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A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG

HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG

NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!

Új erőre kapott a tél: ilyen időre már senki se számított. Március
14-én este gyakorlatilag megbénult a járásunk a zord időjárás

miatt. Kora reggel óta havazott és a viharos szél hótorlaszokat
emelt. Péntek reggelre több település vált megközelíthetetlenné, na-
gyon sok út pedig járhatatlanná vált. Erős, néhol viharos szél fújt,
amely fél-egy méterre csökkentette a látótávolságot, és néhol mé-
teres hófalakat emelt. A családi házak padlására pedig több köz-
ségben 30 cm havat is befújt a szél. Több településen menedék-
helyeket alakítottak ki az úton ragadtak számára. Gútán, Csalló-
közaranyoson, Tanyon a bajba jutottak részére nyitottak meg át-
meneti szállásokat.

773 diák érettségizett a komáromi járásban
Múlt héten zajlottak az írásbeli

érettségik. Az idei szabályok
már kicsit szigorúbbak. Aki nem
teljesít egy bizonyos szintet, az is-
mételhet. Kedden szlovák, szerdán
idegen nyelv, majd matematika és
március 15-re maradt a magyar
nyelv.

A keddi nap a szlovák írásbeli érett-
ségié volt, ahol a szlovák és magyar
iskolákban eltérő feladatokat oldottak
meg a diákok.

Folytatás a 5. oldalon

Nézi, nem nézi, fizetni kell
Ez év január 1-től a TV és Rádió szolgáltatásaiért egyenesen

a szolgáltatónak, tehát a Szlovák Rádió és Televíziónak kell
fizetni az előfizetői díjat. Erről a 340/2012 törvény rendelkezik
úgy, hogy az eddigi díjak, egyelőre, magán és jogi személyek
számára nem változnak. Igen, egyelőre, mert a Szlovák Rádió és
Televízió vezérkarából már kiszivárogtak olyan hírek, miszerint
a közeljövőben emelni kívánják a koncessziós díjakat. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az előző, Iveta Radičová vezette kormány
éppen 2013. január 1-vel teljesen el akarta törölni a koncessziós
díjakat, bizony lényeges változásnak vagyunk szemtanúi, pon-
tosabban szenvedő alanyai. Folytatás a 7. oldalon

Nyilvánosságra került egy állítólagos szigorúan
bizalmas Jobbik-munkaanyag, melyben Szávay

István, a párt képviselője azt elemzi, milyen a párt
támogatottsága a határon túli magyarok körében. A
Felvidéken baj van, a pártnak azonban vannak part-
nerei: a Via Nova ICS és a Selye János Egyetem
Hallgatói Önkormányzata.

Folytatás a 4. oldalon

A Via Nova és a SJE HÖK
a Jobbik felvidéki partnere?
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Folytatás az 1. oldalról
Horváth Árpád, GÚTA polgármes-

tere csütörtökön este rendkívüli álla-
potot hirdetett ki. Mozgósította a he-
lyi rendőrséget, a hivatal alkalma-
zottjait. Még az este folyamán 50 -
60 autó, autóbusz, kamion rekedt az
utakon a Gúta és Nemesócsa kö-
zötti szakaszon, ahonnan a hadse-
regtől kapott lánctalpas járművekkel
mentették az embereket.Voltak olya-
nok is, akik gyalog tették meg ezt az
útszakaszt. Az átfagyott személyeket
a városi hivatalban várták, ahol me-
leg teával, kávéval és takaróval látták
el őket. Az egész éjszaka folyamán
jöttek az emberek, ezért a többieket
a Sport utcában levő épületben szál-
lásolták el. Pénteken reggelit és tisz-

Fotó: Töltésy Rudolf

Fotó: Hulko Roland

Fotó: Visnyei Erika

Fotó: Duka Gábor

Fotó: Fazekas Máté

Fotó: Petőcz ZoltánFotó: Csókás Gellért

Lakszakállas

Őrsújfalu

Csallóközaranyos Komáromfüss Hetény-Marcelháza

Karva

Madar

A Regiojet járatai az ítéletidő
miatt csütörtök este óta nem
közlekedtek, így sokan a váró-
terem „fogságában” maradtak.

tálkodási lehetőséget is biztosítottak
számukra. Mindenki segített, aki tu-
dott.

NEMESÓCSáN is rendkívüli hely-
zet állt elő. Nagyon sok személy ke-
rült bajba, így Magyarics Gusztáv
polgármester hathatós segítsége ré-
vén a helyi kultúrházban 250 - 300
embernek biztosítottak elszálláso-
lást, de ahogy a polgármester el-

mondta, ezenkívül közel 600 sze-
mély kapott segítséget. A települést
a rendkívüli helyzet miatt megláto-
gatta Robert Kaliňák szlovák minisz-
terelnök-helyettes, belügyminiszter
is, aki elismerését fejezte ki az em-
berek önzetlen segítségnyújtását il-
letően.

CSAllÓKÖzARANyoSoN a
helyi Kóczán Mór Sportcsarnok csü-
törtök este és péntek reggel mene-
dékhelyé változott. Varjú Éva pol-
gármester tájékoztatása szerint a
község közelében elakadt autók és
autóbuszok utasait, valamint a Regi-
ojet utasait itt szállásolták el. Kaptak
meleg teát és takarót. A falu terüle-
tén már kora reggel óta állandóan

járt a hókotró, de az erős szél miatt
a megtisztított utakon rövid időn be-
lül új hóátfuvások és hótorlaszok ke-
letkeztek.

TANy is szállást biztosított 17 sze-
mélynek, akik nem tudták folytatni
útjukat. Őket a községi hivatalban
szállásolták el.

KoMáRoMFüSSÖN is nehéz
volt a helyzet. Bár a falu főútja jár-

ható volt, de Tany és Kolozsnéma
felől teljes útlezárás volt érvényben.
Pénteken az élelmezéssel is problé-
mák voltak.

MEGyERCSEN néhány helyen
kaotikus állapotok uralkodtak. Az
utak járhatatlanokká váltak. Molnár
Zoltán polgármester vezetésével
több elakadt autót sikerült azonban
kimenteni, és hazaszállítani a Ke-
szegfalván, valamint Csallóközara-
nyoson rekedt utasokat. Az embert
próbáló hófúvásban traktorokkal és
hókotrókkal próbálták járhatóvá tenni
az utakat.

BoGyARéT település is komoly
gondokkal küzdött. A község külön-

böző pontjain több helyen is egy mé-
teres hótorlaszok alakultak ki. Való-
jában megközelíthetetlen volt a tele-
pülés. Se ki, se be a faluba. A hó-
kotrók tehetetlenek voltak, hisz amint
eltakarították az úton keletkező átfú-
vásokat, öt percen belül ismét
ugyanaz volt az „ábra”.

ÓGyAlláN a Műszaki Szolgál-
tató Üzem közösen a Regionális Út-
karbantartó Vállalattal dolgozott az
utak hómentesítésén. „Elsősorban a
városunkon áthaladó főutat tisztítot-
tuk, majd fokozatosan a mellékuta-
kat. Bejelentést kaptunk, hogy Ko-
vács és Margit majorból nem tudnak
az ott élők elindulni, több méter ma-
gas hótorlaszokba ütköztek” –
mondta Zemkó Margit polgármester.

SzENTPéTEREN a polgármester
– Jobbágy József – csütörtökön éjjel
egy órától talpon volt és irányította a
hótakarítási munkálatokat. Két trak-
torral és egy nagy teljesítményű ra-
kóval birkóztak meg az extrém már-
ciusi időjárással. A községben a
szlovák tannyelvű iskolában szabad
napot adott az igazgatónő, mivel a
pedagógusok nem érkeztek meg. A
községet Újpuszta, Újgyalla és He-
tény felől nem lehetett megközelí-
teni, csak azután, miután elcsende-
sedett a szél és az elkotort havat

gépparkjával tisztította az utakat.
Keszeg Istvánt, MARToS polgár-

mesterét épp akkor értük el, amikor
a temető felé vezető útról kapott egy
hívást, hogy személyautót kellett ki-
húzni a hó fogságából. A helyi me-
zőgazdasági szövetkezettel közösen
takarították az utakat. A legnagyobb
gondot a Kingyes, Vék és Ímely irá-
nyába vezető utak karbantartása je-
lentette.

MARCElHázáN a gépek csütör-
tökön kora estétől kezdték küzdel-
müket a hóval. Varga Ervin polgár-
mester tájékoztatása alapján a köz-
ségbe Hetény, Szilos és Virt felől
nem tudtak az emberek bejutni.

DuNAMoCSoN a főút járható
volt, viszont Karvára, Búcsra már
nem lehetett eljutni két napig. „Csü-
törtök estétől dolgozunk az utakon, a
hóeltakarítás után gondot okozott a
jeges út” - nyilatkozta Banai Tóth Pál
polgármester.

MADAR települést is alaposan be-
hordta a hó. Édes István polgármes-
ter szerint a vállalkozókkal közösen
megoldották a falu területén lévő
utak tisztítását, de Bátorkeszi és Szi-
los irányába nem tudtak az emberek
eljutni. „Csütörtök este a szél össze-
verte a drótokat, így csütörtökről
péntekre nem volt közvilágítás a fa-
luban. Hangszórón felhívtuk a la-

már nem hordta vissza az útra.
BAJCSoN a legnagyobb problé-

mát a településhez tartozó négy ta-
nya okozta, amelyeket a több mint
két méteres hótorlaszok teljesen el-
zártak a külvilágtól. A főutat a kar-
bantartó vállalat takarította, de a mel-
lékutcákat a községnek kellett.

PERBETéN, Kósa József polgár-
mester tájékoztatása alapján sem
volt jobb a helyzet, a posta, iskola,
óvoda és az egészségügyi központ
pénteken zárva volt, mert nem érke-
zett meg a postakocsi, a pedagógu-
sok és az orvosok. A település saját

kosság figyelmét, hogy estétől min-
denki a saját házán kapcsolja fel a
kinti világítást.”

KARVáN sem volt jobb a hóhely-
zet, mint járásunk többi településén.
Búcs és Dunamocs irányába nem
lehetett bejutni, Párkány irányából a
főút járható volt ugyan, de életve-
szélyes, mert csúszós és jeges volt.

BáToRKESzI község is megküz-
dött az ítéletidővel. Csütörtök óta a
mellékutcákat járta a hókotró, de
nem nagy sikerrel, mivel némely ut-
cában rövid időn belül hótorlaszokat

emelt ismét a viharos szél. Madar,
Búcs, Köbölkút és Kisújfalu irányába
csütörtök kora délutántól nem lehe-
tett közlekedni. Az északi szél átfújta
a havat az utakon, némely helyen
több méteres magasságban.

Természetesen köszönet illeti a
tűzoltókat, a rendőröket, a men-
tősöket, a katasztrófavédelmise-
ket, a katonaságot és a segítő ci-
vileket, hogy ebben a helyzetben
segítettek ahol tudtak, sokszor
kockáztatva saját testi épségüket.

(miriák, pint)

Nemesócsa

Ógyalla
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Hírblokk

Komárom

Ógyalla

Roland Hulko, a vá-
rosi hivatal regioná-

lis fejlesztési osztály-
ának vezetője elsőként a
Nyugat, a Kelet, a Kísér-
letező, a Jirásková és a
Munka utcában élők ké-
rését nyújtotta be, akik
szeretnék, hogy az ut-
cákban is ki legyen
építve a városi víz- és
szennyvízcsatorna-háló-
zat. A kérvényt a képvi-
selők egyhangúlag meg-
szavazták.

A fejlesztési osztály veze-
tője ismertette azokat a be-
ruházási terveket is, ame-
lyeket az egyes minisztériu-
mokhoz nyújtottak be,
anyagi támogatás céljából.
A Környezetvédelmi Minisz-
tériumba nyújtotta be Bajcs
község az ógyallai szenny-
víztisztító állomás ráköté-
sére szóló projektjét.
Ógyalla városának előrelát-

hatólag 21 ezer euróba ke-
rül majd a bővítés.

Kérvényt adtak be a Szol-
gáltatások Háza ablakainak
és ajtóinak kicserélésére is.
A projekt összköltsége 23
879,82 euró, a város 22
685,82 eurós támogatást
kért. A városi vízvezeték I.
és II. szakaszának bővíté-
sére a Dunai, a Béke, a Sző-
lészeti, a Kertészeti, a Sport
és a fent említett utcákban.
A projekt összköltsége 362
485,59 euró, a kért támoga-
tási összeg 344 361,31 euró.

A Kulturális Minisztéri-
umba nyújtották be a 3800
eurós projektet, az Ógyallai
Csillagvizsgáló könyvtárá-
ban megvalósuló törté-
nelmi-népművészeti kuta-
tásra.

A közbiztonság további
növelése céljából a Bel-
ügyminisztériumba nyújtot-
ták be a kamerarendszer II.
szakaszának bővítésére
szolgáló tervezetet. A pro-
jekt összköltsége 16 460
euró, a kért támogatási ösz-
szeg 13 168 euró.

A Strukturális Alaphoz két
beruházási tervet nyújtanak
be: a tűzoltószertár felújí-
tása és külső hőszigetelése.
A projekt összege 150 ezer
euró. A másik tervezet a vá-
ros légszennyeződése elleni
védelem. A projekt értéke
200 ezer euró, ebből tech-
nikai eszközöket szeretné-
nek vásárolni.

(miriák)

Jóváhagyták az idei évre
vonatkozó beruházási tervet

Folytatás az 1. oldalról
Szerdán zajlott az idegen nyelvek vizsgája,

ahol B1-es és B2-es (emelt szintű) vizsgát lehe-
tett tenni. A gimnáziumokban kötelező a B2, a
szakközépiskolákban többen választják a B1-es
alacsonyabb szintet. Csütörtökön jött a matema-
tika, ami nem kötelező érettségi tantárgy. A pén-
teki nap a magyar írásbeli érettségikről szólt, ami
szintén kötelező a magyar tannyelvű iskolákban.

A nyelvek esetén a vizsga egy zárt (teszt) és
egy nyílt (fogalmazás) részből tevődött össze. Az

idei évben már szigorított az iskolaügy, az írás-
belin egy minimális eredmény szükséges. A nyílt
feladatok esetén ez az alsó határ a 25 százalék,
míg a teszteknél 33 százalék a küszöb. Ilyen
szempontból az írásbelik szerepe idén némiképp
fontosabb. Aki elbukja az írásbelit, az ugyan szó-
belizhet, de egy év múlva újra neki kell futnia az
írásbeli résznek.

A választható idegen nyelvek esetén tarol az
angol, amit egyre nagyobb lemaradással a német
követ. A kitöltött írásbeliket részben helyben, rész-

ben központilag javítják. A kitöltött lapokat pén-
tekig az iskolákban egy trezorban gyűjtötték, majd
a pénteki zárás után szállították el a központba.
Az érettségik országszerte összesen 57 ezer di-
ákot érintenek, 575 tanintézményben.

A Komáromi járásban 10 középiskolában zajlott
az érettségiztetés, 773 diák adott számot írásban
a tudásáról. 224 diák szlovák tannyelvű oktatást
követően érettségizett, 533 pedig magyar nyelvű
oktatásban részesült.

(b)

773 diák érettségizett a Komáromi járásban

érettségiző diákok száma a Komáromi járásban az egyes középiskolákban

Iskola Tanítási nyelv diákok
össz.

szlovák szlovák
(m)

angol
(B1-B2)

német
(B1-B2)

mate-
matika

magyar

Ľ. J. Šulek Gimnázium, Komárom szlovák 99 99 0 0-88 0-11 19 0

Építők utcai Szakközépiskola, Komárom szlovák-magyar 88 57 31 63-0 25-0 31

Selye János Gimnázium, Komárom magyar 141 0 141 0-101 0-40 63 141

Mariánum Egyházi Gimnázium magyar 15 0 15 0-15 0 3 15

Ipari Középiskola, Komárom szlovák-magyar 139 25 114 100-7 32-0 64 114

Hajógyári Szakközépiskola, Komárom szlovák-magyar 74 29 45 46-0 28-0 45

Nagyboldogasszony Gimnázium, Gúta magyar 17 0 17 0-13 0-4 5 17

Magán Szakközépiskola, Gúta magyar 105 0 105 79-1 25-0 4 105

Építészeti Szakközépiskola, Ógyalla szlovák-magyar 58 17 41 30-3 23-2 35 41

Mezőgazdasági Szakközépiskola, Ógyalla szlovák-magyar 37 13 24 24-0 13-0 6 24
773 240 533

szlovák(m) - szlovák nyelvi érettségi magyar tannyelvű iskolákban Idegen nyelvek esetén: B1-alapszint, B2 emelt szint (gimnáziumokban kötelező)
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
NOE s.r.o. prevádzka Komárno
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott állás-
kereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

1
035/7710 098

Hívni munkanapokon
7,30 és 12,00 óra között

Adminisztrátor, SR
MONTEX PLUS s.r.o. Trávnik 1

0905 251 020
montexplus@
montexplus.ak

Szabadidő-animátor, SR
ATLANTIS SCIENCE CENTER s.r.o. Komárno
Munkavégzés helye Bratislava
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott állás-
kereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

4

Jelentkezni személyesen
minden kedden 10,00

és 12,00 óra között
a Komárno, Dunajské

nábrežie 13 címen

Nevelő-asszisztens, SR
AMANTE n.o. Marcelová
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére!

2 0905 578 174

Cukrász/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917 867 358
Életrajz az asistent@
wellnesspatince.sk

e-mail címre

Pincér/nő, SR
Ing. Vladimír Urban, Hurbanovo-Zelený háj 1 0907 100 849

Hentes, SR ((húskészítmények gyártása),
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort, Komárno 2 035/778 6204

Termelési segédmunkaerő, SR
Michal Tóth – CREDO, prevádzka Komárno
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére

15
Életrajz a misel@

citromail.hu
e-mail címre

Értékesítő / raktáros, SR
C.E.G. Invest s.r.o. Hurbanovo 1

Életrajz az orbiscent-
rum@gmail.com

e-mail címre

Eladó/nő, SR
Ing. Vladimír Urban, Hurbanovo-Zelený háj 1 0907 100 849

Tele-marketinges munkaerő, SR
EU-CREDIT s.r.o. Komárno 1

0948845844 vagy
életrajz az

eucredit.kn@gmail.com

Tele-marketinges munkaerő, SR
E-GOLD TRADE s.r.o. Komárno 30 Életrajz a job.sk@impul-

ser.com e-mail címre

Traktorista, SR
Ondrej Židek – ŽI-ZEL Marcelová 1 0905 621 286

Könyvelő/nő (kettős és bérszámfejtés), SR
AMIKO GROUP s.r.o. Komárno 1

Életrajz a tamas.seredi
@amikogroup.eu

e-mail címre
Karbantartó, SR
NOE s.r.o. prevádzka Komárno
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

1
035/7710098

Hívni munkanapokon 7,30
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A Via Nova és a SJE HÖK
a Jobbik felvidéki partnere?
Folytatás az 1. oldaról

Az állítólagos Jobbikos dokumentumot a
Hetek hozta nyilvánosságra, az erről készült
cikk az atv.hu portálra is felkerült. Szávay, a
párt Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője a
dokumentumot a Hetek szerint tavaly nyáron
nyújtotta be a Jobbik elnökségének.

A dokumentum szerint Felvidéken a Job-
bik elsőszámú – nem hivatalos – partnere az
MKP Via Nova Ifjúsági Csoportja, amely a
nemrégen bekövetkezett tisztújítás óta „tel-
jesen jobbikos fordulatot vett”. Szávay szerint
a Via Novának „hosszú távon azonban el
kell szakadnia a kiöregedett, jórészt alkal-
matlan MKP-s vezetőktől, és egy új, nemzeti
radikális pártot kell alapítania. Ez jelenleg
még kérdéses, magunk segítjük és siettetjük
ezt a folyamatot.” Szávay István szót ejt a Se-
lye János Egyetem Hallgatói önkormányza-
táról is. „Fontos megemlíteni a Selye János
Egyetem Hallgatói Önkormányzatát: ennek
vezetőivel igen szoros, baráti a viszonyunk,
rajtuk keresztül sok fiatalt tudtunk már eddig
is elérni, és véleményüket finoman formálni”
– írja Szávay.

Samu István, a Via Nova elnökhelyettese,
aki a szervezetben betöltött posztja mellett a
dokumentum beadási ideje óta tisztújításon
átesett MKP elnökségi tagja is lett, a
Bumm.sk hírportálnak elmondta: a Via Nova
gyűjtőszervezet, a nemzetpolitikai kérdésé-
ben pártok felett álló. Ezen a területen kap-
csolata van több magyarországi párttal, pél-
dául az LMP-vel, a Jobbikkal és a Fidesszel
is, de volt példa arra is, hogy az MSZP-vel is
konzultált ezen a téren.

Gubík László, a Via Nova elnöke a Bumm-
nak mindezt megerősítette, hozzátéve: el-
sődlegesen a Fidelitas-szal és az IKSZ-szel
(Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség-
gel) van kapcsolata a Via Novának.

Mindketten tagadták, hogy a Via Novában
„teljesen Jobbikos fordulat” következett volna
be, Gubík rámutatott, hogy ugyan Szávay
István részt vett nyári táborukban, ahol pél-
dául Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért fe-
lelős helyettes magyar államtitkárral is foly-
tattak nemzetpolitikai kerekasztal-beszélge-
tést, ez azonban nem tekinthető úgy, hogy a
Via Nova a Jobbik felé fordult volna. Gubík
és Samu is elutasították, hogy a Via Nová-
nak pártalapítási szándékai vannak.

A Szávay-féle dokumentumban szó esik a
Selye János Egyetem Hallgatói Önkormány-
zatáról is. Valent Ákos, a komáromi HÖK el-
nöke a Bummnak elmondta: Szávayval va-
lóban volt kapcsolatuk, mikor a Jobbikos
képviselő még az ELTE BTK HÖK-elnöke
volt, és a Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciájának keretein belül a hatá-
ron túli hallgatói önkormányzatokkal való
kapcsolattartás is feladatai közé tartozott.
Valent leszögezte: a komáromi HÖK-ben na-
gyon vigyáznak arra, hogy a pártpolitika ne
szivárogjon be a szervezet működésébe.
Hozzátette azonban, ha segítséget kínálnak,
azt a HÖK nem utasíthatja el – s ilyen alapon
akár a Fidesszel is kapcsolatba hozhatják
őket, hiszen a Gócpont egyetemi klub kiépí-
tésében a magyar kormány segíti őket.

(b)

Hétfőn írják
a magyar érettségit
Apéntekre betervezett magyar nyelv és irodalom írás-

beli érettségi a hóhelyzet miatt elmaradt a magyar
tanítási nyelvű szlovákiai iskolákban. Az érettségit hét-
főn pótolják.

A halasztásról az oktatási minisztérium szóvivője tájékoz-
tatott. „Technikai jellengű intézkedésről van szó, amely nem
lesz semmiféle negatív hatással az érettségi vizsgák lefo-
lyására és eredményére“ - közölte Michal Kaliňák.

A minisztérium tájékoztatása szerint a vizsgákra március
18-án kerül sor, az eredeti időbeosztás szerint. Az intézke-
dés összesen mintegy 2230 diákot érint. (b)

ACsemadok Komáromi Városi Szer-
vezete székházának homlokzati fa-

lára kikerült a székely zászló múlt héten
csütörtökön.

Stubendek László elmondta: „Komárom
és a környék magyarsága ezzel jelképe-
sen csatlakozik ahhoz a kárpát-medencei
összefogáshoz, amellyel székely testvé-
reinket erősítjük jogaik érvényesítésének
nemes ügyében.

Fontosnak tartjuk kifejezni, hogy a szé-
kelységnek, és minden közösségnek, így
a felvidéki magyaroknak is joguk van saját
ügyeik kézben tartásához, nyelvük és jel-
képeik használatához.

Szorgalmazom ezért, és felhívom a
szervezetek, társaságok, egész nemzeti
közösségünk képviselőit, hogy alkossuk
meg felvidéki nemzetközösségünk zász-
laját, jelképeit-jelképrendszerét, nyelvünk-
kel egyetemben hivatalosan is használ-
juk“. A rövid ünnepi beszéd után kitűzték a
lobogót és a jelenlévők elénekelték a szé-
kely és a magyar himnuszt. szt

Lobog a székely zászló
A forgalmazott élelmiszerek fele rossz, negyede

selejt
Az élelmiszerek ellenőrzése a helyzet romlására vi-

lágított rá, ezért amennyiben áprilisban sem javul a
helyzet, a minisztérium a vétkes üzletek megbünteté-
sét és bezáratását ígéri.

Az élelmiszerbiztonsági helyzet ismét negatív ten-
denciát mutat, és olyan állapotok fordulnak elő a leg-
utóbbi ellenőrzések alapján, amelyek nincsenek össz-
hangban a törvényekkel. Erről Ľubomír Jahnátek me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter számolt be
sajtótájákoztatóján.

„Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a január és
február folyamán végrehajtott ellenőrzéseink során az
áru rossz kezelésének és rossz szállításának tenden-
ciáját tapasztaltuk. A helyzet 2012 nyarát idézi“ - szá-
molt be Jahnátek a vizsgálatok eredményéről.

Az inspektorok az év első két hónapja alatt összesen
5970 ellenőrzést hajtottak végre, ebből 194-et az el-
lenőrzött üzemek munkaidején kívül. A legrosszabb
ereményt a kis- és közepes méretű boltok produkálták,
valamint a hipermarketek munkaidőn kívül, hangzott el
a sajtótájékoztatón.

A kiskereskedésekben az élelmiszerek 43,59 szá-
zaléka volt rossz minőségű, a közepeseknél 47,44 volt
a rossz termékek aránya, a szuper- és hipermarketek-
ben pedig az áru közel kétharmada, 65,22 százaléka
volt kifogásolható minőségű.

A legrosszabb eredményt a CBA hálózata produ-
kálta, az áru 29,05 százaléka bizonyult selejtnek, a
Tesco 27,78, a Billa pedig 26,51 százaléknyi selejtet
produkált.

„Az ellenőrök például rágcsálók által megrágott csir-
kehúst is találtak a pultokon, összesen 90 kilónyi ilyen
módon megkárosított húst találtak“ - számolt be Jozef
Bíreš, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszeri Hi-

vatalának vezetője. Az ilyen jellegű szabályszegésért
áprilistól akár 5 millió eurós büntetéssel is sújthatják a
kereskedőt, és a boltot is bezárhatják.

Az ellenőrök az élelmiszerszállítókat is ellenőzrizték,
hét országos akció keretében 294 járőr bevetésével
összesen 1002 küldeményt vizsgáltak át. 191 esetben
találtak hiányosságot, 81 küldeményt összesen 25
tonna terjedelemben pedig visszafordítottak. 9 esetben
kezdeményeztek hivatalos eljárást, 67 esetben szabtak
ki pénzbüntetést.

A legtöbb hiányosságot a lengyelországi szállítók
esetében fedezték fel (32,55 %), a második helyen a
magyarok végeztek, 29,91 százalékkal. Szlovákia a
harmadik 9,84 százalékkal. A tájékoztatás szerint a leg-
több esetben a nem megfelelő higiéniai körülmények
okozták a problémát, az esetek 40,31 százalékában.
Az áru 17,08 százalékánál pedig a megfelelő megjelő-
lés hiánya volt a kifogás tárgya.

Szlovákia lakossága hajlamos költözni, ha job-
bak a feltételek

A Herrys ingatlanügynökség felmérése szerint Szlo-
vákia lakosságának 86 százaléka hajlandó lenne lakást
váltani akkor, ha jobb körülményekkel találkoznának új
lakhelyükön.

A válaszolók a váltás leggyakoribb okaként az új in-
gatlan vonzó árát (46 %), a magasabb szintű felsze-
reltséget (24 %), vagy a nagyobb lakást (19 %) jelölték
meg. A válaszadók harmada úgy is új lakást venne, ha
csak a vételár felét tudná önerőből finanszírozni.

A válaszadók átlagosan 65 ezer eurót lennének haj-
landóak befektetni egy egyszobás, 75 ezret egy két-
szobás, 104 ezret pedig a háromszobás lakásba. A fel-
szereltség terén nincs konszenzus, a szoba-konyhás
lakások ugyanannyira népszerűek, mint az önálló
konyha nélküliek. b
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Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HHiiRRDDeettééssffeellvvéétteell  
HHééttffőőttőőll  ppéénntteekkiigg..

Cím: Vásárcsarnok,
földszint 63, KN

Tel.: 0948 966 385

RENÁTA MOLET DIVATRENÁTA MOLET DIVAT

M-6XLTavaszi kollekció

Tel.: 0948 966 385

Tavaszi kollekció

Nyitva 10.00 - 16.00

Aciteráról tart előadást a mezőcsáti
Gereben együttes március 22-én,

pénteken 17 órai kezdettel a Rév Magyar
Ház Folkpódium sorozatában. Táncol-
nak: Tóth Ildikó „Fecske” és Farkas Zol-
tán „Batyu”. utána táncház lesz gyer-
mekeknek.

Rácz Antal, aki immár közel harminc éve
háziorvosként dolgozik Mezőcsáton, felelős-
ségteljes munkája mellett vezeti a Gereben
együttest, messze földön is öregbítve Mező-
csát város hírnevét. Neve egybeforrt hang-
szerével: zenésztársai, barátai Citerának
szólítják. Méltó társa volt Túry Ferenc. Álta-
luk vált ez a tulajdonképpen egyszerű hang-
szer olyan modern pódiumhangszerré, mely
koncerttermekben és professzionális
hangstúdiókban ugyanúgy megállja a helyét,
mint táncházakban vagy kocsmai mulatsá-

gok alkalmával. Később lépett az együttesbe
Römer Ottó hegedűs, aki kobzon is ragyo-
góan muzsikál. Az új felállású, jelenleg há-
romtagú Gereben összetéveszthetetlen stí-
lust képvisel, melyben fontos a ritmusos
alap, amit az ütőgardon, nagybőgő (és/vagy
koboz) és a dob szolgáltat. Erre épül a len-
dületes citera- és hegedűjáték, a jellegzetes
énekhang és a hiteles előadásmód. A gyer-
mek táncház vezetői Harangozó-díjas mű-
vészek lesznek. Farkas Zoltán „Batyu” 1975
és 1984 között az Állami Népi Együttes szó-
lótáncosa, tánckari asszisztense volt. Külö-
nösen a nagy virtuozitást igénylő eredeti
néptáncok előadásában tűnt ki. Párja a tánc-
ban és az életben egyaránt Tóth Ildikó
„Fecske”, akivel az utóbbi időben a Muzsikás
együttes állandó partnereiként láthatók szín-
padon. (báj)

Fotó: internet

Jön Presser Gábor
és Falusi Mariann

Alánglelkű költőre emlékezett a minap
a Széchenyi István Polgári Társulás.

Az est segítője, társszervezője a Selye
János Gimnázium volt, melynek díszter-
mében került sor a rendezvényre, a sza-
badságharc költője születésének 190. év-
fordulója tiszteletére.

Történeti bevezetőt Mózes Endre magyar-
történelem szakos gimnáziumi tanár mon-
dott. „Nálunk Petőfi neve egyet jelent a köl-
tővel” – hangsúlyozta a pedagógus, hozzá-
téve, hogy már életében úgy énekelték a
verseit, mint a népdalokat. „Igazat írt, nem
takargatta az érzéseit, újat hozott a tájleíró lí-
rába is. Nála a táj és a szülőföld ugyanazt je-
lentette” – emelte ki a tanár. Bevezetője után
kezdődött „A tűz én vagyok” című összeállí-
tás Petőfi Sándor verseiből, megzenésített
költeményekből, Petőfiné Szendrey Júlia al-
kotásaiból, naplórészleteiből, valamint Pe-
tőfi Sándor – Kiszely István – Tarics Péter:
Barguzini napló című munkájának részleté-
ből. Jónás Csaba és Tarics Péter előadó-
művészek szavaltak, Tücsök Nikolett gitáro-

zott és énekelt. Többek között elhangzott a
Nemzeti dal, a Füstbe ment terv, Az Alföld, a
Szeptember végén, az István öcsémhez, az
Egy gondolat bánt engemet. Dramaturgiailag
remekül megtalálták a versek és a dalok he-
lyét. Előadásukat vastapssal jutalmazta a
népes közönség.

Kép és szöveg: (bárány)

2013. március 23-án, szombaton 19.00 órától Pres-
ser Gábor és Falusi Mariann közös koncertjét lát-
hatják, hallhatják a kedves érdeklődők a 60 éves
Komáromi Jókai Színházban. Jegyár 20 Euró.

Jegyek a színház jegypénztárában hétköznap 9.00
órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig, vala-
mint egy órával az előadások kezdete előtt. Köze-
lebbi információk a www.jokai.sk honlapon találha-
tók. Fotó: net

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

TERMÁL, s.r.o. so sídlom Promenádna
3221/20, 321 01 Veľký Meder, IČO: 34 099
336 vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ob-
chodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru
Reštaurácie Beatrix v areáli termálneho kúpa-
liska vo Veľkom Mederi. 

Informácie o predmete nájmu a podmienkach súťaže je možné získať
osobne, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti: Promenádna 3221/20,
321 01 Veľký Meder.

Pre poskytnutie informácie sa vyžaduje poplatok vo výške 10 €. Spôsob
zaplatenia poplatku poskytneme na mailovej adrese konatel@thermalcor-
vinus.sk.

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 19. 4. 2013 do 16.00 hod. Le-
hota bude zachovaná, ak sa návrh odovzdá najneskôr posledný deň lehoty
na pošte.  

értesítés nyilvános üzleti versenypályázat kiírásáról

TERMÁL, s.r.o., székhelye: Promenádna 3221/20, 321 01 Veľký Meder,
IČO: 34 099 336 az 1991. évi 513-as számú Kereskedelmi Törvénykönyv
281 és további §-ai alapján nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a nagy-
megyeri termálfürdő  beléptető  csarnokában található  BEATRIX étterem
bérbevételére.

A bérbeadás tárgyával kapcsolatosan és a versenypályázat feltételeiről
részletes információ személyesen illetve írásban  a következő címen kap-
ható: TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 321 01 Veľký Meder. Az in-
formációkat 10 EUR-ós  díj ellenében szolgáltatjuk,  mely befizésének mód-
járól  konatel@thermalcorvinus.sk email címen érdeklődhetnek.       

A javaslatok beadásának határideje: 2013. 04. 19. -  16.00 óráig. A ja-
vaslat határidőn belül kerül beadásra, amennyiben legkésőbb a határidő
utolsó napján postán feladásra kerül.

A citera titkai 
a Rév Magyar Házban

Petőfi Sándor-emlékestet
tartottak

Tarics Péter, Tücsök Nikolett, Jónás Csaba
előadóművészek

Karva és lábatlan önkormány-
zata közösen pályázott a rév -

átkelő kiépítésének támogatására
a Magyarország-Szlovákia Határon
átnyúló Együttműködési Program
keretében. A beruházás tervezett
összköltsége bruttó 783 068 euró,
melyből az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Kormányzati
társfinanszírozás által nyújtott tá-
mogatás összesen 743 915 euró. A
projekt megvalósításához lábat-
lan Önkormányzata 24 473 euró-
val, Karva település pedig 14 680
euróval járul hozzá.

A karvai oldalon egy hajóétterem
mellett fogják teljesen felújítani a már
most is létező pontonkikötőt. Duka Gá-
bor karvai polgármester szerint na-
gyon fontos az is, hogy ez az új kikö-

tők a Dunán közlekedő, sokszor 120
métert is elérő szállodahajók fogadá-
sára is alkalmas lesz, így a turizmus
terén is nyílnak lehetőségek. Az úszó-
művet Pozsonyban gyártották és 10
órás hajóút után érkezett meg Kar-
vára. Erre a hétre tervezett átúsztatás
után készítik el a hidat, amely össze-
köti a parti létesítményekkel. A felépít-
ményt néhány héten belül helyezik el
végleges helyére. A révátkelő üzembe
helyezése után vélhetően sokan él-
nek majd az új lehetőséggel. 

Mindkét érintett település központi
kérdésként kezeli a turizmus fejleszté-
sét, amihez kedvező adottságokkal
rendelkeznek, és az ipari termelés
visszaszorulása Lábatlan esetében to-
vábbi lehetőségeket is megnyit. (mf)

A szerző felvétele

Megérkezett Karvára
a révátkelő

Nézi, nem nézi, fizetni kell 
az előfizetői díjat
Folytatás az 1. oldalról

A törvény abból indul ki, hogy elő-
fizetőnek minősít minden olyan sze-
mélyt, aki áramfogyasztó, tehát
szerződésben áll valamelyik áram-
szolgáltatóval. Függetlenül attól,
hogy lakásában, házában van-e TV,
illetve rádiókészülék. Ez vélhetően
aránylag objektív megközelítés, hi-
szen ma már szinte elképzelhetet-
len egy lakás e két készülék nélkül.
Az is mérhetetlen, hogy az előfizető
mely csatornákat helyezi előnybe,
de az országos csatornákért min-
denképpen fizetnie kell. Az előfizető
nézi, vagy nem nézi, ebben az eset-
ben nem játszik szerepet. 

Nézzük azonban a törvényi ren-
delkezések azon részeit, amelyek
közvetlenül érintik a lakosságot.
Elsősorban azokat, akik a tör-
vény értelmében fel vannak sza-
badítva a fizetési kötelezettség
alól, vagy jogosultak a kedvez-
ményre. 

1. A koncessziós illeték befizetése
alól azok a magánszemélyek van-
nak felszabadítva, akik súlyosan
egészségkárosult (ŤZP) személlyel
élnek közös háztartásban, vagy ma-
guk súlyosan egészségkárosultak.
Fontos, hogy mindkét esetben a
személyek állandó lakhellyel ren-
delkezzenek a bejelentett címen.
Ezeket a tényeket két dokumentum
egyikével lehet igazolni a szolgál-
tató felé: a Munka-, Szociális- és
Családügyi Hivatal által kiadott ha-
tározat fénymásolatával vagy a sú-
lyosan egészségkárosult személy
részére kiállított igazolvány fénymá-
solatával.

2. Azok a személyek, akik az
áramszolgáltató nyilvántartásában
több vételi hellyel rendelkeznek,
csak egyért kötelesek fizetni. Ezt,
az áramszolgáltató által kiadott iga-
zolással tudják bizonyítani.

3. Amennyiben a háztartásban
bármilyen oknál fogva megszűnik
az áramszolgáltatás, úgy az előfi-
zetői kötelezettség is érvényét ve-
szíti, viszont ezt is az áramszolgál-
tató igazolásával kell bizonyítani.

4. Az előfizetés 50 százalékos
csökkentésére a következő polgá-
rok jogosultak:

a) a nyugdíjak valamennyi formá-
ját élvezőknek, köztük azok is, akik-
nek külföldről folyósítsák nyugdíjai-
kat. Feltétel, hogy a nyugdíjas nem
rendelkezhet munkaviszonyból
származó állandó bevétellel, vagy
nem él közös háztartásban olyan
személlyel, aki ilyen bevétellel ren-
delkezik. A kedvezményre való jo-
gosultságát az előfizető a Szociális
Biztosító által kiadott határozat fény-
másolatával, valamint becsületbeli
nyilatkozattal igényelheti. (Mivel a
nyugdíj elismeréséről szóló határo-
zat olyan adatokat is tartalmaz,
amelyek kizárólag az érintett sze-
mély magánügyei, például a nyugdíj

magassága, ezt az adatot a kérel-
mező törölheti a beadványhoz csa-
tolt fénymásolatból).   

b) azok a személyek, akik szoci-
ális segélyből élnek. Ezt a tényt a
Munka, Szociális- és Családügyi Hi-
vatal igazolásával kell bizonyítani.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a
fent említett valamennyi dokumen-
tum fénymásolatát, az egyes igazo-
lásokat és a becsületbeli nyilatko-
zatot legkésőbb 2013. június 30-ig
kell eljuttatni a következő címre:
RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bra-
tislava.

Mi történhet, ha elmulasztjuk a
koncessziós díj befizetését, vagy a
megadott határidőben nem élünk
a kedvezmény igénylésével?

Nos, azok a kedvezményre jogo-
sult személyek, akik 2012. decem-
ber 31-e előtt már igényelték a ked-
vezmény magadását, szintén köte-
lesek az említett dokumentumokat
eljuttatni a szolgáltatóhoz, ellenkező
esetben a szolgáltató visszamenő-
leges hatállyal, 2013. január 1-ig a
koncessziós díj teljes összegét ki-
számlázza. Erre különösen a nyug-
díjasok figyelmét szeretnénk fel-
hívni. 

A másik eset, amikor valaki merő
kalandvágyból gondolja úgy, hogy a
koncessziós díjat nem lesz hajlandó
fizetni. Azok figyelmébe ajánlunk
egy korábban készült számítást,
mennyibe is kerülhet a koncessziós
díj befizetésének elmulasztása:
adósság: 4.65 €, bírság: 16.60 €,
késedelmi adó: 9 százalék/év, bíró-
sági illeték: 16.50 €, jogi képviselet:
56.67 €, a végrehajtási javaslat be-
nyújtása: 16.50 €, jogi képviselet:
28.33 €, a végrehajtó tárgyi költsé-
gei: kb. 6 €, a végrehajtó jutalma:
kb. 30 €. Együtt: 175.25 €. Nos, eny-
nyibe kerülhet megközelítőleg egy
felelőtlen mulasztás, a törvények be
nem tartása. 

Érdemes tehát elgondolkodni, fi-
zessük-e vagy sem a koncessziós
díjat. Persze, továbbra is kérdés
marad, vajon nem lehetett volna-e
egyszerűbb, polgárok számára ke-
vésbé macerás megoldást találni
az igazolások beszerzésére? Pél-
dául, a nyugdíjasok nyilvántartá-
sát a szolgáltató beszerezhette
volna magától a szociális biztosí-
tótól, a többi szükséges adatot pe-
dig a Munka-, Szociális- és  Csa-
ládügyi Hivataltól. Az egész „ak-
ció” legnagyobb nyertese kétség-
kívül a Posta lesz. Több százezer
levél kerül feladásra, és ismerve
az ajánlott küldemények árát, bi-
zony „nagy fogás” van kilátásban.
Így vagy úgy, ezt a „békát” is le
kell nyelnünk, mint nagyon sok
mást az utóbbi években. És az em-
lített áremelésről, ami rövid időn
belül várható, még sok szót nem is
ejtettünk.



4. díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége (1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten

�2013. március 18. RÉGIÓ - HIRDETÉS� DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Megyercs

Kolozsnéma

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, Vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom.

szabályok:

A játék 2013. február 18-tól április 15-ig tart.
sorsolás: 2013. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi 
Napok keretében, Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével.

tavaszi nyereményeső

2. díj: LCD TV 
3. díj: konyhabútor

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

Nemesócsa

Újra vért adtak a nagykesziek. Március 7-
én a kultúrház épületében került sor a

már hagyománnyá vált véradásra. Az
eseményt a Vöröskereszt és a nagyke-
szi községi hivatal szervezte, amelyen
21-en adtak vért, ebből 12 férfi és 9 nő
volt. A tavaszi véradáson fiatal, kezdő
véradók is részt vettek.                                    

-kh-

Aközségről majd mindenkinek
a Járási Dal- és Táncünnepély

jut az eszébe, ami talán rendben is
lenne, de ebben a Duna menti köz-
ségben nem ez az egyetlen kie-
melkedő esemény. Talán meglepő,
de Szalay Rozália polgármesternő
elmondta, havi rendszerességgel
tartanak programokat a helyi kul-
túrházban. Ha belegondolunk,
hogy ebben az esetben egy 510
lakosból álló településről van szó,
akkor ez mindenképpen dicsére-
tes dolog. Természetesen Kolozs-
néma ezenkívül másban is jeles-
kedik.

„Az egyik legfontosabb feladatnak
tartom, hogy sikerüljön megvalósí-
tani a Kolozsnéma–Gönyű közötti fo-
lyami átkelést szolgáló ponton -
úszómű – tényleges elhelyezését a
Dunán, mely a Magyarország-Szlo-
vákia Határon Átnyúló együttműkö-
dés projekt egyik látványos eredmé-
nye lesz. Szeretnénk az idén a két
helyi közutat felújítani, mégpedig a
Kálóczy-közt és a Kis-közt. Ezek az
utcák ugyanis utoljára a nyolcvanas
években estek át nagyobb javításon.
Tervbe vettük a helyi nyugdíjasott-
hon tetőszerkezetének a cseréjét,
ami már úgyszintén megérett a fel-
újításra. Ami a közösségi életet illeti,

az idén is megszervezzük a gyer-
mek-karnevált, a húsvéti rendezvé-
nyeket, a március 15-i megemléke-
zést, a TAT mentori rendezvényt, a
hagyományos májusfaállítást, a ta-
vaszi faluszépítő brigádot, a nyári
foglalkozást gyerekeknek, a szünidő
búcsúztatót, a július 13-i Dal- és
Táncünnepélyt, az év második felé-
ben pedig sorra tartjuk hagyományos
őszi és téli rendezvényeinket. Cé-
lunk, hogy a közösségi rendezvé-
nyek, melyek aktív résztvevői és
szervezői a kolozsnémaiak, erősít-
sék az emberekben az összetartozás
és a falunk iránti szeretet érzését.

Legnagyobb eredményünk az
lenne, ha sikerülne javítani a csalá-
dok szociális biztonságérzetén, azaz
csökkenteni a munkanélküliek szá-
mát. Ez az a probléma, mely nem-
csak Kolozsnéma lakosságát érinti,
de megoldásra vár országos szinten
is“ – mondta Kolozsnéma polgár-
mesternője.

-pint-

Aképviselő-testület legutóbbi
ülésén több olyan projekt

szerződését jóváhagytak a kép-
viselők, amelyek nagymértékben
befolyásolják a község további
fejlesztését és a lakosság életkö-
rülményeinek javítását.

A község polgármestere, Tyukos
Ferenc elsőként a nyilvános közvilá-
gítás felújításáról szóló projektet is-
mertette, melynek értéke 218 048,04
euró, ebből 5 % önrészt a község-
nek kell biztosítani. A projekt finan-
szírozása az Európai Régiófejlesz-
tési Alapból lesz biztosítva. A pol-
gármester elmondta: a községben
220 égőt cserélnek ki, és a tanul-
mány alapján 30-50 százalékos
megtakarítást eredményez majd a
felújítás.

A következő kérvényben az óvoda
épületének hőszigetelése, a tető-
szerkezet felújítása, ablak- és ajtó-
csere szerepel. A projekt összértéke
118 765,48 euró. A kidolgozott pá-
lyázatot a Környezetvédelmi Minisz-
tériumba adták be. A község az
egészségügyi központ felújítására
is kidolgoztatott egy tervet, amely-
nek összköltsége 57 809,06 euró. A

kérvényt szintén a Környezetvédelmi
Minisztériumba szeretnék beadni.

A községi komposztáló és a kör-
nyezetvédelmi udvar kivitelezésére a
szerződést még 2012-ben hagyta
jóvá a Környezetvédelmi Miniszté-
rium. A község elvégeztette a köz-
beszerzést, viszont az alacsony ér-
deklődés miatt a község kénytelen
volt a közbeszerzést törölni.

A Kormányhivatalba küldték el az
„Énekeljünk cigánymuzsikára” kér-
vényt, amelyet kiegészítettek a régió-
beli citerások fellépésével. 

Az Ímelyi Napok 2013 keretében
Brüsszelbe küldték el a Town Twin-
ning (települések összekötése) pro-
jektet. A polgármester tájékoztatása
alapján a község szeretné bővíteni a
meglévő nemzetközi kapcsolatait ro-
mániai, szlovén és osztrák települé-
sekkel.

A képviselők megvitatták a 2013-
as évi beruházási akciókra tervezett
hitelek merítését, ami az előzetes
számítások alapján 120 – 145 ezer
euró között van, visszatérítése 5-7
évet venne igénybe. A hitelek felvé-
telére azért lesz szükség, hogy a
tervezett projekteket meg tudják va-
lósítani. (miriák)

Megérkeztek a várva várt új pa-
dok és székek a keszegfalvai

lőrincz Gyula Alapiskolába. 12 da-
rab korszerű pad és 22 darab szék,
valamint új parketta került a har-
madik osztályba és a tanítói iro-
dába. Ez annak a 2000 eurós beru-
házásnak köszönhető, melyet az
iskola mellett működő Szülői Szö-
vetségnek sikerült véghezvinni.

„Decemberben, karácsony első ün-
nepén sok jószívű ember döntött úgy,
hogy iskolánkat támogatva részt

vesznek az István napi bálon, ame-
lyet a Szülői Szövetség és az iskola
közösen rendeztek meg” – mondta el
lapunknak Egyed Mária, az iskola
igazgatónője. „Az itt összegyűlt pénz-
összegből, kiegészítve az előző év-
ben megrendezett bál bevételével si-
került felújítanunk két osztályt és a
tanítói irodát. Az iroda és az osztály-
terem új parkettát kapott, valamint két
tanteremben korszerű padok és szé-
kek biztosítják tanulóink kényelmét a
tanítási órákon. Ezzel azonban nem
fejeződik be a modernizáció isko-
lánkban. A decemberi Aranykapu-
akció, amely a községi hivatal, a he-
lyi magyar és szlovák iskola, valamint
a Szülői Szövetségek megrendezé-
sében valósult meg, nagyon szép
eredményt hozott. Az itt összegyűlt
pénzt, kiegészítve a két iskolában fo-
lyamatosan meghirdetett papírgyűjtő
akcióból egy modern kültéri mászó-
együttes megvásárlására fordítjuk” –
mondta az igazgatónő. -pint-

Az alapszervezet elmúlt
évi eseménynaptárából a je-
lenlevők megtudhatták, hogy
március 15-én koszorúzás-
sal, valamint ünnepi műsor-
ral tisztelegtek az 1848/49-
es forradalom és szabad-
ságharc nagyjai előtt. Meg-
emlékeztek Arany János ha-
lálának 150. évfordulójáról.

Vendégük volt Berta Gábor,
a pozsonyi Magyar Nagykö-
vetség másodtitkára. A köl-
tészet napja alkalmából
versfelolvasó estet tartottak.
Május 26-án igyekeztek a
népdal világító és melegítő
erejét szétszórni a kultúr-
házban. Második alkalom-
mal rendeztek népművészeti

fesztivált. Augusztus 20-án
Szent István királyra, az ál-
lamalapításra emlékeztek.
November 10-én harmadik
alkalommal rendezték meg
a Ki Mit Tud? tehetségkutató
versenyt.

Aktívan részt vettek a köz-
ség által rendezett faluna-
pon, ahol már megszokott
módon az ünnepi megnyitón
az Árvalányhaj népdalkör
énekelt, valamint a délutáni
kultúrműsoron is fellépett a
népdalkör és a Napraforgó
gyermek néptáncegyüttes.
Különböző szervezetekkel,
intézményekkel együtt ré-
szesei voltak a karácsonyi
vásárnak. Csoportjaik fellép-
tek a kolozsnémai Járási
Dal- és Táncünnepélyen, a
Duna menti Népművészeti
Fesztiválon Köbölkúton.

Az előttük álló évre te-

Keszegfalván összefogtak
az iskoláért

Programok havi szinten

kintve szeretnék az esetle-
ges nehézségeket kiküszö-
bölni és tervezett, hagyomá-
nyos rendezvényeiket to-
vábbra is megtartani. Meg-
valósításra váró terveik: a re-
gionális népművészeti
fesztivál megrendezése, ki-
rándulások, színházlátoga-
tások megszervezése, meg-
tartani az augusztus 20-i
rendezvényüket, ismét meg-
szervezni a Ki Mit Tud? te-

hetségkutató versenyt és le-
hetőségeik szerint vissza-
hozzák a Csemadok bál ha-
gyományát. 

Ezt követte a kultúrműsor,
amelyben felléptek: a Nyitni-
kék óvoda tánccsoportja,
Pinke Kitti, Pinke Vivien, Slá-
vik Bálint, Lacza Alex, Pinke
Jakab Zoltán, a Napraforgó
néptánccsoport, az Árva-
lányhaj népdalkör.

Miriák Ferenc

„A Csemadok helyi alapszervezete vezetőségének tag-
jaival választottunk egy utat. Ez az út néha bizony rögös,
barázdás, meredek, de minden igyekezetünkkel próbá-
lunk megmaradni rajta. utunknak célja van. A legfonto-
sabb átörökíteni kultúránkat gyermekeinknek, a jövő
nemzedékének. legyen az vers, próza, dal, tánc, zene.
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést éppúgy, mint a te-
hetséggondozást“ – kezdte beszámolóját Török Sarolta,
a perbetei Csemadok alapszervezetének elnöke a kul-
túrházban megtartott évzáró taggyűlésen, amelyen meg-
jelent Petheő Attila, a Csemadok Komáromi TV elnöke
és Kósa József polgármester.

Perbete

Átörökíteni kultúránkat gyermekeinknek

Véradás sokadszor

Több projekt 
megvalósítását tervezik
Ímely

Arégi idők közkedvelt időtöltése, az olvasás egyre jobban háttérbe
szorul. Székelyudvarhelyen 2009-ben mesemaraton indult az ol-

vasás népszerűsítése céljából. A kezdeményezés gyorsan követőkre
talált. Tavaly már hét ország 115 település vett részt a közös olvasás-
ban. Mint ahogy Magyarics Erikától, és Angyal Pétertől megtudtuk, a
felolvasás idén Nemesócsára is eljutott.

A község apraja-nagyja szívesen csatlakozott az akcióhoz. Az idei felolva-
sás-maratonban Gárdonyi Géza művei játszották a főszerepet. Nemesó-
csán több helyszínen zajlottak az események. A Móra Ferenc Alapiskola
alsó tagozatosai a kultúrházban töltöttek egy napot, ahol mintegy 50 kisdiák
olvasott fel társainak egy-egy mesét. A nemes cél megszervezéséért di-
cséret illeti Kovács Ildikót, a helyi könyvtár vezetőjét és Gáspár Vilmost, a
nyugdíjasklub vezetőjét. A felső tagozaton 84 diák kapcsolódott be a prog-
ramba, melyben aktívan kivette részét az iskola tanári kara is. A gyermekek
és felnőttek együtt élvezték a közös olvasás örömét, mert olvasni jó!

-pint-

Olvasni jó!Olvasni jó!

Parkoló az új bérlakásoknál

Tavaly adták át az új bérlaká-
sokat Megyercsen. Sajnos

azóta a parkolással mindig baj
volt. Most a megyercsiek ezt a
problémát is orvosolják, mivel-
hogy egy új parkoló építését
kezdték meg. Mint ahogy Molnár
Zoltán polgármester elmondta,
természetesen később padokkal,
kerékpárállványokkal és füvesí-
téssel szeretnék még szebbé és
csinosabbá tenni a teret.

Kép és szöveg: - pint- 

Nyugdíjas nőket köszöntöttek 
Nagymegyer

Aváros önkormányzata kereté-
ben működő helyi nyugdíjas-

klub nőnapi rendezvényének volt a
helyszíne a művelődési otthon
március 6-án. A bálteremben zajló
délutáni ünnepségen megjelent
Néveri Sándor polgármester és La-
pos Ildikó alpolgármester is.

A  városvezetőn kívül Zakál Gyula
ünnepi beszédével, valamint a nyug-
díjasklub tagjainak zenés-dalos mű-
sorcsokrával köszöntötték az ünne-
pelteket. Az utóbbi keretén belül amo-
lyan ősbemutatónak is szem- és fül-
tanúi lehettek a megjelentek, mivel a

versek és dalok nagy részét a nyug-
díjasok városi szervezetének elnöke,
Varga Frigyes szerezte. A március 8-
i nőnap alkalmából a polgármester a
jelenlévő hölgyeknek személyesen
adott át egy-egy szál virágot a tiszte-
let jeléül. A hivatalos programot kö-
vetően a Pálffy Gábor zenész által
közvetített dallamokra táncolhattak az
ünnepségen részvevők. A kora estig
tartó esemény végig jó hangulatban
zajlott, melynek legjobban talán a
nyugdíjasklub vezetője, Kovács Ka-
talin főszervező örülhetett.

Kép és szöveg:
-kovács-



Február végén nagy-
szabású sportbált

rendezett a megyercsi
sportszervezet a helyi
önkormányzat segítsé-
gével. Mivel több mint
15 éve nem volt ha-
sonló jellegű rendez-
vény a sportolók köré-
ben, ezért nagy érdek-
lődés előzte meg az
eseményt. 

Mint ahogy Szoboszlai
Árpád, a megyercsi fo-
cicsapat kiválósága el-
mondta, 80 személy szó-
rakozott együtt, mivel a
terem befogadóképes-
sége miatt nem kockáz-
tathattak. A továbbiakban

tájékoztatott arról, hogy
a bál sikerén felbuzdulva
a nyár folyamán egy
újabb szabadtéri sport-
bált szeretnének megva-
lósítani. Egyébként a bál
nagyon jó hangulatban
zajlott, melyről elsősor-

ban a Funny Men zene-
kar gondoskodott. Éjfél-
kor vette kezdetét a tom-
bolahúzás, ahol több
mint 40 díj talált gazdára.
A jókedv egészen regge-
lig tartott.

-pint-
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Gellér
Nagymegyer

Szilas

... 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

Atavasz és a természet megújhodásá-
nak kezdetén, idén is köszöntötték

hölgytársaikat a keszegfalvai nyugdíjas-
klub tagjai. A helyi kultúrházban össze-
gyűltek körében megjelent Lehocký Mi-
lan polgármester, Kravec Mária, a komá-
romi nyugdíjasklub vezetője, és Gőgh
Margit, a gútai szervezet elnöknője is. 

Szalay Éva, a helyi klub vezetőnője kö-
szöntötte az ünnepelteket, ezután a klub férfi
tagjai egy szál virágot nyújtottak át a nyug-
díjas hölgyeknek. A rendezvényt nagy szám-
ban tisztelték meg az ünnepeltek. Közel 80-
an voltak jelen ezen a nagy sikerű rendez-
vényen. A színvonalas kultúrműsort a helyi
Nefelejcs énekkar nyitotta meg. Laki Irén,
Komjáthy Alfréd és Szolga József modern
hangvételű mulatós énekszámai nagy sikert
arattak a jelenlevők körében, ezért nem
csoda, hogy némelyik előadónak dupláznia
is kellett. A kultúrműsor után vacsora, be-
szélgetés és az ilyenkor elmaradhatatlan

tánc következett, melynek igazi hangulatáról
a helyi Rio-Duo gondoskodott.

Kép és szöveg: -pint-

Gyermekzsivajtól volt
hangos a lakszakál-

lasi kultúrház. Domonkos
Zsuzsa, a kultúrotthon ve-
zetőnője által szervezett
eseményre a 2012-es év-
ben született újszülötte-
ket, és azok szüleit várták. 

A program elején Bartal
András polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket,
majd kis figyelmességként
ajándékot adott át a csalá-
doknak. A baba-mama nap
a közös játék, kikapcsolódás
mellett természetesen elő-
adásokról is szólt, mely a

szülőket próbálta megcé-
lozni, segítve őket a minden-
napi életben. Először Do-
monkos Emese beszélt a
mese fontosságáról, arról,
hogyan érvényesül ez a
gyermek életében, majd ezt
követően PhDr. Németh Mar-
git, PhD előadását hallgat-

hatták meg a jelenlevők „A
család szerepe a nevelés-
ben” címmel. 

A program végén a szülők
megállapodtak abban, hogy
újra felújítják a helyi baba-
mama klubot.

Kép és szöveg:
-pint-

Akultúrházban megtar-
tott nagyszabású ün-

nepségen közel kétszáz
nő vett részt. Jobbágy
József polgármester ün-
nepi köszöntőjében el-
mondta: „A türelmet, a
segítőkészséget, a ked-
vességet, a megértést és
a támogatást szeretnénk
elsősorban megkö-
szönni.“

„Községünk számára na-
gyon fontosak a hölgyek. Kö-
szönet nekik azért, hogy
munkájukat kimagasló te-
hetséggel, szorgalommal és
elhivatottsággal látják el, ho-
lott tudjuk, hogy este kezdő-
dik otthon az újabb műszak,
amikor a család motorjaként
kell helytállniuk.

Éppen ezért megérdemli
minden egyes nő, hogy egy
hivatalos nőnapon megün-
nepeljük őket“ - zárta kö-
szöntőjét a polgármester. 

A köszöntő után az önkor-
mányzat nevében egy-egy

szál szegfűt nyújtottak át a höl-
gyeknek. Az egy órás kultúr-
műsorban két tehetséges fia-
tal, Moravčík Veronika és Mé-
száros Tamás szórakoztatta a
megjelenteket. (miriák)

A szerző felvétele

A szilasi SZISZETA nyugdíjasklub 46 tagból áll. Az elmúlt
héten régi szokásként megünnepelték a nőnapot. A nyugdí-
jasklub férfi tagjai egy szál virággal lepték meg a hölgyeket,
és hogy készültek erre az eseményre, azt Panyi Ferenc ün-
nepi beszéde is bizonyítja, amit a nőnap alkalmából mondott.
A nyugdíjasok együtt örültek ennek a szép eseménynek,
szórakoztak, hisz, ahogy mondták elfeledőben van ez az ün-
nep. Nagyon remélik, hogy a SZISZETA jóvoltából újra fon-
tos szerepet kap ez márciusi esemény ebben a kisközség-
ben. -pint-

A SZISZETA nőnapja Baba-mama nap
Lakszakállas

Pat

Nőnapi ünnepség Keszegfalván

Nőnapi köszöntő Szentpéteren
Sikeres sportbál Megyercsen

Teljesen új versenyszámokkal kezdtek a
csapatok a nagymegyeri termálfürdőben.

Az eddigi szárazföldi csatározások után hét
vizes számban mérték össze ügyességüket,
és a végén a ráadás a palacsintaevés volt. 

A sorozat élén álló ekecsiek a vándorserleg
megnyeréséért szálltak vízbe. Mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy idén Ekecsre ván-
doroljon a Kihívás Napja serlege, és mint utóbb
kiderült, ez sikerült is nekik. Összesítésben 104
ponttal nyerték az egy hónapon át tartó soroza-
tot. Egy ponttal leszakadva a lakszakállasiak
végeztek a második helyen, akik mindvégig méltó ellenfélnek bizonyultak. A tavalyi
győztes szilasiak ebben a fordulóban kiválóan szerepeltek, a nyolc lehetséges ver-
senyszámból ötöt nyertek, és ezzel az összetettben a harmadik helyen végeztek. A
sorozat negyedik helye a szimpatikus csapat benyomását keltő gellérieké lett. A csa-
patok kupával, emléklappal, vitamincsomaggal és sok élménnyel gazdagodtak. A
vándorserleget egy évig Ekecs csapata birtokolja. -pint-, Fotó: Szukola István

ADuna menti Borút Polgári Társulás az elmúlt évben ala-
kult 115 taggal. A társulás célja, hogy aktívan részt ve-

gyen a szőlészet és borászat, a falusi turizmus fejlesztésé-
ben, elősegítse a szőlő termesztését és borfajták előállítását,
megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a régió kulturá-
lis hagyományainak megőrzésére szolgálnak, ugyanakkor
elősegítik a Duna-régió ismertségének növelését.

Paton, a Wellness hotel nagytermében tartotta meg a társu-
lás a közgyűlését, amelyen Igor Štumpf, a társulás ügyvezető
igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Majd a Duna menti 
Borút elnöke, Benedikt Václavík szólt a társulás megalakulásá-
nak okairól, beszélt az elmúlt időszak eredményeiről és felvá-
zolta a jövőbeli terveket is. A Duna menti Borút Polgári Társu-
lás idei terveit is ismertették a találkozón. Legközelebb Búcson
rendezik meg a szőlőmetszési versenyt, „Aranymetszés” cím-
mel. A verseny folyamán a szakemberek bemutatják az egyes
szőlőfajták helyes metszését is. A következő rendezvény, a Da-
nube Wine nemzetközi borverseny a Komáromi Napok kereté-
ben lesz megtartva április 27-én. Az idei tavasz legnagyobb
rendezvényére május 4-én kerül sor, a „Tavaszi Nyitott Pincék
Napja“ címmel. A rendezvény alatt 80 pince lesz nyitva, ahol az
érdeklődőknek lehetőségük lesz a borok kóstolására és vásár-
lására is. Az év további szakaszában lesz Komáromi Borkorzó
és az Őszi Nyitott Pincék Napja.

(miriák)

Mai formájában a vadászegyesület
1952-ben jött létre. Az apróvad-

állomány ezekben az években rend-
kívül gyér volt, az egyesület 30 vad-
nyulat és 30 fácánt vásárolt vadasítás
céljából. A kedvező életfeltételeknek
és a gondoskodásnak köszönhetően
három év múlva már 150 darabos fá-
cánterítéknek örülhettek. Az első őz-
bakot Dunamocs területén 1958-ban
Lajos Jenő ejtette el. A vidékünkön
kuriózumnak számító vaddisznó első
példányát Lajos Árpádnak sikerül le-
terítenie 1961-ben. Az első dunamo-
csi szarvasbikát 1965-ben lajos ár-
pád lőtte.

Az apróvad állománya 1972-ben éri el
a maximumot. Ekkor már évente 600
nyulat és fácánt lőnek és fognak. A fo-
golyállomány már több ezres nagyság-
rendű. Kezdetleges lövölde létesült elő-
ször a Mocsolyán a vadászlaknál, majd
a Zselléragacsos alatt, végül az új az
Érdűlő mellett a mai helyén. 

A kétezres évektől a terület őzállomá-

nya mennyiségben, de különösen trófea -
minőségben kiváló. Az elmúlt időszak-
ban bronz- és ezüstérmes bakok mellett
négy aranyérmes trófeájú bak került a te-
rítékre. Említést érdemel még az érde-
kesség számba menő 2006-ban elejtett
nyestkutya. Az utolsó két évben a szer-
vezet kotlósokkal nevelt fácánokkal
igyekszik a határ fácánpopulációját nö-
velni. A szervezet jelenlegi létszáma 28
fő, elnöke Lajos Árpád.

A kinológia területén Orosz Jenő előbb
hannoveri vérebek, majd tacskókopók
tenyésztésével ér el eredményeket,
Füssy Imre pedig drótszőrű magyar
vizsla-tenyészettel büszkélkedhet. A leg-
jobb eredményeket kiállításokon, tenyész -
szemléken Takács Zsolt éri el sima szőrű
magyar vizsláival. 

A dunamocsi vadászszervezet a Szlo-
vák Vadászszövetség alapszervezete-
ként működik idestova hatvan éve. Fel-
adata a vadon élő állatok állományának
megtartása, gondozása és a természe-
tes élőhelyek védelme.

(miriák)

A dunamocsi vadászegyesület története A Duna menti Borút
közgyűlése

Ekecs nyerte a Kihívás Napja sorozatát
Különleges nőnapi est

Az elmúlt héten,
egy a maga nemé-

ben különleges nő-
napi estet rendezett a
helyi Csemadok alap-
szervezete. Az ese-
ményen nagyszámú,
szórakozni vágyó fia-
tal jelent meg. Közel
120-an ünnepelték a
nőnapot. 

A retro buli batyubál jellegű volt, s ennek egyik látványos
része az este tíz órakor kezdődő chippendale show-bemu-
tató volt. A kellemes, jó hangulatú est másik meghatározó je-
lenségének a tombolahúzás bizonyult, ahol is 45 díj került ki-
osztásra. A fődíjat Rácz István nyerte párjával. A táncparkett
az egész est folyamán „üzemelt”. Mint ahogy Kürthy Anikó fő-
szervező lapunknak elmondta, több pozitív visszajelzést is
kaptak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy hagyományt
csinálnak a nőnapi retro estből, és a közeljövőben is ter-
veznek egy retro discot. -pint-

Fotó: Nagy Csaba



• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (5 szín), 3,55 €/db.
Tel.: 0948 077 891, 0903 130
168.
• Traktorokat és ONC mun-
kagépeket vennék, rosszabb
állapotban is. Tel.: 0905 950
930.
• Személyszálltás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. Tel.: 0915 111
646.
• Kandallók, cserépkályhák.
Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:0036
203979102.
• Csempekandallók és cse-
répkályhák értékesítéséhez
üzletkötőket keresünk.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:
0036203979102  E-mail:
zach@chello.hu.
• Eladó Dema márkájú
gyermekkerékpár, papí-
rokkal, jó áron! Tel.: 0915
767 673.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.:0905 666
838.
• Kiadó 7-áras kert ingye-
nes használatra Csalló-
közaranyoson. Tel.: 0915
646 793.
• Villanymotorok, búvármo-
torok tekercselése a Gadóci
úton, Agrostav épülete. Tel.:
0915 470 709.
• Birkák, bárányok eladók.
Tel.: 0907 288 211.

• Vennék lakást-ingatlant KN
(teherrel is). Készpénz. Tel.:
0905 468 711.
• Eladó 2db nagyon szép toll-
paplan. Tel.: 0910 535 911.
• Pincért/nőt felveszünk Ta-
nyon a Motorest bárba. Tel.:
0908 688 895.
• Predávam smreky pichľavé
do 20. 4., strieborné. V: 90-
120 cm, cena 10-15 €. Tel.:
035/7732 242.
• Hľadám prácu ako uprato-
vačka, výpomocná sila, ak
viete ponúknite, KN, NZ.
Tel.: 0917 721 974.

• Hľadám brigádu na soboty
a nedele aj do Kauflandu a
Tesco. Tel.: 0919 317 813.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, teljes GO után, 60
€. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó 3-méteres csorosz-
lyás vetőgép. Tel.: 0915 600
652.

• Eladó 210-es Babetta, jó
állapotban. Tel.: 0907 861
995.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, profikozmetikus!
Mod: 0908 125 930.
• Eladó mázsa+súlyok 200
kg-ig, ára 60 €. Tel.: 0905
847 531.
• Eladó kerekes kuka, kb 125
literes, ár 25 €. Tel.: 0905
847 531.

• Eladó új Bramac cserép,
100 db jó áron. Tel.: 0910
535 945.
• Megbízható autóköl-
csönző, autopožičovňa.
Tel.: 0907 568 786.
• Eladó Britax autóülés 9-18
kg-ig, 35 €. Tel.: 0907 603
724.
• Eladó 300 l-es fagyasztó,
1-éves. Tel.: 0905 673 591.
• Eladó 2-szobás 1. emeleti
lakás a Tó utcán. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 3-szobás téglalakás
erkéllyel a Gazda utcán.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 2-személyes (fek-
hellyé alakítható) ülőgarni-
túra. Tel.: 0910 535 911.
• Eladó válenda és ágyne-
műtartó. Tel.: 0910 535 911.

• Predám 3-izbový byt na 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
•  Pucolt dió és kettes ágy el-
adó.Tel.:0915 719 752.
• Eladó családi ház Gelléren
a 155-ös házszám alatt, át-
építés szükséges, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0904
105 937.
• Eladó 2-szobás részben
felújított lakás a Komenský
utcán. Tel.:  0944 928 952.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok. Tel.: 0919 317 813.

• Kőművesmunkát, csempé-
zést, térkőrakást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Intenzív angol nyelvtanfo-
lyam felnőtteknek anyanyelvi
tanárral, egy hét 25 óra/65 €
(haladóknak) Marcelházán.
Info: 0918 393 599.
• Kiadó első emeleti 3-szo-
bás lakás a Víz utcán. Tel.:
0915 220 568.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, garázzsal, kert-
tel. Tel.: 0904 196 886.

• Kiadó 3-szobás lakás 300
€-ért rezsivel együtt Gen.
Klapku, 1. emelet, illetve el-
adó, ár megegyezés szerint
tulajdonlappal. Tel.: 0908
743 498.
• Eladó fiú bicikli 12-es kerék,
35 €. Tel.: 0907 603 724.

• Eladó Gútán 3-szobás
felújított lakás a 4. emele-
ten. Tel.: 0905 186 185.
• Hitel ingatlanfedezettel,
tartozások intézése. Tel.:
0905 587 413.
• Predám Škoda Octavia 1,4
tsi, elegance + výbava. Tel.:
0911 577 800.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Vennék sérült vagy mo-
torhibás Škoda octáviát
vagy Fábiát. Tel.: 0905 624
310.
• Festő, ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
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Első fotóm

Csehová Natália
Komárom
(3450/49)

Tóth Šimon
Naszvad
(4050/51)

Komlósi Roderik
Érsekújvár
(3250/51)
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• Starožitnosti unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Alli-
anz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

• záložňa unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahli-
vejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

Sex shop Unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bie-
lizeň, DVD filmy a iný to-
var erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Ad-
resa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580 

Gyorskölcsönök 
24 órán belül. 

Tel.: 0907 452 538.

Családi okokból elajándé-
kozom 6-éves fajtiszta ber-
náthegyi kutyámat. Z ro-
dinných dôvodov darujem
6-ročného čistokrvného
bernardína. Tel.: 0905 200
930.

Elektro TV szerviz, 
lami Gábor (Bátorke-
szi). Tel.: 0905 239 403.
TV, lCD, Plazma-készü-
lékek gyors és megbíz-
ható javítását vállalom.

Eladó családi kripta elő-
kelő helyen a komáromi te-
metőben, kripta helyszám:
„A 090” RK. Érdeklődni le-
het a 035/6428144 telefon-
számon, délután és az esti
órákban. 

Megemlékezés

„Hiába szállnak el az évek,
Szívünkben őrizzük emléked.“

Fájó szívvel emlékezünk 
március 18-án, halálának 

5. évfordulóján

lacza Jánosra.
Emlékét őrző felesége és testvérei.

Fotózások, Forgatások,
Fellépések, Szépségver-
senyek – modelleket kere-
sünk 3- 50 évig mellékál-
lásban! Duci hölgy model-
lek (16 év felett) jelentke-
zését is várjuk! Jelentke-
zés és további információ:
www.mondecaste. hu ol-
dalon!

Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen ál-
lapotban. Tel.: 0905 950
930.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam, német nyelvtanfo-
lyam indul Komáromban
3. 11-én, Ógyallán, Duna-
szerdahelyen 3. 18-án!
AKCIÓ 190 €! 0911 395
737 www.prosocia.sk
emese.baranyaiova@pro-
socia.sk

Satelitek szerelése és ja-
vítása (Digi, Magio, UPC),
digitális antennák szere-
lése hétvégén is. Tel.:
0908 132 362.

Villanyszerelés és javítás.
Tel.: 0907 226 059.

Eladó 461 m2-es kert, há-
zikóval Kabátfalun, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 403 495.

Szabó Patrik 
Kolárovo
(4095/53)

„Csillag volt, mert úgy szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él, és örökké ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. március 24-re, halálának 

5. évfordulóján 

Bengyák Józsefre 
(Felsőaranyos).

Emlékét őrző szerető családja.

„Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell, s akit szeretünk, 

Azt nem feledjük el.“

Fájó szívvel emlékezünk március 18-án,
halálának 10. évfordulóján

Szépe olgára szül. Simon.
Emlékét örökké őrző gyermekei családjaikkal.

Fájó szívvel emlékeztünk halálának 
6. évfordulóján, március 14-én 

Janča Máriára
Ekelen.

Emlékét örökké őrzi: férjed, fiad Feri és Iván, lá-
nyod Annamária, unokáid és az egész rokonság.

„Sohasem halványul szívünkben 
Emléked,

Sohasem szűnik meg 
Lelkünk gyásza érted.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
március 20-án, halálának 

5. évfordulóján 
Kún Józsefre Csallóközaranyoson.

Köszönet mindazoknak, akik velünk emlékeznek.
Emlékét őrző szerető családja.

„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.”

Mély fájdalommal emlékezünk március
23-án, halálának 7. évfordulóján

ifj. Martinček Jozefre,
valamint március 25-én, halálának 

3. évfordulóján 
id. Martinček Jozefre 

(Szentpál).
Emlékét örökké őrző családjaik.

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Nélküled életünk üres és sivár,
Hiába díszíti sírodat virág.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki soha nem kértél, csak adtál.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk!”

Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 21-én, 
halálának hatodik évfordulóján 

Nagy Miklósra Nagykeszin.
Emlékét örökké őrzi felesége, lányai, vejei és unokái.

„Az idő múlik, feledni nem lehet,
Hogy hirtelen tört ketté életed,
A temető csendje ad neked nyugalmat,
De a mi szívünk fájdalma örökké megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk március 16-án,
halálának 1. évfordulóján 

ott lászlóra Keszegfalván.

Emlékét örökké őrzi: felesége, lánya, fia, szülei 
és testvére családjával.

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las, Nagykeszi. www.pro-
ficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Voľné pracovné pozície
operátor(ka) vo výrobe.
Miesto výkonu práce: Ga-
lanta – Jasplastik. Ponú-
kame: (2,20 hod. netto,
pri 100 % dochádzke
2,30/hod netto).  Ponú-
kame aj jednorázové bri-
gády, ktoré sú vyplácané
ihneď po zmene. Doprava
zapezpečená zdarma.
Bezplatná linka 0800 800
019.

• Lakáskarbantartó. Tel.:
0905 365 661.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.

• Vennék zetor traktort és
Tz-TK-14 kistraktort, pót-
kocsit üzemképtelen álla-
potban is lehetnek. Tel.:
0905 624 310.
• Eladó Jamaha PSR 3000
szintetizátor, ár: 750 €. Tel.:
0907 272 399.
• Eladó Forschritt rotovátor
tartozékokkal. Tel.: 0908 773
950.

Gyorskölcsön dolgozók-
nak, nyugdíjasoknak, vál-
lalkozóknak, Német- és
Magyarországon, valamint
Ausztriában dolgozóknak
is. Tel.: 0919 079 983.
Azonnali hitel elbírálás.

Výhodný úver pre živnost-
níkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Po-
sudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.

• Kimagasló jövedelem le-
hetősége! Segítek!
mgyuri13 @gmail.com. Tel.:
0903 783 477.
• Eladó Renault Clio. gy. év:
2002 Dci 1500 cm3, gará-
zsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.
• Gond van a kútjával? Hív-
jon! Segítek fúrástól - öntö-
zésig. Tel.: 0908 089 360.
• Eladó 2 db új fa kerti pad,
asztallal, fél áron: 200 €.
Tel.: 0915 270 685

• Eladó P306 Sedan 1996
1.4b2xel.ablak, klíma. Tel.:
0948 005 030.
• Kertet vennék vagy bérel-
nék Komáromban vagy kör-
nyékén. Tel.: 0910 265 106.
• Családi házat vennék Ko-
márnóban, 10.000 €-ig. Tel.:
0949 665 449.
• Olasz divat fiúknak 4-6 év,
jó minőségű, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0949 665 449.

• Óvónő gyermekfelügyele-
tet vállal, 2 €/ó. Tel.: 0907
487 695.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mellett),
zálogba veszünk vagy fel-
vásárolunk arany éksze-
reket, műszaki cikkeket,
régiséget, autót, lakáso-
kat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victo-
rytrade.sk vagy facebook:
viktor@ viktor

Cseréptetők, pala- és la-
postetők (eternit), pléhte-
tők bontás nélküli felújí-
tása, szigetelése  és hő-
szigetelése garanciával.
Ereszcsatornák, kőmű-
vesmunkák. Nyugdíja-
soknak kedvezmény.
www.xolarinfo.sk. 0908
209 655.
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 18. 3. predpokladám v našom
regióne už miernejšiu zimu, oblačno a mies-
tami slabé snehové prehánky. Nemerateľné
množstvo snehu. Nočná teplota od - 3 do 
- 1  ̊C, denná teplota od  + 2 do + 4  ̊C. Čer-
stvý JV vietor do 8 - 10 m/s.    
V utorok 19. 3. predpokladám v našom re-
gióne rapídne oteplenie, veľkú oblačnosť s
občasnými dažďovými prehánkami. Množ-
stvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 4
do + 6  ̊C, denná teplota  od + 13 do + 15  ̊C.
Mierny až čerstvý J vietor do 6 - 8 m/s. 
V stredu 20. 3. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 2 do + 4  ̊C, cez
deň od + 11 do + 13  ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.   
Vo štvrtok 21. 3. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, jasno alebo
polojasno, k večeru pribúdanie oblačnosti.
Nočná teplota od  0 do + 2  ̊C, cez deň od
+ 11 do + 13  ̊C. Mierny Z vietor do 5 - 7 m/s.  
V piatok 22. 3. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, oblačno s malou

možnosťou dažďových
prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm.
Nočná teplota okolo 
+ 2 do + 4  ̊C, denná  tep -
lota od + 11 do + 13  ̊C. Slabý premenlivý
vietor do 2 - 4 m/s.  
V sobotu 23. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, príjemne, polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 4  do + 6
̊C, denná teplota od + 13 do + 15  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.   
V nedeľu 24. 3. predpokladám v našom re-
gióne dosť vlhko a daždivo, veľkú oblač-
nosť až zamračené a občasný dážď. Množ-
stvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 4
do + 6  ̊C, cez deň od + 12 do + 14  ̊C. Slabý
SZ vietor do 4 - 6 m/s.  
V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam dosť ne-
stále a chladné počasie.

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

Predpoveď počasia 18. 03. 2013 - 24. 03. 2013

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

ozNáMENIE
zámeru prenájmu a predaja nehnuteľností vo vlast-

níctve Mesta Komárno 
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s usta-

noveniami § 9a ods. 9  a § 9a ods. 1 písm. a) zákona
NR SR č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
1040/2013 zo dňa 14. februára 2013 bol schválený zámer
prenájmu nehnuteľnosti, nebytového priestoru s podla-
hovou plochou 74 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu
(pivničné priestory) so súp.č. 142 na p.č. 1846/2, vede-
ného na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou
nájomného vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň
najnižším podaním, na dobu určitú  5 rokov,

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
1034/2013 zo dňa 14. februára 2013 bol schválený zámer
predaja pozemku v Novej Osade, vedeného na LV 6434
v k.ú. Komárno, ako parcela registra „C“ č. 9919/18 o vý-
mere 398 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou najmenej
za cenu vo výške 2 100,- eur, ktorá je zároveň najnižším
podaním.

Podmienky zámeru prenájmu a predaja nehnuteľ-
ností formou obchodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na úradných tabuliach Mesta Komárno, a na in-
ternetovej stránke mesta : www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetkoch, ktoré
sú predmetom obchodnej verejnej súťaže, poskytne
Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na
adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č.
dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319, 035/2851 377, 035/2851
379. MuDr. Anton Marek

primátor mesta

Vprípade, že štát vypíše súťaže a
bude hľadať dopravcov, ktorí by

s dotáciou od štátu prevádzkovali
osobnú dopravu na železnici, firma
sa do nich zapojí. „Máme záujem,
rovnako ako v Českej republike, po-
núkať naše služby aj na ďalších tra-
sách," uviedol riaditeľ komunikácie
skupiny Student Agency Aleš On-
drůj. Do skupiny patrí aj dopravca
RegioJet.

Spoločnosť v súčasnosti prevádz -
kuje železničnú dopravu na trase z
Bratislavy cez Dunajskú Stredu po Ko-
márno. Práve má za sebou prvý rok, počas ktorého odviezla vo vlakoch 1,5 milióna cestu-
júcich. Ide zatiaľ o jediného dopravcu, ktorý na Slovensku vypravuje vlaky s dotáciou od štátu.

Má však ambície rozšíriť sa aj na ďalšie trate. „Všetky trasy, o ktorých sa v minulosti ho-
vorilo, sú také, kde je RegioJet pripravený všetkými desiatimi zapojiť sa do prípadného ten-
drovania," doplnil Ondrůj. Ešte v januári minulého roku mali záujem o prevádzkovanie že-
lezničnej dopravy na Slovensku šiesti dopravcovia. Vtedajšie vedenie rezortu dopravy s nimi
absolvovalo prvé kolo rokovaní. Ako najpravdepodobnejší sa vtedy javil príchod súkromného
dopravcu na trať medzi Diviakmi, Hornou Štubňou, Prievidzou, Topoľčanmi, Nitrou a Novými
Zámkami. A tiež na trasu, ktorá na ňu nadväzuje, a to z Jelšoviec cez Zbehy do Leopoldova.

Zdroj: cas.sk

Čelná zrážka dvoch áut

Slovenská obchodná inšpekcia zistila
v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti,

výrobok, ktorý predstavuje riziko ohro-
zenia zdravia a je preto výrobkom ne-
bezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastové bábiky, pôvod: MADE IN CHINA
(na obale). Popis: Hračka obsahuje dve plas-
tové bábiky – upírky. Oblečené sú do šiat, na
hlave majú vlasy z umelých vlákien, obuté
majú šnurovacie topánky. Zabalené sú v pa-
pierovej škatuli s priehľadným otvorom na
prednej strane. Na prednej strane škatule je
nápis DEVIL. Na zadnej strane škatule je
nalepený štítok, na ktorom je označenie CE
a údaj Babyka, N: 67879. Druh nebezpeč-
nosti: Chemické riziko – poškodenie zdravia.
Príčiny nebezpečnosti: V plastovom mate-
riáli, z ktorého sú zhotovené hlavy bábik, ako
aj plastové topánky, bolo zistené nadlimitné
množstvo ftalátov. Opatrenia na ochranu
trhu: Dovozca uvedenej nebezpečnej hračky
prijal dobrovoľné opatrenia, na základe kto-
rých prestane nebezpečné výrobky distri-
buovať na trh a stiahne ich z trhu. Boli mu
uložené záväzné pokyny informovať spotre-
biteľov o nebezpečnom výrobku a umožniť
jeho vrátenie späť so splnením povinnosti
vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča
spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby
ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom
na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný
nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplat-
není tohto práva mu bude vrátená kúpna
cena výrobku. Zdroj: web

Rodičia pozor!
Na obnovu hradu môže každý prispieť

vo verejnej zbierke, aktuálne je v nej
157-tisíc eur. Ako agentúru SITA infor-
moval hovorca SNM Artur Šturmankin,
„Slovenské národné múzeum má am-
bíciu do konca roka hrad zastrešiť trva -
lými strechami. Návštevníkom by sme ho
chceli sprístupniť na budúci rok“. 

V týchto dňoch sa pokračuje v intenzívnej
obnove hradu, ktorý takmer ľahol popolom
10. marca 2012. Rozoberali sa požiarom po-
škodené koruny murív na objektoch Stred-
ného a Dolného hradu. Všetky postupy na
obnove hradu sa, ako zdôraznil Šturmankin,
riadia architektonicko-historickým výskumom
a sú podriadené požiadavke čo najvernejšie
zdokumentovať pôvodný stav konštrukcií po-
škodených požiarom. 

„Krajský pamiatkový úrad Košice vyhod-
notil výsledky výskumu, na základe fotogra-
fií, podrobnej dokumentácie a výskumov pro-
jektant zhotovuje v podstate historickú rep -
liku,“ priblížil posledné dianie na obnove
Krásnej Hôrky hovorca národného múzea.

Na obnovu hradu môže každý prispieť vo
verejnej zbierke. Ministerstvo kultúry povolilo
SNM jej predĺženie do 13. marca 2014. Záu-
jemcovia môžu venovať peniaze poštovými

poukazmi alebo prevodmi z účtu. Osobitný
účet verejnej zbierky je aj naďalej
7000443743/8180. 

Aktuálny stav účtu verejnej zbierky na ob-
novu hradu Krásna Hôrka je 157 tisíc eur.
„Zatiaľ sa z prostriedkov na účte nečerpalo.
Peniaze zo zbierky budú využité na financo-
vanie prác spojených s obnovou hradu
Krásna Hôrka, ktoré majú charakter moder-
nizácie a ktoré neuhradí poisťovňa. Použijú
sa tiež na reštaurovanie zbierkových pred-
metov, ktoré boli poškodené pri požiari,“ do-
plnil Šturmankin. 

SNM zároveň ďakujem všetkým, ktorí pri-
speli a prispejú na zbierku. O každom použití
financií zo zbierky bude verejnosť priebežne
informovať. Zdroj: webnoviny

Krásnu Hôrku sprístupnia
na budúci rok

RegioJet po roku od vstupu na trh: 
RegioJet by chcel vypravovať vlaky 
aj na ďalších tratiach na Slovensku.

Dve osobné autá sa zrazili pondelok ráno krátko po 8.00 h medzi obcami Ha-
dovce a Kameničná v okrese Komárno. zranené sú tri osoby.

Zuzana Farkašová z Prezídia HaZZ uviedla, že zrážku zapríčinil vodič, ktorý pred biehal
traktor a v hustej hmle si neskoro všimol protiidúce auto.

Zranených previezli do nemocnice, cesta po nehode bola v oboch smeroch nepre-
jazdná. Zdroj: noviny.sk



�� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.23 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex fel-
ügyelő 10.40 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55
Romamagazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek króni-
kája 14.50 Gyerekjáték a számítógép 15.00 Boston Legal 15.45 A
szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 RIDIKÜL
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hack-
tion  21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymet-
szés

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 11.55 Sandokan 12.20 Vipo és barátai – Az
Idősziget túlélői 12.45 Mi micsoda 13.15 Animália 13.40 A Nyereg
Klub 14.05 Az idő kalandorai 14.30 H2O 14.55 Az idő kalandorai 15.20
Lizzie McGuire 15.45 Animália 16.10 Sandokan  16.35 Raju, a riksa
16.45 Blinky Bill 17.10 Aprónép 17.15 Caillou 17.40 Kérem a követke-
zőt 17.55 Benjamin, az elefánt 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó, sport
20.35 Családom és egyéb emberfajták  21.00 Pasta. Dél-koreai sor.
22.05 Unokáink is látni fogják a Várkertbazárt! 23.00 Maradj talpon!

DUNA
6.35 Székely kapu 7.00 Kultikon Különkiadás – Kossuth-díjak átadása
7.35 Heti Hírmondó 8.00 Közbeszéd 8.30 Híradó 8.35 Angyali érin-
tés 9.30 Élő egyház  10.00 Isten kezében 10.25 Hagyaték 11.00 An-
gyalbőrben 12.00 Híradó 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.30 PMFC-Matias–Kaposvári Rákóczi OTP Bank
Liga labdarúgó- mérkőzés 18.35 Híradó, sport 19.05 Közbeszéd
19.35 Angyali érintés 20.25 Hírek 20.30 Dunasport 20.40 Dokuref-
lex 1992-2010, 2. 22.55 Kultikon 23.10 Sportaréna 23.40 Koncertek
az A38 Hajón – Finnegan‘s Wake

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív dik-
tál  16.55 Csapdába csalva  17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30
Tények 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-
rosszban  21.35 NCIS  22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 A médium

7.35 Híradó reggel 8.05 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-
nappal Budapest, 24. 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 25. 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont
22.30 A főnök 23.35 A hatalom hálójában

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Szerelem a Fehér Házban16.30 Jim sze-
rint a világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Ölj meg, ölel meg
20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  21.00 Miss Fisher rejtélyes ese-
tei 22.00 Downton Abbey 23.05 Jim szerint a világ 

13.10 A szövetség 15.20 Showtime – Végtelen és képtelen 17.15 Taxi
3 19.00 Columbo 20.30 A szökevény 23.10 Beépített múlt

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 A nagy házalakítás  9.10 Fészkes fenevadak
11.10 A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok  13.10 Szívek
szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00
Sztárkoktél, 1. 17.05 A célszemély  18.00 A nagy házalakítás 19.00
Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél, 2. 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 Frequency 23.55 A célszemély

STV :1
7.25 Hírek 8.25 Galileo 9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A
körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Konyhatitkaim 14.20 Kachora  15.10 Quinn doktornő  16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Komlószüret 21.35
Egy lépésre a mennyországtól 22.35 A körzet 23.20 Doktor Quinn

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Elfelejtett nők 9.55 Szemtől szemben
10.20 Fókusz 10.55 A terchovái hős napjainkban 11.55 Élő körkép
12.30 Folklórműsor 13.10 Művészet 2013 14.05 Família 14.35 Lefújva
15.00 Sportvisszhang 15.40 BL-magazin 16.05 Morva nemzetiségi
magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati kalandom
18.30 Esti mese 18.40 Vladimír Bužek 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.50 Tudomány és
technika 21.30 Hírek 22.00 Sporthírek 22.05 Euromozi Gainsbourg

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.25 A világ legszigorúbb szülői.
Showműsor 10.40 Lara Croft 12.40 Rex felügyelő  13.40 Döglött
akták 14.35 Monk 15.30 Két pasi – meg egy kicsi,  16.00 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek 17.55 Forr a bor. Szlov. sor.
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Feleségcsere
21.30 Még egy esély az életre 23.45 Éjszakai hírek

JOJ
6.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 9.05 Jamees Bond: Casino Royale.
12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 A múlt csapdájában. Kanad.
thriller 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi törté-
netek. Tévésorozat 21.30 Viszlát, Szlovákia! 23.15 Halló. 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.45 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Hacktion Újratöltve 14.20 Gyerekjáték a számítógép 14.30 Ízőrzők
15.05 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő
17.30 Híradó 17.40 RIDIKÜL 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, 20.05
Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 Géniusz, az alkimista  22.00 Az
ESTE 22.35 Cambridge-i kémek 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55 Mi
micsoda 13.20 Animália 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Az idő kalandorai
14.35 H2O 15.00 Az idő kalandorai 15.25 Lizzie McGuire 15.50 Animá-
lia 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.50 Blinky Bill 17.15 Caillou 17.40
Kérem a következőt 17.55 Benjamin, az elefánt 18.30 Mesebolt 20.00
Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Pasta 22.05 Mun-
kaügyek – IrReality Show 22.35 A hivatal 23.05 Maradj talpon!

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon  8.30 Híradó 9.00 Közvetítés
a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 MacGy-
ver 17.45 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Kiskirályok  21.00 Hírek 21.05
Dunasport 21.15 Hallgass a szívedre!  22.50 Kultikon 23.10 Porrá leszünk 

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55
Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív diktál  16.55 Csapdába csalva
17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 A 40 milliós
játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Trópusi vihar

7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-
show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok, 90. 17.20 A gyanú
árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Buda-
pest, 26. 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace Klinika 

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Összeesküvők 20.00 Miss
Marple: Nemezis 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ 

14.25 A szökevény  17.00 Alien vs Predator 2 19.00 Columbo 20.30
Bűnvadászok 21.10 Beépített múlt 22.50 Ne szólj száj

VIASAT
5.55 Gyilkos sorok 8.00 A nagy házalakítás 9.05 Extralarge: Ágyúgo-
lyó 11.10 A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szí-
vek szállodája  14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00
A célszemély 18.00 A nagy házalakítás  19.00 Szívek szállodája 19.55
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszí-
nelők 22.25 Született deketívek II., 22. 23.25 A célszemély

STV :1
7.20 Hírek, sporthírek 8.20 Galileo 9.00 Párbaj. Vetélkedő 9.30 Családi
vetélkedő 10.20 A körzet., 17. 11.05 Viharos szerelem  12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.35 Építs házat, ültess fát! 14.15 Kachora  15.10
Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Ga-
lileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10
Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást  21.40 Doktor
House 22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet

STV :2
9.35 Ivan Gojdič építész  10.00 Az igazságos emberek földje 10.25
Morva nemzetiségi magazin 10.55 Fókusz 11.30 60 állati kalandom
12.00 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 A nagy vadászat 14.45
Kockázatos műszaki műveletek 15.35 Egyházi magazin 16.05 Ukrán
magazin 16.30 Természetbarátmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti
híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.40 Japán mozaik
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Friss, de a konténerben
20.55 Rendelő 21.30 Hírek 22.00 Sport 22.05 Művészet 2013

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.45 Még egy esély az életre 11.35
Rex felügyelő13.40 Döglött akták 14.35 Monk 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Megöl a családom.
21.30 Forró vér 22.40 Éjszakai híradó 23.05 NCIS

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Pa-
nelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Panelházi tör-
ténetek 21.30 Családi ügyek 22.45 A Geissen család 23.45 Dr. Csont 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján, 160/131. 9.50 Rex fel-
ügyelő IV. Osztr. krimisor., 8. 10.40 Család-barát 12.01 Híradó délben
12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Párizsi helyszí-
nelők, 62/46. (ism.) 14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők. Hajdúhadháza
15.05 Boston Legal – Jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángja
16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 RIDIKÜL 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sporthírek 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 Bosszú 21.05 Életművész 22.00 Az ESTE 22.35 Summa 23.05
Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal – Jogi játszmák 

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 11.55 Sandokan 12.25 Vipo és barátai – Az
Idősziget túlélői 12.55 Mi micsoda 13.20 Animália 13.45 A Nyereg
Klub, 26. 14.10 Az idő kalandorai 14.35 H2O 15.00 Az idő kalandorai
15.25 Lizzie McGuire 15.50 Animália 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a
riksa  16.50 Blinky Bill 17.20 Aprónép 17.15 Caillou 17.50 Benjamin, az
elefánt 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb em-
berfajták 21.00 Pasta 22.05 Találkozópont  23.00 Maradj talpon!
23.55 RIDIKÜL

DUNA
7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon  8.20 Hej páva, hej páva 8.30 Híradó
8.35 Angyali érintés 9.25 Táncvarázs 10.20 Közlekedés XXI. 10.45 Kis-
királyok 12.00 Híradó 12.25 Hungária Kávéház 13.00 Kívánságkosár
15.00 A világ metrói Stockholm 15.50 Néprajzi értékeink 16.00 Mesélő
cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej páva, hej páva 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés19.45
Hej páva, hej páva 19.55 Glóbusz 20.55 Hírek, sport 21.15 Az isteni
Diego  22.45 Kultikon 23.00 Beavatás 23.20 Koncertek az A38 Hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív dik-
tál  16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30
Tények 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-
rosszban  21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel
23.45 Én is karcsú vagyok

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reg-
gel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05
Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 145. 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Szulejmán 22.45 Házon kivül 23.20 Refl ektor 23.35 Árvaház

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple: Nemezis 16.30 Jim szerint
a világ  17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo20.00 Poirot: Lord Edg-
ware halála 22.00 A hidegsebész  23.05 Jim szerint a világ

13.40 Columbo 15.15 Swamp Shark  17.00 Időzsaru 19.00 Columbo.
21.00 Halálos kitérő 2. 22.55 X-akták: Hinni akarok

VIASAT
5.55 Gyilkos sorok  8.05 A nagy házalakítás  9.05 A hentes felesége
11.10 A dadus  12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóbarátok 13.10
Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban
17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házalakítás 19.00
Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 Veszélyes vizeken 23.45 A célszemély 

STV :1
7.30 Híradó, sporthírek 8.25 Időjárás 8.30 Galileo 9.10 Párharc. Ve-
télkedő 9.40 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora 15.10
Quinn doktornő  16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Ga-
lileo – a fociról 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Gallipoli 22.00 Feketelistán

STV :2
10.25 Ukrán magazin 10.55 Fókusz 11.55 Élő körkép 12.25 Folklórmű-
sor 12.50 Hallássérültek tévéklubja 13.15 Szeszély 14.00 Friss, de a kon-
ténerben  14.55 Az államiság eszméje 15.40 Kvartett 16.05 Magyar
magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet. A párizsi
George Pompidou Központ 18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Más asszonyok  21.30 Hírek
22.00 Sporthírek 22.05 A csejtei véres aszszony 23.15 Rendőrségi ma-
gazin 23.45 Tudomány és technika

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.45 View of Ter-
ror 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.35 Monk 15.30 Két
pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr
a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.35 Éjszakai hírek 23.00 NCIS  23.55 Monk

JOJ
6.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági
akták 15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték Nyelvi vetélkedő
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont  22.30 Castle  23.30 Hawaii
Five-0 II.

Kedd, március �� Szerda, március ��

TVműsorTVműsor március 18 - március 24
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, március ��
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Egy stáb háborús filmet forgat eredeti
helyszíneken, ám az elszabadult költ-
ségvetés miatt a stúdió kihátrál a film
mögül. A frusztrált rendező úgy dönt,
folytatja a forgatást. Ben Stiller filmje.
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Horoszkóp
Kos
Próbáld meg türtőztetni magadat,
és elfogadni, hogy kevesen bírják
a kemény, mindenkinek "odamon-
dogató" agresszív stílusodat.
BiKA
Hivatásod és a munkád területén
jelentős változásokra számíthatsz.
olyan feladatok várnak rád, ahol
megmutathatod, mire vagy képes.
iKREK
Vegyél erőt magadon, és az „igaz-
ság bajnoka vagyok" magatartás
helyett koncentrálj inkább az ép-
pen aktuális feladataidra.
RáK
legyél türelmesebb, nem mindig
kaphatod meg azonnal, amire
vágysz, és ez sok esetben még a
hasznodra is válik. 

oRoszláN
Közeli rokonokkal lehetnek vitáid,
nézeteltéréseid, bár nem veszed
túlságosan a szívedre, hogy nem
tudtok közös nevezőre jutni.
szűz
élénk társasági életre számíthatsz,
érdemes lesz kimozdulni otthon-
ról. A szerelemmel kapcsolatban
hagyatkozz a megérzéseidre.
MéRlEg
Tele  vagy szorongással. Ha sike-
rül megfejtened a mélyebb össze-
függéseket, testi tüneteid is meg-
szűnnek.
sKoRpió
Ne zárkózz el, ha hívnak valahová
a barátaid. A spontán dolgok sok-
kal jobbak, mint azok, amiket
hosszasan tervezgetnek.

NyilAs
Egy régebbi kapcsolat felújítása
kezdődhet el, amiről azt hitted, már
lezártad, de kiderül, hogy az érzések
még mindig elevenen élnek benned.
BAK
Döntsd el, egy álomvilágba me-

nekülsz a valóság elől, vagy végre
szembenézel az eddig asztal alá
söpört problémákkal.  
VízöNtő
Nem érdemes a pénzügyi nehézsé-
geiden rágódni. Tudomásul kellene
venned, hogy a dolgok nem mindig
úgy alakulnak, ahogyan szeretnénk.
HAlAK
Ha alaposan utánajársz a dolgok-
nak, az eddiginél is jobb állást ta-
lálhatsz, ha készen állsz a vál-
tásra.

éSzAK-KoMáRoM:
zichy palota: A Helios Fotóklub 36. Tagsági kiállítása. A
kiállítás megtekinthető 9.00 és 16.00 között március 26-ig.
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Március 19-én, 19.00 órakor Kaszás Attila emlékműsor, az
Ipari Iskola Diákotthonának rendezésében.  
Jókai színház: Március 18-19., 9.00, 11.00 Csillaglépő
csodaszarvas, 15.00 III. Richárd. Március 20-22 9.00,
11.00 Csillaglépő csodaszarvas. Március 23., 11.00 Csil-
laglépő csodaszarvas. Március 24., 15.00 Sári bíró.
VMK: Március 18-án, 18.00 órakor A „nagy utazás“, avagy
mi vár ránk a földi élet után… Van-e a élet a halál után?
– Dráfi Emese – Anabel. Belépődíj: 1,50 €. Március 25-
én 18.00 órakor „Az életünket befolyásoló új energetikai
hatások kiegyensúlyozása” - 2. rész, Nagyová Erika. Be-
lépődíj: 2,- euró.
Selye János Gimnázium Feszty árpád terme: Március
20-án, 17.00 órakor Ímely Károly: Barangolások a nagy-
világban című kiállítása április 26-ig tekinthető meg.
Szabadidőközpont, Roz-
maring u. 2.:
Nagy szeretettel hívunk ki-
csiket és nagyokat, anyut,
aput, nagyit a Húsvéti  ün-
nepváróra, amelyre 2013.
március 27-én 15.00 órai

kezdettel kerül sor. A következő programok és meglepe-
tések várnak:  hagyományőrzés - locsolóvers szavalás,
húsvéti kiállítóterem – érdekes látnivalók, kézműves fog-
lalkozás, versenyek, vetélkedők, táncház.                                

Dél-KoMáRoM:
Jókai Mozi: Március 20. 9.00, 10.30 Mesebérlet- Vsg Ka-
marabalett: A rendíthetetlen ólomkatona. Március 21.,
19.00 Anconai szerelmesek. Zenés komédia a Magyarock
Dalszínház előadásában.
Csokonai Művelődési Központ:
Március 23., 20.00 Az Ossian zenekar koncertje. Vendég
a ParanoiD együttes. Kapunyitás: 19.00.

GÚTA:
VMK: Március 19-én 18.00 órakor Az első magyar hó-
párduc, Erős Zsolt előadása és könyvbemutatója. Belé-
pődíj: elővételben 2 €, a helyszínen 3 €. 

NAGyMEGyER:
VMK: Március 21-én, 10.00 órakor Téged viszlek
táncba... gyermek néptáncegyüttesek járási versenye,
Šaffa sarkantyúja szóló-néptáncosok járási versenye.
Március 22-én 19.00 órakor A szerelmes nagykövet, bo-
hózat két részben a Budapesti Fogi Színház előadásá-
ban. Rendezte: Straub Dezső. 

Sike András
Karva vendége

Március 18-án este 18 óra-
kor az olimpiai Klub ven-

dége Sike András hatszoros
egyéni magyar bajnok, kétsze-
res világbajnoki 3. helyezett,
Európa-bajnoki 2. helyezett és
olimpiai bajnok birkózó, aki az
év magyar birkózója volt 1988-
ban.

Az Egerben született 48 éves
sportember birkózóterembe elő-
ször testvére unszolására ment
le, majd végérvényesen belesze-
retett a sportágba. A 80-as évek
közepén azonban kis híján abba
kellett hagynia a sportolást, egy
győzelmi ünnepség alatt ugyanis
egy ismeretlen személy húsklop-
folóval olyan súlyosan megsebe-
sítette, hogy fél évig nem léphe-
tett szőnyegre. 1988-ban aztán
felért a csúcsra. A Testnevelési
Főiskola Továbbképző Intézeté-
ben edzői oklevelet szerzett és
az FTC ifjúsági csapatának, majd
1999-től felnőtt csapatának ed-
zője lett. (miriák)

Aközség adott otthont
a Felvidéken először

megrendezésre kerülő
„Rockerek éjszakája” el-
nevezésű koncertsoro-
zatnak. A kétnapos ese-
mény egyik állomása
volt a település. 

A színpadon elsőként a
budapesti Mono Chrome
zenekar mutatkozott be. A
fiatal nagyon tehetséges,
főként saját dalaikból álló
repertoárjuk elnyerte a kö-
zönség tetszését. A buda-

pestiek után következett a
helyi ParanoiD zenekar,
akik ezen a koncerten mu-
tatták be újonnan megje-
lent Gladiátor című leme-
züket. Az említett zenekar
sikeres fellépése után a
Molics Zsolt vezette Cool
Head Klan együttes vette
át a színpadteret, akik szin-
tén új lemezük (Ister gan)
dalait mutatták be a felvi-
déki közönségnek. A foly-
tatásban a komáromi Co-
relosa zenekar lépett a
nagyérdemű elé.  A közön-

ség jól érezte magát, még
ráadás dalokat is követelt a
rockzenét kedvelő publi-
kum. Mindent összevetve

egy nagyon sikeres kon-
certsorozatot láthatott a
szépszámú nézősereg.

-pint-

Programajánló

Ekecs

A felvidéki rockerek éjszakája

Játék - Nyerjen jegyet Koncz Zsuzsa koncertjére
A koncertre belépőt nyerhetnek olvasóink, akik helyesen válaszolnak az alábbi kérdésre: Mi a címe a

2013. március 11-én elhunyt Bódi lászló, Cipő (Republic) Koncz zsuzsa lemezére írt azon slágerének,
amely egyben az album címadó dala is? Beküldési határidő: március 20.



��
M1

9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő  10.40 Család-barát 12.01
Híradó délben 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.45
A hangyák mindent tudnak 15.00 Forrás-befoglalás 15.10 Boston
Legal  15.55 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő  17.30 Híradó
17.40 RIDIKÜL 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthí-
rek 20.10 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a tor-
kán 21.25 Munkaügyek 22.00 Az ESTE 22.30 Nemzeti nagyvizit 23.00
Rejtélyes XX. század 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.05 Sandokan 12.30 Vipo és barátai 12.55 Mi
micsoda 13.20 Animália 13.45 A Nyereg Klub 14.15 Az idő kalandorai
14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie
McGuire 15.55 Animália 16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa 16.50 Blinky
Bill 17.15 Caillou 17.40 Kérem a következőt 17.55 Benjamin, az elefánt
18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta 22.15
Haraszthy Ágoston 22.50 Európai szemmel 23.15 Maradj talpon!

DUNA
7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon  8.20 Hej páva, hej páva 8.35 Angyali
érintés 9.25 Száműzött magyar irodalom  9.50 Határtalanul magyar
10.20  Arccal a vasút felé 11.00 Glóbusz, 5 12.00 Híradó 12.25 Hun-
gária Kávéház Tévéfilmsor.  3.00 Kívánságkosár 15.00 Mesélő cégt-
áblák 15.30 Univerzum 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej páva,
hej páva 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 18.55 Angyali érintés
19.45 Hej páva, hej páva 19.55 Angyalbőrben, 12. 20.55 Hírek, sport
21.15 A legényanya 22.30 Kultikon 22.45 MüpArt classic

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények  14.55 Walker, a texasi kopó. 15.55 Amit a szív dik-
tál  16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30
Tények 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-
rosszban  21.35 Felvéve. Am. film

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00
Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 27. 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem
16.20 Riválisok, 92. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.15
Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igaz-
ságosztók22.35 A rejtély 

STORY TV
14.30 Poirot-novellák 15.30 Downton Abbey 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Poirot-novellák: A cso-
koládés doboz. Ang. krimi 21.00 Szegény embert az Amish húzza
23.05 Jim szerint a világ 

13.00 Columbo. Am. krimi 15.00 Pokoli vihar 16.45 Ne szólj száj! 19.00
Columbo. Am. krimisor. 20.30 Taxi 4. Fr. akcióvígjáték 22.20 Rendőr-
akadémia 6.: Az ostromlott város. Am. vígjáték

VIASAT
6.10 Gyilkos sorok 8.15 A nagy házalakítás 9.10 Extralarge: A kondor
misszó 11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóbarátok
13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgi-
umban I., 9-10. 17.00 Sztárkoktél, 7. 17.05 A célszemély 18.00 A nagy
házalakítás  19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkok-
tél, 8. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők
22.25 Született detektívek 23.20 A célszemély 

STV :1
7.35 Híradó, sport 8.30 Galileo 9.10 Párbaj  9.40 Családi vetélkedő
10.25 A körzet, 19. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.15 Kachora 15.05 Quinn
doktornő  16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Gali-
leo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Miss University SZK 2013 –
szépségverseny 22.00 Borgiák 22.50 A körzet. 23.35 Quinn doktornő 

STV :2
9.10 Védett terület Dok.film 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz  11.40
Építészet 12.05 Élő körkép 12.30 Örökzöld melódiák 13.05 Rendőrségi
magazin 13.35 A Down-szindróma világnapja 14.05 Havas szemek
15.40 Idősebbek klubja 16.10 Romamagazin 16.40 Miro jilo – Szívem
Dok.film 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről
18.30 Esti mese 18.40 Természetbarátmagazin 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 A tudomány története. 20.50 Amíg nem késő A
drogfüggőségről  21.30 Hírek 22.00 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Feleségcsere 10.40 Halál a mély-
ből  12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták I14.35 Monk 15.30 Két
pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a
bor  19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 A világ legszigorúbb
szülői Show-műsor 21.30 Forró vér 22.50 Éjszakai híradó 23.10 NCIS

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új há-
zunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Panel-
házi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi törté-
netek 21.30 Dr. Tökéletes.  22.45 A Geissen család 23.45 Dr. Csont II.

M1
7.00 Híradó 7.25 A mi erdőnk 8.00 Hírad 8.15 Végtass velem! Lo-
vasmagazin 8. 45 Forma–1. Malájziai Nagydíj 10.15 Noé barátai 10.40
A siklósi vár 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05 Nemzeti nagyvi-
zit 12.35 Summa 13.05 Angi jelenti 13.35 Kulisszatitkok 14.05 A tö-
kéletes csapat  16.00 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei 16.45
Doc Martin  17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-Szombat 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Apósok akcióban
21.55 MR2 Akusztik a Müpából 23.05 Veszélyes vizeken Am. film

M2
6.00–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Vipo és barátai –
Az Idősziget túlélői, 26/23–24. 12.30 H2O: Egy vízcsepp elég III.,
26/8–12. 14.40 Táncakadémia  15.05 Csajok a zŰrből. . 15.30 Hatot
egy csapásra. Ném. mesefilm 16.30 Veszélyeztetett állatok, 6/6.
17.00 Tatonka történetei I., 20/2. 17.25 A Mézga család különös ka-
landjai, 13/6. 17.55 Rajnu, a riksa, 78/33. 18.00 Benjámin, az ele-
fánt, 52/13. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Rocca
parancsnok IV., 12/2. 21.30 Forma–1. Malájziai Nagydíj, időmérő
edzés 22.40 Kasszasiker. Am. zenés filmsor., 15/1. 23.25 Yannilive: A
koncert. Am. koncertfilm

DUNA
6.50 Pannon expressz 7.15 Családun xerete talapu (gyermekversek)
7.40 Kerekek és lépések, 26/17. 8.25 Élő egyház 8.55 Isten kezében
9.20 Magyarok cselekedetei 9.30 Akadálytalanul 9.55 Székely kapu
10.25 Duna Design 11.00 Ménes élet, 13/4. 12.00 Híradó 12.15 A Si-
erra Madre kincse. Am. film 14.15 Vannak vidékek 14.45 Táncvarázs
15.40 Önök kérték (ism.) 16.35 Ember a híd alatt Magyar film (ff .)
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul
magyar 19.30 Hogy volt?! Reviczky Gábor felvételeiből 20.25 Futó-
tűz. Am. sor., 8. 21.15 Selyem. Ang.–fr.– jap.–kanaa.–ol. film

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Én is karcsú vagyok  12.00
Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 AutóGuru 13.30 Herkules VI., 115.
14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó VIII.,
124. 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények
19.00 Aktív extra 19.30 Deep Impact 21.50 XXX. Am.–cseh akciófilm

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Míg a halál el nem választ.
11.05 XXI. század 11.35 Házon kívül 12.10 Autómánia 12.45 Cobra 11.
13.40 Az utazó. 14.40 A zöld íjász I., 9. 15.40 A hős legendája  16.35
Hajszál híján hősök. Am. kalandvígjáték 18.30 RTL híradó  19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 X-Men   21.30 Drágán add az életed

STORY TV
10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ  14.30 Fapa-
dos történetek  15.00 Álomhajó – Bali. 17.00 Downton Abbey18.00
Káposztaleves.  20.00 Miss Marple: Éjféltájt. 22.00 Hannibal

16.30 Dennis, a komisz karácsonya. Am.–kanad. vígjáték 18.15 Aste-
rix és Obelix. Fr. vígjáték 20.20 Mennyei királyság. Am.–ang. film
23.00 Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét. Am. akcióvígjáték

VIASAT
5.30 Chicago Hope Kórház  6.25 Harlequin: Egy másik nő. Kanadai
filmdráma  8.25 Topmodell leszek!  9.20 Amerikai mesterszakács I.,
13. 10.15 Luxusdoki  12.10 Gyertyák a Bay Streeten 14.10 Carrie nap-
lója  15.10 Kertvárosba száműzve 15.45 Candlefordi kisaszszonyok
18.00 Sztárkoktél 18.30 Az étterem harcosai 19.00 Vezet a ritmus
21.25 Járványveszély 23.30 Fantom az éjszakában

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.05 Fidlibum meséi 8.30 A kamélia meséi
9.05 Táncakadémia 10.00 Bosszú11.10 Senki sem tökéletes 12.15 Ri-
porterek 12.45 Autószalon 13.35 Lázadók országa  15.25 Akee-
lah17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Pos-
taláda 21.15 Igaz történet: Porrá zúzott álmok 23.05 Sporthírek
23.15 Tartós kapcsolat

STV :2
8.00 Élő körkép 8.25 Hétvége 8.50 Dél-Afrika felfedezése 9.45 Ren-
delő  10.10 Út 10.40 A néma gyilkos 11.05 Ökológiai magazin 11.30
9 a-osztály. Valóságshow 12.05 Tizenkettő után öt perccel. Vitamű-
sor 13.05 BL-magazin 13.30 Örökség 15.10 Kapura 15.50 Farmer-
gazdaságok 16.15 Tesztmagazin 16.30 Idősebbek klubja 17.00 A
tavasz tizenhét pillanata,  18.00 Úton II. A Golanfennsík 18.30 Esti
mese 18.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.50
Időjárás 20.00 A világ legnagyobb kincsei 20.40 Őrangyalok 21.15
Mozimagazin 21.40 Filmklub. Irisz Am.–ang. film

MARKÍZA
7.20 Kung Fu Panda 7.45 Madagaszkár pingvinei 8.10 Stuart Little, a
kisegér 2.  9.30 Nagy franc a kis francia.  11.30 Szupersztár – elő-
döntő 14.15 Szupersztár – a döntés 15.00 Vezet a ritmus  17.25 Zita
a nyakamon  18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.20 Harry Potter és a félvér herceg

JOJ
5.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.20 A világ legszigorúbb szü-
lői 12.20 Van az a pénz, ami megbolondít 14.45 Szédítően szőke
16.50 Családi ügyek 18.00 Szójáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.30 Hasonmás  22.30 Tökös csaj
Am. vígjáték

M1
7.20 Evangélikus ifjúsági műsor 7.35 Az utódok remény-
sége 8.00 Híradó, sport 8.25 Forma–1. Malájziai Nagydíj, a
futam 11.00 TeleSport. Sport7 11.30 Világ Kép 12.01 Hírek
12.05 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet 13.10 Az
ezüst Brumby Ausztrál film 14.45 Sárkányok háborúja.
Am.–cseh kalandfilm 16.35 Családi űrutazás 18.20 A pesti
srác, akiből német sztár lett. Portré Leslie Mándokiról 18.50
A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 Magyarország szeretlek! 21.30 Leslie Mándoki és ba-
rátai a Müpában, 2/1–2. 23.20 Az igazság nyomában

M2
6.05–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.20 Hatot
egy csapásra. 13.20 Táncakadémia 13.45 Csajok a zŰrből
14.10 Ókori kalandok 14.40 Tatonka történetei 15.10 Ke-
ménykalap és krumpliorr, 4/1. 14.50 Sárkány és papucs
Magy. rajzfilm 16.00 Csillagkutyák. 17.25 Raju, a riksa,
78/34. 17.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban I., 26/4. 18.00
Aprónép. Fr. rajzfilmsor. 18.05 Benjámin, az elefánt, 52/14.
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Doc Martin
21.25 Forma–1. Malájziai Nagydíj 23.30 Élet az amisokkal

DUNA
7.40 Életem, Afrika, 17. 8.10 Világ-Nézet 9.05 Élő világegy-
ház 9.35 Törzsasztal 10.30 Elfeledett magyar irodalom
11.00 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.15
Ízőrzők 12.50 A papiros története. 2. 13.10 Megöltek egy le-
ányt. Magyar film (ff .) 14.35 Hazajáró. Észak- Bácska 15.05
Szerelmes földrajz 15.35 Hogy volt?! Reviczky Gábor felvé-
teleiből 16.35 Rangon alul Magyar film 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00
Önök kérték 21.00 Woyzeck Magyar film 22.35 Dunasport
22.50 Törzsasztal 

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 13-as
raktár. 13.30 Zsaruvér 14.25 Hawaii Five-0 15.20 Lángoló
Chicago 16.15 Deep Impact. 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Shrek 2. Am. anim. vígjáték 21.45 Ütközéspont. Am.
akcióthriller 23.40 Aeon Flux. 

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.40 Teleshop
11.40 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja 12.45
Dirty Dancing. 13.20 Tuti gimi 14.25 X-Men – A kívülállók
16.30 St. Trinian‘s – Nem apácazárda 18.30 RTL híradó
19.00 Cobra 11. 20.00 Az ördög Pradát visel 22.05 Conan,
a barbár Am. akciófilm

STORY TV
13.30 Jim szerint a világ 14.00 Jim szerint a világ  14.30 Fa-
pados történetek IX., 1. 15.00 Álomhajó – Szamoa. Ném.

kalandfilm 17.00 A Vatikán ügynöke, 8. 18.00 Foyle hábo-
rúja. Ang. sor., 22. 20.00 Downton Abbey I. Ang. sor., 7.
21.05 Bridget Jones naplója. Am.–ang. vígjáték 23.00 Han-
nibal. Ang.–am. thriller

12.35 Mennyei királyság. Am.– ang. film 15.05 Asterix és
Obelix. Fr. film 17.15 Jöttünk, láttunk, visszamennénk. Fr.
film 19.25 Emelt fővel. Am. thriller 21.00 Nindzsagyilkos.
22.55 Legenda vagyok. Am. thriller

VIASAT
5.55 Topmodell leszek! 6.50 A nagy házalakítás 8.45 Cand-
lefordi kisaszszonyok 11.00 Az étterem harcosai 11.30
Trendközelben 12.00 Sztárkoktél 12.30 Szenzáció! 14.30
Vezet a ritmus 17.00 Nyakiglove 18.55 Szeretem a tes-
tem 20.00 A célszemély 21.00 CSI: New York-i helyszíne-
lők22.00 Katonai akadémia 23.55 A vörös bolygó

STV :1
6.55 Rajzfilmek gyerekeknek 8.25 A kamélia meséi 9.00
Zsuzsi és a vízi manó 9.40 Horgászmagazin 10.05 Földünk
felülnézetből 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ ké-
pekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a
hivatalokban 13.30 Titkok kertje 15.10 Filmmúzeum Signum
laudis 16.40 Postaláda 17.40 Fő, hogy szeretjük egymást
18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10
A lázadók vezére 23.35 Sporthíradó 23.50 Titkok kertje 

STV :2
8.30 Kapura 9.15 Tesztmagazin 9.30 Virágvasárnapi szent-
mise a római Szent Péter térről 12.25 Ezer korsó Mesejáték
13.25 A világlegnagyobb kincsei. Afrika: természeti örök-
ség 14.10 Hívők a Hviezdoslav téren. Dok.film 14.35 Egy-
házi magazin 15.00 A szó15.15 Folklórműsor 16.15
Őrangyalok16.50 Família. 17.25 Harmincezres üzenet. Té-
véjáték 18.05 A televízió archívumából 18.30 Esti mese
18.40 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Kulturális
körkép 20.00 Dokumentumfilmklub. A Pinocheteset. 21.50
Színházi meghívó A segéd 23.15 Művészet 2013

MARKÍZA
7.35 Kung Fu Panda I., 1. 8.00 Madagaszkár pingvinei 8.30
Forma-1. Malájziai Nagydíj 11.20 Jackie, a jó fi ú. 13.00
Testre szabva Politikai vitaműsor 13.45 Mr. Bean 14.20 Gol-
gota akták. 16.30 Lara Croft: Tomb Raider: Az élet bölcsője
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20
Szupersztár 23.35 Az árva. Am.- kanad.-ném. thriller

JOJ
5.50 Szédítően szőke Am. vígjáték 7.50 Rudi, a malac 10.00
Fantasztikus torták 11.00 Hol volt, hol nem volt 12.00 A hi-
degsebész 13.00 Hasonmás Am. thriller 15.00 A szépség és
az aktatáska 16.55 Viszlát, Szlovákia! 18.20 Lakáskultúra
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó 20.30 Csiki-csuki bosszú
Am. anim. vígjáték 22.40 Gyilkos sebesség Am. akciófilm

CSütörtöK, március �� Szombat, március �� VaSárnaP, március ��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó  12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Élet-
művész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Forrás-befoglalás 14.35
Történetek a nagyvilágból 15.05 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek
lángja, 188/29. 16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 RIDIKÜL 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó  20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15
Magyarország–Románia vb-selejtező labdarúgó-mérkőzés 22.35 Az
ESTE 23.10 Tétova tangó Fr. filmdráma

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.05 Sandokan 12.30 Vipo és
barátai 13.00 Mi micsoda 13.25 Animália 13.50 A Nyereg Klub 14.15
Az idő kalandorai, 26/20. 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.10 Az idő
kalandorai 15.30 Lizzie McGuire, 28. 15.55 Animália 16.20 Sandokan
16.45 Raju, a riksa 16.55 Blinky Bill 17.20 Caillou 17.55 Benjamin, az
elefánt 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.05
Pasta 22.15 MNASZ autós magazin 22.40 Átok I.  23.10 Maradj talpon!

DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.30 Híradó
8.35 Angyali érintés 9.25 Hazajáró (ism.) 9.50 Balatoni utazás. Mint
a mókus 10.15 Vará zslatos tanúhegyek 11.00 Angyalbőrben12.00
Híradó 12.25 Hungária Kávéház. Tévésor. 13.00 Kívánságkosár 15.00
Zodiákus 15.40 Gyökerek 16.30 Térkép 17.00 MacGyver. Am. sor.
17.45 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Angyali érintés Am. sorozat 19.45 Hej páva, hej páva
19.55 Képviselő úr  21.00 Hírek, sport 21.15 Montalbano felügyelő. A
szfi nx szárnya  23.10 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki II.
14.00 Tények 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív diktál
16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Té-
nyek 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok, 59. 21.00 Jóban-
rosszban  21.35 Egy negyvenes nő és a flört 23.25 Kettős ügynök

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00
Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Autó-
mánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz  15.20 Bűnös sze-
relem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában18.30 RTL híradó
19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt  21.30
A zöld íjász 23.30 Gyilkos elmék 23.35 Az egység

STORY TV
12.30 Született feleségek 13.30 Gordon Ramsay 14.30 Káposztaleves
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00
Poirot-novellák: Az itáliai nemes esete 21.00 Született feleségek
23.05 Jim szerint a világ 

13.25 Columbo 15.00 A Főnix útja. Am. akciófilm 17.10 Taxi 4. Fran-
cia akcióvígjáték 19.00 Columbo. Am. krimisor. 21.00 Könyörtelen
csapás. Amerikai–kanadai akció- film 22.55 Tiszta vér. Am. akciófilm

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 A nagy házalakítás 9.10 Harlequin: Egy másik
nő. Kanad. filmdráma 11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai
12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 A cég hangja 15.10
Nyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00
A nagy házalakítás 19.00 Szívek szállodája 19.50 Sztárkoktél 19.55
Carrie naplója 20.55 Kertvárosba száműzve 21.25 A vörös bolygó
23.35 A célszemély 

STV :1
7.30 Híradó 8.30 Galileo 9.10 Párbaj 9.40 Családi vetélkedő 10.25 A
körzet 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00
Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj.
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Michal David  22.05 A Keresztapa

STV :2
9.05 A tudomány története  9.55 Kvartett 10.20 Romamagazin
10.50 Fókusz 11.20 A természet közelről 11.55 Élő körkép 12.25 A
természet közelről 12.55 Anya tudja a legjobban 13.20 Lámpa alatt
16.05 Szemtől szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti
híradó 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája. Miroľa 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
Dél-Afrika felfedezése 20.50 Família 21.25 És a nyolcadik napon...
23.20 Sporthíradó 23.30 Pozsonyi Zenei Ünnepségek 2006

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor  9.40 Forró vér  10.50 A gyilkos fel-
adat Kanad. thriller 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.35
Monk  15.30 Két pasi – meg egy kicsi, 24/15. 16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Hancock 22.25 Tisztítótűz 

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00
Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.30 Panelházi történetek 21.30 A legfinomabb szlovákiai torták
23.00 Temetetlen múlt

PénteK, március ��

Bartlebyt  nem vették fel egy egyetemre
sem. Mivel a szülei rossz néven vennék
ezt a hírt, ezért egy pár hasonló hely-
zetbe került haver segítségével össze-
hoznak egy kamu egyetemet.

Felvéve • 21.35 • tV 2

Jean-Claude (Patrick Chesnais) 51 éves
és kimerült. Válása óta magányos életet él,
a munkájában sem leli örömét. Remény-
sugarat az irodájával szembeni, tangóok-
tatást kínáló táncstúdió jelent számára.

tétova tangó • 23.10 • M1
Zűrös az esküvő, ha az apósok szervezik.
Főleg, ha az egyik öregedő szuperkém
(Michael Douglas), a másik pedig rend-
mániás láborvos (Albert Brooks). Andrew
Fleming vígjátéka.

Apósok akcióban • 20.15 • M1

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Március 15-én ünnepelte 4. születésnapját 

Deák Zétény Gyula 
Bátorkeszin. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulál: 
anya, apa, nagyszüleid, 
dédszüleid és az egész rokonság,
valamint a barátok.

Március 12-én ünnepelte 1. születésnapját

Kelkó Máté Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából szívből gra-

tulálnak és nagyon boldog gyer-
mekkort kívánnak: szülei, bátyja
Zolika, Kelkó és Németh nagy-
szülei és az egész rokonság.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“

Március 21-én ünnepli 
8. születésnapját

Füle Bernadett 
Szentpéteren.

Ezúton kívánunk boldog 
szülinapot és vidám gyermekkort: 

anya, apa, bátyád Benedek, 
nagyszüleid, 

keresztszüleid 
és az egész 
rokonság.

„Mindenben a jót s a szépet keresd,
S ki megérdemli, nagyon szeresd!
Gondolj ránk is, családodra, akik itt vannak Neked.
Mosolyod aranyozza be számunkra a világot,
És még sok boldog születésnapot kívánunk!“

Szeretettel köszöntjük drága 
gyermekünket

Pál Dávidot 

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.

Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Március 19-én ünnepli  
55. születésnapját 

Radvanszki László 
Bátorkeszin.

E szép ünnep alkalmából jó egészséget,
boldogságot kíván neki lányod Enikő

Gyuszival és unokád Zétény.

második 
születésnapja
alkalmából.
anya, apa 

és a család.

Március 19-én ünnepli 
6. születésnapját 

Vida Szófia Marcelházán. 
Szívből köszöntik: 

szülei és nagyszülei.

Irodát, üzlethelyiséget keres? Esetleg 
szeretne kevesebb bérleti díjat fizetni?

Felújított modern irodáinkat (10-60 m2) már
80,-€/hónaptól bérbe veheti Komárom egyik
legfrekventáltabb helyén, a  Duna rakparton, a
híd alatti parkoló mellett. Ezen kívül teljesen új,
tágas helyiségeket (70+80 m2) is bérbe kíná-
lunk, közvetlenül az utcafronttól közelíthető
meg, igény szerint garázzsal. Tel: 0905/378
602, 0918/ 77 67 33

PPooďďaakkoovvaanniiee
Touto cestou chcem poďakovať

primárovi RzP MUDr. Rudolfovi
Pelikánovi, záchranárovi Maximi-
liánovi Dosudilovi, vodičovi Pet-
rovi Gerencséryovi, ale i vedú-
cemu lekárovi interného JIS
MUDr. Petrovi Tóthovi a ambu-
lantnému MUDr. Pavlovi Mu-
chovi, lekárovi internej príjmovej
ambulancie, za profesionálny
prístup rýchlu, pomoc, ktorou
prispeli k navráteniu môjho oh-
rozeného zdravia.

sstt..  GGeerreennccsséérryy  PPeetteerr



PÉNTEK már. 22
VASÁRNAP már. 24

Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince

II. útvonal

III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince

Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő 
- Wellness Hotel Patince



Hétvégi focimenüBirkózás

Röplabda

Kosárlabda

Kosárlabda

SPORT

FElNőTTEK
2013. március 23. (szombat) 15 órakor: Gúta – Illés-

háza (IV. liga), Ógyalla – Tolmács (V. liga – Keleti csoport),
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér (Területi Bajnokság II. osztály)
2013. március 24. (vasárnap) 10.30 órakor: Madar –
Búcs (Területi Bajnokság) 15 órakor: Csallóközaranyos
– Kozárovce, Szentpéter – Garamkálna, Naszvad – Zsit-
vabesenyő (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácasza-
kállas – Vásárút (V. liga – Déli csoport), Hetény – Izsa,
Šrobárová – Perbete, Dunamocs – Gúta „B”, Pat – Tany,
Dulovce – Lakszakállas, Ekel – Keszegfalva, Bátorkeszi –
FK Activ (Területi Bajnokság), Megyercs – Csicsó, Neme-
sócsa – Dunaradvány, Vágfüzes/Kava – Bogyarét, Martos
– Marcelháza „B”, Őrsújfalu és Nagysziget – szabadna-
posak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály).

ligásaink idegenben: Domaniža – KFC (Régióbaj-
nokság), Újlót – Ímely, Nagysurány – Nagymegyer (IV.
liga), Komjatice – Marcelháza (V. liga – Keleti csoport) 

TERülETI BAJNoKSáG – IFJÚSáGIAK
2013. március 23. (szombat) 15 órakor: Perbete – 

Őrsújfalu, Dulovce – Madar, Hetény – FK Activ
TERülETI BAJNoKSáG – DIáKoK

2013. március 23. (szombat) 13 órakor: Keszegfalva –
Csallóközaranyos, Ímely – Lakszakállas. Csicsó és Madar
– szabadnaposak lesznek. 2013. március 24. (vasárnap)
10.30 órakor: Nemesócsa – Ógyalla. 

Az elmúlt hétvégén Somorján rendezték meg a
juniorok egyéni kötöttfogású országos bajnok-

ságát, amelyre a komáromi Spartacus három ver-
senyzőjét nevezte be. A 60 kilogrammos súlycsoport
küzdelmei sikerültek a legjobban komáromi szem-
pontból, hiszen Sallai Csaba, a Spartacus kiváló ver-
senyzője valamennyi ellenfelét legyőzve szerezte
meg az országos bajnoki címet.

A 74 kilogrammosok versenyében Bári Patrik a ne-
gyedik, míg 84 kilogrammban Bajcsi Ferenc az ötödik he-
lyet szerezte meg.

FÉRFIAK I. LIGA
Folytatta veretlenségi sorozatát a VK Spar-

tak Komárom bajnokcsapata a férfiak I. ligá-
jában. Az alapszakasz utolsó előtti forduló-
jában Vágújhelyen szerepelt Németh Ödön
edző csapata, és bár nehéz küzdelemben,
de mindkét mérkőzését megnyerte. 

N. Mesto n/V. - VK Spartak Komárom 1:3
(21, -22, -17, -18)

N. Mesto n/V. - VK Spartak Komárom 2:3
(-22, 24, 19, -14, -21)

A komáromiak az utolsó fordulóban, hazai
csarnokban fogadják a pozsonyi Remidon
csapatát, amely még mindig esélyes a baj-
noki tabella második helyére. A mérkőzé-
sekre szombaton 11 és 13.30 órai kezdetek-
kel kerül sor a Komáromi Városi Sportcsar-
nokban. A belépés továbbra is ingyenes.

Alegjobb időben talált magára az MBK Rieker
csapata. Néhány kellemetlen vereség után,

saját szurkolói előtt bizonyította, hogy a Szlovák
Kupában megszerzett győzelme után, a bajnoki
cím sem kell, hogy távolinak tűnjön. A múlt
szombati, Szvit elleni mérkőzésen ugyanis vég-
leg eldőlt, hogy bár az alapszakaszban „csak”
második lett a Rón legénység, mégis első hely-
ről vág neki a rájátszásos szakasznak. A léva-
iak ugyanis már a bajnokság megkezdése előtt
lemondtak a rájátszásban való részvételi jo-
gukról, ami ugyan eléggé furcsa történet, de
semmit nem változtat a tényeken. Szombaton,
tehát hazai csarnokban, Nyitrabánya (Handlová)
lesz a komáromiak ellenfele, a három győzelmet
begyűjtő csapat jut az elődöntőbe. ott, viszont
már négy győzelemre lesz szükség csakúgy
mint a döntőben. Bízunk benne, hogy a komá-
romi csapatot ez közvetlenül is majd érinti.

SzERDáN
Besztercebánya – MBK Rieker 89:64 (25:14,

19:19, 19:20, 26:11)
Pontszerzők: Ahmetbasič 21, Smajlagič 11 –

Stevens 17, Stojanov 10, Lowe és Dubovský 8-8,
Kratochvíl 7, Thompson 5, Šoška 4, Simpson 3,
Maslík 2.

A hazai „zsaruk“ igencsak ráéreztek a kínál-
kozó lehetőségre, hiszen győzelmük esetén még
megküzdhettek az alapszakasz negyedik helyéért,
ami a rájátszásban több előnnyel is jár. Az sem
gátolta őket, hogy a komáromiak kezdtek jobban,
mert egyre jobban elindultak előre, és bár sokáig
kiegyenlített volt a találkozó, azt látniuk kellett,
hogy a piros-fehérek kezdő ötöse nem nagyon
vette fel a szükséges fordulatszámokat. Ez vi-
szont lehetőséget adott Rón mesternek a kispa-
don helyet foglaló játékosok bevetésére, akiknek
játékára nem is lehetett panasz. Különösen Sto-
janovnak voltak nagyon jó percei, és tíz pontjával
besorakozott a mérkőzésen legsikeresebb vendég

pontszerző, Stevens mögé. A hazai csapatban
Ahmetbasič szórta rendre a pontokat, amivel vé-
gül győzelemre vitte csapatát. Az utóbbi hét mér-
kőzésből ez volt a komáromi csapat hatodik ve-
resége, ami egyértelműen arra utal, hogy Rón
mester legénysége hullámvölgybe került. Pánikra
azonban semmi ok, mert...

További eredmények: Prievidza – Levice
83:71, Nitra – Sp. N. Ves 108:99, Inter – Handlová
100:64. Svit – szabadnapos volt. 

SzoMBAToN
MBK Rieker – Szvit 100:77 (21:14, 27:23,

20:16, 32:24)
Pontszerzők: Stevens 28, Bílik 17, Thompson

14, Lowe 13, Simpson 9, Šoška 6, Kozlík 5, 
Kratochvíl és Dubovský 4-4 – Channels 22, Ge-

orge 14.
Álomszerű volt a kezdet, hiszen már a talál-

kozó 2. percében 10:0 világított az eredményjel-
zőn. A tíz pontból nyolcat az a Martin Bílik szer-
zett, aki két nappal korábban a Tiszti Pavilonban
átvehette a 2012-és év legsikeresebb komáromi
sportolójának járó díjat. Két hárompontos dobá-
sával a mérkőzés elején, mintha meg akarta volna
köszönni a komáromiak bizalmát. A vendégek
csak ezután jutottak szóhoz, igaz nem sokhoz. A
második negyed vége előtt ugyan feljöttek 39:37-
re, de aztán végérvényesen beindult a „komáromi
gőzhenger”. A piros-fehérek egyre jobban eltávo-
lodtak ellenfelüktől, és már csak egy kérdés ma-
radt a mérkőzés kapcsán. Vajon meglesz az áhí-
tott „százas”? Meglett! A szurkolók ünnepeltek, és
már hangoltak a szombati találkozóra...

További eredmények: Prievidza – Handlová
92:79, Sp. N. Ves – B. Bystrica 107:105, Levice –
Nitra 75:73. Inter – szabadnapos volt. 

A rájátszás tehát szombaton, március 23-án
veszi kezdetét, a komáromi csapat ellenfele
hazai csarnokban Nyitrabánya lesz. Felhívjuk

a bérletesek figyelmét, hogy a rájátszásban
ők is kötelesek jegyet váltani, viszont fenn-
tarthatják jogukat bérelt helyük megtartására. 

A negyeddöntő további párosítása: Nitra –
Svit, Inter – B. Bystrica és Sp. N. Ves – Prievidza. 

Az alapszakasz végeredménye:

1. Levice 32 24 8 56
2. MBK Rieker 32 21 11 53
3. Nitra 32 20 12 52
4. Inter 32 17 15 49
5. S. N.Ves 32 16 16 48
6. B.Bystrica 32 15 17 47
7. Prievidza 32 15 17 47
8. Svit 32 9 23 41
9. Handlová 32 7 25 39

Fotó: Molnár Mónika

Sallai Csaba aranyérmes

Sallai Csaba, országos bajnok   

Első helyről a rájátszásos szakaszba
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Mi akkor is ott leszünk
Az év komáromi spor-

tolóinak kihirdetésén már
hagyományosan mi is ott
voltunk, hiszen egész év-
ben együtt örültünk a
sportolókkal egy-egy na-
gyobb sikerük után. Ott
voltunk, bár… 

Az eredményhirdetés
napján, néhány perccel
annak megkezdése előtt,
egy sportolókkal való be-
szélgetés folyamán tud-
tuk meg, hogy sor kerül

az eseményre. Azonnal hívtuk a Komáromi Városi Hiva-
tal szóvivőjét, Králik Róbertet, aki sajnálkozva közölte ve-
lünk, hogy ő maga is mindössze egy órával a fogadás
előtt értesült az eseményről(!?) „Ha gondoljátok, gyertek
el” – zárta beszélgetésünket a szóvivő.

Tisztelettel megköszöntük a „szíves meghívást”, és
mentünk! Persze, közben gondolkodtunk is. Vajon miért
nem kap valamennyi média meghívót egy ilyen rangos,
sportolók számára oly fontos eseményre? Valaki mu-
lasztott a városházán, vagy netán szándékosság kere-
sendő az ügy mögött? Mi inkább a másodikat gyanítjuk,
de ne legyen igazunk. A szervezők vajon belegondoltak
abba, hogy a kitüntetett sportolók számára mennyire
fontos a médiában való megjelenés főleg akkor, amikor
egész évi sikereik elismeréseként átveszik a számukra
sokat jelentő emlékplakettet? 

Egyik alapvető feladatunknak ugyanis – több más köz-
érdekű kérdés mellett –, régiónk sportolóinak mediális tá-
mogatását tartjuk. A régió legolvasottabb lapjától joggal
várják el az olvasók, hogy időben tájékoztasson sporto-
lóink sikereiről. A tavalyi évben 22 sportág eredményeit
közöltük, megannyi klub életét, sportolóinak sikeres pá-
lyafutását mutattuk be olvasóinknak. Ez – minden nagy-
képűség nélkül – régiónkban példaértékű eredmény, amit
a sportolók, szakvezetők, de a sportágak szurkolói is
nagyra értékelnek. És ez az, ami minket kötelez és a jö-
vőben is kötelezni fog. Még akkor is, ha Komárom Városa
nem tart igényt legsikeresebb sportolóinak legszélesebb
körű bemutatására, esetleg néhány lap képviselőjét nem
szívesen látja a rendezvényen. 

Észrevettünk azonban mást is. Évek óta, egy bizo-
nyos sablon szerint történik a legsikeresebb sportolók
polgármester általi fogadása. Mondhatnánk, idejétmúlt
sablon szerint. Ünnepi beszédek, aláírás a városi króni-
kába, az emléklapok átadása, a polgármester  pohárkö-
szöntője, meghívás egy gyors ebédre, aztán mindenki
mehet a dolgára, rendezvény erre az évre kipipálva. Az
egész „ceremónia” inkább hasonlít a bizonyítványosz-
tásra, mintsem az Év sportolóinak elismerésére, ami két-
ségkívül többet érdemelne. Legtöbb helyen már megad-
ják a módját az ilyen eseményeknek. Nem a délelőtti
órákban és szűk körben, hanem az esti órákban a nagy
nyilvánosság, és a lehető legtöbb média részvételével
rendezik meg a hasonló, Év Sportolója gálaműsort. Nem
költséges gálaműsorra gondolunk, bár sportolóink két-
ségkívül azt is megérdemelnék, inkább egy bensőséges,
sportbarát rendezvényre, helyi művészek, és profi mű-
sorvezetők közreműködésével. Aki jártas sportberkek-
ben, az tudja, hogy nincs nagyobb motiváció egy sportoló
számára, mint addigi eredményeinek méltó elismerése és
a közönség hosszan tartó tapsa. Talán majd jövőre...
Mert mi akkor is ott leszünk. Akár meghívnak bennünket,
akár nem. 

Böröczky József 

Múlt kedden a
Tiszti pavilon

nagytermében ünne-
pélyes keretek között
kihirdették a 2012-es
esztendő legsikere-
sebb komáromi spor-
tolóit. Az elismerő ok-
leveleket és emlékp-
laketteket Anton Ma-
rek polgármester,
Szabó Béla és Novák
Béla alpolgármeste-
rek, valamint Héder
ágnes, az önkor-
mányzat mellett mű-
ködő sportbizottság
elnöke adták át a dí-
jazottaknak.

IFjÚSÁGIAK

BARBARA NIKolETT
BAzINSKá

A Kormorán Vízimotoros
Egyesület tagja. A mindösz-
sze nyolcesztendős Barbara
a tavalyi évben országos
bajnoki címet szerzett a For-
mula Future kategóriában.
Edzője édesapja, ifj. Miro -
slav Bazinský, a világ- és
Európa-bajnok, valamint
többszörös országos bajnok
az OSY-350 kategóriában. 

BIElIK KEVIN
A tízéves úszótehetség a

KomKo Úszó Egyesület
tagja. A sportág nagy re-
ménységei közé sorolják a
szakemberek, amit Kevin
eredményeivel is igazol. A
korcsoportos országos baj-
nokságon hat arany- és egy

ezüstérmet szerzett, ugyan-
ezt megismételte az ugyan-
csak országos szintű, eper-
jesi Baláž Emlékversenyen.
Edzője Béber Károly. 

HulMAN NIKolAS
A Spartacus Birkózó Klub

tagja, az értékelt évben or-
szágos bajnoki címet szer-
zett szabadfogásban, majd
bronzérmet kötöttfogásban.
Több hazai és külföldi nem-
zetközi versenyen is felállha-
tott a dobogó legfelső fokára,
de gyűjteményében ezüst-
és bronzérmek egész sora
is megtalálható. Edzője
Csóka Krisztián.

KáDáR FIlIP
A Szlovák Kempo Szövet-

ség tagja, a Világkupán szer-
zett győzelme mellett, meg-
szerezte a szlovák és ma-
gyar országos bajnoki címe-
ket is. Edzője Szayka Ró-
bert, a Szlovák Kempo
Szövetség elnöke. 

IFJ. MICHAl KNIHáR
A Delta Úszó Klub tagja, a

Szlovák Nyári Bajnokságon
ezüstérmet szerzett, az
eperjesi téli bajnokságon két
ezüst- és egy bronzérem volt
igyekezetének jutalma. Az öt
nemzetközi versenyen való
részvételének eredménye
négy arany-, 1 ezüst- és há-
rom bronzérem. Edzője
édesapja, Michal Knihár.  

MATEJ oNDREJoVIČ
A STEP sportegyesület

Kenguru kosárlabdacsapatá-
nak meghatározó játékosa. A
Szlovák Kosárlabda Szövet-
ség értékelésének alapján,
beválogatták az U16 váloga-

tottba a 2012/2013-as idényre.
Edzője Kajtor Richárd

DIANA SCHlETToVá
Az ABC Karate Klub ver-

senyzője. A kerületi bajnok-
ságon aranyérmet szerzett,
majd a Shito-ryu országos
bajnokságon ezüstérmet, az
ifjúsági Szlovák Kupa küz-
delemsorozatában pedig
arany és egy ezüstérem volt
a jutalma. Több nemzetközi
versenyen is kiemelkedő
eredményeket ért el. Edzője
Peter Máťa.

lENKA STARá
A Spartak Teniszklub ver-

senyzője, a fiatalabb diáklá-
nyok országos mezőnyében
a negyedik helyen végzett
úgy párosban, mint négyes-
ben. Saját korosztályában az
ötödik helyen végzett az or-
szágos listán. A pőstyéni or-
szágos bajnokság döntőjé-
ben való szereplése után be-
válogatták a lányok U12 vá-
logatottjába. Több nagysza-
bású nemzetközi versenyen
szerepelt kiváló eredmények-
kel. Edzői Igor Jarábek, Ko-
vács Zoltán és Bak Norbert.

DéKáNy MáTyáS
A komáromi vízilabdázás

egyik legnagyobb tehetsége.
A kadettok országos bajnok-
ságán bronzérmet szerzett a
Komáromi Vízilabda Klub
színeiben, de játszott már a
klub junior és felnőtt, extrali-
gás csapatában is. Teljesít-
ményeire felfigyeltek a buda-
pesti UVSE szakvezetői is,
ennek is köszönhetően, már
részt vett az U17 szlovák vá-
logatott több edzőtáborozá-
sán. Edzői Balázs Sándor és
Vrečič Tibor. 

FELNőTTEK

MARTIN BÍlIK 
A szlovák válogatott szél-

sője és a sikeres extraligás
MBK Rieker egyik megha-
tározó játékosa. A bajnoki
ezüstérmes és Szlovák
Kupa győztes komáromi
csapat legeredményesebb
hazai pontszerzője. Az ext-
raligában nyújtott kiegyen-
súlyozott teljesítményeinek
köszönhetően beválogatták
a szlovák extraliga All Stars
besztercebányai mérkőzé-
sére, amelyen 24 ponttal já-
rult hozzá a hazai bajnok-
ságban játszó külföldiek vá-
logatottja elleni győzelmé-

hez. A csapat edzője Franti-
šek Rón. 

HABáN MáTé
A VK Spartak Röplabda

Klub 18 éves játékosa, aki
nagymértékben hozzájárult
csapatának győzelméhez az
I. ligában. Ezen túl, vendég-
játékosként szerepelt a Nyit-
rai Mezőgazdasági Egyetem
Röplabda Klubjának csapa-
tában, amellyel országos
bajnoki címet szerzett. A
röplabdán kívül nagyszerű
eredményeket tudhat magá-
énak hosszútávfutásban,
amelyben járási és kerületi
szinten is kiemelkedő ered-
ményeket ért el. Edzői Né-
met Ödön és Jobbágy Lajos. 

lőRINCz BAlázS 
A Komáromi Kajak – Kenu

Klub tehetséges verseny-
zője, a szlovák bajnokságon
K1, K2 és K4 versenyein
több ezüst és bronzérmet
gyűjtött be. A portugáliai Eb-
n egyéni versenyben hete-
dik helyet ért el a 200 méte-
res távon. Jelenleg Nagy
Britanniában tanul, ahol az
egykori kiváló versenyző,
Medovcsík Krisztína az ed-
zője. Ennek eredménye-
képp, Balázs megnyerte

Nagy Britannia bajnokságát
200 méteres távon. Legjobb
eredményeit, az új olimpiai
számban, a férfiak 200 mé-
teres távján éri el. Komáromi
edzői Polhammer László és
Likér Péter.  

NIKKER RoNAlD
A Szlovák Kempo Szövet-

ség tagja, 13 éve hódol ennek
a sportágnak. Tavalyi ered-
ményei egészen kimagas-
lóak, hiszen ami megnyerhető
volt, azt Ronald annak rendje
s módja szerint meg is nyerte.

Országos bajnok, Magyaror-
szág bajnoka, Világkupa
győztes, Európa Kupa győz-
tes, a törökországi vb arany
és bronzérmese. Edzője
Szayka Róbert, a Szlovák
Kempo Szövetség elnöke.

RAJKo RENé
A Spartak Ökölvívó Egye-

sület versenyzője. A tavalyi
évben tagja volt a Közép-eu-
rópai Ligában győztes komá-
romi csapatnak, de szerepelt
az extraligában is. A Szlovák
Bajnokság bronzérmese, a

kaliningrádi U22 Európa-baj-
nokságán az előkelő ötödik
helyet szerezte meg. Több
nemzetközi verseny győz-
tese, különösen a Kőszegen
megrendezett nagyszabású
nemzetközi tornán szerzett
győzelme bír nagy jelentő-
séggel. Edzője Győrfi György.

IFJ. SzABÓ JáNoS 
A Hajós Vízimotoros

Egyesület tagja. A Szlovák
Bajnokságon csakúgy, mint
a Szlovák Kupában egyaránt
ezüstérmet szerzett, míg a

vb-n a 12. helyen fejezte be
a versenyt. János valameny-
nyi olyan tulajdonsággal ren-
delkezik, amelyeket ez a ne-
héz sportág megkövetel.   

ToMáŠ Vu THANH
A komáromi Capoeira Pol-

gári Társulás megalapítója, ve-
zetője és egyben versenyzője.
Gyermekeket és felnőtteket ta-
nít, második éve dolgozik egy
mentális és fizikai fogyatékkal
élőknek segítő projekten. A ta-
valyi Eb-n 80 versenyző közül
a negyedik, a brazíliai vb-n pe-
dig 110 versenyzőből a 12. he-
lyen végzett. Edzője Sandro
Felix Dos Santos.

VÖRÖS SáNDoR
A Power Klub Urban 37

éves sportolója, a galántai
országos bajnokságon 315
kilogrammot teljesítve meg-
szerezte országos bajnoki
címét fekvenyomásban. Az
ausztriai EB-n új Európa-
csúccsal, melynek értéke
330 kilogramm, Európa baj-
noki címet harcolt ki, majd a
németországi vb-n ezüstér-
met szerzett, majd nem sok-
kal később Bardejovban
megszerezte a világbajnoki
címet. Edzői Habardik János
és Urban Vladimír. 

A 2012-es év legjobb komáromi sportolói

Balról jobbra Martin Bílik, František Rón és Paulík József
(MBK Rieker)

A 2012-es év legjobb komáromi sportolói
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Eredményei:

50 m gyorsúszás: 
1. hely, ideje 35,57

50 m mellúszás: 
1. hely, ideje 47,22

50 m hátúszás: 
2. hely, ideje 43,49

50 m pillangóúszás: 
1. hely, ideje 43,65  

Tekintettel a szélsősé-
ges időjárási viszo-

nyokra ugyan foci nélkül
maradtunk az elmúlt hét-
végén, viszont kénytele-
nek vagyunk még egy hét-
tel korábbra visszatekin-
teni, mégpedig a Területi
Bajnokság II. osztályának
egyik mérkőzése kapcsán.
A tavaszi nyitányon olyan
események botránkoztat-
ták meg a szurkolókat,
amelyek mellett, nem-
csak, hogy nem lehet szó
nélkül elmenni, de nagyon
hangosan azokat el is kell
ítélni. A Megyercs – Nagy-
sziget mérkőzés volt az,
ami nagy vitát váltott ki
szurkolói berkekben. 

Előbb azonban lássuk a
levelet, amelyet Megyercsről
kaptunk a találkozó kapcsán:

Tisztelt Szerkesztőség!
A megyercsiek számára

az első tavaszi mérkőzés
nemcsak hárompontos győ-
zelmet hozott Nagysziget
csapata ellen, de kellemet-
lenséget is. T. Péter, a nagy-
szigeti csapat egyik játékosa
ugyanis elkeseredettségé-
ben, hogy csapata elveszí-

tette első bajnoki mérkőzé-
sét, az öltöző ajtóin állt bosz-
szút. A 3:0-ás vereség után
a játékos az öltözőbe indulva
otthagyta dühének nyomait
három ajtón és a női illem-
hely bejáratának falán is, ami
a rendőrség megérkezése
után közös megegyezés
után pénzbírsággal rende-
ződött. Elkeseredettségre vi-
szont inkább a megyercsi
csapatnak volna joga, hiába
törnek mindig feljebb, az
utóbbi időben még sikeresen
is, nincs egyetlen szponzor,
aki nagyobb összeggel tá-
mogatná őket sikereikben.
Saját maguknak rendeztek
bált is, aminek a bevétele ki-
zárólag a csapat színvonalá-
nak emelésére lesz fordítva,
és behozza a felszerelésük
lemaradását is. Talán az
eset után elkéne egy „box-
zsák“ is, hogy az olyan em-
bereknek, akik nem tudják
kezelni az érzéseiket, legyen
hol levezetni a feszültséget.
Hozzátenném, hogy a me-
gyercsi csapat teljesen nul-
láról indult pár éve, és nem
egy elveszített mérkőzést
tudnak maguk mögött, még-
sem törtek-zúztak egyetlen
ellenfelüknél sem. Dehát

nem vagyunk egyformák,
van aki megengetheti, hogy
a saját csapattársait és köz-
ségét kellemetlen helyze-
tekbe hozza. Ez a megyer-
csieket nem keseríti el, hi-
szen teljes gőzzel készülnek
a következő mézkőzésükre
Marcelháza B csapata ellen.
Sok sikert, fiúk.

Csikánová Kontášová Zu-
zana

Való igaz, a megyercsi
csapat hosszú hallgatás
után ismét bontogatja szár-
nyait, és hétről hétre jobb
eredményeket tudhat magá-
énak. Pontosan úgy, ahogy
ezt tették a lelkes fiatalok
Nagyszigeten is néhány év-
vel ezelőtt. Éppen Tóth Péter
mérnök volt az, aki lelkese-
désével és fociszeretetével
mozgósította a fiatalokat, így
kétségkívül őt lehet megje-
lölni a nagyszigeti labdarú-
gás megalapítójaként. Van
azonban egy szépséghibája
is a történetnek, amelyet már
szinte valamennyi másod-
osztályú csapat kitapasztal-
hatott. Éppen az az ember,
aki annyi mindent áldozott fel
a nagyszigeti klub és régi-
ónk labdarúgásáért, most is-

mét csődöt mondott, sajnos,
nem először. Mi értjük, hogy
a játék hevében történnek
furának látszó dolgok egy-
egy mérkőzésen vagy utána,
de  általában, ezek legtöbb
esetben mégis baráti kézfo-
gással végződnek. A nagy-
szigeti szakvezető és játé-
kos most újra nem tudta el-
viselni a vereséget, amiért
mindenképpen vállalnia kell
a felelősséget. Ahogy Chudý
Péter, a TLSZ fegyelmi bi-
zottságának elnöke lapunk-

nak elmondta, Tóth Péter
nagyszigeti játékost szer-
dára idézték be a fegyelmi
bizottság elé, amely vélhe-
tően szigorú döntést hoz
majd ügyében. Annál is in-
kább, mivel az említett játé-
kos, a TLSZ tanácsának is a
tagja, akinek példát kellene
mutatnia pályán és azon kí-
vül.

A fegyelmi bizottság dön-
téséről jövő heti számunk-
ban tájékoztatjuk olvasóin-
kat.

Ahagyományos váci futónapon, amelyen szinte minden futótávon és kategóriában vol-
tak  versenyek, régiónk is képviseltette magát. Három versenyzőnk állt rajthoz, és leg-

nagyobb örömünkre, valamennyien éremmel tértek haza. A két felnőtt versenyző ered-
ményei ugyan szintén kellemes meglepetés számunkra, de most mégis a legfiatalabb ver-
senyző eredménye szolgáltatta a legkellemesebb hírt. Az ovisok 300 méteres versenyében
ugyanis az ógyallai ifj. Nagy Zoltán magabiztosan verte a népes mezőnyt, így ő állhatott
fel a dobogó legmagasabb fokára.

Édesapja, id. Nagy Zoltán, a 40-49 évesek kate-
góriájában ismét jó példával járt el kisfia előtt, hiszen
óriási küzdelemben szerezte meg a bronzérmet. 

Ami pedig a harmadik résztvevő, a dunamocsi
Kele Géza eredményét illeti, nos, éppen ő előzte
meg egy hellyel id. Nagy Zoltánt, így ő vehette át az
ezüstérmet. Ebben az évben ez volt Géza harmadik
sikeres maratonija. Két héttel ezelőtt, ugyanis Mo-
ravské Budějovicén állt rajthoz, és a hóval borított,
dombos terepen kialakított pályán a nagyon szép
ötödik helyet szerezte meg 4:07-es idővel.

Versenyzőink váci eredményei:
ovisok: ifj. Nagy Zoltán (Ógyalla) 1. hely  
40-49 évesek maratoni táv: 
Kele Géza (Dunamocs) 2. hely, ideje 3:47 
Nagy Zoltán (Ógyalla) 3. hely, ideje 3:50  

Régiónk három sikeres futója   

A szurkoló nem erre kíváncsi

Atlétika

Rimaszombati 
Barátság Kupa

Kedves Tóth Péter, mi mindig ilyennek szeretnénk
Önt látni pályán és az mellett 

Nagyszerű eredményeket ért el a komáromi Delta
Úszóklub versenyzője ifj. Michal Knihár a rima-

szombati Barátság Kupán, amelyet hatpályás, 25
méteres medencében rendeztek meg. A diákok „C”
kategóriájában (2003-2004) négy versenyszámban
állt rajtkőre, és három arany-, valamint egy ezüst-
éremmel gazdagította éremgyűjteményét.

Régiónk versenyzői 
a Váci Maratonon 

A „bűnös ajtó”


