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JJöövvőő  hheettii  ssppoorrtt--
mmeelllléékklleettüünnkkbbeenn  

kköözzöölljjüükk  aa  llaabbddaarrúúggóó
bbaajjnnookkssáággookk  ttaavvaasszzii

mmeenneettrreennddjjéétt..  
MMáárr  mmoosstt  bbiizzttoossííttssaa

llaappuunnkkaatt  
úújjssáággáárruussáánnááll..

Végtelen, de most már megalázó
történetnek is látszik az Európai

Unió által finanszírozott segélycso-
magok kiosztása régiónkban.  Tavaly
több ízben is foglalkoztunk ezzel a
kérdéssel, az illetékesek minden
esetben megnyugtattak bennünket,
hogy most aztán minden a legna-
gyobb rendben lesz. Az ígéret azon-
ban továbbra is csak ígéret maradt,
és hogy semmi nincs rendben a ki-
osztás kapcsán, azt most is kita-
pasztalhattuk, amikor próbáltunk a
dolog végére járni.  Szinte lehetetlen
tájékozódni abban a rendszerben,
amelyben a jogosult polgár csak a
„tizedik kanyarban” helyezkedik el a
bürokrácia útvesztőjében.

Folytatás az 5. oldalon

Végtelen 
és megalázó
történet 

A komáromi hajógyár vezetősége az elmúlt
héten tömeges elbocsátást jelentett be a
munkahivatalban. A gyárban 289 állandó al-
kalmazott dolgozik, valamint 250-300 külső,
úgynevezett bedolgozó munkás van alkal-
mazásban. A vezetőség március végével
kezdi el a leépítéseket, ekkor 25 személy
kapja meg a felmondást.

Folytatás a 2-3. oldalon



Folytatás az 1. oldalról
A politikusok és a helyi vezetők

sem tétlenkednek az ügyben és min-
denki azon munkálkodik, hogy se-
gítő jobbot tudjanak nyújtani a nagy-
vállalatnak. Az ügyben nyilatkozatot
fogalmazott meg az MKP részéről
Farkas Iván. A Híd képviselői - Bastr-
nák Tibor, Vörös Péter és Banai Tóth
Pál - a helyszínen tájékozódtak, va-
lamint a komáromi városvezetés saj-
tótájékoztatót hívott össze. 

Anton Marek arról tájékoztatta a
sajtó képviselőit, hogy a város ve-
zetése is igyekszik konkrét lépés-
eket tenni a hajógyár ügyében. Töb-
bek közt tájékoztatta Milan Belicát,
Nyitra megye vezetőjét a kialakult
helyzetről, s kapcsolatba lépett a
Városok és Falvak Uniójával. Majd
megkereste a kormányhivatalt is, s
Iveta Radičová egyeztetett. A kor-
mányfő arról tájékoztatta a polgár-
mestert,  hogy a kormányban is
téma volt a hajógyár ügye, de a to-
vábbi lépésekhez pontos elemzé-
sekre és megoldási javaslatokra
volna szükség. Ezeket a kimutatá-
sokat és analíziseket a hajógyárnak
mihamarabb a kormány elé kell ter-
jesztenie, hogy érdemi döntés szü-
lethessen.

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy az elbocsátások és a vállalat
teljes bezárása elkerülhető lenne, ha
a 100 százalékig állami tulajdonú
Eximbanka garanciát vállalna a ha-
jók megrendelőinek hitelfelvételére
vagy hitelt adna a megrendelőknek.
A bank a pénzügyminisztérium alá
tartozik, melynek működését szigorú
törvények szabályozzák.

Hetilapunk tovább tájékozódott az
ügyben és megkerestük Molnár Ma-
riánt, az SDKÚ komáromi tagját, aki
a következőket mondta el lapunk-
nak: „A Pénzügyminisztérium is
konkrét elemzéseket és javaslatokat
vár a hajógyár vezetésétől, és kész
segíteni az ügyben. Személyesen is
tájékoztattam Iveta Radičová kor-
mányfőt a részletekről, és a Pénz-
ügyminisztériumban is tárgyaltam.“ 

Ivan Mikloš pénzügyminiszter
(SDKÚ) hamarosan személyesen is
találkozik Peter Bullával, a hajógyár
vezérigazgatójával.

Információnk szerint a hajógyár
vezetése készíti az anyagot, és azt
valószínűleg Juraj Miškov (SaS) gaz-
dasági miniszter terjeszti majd a kor-
mány elé a szerdai ülésen.

Szénássy Tímea
Fotó: Milan Drozd

2 DELTAAKTUÁLIS �2012. február 27. AKTUÁLIS - HIRDETÉS

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

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor, SR
PROSOCIA s.r.o. Hurbanovo
Kizárólag 40% feletti rokkantnyugdíjas részére!
Munkavégzés helye Komárno

1
Válogatás 2012 már-

cius 7-én 13,00 órakor
a munkahivatal kis

üléstermében.

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

Pincér/nő, SR
Img. VLADIMÍR URBAN, Komárno
Munkavégzés helye Vrbová nad Váhom.

1 0907 100 849

Csempéző, SR
MARIÁN TAKÁCS, Hurbanovo 5 0905 282 885

Manikűrös és pedikűrös, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az asistent@
wellnesspatince.sk

e-mail címre

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

035/7852027
0915776867

peterlukac@jobtex.sk

Üzleti képviselő – telemarketing, SR
COMPUTE SLOVENSKO s.r.o. Komárno 2 0948 200 684

Értékesítő – ORANGE, SR
ŠEKO SHOP Komárno 1

Életrajz a 
lydiasebenova@gmail.com

e-mail címre

Raktáros, SR
Mgr. MARIAN PASTOREK, Hurbanovo 1 035/7610247

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

10 035/ 77 31 644

Minőség-technikus, SR
VICENE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1

Életrajz a kérvény a 
zpavleova@vicentetorns.com

e-mail címre
Telefon-operátor, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére !

2 0905/570 632

Mosodai alkalmazott, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére!

2 0905 570 632
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www. HORMI .sk

Predaj PB fliaš

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

AKCIA  PB  10 Kg 16,40 €

A Híd parlamenti képviselői, Vörös Péter
és Bastrnák Tibor, valamint Banai Tóth Pál,
az Eximbanka felügyelőbizottságának tagja
szerdán (2012. február 22.) látogatást tett a
Komáromi Hajógyárban, ahol tárgyaltak Ing.
Roman Skalával, a gyár kereskedelmi igaz-
gatójával, valamint Jávorka Tamással, a ha-
jógyár szakszervezeti vezetőjével. Tőlük tá-
jékozódtak a hajógyárban kialakult konkrét
helyzetről. Vörös Péter a találkozókról tájé-
koztatva elmondta, számukra a hajógyár
kérdése kiemelten fontos, mivel nemcsak
több száz munkahelyet érint, hanem Ko-
máromhoz szervesen kötődik. Szlovákián
belül is egy stratégiai jellegű vállalatról van
szó, a gyártás minősége széles körben el-
ismert. „Mi a 300 család sorsát szeretnénk
előtérbe helyezni, nem kampányfogást csi-
nálni a helyzetből“ – jelentette ki Vörös Pé-
ter. Mivel nagyon sok félinformáció és rém-
hír terjedt el a tömeges elbocsátással kap-
csolatban, ezért fontosnak tartják, hogy a
konkrét megoldási lehetőségekről tájékoz-
tassák a nyilvánosságot. A probléma a ha-
jógyártás háttér-finanszírozásában rejlik,
ami annyit jelent, hogy a gyárnak vannak
megrendelései, de a megrendelők nem tud-
ják finanszírozni az általuk megrendelt ha-
jókat. Éppen ezért a megoldási lehetőséget
a 100%-os állami tulajdonban lévő Exim-

banka támogatása jelentheti. A képviselők
tárgyalást kezdeményeztek a bank vezető-
ségével a finanszírozás módjáról. Banai
Tóth Pál elmondta, hogy a bank a múltban
már finanszírozta hajók gyártását, ám erre
a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs le-
hetőség. Arra viszont igen, hogy garanciát
vállaljon a megrendelő német cég hitelére,
így már a kereskedelmi bankok is hajlandók
lennének hitelt nyújtani. Erről folynak majd
a tárgyalások. Bastrnák Tibor tájékoztatott
arról, hogy megkeresésükre Simon Zsolt, a
Híd miniszteri klubjának elnöke ma a rend-
kívüli helyzetre való tekintettel anyagot nyújt
be a kormányban, amelyben felvázolja a
kormányzati beavatkozás lehetőségeit. El-
mondta, hogy a parlamenti képviselők eb-
ben az ügyben csak közvetítő szerepet
játszhatnak, amit meg is tesznek, de a meg-
oldás kulcsa a gazdasági szférában kere-
sendő, amelyre a kormány is csak közve-
tetten tud befolyást gyakorolni. „Talán sokan
emlékeznek, hogy a hajógyárat egyszer
már megmentettük egy más gazdasági
helyzetben, és most is konkrét lépésekkel
igyekszünk kikényszeríteni a probléma
megoldását”. Vörös Péter szerint „továbbra
is van remény arra, hogy a hajógyár talpon
maradjon, de ehhez szükség van a kor-
mány támogatására.”

Az MKP sajtónyilatkozata - Azonnali segítséget a hajógyárnak!
Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy Dél-Szlovákia egyik legfontosabb ipari

létesítménye, sőt bástyája esett el. Bezárja kapuit a nagy múltú komáromi
hajógyár. Az utóbbi napokban is több száz alkalmazottnak adott munkát, há-
rom éve még 1500 alkalmazottja volt. A 90-es évek elején évente 13-15 ha-
jót úsztatott a Dunára, most egyetlen félkész hajó árválkodik a gyár udvarán.
Nem volt váratlan a bejelentés, viszont annál tragikusabb. Sajnos a kormány
nem használta ki annak lehetőségét, hogy segítő kezet nyújtson a közel 18
százalékos munkanélküliséggel küzdő Komáromi járásnak és a leépülő ha-
jógyárnak. Felszólítjuk a kormányt, azonnali hatállyal lépjen tárgyalásba a
gyár illetékeseivel, nyújtson segítséget számára, hogy megelőzzük több száz
dolgozó munkahelyének elvesztését, több száz család létbiztonságának ve-
szélyeztetését. Felszólítjuk továbbá, hogy haladéktalanul foglalkozzon a
Komáromi járásban kialakult különösen magas munkanélküliséggel, s tá-
mogassa az olyan kezdeményezések megvalósítását, mint például a heté-
nyi ipari park.

Farkas Iván,
2012. február 21. az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke

Megmenthető még a hajógyár?
Sajtóhír a Híd parlamenti képviselői, Vörös Péter és Bastrnák Tibor sajtótájékozta-

tójáról a komáromi hajógyár problémájáról

Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová
és Martin Bútora, a Közéleti Kérdé-

sek Intézetének elemzői tettek látogatást
Komáromban. Az előrehozott választá-
sok előtti közhangulatról és a demokrá-
cia minőségéről adtak elő, de szó esett
nemzetiségi és más aktuálpolitikai kér-
désekről is.

Grigorij Mesežnikov az előadás elején ösz-
szefoglalta, milyenek a politikai erővonalak
röviddel a választások előtt. Kijelentette: az
alkotmánymódosítás, mellyel a kormány bu-
kása utáni helyzetet akarták megoldani, hely-
telen, szűkíti a kormány és a parlament jo-
gait, növeli az elnöki kompetenciákat, ráa-
dásul széleskörű politikai és társadalmi viták
nélkül fogadták el. Továbbra is kritikusnak
tartja a helyzetet az igazságszolgáltatás te-
rületén is. 

Rámutatott, hogy a Gorilla-botrány és az
előző időszak történései jelentősen gyengí-
tették a régi pártokat, és felmerült a társa-
dalmi igény az új arcokra a politikában, teret
nyitottak az olyan új politikai formációknak,
mint a 99 Százalék, vagy az Egyszerű Em-
berek. Kérdéses, hogy ezek az új pártok ja-
vítják, vagy rontják a jelenlegi pártrendszert. 

Oľga Gyárfášová szociológus a társada-
lom közhangulatát elemezte. Ismertette az
IVO legutóbbi ilyen irányú felmérésének
eredményeit, mely szerint a társadalom nagy
része 2011 végén úgy gondolta: Szlovákia
rossz irányban halad. Elmondása szerint a
válaszadók 74 százaléka szerint nem jó
Szlovákia útja. Hozzátette: az elégedetlen-
ség elsősorban szociális és gazdasági jel-
legű. Az emberek 2012 első hónapjában a
munkanélküliséget nevezték meg a társada-

lom legégetőbb problémájának, a második
helyre az életszínvonal és a szociális biz-
tonság került. A harmadik helyen az egész-
ségügy problémája állt, megelőzve a kor-
rupció, klientelizmus és átláthatatlanság
problémáját. Gyárfášová azonban elmondta:
az elemzés abban az időben készült, mikor
a Gorilla-botrány még nem kapott ilyen nagy
nyilvánosságot. Rámutatott arra is, hogy a
gazdasági problémákon belül a régiók közti
különbségek is égetőek. 

Martin Bútora külpolitikai kérdésekről va-
lamint a civil szervezetek és az állam kap-
csolatáról, a polgári társadalom részvételéről
beszélt. A szlovákiai külpolitikával kapcso-
latban megjegyezte, a jövendőbeli kormá-
nyoknak meg kell küzdeniük bizonyos fontos,
megoldatlan feladatokkal. Az első kihívás,
milyen pozíciót sikerül kitárgyalnia Szlováki-
ának az Európai Unió következő, hét éves
költségvetésénél. Rámutatott, ez a kihívás
egyébként az összes visegrádi országra ér-
vényes. A legnagyobb kihívásnak azt tartja,
milyen módon lehet felhasználni a civil szek-
tort a válság elleni harcban. Ezeknek a szer-
vezeteknek ugyanis aránylag nagy potenci-
áljuk van erre, csak erről nagyon keveset
tudni, és az állami bürokrácia erre nincs iga-
zán készen. 

Végezetül a választásokkal kapcsolatban
az elemzők elmondták: valószínűleg ezen a
választáson lesz a legalacsonyabb a rész-
vétel Szlovákia történetében. Nagyon ma-
gasnak nevezték a bizonytalan választók
arányát, s az utóbbi hónapokban többször ta-
lálkoztak előadásaik során olyan vélemény-
nyel, hogy a szavazók egyszerűen nem tud-
ják, kire voksoljanak. (b)

Elégedetlen a társadalom a választások előtt

Az országot járva kivétel nélkül mindenütt visszaköszön a munkahely-
teremtés problémája. A számos személyes találkozó megerősítette ben-
nünk azt a tényt, hogy nagyot tévednek azok a politikusok, aki azt hiszik,
az emberek kielégíthetőek azzal, ha a pártok kampányai a politikai ve-
télytársak lejáratásában kimerül.

Az emberek számára az ilyen játszmák egyszerűen visszataszítóak,
mert nyilvánvalóan minden politikusnak arra kell törekednie, hogy a csa-
ládok számára képes legyen megteremteni a létbiztonságot. Válság ide-
jén összefogva kell csökkenteni az egész Európát sújtó kellemetlen gaz-
dasági következmények hatásait. Most, amikor szinte minden országban
a munkahelyeket próbálják menteni a kormányok, akkor nem az ároká-
sás, hanem a közös kiútkeresés lehet csak a célunk.

A Híd párt parlamenti képviselőjeként számomra ez a helyzet igazolja
vissza választóinktól mindazt az igyekezetet, erőfeszítést, amelynek a párt
fennállása, és több mint másfél éves kormányzása alatt magam is részese
voltam. Nehéz helyzetben kaptuk meg az ország irányításának felelős-
ségét, s csupán egy költségvetést volt alkalmunk formálni, azonban a rö-
vid időszak ellenére sikerült konkrét lépéseket elérnünk.

Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően az elmúlt másfél év alatt
számos községi önkormányzatnak volt alkalmunk segíteni. Főként azok-
nak a projekteknek a sikerre vitelével, amelyek a községi infrastruktúra fej-
lesztését, a középületek, főként az iskolák, óvodák, rendelőintézetek,
művelődési házak, faluközpontok rendbetételét, felújítását célozták. 

Külön örömmel tölt el, hogy nem csupán szűkebb pátriámban, a Ko-
máromi járásban sikerült segítenem a szóban forgó projektek sikerre vi-
telében, hanem Dél-Szlovákia egészét tekintve is. A Híd párt garancia volt
arra, hogy a projektek esetén a déli régiók nem lesznek hátrányosan meg-
különböztetve, és szerencsére azt is sikerült elérnünk, hogy az ország déli
részében a hivatalokban egyre nagyobb mértékben természetes lett a ma-
gyar szó.

Nem üres ígéret, hanem kézzelfogható eredmény, hogy kormányzásunk
időszaka alatt mintegy harmincezer új munkalehetőséget sikerült terem-

tenünk, ezzel részben pótolva ezzel a vi-
lággazdasági válság miatt megszűnte-
ket. 

Mindezért volt számomra tragikus
esemény, amikor kiderült, néhány önző,
hazardőr politikus miatt nem tudtuk foly-
tatni a megkezdett munkát. Jól látható
volt az elmozdulás a kisebbségi jogok
terén is, amit bizonyíthat a nagyobb tá-
mogatás a kisebbségeknek, a bővülő magyar tér a közszolgálati médiá-
ban, vagy a kisebbségi nyelvhasználati törvény. Jó irányba fordult a szlo-
vákiai magyarok hajója, de néhány politikai kalandor léket ütött rajta.

A sokasodó rossz hír ellenére bizakodónak kell lennünk. A válság egy
közösség próbája is egyben, ami lesújthat sokakat, de jó esetben ösz-
szekovácsolhat minket. Az élet természetes rendje, hogy vannak dolgok,
amiről másképpen gondolkodunk, de mindig kell, hogy legyenek közös
céljaink. Ne politikai ellenfeleinkkel hadakozzunk, hanem a választók
gondjainak megoldására, de legalább azok enyhítésére összpontosítsuk. 

Úgy, mint eddig: Felelősséggel együttműködve, akikkel lehet. De ke-
ményen szembe szállva azokkal, akik építkezés helyett inkább rombol-
nának. Ez vonatkozik a gazdaságra, vagyis a munkahelyteremtésre, az
oktatásügyre, az egészségügyi ellátásra, a közbiztonságra, a korrupció
elleni határozott és konkrét fellépésre. Nem utolsó sorban pedig a szlo-
vákiai magyarok és az ország valamennyi kissebsége jogainak tisztelet-
ben tartására. 

Biztos vagyok abban, hogy, ugyanúgy, mint 2010-ben, a mostani már-
cius tizedikei parlamenti választásokon is erre kapunk felhatalmazást,
megbízást választóinktól. Hinniük kell abban, hogy akkor tesznek a leg-
többet önmagukért, ha nem maradnak közömbösek, továbbra is bíznak
egy csapatban, amely jó irányban kormányozza a közösség hajóját. Ha
a Híd legénységének szavaznak bizalmat, újra igyekszünk ezt legjobb tu-
dásunkkal és konkrét előrelépésekkel meghálálni. 

Felelősséggel együttműködünk,
de a rombolást nem tűrjük!
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Minden jó, ha vége jó – tartja a
közmondás. Ez a legtelje-

sebb mértékben igaz a TAT ko-
máromi csoportjára. Méltó befe-
jezése volt Szentpéteren a pro-
jektnek, a bemondók és éneke-
sek párbajának. Minden ver-
senyző kivétel nélkül a
maximumot nyújtotta, ezért di-
cséret illeti őket.

A kezdésre teljesen megtelt a
szentpéteri kultúrház. A TAT rajongói
csoportok is elfoglalták „főhadiszál-
lásukat”, így hát elkezdődhetett a
komáromi TAT utolsó fordulója. Az
elején Jobbágy József polgármester
és Molnár Éva főszervező méltatta a
TAT szerepét, majd a hazai ver-
senyzők vették át a színpadot. A be-
mondók e heti témája, talán nem vé-
letlenül, a kultúra volt. A témát ko-
molyabban a perbetei Nagy Krisz-
tina és a csicsói Földes Tímea adta
elő, míg a hazai Bukovszky Gergely
viccesre vette a figurát, és megpró-
bált mosolyt csalni a nézők arcára.
Az énekesek szentpéteri randevúja
talán az eddigiek közül a legjobban
sikerült. Az előadók két dallal pre-

zentálták magukat: egy ABBA és
egy duett számmal. Mindkét eset-
ben jól elkészített produkciókat lát-
hatott a kultúrház közönsége. A ha-
zai színekben fellépő Moravcsík Ve-
ronika lazán, fiatalos eleganciával
adta elő a számokat. A lakszakállasi
versenyzők közül Barthalos Andrea
mindkét számnál remekelt. Krnčan
Milantól a tőle megszokott előadást
láthattak a nézők. Fekete Szilvia
„Mammamiája” felpaprikázta a pub-
likumot. A perbetei Kiss Simona fő-
leg a duettban brilllírozott, ahol part-
nerével mindketten nagyot alkottak.
A csicsói Fábik Flóra nem hazud-
tolta meg magát. Itt is a duett volt az,
ahol feltárta igazi tehetségét. 

Szentpéteren Mészáros Tamás
volt a vendégénekes. A közel két-
órás előadás után, mint mindig a kö-
zönség most is felállva tapsolta vé-
gig a TAT himnuszát. A szentpéteri
szervezők remek helyszínt és han-
gulatot biztosítottak a TAT utolsó for-
dulójának, amiért dicséret illeti őket.
Ezután már csak a gála volt hátra,
melyet szombaton a gútai VMK-ban
rendeztek. Kép és szöveg: -pint-

Véget ért a komáromi
csoport tehetségkutatása

Bukovszky Gergely - bemondó

15 éves. A szentpéteri Kossányi József
Alapiskola kilencedikes tanulója. Verseny-
szerűen focizik. Gergő a szavalóversenyek
állandó résztvevője. Több elismerést is szer-
zett e téren. Ilyen például a Pislákoló mé-
cses országos verseny első díja. A TAT újabb
lehetőséget kínált számára, hogy kipróbálja
tehetségét más műfajban is.

Moravcsík Veronika – énekes

16 éves. Veronika az ógyallai Építőipari
Szakközépiskola tanulója. Nagyon szeret
énekelni, táncolni és zongorázni. Az éneklés
mellett még szavalóversenyeken is részt
vesz. Szereti a sportot. Kilenc évig gimnasz-
tikázott. Imád szerepelni, ezért is választotta
a TAT színpadát. Univerzális, empatikus sze-
mélyiség.

A szentpéteri forduló hazai versenyzői
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POKOJNE A ROZUMNE

• A Cersosimo eléggé olasz
hangzású név.

- Édesanyám magyar, apukám
olasz. Nagyon sokat dolgoznak Szlo-
vákiában egy másik úrral, aki a cég-
társa. Így alakult ki a Foka e Papagaj
show, amely tavaly óta működik Szlo-
vákiában.

• Az első olasz cirkusz, amit ta-
valy tájainkra hoztak, a Medrano
volt. Most pedig jön a Circo Ac-
quatico. 

- Ilyen cirkusz még nem járt Szlo-
vákiában. Mivel vízicirkuszról van
szó, másfajta építkezést követel a
cirkuszi sátor, odabent minden acél-
ból készült. Középen, a nagy me-
dencében 50 ezer liter vizet haszná-
lunk. Egyszer feltöltjük a medencét,
majd egy visszaforgató rendszer és
speciális filterek segítségével mindig
tiszta marad. Amikor véget ér az
utolsó előadás is, egy szivattyúval
visszaszívjuk a vizet, és visszük to-
vább 60 kamionnal. A cirkusz néző-
tere is speciális.

• Mondják, a Circo Acquatico az
európai válasz a Cirque Solei-re.

- Számítógépes vezérlésű fény-

technikát, leadfényeket használunk.
A színház, a musical, a cirkuszmű-
vészet egyvelege az előadás, ami
egy argentin és egy spanyol koreo -
gráfus munkája. Koreából érkezett
15 artista, de jöttek akrobaták Spa-
nyolországból és Argentínából is. 60
fős a társulat. A jelmezek sem a ha-
gyományos cirkuszra, inkább a Nap-
fény Cirkuszra emlékeztetnek. A tör-
ténet szerint a bohóc beleesik a
vízbe, s mivel nem tud úszni, a ten-
ger mélyére zuhan, ahol megismer-
kedik az ottani világgal: polipokkal,
cápákkal, kagylókkal.            

• Hogyan talákoztak ezzel a cir-
kusszal?

- Körbejártuk fél Európát, sok mű-
sort megnéztünk, és a Circo Acqua-
tico valóban különlegesnek tűnt. Jár-
ják a világot. Még sosem voltak Szlo-
vákiában. Amikor megnéztük az 
itteni fellépőhelyeket, mindkét csa-
ládnak nagyon tetszett az ország.
Komárom után Nagyszombat, Tren-
csén, majd Pozsony következik. No-
vemberig leszünk Szlovákiában

Bárány János
Fotó: archívum       

TAT extázis SzentpéterenAmikor a víz mesélni kezd

Március 1 és 5 között
Komáromban, a Vág

folyó mellett lesz látható
Európa legnagyobb vízi-
cirkusza, a Magnifico
Circo Acquatico. Cerso-
simo Adélt, a cirkusz tur-
néját lebonyolító Foka e
Papagaj Kft. képviselőjét
faggattuk a részletekről.
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Folytatás az 1. oldalról
Hogy értse a kedves olvasó, mi-

lyen útvesztőről is beszélünk, néz-
zük előbb a jogosult polgárt meg-
előző kilenc fokozatot, amelyen eljut
a segélycsomag végső állomására.
A Szlovák Köztársaság Mezőgazda-
sági és Régiófejlesztési Minisztéri-
uma • Mezőgazdasági és Garanciá-
lis Alap • Mezőgazdasági Fizetési
Ügynökség • Szlovák Élelmiszer-
bank • Szállító vállalat • Regionális
koordinátor • Szlovákiai Katolikus
Karitász n.sz. • Helyi karitatív szer-
vezet • Község • Jogosult polgár.

Az EU támogatásával, pontosab-
ban, annak teljes pénzügyi hozzájá-
rulásával megszervezett élelmiszer-
csomag-támogatás az arra rászoru-
lóknak, szinte teljesen csődöt mon-
dott Szlovákiában. Még akkor is, ha
előbb vagy utóbb, a jogosult hozzá-
jut a 20 kg liszthez és ugyanannyi
tésztához.

Tavaly óta tehát az történt ebben az
ügyben, hogy év végén Simon Zsolt
miniszter bejelentette, hogy tekintettel
több szervezési problémára, megál-
lapodott az EU illetékeseivel az idő-
pont meghosszabbításában, tehát a
ki nem osztott élelmiszercsomagok
ez év február végéig gazdára kell,
hogy leljenek. Elméletileg fennállhat
az is, hogy aki eddig nem részesült
segélycsomagban, az végleg le is
mondhat erről a támogatásról? Ezt
kérdeztük Szabó Mónikától, a Szlovák
Köztársaság Földművelési és Régió-
fejlesztési Minisztériumának szóvivő-
jétől is. „Nem, erről szó sincs, az élel-
miszercsomagot minden jogosult meg
fogja kapni. Ismereteim szerint, a Ko-
máromi régióban március hónapban.
Ami a február végi időpontot illeti, az
csak a minisztérium és EU közti el-
számolás időpontja. Február végéig
az élelmiszercsomagoknak el kell jut-
niuk az egyes nagyraktárakba, de
azok elosztási módja már a Szlovák
Élelmiszerbankra és az egyes karita-
tív szervezetekre tartozik”. 

Régiónkat érintő, konkrét válaszo-
kat nem kaptunk, hiszen magunk is
tudjuk, hogy a segélycsomagok el-
juttatása a jogosultakhoz nem a mi-
nisztérium feladata. Viszont az
egyes karitatív szervezetek éppen a
minisztériumra hivatkoznak akkor,
amikor próbálunk információkat be-
szerezni a náluk aktuális helyzetről.
Az egész folyamat ugyanis úgy mű-
ködik, hogy a Szlovák Élelmiszer-
bank megelőlegezi a költségeket,
majd a segélycsomagok eljuttatása
után a regionális raktárakba, min-
dent kiszámláz a minisztériumnak.
Az egyes szervezetek azt állítják,
hogy a minisztérium nem fizet. Ezt is
megkérdeztük Szabó Mónika szóvi-
vőtől, akitől a következő választ kap-
tuk: „Ez az állítás messze nem állja
meg a helyét, mivel a segélycsoma-
gokra szánt pénzösszeg a rendel-
kezésünkre áll, és nincs egyetlen ki-
fizetetlen számlánk sem. A probléma
okát másutt kell keresni, például a
Szlovák Élelmiszerbanknál”. 

Tehát elküldtük kérdéseinket
Marko Urdzíknak, a Szlovák Élelmi-
szerbank igazgatójának. Több pró-
bálkozásunk ellenére sem kaptunk
azonban választ.

A legrosszabb helyzetben azon-
ban azok a karitatív szervezetek van-
nak, akik fizetség nélkül, szabad -
idejüket feláldozva ügyködnek a
végső megoldáson. Amint azt meg-
tudtuk, a kezdeteknél igencsak
ügyködő, Isteni Irgalmasság Szol-
gálat, n.sz., amely a Komáromi Ka-

ritász n.sz.sz-el karöltve volt hivatott
biztosítani a segélycsomagok kiosz-
tását, feladta ezt a szélmalomhar-
cot. 

Az Isteni Irgalmasság n.sz. helyét
a Szlovákiai Katolikus Karitász n.sz.
foglalta el. Azonnal megkerestük an-
nak képviselőjét, Mgr. Juraj Kadášt,
de bizonyítandó a fejetlenséget és
szervezetlenséget ebben a kérdés-
ben, ő sem méltatott bennünket vá-
laszra. 

Utolsó mentsvárunk, ahol esetleg
még megtudhattunk volna részlete-
ket, a Karitasz Komárom n.sz. volt,
ahol Hosznédlová Nataša válaszolt
kérdéseinkre. „Én ezt az egész fo-
lyamatot már képtelen vagyok ép
ésszel felfogni, követni. Az Isteni Ir-
galmasság Szolgálat n.sz. kilépett a
folyamatból, és mi vele voltunk kap-
csolatban. Tavaly egy szállítmány
megérkezett, akkor a szociális in-
tézményeket láttuk el segélycsoma-
gokkal. Azóta semmit nem kaptunk.
A raktár bérleti díját az Élelmiszer-
bank a mai napig nem fizette ki, az
egyes községek engem vonnak fe-
lelősségre a késésért, holott mi va-
lóban csak a munka karitatív részét,
a szétosztást biztosítjuk, minden el-
lenszolgáltatás nélkül” – mondta el
lapunknak a lelkes karitatív dolgozó. 

A helyzet tehát teljesen áttekint-
hetetlen, magunk sem tudjuk, mi fog
történni a közeli napokban, hetek-
ben. Egyedül a minisztériumi szó-
vivő információira tudunk támasz-
kodni, mely szerint márciusban a Ko-
máromi régióra is sor kerül. Ami szá-
munkra felettébb érdekes, hogy a
választási kampány kellős közepén
tartunk, és egyetlen képviselő-jelölt
sem karolta fel ezt a sokak számára
fontos kérdést. A temérdek „olcsó
szlogen” mellett, talán egy konkrét
cselekedet is sokat segíthetett volna
a kampányban. Böröczky József

Végtelen és megalázó történet Új tanulmányi program 
bevezetésére készülnek

A környezetvédelmi menedzsment
mint a társadalom irányításának rend-
szere, a környezet védelmére és ala-
kítására irányul a fenntartható fejlődés
jegyében globális, regionális és helyi
szinten. A mezőgazdaság, a farmer-
gazdálkodás és a talajvédelem komp-
lex környezeti és gazdasági megkö-
zelítése teszi teljessé ezt a környe-
zetvédelmi  programot, melynek to-
vábbi előnyei a megfelelő anyagi, mű-
szaki és személyi feltételek, valamint
a szakirány időszerű volta. A nappali
és levelező tagozat alapképzése jó
alapokat biztosíthat a jövendő kör-
nyezetvédelmi menedzserek érvé-
nyesüléséhez a környezetvédelmi el-
vek és politika gyakorlatba való átül-
tetésében az állami, az önkormány-
zati és a civil szférában egyaránt.  

A SJE-n folytatható továbbtanu-
lási lehetőségekről a végzős kö-
zépiskolásokat a következő hely-
színeken tájékoztatják: 

• Dunaszerdahely: február 27., 8.30
PERFECTS, RT Erzsébet tér 1203/7

• Somorja: február 27., 10.45 Ma-
dách Imre Gimnázium 

• Komárom: február 28. 13.30 Selye
János Egyetem Konferencia-köz-
pontja, Vársor út 2

• Érsekújvár: március 5., 10.30 Béke
Mozi, moziterem, Széchényi tér 9

• Párkány: március 5., 12.30
Gymnázium - Gimnázium 

• Galánta: március 7., 8.30  Stredná
odborná škola technická Galanta -
Műszaki Szakközépiskola Ga-
lánta, Esterházyovcov 712/10

• Gúta: március 7., 10.30 Magyar
Tanítási Nyelvű Magán Szakis-
kola, Slovenská 52.

Az environmentalisztika és környezet-
védelmi menedzsment tanulmányi prog-
ram akkreditációs előkészítő anyaga a Se-
lye János Egyetem és a Szlovák Köztár-
saság Környezetvédelmi Minisztériuma
együttműködésének eredménye.

Új környezetvédelmi menedzsment szakirányt készít elő a Selye Já-
nos Egyetem Tanárképző Kara főként a magyar anyanyelvű diákok

számára. A tervezett tanulmányi program a fenntartható fejlődés és a
biodiverzitás megőrzése időszerű és komplex megközelítésének igé-
nyét tükrözi majd. A tanulmányi program az ún. zöld gazdaságra és a
klímaváltozásokhoz való alkalmazkodásra is kiterjed. Az oktatás, amely
a már akkreditált kémia és biológia tanári tanulmányi programokra
épül, Komáromban és Dunaszerdahelyen zajlik majd. A részletekről a
középiskolák diákjait személyes találkozókon tájékoztatják iskolájukban
vagy annak közvetlen közelében.



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!
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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!

Szépüljön
meg 

márciusban!Női metamorfózis
Mert minden nő vágyik a szépségre, luxusra, kényeztetésre. Mind-

ebben része lehet, ha bátor, és bevállalja a teljes metamorfózist! Je-
lentkezését február 29-ig várjuk emailben (deltakn@gmail.com) vagy
postán (DELTA szerkesztősége, Františkánov 22. Komárno 945 01),
melyben tüntesse fel címét és telefonos elérhetőségét. A jelentkezők kö-
zül március harmadikán három szerencsés hölgyet változtatnak át
szakértőink: 
Radvanská Renata – haj, make up 
Varga Anikó - kozmetika 
Chovan Sylvia - kézápolás 
Kafka Dalma - ékszerek 
Bilka Viktória - fotó 
Desigual spanyol divatmárka, divatbemutató
Átalakítás helyszíne:
Vadkacsa étterem és panzió - Komárom (Lándor)

Jöjjön és kísérje figyelemmel a női metamorfózist! Minden hölgyet
gazdag programmal várunk március 3-án 16.00-órától a Vadkacsa ét-
terem és panzióban. Tartsunk egy női bulit 18.00-tól, kiváló ételekkel és
sok más meglepetéssel várunk minden hölgyet. 

Érdeklődni lehet: 
www.divakacica.sk, +421 907 74 74 75 

Aminap jelent meg a  Nyugat-
szlovákiai Energetikai Rt.  fel-

hívása, amely szerint azok a pol-
gárok, akiknek telkén a villanyve-
zetékek alatt fák nőnek, kötelesek
a fák ágait olyan mértékben le-
vágni, hogy azok ne veszélyez-
tessék a vezetékeket, illetve az
elektromos energia-ellátást. A fák
metszésekor keletkezett faanyag
a telek tulajdonosát illeti.

A Štefan Veszelovszký mérnök ál-
tal aláírt felszólítás szerint a villany-
vezeték alatti 8 méteres sávban "er-
dőmentesíteni" kell a földterületet, il-
letve az ott élő fákat, bokrokat 3 mé-
teres magasságig vissza kell met-
szeni. Amennyiben szükséges a
vezeték áramtalanítása, azt a Nyu-
gat-szlovákiai Energetikai Rt. kiren-
deltségén 25 nappal a tervezett
munkálatok előtt kell kérvényezni.

A fáknak, bokroknak visszamet-
szését a fenti cél érdekében 2012.
április 30-ig kell elvégezni.

Felhívják a lakosság figyelmét,
hogy az áramszolgáltatásról szóló
törvény alapján az elektromos veze-
tékek alatt tilos:
a) épületet vagy bármilyen épít-

ményt létesíteni,
b) fákat kiültetni, amelyek magas-

sága meghaladja a 3 métert,

c) az oszlopon kihúzott villanyveze-
téktől számított 2 méteres távol-
ságban fákat vagy egyéb növény-
zetet kiültetni, amelyek magas-
sága meghaladja a 3 métert,

d) gyúlékony és robbanóanyagokat
tárolni,

e) a személyek biztonságát, vala-
mint az ingó és ingatlan vagyont
veszélyeztető tevékenységet vé-
gezni,

f) bármilyen tevékenységet végezni,
amely veszélyezteti az elektromos
vezetéket. 
Tehát érdemes a kert tervezése-

kor, fatelepítéskor olyan fákat ültetni
a vezetékek közelébe, amelyek ma-

gassága kifejlett állapotban sem ha-
ladja meg a 3 métert.  A gyümölcs-
fák közül javasolt fajták: őszibarack,
birs, illetve a cserjék közül a ribizli.
Szintén alacsony növekedésű növé-
nyek: gömbjuhar, gömbkőris, gala-
gonya, aranyeső, valamint egyes
akác- és berkenyefajták. 

Kérik, hogy az elektromos háló-
zattól dőléstávolságon kívül telepítse
a magasra növő fajtákat, különösen
a fenyőt, nyárfát, diót, mandulát, cse-
resznyét, meggyet, szilvát, almát,
körtét, sárgabarackot és mogyoró-
fát.

(miriák)
A szerző felvétele

Kötelező lombtalanítás
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De jól élünk... 
Néha az árakból is kiolvasható,

milyen jól is élünk itt Kelet-Euró-
pában. A minap, elemeket vásárol-
tam unokám kisvasútjához, hogy a
szerelvény zavartalanul szállíthassa
az árut küldetési helyére. Amikor az
elemeket kicsomagoltam, akkor let-
tem figyelmes a csomagoláson fel-
tüntetett árakra. „Csóró” Németor-
szágban, Ausztriában és Szlovéniá-
ban a nyolc darab, Kínában legyár-
tott elem egy euróba kerül, míg a jó-
léttől duzzadó Szlovákiában
ugyanazt, potom 1.50 euróért vesz-
tegetik. Mondtam is Németország-
ban élő rokonomnak, hogy bizony
van még mit tenniük, hogy árakban
is utolérjenek bennünket. Mert min-
den más egyébben, már fényévekkel
előttünk járnak… -bör- 

Atervezettnél húsz mázsával
több pontyot sikerült telepíte-

nie a nagymegyeri horgászszer-
vezetnek az elmúlt esztendőben,
ennek köszönhetően a városszéli
bányatóba 70, a Tiszotába és a
balonyi tóba 15-15 mázsa K3-as
ponty került. Süllőt 1500 euró ér-
tékben tudtak telepíteni, compó-
ból két mázsát, mindkét halfajta a
bányatóba került, míg a szerve-
zet által felügyelt kanálisszaka-
szokba húszezer darab csukaiva-
dékot is telepítettek.

A február 19-én megtartott évérté-
kelőn többek között erről is beszá-
molt Méhes Roland halászgazda. A
szervezet az utóbbi években kifej-
tett igyekezetének köszönhetően a
tagság nagy része már időben adja
le a zsákmánypapírokat is, amely
alapján egyre pontosabb kimutatás
készülhet a kifogott halmennyiségről.
Hogy ez az arány még jobb legyen,
ezentúl mindenkinek személyesen
kell a zsákmánypapírt leadnia, kikü-
szöbölve ezzel az adatlap helytelen,
illetve hiányos kitöltését. A pénzügyi
beszámolóból kiderült, hogy az év
végével nulla euró volt a számláju-

kon. A horgászszervezet elnöke, Be-
recz György nemtetszését fejezte ki
amiatt, hogy vannak olyan tagok,
akik az engedélyezett napi zsák-
mányt aznap többször is megpró-
bálják hazavinni. 

A helyi engedélyek árai az idei
évre enyhén emelkedtek: a gyere-
keknek 14 eurót, a 15-18 éves kor-
osztálynak, nőknek és nyugdíjasok-
nak 30 eurót, a többieknek pedig 40
eurót kell érte fizetnie. Az egy napra
szóló helyi engedély ára 10, a hetié
30 euró. A megszokott helyszíneken
idén is megrendezik a hagyományos
horgászversenyeiket, a felnőtteké
május 6-án lesz a nagymegyeri bá-
nyatavon, a gyerekek hat nappal ké-
sőbb a Tiszotán akaszthatják meg a
halakat. 

A 673 tagot számláló horgász-
szervezet a nagymegyeri művelő-
dési otthonban tartotta évzáróját,
melyen 114 tag jelent meg, közülük
többen is felszólaltak a vitában. Vé-
gül egyetlen pontról határoztak, a
bányatavon található stégek marad-
hatnak, csak azokat bontják el, ami-
ket készítőik nem raknak rendbe a
horgászversenyig.

Kovács Zoltán 

Emelkednek a 
horgászengedélyek árai

március 3

Hagyományosan a művelődési otthon színháztermében rendezte far-
sangi álarcosbálját a város magyar alapiskolája. A február 10-i ese-

ményre a főleg alsó tagozatos tanulókon kívül óvodát látogató maskarás gye-
rekek is eljöttek. A maszkabálra nevezők közül most sem hiányozhattak a
mesevilág jól ismert figurái, azaz hercegnők, boszorkányok, tündérek, va-
rázslók, nindzsák, denevér-, meg pókemberek, hogy a szupermeneket már
ne is említsük. A nagy forgatagban láttunk még hastáncost és maharadzsát,
indiánt meg katonát, hatalmas szőlőfürtöt és kétgombócos fagyinak öltözött
kislányt, na meg a Döbrögire váró Lúdas Matyit is. A Bartók Béla Alapiskola
pedagógusai picit sajnálták, hogy a tavalyi több mint száztíz nevezőhöz ké-
pest idén kevesebb, csak 76 gyerek versengett a szülőkből felállt zsűri ke-
gyeiért. Pedig a szokásoknak megfelelően díj most is jutott mindenkinek, füg-
getlenül attól, hogy arany, ezüst vagy bronz besorolást kapott a színpadon
végigvonuló maskarasereg. A kitűnő hangulatban zajló álarcosbál elején
még a helyi City Dance Club két modern tánccsoportja is szórakoztatta a
résztvevőket. Kovács Zoltán 

Vidáman farsangoztak 
az álarcosok
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Marcelháza

Ógyalla

Az erős éjszakai és nappali fagyok lelassították a
szennyvíztisztító-állomás próbaüzemelését.

„A műanyag csövekkel való munka, amelyek a levegő
nyomását fogják bevezetni a tartályokba, csak 0 és plusz 5
fok között lehetséges, ezért késni fogunk a tisztítóállomás
próbaüzemelésének beindításával” - mondta Ján Bahorec,
a szennyvíztisztító-állomás üzemeltetési vezetője. 

A villanyáramot csak február végén fogják bevezetni. Az ál-
lomás üzemeltetési próbája előtt szerették volna kipróbálni
a magasfeszültségű áram bevezetését az új elosztóállo-
másra, de a kemény fagyok miatt erre csak február 24-e után
kerül sor. Ezt követően üzembe helyezik az egész tisztítóál-
lomást. 

„Az építkezési munkálatokat már az elmúlt év végén be-
fejeztük. A próbaüzemelés már egy éve tart. A munkafolya-
matokat minden szerdán rendszeresen ellenőrzik a városi hi-
vatal szakemberei is. Ez egy hatalmas beruházás, ami rend-
kívüli ellenőrzést igényel. A körzeti környezetvédelmi hivatal
engedélye után a próbaüzemeltetési időszak fél évtől egy
évig is eltarthat. Ezt követően már csak a környezetét újítjuk
fel az állomásnak“ - tette hozzá Ján Bahorec. 

A Városi Vízművek és a Szennyvíztisztító Kft. az elmúlt év-
ben kérvényt nyújtott be nem visszafizetendő támogatás
céljából a strukturális alaphoz, de a pályázat sikertelen volt.
A város a környezetvédelmi alapból több mint 4,7 millió euró
támogatást kapott, ebből az önrész 236 ezer euró. Az épít-
kezés összköltsége 5,7 millió euró. A tisztítóállomás felújí-
tásának első szakasza 2011 októberében kezdődött. A város
szeretné növelni az állomás kapacitását az eddigi 4070 EO
(ekvivalens egy lakosra) több mint kétszeresére, azaz 
9 291 EO-ra.

(miriák)
A szerző felvétele

• Polgármesterként mit sikerült a több
mint egy év alatt teljesíteni?

- Sikeresen pályáztunk a Gazdasági Mi-
nisztériumnál a közvilágítás felújítására. Át-
adtunk újabb 18 bérlakást a faluban. Lecse-
réltük az ablakokat a hivatalban, a községi
hangszórót folyamatosan újítjuk. Sikerült
pénzt szereznünk a tornaterem felújítására.
Pályázatot nyújtottunk be 450 ezer euró ér-
tékben a Környezetvédelmi Minisztériumhoz
gyűjtőudvar kialakítására. Négy éve lépett
érvénybe az elfogadott rendelet, amely
meghatározta, hogy a településeken  bizto-
sítani kell a szelektív hulladékgyűjtést a pol-
gárok számára. Marcelházán a lakosok be-
csületesen betartják a rendeletet, és bekap-
csolódnak a „programba“. A papírt, a mű-
anyagot, az üveget és a hulladékot szelektí-
ven gyűjtik, és a kihelyezett konténerekbe
rakják. A község önkormányzata pedig min-
dent megtesz annak érdekében, hogy kor-
szerűsítsük a gyűjtőudvart. A PET flakonok
feldolgozására vásároltunk egy préselő gé-
pet 8700 euró értékben. Eddig a község fi-
zetett  azért, hogy a PET flakonokat a hulla-
dékszállító vállalat elszállította, ez a jövőben
megváltozik. A gyűjtőudvarban a közhasznú
munkások segítségével osztályozni fogjuk a
műanyag flakonokat, külön a színeset, külön
az egyszínűt. Az így keletkezett műanyag
bálákat tonnánként 450 euróért megvásárol-
ják a községtől. A szolgáltatásunkat felkínál-
juk a környező falvak részére is. Nyitra me-
gyében, a 370 település közül egyedüliként,
községünk nyert 50 ezer eurót az árvízvé-
delmi munkák megvalósítására.  Ennek kö-
szönhetően az Öreg-hegy alatt sikerült kié-
píteni 450 m hosszúságban 4,5 m széles és
50 cm mély vízfelfogó mélyedést és a terüle-
tet vízfelfogás céljából be is füvesítettük. 

• Milyen tervei vannak még?
- Pályázatot nyújtottunk be a tornaterem te-

tőszerkezetének kijavítására, a külső hőszi-

getelésre, nyílászárók cseréjére, az óvoda
épületének felújítására, amelynek költsége
360 ezer euró. További pályázat útján sze-
retnénk az alapiskola régi részét is felújítani,
ennek költsége 197 ezer euró. Sikeresen pá-
lyáztunk a Belügyminisztérium által kiírt
"Bűnmegelőzési projekt" biztosítására, 8
ezer euróból a faluban 4 helyen (temető, kul-
túrház, községi hivatal és óvoda, alapiskola)
megfigyelő kamerákat szerelnek fel, ezzel
is csökkenteni kívánjuk a betörések, rongá-
lások számát. 

Európai Uniós pályázatból - „Town Twin-
ning" - május 11-13. között fogadjuk a vasadi
küldöttséget, akikkel testvértelepülési szer-
ződést kötünk. A három napos rendezvényre
11 ezer eurót nyertünk. A vetőmagtisztító
vállalat alatt lévő 1,5 hektáros területet - ez a
község tulajdona - megvásárolja a cég, a
kapott pénzből a kultúrház és a sportpálya
területét szeretnénk elrendezni, vagyis a köz-
ség tulajdonába venni. A szennyvíztisztítás
kérdését is melegen tartjuk, és a hivatal dön-
tésére várunk. Aláírt szerződésünk van a
minisztériummal, így egyelőre csak formai
akadályok hátráltatnak. 

Továbbá szívügye az önkormányzatnak a
nyugdíjasotthon kérdése. A két óvoda ösz-
szevonása után felszabadult egy épület,
amely felújítva otthont nyújthatna az idős
embereknek, egyelőre napközi jelleggel. 

• Mivel lenne elégedett a választási idő-
szak felénél?

- Szeretném, ha a munkanélküliek aránya
10 százalék körül megállna. A benyújtott pro-
jektjeink pozitív elbírálást kapjanak, az állam
ne rövidítse meg a költségvetésünket, és le-
hetne legalább 28 elsős magyar diákunk.
Amennyiben a lakosság valamilyen szinten
elégedett a szolgáltatásainkkal, ha jól érzik
magukat a lakóhelyükön, az már jó jel. Ez
már minősíti a hivatalt, minősíti a polgármes-
tert, minősít mindenkit. Miriák Ferenc

ACsemadok helyi szervezete
a művelődési otthon nagy-

termében tartotta évzáró köz-
gyűlését, amelyen részt vett
Petheő Attila, a Csemadok TV
elnöke és Varga Ervin polgár-
mester.

A falu kultúrájának megőrzésé-
ből, hagyományaink ápolásából a
legnagyobb mértékben a Csema-
dok helyi szervezete vette ki ré-
szét Markacz Ferenc vezetésé-
vel. Ezen szervezet immáron fél
évszázada töretlenül működik. 

A leköszönő elnök, Markacz

Ferenc szavai után a helyi alapis-
kolások színvonalas kultúrműsor-
ral köszöntötték a résztvevőket.
Az évzáró közgyűlés további
pontjában megválasztották az új
vezetőséget. Az elnök Cucor
Anikó pedagógus lett. Az új veze-
tőség céljai között szerepel a
Napsugár citeraegyüttes fellépé -
seinek biztosítása, a színjátszó
csoport működtetése (jelenleg
folynak a próbák), valamint a köz-
ségben a hagyományos ünnep-
ségeken való aktív részvétel. 

Miriák 
Vörös Éva felvétele

A rossz idő késlelteti
az üzembe helyezést

Új vezetőség a Csemadok élén

A közös munka előreviszi
a település ügyét
Egy évvel az önkormányzati választások után, válságos időben nehéz számadást

kérni a polgármesterektől. A gazdasági válság valóban mélyen érintette az ön-
kormányzatokat. Ahol a polgármester és a képviselő-testület együtt tud működni, ott
a fejlődés lehetőségei is megvannak. Így van ez Marcelházán is, ahol Varga Ervin sze-
mélyében új polgármester került a község élére, viszont a 12 év, amit a testületben el-
töltött, megkönnyíti mostani munkáját.

Marcelháza
Ahorgászszervezet februárban

tartotta évértékelő taggyűlé-
sét, mely egyben kettős évfordu-
lót is jelentett. Egyrészt a komá-
romi anyaszervezet idén ünnepli
megalapításának 90. évfordulóját,
az aranyosi helyi szervezetnek
pedig ez volt a 10. jubileumi év-
záró taggyűlése.

Amikor 2002-ben megalakultak,
68 tag jelentkezett a horgászszer-
vezethez. Ez a szám ezután egyre
csak duzzadt. Ma már 161 taggal
az egyik legnagyobb falusi hor-
gászszervezettel büszkélkedhetnek.
Jandás József, a helyi horgászok
elnöke elmondta, hogy a szervezet-
nek van létjogosultsága, annál is in-
kább, mivel működő szervezet nél-
kül nem lehet közösen gondolkodni,
cselekedni és természetesen ver-
senyeket és egyéb akciókat szer-
vezni. 

„Nagyon sok tevékenységet foly-
tattunk az elmúlt év folyamán. Meg-
említeném a Kakalon végzett köz-
hasznú munkát, a szemét össze-
szedését, a kiszáradt fák kivágását,
fák ültetését és a tó csinosítását. Ga-
rai Sándor ötlete alapján filagóriát
készítettünk a Kakal partjára. A
munka oroszlánrészét maga a mes-
ter vállalta magára, a bádogos mun-

kát Szabó Imre és Győri Zsigmond
végezte el, de meg kell említenem
mindazokat, akik valamilyen formá-
ban részt vettek a munkálatokban. A
végső, betonozási munkáknál sike-
rült egy tűzrakó helyet is kialakítani.
Hadd mondjam el, hogy falunk 607

euróval járult hozzá a filagória kiala-
kításának anyagi költségeihez, a
munkát pedig az aktív horgászok
bérmentve, örömmel végezték el a
köz érdekében.” 

Jandás József szólt a tervekről is.
Többek között kiemelte az április 14-
ére tervezett közhasznú brigádot, a
májusban rendezendő ifjú horgászok
versenyét, és a májusban történő fa-
lusi horgászversenyt a Kakal tavon. 

A februári évértékelőn kihirdették a
2011-es év legnagyobb hala verseny

győztesét. Tavaly ezt a címet Jandás
Alfréd nyerte, aki a helyi Kakal tavon
egy 131 cm hosszú és több mint 14
kilós harcsát fogott. A továbbiakban
több horgász kapott elismerést, ok-
levelet, illetve emlékplakettet. Az ara-
nyosi évzáró egyik kellemes aktusa-
ként minden évben kisorsolnak egy
személyt, aki visszakapja a  kiváltott
horgászengedélyének az összegét.
Idén Győri Vincének kedvezett a
szerencse.

Kép és szöveg: -pint-

Két hét után ismét találkoztak a
Kihívás napja résztvevői. Ez-

úttal Lakszakállason mérték ösz-
sze erejüket. Az ügyességi vetél-
kedőt Bartal András, Lakszakál-
las polgármestere nyitotta meg,
aki üdvözölte a résztvevőket,
majd jelt adott a nemes harc meg-
kezdésére. 

A versenyszámok között ismét volt
labdavezetés bóják között, talicská-
zás, kosárra dobás, bukfencezés
összekötött lábbal, vízhordás A pont-
ból a B pontba. A házigazda lakiak
nagyon felkészültek erre az ese-
ményre, mert minden versenyszá-
mot nagy fölénnyel nyertek. Ezen a

napon a hazaiakat egyszerűen nem
lehetett legyőzni. A maximum 32
pontból 31-et zsebeltek be, s ezzel
nyíltá tették a verseny végső kime-
netelét. Az utolsó forduló előtt a kö-
vetkező az állás:

1. Szilas csapata 75 pont
2. Lakszakállas csapata  72 pont
3. Gellér csapata  56 pont
4. Ekecs csapata   52 pont

A következő összecsapást, vagyis
a döntőt március 18-án Szilason, a
helyi kultúrházban rendezik, ahol el-
dől, hogy kinél lesz egy évig a Kihí-
vás napjának vándorserlege.

-pint-
Kép: Szukola István

A lakiak kitettek magukért

Lakszakállas

Csallóközaranyosi horgászok jubileuma

Jandás Alfréd fogta a legnagyobb
halat
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Nemesócsa

Ekel

Megyercs

Keszegfalva

Martos

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ zimná AKCIA

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ zimná AKCIA

=

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Ötödik alkalommal rendezték meg
„Vágyni arra, ami a miénk" címmel

Magyarországon a Házasság hetét,
amely arra hivatott, hogy felhívja a fi-
gyelmet a házasság fontosságára, a csa-
lád intézményének népszerűsítésére, va-
lamint segítséget adjon párkapcsolati,
esetleg gyermeknevelési nehézségekkel
küzdőknek.

A mozgalom Richard és Maria Kane kez-
deményezésére indult el több mint egy évti-
zede az Egyesült Királyságban. A Házasság
hete olyan széles körű összefogásra törek-
szik, amely gyakorlati példamutatással, tudo-
mányos kutatások eredményeivel, bibliai és er-
kölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örök-
kévaló értékét. Nyíltan beszél a házasság min-
dennapi valóságáról, örömeiről és feszültsé-
geiről. A rendezvénybe a most első ízben egy

filmvetítéssel egybekötött beszélgetéssel a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
martosi gyülekezete is bekapcsolódott.

„A Házasság hete rendezvényre a világ-
hálón találtam még az elmúlt évben, és na-
gyon megtetszett a kezdeményezés, ezért
határoztuk el, hogy ebben az évben Marto-
son is megvalósítjuk. Vasárnap, február 12-
én tartottuk meg a rendezvényünket, mely-
nek keretében - hogy elérjük azokat is, akik
idegenkednek az egyházi alkalmaktól - a he-
lyi kultúrházban vetítettük le a Szerelem-
próba (Fireproof) című filmet. A célcsopor-
tunk a házasság előtt állók és a házasság-
ban élők voltak. A film után nagyon jó han-
gulatú, kötetlen beszélgetés zajlott Gary
Chapman: Egymásra hangolva című könyve
alapján a házasság öt szeretetnyelvéről" –
mondta Szénási Lilla martosi lelkipásztor. 

(miriák)

A díszített ajándékdoboz
kategóriában 1. helyezett Ko-
váč Judit a muzslai alapis-
kolából, 2. helyezett Havran-
csík Friderika Komáromból,
az Eötvös Utcai Alapiskolá-
ból, 3. helyezett Dolník Réka
a muzslai alapiskolából. Az
ajándék virágkazetta kate-
góriában 1. helyezett Banai
Tóth Kincső a dunamocsi
alapiskolából, 2. helyezett
Szabó Eszter Komáromból,
az Eötvös Utcai Alapiskolá-
ból, 3. helyezett Vörös Bog-
lárka a búcsi alapiskolából. A
zsűri különdíjában Kiánek
Bianka részesült Marcelhá-
záról, az igazgatói különdíjat
Babindai Renáta kapta Per-
betéről. A csapatverseny
eredménye: 1. helyezett Eöt-
vös Utcai Alapiskola, Komá-
rom, 2. helyezett Endrődy
János Alapiskola, Muzsla, 3.
helyezett Dunamocsi Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola.

A sikeresen lezajlott ver-
seny szervezését Varga Pé-
ter igazgató, Baán Szabó
Ilona szakoktató, Varga Ing-
rid mérnöknő és Susányi
Béla tanár vállalták fel.

Ugyanezen a napon került
sor az „Éberhardi Valentin“

elnevezésű nemzetközi vi-
rágkötő verseny megrende-
zésére. A versenyen öt kö-
zépiskola (1 magyarországi,
1 cseh, 3 szlovákiai) 26 ta-
nulója mérte össze szakmai
tudását. A versenyzőknek

Régiónk versenytáncospárja a nemesócsai Csorba
Máté és Cseh Petra január végén, Kassán a szlová-

kiai országos bajnokságon korcsoportjukban ezüstér-
met szereztek. 

Az érsekújvári VIVA Stúdió regisztrált táncosainak ez az
eddigi legjobb eredménye. Átlagban 30- 40 versenyen vesz-
nek részt az ország különböző pontjain. A komoly odafigye-
lést és anyagi megterhelést igénylő versenytánc egyre nép-
szerűbb az országban. Akik éreznek indíttatást és tehetsé-
get a versenyeken való részvételre, azoknak nagy elszánt-
sággal, és nem kis anyagi háttérrel kell rendelkezniük,
ugyanis a versenyhez elengedhetetlenül szükséges fellé-
pőruhák nem kis összegbe kerülnek. Egy-egy ilyen felsze-
relés 300-500 euróval is "megrövidíti" a családi kasszát. En-
nek ellenére még állják a sarat, bár az esetleges jelentkező
szponzorokat biztos nem utasítanák vissza. Most már a to-
vábblépés szempontjából azonban mindenképpen komo-
lyabb, „hosszútávú“ szponzorokra lenne szükségük.

- pint-

Február közepén tar-
totta évzáró tagsági

gyűlését a megyercsi Cse-
madok alapszervezete. Az
eseményen a zord időjá-
rás ellenére közel félszá-
zan vettek részt.

Az évzáró elején Farkas
Adél, a szervezet elnöknője
köszöntötte a megjelenteket,
majd ismertette a taggyűlés
napirendjét. Ezután került
sor a jelölő és a javasló bi-
zottság megválasztására. Az
ilyenkor szokásos kultúrmű-
sorban fellépett a szlovák is-
kola, az ovisok, a magyar
alapiskolások, a nyugdíjas-
klub énekkara, Fűzik Irén au-
todidakta versmondó, vala-
mint Herdics Tibor és Oláh
Ferenc, akik nótacsokorral
kedveskedtek a jelenlevők-
nek. 

A Csemadok elnöknője
szólt az idei tervekről is,
melyben többek között kie-

melte a március 14-ére ter-
vezett koszorúzást, a Bo-
schán-kastélyban történő
„Megyercs a múlt század-
ban” című kiállítást, az anyák
napi ünnepséget. Ezenkívül
természetesen idén is be-
kapcsolódnak a falunapi ren-
dezvények szervezésébe és
a kultúrműsorok gazdagítá-

sába. Farkas Adél nagy po-
zitívumként említette meg,
hogy 40 év után újra elindult
a község krónikájának az
írása. A megyercsi Csema-
dok évzáró részt vett Vass
Laura, a Területi Választ-
mány titkára.

-pint-, 
Kép: Farkas Adél

A tavaszi szünet előtt rendezték meg a ke-
szegfalvai Lőrincz Gyula Alapiskolában a
már hagyományossá vált iskolai szavaló-
versenyt, melyet Mgr. Szoboszlai Tímea ta-
nárnő vezetésével Pinke Evelyn és Szolik
Róbert második osztályos tanulók furulya-
játékával nyitottak meg a jelenlevő gyerekek
és szülők nagy örömére. 

A szavalóversenyen részt vett az iskola
minden tanulója, a tanítók pedig értékeltek.
Minden tanuló dicséretben részesült, és

ajándékot is kapott. Mivel a szavalóverseny
egy rendhagyó magyar nyelv és irodalom
óra keretén belül zajlott, nem hirdettek győz-
teseket, helyezetteket, hanem néhány ta-
nulót kiemeltek, akiknek előadott programja
a legjobbnak hatott.

Ezek a tanulók a következők voltak: Pinke
Evelyn 2. osztály, Blaškovič Barbara 2. osz-
tály, Horváth Ádám 2. osztály, Kákics Jeni-
fer 3. osztály és Benčič Ádám 4. osztály.

pint

Négy évvel ezelőtt a Székelyudvarhe-
lyen működő Hargita Megyei Hagyo-

mányőrzési Forrásközpont munkatársa,
László Judit kezdeményezésére jött létre
a Mesemaraton elnevezésű felolvasó ren-
dezvény, amelynek témája évente válto-
zik. Ebben az évben Arany János műve-
ire került sor, abból az apropóból, hogy
ebben az évben emlékezünk meg a költő
halálának 130. évfordulójáról.

A Mesemaraton elérte régiónkat is, így
több helyen is zajlott ez a rendezvény. Mgr.
Várady Kornélia, a csallóközaranyosi Kóczán
Mór Alapiskola igazgatónője a következőket
mondta ezzel kapcsolatban: „Én tavaly nyá-
ron egy színházi fesztiválon ismerkedtem
meg László Judittal. Ekkor mesélt a Mese-
maratonról, amely első hallásra elnyerte tet-
szésemet. Vállaltam, hogy népszerűsítem a
Felvidéken a rendezvényt, és a mi iskolánk
mindenképpen bekapcsolódik. Február 15-
én a csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapis-

kola és Óvoda minden tanulója, 186 diák ol-
vasott Arany Jánostól balladát, verset. A kis
elsősöknek a tanító nénik mondatokra vág-
ták szét a Juliska bujdosása című verses
mesét és a kicsik így vették ki részüket a fel-
olvasásból. Mint azt László Judittól megtud-
tam, ebben az évben 7 ország 115 települé-
séről 16 183 személy kapcsolódott be a Me-
semaratonba. A Felvidéken 10 településről
1159 személy vett részt ebben a nemes kez-
deményezésben. Járásunkból a mi iskolán-
kon kívül, akikről nekem tudomásom van, a
gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapis-
kola egyik első osztálya, a komáromi Ipari
Szakközépiskola 94 diákja és a lakszakállasi
Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai csatla-
koztak a felhíváshoz. Remélem, a következő
évben - melynek témáját Gárdonyi Géza mű-
vei adják - még több intézmény, iskola,
könyvtár, baráti társaságok csatlakoznak eh-
hez a szép rendezvényhez – mondta befe-
jezésként Mgr. Várady Kornélia igazgatónő.

-pint-

Mesemaraton Aranyoson

Csemadok évzáró

Iskolai szavalóverseny

Összefogás a házasságért

Bálint-napi virágkötő verseny

Február 14-én, Bálint napon rendezték meg a karvai
Szakközépiskolában az alapiskolás tanulók számára

az immár hagyományosnak mondható virágkötő ver-
senyt. A szakközépiskola meghívására hét alapiskola
képviseltette magát nyolcadik és kilencedik osztályos
diákjaival. A verseny két részből állt. Első feladatként a
diákok egy ajándékdobozt készítettek. Második felada-
tuk egy szív alakú virágkazetta megalkotása volt. Hu-
szonöt lelkes diák mérte össze tehetségét és kreativi-
tását, melynek eredményeként az alábbi helyezések
születtek.

két kategóriában kellett 
helyt  állniuk: egy Bálint-napi
virágcsokor és asztali dísz
elkészítésében. A megmé-
rettetésen a Karvai Szakkö-
zépiskola két tanulója na-
gyon sikeresen szerepelt.
Varga Angéla, az iskola har-
madik osztályos tanulója
mindkét kategóriában és az
összetett versenyben is az
első helyen végzett. Fábián
Anikó, a felépítményi máso-
dik osztályos tanulója az
asztali dísz kategóriában a
harmadik helyezést érte el. A
versenyre felkészítő szakok-
tatók Mikóczi Alajos és Baán
Szabó Ilona méltán lehetnek
büszkék sikeres diákjaikra.

Mgr. Kollár Gyöngyi

Karva

Országos második hely

Tizenegyedik nyugdíjasbál

Maga a bálozás, csak egy kis része a helyi nyugdíjasklub
tevékenységének. A nyugdíjasklub elnöke, Szilágyi Éva eb-
ben az évben jubilál is, hiszen éppen tíz esztendeje áll a klub
élén. „Ez a tízedik bálunk, amelyet az én vezetésem alatt ren-
dez a klub. Évről évre nő a népszerűsége. Szeretném meg-
köszönni a klubtagoknak a fáradozást és a lelkesedést,
amellyel ezt a rendezvényünket előkészítették. Úgyszintén
köszönöm támogatóinknak a sok ajándékot, hiszen több
mint 40 ajándékot tudtunk kiosztani a szokásos tombolában.
Az meg csak természetes, hogy községünk továbbra is szá-
míthat segítségünkre ott és akkor, ahol és amikor arra szük-
ség lesz” – mondta el lapunknak Szilágyi Éva. -bör-

A szerző felvétele  

Ismét óriási sikere volt a már hagyományos nyugdí-
jasbálnak Ekelen, amelyen szintén hagyománnyá vált,

hogy három korosztály bulizik teljes egyetértésben.
Unokák kérik fel táncra a nagymamákat, nagypapákat,
és megy a tánc hajnalig.
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Első fotóm

Csóka Péter Krisztián
Komárom
(2900/49)

Bitter János
Komárom
(3200/48)

Balázs Előd Zsombor
Kolozsnéma

(3900/51)
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Újszülöttek:
Szabó Ivica Sára (Gúta);
Molnárová Vivien (Komá-
rom); Lencse Erik (Per-
bete); Gurányi Lilla (Komá-
rom); Fazekašová Ela (Ko-
márom); Balážová Barbara
(Őrsújfalu); Flender Lukáš
(Komárom); Csóka Péter
Krisztián (Komárom); Matej
Darrell (Perbete); Balázs
Előd Zsombor (Kolozs-
néma); Bitter János (Ko-
márom); Karkó Nimród
(Búcs); Pikler Panka (Ko-
márom); Lakatošová Niko-
leta (Ógyalla); Mente Peter
(Gúta)

Elhunytak:
Dóczé István (81) Madar;
Végh Péter (74) Szilas;
Koncz Júlia (85) Szilas;
Markacz Lajos (90) He-
tény; Konyjárová Emília
(85) Komárom; Vozár Ján
(84) Komárom; Kovács
Vilma (76) Madar; Váczy
István (63) Marcelháza

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

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

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

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

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

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

Február 24-én ünnepelte 
6. születésnapját 

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád.
Eltelt egy év, hogy szíved örökre megállt,
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán, 
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 28-án halálának 1. évfordulóján 

ifj. Bozsaky Józsefre 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzik: szülei, testvérei, sógora, sógornője
és keresztfiai: Zoltán, Gábor Boglárkával.

„Mindent, amit kívánsz valóra váljon,
Minden napod legyen megvalósult álom.
Virágok nyíljanak szerte az utadon,
Ezt kívánjuk a szülinapodon.” 

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2012. feb-
ruár 17-én elkísérték utolsó útjára a komáromi római ka-
tolikus temetőbe a szerető férjet, apát, nagyapát 

Csütörtöki Bélát, 
aki életének 68. évében távozott szerettei köréből.

Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, me-
lyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

Gyászoló családja.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Február 27-én ünnepli 3. születésnapját 

Farkas Karcsika 
Komáromban.
Sok puszit küld neki:

anya, apa, Kati mama,
Karcsi papa, dédi-

mama, dédipapa
és Pityu köri.

„Köszöntünk szívből ezen a napon,
Mely számodra ünnepélyes alkalom!
Születésed napján köszöntünk Téged,
Minden jót és szépet kívánunk mi Néked!
Egészségből, szeretetből sose legyen hiány,
Sok boldogságot kíván az egész család.”
Február 28-án ünnepli 40. születésnapját

Február 26-án ünnepelte 
névnapját kislányunk

Edinka.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van a szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján 
Juhász Teréziára Komáromban.

Emlékét örökké őrzi szerető családja: 
fia, lányai, menye, veje és unokái.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk február 

19-én halálának 25. évfordulóján 
Maráz Istvánra 
Keszegfalván, valamint 

december 31-én múlt 8 éve, 
hogy felesége

Maráz Erzsébet Anna
szül. Vödrös

is örökre itt hagyott minket, hogy a
hosszú özvegyen töltött évek után
együtt pihenjen szeretett férjével.

Szeretetüket és jóságukat 
örökké őrző lányuk és családja.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Március 1-jén ünnepli 10. születésnapját 

Mátyás Chiara Komáromban.Március 1-jén ünnepli 1. születésnapját 
Svitačová Amira 
Komáromban, valamint 

24. születésnapját az édesapja

Svitač Roman.
E szép ünnepek alkalmából sokszor 
puszilja őket az egész rokonság.

Február 27-én ünnepli 
18. születésnapját 

Szalay Emőke 
Csallóközaranyoson. 

E szép ünnep 
alkalmából sokszor
puszilja a család 
és az egész rokonság.

Megemlékezés
„Sohasem halványul
Szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg
Lelkünk gyásza érted.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk március 1-jén, 
halálának 7. évfordulóján 

Szénássy Ferdinándra 
(Vágfüzes).

Emlékét örökké őrző családja.

Varga Lili
Szeged – Csicsó

3680/52 

Boldog szülinapot kíván Neked: 
Bolla mama, papa, anya, apa, 
testvéred: Martin és dédi mama.

Bolla Dominik Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: anyu, hugod Beatrix és
hetényi mama.

Február 15-én ünnepelte 
18. születésnapját 

Csipa Jennifer.

E szép kerek ünnep alkalmából szívből gra-
tulál: édesanyád, húgod Marika és családja.

Hamran Angelika 
Komáromban.

Sokszor 
puszilja őt: anya,

apa, az egész 
rokonság, valamint

a barátok.

Szívből gratulálnak
neki: anya, apuci,

mama, Editke nénje,
Tibi bátyja, Edinka 

és Bandi.

„Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett, 
Szívünk imádságát suttogja a szeretet. 
Kérjük a Jóistent, óvjon, védjen Tégedet. 
Adjon Neked egészséget, hosszú boldog életet! 
Boldog születésnapot!"

Március 4-én ünnepli 2. születésnapját 
Szabados Veronika

Ekelen.
Ez alkalomból köszönti őt és sokszor
puszilja: anya, apa, testvére Dodi,
unokatestvérei, keresztszülei, nagy-
szülei és az egész rokonság!

„Én már alszom a lombos fák alatt,
Kérlek, ne zavard meg álmomat. 
Hajolj a síromra csendesen,
Nekem már nem fáj semmi sem”.

Fájó szívvel emlékezünk 
március 1-jén, halálának 

első évfordulóján

Križan Józsefre 
(Ógyalla),

Emlékét örökké őrző családja. 

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

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

• Eladó Ógyallán új 1-szo-
bás lakás 16.400 €-tól, és új
2-szobás 19.000 €-tól. Le-
hetséges engedmény 5-
10%. Tel.: 0905 663 408.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
•  Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka la-
kótelepi 3-szobás lakásomat,
2-szobásra az I. és II. lakóte-
lepen. Tel.: 0902 896 079.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838. •
Oprava chladničiek a mraz-
ničiek. Tel.: 0905 666 838. •
Hitelek gyorsan, rugalmasan,
diszkréten. Megoldjuk a
megoldhatatlant is. Tel.: 0907
045 996, 0905 594 162.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúció ne le-
gyen. Tel.: 0905 655 829.
• Festő, ügyes kezek, szép
falak + mindenféle átalakítá-
sok lakásokban, házakban.
Tel.: 0905 365 661.
• Nyugdíjasok figyelem! Min-
denféle hibák javítása  la-
kásokban, házakban. Tel.:
0905 365 661.

• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, is-
kolásoknak kedvezmény!
Személyautó már 0,20
€/km. Tel.: 0915 111 646.

• Kimagasló kereseti lehető-
ség. Napi kifizetés. Tel.:
0907 311 124.
• Angol, német nyelvű tan-
folyamok 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, vál-
lalkozóknak, munkavállalók-
nak, nyugdíjasoknak, KN-já-
rás. Tel.: 0905 800 420.
• Bérbe adók 2- és 3-szobás
lakások. Byty do prenájmu, 2-
a 3-izbové. Tel.: 0903 264 915.
• Tökmag eladó szárítva 2
€/l, sülve 3,30 €-l. Tel.: 0915
108 274.
• Csontkovács  - chiropraktik.
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.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.

• A nemesócsai fagylalto-
zóba elárusítónőket kere-
sünk. Tel.: 0915 401 254.
• Yorkshire kiskutyák eladók,
oltva, féregtelenítve, 100 €.
Tel.: 0905 805 219.
•  Eladó Keszegfalván 20 x
34 m telek, 10 €/m2. Tel.: 0919
035 355, 15.00 óra után.
• Predám alebo vymením
obchodný priestor za osobný
automobil (10.000 €). Tel.:
0905 562 711.
• Garzon kiadó a Komenský
utcán, 100 € + rezsi. Tel.:
0907 299 292.
• Prenajmem väčší 2-izbový
byt na Komenského ul. v Ko-
márne. Tel.: 0908 752 447.
• Eladó Hyundai Accent, 1.5
CRDi, gy.év: 2007 + téli gu-
miabroncsok. Tel.: 0907 176
914, ár megegyezés szerint.
• Eladó 4-szobás családi ház
Marcelházán, ár: 14.500 €.
Tel.: 0911 204 962.
• Csallóközaranyoson a Du-
nánál kiadó kert. Tel.: 035/
7781 017 az esti órákban.
• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.

• Nyugdíjasnő egyéb mun-
kát vállal. Tel.: 0907 568 288.
• Vásárolnék háromszobás
lakást a IV-es lakótelepen.
Tel.: 0905 230 373.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó családi ház Nemes-
ócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 607 119.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség. Tel.: 0903 783 477,
mgyuri13@gmail.com.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó 3-szobás téglalakás,
KN. Tel.: 0918 497 016.

Eladó családi ház Gadó-
con, 9-éves, lakható terü-
let 380 m2, telek: 2650 m2,
igényesnek, csendes kör-
nyezetben, ár megtekin-
téskor. Tel.: 0905 605 709.

• Vennék szopós kisborjút.
Tel.: 0908 089 360.
• Munkát keresek mint asz-
szisztens, angol nyelvtudás-
sal. Tel.: 0908 762 650.
• Munkát keresek B típusú
jogosítvánnyal mint sofőr.
KN és környéke. Tel.: 0907
623 590.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Gyógyuljon Reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Kőművesmunkák: A-tól Z-
ig, házak, lakások felújítása.
Tel.: 0902 483 174.
• Eladó gázsparhelt, két pa-
lackkal, nagyon jó állapot-
ban. Tel.: 0904 060 494.

• Eladó Cam babakocsi, 35
€. Tel.: 907 603 724.
• Predám plyšovú sedaciu
súpravu zlatohnedej farby,
lacno. Tel.: 0907 373 611.
• Csempézés, kőműves-
munkák akciós áron, ingye-
nes felmérés. Tel.: 0908 695
877.
• Kerékpár bő választékban.
Teljeskörű javítás, Župná 8.
Tel.: 0918 531 854.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Hízósertés eladó Ekelen.
Tel.: 0904 916 450.
• Cserélje le műanyag kerti
bútorát fára, 2 pad + asztal +
fuvar, 210 €. Tel.: 0915 270
685.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Elektrikárske práce pre
firmy a domácnosti. Tel.:
0907 533 118.
• Elsőosztályú tojás üzletek
és vendéglők részére eladó.
Tel.: 0903 783 477.
• 118 m2 alapterületű iroda-
ház eladó a belvárosban.
Tel.: 0905 230 373.
• Vásárolnék 2-szobás la-
kást a Gimnáziumnál. Tel.:
0905 230 373.
• Mangalica kan 120 kg el-
adó, vércsere miatt, 2-éves.
Tel.: 0908 089 360.
• Gyümölcsfák és szőlő
szakszerű metszését válla-
lom. Tel.: 0902 841 761.

„Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt.

Ezer fúvó szépben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon.

Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén.
Síromnál sírva meg ne állj,

Nem vagyok ott, nincs is halál.”
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Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Dňa 17.  februára 2012 v čase okolo 23.00 hod. v
meste Kolárovo Kevin M. preskočil oplotenie rodin-
ného domu, dostal sa do dvora, kde vypáčil drevenú
búdu, na ktorej odstránil  visiaci zámok a následne od-
cudzil plynový železný kotol na ústredné kúrenie,  fú-
rik, a rám na bicykel, čím pre poškodeného spôsobil
škodu vo výške 150 eur. Za uvedené konanie mu bolo
vznesené obvinenie za prečin krádeže v jednočinnom
súbehu s prečinom porušovanie domovej slobody.  

•   •   •
Dňa 18. februára 2012 o 21.45 hod. v Komárne na

ulici Mederčskej vodič Zoltán S. viedol osobné moto-
rové vozidlo zn. Audi, kde bol hliadkou polície zasta-
vený a kontrolovaný, nakoľko prekročil maximálne po-
volenú  rýchlosť. Počas kontroly bol podrobený  vy-
šetreniu  na zistenie alkoholu dychovou skúškou s vý-
sledkom  0,97  mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené ko-
nanie mu  bolo vznesené obvinenie pre prečin
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

•   •   •
Doposiaľ neznámy páchateľ dňa 18. februára 2012

okolo 18.15 hod. v Komárne v miestnom obchodnom
dome využil chvíľkovú nepozornosť tam nakupujú-
ceho poškodeného, ktorému z nákupného vozíka od-
cudzil nákupnú tašku, v ktorej mal peňaženku s hoto-
vosťou 55 eur a 1.500 HUF, ďalej osobné doklady a
bankomatovú kartu, pričom však k výberu peňazí ne-
došlo. 

V pondelok 27. 2. predpokladám v na-
šom regióne nepríjemne vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
0 do + 2  ̊C, denná teplota od + 5 do + 7  ̊C.
Mierny Z vietor do 5 - 7 m/s.     

V utorok 28. 2. predpokladám v našom
regióne oteplenie a veterno, spočiatku veľká
oblačnosť až zamračené s občasným daž-
ďom, neskôr ubúdanie oblačnosti s pre-
hánkami. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od + 2 do + 4  ̊C, denná teplota od 
+ 11 do + 13  ̊C. Čerstvý až silný nárazový
Z, SZ vietor do 16 - 20 m/s.

V stredu 29. 2. predpokladám v našom re-
gióne ešte o niečo teplejšie, oblačno s miest-
nymi dažďovými prehánkami. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9
C̊, cez deň od 13 do + 15  C̊.  Čerstvý až
silný nárazový Z, SZ vietor do 16 - 20 m/s.  

Vo štvrtok 1. 3. predpokladám v našom
regióne o niečo príjemnejšie, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C,

cez deň od + 12 do + 14  ̊C. Slabý Z vietor
do 2 - 4 m/s. 

V piatok 2. 3. predpokladám v našom re-
gióne príjemne ale vlhko, oblačno až za-
mračené s občasným slabým dažďom.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
+6 2 do + 8  ̊C, denná  teplota od + 12 do +
14  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 3. 3. predpokladám v našom
regióne príjemne na začiatok marca, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 4
do + 6  ̊C, denná teplota od + 10  do + 12  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 4. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 2 do + 4  ̊C, cez deň
od + 6 do + 8  ̊C.  Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.

Nakoľko sa v blízkosti našej hranice bude
nachádzať bazén veľmi studeného vzduchu
zo Sibírskej oblasti, je tu možnosť v dňoch
2. 3. - 4. 3. výraznejšieho ochladenia.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 27. 02 - 04. 03

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOmplex megOldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Slušnosť v politike musí zvíťaziť
Je známy ako politik, ktorý pre-

sadzuje návrhy, vyvolávajúce
veľkú a pozitívnu odozvu vo ve-
rejnosti. Na 53. miesto kandi-
dátky bol „odstrelený“ údajne za
podporu Ivety Radičovej. Verí
však, že sa prekrúžkuje. Zakla-
dajúci člen Slovenskej demokra-
tickej a kresťanskej únie – De-
mokratickej strany, kandidát vo
voľbách do NR SR  Tomáš Gal-
bavý.

- Ste skúsený politik, predseda
regionálneho zväzu SDKÚ-DS v
Nitrianskom kraji, dlhoročný pos-
lanec v NR SR. Čo urobí s člove-
kom dlhé pôsobenie v politike? 

- Je to individuálne. Niekto
spyšnie, stratí reálny pohľad na ži-
vot. Pre mňa to znamenalo zvýše-

nie pocitu zodpovednosti. Pôsobiť
v politike nie je o tom, upútať ľudí na
plané reči, prípadne na nejakú
show. Byť poslancom znamená, že
rozhodujete o ľuďoch, o ich penia-
zoch, majetku, o tom, ako sa bude
žiť. Toto si musíte uvedomovať pri
každom svojom rozhodnutí. Ja sa
snažím konať tak, aby som sa ráno
dokázal pozrieť sám sebe do tváre.
Mám rodinu, deti, budem tu mať
vnúčatá. A nechcem, aby sa raz za
svojho otca a deda hanbili. 

- Čo to pre vás znamená, opäť
kandidovať?  

- Pre mňa je česť, že kandidujem
za politickú stranu, ktorá dokázala
vykonať v minulosti veľa dobrého
pre krajinu a jej obyvateľov. Verím,
že to dokážeme opäť. Máme dobrý
program a tím odborníkov, ktorí ga-
rantujú jeho napĺňanie.

- Na ktorý z vašich návrhov zá-
konov ste naozaj hrdý? 

- Je to návrh generálneho par-
donu pre ľudí, ktorí dlhovali konce-
sionárske poplatky Slovenskému
rozhlasu. Som rád, že sa mi v roku
2006 podarilo o jeho nevyhnutnosti
presvedčiťkolegov z koalície aj opo-
zície. Zabránili sme tak ožobráčeniu
desiatok tisíc rodín, ktoré dlhovali
často niekoľko desiatok korún a na
penále v nich vydierali tisíce, nie-
kedy vyše stotisíc korún. Podobne
som ale hrdý na návrh, ktorým sme
z trestného zákona odstránili post-
komunistické „gumené“ ustanove-
nia, ktoré umožňovali trestať novi-
nárov za kritiku ústavných činiteľov.
A som rád, že som do parlamentu
predložil návrh zákona, ktorý chránil
tisíce majiteľov pôdy pred nepoc-

tivými farmármi, ktorí im neplatili ná-
jomné. Zákon síce už nestihol
prejsť, ale aspoň sa otvorila táto
téma a verím, že sa presadí. Uro-
bím pre to všetko, čo sa bude dať. 

- Prečo kandidujete až z 53. 
miesta?

- Bolo to rozhodnutie vedenia
strany v regióne a ja ho musím reš-
pektovať. To neznamená, že sa
vzdávam a odchádzam z boja. 

- V roku 2010 ste ako jeden z
prvých podporili kandidatúru
Ivety Radičovej na post voleb-
ného lídra. Povráva sa, že práve
toto bolo príčinou vášho prepadu
na kandidátke. Je to pravda,
alebo len špekulácia? 

- Neviem, nakoľko významnú
úlohu toto zohralo. Ale pripúšťam,
že som mal k pani Radičovej blízky
vzťah, vážim si ju ako dámu, ktorá
vniesla do politiky opäť havlovské
ideály z Novembra 1989, ideály čis-

toty, slušnosti a poctivosti. Mnohým
dala vieru, že politika nemusí byť
špinavou záležitosťou. Je mi ľúto,
že odchádza. Verím ale, že napriek
tomu tieto ideály zvíťazia a urobím
všetko pre to, aby sa tak stalo. Sluš-
nosť a poctivosť musí zvíťaziť nad
klamaním, zavádzaním voličov
nesplniteľnými sľubmi a populiz-
mom. 

- Veríte, že sa vám to podarí? Z
pozície, kde ste? 

- Žiadne miesto na kandidátke nie
je nezvoliteľné. A naopak, ani jeden
politik, hoci aj z popredných miest
na kandidátke, nemá istotu zvole-
nia. Voliči majú v rukách silnú zbraň,
a tou sú štyri prednostné hlasy. Po-
mocou nich dokážu vyjadriť svoju
mienku o jednotlivých politikoch. Ve-
rím, že voliči svoje hlasy aj naozaj
využijú a uchádzam sa o ich dô-
veru. Tí, ktorí ma poznajú vedia, že
ich očakávania nesklamem. 
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Smutná premiérka Iveta Radičová hľadá útechu na pleci poslanca 
Tomáša Galbavého

Matičný ples v Komárne

Hostia, medzi ktorými ne-
chýbal predseda Matice slo-
venskej Marian Tkáč či pri-
mátor mesta Komárno An-
ton Marek, si akciu pochva-
ľovali a odchádzali so slo-
vami, že matičný ples určite
nevynechajú ani v budúc-
nosti. Ples sa niesol vo veľmi
priateľskej atmosfére, čo vý-
razne prispelo jeho účelu. 

Výťažok z plesu totiž po-
putuje na dobré účely. Sumu
si rozdelia dve umelecké te-
lesá, folklórny súbor Dunaj
a Dramatický krúžok Gym-
názia Ľudovíta Jaroslava
Šuleka pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Ko-
márne. Tí prví menovaní kú-
sok zo svojho repertoáru na
plese aj predviedli. Za
zmienku určite stojí, že je-
den z hostí, podnikateľ z
Očovej, ktorý je zároveň

dlhoročným sponzorom
Podpolianskych slávností v
Detve, bol natoľko prekva-
pený výkonom folkloristov z
Komárna, že pri ukončení
tomboly venoval „ďalšiu“
prvú cenu a to týždňový po-
byt v Chorvátsku s kurzom
jachtingu. A to preto, aby
podporil súbor v jeho čin-

nosti. Tak sa pridal k dvad-
siatke sponzorov, ktorí radi
takýmto spôsobom podporili
Maticu slovenskú v Komárne
a hlavne mládež, ktorá ju re-
prezentuje. 

Matičiari tak okrem dobrej
nálady a skvelého jedla roz-
dávali aj ceny v podobe ví-
kendových relaxačných po-
bytov, darčekových košov s
luxusnou kozmetikou, či
značkovým vínom. Pred-
seda MO MS v Komárne Jo-
zef Černek vyjadril vďaku
členom výboru, ktorí sa po-
dieľali na neľahkej organizá-
cií plesu.

Najdôležitejším darom na-
koniec nebol obnos prevy-
šujúci sumu 700 €, ktorá po-
putuje na umenie mladých v
Komárne. Tou najdôležitej-
šou hodnotu plesu bol pocit
spolupatričnosti. Pocit ľudí,
že príjemnou formou mohli
podporiť dobrú vec a prispeli
k jednotnému pocitu priateľ-
stva, ktorý  v dnešných ča-
soch má cenu zlata,“ uviedol
Černek vo svojom závereč-
nom príhovore.

ROJA

138 ľudí sa výborne bavilo na 41. Matičnom plese v Ko-
márne. Pri výbornej hudobnej formácii Vegett a ľudo-
vej hudbe folklórneho súboru Dunaj vydržali plesajúci
doslova až do rána. Organizátori odchádzali z histo-
rických priestorov reštaurácie Bastion (vytvorená v
pevnostnom systéme mesta Komárno) s poslednými
hosťami o pol siedmej ráno síce unavení, ale výsostne
spokojní. 

Obec Zemianska Olča
Obecný úrad, Hlavná č. 26, 

946 14  Zemianska Olča

p o n ú k a
na prenájom nebytové

priestory
v budove Miestneho kultúrneho
strediska obce Zemianska Olča

priestory denného baru, 
reštaurácie a kuchyne   
o výmere 149,66 m2

Prenájom možný: od 01. 04. 2012 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť pí-

somne a svoje ponuky podať
do 23. marca 2012 do 12.00 hod.
na Obecný úrad Zemianska Olča,
Hlavná č. 26 v uzavretej obálke 

s označením 
"Súťaž - prenájom priestorov v MKS".   

O výsledku ponuky bude každý 
uchádzač písomne vyrozumený. 
Bližšie informácie pre záujemcov

poskytnú na Obecnom úrade 
v Zemianskej Olči,

tel. číslo: 035/7796108

Oznam
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne

poskytuje občanom niekoľko dobrých rád, ako predísť
možným krádežiam peňazí a dokladov:

- ak nosíme peňaženku v oblečení, vždy je treba vy-
užiť vnútorné vrecko saka alebo kabátu, ktoré sa dá
zapnúť. Prax potvrdzuje, že sa výborne osvedčili taš-
tičky na doklady a  peniaze zavesené na krku pod ob-
lečením. Na druhej strane sa príliš neodporúčajú  kap-
sičky na opaskoch, ktoré sú vreckovými zlodejmi ľahko
dosiahnuteľné bez toho, aby sme pocítili akúkoľvek
manipuláciu s nimi. Nikdy nenechávajte peňaženku
voľne položenú v nákupnom košíku,

- i keď máme peňaženku riadne uschovanú, vždy si
ju prekontrolujme, ak do nás niekto v dave ľudí vrazí,
alebo sa na nás niekto v rade tlačí, 

- ak nosíme peňaženku v príručnej batožine (ka-
belka, taška, plecniak), vždy by mala byť vo vnútornom
priestore, najlepšie v samostatne uzatvárateľnom od-
delení. Bočné vrecká na kabelkách či taškách vedia
vreckoví zlodeji otvoriť bez toho, aby sme čokoľvek po-
cítili,

- za úvahu stojí aj oddelené nosenie peňazí a do-
kladov. A takú samozrejmosť, že pri kreditných kartách
nesmieme nosiť napísaný PIN kód, netreba ani spo-
mínať,

- po zaparkovaní motorového vozidla doporučujeme
skontrolovať, či sme vozidlo dobre uzamkli a nenechali
vo vozidle videteľne položené cennosti, resp. doklady.

Viac ako samotná strata peňazí nám môže skom-
plikovať život zdĺhavé vybavovanie nových dokladov, o
ktoré by sme pri krádeži prišli.
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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
Biblia vetélkedő 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem.
16.55 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Hír-
adó  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 Néprajzi értékeink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00
Magyar rock 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.25
A múzsa csókja 13.50 Főtér 15.15 Hogy volt!?... 17.15 English 4-U
17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.15 Ve-
szélyes szerelem.  20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.30 Ma-
radj talpon! 22.25 Stingers 23.10 Drága doktor úr 

7.00 Pannonia 3 keréken 7.30 Híradó 7.35 Sólyom és galamb, 12/8.
8.35 Térkép (ism.) 9.05 MacGyver, 139/118. 10.00 Család-barát 11.00
Magyar elsők 11.20 Kisváros  12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt
13.00 Kapcsoljuk az Országházat 16.10 Nagy Lajos (1342-1382) 16.20
Ázsia apró hősei Szingapúri ism.terj. film 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 A férfi a legjobb orvosság 21.30 Hírek
21.30 Langeais hercegnő. Fr. film

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
Teleshop 10.45 EZO.TV 12.20 Babe. Am. vígjáték 14.20 Marina 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 NCIS
IX., 187. 22.00 NCIS: Los Angeles  23.00 Aktív 

7.35 Refl ektor 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,
142. 14.10 Sarokba szorítva 15.10 Döglött akták  16.15 Marichuy – A
szerelem diadala.17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz!
20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont  22.15 Nagyágyúk. 

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.15 NCIS I. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS I., 20.30 Murdoch nyomozó rejtélyei,
20. 21.35 Sherlock Holmes 22.40 Frank Riva 23.45 Albatrosz Alakulat

14.00 Bosszúállók.  15.40 Az Árnyék.  17.40 Padlógáz. Ném.–lux. ak-
cióvígjáték 19.20 2012 – Végzetes robbanás. Am. katasztrófafilm
21.00 A spártai. 23.00 A Delphi- effektus. 

VIASAT
6.05 A kifutó7.00 Gyilkos sorok  8.50 Gyilkos számok IV. Am. sor., 76.
9.40 A király nevében  11.55 A dadus I., 23-24. 12.50 Gordon Ram-
say  13.45 Monk  15.35 CSI: A helyszínelők. 16.30 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.25 Gyilkos sorok 18.25 Gordon Ramsay  19.20 Jó
barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi  21.10 Az utolsó mohikán
23.15 CSI: A helyszínelők

7.50 Taxi 8.20 Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Maigret fel-
ügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal, 116. 15.10 Anna két arca 16.00
Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Ve-
télkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Az év labdarúgója  21.30 Riporterek
22.05 Éjszakai hírek 22.25 Manara felügyelő 23.15 Maigret felügyelő 

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.10 Nők klubja 10.30 Magyar magazin
11.05 Fókusz  11.45 Eltűnt világok nyomában 12.15 Élő körkép 13.00
Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.50 Lefújva 14.30 Sportvisszhang
14.55 Jégkorong NHLmagazin 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi
magazin 16.30 Fókusz  16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 A természet ára 18.30 Esti mese 18.40 Juraj Nvota 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Gyógyászat 21.05 Lakóte-
lepi gondok 21.30 Kommentárok 22.00 Tesztmagazin 22.10 Euromozi

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre 9.50 Rex
felügyelő  10.45 Beépített feleség  12.30 Nyomtalanul  13.15 Hírek
13.20 Las Vegas: Kaszinó14.15 Monk  13. 15.05 Hírek 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 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjá-
rás20.00 Sporthírek 20.15 Zsenikém – Az ügynök haláli.  22.35 Be-
ugró 23.20 Éjszakai hírek 23.45 Ballastic: Robbanásig feltöltve.

JOJ
6.15 Hírek 6.40 Krimihíradó 7.10 Híradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Pa-
nelházi történetek10.30 Az új házunk11.25 Nyereményjáték 12.00
Híradó 13.00 D.J. testőrbőrben  15.00 C.S.I.: New York-i helyszínelők
16.00 Hivatásosok, 17. 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi törté-
netek21.30 Hawaii Five 0.,  22.30 Igen, főnök! 23.35 Kaliforgia 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve, 62/15. 10.05 Mindenből
egy van 11.00 Kékfény 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kárpát Exp-
ressz 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 IV., 22/8. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.15 Egyetlenem 22.00 Az Este 22.35 Tudorok 23.30 Barangolások
öt kontinensen

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás Természetfilmekből 9.25 Álmok mai ál-
modói  9.50 Mesélő cégtáblák 10.10 Tudosakadémia 11.00 Magyar
pop 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 A sáros-
pataki könyvek 13.45 Főtér 15.10 Hogy volt!?... 16.50 Delta 17.15 Eng-
lish 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.15
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó, sport 20.35 Rocca parancsnok
21.30 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.10 Drága doktor úr 

6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 A férfi a legjobb
orvosság  8.35 Térkép  9.00 Kapcsoljuk az Országházat 16.10 A Jász-
ság festője – Gecse Árpád 16.25 Virágzó városok Dakka - A mikrohi-
tel csodája 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 Hírek 21.30 Nyakig a pácban  22.50
Dunasport 22.55 Magyar Jazz Ünnep 2011. 

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Rámadás Rommel ellen A 14.20 Marina, 31. 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szere-
lem,18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.00 Rajtaütés
22.50 Aktív 23.50 Tények 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 120. 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai, 143. 14.10 Sarokba
szorítva 15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 Hír-
adó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
A mentalista 22.15 A Grace Klinika 23.20 Reflektor 23.40 Vészhelyzet 

STORY TV
12.10 McLeod lányai  13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.15 NCIS 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS I., 11. 20.30 Poirot novellák 21.35
Dzsungeldokik23.45 Albatrosz Alakulat 14.15 Padlógáz. 

15.50 Padlógáz 2. Ném. akcióvígjáték 17.30 Rycus – A halál üstököse.
Am. akciófilm 19.15 Pusztító sziget. Kanad. akcióthriller 21.00 Alien 3
– A végső megoldás: Halál.  23.10 Viharfelhők. Am. akciófilm

VIASAT
6.10 A kifutó  7.05 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 9.55 Harlequin:
Helycsere 11.55 A dadus 12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk 15.35 CSI:
A 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: A helyszínelők 23.55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 

7.45 Építs házat, ültess fát 8.10 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30
Maigret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 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 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő-
járás, sport 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 21.50 Dok-
tor House 22.35 Éjszakai hírek 22.55 Maigret felügyelő 

8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja10.30 Nem-
zetiségi magazin 10.55 Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz 11.45 A
természet ára 12.05 Élő körkép 12.55 Sportvisszhang 13.30 A Szlo-
vák Televízió története 14.40 Kopár udvar Tévéjáték 15.55 Ukrán
nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Nem-
zetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Esti mese 18.40 Az antik világ
istenei és hősei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Do-
kumentumfilmklub 21.05 Tajvani barangoló 21.30 Kommentárok
22.00 Rendőrségi mag. 22.10 Az est témája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsara  9.30 Egyről a kettőre 9.50 Rex
felügyelő 10.50 Ha a házaspárok félrelépnek 12.35 Nyomtalanul
13.25 Las Vegas: Kaszinó 14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ
15.35 Egyről a kettőre  16.05 NCIS17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Ren-
delő a rózsakertben  21.15 A tökéletes tanár 23.10 Híradó 

JOJ
7.05 Krimihíradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30
Az új házunk 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híaradó 13.00 C.S.I.: New
York-i helyszínelők  13.50 Hazudj, ha tudsz! 14.50 CSI.: New York-i hely-
színelők 15.50 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20
Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont 22.30 Ártatlanok  23.30 C.S.I.:
New York-i helyszínelők 

9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15
Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a
Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes
szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy van  18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők,  22.00
Az Este 22.35 KorTárs 23.05 Tényleg eljön a világvége 2012? 

5.55 Ma reggel 9.00 Időutazás 9.25 Tudástár 2011 9.50 Lássuk Indo-
néziát! 10.00 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott 12.01 Híradó,
sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.45 Ang-
kor unokája 14.10 Kamaszkorunk legszebb nyara14.35 Valaki 15.05 Ba-
rangolások öt kontinensen 15.30 Múlt-kor 16.00 Szellem a palackból...
16.25 Világokon át 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali
érintés 19.20 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancs-
nok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr

5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd  6.35 Unser Bildschirm 7.00 Srpski Ekran
7.35 Mad Men  8.35 Térkép  9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.00
Magyar elsők 11.20 Kisváros  12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ
14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.15 Önök kérték 16.10 Ízőrzők. Süly-
sáp 16.45 Magyarnak lenni jó 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40
MacGyver 20.30 A király kalóza 21.30 Hírek 21.30 Szerelemmel fű-
szerezve 23.10 Dunasport 23.15 Új régi hang.

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55
Teleshop 11.00 EZO TV 12.35 Winnetou 2 14.20 Marina 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  1750. 21.00 Dok-
tor House 22.00 Született feleségek 

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 17.20 Teresa 18.30 Hír-
adó – esti kiadás 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt 21.20 Legyen Ön is milliomos! 22.20 Házon kívül 22.50 XXI.
század 23.30 Refl ektor 23.50 Ments meg! 

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.10 NCIS 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS I. 20.30 Két férfi egy eset 21.35 A Va-
tikán ügynöke  22.40 Border – A határsáv 23.45 Albatrosz Alakulat

13.40 Őrjítő szerelem. Am. vígjáték 15.20 Fojtogató szeretet. Kanad.
thriller 17.05 Yamakasi 2. 18.50 Piedone Afrikában 21.00 Felhők
közül a nap. Am.–ang. kalandfi lm 23.30 Az ördög fia. 

VIASAT
6.10 A kifutó  7.05 Gyilkos sorok  9.05 Gyilkos számok 9.55 Columbo
11.55 A dadus I12.50 Gordon Ramsaí  13.45 Monk 15.35 CSI: A 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 Robin Hood, a tolvajok fejedelme  23.55 CSI: A helyszínelők

7.25 Vetélkedő 8.00 Családi vetélkedő 8.45 Maigret felügyelő  10.20
Viharos szerelem 11.10 Választások 2012 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja
13.35 Szemtől szemben 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca  16.00
Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Az álmodó
21.50 Doktor House 22.35 Hírek 22.55 Doktor House 23.40 Maigret

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrán nemzetiségi ma-
gazin 10.55 Hírek magyarul 11.05 Fókusz 11.40 Nemzetközi terroriz-
mus 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.05 Hallássérültek
tévéklubja 13.30 Família 14.05 Az est témája 15.45 Szlovákiai uniku-
mok 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja 17.30
Választások 2012 18.30 Mese 18.45 A szlovák nyelv kulisszatitkai 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Ha távozik a kabaré 21.00 Ügyin-
tézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.15 Szerelmem, Európa

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata  9.30 Egyről a kettőre 9.50 Rex
felügyelő  10.45 Halálos csalódás 12.30 Nyomtalanul  13.20 Hírek
13.25 Las Vegas: Kaszinó 14.20 Monk  15.10 Míg a halál el nem vá-
laszt 15.35 Egyről a kettőre 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.55 Híradó 18.00 Vacsora 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Rendelő a rózsakertben 21.15 Míg a jackpot el nem választ 23.15
Választások 2012 23.55 Feleségcsere

JOJ
7.00 Krimihíradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek
10.30 Az új házunk 11.25 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, sport 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Csont V. 22.30 C.S.I.: Miami helyszínelők 
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TVműsorTVműsor február 27 - március 4

Előfordulhat, hogy el-
veszted a hitedet. Nem érsz el
egy bizonyos dolgot, amiben
régóta reménykedtél. De nem
szabad feladnod!

Forgalmas heted
lesz! Ki sem látszol a munká-
ból. A magánéletedre is időt
kell szánnod. Igyekezz meg-
őrizni a kettő közti egyensúlyt!

Egy önző, arrogáns
személy idegesít. Az

illető szinte direkt heccel. Ne
ereszkedj le az ő szintjére!
Hagyd figyelmen kívül, amit
mond és tesz!

Egy rég nem látott is-
merősöd hívhat fel, ezzel be-
aranyozza a hetedet. Ám ne
engedd, hogy a kapcsolatotok
ismét komoly alapokra helye-
ződjön!

Pihenésre van szük-
séged. Ne legyen lelkiismeret-
furdalásod, ha megengedsz
magadnak egy kis lazítást.

Ne mérgelődj! Vegyél
mindent lazán! Ha az érzel-
meid vezérelnek, az rád
nézve majdnem hogy végze-
tes is lehet! Ne menj sehová,
maradj inkább otthon.

Ha nem ragaszkodsz
dolgokhoz és emberekhez
annyira, akkor sok újdonságot
fogsz az életedben tapasz-
talni.

Úgy gondolod, hogy
ha sokat dolgozol, akkor meg-
szűnnek az egészségügyi
gondjaid. Ez a hozzáállás
most működik is.

Ha van valami rossz
szokásod, mint például a do-
hányzás, vagy a túlzott evés,
esetleg nem szeretsz edzeni,
akkor most nagy elhatáro-
zásra fogsz jutni ezzel kap-
csolatban.

Roppant nagystílű
tudsz lenni sokat használsz
önmagadnak, ha leszállsz a
magas lóról.

A változás a levegő-
ben van, bár ami tör-

ténik, nem biztos, hogy a ked-
vedre való lesz. Vigasztaljon,
hogy amikor a por leülepszik,
látni fogod, hogy sokkal job-
ban állsz anyagilag, mint ko-
rábban.

Nagyon intuitív vagy,
s mindig kitalálod,

hogy mi az, amire a szerve-
zetednek szüksége van. Ez a
képességed most még erő-
sebb, s előnyösen aknázha-
tod ki.
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Február 27, 10,00 a Dirty Slippers zenekar kon-
certje a Selye János Gimnázium aulájában –
Feszty Árpád-termében.
Február 28, 8.00 órakor Eurotrip II. Angol-szlovák
nyelvű színházi előadás a Nagymegyeri Kereske-
delmi Akadémia és Magyar Tannyelvű  Gimná-
zium részére a Nagymegyeri Városi Művelődési
Központ színháztermében.
Február 29, 17.00 ELŐADÁS A HOMEOPÁTIÁ-
RÓL. A szénanátha, derékfájás, fejfájás, székre-
kedés kezelése homeopátiás készítményekkel.
Komárom-Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház,
Petőfi S. u. 3. Előadó: dr Papp János. 
Március 14-én, 19.00 órakor Emlékműsor. Hely-
szín: Jókai Színház előtt lévő Kaszás Attila em-
lékszobor. Szereplők: Ünnepi beszédet mond
Batta György író, Németh István, a Komáromi Jó-
kai Színház színművésze, a komáromi Ipari Szak-
középiskola diákotthonának tanulói, továbbá a ko-
máromi Selye János Gimnázium tanulói.

Kiállítások
Február 3 - március 2, K.ART.E. Észak-Komá-
rom, A múzeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8.
A Komáromi Alkotóművészek 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-
Komárom, Monostori Erőd Nonprofit Kft., Duna-
part 1. – Tanácsterem. Ócsvár Rezső (1877-1968)
és Vízy László festményei - a Rotary Budapest
Duna Klub rendezésében. 
Február 21 - március 23, A komáromi Szinnyei
József könyvtárban Amazing planet - Filip Kulisev
pozsonyi fotós kiállítása. 
Február 24, - Légi harcok, pilótaharcok a II. világ-
háborúban. Monostori Erőd –Tanácsterem, Duna-
part 1. Modell-kiállítás Máté Géza gyűjteményéből.
Február 29-ig Komáromi mesterségek IV.: Sze-
keres gazdák. Klapka György Múzeum, Kelemen
L. u. 22.
Március 10-ig Barcsay mester és tanítványai.
Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Balogh László,
Deim Pál és Konok Tamás szitanyomataiból a Li-
mes Galéria Dúdor István termében.

Rák

Ajelenleg kilenctagú Te
Ügyed Kör Polgári Tár-

sulás 2006 januárjában ala-
kult nyolc alapító taggal so-
raiban. Ahogy azt a név is el-
árulja, célunk az, hogy civil
erőnkkel hívjuk fel a figyel-
met a magyarság történelmi
múltjának igazságtalansága-
ira, együtt emlékezzünk meg
nemzeti ünnepeinken,
gyásznapjainkon.

Büszkén tekintünk arra, hogy
2010. június 4-én átadhattuk
Komárom első Trianon-emlék-
művét, amelynek költségeit a
Trianon-emlékgyűrűk árusítá-
sával fedeztük, így lényegében
közadakozásból egy emléke-
zéshez méltó, „jövőbe mutató”
emlékoszlopot állítottunk. Ez-
úton is köszönjük mindenki tá-
mogatását! Az emlékmű elhe-
lyezésére a Révkomáromi Re-
formátus Keresztyén Egyház-
községhez tartozó telken került
sor. Itt mindenki számára lát-
ható, s mégis zárt.  

A csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere-egyezmény aláírásá-
nak hatvanadik évfordulóján,
2006. február 27-én megemlé-
kezést szerveztünk a komáromi
Meghurcoltak emlékművénél –
ebből azóta hagyomány vált.  

A Te Ügyed Kör (TÜKör) idén
hetedik éve szervez Komárom-
ban megemlékezést, a felvidéki
magyarokat és németeket ért
1946-os kitelepítés és deportá-
lás alkalmából. Ezen alkal-
makra mindig igyekeztünk ne-
ves előadóművészeket meg-
hívni (pl. Ismerős Arcok zene-
kar, Berecz András, Dörner
György és Eperjes Károly szín-
művészek stb.). 

Szándékunk szerint az idei
alkalom többrétű lenne: a ha-
gyományos esti előadás előtt
szeretnénk egy emlékdélutánt
szervezni, amelyre a nevezett
napon, március 3-án  14.00-
17.00 óra között kerülne sor a

révkomáromi Duna Menti Mú-
zeum dísztermében. Olyan ki-
váló előadókat sikerült meg-
hívnunk, akik számos új isme-
rettel gyarapíthatják a látoga-
tók tudását. A belépés ingye-
nes!

Emlékezzünk meg együtt a Beneš-dekrétumokról és a jogfosztásról!

Tervezett program:
14:00 – Megnyitó – Feszty Zsolt, a TÜKör elnöke
14:10 - „A Beneš-dekrétumok német kárvallottjai” - Andreas

Schmalcz, a Szudétanémetek Szövetségének képviselője,
Németország

14:40 - „A szerb kárpótlási törvény” - Csonka Áron, Ada (Délvidék)
15:10 - „A magyar külügy lehetőségei” - Szesztay Ádám 

főosztályvezető, Magyar Külügyminisztérium 
16:00 - „Tiltakozó petíció a Beneš-dekrétumokat fenntartó szlová-

kiai jogszabály ellen az Európai Parlament előtt”- Hahn-
Seidl Alida, németországi Hunnia Baráti Kör, Juhász Imre,
Független Rendészeti Panasztestület elnöke 

16:30 - „Jogi lépések, lehetőségek Szlovákiában és az EU-ban” -
JUDr. Keszegh Tünde 

Az előadássorozatot követően megjelent vendégeinkkel együtt
vonulunk át a Városi Művelődési Központba, ahol 18.00 órakor a
Magyarock Dalszínház Fehérlaposok című rockoperáját mutat-
juk be olyan közismert előadóművészek főszereplésével, mint
Varga Miklós, Bodnár Vivien, Pankotay Péter, Makrai Pál, Laklóth
Aladár és Gerdesits Ferenc. 

A Fehérlaposok című rockopera zeneszerzője Másik Lehel, Vi-
zeli Csaba pedig a darab szerzője-rendezője. A szerzőpáros arra
vállalkozott, hogy a felvidéki kitelepített családok visszaemléke-
zéseinek felhasználásával elevenítik fel a magyar jogfosztást. A
belépőjegy ára 8 euró.

A Te Ügyed Kör Polgári Társulás hetedik emlékestje 
a Fehérlaposok c. rockoperával



5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve, 62/17. 10.10 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 11.05 Párizsi helyszínelők
12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25
Alpok–Duna–Adria 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak
egy van  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 El-
cserélt lányok 21.00 Fábry-show 22.20 Az Este 22.55 Állásvadászok 

9.00 Természetfilmesek és egyéb állatfajták 9.25 TED-sorozat 9.55
Jelképtár 10.00 Tudásakadémia 11.00 Magyar retro 12.01 Híradó
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Nagy Kovács
Mária szobrász 13.45 Angkor unokája, 2. 14.10 Aphroditétől – Zeuszig
14.40 Esély 15.05 Kortárs 15.35 Aranymetszés 16.25 Világokon át
17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Mese
19.20 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Biblia vetélkedő

7.35 A király kalóza 8.35 Térkép  9.05 MacGyver 10.00 Család-barát
11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.20 Kívánságkosár 14.15 Élő nép-
zene 14.40 Arcélek  15.15 Suli dzsessz 16.10 Ízőrzők.  16.10 Valóságos
kincsesbánya 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver
20.30 Sipsirica 21.20 100 éve történt 21.30 A Hortobágy legendája
23.00 Dunasport 23.05 Itáliai utazásom – Martin Scorsese 

9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV
12.35 Impact – A becsapódás napja 14.20 Marina, 33. 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban21.00 Anyám nya-
kán 22.50 Aktív  23.50 Tények este

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli 8.25 A sze-
relem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show
13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva 132. 15.10 Döglött akták 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.05 1 perc és nyersz! 20.05
Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Több mint testőr 23.55 Tudorok I

STORY TV
12.10 McLeod lányai  13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.15 NCIS I. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív, 12. 17.15 Gyilkos
sorok  18.30 McLeod lányai II. 19.30 NCIS I., 13. 20.30 Miss Marple
22.40 Az első bevetés 23.15 Cheers, 51. 23.45 Albatrosz Alakulat

13.30 Piedone Afrikában. Ol.- ném. vígjáték 15.40 Mikulás szabadsá-
gon. Am. vígjáték 17.20 Nick Fury – Zűrös csodaügynök19.10 Defek-
tes derbi. Am. vígjáték 21.00 A vadász.  22.45 Nyolc préda. 

VIASAT
9.05 Gyilkos számok  9.55 Ace Ventura 11.40 A dadus I., 29–30. 12.50
Gordon Ramsay 13.45 Monk 15.35 CSI: A helyszínelők. 16.30 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék I. 17.25 Gyilkos számok 18.25 Gordon Ram-
say 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 22.05 Esküdt el-
lenségek: Los Angeles 23.05 CSI: A helyszínelők

7.55 Családi vetélkedő 8.40 Maigret felügyelő 10.20 Viharos szerelem
IV., 18. 11.10 Választások 2012 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.35 Ki
mond igazat? 14.25 Vad angyal, 119. 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek,
sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás
20.10 Családi vetélkedő 21.00 Doktor House 21.40 Vádlottak 22.40
Hírek 23.05 Büntető zászlóalj 23.55 Maigret felügyelő 

8.35 Aranykapur 9.00 Nők klubja10.20 Magyar magazin 10.50 Fó-
kusz11.30 Ľudovít Fulla-portré 11.50 Élő körkép 12.20 Kulturális kör-
kép 12.25 Folklórműsor 13.10 Közöttünk élnek  13.40 Ügyintézés
14.35 Tájékozódás 15.05 A Tichý potok-i víztározó  15.40 Vadászm-
agazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Szlovákok a nagyvi-
lágban 17.30 Választások 2012 17.55 Életmentő állatok 18.30 Mese
18.40 Gyerekek a gyerekekről 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
20.00 Híres amerikai vállalkozók 20.55 Karol Noskovič aktivista port-
réja 21.30 Kommentárok 22.05 Az est témája 

MARKÍZA
9.30 Egyről a kettőre 9.50 Rex felügyelő  10.45 Az életed sem drága.
12.30 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszino 14.20 Monk
15.10 Míg a halál el nem választ15.35 Egyről a kettőre 16.00 Hírek
16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 Rendelő
a rózsakertben 21.15 Ne szólj, száj! 23.30 Választások 2012 – vita

JOJ
7.00 Krimihíradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek IX.,
35. 10.30 A nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont  14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 C.S.I.: New York-i hely-
színelők 16.00 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi tör-
ténetek 21.30 Dr. Csont 22.30 Ártatlanok 23.30 A börtön királyai

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Fábry-show 12.01
Híradó, sporthírek 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  17.45 Család csak
egy van  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Banán, pumpa,
kurbli  21.10 Mindenből egy van 22.05 Az Este 22.40 Négy szellem
23.35 Családom és egyéb emberfajták

5.55 Ma reggel 9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Nemzeti érté-
keink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar bulizene 12.01 Híradó dél-
ben 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Az utolsó
bánhidai kovácsmester 13.40 Angkor unokája 14.10 Aphroditétől –
Zenuszig 14.35 Vigyázz, kész, dzsessz! 15.10 A tánc legendája 15.35
Pecatúra 16.05 Sírjaik hol domborulnak… 16.30 Világokon át 17.20
English 4U 17.50 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese
19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr

7.00 Alpok-Duna-Adria 7.35 A divat mint művészet 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 Lyukasóra 14.45 Hazajáró
15.15 Vigyázó szemekkel a világ körül 16.00 100 éve történt 16.10 Az
állatok nyelve A színek szava 16.40 Ízőrzők 17.20 Kisváros 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10
Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Sólyom és galamb 21.30 Hírek 21.30
Claire Brunetti, a zsarulány  23.05 Dunasport 

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek
9.55 Teleshop 11.00 EZO TV 12.35 Impact – A becsapódás napja
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola, 66. 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30
Jóban-rosszban 21.00 Megasztár 22.35 Grimm 23.35 Aktív 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz!
20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelők 22.15
Gyilkos elmék23.20 Gyilkos elmék  

STORY TV
12.12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem ten-
gere, 15.15 NCIS I. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív, 13. 17.15 Gyilkos
sorok II.  18.30 McLeod lányai II. 19.30 NCIS I.  20.30 Született fele-
ségek22.35 Doktor Addison 23.45 Albatros Alakulat

13.35 Nick Fury – Zűrös csodaügynök 15.25 Pénz áll a házhoz 17.15
Defektes derbi. Am. vígjáték 19.05 Már megint bérgyilkos a szom-
szédom. Am. vígjáték 21.00 Rambo 22.45 Karate tigris 1. 

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok  9.55 Repülők, vonatok, autók.
Am. vígjáték 11.55 A dadus 12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk15.35
CSI: A helyszínelők. 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25 Gyil-
kos számok18.25 Amerikai mesterszakácsm 19.20 Jóbarátok20.15 Két
pasi – meg egy kicsi 21.10 Ragadozók.  23.15 CSI: A helyszínelők.

7.25 Vetélkedő 7.55 Családi vetélkedő 8.40 Maigret felügyelő 10.20
Viharos szerelem 11.10 Választások 2012 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.45 Gasztronómiai kalauz 14.20 Vad angyal 15.10 Anna két arca
16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem17.20 Szakácspárbaj
17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Egy ország a volán mögött
22.05 Éjszakai hírek22.25 A nagy alibi 23.55 Maigret felügyelő

9.05 Nők klubja  10.30 Romamagazin 10.55 Hírek magyar nyelven
11.05 Fókusz  11.40 A Bodrogköz madárvilága 12.10 Élő körkép 12.40
Kulturális körkép 12.20 Kedvelt melódiák 13.20 Idősebbek klubja 13.50
Arcélek 14.30 Gyógyászat 15.45 Kassa  2013 15.55 Szemtől szemben
16.30 Fókusz 16.55 Tajvani barangoló 17.30 Választások 2012 18.30
Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Befagyott bolygó 20.55 Família 21.30
Kommentárok 21.55 Szerelem cseh módra 22.25 Anna és a farkasok. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő 10.05 A bébi-
szitter megrontója 11.40 Atomjárat 15.00 Híradó 15.05 Míg a halál
el nem választ 15.35 Egyről a kettőre I. 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.15 Kajínek. Cseh krimithriller 22.35 Született pusztító 

JOJ
6.35 Híradó 7.00 Krimihíradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Panelházi törté-
netek 10.30 A nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont 14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 C.S.I.: New York-i hely-
színelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Extrém családok
21.30 A Geissen család  22.30 A Grand Canyon elveszett kincse 

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55
Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35
Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Melissa és Joey
13.55 Így készült az Én, József Attila 14.25 Sárkányszív  16.10 Így ké-
szült a Marslakók 16.40 A Szövetség Biblia vetélkedő 17.35 Gasztro-
angyal 18.30 Szerencse Szombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Kegyetlen bánásmód. Am. film 21.55 Zorán-kon-
cert 2011  22.45 Zsukovszkij– Szénási–Lénárd: Mesés férfiak szár-
nyakkal

6.55 Ma reggel 8.55 Gyerekeknek 11.20 Fejezetek a magyar vasutak
történetéből 11.40 Az én világom 12.00 Gréti. Tévéfilm, 2/1–2. 13.20
Sárkány és papucs Rajzfilm 14.30 Új-Zéland 15.20 A falu jegyzője, 4.
16.30 Magyarország története 16.55 Peter Gabriel és a New Blood
Orchestra. 17.55 Otthonod a kávéház, 10/7. 18.20 Mi micsoda II., 19.
18.45 Esti mese 19.10 Szerelmem Afrika  20.00 Híradó, sport 20.35
Sárkányszív  22.15 Gasztroangyal 23.10 Víz. Indiai–kanad. filmdráma

6.55 Gyerekeknek 8.40 Daktari.  9.35 001 - Az első bevetés. 11.05 Ma-
gyarország 2000 12.00 Híradó 12.15 Határtalanul magyar 12.45 Van-
nak vidékek 13.15 Vissza Sherwoodba 14.10 Munka-Társ 14.35
Talpalatnyi zöld 15.05 Törzsasztal ‚ 16.05 Magyar történelmi arckép-
csarnok 16.25 A maharadzsa lánya. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Pannonia 3 keréken 19.05 Herczeg Ferenc: Kék róka. Közvetítés
a Radnóti Miklós Színpadról, felvételről (1988) 20.40 Howards End –
Szellem a házban Ang. film 23.00 Dunasport 23.15 Tágra zárt szemek 

6.25 TV2-matiné 10.25 Babavilág 10.55 Tűsarok 11.25 9 hónap 11.55
Bajnokok Ligájamagazin 12.25 Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55
AutóGuru 14.25 Xena V.15.25 Bűbájos boszorkák IV., 91. 16.25 Hawaii
Five-0. Am. krimisor., 15. 17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények  19.00 Aktív
extra 19.35 Az Angyal. Am. akciófilm  22.00 Bad Boys 2. 

7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.30 Asztro-show 11.30 Házon
kívül 12.00 Autómánia 12.40 Veszprém–Szeged férfi kézilabda-mér-
kőzés 14.25 Eltűntnek nyilvánítva II., 12. 15.25 Hetedik érzék  16.25
Mama Jack Am. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A
Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka  22.15 Végső állomás 2. 

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 24. 8.00 Dallas12.00 Jakupcsek… mert
érdekel 12.30 McLeod lányai  15.30 Tappancs, a mesterdetektív 17.30
Lassie.  18.00 Nora Roberts: Azúrkék égbolt 20.00 Folyó szeli ketté.
Am. filmdráma 22.30 Lúzert vegyenek!  

13.35 Már megint bérgyilkos a szomszédom. Am. vígjáték 15.30 Pie-
done Egyiptomban 17.35 Kincs, ami van. Am. akcióvígjáték 19.20 Dr.
Dolittle. Am. vígjáték 21.00 Váltságdíj. Am. thriller 23.15 Kill Bill

VIASAT
7.40 A dadus I., 32. 8.10 Zsírégetők VIII., 20. 9.05 Halottnak a csók II.
Am. sor., 5. 9.55 Dawson és a haverok VI., 119-120. 11.45 Szívek szál-
lodája III. Am. sor., 53-54. 13.30 Egy kapcsolat szabályai IV., 45. 13.55
Airplane! Am. vígjáték 15.50 Lost in Space – Elveszve az űrben  18.30
Űrcowboyok. Am.- ausztrál vígjáték 21.00 Conan, a pusztító Am. ka-
landfilm 23.10 Tökéletes katona 2.

7.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.15 Fidlibum meséi 8.45 Sport-
vetélkedő gyerekeknek 9.15 Találd ki, ki hívott meg? 9.40 A király éa
a libapásztorlány. Mese 10.40 Családi vetélkedő – speciál 11.30 Egy or-
szág a volán mögött (ism.) 13.10 Autószalon 14.05 A hiúság vására
Ang. filmsor., 6/1–2. 16.00 Az igazság angyala. Am. western 17.30
Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Igaz törté-
net: Lépteid nyomában Ol. filmdráma 23.00 Sporthírek

8.35 Hétvége9.00 Extr@francais, 13/8. 9.30 Befagyott bolygó10.10
Japán mozaik 10.35 Utak 11.00 Folkórműsor 11.35 Lakótelepi gon-
dok 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.00 A csősz felesége Tévé-
játék 14.35 Idősebbek klubja 15.00 Kapura 15.45 Farmergazdaságok
16.00 Tesztmagazin 16.10 Egy, kettő, három. Tévéjáték 17.30 Mozdulj!
18.00 Úton 18.30 Mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó, sporthírek
19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 Gigászi építmények 20.55 Őrangyalok
Talkshow 21.40 Csehszlovák filmhét 21.55 Alice a városokban

MARKÍZA
8.45 Jóbarátok 9.15 Két pasi meg egy kicsi 9.40 Beethoven Am. víg-
játék 11.35 Csehország és Szlovákia hangja  13.30 Men in Black –
Sötét zsaruk  15.20 Asterix és Obelix: Kleopátra-küldetés 17.30 Hírek
17.35 Beugró 18.20 A társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjá-
ráss 20.00 Sporthírek 20.15 Harry Potter és a Félvér Herceg  23.20
Végső állomás 4. 

JOJ
5.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.20 Hivatásosok 9.10 Igen,
főnök!  10.25 Az emberrablás   12.25 Hülyék Paradicsoma 14.25 A
mexikói  17.00 Extrém családok Valóságshow 18.00 A Geissen család
II.  19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek  20.20 Menekü-
lés Mexikóba 23.00 Halálos iram 

Csütörtök, március 1 Péntek, március 2 Szombat, március �

6.55 Ma reggel 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.45 Úton-útfélen 9.50 Kérdések a Bibliá-
ban 10.05 Református magazin 10.30 Metodista műsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 Látogatóban Cso-
mós József református püspöknél 12.01 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno. Mesél a
Filmhíradó 13.05 Időkerék: Binche városa. Fr. dok.film 13.20 Egy pikoló világos Magy. film 14.50 Út Lon-
donba… 15.20 TeleSport – Sport7 15.50 Kecskeméti TE– DVTK OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés
18.05 Rex Rómában XI. Ném. sor., 10. 18.55 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 Marslakók, 1–2. 21.10 Kiadatás. Am. film 23.10 Flört. Am.–ném.– jap. film

6.55 Ma reggel 8.55 Gyerekeknek 10.55 Kaláka 11.40 Hagyományok őrzői 12.05 Így szól az Úr! 12.15
Katolikus krónika 12.40 Úton-útfélen 13.00 Református magazin 13.25 Metodista műsor 13.35 Mai
hitvallások 14.00 Látogatóban Csomós József református püspöknél 14.25 Magyarok a Szlovákiai
Evangélikus Egyházban 14.55 Van öt perce? 15.00 Tiszta fényesség 15.20 Szép versek 82 15.50 Új-
Zéland – Darwin nyomában, 2/2. 16.40 Magyarország története 17.05 Zorán koncert 2011 17.55
Otthonod a kávéház. Dok.sor., 10/8. 18.20 Mi micsoda II., 20. 18.45 Esti mese 19.05 Szerelmem Af-
rika Ném.–ol. sor., 24/16. 20.00 Híradó, sport 20.35 A Lényeg 21.05 Egy pikoló világos Magy. film
22.25 Bízzál bennem. Ol. bűnügyi tévésor., 4.

6.25 Gyerekeknek 8.05 Daktari. Am. sor., 89/42. 9.00 Isten kezében 9.25 Élő egyház 10.00 Világ-
Nézet 11.00 Római katolikus szentmise közvetítése Rédicsről 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Élő nép-
zene 12.45 Nyelvőrző 13.15 Rosszcsont kalandjai, 50/43-44. 14.15 Csellengők 14.45 Szerelmes
földrajz 15.15 Hazajáró 15.45 Múltidéző 16.15 Magyar történelmi arcképcsarnok. Andrássy Gyula
16.30 Ördöglovas Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kér-
ték 20.00 Az üldözők Am. film

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés; Bajkeverő majom; Fifi virágoskertje; Roary a versenyautó;
Eperke legújabb kalandjai; Chuggington; Kedvenc kommandó, Beyblade 10.45 Stahl konyhája 11.15
Kalandjárat (ism.) 11.45 Borkultusz (ism.) 12.15 Talpig nő 12.45 Több mint TestŐr 13.15 A kiválasztott
– Az amerikailátnok, 9. 14.15 Monk – Flúgos nyomozó III., 38. 15.15 Bűbájos boszorkák IV., 92. 16.15
Az Angyal. Am. akciófilm (ism.) 18.30 Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Apafej. Am. vígjáték 21.55
Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Célkeresztben II. Am. sor., 27.

7.00 Kölyökklub. Benne: Björn mackó kalandjai; Garfi eld; Kisvakond; Yakari; Kókuszdió Fred; Tom és
Jerry új kalandjai; Hupikék törpikék; Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki; Garfi eld 10.00 Trend-
mánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas 12.00 Havazin 12.30 Egy jávorszarvas kalandjai Ném. vígjáték
14.15 Eltűntnek nyilvánítva II., 13. 15.15 Tru Calling – Az őrangyal. Am. sor., 2. 16.20 Piedone, a zsaru
Ol. akcióvígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. XV. Ném. sor., 1. 20.00 A csajok háborúja Am. vígjáték
21.50 Heti Hetes 23.10 Házasság a négyzeten. Am. vígjáték

STORY TV
6.45 W.I.T.C.H., a tiniboszorkány, 7. 7.15 A Föld legnagyobb hősei, 25. 8.00 Dallas, 109–110–111. 12.00
AuTogram 12.30 McLeod lányai II., 12–13. 14.30 Tappancs, a mesterdetektív, 11-12-13. 17.30 Lassie.
Kand.–am. sor., 12. 18.00 Egy tökéletes nap. Ausztrál film 20.00 Szerelem a Fehér Házban. Am. víg-
játék 22.15 Hirtelen halál. Am. akciófilm

13.25 Örökkön-örökké. Am. vígjáték 15.40 Belphégor –A Louvre fantomja. Francia film 17.25 Dr. Do-
little. Am. vígjáték 19.05 Junior. Am. vígjáték 21.10 A tengerészgyalogos. Amerikai akciófilm 22.50 Kill
Bill 2. Amerikai akciófilm

VIASAT
7.30 Topmodell leszek! XII., 11. 8.20 Szex és New York VI., 93-94. 9.50 Szívek szállodája III., 54. (ism.)
10.40 A nagy házalakítás III., 60. 11.35 Lost in Space – Elveszve az űrben Am. sci-fi akciófilm (ism.)
14.00 Robin Hood, a tolvajok fejedelme Am. kalandfilm 16.50 Hazárd megye lordjai. Am. akcióvígjá-
ték 19.00 Négy esküvő, 1. 20.00 CSI: A helyszínelők VIII., 182. 21.00 Nikita I. Am. sor., 11. 21.55 Ace Ven-
tura – Hív a természet. Am. vígjáték 23.45 Az utolsó mohikán Am. kalandfilm

7.10 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.30 Góóól. Sportvetélkedő 9.00 Az égből pottyant Tévéfilm,
13/9–10. 10.00 Földünk varázslatos helyei. Fr. sor., 10/8.: Madagaszkár 11.00 Szlovákia képekben
11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Poirot történetei: Gyilkosság az Orient
expresszen Ang. krimi 14.40 Filmmúzeum: Diáklelkek. Cseh filmvígjáték 16.10 Úton. Mali 16.45 Pos-
taláda (ism.) 17.50 Stílusmagazin 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Farka-
sokkal táncoló. Am. kalandfilm Fsz.: Kevin Costner 23.05 Sporthírek 23.15 Lefújva. a hétvége
mérkőzései 23.55 Poirot történetei: Gyilkosság az Orient expresszen Ang. krimi (ism.)

8.35 Kapura (ism.) 9.20 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Mozdulj! (ism.) 10.15 A szlovákiai
falvak enciklopédiája Smolník (ism) 10.30 Istentisztelet 12.30 Istenem, mért hagytál el engem?
Dok.film 12.55 A madárhercegnő Mesejáték 14.30 Gigászi építmények IV. (ism.) 15.20 A szó 15.25
Egyházi magazin 16.00 Família. Magazin 16.25 Őrangyalok 16.55 A Szlovák Televízió története. 1980-
1984 18.00 Eltűnt világok nyomában 18.30 Esti mese 18.45 A rajzfilmek elbűvölő világa 19.00 Hír-
adó 19.40 Kulturális körkép 19.55 A kassai tévéstúdió 50 éve 20.00 Radio – Head Awards 2011 Ünnepi
díjátadó 22.00 Művészet 2011 22.35 Az én történetem A pornófüggő 22.45 Színházi meghívó Canto
Hondo

MARKÍZA
7.15 Harry Potter és a Félvér herceg. Am.–ang. film (ism.) 10.00 Hellcats. Am. sor., 22/1–2. 11.45
Vámpírnaplók II. Am. sor., 22/15. 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25
Sóhivatal. Polgárjogi ügyek 14.00 Mr. Bean 14.10 Jackie a szépfi ú Ang.–hongkongi vígjáték 16.20
Hírek 16.25 Vezess – Sose kövess. Am. film 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Csehország és Szlo-
vákia hangja Tehetségkutató 21.50 A farm – Kezdünk! 22.30 A Fantom. Kanad. thriller.

JOJ
7.20 A Simpson család XVII., 20–21–22. 8.40 Hallálos iram. Am. kalandfilm (ism.) 10.35 Szellemekkel sut-
togó III., 10–11. 12.30 Menekülés Mexikóba. Indiai film (ism.) 15.10 A Grand Canyon elveszett kincse.
Am. kalandfilm (ism.) 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20
Baromi jó 2. Cseh vígjáték 22.30 Hantahíradó Am. vígjáték

Vasárnap, március �

Emma (Anne Hatha-
way) és Liv (Kate
Hudson) gyerekkoruk
óta barátnők. Nagyjá-
ból egyszerre kérik
meg a kezüket és
egyszerre választják
ki a lagzi helyszínét.
Sajnos ugyanazt,
ugyanarra a napra.

A csajok háborúja • 20.00 • RTL KLUB Kiadatás •  21.10 • M1

19

Claire Brunetti, a zsarulány • 21.30 • DUNA
A gyönyörű hegyekkel övezett An-
necy-tó környezetében játszódik az
izgalmas bűnügyi történet. Claire Bru-
netti, a vonzóan szép nyomozó ide, a
szülővárosába tér vissza...

Bad Boys 2. • 22.00 •  TV 2
A miami drog-nyomozók, Lowrey és
Burnett  visszatérnek. Egy high-tech
eszközökkel felszerelt csapat tagja-
ként próbálják megakadályozni, hogy
Miamit ellepje az extasy.

Frank Farmer (Kevin Costner), az
egykori titkosügynök profi testőrként
dolgozik, szakmájának az egyik leg-
jobbja. A sors egy nap összehozza
Rachel Marronnal (Whitney Hous-
ton), a népszerű popsztárral.

Több mint testőr • 21.20 • RTL KLUB
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Nemesócsa község
Községi Hivatal, Fő utca 26, 946 14  Nemesócsa

v e r s e n y t á r g y a l á s t   h i r d e t
a Nemesócsai Helyi Művelődési Központ épületében

levő 149,66 m2 alapterületű nappali bár, étterem és konyha helyiségeinek
bérbeadására.

A helyiségek 2012. április 1-től vehetők bérbe.

Az érdeklődők árajánlataikat megtehetik írásban
2012. március 23-án 12,00 óráig

a Nemesócsai Községi Hivatalban, Fő utca 26, lezárt  
borítékban, „Súťaž - prenájom priestorov v MKS“ felirattal.

A versenytárgyalás eredményéről a pályázók levélben kapnak értesítést.
Közelebbi információt a Községi Hivatalban nyújtanak, 

vagy a 035/7796108-es telefonszámon.

Gevin Hood filmje
az Egyesült Államok
vitatott eljárásmód-
ját, a "rendkívüli ki-
szolgáltatást" járja
körül, melynek so-
rán erőszakkal el-
fognak terrorcselekménnyel gyanúsí-
tott külföldi állampolgárokat.
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Részlet a KFC 111 című könyvből:
„Igen, az 50-es évek. Amikor a komáro-
miak „Aranycsapatról” beszélnek, nem fel-
tétlenül a világverő magyar válogatottra kell
gondolni. Komáromnak is volt egy ilyen csa-
pata, és bár a későbbiekben talán még tőle
is nagyobb sikereket érnek el a lila-fehérek,
ez a megtisztelő elnevezés kétségkívül a
„Hámori korszak” csapatát illeti meg. Igen,
az egy olyan korszak volt, amikor igencsak
nehéz feltételek mellett, sikerült egy olyan
csapatot összerakni, amely ezreket vonzott
a ráckerti pálya nézőterére. Az akkori, na-
gyon erős divízió egyik legjobbja volt. Ma
már szinte legendaként vannak említve a
nevek: Šudák, Kosiba, Hámory, Jónás,
Gaál, Szenczi, Žiška, Kerepecky, Kádár,
Moravčík I., Moravčík II., Vrečič, Kádek,
Kovács, Szórád, Schlett, Uhrín, Šebesta,
Vasas, Korínek, Mészáros, Dobrovolsky,
Fekete, Jány, Kacz, Nagy F.,  Zentai, Drozd,
Strapek, Kukoda“.  

Szomorú hírt kellett tudomásul venniük a
családtagoknak és KFC szurkolóknak. Éle -
-tének 93. évében elhunyt Nagy Ferenc,
akit a barátok és szurkolók „Putyur” bece-
néven ismertek. Hosszú pályafutása so-
rán annak a csapatnak is tagja volt, ame-
lyet a múlt évszázad 50-es éveiben a szur-
kolók joggal neveztek el komáromi
„Aranycsapatnak”. Aktív pályafutásának
befejezése után játékvezetőként folytatta,
miközben kinevezték a ráckerti pálya gond-
nokává. Ezt a munkáját a pálya bezárá-
sáig, 1961-ig végezte úgy, ahogy azt egy
szívbéli labdarúgó végezheti. Rend, tiszta-
ság és fegyelem honolt a ráckertben. Mind-
emellett, személye nagy tekintélynek ör-
vendett klubvezetőknél, játékosoknál és
szurkolóknál egyaránt, akik nagyon sze-
rették és tisztelték. Ez a szeretet és tiszte-
let maradjon meg ezután is.

Nagy Ferencet múlt pénteken a gútai te-
metőben helyezték örök nyugalomra.

Nyugodjon békében, Feri bácsi!

Mint minden évben, a támoga-
tás mértéke Komáromban váltja ki
a legnagyobb vitát. A járási szék-
hely specifikus helyzetben van, hi-
szen az önkormányzattól 34 sport-
egyesület igényelt támogatást a
2012-es évre.  Fontos leszögezni,
hogy a sportegyesületek száma
nem azonos a sportágakkal, hiszen
több, azonos sportággal foglalkozó

egyesület is működik a város terü-
letén. Három labdarúgó klub, há-
rom röplabda klub, három ökölvívó
klub, két vízimotoros és két úszó
klub, de sorolhatnánk tovább is a
párhuzamosan működő klubokat.
Ezzel olyan nagy baj nem is lenne,
hiszen többségükben komáromi fi-
atalok élvezik a sport előnyeit ezek-
ben a klubokban. Kivételt talán a
férfi kosarasok és a Spartak Ököl-
vívó Klub képeznek. A kosarasok
éppen a bajnoki címre törnek, míg
a bunyósok minden idők legna-
gyobb nemzetközi sikerén vannak
túl. Ebben a két esetben indokolt a
„profizmus”, mivel – mondjuk meg
őszintén – hazai anyagból aligha
érnénk el hasonló sikereket, a szur-
kolók öröméről és elégedettségéről
már nem is beszélve. Minden hí-
reszteléssel ellentétben tudni kell
azonban, hogy ez a két klub nem
csak városi támogatásból érte el si-
kereit. A kosarasok költségvetése,
tekintettel a bajnokság specifiku-
maira eléri a 267 ezer eurót, így
semmiképpen nem mondható,
hogy csak az 51.710 eurós városi
támogatásnak lenne köszönhető a
klub működése. A Spartak ökölvívói

például egyetlen cent városi támo-
gatás nélkül, megnyerték a Box ing-
One 2011 Közép-európai csapat-
bajnokságot. A klubnak jóváhagyott
támogatásból még az ifjúsági baj-
nokságokon való részvétel sem biz-
tosított, nem egy ilyen nagyléptékű
versenyen való részvétel. Ezeket a
tényeket azért is fontos kihangsú-
lyozni, mert a költségvetés kapcsán

nem ritkák az olyan bírálatok, mi-
szerint a városi költségvetésből
profi sportolók profitálnak, ezért
nem jut a fiatalok sportoltatására.
Nos, ezeket a kérdéseket is objek-
tíven, a maguk helyén kell kezelni.
A másik fontos kérdés, ami gyakran
vezet félreértésekhez, az egyes klu-
bok költségvetése és a számukra
jóváhagyott támogatás közti kü-
lönbség félremagyarázása.  Bizo-
nyára minden település örömmel
támogatná a benyújtott költségve-
tés magasságában az egyes klu-
bokat, de ennek a realitása mini-
mális, sőt, elképzelhetetlen. Az a
fajta megállapítás tehát, miszerint a
támogatás „szinte semmire nem
elég”, kissé megtévesztő. Az ön-
kormányzatok ugyanis csak hozzá-
járulnak a klubok kiadásaihoz, nem
teljes mértékben fedezik azokat. A
kiadások nagyobb részét az egyes
kluboknak kell biztosítaniuk külön-
böző forrásokból, további támoga-
tók „meggyőzésével”, tagsági díjak
és belépőjegyek beszedésével,
esetleg gazdasági tevékenységgel,
már ahol ez lehetséges. 

Vitathatatlan, hogy minden sport-
klub tevékenységére szükség van,

kivétel nélkül minden sportág a leg-
nagyobb tiszteletet és támogatást
érdemli, hiszen tevékenysége az if-
júság fejlődésének szempontjából
pótolhatatlan. Mégis fontolóra kel-
lene venni Komáromban, mely
sportágakat kellene kiemelt, és me-
lyeket egyszerű támogatásban ré-
szesíteni. Több mérce is létezik,
amely szerint felmérhető a sport-
ágak, illetve a klubok ilyenfajta be-
sorolása. Népszerűség, hagyo-
mány, a sportolók száma, a közön-
ség érdeklődése és egyéb mutatók. 

Ami a komáromi - de nemcsak
komáromi - sportkedvelők között
„kiverte a biztosítékot”, az az FK
Activ labdarúgó klubnak juttatott
500 eurós támogatás. A semmitől
ugyan valóban több, de nem sok-
kal. A klub nyolc éve fejt ki tevé-
kenységet, és tulajdonképpen azok-
nak a labdarúgóknak nyújt játékle-
hetőséget, akik egykoron a KFC-
ben kezdték pályafutásukat. Tavaly
feljutottak a Területi Bajnokságba,
és kellemes meglepetésre, ott is re-
mekül megállják helyüket. A szinte
nullával egyenlő támogatáson kí-
vül, más szempontból is „árvagye-
rekként” vannak kezelve a város-
ban. Csapatuk van, pályájuk azon-
ban nincs(!?) Egy ideig megtűrték
őket a Komáromi Városi Stadion-
ban, de ez az „idillikus helyzet” is
hamar véget ért. A keszegfalvai
klub fogadta be őket, ott játsszák
bajnoki mérkőzéseiket. Úgy, hogy
Komáromot képviselik. Egykoron,
Komáromban 12 csapatnak kellett
osztoznia három pályán, most két
csapat mellett, ez megoldhatatlan
problémának tűnik. Érthető ugyan a
KFC érvelése is a pálya minőségé-
nek megőrzése mellett, de lenne itt
más megoldás is. Például a gadóci
és Erzsébet-szigeti pályákat, nem is
olyan nagy beruházással használ-
ható állapotba lehetne hozni.  Mert
mondjuk ki, ezen a téren évtizedek
óta nem történt a városban semmi-
lyen beruházás. Hogy a fedett
uszodáról és a röplabdacsarnokról,
vagy éppen a Komáromi Városi
Stadionról már ne is beszéljünk. A
sport támogatása ugyanis nemcsak
a kiutalt, működéshez szükséges
pénzekről szól, hanem a sportpá-
lyák fejlesztéséről, azok felújításá-
ról, karbantartásáról is. 

A probléma tehát sok, persze ért-
hető módon, ezek nagy hamarjá-
ban egyszerre nem megoldhatóak.
De azért valamilyen jövőképet
mégis „megfesthetnének” a képvi-
selők, a városvezetés. A sportot
nem lehet csak azzal letudni, hogy
a költségvetésből kiosztottunk
226.010 eurót, így ezt a feladatot is
teljesítettük. 

Böröczky József

Elment Nagy Ferenc,
a „Putyur”Semmilyen elosztás nem lehet jó

Sportkommentár

Évente visszatérő, nagy vitákat kiváltó téma Komáromban, s az
egész régióban egyaránt - az önkormányzatok által jóváha-

gyott támogatás a sportra. A 2012-es esztendő egyébként sem ke-
csegtet semmi jóval, és itt nem csak a sportra gondolunk első-
sorban. A legtöbb településen – Uram bocsá` – lényegesen fon-
tosabb dolgokra nem futja majd, mint például az utak javítására,
közvilágításra, bérekre és egyebekre. Ennek ellenére, szinte min-
denütt jut a sportra is, bár talán nem annyi, mint az előző években.
A „szinte mindenütt” jelzőből is kiolvasható, hogy azért mégis van
kivétel. A nemesócsai sportszervezet ugyanis mindennemű anyagi
támogatás nélkül kénytelen nekivágni a tavaszi fociidénynek, de
ennek miértjeiről majd jövő heti számunkban olvashat bővebben
a kedves olvasó. 
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Kézilabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

ANyitra Megyei Kézilabda Szövetség Já-
tékbizottságának köszönhetően, hat év

után újra megrendezték a Duna Kupát felnőtt
női csapatok részére. A hat évvel ezelőtti tor-
nát a Győrújbarát csapata nyerte Nasz-
vad/Ímely, Szenc, Dorog, Párkány és Duna-
szerdahely előtt. A legjobb játékosnak járó dí-
jat akkor a naszvadi/ímelyi Gombár Marika
kapta.

Az idei, négy tornából álló kupasorozatban négy
csapat vett részt, és valamennyien rendeztek egy-
egy tornát. A végső sorrend ezeknek a tornáknak
az eredményeiből alakult ki.  A tornával kapcso-
latosan Miškovič Györgyöt, a Nyitra Megyei Kézi-
labda Szövetség Játékbizottságának elnökét, a
naszvadi/ímelyi csapat edzőjét kerestük meg, aki
a következőket mondta el lapunknak: „Ez a soro-
zat egészen kiváló lehetőséget nyújtott a hosszú,
néha fárasztó és unalmas téli felkészülés felfris-

sítésére. Valamennyi csapat kilenc mérkőzést ját-
szott le úgy, hogy azoknak tétje is volt. Úgyszintén
kiváló lehetőség volt a fiatalabb játékosok szere-
peltetésére, amit a csapatok ki is használtak. Te-
hetségüket néhányan meg is villantották, bár a
mérkőzések gyeplőjét a rutinosabb játékosok tar-
tották kézben. Született néhány meglepő ered-
mény is, ami tulajdonképpen hasznára volt az
egyes tornáknak”.

Eredmények:
1. FORDULó – GÚTA

Gúta – Érsekújvár 32:28 (16:9)
Naszvad/Ímely – Tatabánya 40:29 (23:15)
Tatabánya – Érsekújvár 45:23 (18:13)
Gúta – Naszvad/Ímely 22:20 (9:14)

2. FORDULó – TATABÁNyA
Tatabánya – Gúta 30:21 (14:8) 
Érsekújvár – Naszvad/Ímely 16:27 (3:16) 

Gúta – Érsekújvár 27:18 (12:12) 
Tatabánya – Naszvad/Ímely 23:30 (12:13)

3. FORDULó – NASZVAD 
Naszvad/Ímely – Gúta 27:23 (14:9) 
Érsekújvár – Tatabánya 23:30 (13:16) 
Gúta – Tatabánya 32:29 (18:15) 
Naszvad/Ímely – Érsekújvár 31:17 (18:10) 

4. FORDULó – ÉRSEKÚJVÁR 
Érsekújvár – Gúta 20:18 (10:8) 
Naszvad/Ímely – Tatabánya 13:13 (6:6) 
Gúta – Tatabánya 11:10 (4:5) 
Naszvad/Ímely – Érsekújvár 23:19 (11:10)
Naszvad/Ímely – Gúta 22:20 (9:7) 
Érsekújvár – Tatabánya 15:17 (6:9)

A torna összesített végeredménye:

1. Naszvad/Ímely 9 7 1 1 253:182 15
2. Gúta 9 5 0 4 206:204 10
3. Tatabánya 9 4 1 4 224:208 9
4. Érsekújvár 9 1 0 8 179:248 2

A torna legjobb játékosa: 
Molnár Bori (Naszvad/Ímely)
A torna legjobb kapusa:
Tarr Melinda (Tatabánya)
A torna gólkirálya: 
Vass Krisztína (Gúta) – 62 góllal 

A díjakat a három szlovákiai klub elnöke, Haris
András (Naszvad/Ímely), Zolnai Miroslav (Gúta),
valamint Pápay Szilvia (Érsekújvár) adták át.
Egyben kifejezték azon véleményüket, miszerint
ez a torna, amelyet sokan irigyelhetnek, nagyban
hozzásegítette a csapatokat a bajnokság tavaszi
részében való jó szerepléshez.    

Naszvad/Ímely nyerte a Duna Kupát

Gúta

Naszvad/Ímely
Zuzana Šulanová a kupával

SZERDÁN
MBK Rieker – Handlová 92:72

(29:21, 12:20, 28:20, 23:11)
A vendégek találtak ugyan első-

ként a kosárba, de a 3. percben már
8:2 volt az eredmény a hazai csapat
javára. Sőt, a 7. percben már tíz-
pontos volt a hazaiak előnye, és úgy
nézett ki, komolyabb baj nem lehet.
Nem is volt, bár amikor a második
negyed elején a vendégek zsinór-
ban szereztek 14 pontot, amivel át is
vették a vezetést 35:29-re, nagyon
úgy nézett ki. Szerencsére, a haza-
iak küzdőszellemének és szurkolóik
támogatásának köszönhetően, fél-
idei pihenőre már 41:41-es ered-
ménnyel vonulhattak a csapatok. A
második félidőben, így minden kez-
dődhetett elölről. Nyolc percig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, amit az
59:59-es eredmény is jól mutat. Ek-
kor a hazaiak új erőre kaptak, és
szépen kezdtek távolodni ellenfe-

lüktől. Kétszer is nagyobb előnyre
tettek szert, előbb egy kilencpontos,
majd tizenegy pontos „zsinórnak”
köszönhetően. Két perccel a talál-
kozó vége előtt még 92:67 világított
az eredményjelzőn, de a vendégek-
nek még sikerült elfogadhatóvá tenni
az eredményt. Persze, mindezt ak-
kor, amikor a hazai csapat minden
erejét kiadva, már készült a közön-
ségével való ünneplésre...

Pontszerzők: Bilič és Johnson
24-24, Keller 18, Dubovský 10, Jo-
nes 7, Szabó 5, Bilík és Kratochvíl 2-
2 – Jones 23, Hampton 13 

További eredmények: Svit – Ži-
lina 98:67, B. Bystrica – Prievidza
98:99, Sp. N. Ves – Levice 86:67.
Nitra – szabadnapos volt.

SZOMBATON
Léva – MBK Rieker 53:62 (11:15,

14:22, 17:7, 11:18) 
Nagyon rosszul kezdődött ez a

rangadó komáromi szempontból.
Mindkét oldalon ugyan nagy volt az
idegesség, de vendégeknél valószí-
nűleg nagyobb. Ezért is történhetett
meg, hogy a találkozó 6. percében
találtak be először a gyűrűbe. Igaz,
utána aztán nagy hamarjában még
szereztek 13 pontot, és négypontos
előnnyel mehettek át a második ne-
gyedbe. Ekkor, már érezhető volt,
hogy a piros-fehérek magukra talál-
tak, legalábbis, egy rövid időre. A
harmadik negyed, maga volt a pokol
számukra, hiszen ismét huzamo-
sabb ideig nem találták meg a hazai
kosarat, és bizony a tíz perc alatt
szerzett 7 pont, hát... finoman fo-
galmazva is, nem szokványos a ko-
máromi alakulatnál. Az utolsó ne-
gyedre, azonban rendesen „össze-
kapta magát” a Rón legénység, és
az ismét szép számú komáromi
szurkolótábor előtt, újra hazai pá-
lyán verte meg legnagyobb riválisát.

Márpedig, komáromi szurkolónak
nincs nagyobb boldogság, mint Lé-
ván győzedelmeskedni. Már az sem
zavarta őket, hogy a játékvezetők
által megengedett kemény játék, ha-
zai részről átment „verekedésbe”, és
egyik alattomos belépésüket követte
a másik...  

Pontszerzők: Bridgewaters 15,
Bernard 13 – Keller 17, Szabó 13,
Jones 11, Kratochvíl 8, Johnson 6,
Bilič 5, Bilík 2.

További eredmények: Nitra – B.
Bystrica 80:72, Žilina – Sp. N. Ves
86:77, Prievidza – Svit 103:67. Hand-
lová – szabadnapos volt.

E heti program: Szerdán, az
MBK Rieker hazai csarnokban fo-
gadja az ugyan rapszodikus ered-
ményeket nyújtó, viszont továbbra is
a legveszélyesebb ellenfelek egyi-
két, az iglóit, szombaton aztán a vé-
gére feljavulni látszó zsolnaiak ott-
honába látogat. 

Kosárlabda

Az alapszakaszban már biztos a dobogó 
Nagy öröm a tudósító számára, ami-

kor csak és kizárólag komáromi
győzelmekről adhat hírt. Nos, a férfi
kosarasok gondoskodnak az ilyen hí-
rekről, hiszen a múlt heti szokásos két
bajnoki találkozón sem találtak legyő-
zőre. Előbb, az őket „szorongató” nyit-
rabányaiakat küldték haza egy eléggé
méretes zakóval, majd a legnagyobb ri-
vális, lévaiakat otthonában diadalmas-
kodtak. Igaz, mindkét mérkőzésen vol-
tak hosszabb-rövidebb üresjáratok a
játékban, de a lelkesedés és kiváló
csapatszellem átsegítette a piros-fe-
héreket ezeken a nehéz perceken. És
még valami. A már országosan is elis-
mert komáromi szurkolótábor ismét
bizonyította hűségét, ami a legnehe-
zebb percekben is erőt tud adni a csa-
patnak. Mindenképpen leszögezhető
az eredmények tükrében, hogy a ko-
máromi csapat az alapszakaszban már
biztos dobogós, de az e heti két mér-
kőzés után, akár még az első helyről is
nekivághat a rájátszásnak.

Kézilabda: Nők - I. liga

Kassa – Naszvad/Ímely 27:19 (14:11)
Nem volt könnyű helyzetben Miškovič György

edző, hiszen hat játékost volt kénytelen nél-
külözni a kezdőcsapatból ezen a kassai „kirán-
duláson”. És milyen bosszantó, hogy bár így is
több mint egyenrangú ellenfele volt a hazaiak-
nak, mégis nyolcgólos vereséggel kellett el-
hagynia a pályát. A találkozó 9. percéig, amikor
a hazaiak vezettek 6:5 arányban, nagyon ki-
egyenlített volt a játék, és minden jel arra vallott,
hogy ezt a találkozót bármelyik csapat meg-
nyerheti. Sőt, a játék alapján, inkább a naszva-
diak felé kezdett billenni a mérleg. Aztán igen-
csak furcsa dolgok vették kezdetüket a pályán.

Nem tudni miért (vagy mégis?), a játékvezetők
nagy hamarjában egyik hétméterest ítélték meg
a másik után a hazaiak javára, nem tudni pon-
tosan miért, Szabót végleg kiállították, a vendé-
gek részéről minden lépés hibás volt, hazai ol-
dalon egy sem. Szóval, ez a „játékstílus” domi-
nált Kassán. Mindezek ellenére, Miškovič
György edző így látta a mérkőzést:”Nem külö-
nösebben foglalkozom a játékvezetéssel, bár
amit Kassán láttam, az nem semmi. Nekünk
nem segít, hogy a szépszámú közönség nagy
része is elismerte a „bírói tévedéseket”, amelyek
természetesen minket sújtottak. Amit viszont

meg kell dicsérnem, az a csapatunk hozzáál-
lása, küzdőszelleme és tartása. Ilyen felállásban
is több mint egyenrangú ellenfelek voltunk, elé-
gedett vagyok védenceim játékával, hiszen nem
rajtuk múlott” - mondta el lapunknak az ismert
szakember.

Naszvadi/ímelyi góldobók: Haris E. 6, Šula-
nová 4, Bogár 3, Mahor és Szabó 2-2, Simonics
és Haris S. 1-1.

A Csallóközaranyos – Inter találkozót lap-
zártánk után játszották, így annak eredmé-
nyéről jövő heti számunkban olvashatnak. 

A legsikeresebb komáromi pontszerző, Keller ünnepel együtt a csapat szurkolóival. (Léva - Komárom 53:62)
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A csoportmérkőzések
végeredményei alapján sike-
rült felállítani az alapszakasz
végeredményét, mely a kö-
vetkező lett : 

HK Komárom 4 
ICE Team 4 
Jég-Sasok 2 
Red Devils 1 
K-Print 1 
White Angels 0 
Így, az elért eredmények

alapján az 5. helyért a K-
Print valamint a White An-
gels mérkőzhetett meg, a 3.
helyért a Jég-Sasok a Red
Devils-szel és az 1. helyért a
HK Komárom és az ICE
Team játszhatott. 

Az első mérkőzést, mely
az 5. hely sorsát volt hivatott
eldönteni, szemerkélő eső-
ben kezdték a játékosok. Az
időjárás ellenére hamar jó
hangulat kerekedett, s egy jó
mérkőzés eredményeként a
White Angels 5:1 arányban
legyőzte a K-Print csapatát.
Egy kis technikai szünet után
következett a 3. helyért ví-
vott küzdelem, ahol a Red
Devils csapata 4:1 arányban
minősült jobbnak a fiatal
Jég-Sasok csapatával szem-
ben. 

A döntőt nagy érdeklődés
kísérte, ugyanis két, erőnlét-
ben és taktikában nagyban

hasonló csapat készülődött,
hogy eldöntse, ki is lesz a
torna győztese. A szurkolók-
nak, akik a kellemetlen idő-
járás, valamint a szokatlanul
késői kezdés ellenére kiláto-
gattak a jégpályára, egy
rendkívül színvonalas, érde-
kes, izgalmas játékban lehe-
tett részük. A két csapat (HK
Komárom – ICE Team) végig
kiegyelített teljesítményt
nyújtva hokizott, mely az
eredményen is megmutatko-
zott. A HK Komárno csapata

az utolsó tíz percben meg-
szerezte a vezetést, melyet
sikerült megtartaniuk a talál-
kozó végéig, így 3:2 arány-
ban diadalmaskodtak az ICE
Team csapata felett, meg-
szerezve ezzel a tornagyő-
zelmet.

A 2012-es évi I. Amatőr
Kupa végeredménye : 

1. HK Komárom 
2. ICE Team 
3. Red Devils 
4. Jég-Sasok

5. White Angels 
6. K-Print 

Az első három helyezett
oklevelet valamint tárgyi ju-
talmat vehetett át. Köszönet
a támogatóknak is (Wellnes
Patince, Šeko Shop Komá-
rom, Fuji-Fotolio, K-Print),
akik a mai nehéz gazdasági
helyzet ellenére is támogat-
ták a rendezvényt.

Fuisz Attila
Fotó: Szarvas

I. Amatőr Kupa: 
HK Komárom
Ajégkorongsport kedvelői az Erzsébet szigeti műjég-

pályán rendezték meg február 18-án és 19-én  az 
I. Amatőr Kupát. A hat résztvevő komáromi csapatot két
csoportba osztották be, a csoportokban mindenki min-
denkivel megmérkőzött. Az torna első napján a cso-
portmérkőzéseket bonyolították le, a második napon
aztán már a helyezésekért küzdöttek a csapatok.

A Jég-Sasok csapata (fehérben) támadja ugyan a Red Devils kapuját, mégis a „Vörös Ördö-
gök“ nyerték a találkozót 4:1 arányban 


