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Komárom - Gadóc

Aképviselő-testület tagjai egy kérvényt küldtek a ka-
ufland Szlovákia vállalatának, melyben aláírásukkal

hívják fel a figyelmet a magyar feliratok fontosságára.
A levélben azt kérik az üzletlánctól, hogy a komáromi
járásban lévő üzleteikben kétnyelvűek legyenek a fel-
iratok. A városatyák ezt azért kérik a multitól, mivel a
kaufland áruházlánc szlovákiai képviselete a Fontos
vagy! mozgalom arra vonatkozó kérését elutasította,
hogy lássák el kétnyelvű, tehát a szlovák mellett ma-
gyar feliratokkal is komáromi üzletüket. Azt állították,
nincs erre igény, csak az olcsó árura.

Folytatás a 3. oldalon

Március 31-én kettőrőL hároM órárA
kell átállítani az órákat - az európai Unió

szabályozása alapján a nyári időszámítás minden
tagállamban március utolsó vasárnapján kezdő-
dik, és október utolsó vasárnapján ér véget.

A nyári időszámítás gazdasági hatásait senki nem
írta le eddig pontosan és egyre inkább úgy néz ki,
hogy senki nem is fogja, mivel az óraátállítás köz-
vetlen a gazdaságra gyakorolt hatásai nem mérhe-
tőek és nem bizonyíthatóak közvetlenül.

Az óraátállításnak azonban vannak más, emberibb
hatásai is, amiket ráadásul mindenki a saját bőrén is

megtapasztalhat.
Nyáron szíveseb-
ben kapcsoló-
dunk ki a természetben és jobban érezzük magunkat
természetes fényben. A hosszabb nappalok segít-
ségével aktívabban élhetjük életünket. Éppen ezért a
nyári időszámítás kedvező hatással van egészsé-
günkre is. Az óraátállítás sokaknál fejfájást, rossz-
kedvet és levertséget okoz, bár az időzónákon átívelő
repülős utak tapasztalatai alapján az egy óra eltérést
nagyjából egy nap alatt megszokja a szervezetünk.

szt

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Tavaszi óraátállítás

Amárciusi ítéletidőben több település járha-
tatlanná és megközelíthetetlenné vált a hó-

vihar miatt. A rendkívüli időjárás a tűzoltókat
sem kímélte, mindent megtettek, hogy segítsé-
get nyújtsanak, sok önkéntes tűzoltó is beállt
szolgálatot teljesíteni. Lapunk megkereste a ko-
máromi tűzoltóság igazgatóját, Csontos Imre
alezredest, aki arról tájékoztatott, hogy az íté-
letidő alatt hogyan is dolgoztak a komáromi
tűzoltók.

Folytatás a 3. oldalon

Megállás nélkül
dolgoztak

Arendőrség két magyar állampolgárt vett őrizetbe
múlt héten szerdán egy gadóci családi házban. A

szlovák és a magyar rendőrök együtt csaptak le a
bandára. A házkutatás során több ezer tablettát, is-
meretlen eredetű port, valamint kristályos anyagot fog-
laltak le. A házban egy betonkeverő gépet is találtak,
mellyel minden bizonnyal a drogokat készítették. Mivel
ismeretlen eredetű anyagokat találtak a rend őrei,
ezért a tűzoltók segítségével speciális felszerelésben gyűjtötték azt össze. A kábítószergyártó fér-
fiak Hollandiába és Spanyolországba szállítottak. Andrea Dobiášová rendőrségi szóvivő szerint a vád-
lottak az alapanyagot Portugáliából, Hollandiából és Spanyolországból szerezték be egy magyaror-
szági cégen keresztül, melyet egy futárszolgálat szállított a gadóci házba. -ga-

Betonkeverővel állították elő a kábítószert
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Folytatás az 1. oldalról
A Fontos vagy! mozgalom

február elején szólította meg
levélben a Kaufland áruház-
láncot, majd Martin Gärtner,
az áruházlánc reklámosz-
tályának vezetője válaszolt
levélben, melyben tételesen
megindokolja, miért nem
szükséges szerintük két-
nyelvű feliratokkal ellátni a
boltot.

A marketinges elsősorban
arra hivatkozott, hogy a nyil-
vánossággal folytatott kom-
munikációjukban betartják
az ország valamennyi törvé-
nyét, és a törvények számí-
tanak számukra irányelvnek.
„Az Önök kérését jelenleg
nem tudjuk teljesíteni“ - írja
Gärtner, majd az alacsony
árakra és költségcsökken-
tésre hivatkozik, amelyet a
cég belső tartalékaiból pró-
bál megoldani. Végezetül a
mozgalom megértését kéri,
majd hozzáteszi, hogy „je-
lenlegi nyilvános kommuni-
kációnk nem károsít meg
semmilyen, Szlovákiában
élő nemzetiségi kisebbséget
és azok jogait“ - zárul a levél.

A mozgalom következő lé-
pésben a Kaufland németor-
szági központjához fordult,
de már nemcsak egy kérés-
sel, hanem megalapozott
panasszal is. Boldoghy Oli-
vér, a Fontos vagy! mozga-
lom ügyvivője elmondta:

„Egyelőre a németországi
központból még nem kap-
tunk választ levelünkre.
Azonban a levelezés mellett
az interneten elindítottunk
egy elektronikus, online pe-
tíciót is. Már több mint ezer
aláírásunk érkezett, az alá-
írók közt van Bugár Béla és
Berényi József pártelnökök,
Bauer Edit EP képviselő és
A. Nagy László kisebbsége-
kért felelős kormánybiztos.“

A petícióban többek közt
ez is olvasható: Mi, alulírott
vásárlók ezúton kinyilvánítjuk
igényünket a dél-szlovákiai
Kaufland bevásárlóközpon-
tok feliratainak teljes kétnyel-
vűsítése, a szlovák feliratok
mellett a magyar nyelvű vizu-
ális kommunikáció beveze-
tése iránt. Ezen kérésünk
összhangban van a kulturális
sokszínűség alapelvével, a
kölcsönös megbecsülés ér-
tékével, számos nemzetközi
példával (köztük az Önök ro-
mániai gyakorlatával) és a
Szlovákiában hivatalos ki-
sebbségi nyelvhasználati tör-
vénnyel. Éppen ezért nem tu-
dunk egyetérteni a „Fontos
vagy!“ mozgalomnak címzett
levelükkel, melyben az állít-
ják, hogy az egynyelvűség
nem sérti a nemzetiségeket,
illetve, hogy a vásárlóiknak
kizárólag az alacsony árak,
nem pedig a feliratok nyelve
számít.

A komáromi önkormány-
zat képviselői így fogalmaz-
tak: Tisztában vagyunk az-
zal, hogy a legaggasztóbb
gondok manapság szociális
és gazdasági jellegűek,
azonban más területekről
sem szabad megfeledkezni.
A város 34 ezer lakosa közül
több mint 20 ezren magyar
anyanyelvűek, a Komáromi
járásban 103 ezer lakos kö-
zül pedig 71 ezren jelölték
be a magyart anyanyelvként
az elmúlt népszámláláson.
Az ő természetes igényükről
van szó, hogy az áruház
egyenrangú félként tisztelje
meg őket. Nem támadni sze-
retnénk az áruházláncot,
csupán kérni, hogy vegye fi-
gyelembe vásárlóinak az
összetételét.

A képviselők nagy része
aláírta a levelet, tehát egy
közös ügy mellett példaér-
tékű összefogás tapasztal-
ható a komáromi önkor-
mányzaton belül is. Ebben
az esetben mindenki félre-
tette politikai nézeteit és kiállt
anyanyelvünk tiszteletben
tartása mellett. Remélhető-
leg a Fontos vagy! mozga-
lom munkájának és a képvi-
selők összefogásának meg-
lesz a gyümölcse, és kike-
rülnek a magyar feliratok is
az üzletekben.

szt
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Bátorkeszi

Komárom

„ekeli fejtörő”
és a Delta

Az elmúlt napokban ezen a címen jelent meg
egy…hirtelen nem is tudjuk, minek nevezhető, saját ki-
adású iromány Ekel Községben. Ez magában nem is
lenne baj, sőt, még csak nem is meglepő, hiszen végül
is szólásszabadság van, mindenki szabadon kifejtheti
véleményét szóban, vagy akár írásban is. Ámde! Névvel
nem ellátott, másokra erőltetett magánvéleményt az éj-
szaka sötétjébe burkolózva, postaládákba dobálni már
egyáltalán nem olyan vicces és korrekt dolog, meg ide-
jétmúlt is. Egy tisztességes szándékú ember bármikor
feláll, és kifejti véleményét még akkor is, ha mondandója
nem minden esetben arat sikert, nem lel megértő fü-
lekre.

Most nem kívánunk a levél „igazságtartalmával” fog-
lalkozni, tekintettel a fentiekre, talán el sem kellett volna
olvasnunk. Egészen más az, ami felkeltette figyelmün-
ket. A „szerző” szinte teljes terjedelmében idézi a la-
punkban nemrégen megjelent polgármesteri nyilatko-
zatot a helyi hulladéktároló kapcsán. Nagyon megtisztelő
számunkra, hogy a levél írója ilyen lelkes olvasója la-
punknak, de azért van itt valami, ami mellett nem tudunk
szó nélkül elsiklani. Érdekes módon, már-már lapunkat
teszi felelőssé a polgármester szavaiért, mintegy azt
sugallva, hogy a polgármester kiszolgálói vagyunk. Nos,
itt álljon meg egy pillanatra, tisztelt névtelen levélíró.
Minden felnőtt embernek vállalnia kell saját szavaiért a
felelősséget – Önön kívül –, még a polgármesternek is.
Ha ő azt nyilatkozta, amit nyilatkozott, az az ő felelős-
sége. Amennyiben Önnek nem kielégítőek ezek a vála-
szok, vagy merőben más a véleménye, úgy azt bármikor
kifejtheti, akár még lapunkban is. Ehhez azonban fel kel-
lene fednie kilétét, de ez már Önnek valószínűleg nagyon
kínos, esetleg macerás lenne. Miért is intézné problémáit
nyilvánosan, amikor azt megteheti az éj leple alatt is.
Vannak azonban cinkosai is, akiket „megszólított lako-
soknak” nevez, csakhogy ők is név nélküli személyek. Az
Ön elméletének mentén haladva, gondolhatnánk azt is,
hogy ők is kitalált személyek, van azonban egy szint,
amely alá mi nem süllyedünk le. Így feltételezzük, hogy
valós személyekről van szó, akik valamiért félnek nevü-
ket adni véleményükhöz. Ez sok esetben indokolt is, hi-
szen mitagadás, hallottunk már polgármesterek és kép-
viselők bosszújáról.

Következő lépésként, az Ön által felvetett problémákat
csokorba kötjük, és kérdéseinkkel megkeressük a pol-
gármestert, de több képviselőt és polgárt is megszólí-
tunk. Amennyiben Ön veszi a bátorságot, és véleményét
nevével együtt felvállalja, úgy nem látjuk akadályát an-
nak leközlésére lapunkban is. Miért is ne? Nekünk nincs
rejtegetni valónk, mi mindenkinek a véleményét tiszte-
letben tartjuk, ha az emberséges módon és formában
van előadva.

De ebben az esetben messze nincs. Múlt szerdán,
egy arcát csuklyával eltakaró férfi lépett be szerkesztő-
ségünkbe. Két levelet nyomott kolléganőnk kezébe, az
egyiket főszerkesztőnknek, a másikat ekeli kollégánknak
címezve. „Kézbesítve” – mondta mintegy saját magának,
aztán amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is.
Meglepetéssel olvastuk a levélben, hogy kollégánknak
mennyi bűne van, többek közt az is, hogy barátságosan
viszonyul a község vezetéséhez, vagy éppen, hogy fel
kívánja dolgozni az ekeli sport 80 éves történelmét „na-
gyon-nagyon sok pénzért az adófizetők pénzéből”.

Vannak dolgok, amelyek az embert feldühítik, de ez az
eset inkább mosolyt varázsolt az arcunkra. Ha mást
nem, legalább azt bizonyították ismét, hogy Ekelen van-
nak még lelkes „hagyományőrzők”. Olyanok, akiknek
akkor jó, amikor rossz és fordítva. Olyanok, akiket mély-
ségesen zavar a község jó hírneve, és egy-egy sikertől
dührohamot kapnak. Olyanok, akik csak az éj leple alatt,
név nélkül képesek kommunikálni embertársaikkal. Lel-
kük rajta!

Böröczky József

Kurucz Csaba építész ve-
zeti Daniel Lipšic párt-

jának komáromi szerveze-
tét. A NoVá-n belül az épí-
tészettel kapcsolatos szak-
mai munkába szándékozik
bekapcsolódni.

A NOVA párt Nyitra megyei
szervezete a Facebook-olda-
lán hozta nyilvánosságra új
csapattagjainak névsorát. A
komáromi régiót a jövőben
Kurucz Csaba építész igaz-
gatja majd. Kurucz egy építé-
szeti cég és egy építőipari vál-
lalat társtulajdonosa.

A komáromi régióban az
alapoktól kezdte az építkezést
a párt, egyelőre néhány taggal
dolgoznak - tudtuk meg Ku-

rucz Csabától. Ő maga első-
sorban az építészettel kap-
csolatos szakmai munkában
szeretne részt venni.

A párt már szervezi sorait a
megyei választásokra. Orszá-
gos szinten kizárták az együtt-
működést a Smerrel, de más
pártok irányában nyitottak.
Már tervben van egy találkozó
a Híd párt vezetőivel, azon-
ban a személyes elfoglaltsá-
gok miatt erre eddig még nem
került sor - tudtuk meg a járási
vezetőtől.

Azzal kapcsolatosan, hogy
miért választotta a NOVÁ-t,
Kurucz Csaba így válaszolt:
„A szlovák politikai hadszínté-
ren Daniel Lipšic az, akinek a
tervei és a gondolkodása a

legközelebb áll hozzám, és
azokhoz az elvekhez, ahogy
élek és ahogy gondolkodom.
Eddig távolabbról figyeltem a
politika világát, most úgy gon-
doltam, ha tudok, akkor meg-
próbálok tenni valami haszno-
sat“. (b)

Kurucz Csaba
a NOVA komáromi koordinátora

Információink szerint komáromban a városi hivatal ve-
zetője egészségügyi problémák miatt egy ideig nem

tudja ellátni feladatatát. hogy ilyen esetben ki látja el a
hivatalvezetői feladatot, Králik Róberttől, a komáromi vá-
rosi hivatal szóvivőjétől kérdeztük.

„Igen, a hír igaz. Pásztor István hivatalvezető egyelőre
nem tudja ellátni hivatali feladatát. Ilyen esetben a hivatal-
vezető-helyettes, Gráfel Lajos veszi át ezt a funkciót“ –
mondta a szóvivő. Továbbá arról is kérdeztük, hogy milyen
változásokat hozott a még február eleji átszervezés a hiva-
talban. Erről későbbre ígért tájékoztatást. ssy

Akadozott a közvilágítás Kaván

Néhány olvasónk jelezte, hogy a viharos időjárás alatt
gyakran akadozik a közvilágítás kaván, és valamikor

hosszabb időre elsötétül a komáromhoz tartozó község.
ezzel kapcsolatosan érdeklődtünk a városi hivatal ille-
tékes osztályán.

„A baj oka az, hogy a szigeteletlen városi közvilágítási és
a villanytelepi áramot szállító légvezetékek (amelyek a leve-
gőben vannak - ez a hivatalos megnevezésük) a nagyobb
szélben összeérnek és kicsapják a biztosítékot. Tehát való-
jában csak a biztosítószekrényben kell mindig visszakap-
csolni a leesett biztosíték-kapcsolót“ – tudtuk meg Patus
Sándor főosztályvezetőtől.

„Ez az állapot addig tart, amíg nem lesz hasonló akció,
mint amit már elkezdett a villanytelep, amikor a saját kábe-
lei mellett a városi kábeleket is kicseréli szigetelt, úgyneve-
zett francia-kábelre. Ilyen csere nagyobb szakaszokon már
történt Kabátfalun és Vadasban. Nem olcsó az ilyen csere,
egyik esetben néhány évvel ezelőtt korona-százezrekbe ke-
rült“- mondta el a részleteket a hivatal főosztályvezetője.

Az illetékes osztály arra kéri a kavai lakosokat, hogy a köz-
világítás kimaradása esetén jelezzék a problémát, hogy az
esetleges kimaradást a legrövidebb úton orvosolni tudják.

(b)

Helyettes hivatalvezető

Megállás nélkül
dolgoztak

Folytatás az 1. oldalról
„Csütörtök délutántól folyamatosan dolgoztak kollégáim

azon, hogy az úton rekedteket kiszabadítsák szorult helyze-
tükből. A megfeszített munkánknak, valamint a nagyszom-
bati, trencséni és malackai kollégáknak és az önkéntes tűz-
oltóknak köszönhetően megoldottuk a komoly problémákat.
A beavatkozásban 13 különböző egység vett részt. Nagy se-
gítség volt számukra a bősi átfogó központi mentőszolgálat
is. Járásunkban 34 különböző technikai eszközzel és 78 fő-
vel tettük járhatóvá a Komárom–Gúta, Gúta–Nemesócsa út-
szakaszt, valamint a 63-as, 64-es (Komárom–Érsekújvár,
Komárom–Hetény) főutakat. Rengeteg személyautót és ke-
resztben állt kamiont kellett kimentenünk. A Regiojet Csal-
lóközaranyoson elakadt vonatából 26 személyt csak gyalog
tudtunk biztonságba helyezni. Megemlíteném a rendőrök
igyekezetét, akik biztosították az utak egész éjszakai lezá-
rását, hogy ne legyen több elakadt jármű“ - zárta szavait
Csontos Imre. -ga-

Az MKP 1848/49-es
járási ünnepi megemlékezése

AMagyar közösség Pártja komáromi já-
rási elnöksége az 1848/49-es járási ün-

nepi megemlékezését ezúttal Bátorkeszin
tartotta.

A Karátsony Imre Kamarakórus fellépését
követően Dolník Tibor, az MKP bátorkeszi he-
lyi szervezetének elnöke nyitotta meg az idei
ünnepséget.

Majd Berényi József, az MKP országos el-
nöke mondott ünnepi beszédet. „Van miért ün-
nepelnünk március 15-e kapcsán, hiszen ami
akkor történt, példát mutatott egész Európá-
nak. Ma is merítünk mindebből, folyamatosan.
A magyar egységet ma is keressük. A magyar
egységre Szlovákiában igen nagy szükség van.
Azt hiszem, az tudja hitelesen ma ünnepelni
március 15-ét, aki fontosnak tartja a közép-eu-
rópai magyarságot, felvállalja a kétnyelvűsé-
get, a székely zászlót, a magyar iskolát és kul-

túrát. Aki így tesz, az mind
1848 szellemiségének

megfelelően cselek-
szik. Számunkra, ha-
táron túl élő magya-
rok számára ez az
ünnep sokkal több
egy koszorúzásnál.
Arról kell, hogy szól-
jon, hogy ki kell alakí-

tani az egységet, azon

belül is egy közös irányt, és érdemes küzdeni
megmaradásunkért. Ebben a harcban, küzde-
lemben ma a Komáromi járás egy komoly bá-
zis” – zárta beszédét Berényi József.

Petheő Attila, az MKP járási elnöke beszé-
dében hangsúlyozta, a Komáromi járásban az
MKP alkotni szeretne, közösséget építeni. „Sok-
évnyi politizálás után végre érdemben is tenni
kezdünk járásunkért. A régió magyar pártjaként
együtt kívánunk mindenkivel működni, aki
munkáját adja közösségünkért. A magyar pár-
ton belül járásunkban megerősödni látszik egy
pragmatikusan gondolkodó és cselekvő új
nemzedék. A népszámlálási adatokból a kívül-
álló csak azt szűri le, hogy csökken a magyar-
ság aránya Komáromban, de azt nem veszi
észre, hogy az itt lakók 10 százaléka nem meri
felvállalni nemzeti hovatartozását. Ezért is
akarjuk, hogy a 2013-as év a munka éve le-
gyen nálunk. Az elkövetkező évek célja, hogy
talpra állítsuk ezt az elhanyagolt járást. Ma
nemcsak ünnepelni, hanem együtt gondol-
kodni is jöttünk ide, Bátorkeszire. Van remény”
– mondta a járási elnök.

A kultúrműsorban fellépett: a naszvadi His-
toria zenekar (Lábszky Olivér, Ágh Attila, Süttő
Jenifer, Nagy Kitti), a Karátsony Imre Kamara-
kórus, Ölveczky András, Paluska Dániel és
Vadkerti Imre. A megemlékezés műsorveze-
tője Habodász István volt. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Laczkó Sándor civil aktivista, Boldoghy Olivér a Fontos vagy! mozgalom ügyvivője, Keszegh
Béla (független) képviselő, Andruskó Imre (HÍD) képviselő

Az idei húsvéti ünnepek sem fogják
megzavarni a nyugdíjak kifizetésének

ütemét, a jogosultak azonnal megkapják
a nyugdíjukat a húsvét utáni kedden - kö-
zölte a Szociális Biztosító szóvivője, Pe-
ter Višváder.

A biztosító minden hónap másodikától hu-
szonnegyedikéig, a páros napok alkalmával
kerít sort a nyugdíjak kifizetésére, azaz hús-

vét után rögtön az első napon igényelhetik já-
rulékukat a nyugdíjasok. A következő két ün-
nepnapra május elsején és nyolcadikán ke-
rül sor. Azok a nyugdíjasok, akik nyolcadikán
kapnák meg az illetéküket, május folyamán
egy nappal korábban hozzájutnak az ösz-
szeghez - közölte a szóvivő, s kitért arra,
hogy a változás összesen 101 733 jogosul-
tat érint. (b)

Az ünnepek ellenére is
időben fizetik ki a nyugdíjakat
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DunaMoCs
A dunamocsiak a márciusi tél miatt a re-

formátus templomban emlékeztek meg a
magyar szabadságharc 165. évfordulójáról.
A polgármester, Banai Tóth Pál beszédében
elmondta, hogy 1848-nak nemcsak azok vol-
tak a hősei, akiknek a nevét feljegyezte a tör-
ténelem, hanem a névtelen százezrek is,
akik szintén megtették, amit megkövetelt a
haza. Ha hozzájuk hasonlók szeretnénk
lenni, ha segíteni akarunk a nemzetünknek,

akkor elsősorban a saját közösségünkért kell
tennünk. Utána ifj. Rácz Kálmán történész
mondott beszédet, aki a forradalom és sza-
badságharc helyi vonatkozásit emelte ki. Az
ünnepi beszédek után került sor a helyi ok-
tatási intézmények tanulóinak kultúrműso-
rára, majd az ünnepség hagyományosan a
református templomkertben álló kopjafánál
zárult, ahol az önkormányzat és a helyi szer-
vezetek elhelyezték koszorúikat a Csemadok
énekkara kíséretében. Lajos Ilona felvétele

ekeL
A CSEMADOK, a Magyar Közösség Pártja és a VIA NOVA ICS he-

lyi alapszervezetei, az Ekelért Jótékonysági Alap és Ekel Község Ön-
kormányzata szervezésében került sor az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulója alkalmából, kézműves kiállítással
egybekötött ekeli megemlékezésre. Az ünneplő közönséget Vass La-
ura, a CSEMADOK helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte az
1848/1849-es emlékműnél. Az emlékműnél a szervezetek elhelyezték
a megemlékezés koszorúit és mécseseit. A koszorúzás alatt a Ba-
zsarózsa énekkar énekelt, majd a Nemzeti imánk közös eléneklése
után az ünnepség a kultúrházban folytatódott. Ünnepi szónok Petheő
Attila, a Csemadok és az MKP járási elnöke volt. A megemlékezés
Nagy Gábor versmondó előadásával folytatódott. Megható köszöntőt
és verset Kiss Lajos, a Csemadok alapszervezetének tiszteletbeli el-
nöke mondott. A méltó megemlékezés két helyi fiatal és tehetséges
kézműves, Lengyel Mária és Vida Réka ékszereinek és képeinek ki-
állításával zárult. Török Anikó

koMároM
Sajnos a hivatalos ünnepség a rossz időjárásra való tekintettel elmaradt. Azonban a múlt

héten több szervezet és intézmény elhelyezte az emlékezés koszorúit Jókai Mór és Klapka
György szobránál.

Bátorkeszi
A magyar szabadságharc emléknapja a református temp-

lomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, ahol igét hir-
detett Lévai Attila csicsói lelkipásztor. A megemlékezés az
1848/49-es szabadságharc szobránál folytatódott, ahol Mar-
csa Krisztina szavalata után Kovács Anna köszöntötte a
megjelenteket, majd elsőként Pelle István pedagógus emlé-
kezett a magyar szabadságharcra. A Karátsony Imre Ka-
marakórus műsora után a község polgármestere, Labancz
Roland is megtartotta ünnepi beszédét. „Kötelességünk em-
lékezni a múlt dicső eseményeire, ápolni a hagyományainkat,
megtartani és továbbvinni azt az értéket, amit őseink létre-
hoztak. Kötelességünk egyénileg és nemzeti közösségként
is tudatosan megélni és védeni szabadságunkat, kisebb-
ségi körülmények között hangsúlyozottan. És hogy mit jelent
a szabadság tudatos vállalása 2013-ban a Felvidéken? Azt,
hogy magyar iskolába járnak gyermekeink, hogy nem félünk
anyanyelvünket használni a hivatali ügyintézés során, hogy
követeljük a magyar feliratokat a közterületeken, hogy nyíl-
tan kinyilvánítjuk szolidaritásunkat székely testvéreink ügye
iránt, hogy nem engedünk a beolvasztó szándéknak és nem
hagyjuk magunkat másodrendű állampolgárrá lefokozni” -
zárta beszédét a község polgármestere. A bátorkeszi meg-
emlékezés az 1848/49-es szabadságharc szobrának meg-
koszorúzásával ért véget.

MarCeLháza
A szabadság-

harcról való meg-
emlékezés a mar-
celházi temetőben
lévő kopjafa meg-
koszorúzásával
vette kezdetét,
majd az alapis-
kola előcsarnoká-
ban folytatódott.
Varga Ervin pol-
gármester ünnepi
beszédében el-
mondta: büszkének kell lennünk, hiszen ha megkérdezünk
egy magyart itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a ma-
gyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a válaszadók legna-
gyobb része gondolkodás nélkül azt fogja felelni: március 15-
e. 1848/49 forradalmának és szabadságharcának hazaszere-
tete emlékeztessen bennünket a nagy tettek mellett arra is,
hogy a történelem menetét a mindennapi emberi cselekedetek,
sokszor a hétköznapok csatái viszik előbbre. A megemlékezés
a helyi oktatási intézmények kultúrműsorával zárult.

Vörös Éva felvétele

Martos
A község önkormányzata, a Csemadok mar-

tosi alapszervezete, a Református Gyülekezet
és az MKP helyi szervezete közös rendezésé-
ben került sor az 1848/49-es magyar szabad-
ságharc és forradalom 165. évfordulójának tisz-
teletére megtartott rendezvényre. Elsőként a
református templomban ünnepi istentiszteletre
került sor, majd a martosi fiatalok hazafias da-
lokat, verseket, idézeteket adtak elő. Az ün-
nepség a Millenniumi emlékműnél folytatódott,
ahol Keszeg István polgármester ünnepi be-
szédét hallgatták meg a jelenlévők. „1848. már-
cius 15-e határkő a magyar nemzet tudatában.
Ezen a napon egy maroknyi lelkes fiatal olyat
tett, ami megváltoztatta egy egész nép életét. A
hősök tisztelete és a szabadságharc emlékének
továbbadása a mi feladatunk, hogy gyermeke-
ink megértsék a forradalom eszméit, hogy tisz-
teljék és becsüljék a magyar múltat, benne ha-
gyományainkat, egyedi szokásainkat. Ez a mi
legfontosabb küldetésünk. Őrizzük magyarság-
tudatunkat, emeljük magasra fejünket, és hir-
dessük büszkén, hogy magyarok vagyunk” -
mondta a polgármester. Az emlékmű koszorú-
zása alatt a Csemadok énekkara Kossuth-nó-
tákat énekelt. Sedliak Pál felvétele

szentPéter
A községi hivatal mellett lévő kopjafánál kezdődött az

1848/49-es forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés,
ahol elsőként Jobbágy József tartotta meg ünnepi beszédét,
majd a magyar tannyelvű oktatási intézmények, a Csemadok és
az MKP helyi szervezete nevében Pintér Márta mondott ünnepi
beszédet. „A fiatalok, az idősek, a falusiak és a városiak, az
anyaországi, az erdélyi, a kárpátaljai, a délvidéki és a felvidéki
magyarok megegyeznek abban, hogy március 15-e a legna-
gyobb ünnepünk. Sok oka van, sok oka lehet ennek, én most
egyet emelnék ki: március 15-e az az ünnep, amit szinte min-
den időben magunkénak érezhetünk. Ez a nap bennünk van, a
szívünkben” - mondta Pintér Márta. A kopjafa megkoszorúzá-
sát követően az ünnepség a Baptista Imaházban folytatódott,
ahol megjelent Meláth Attila váci baptista lelkipásztor.

Gyarmati Tihamér felvétele

koLozsnéMa
Március 15-én a híradó nézése közben, amely a hóban re-

kedt személyekről szólt, nem feledkeztek meg a lakosok és
a személyzet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
megemlékezéséről. A kultúrhelyiségben összegyűlt lakók
kokárdákat készítettek, közben elbeszélgettek a múltról, el-
mondták egymásnak, ki mit tud az eseményről. Majd pár la-
kos verset szavalt. Elhangzott a Nemzeti dal, a Szózat, kö-
zösen pedig elénekelték a magyar himnuszt. Beke Csilla

PerBete
A megemlékezést az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc tiszteletére az ünnep előes-
téjén, március 14-én tartották. Beszédet mon-
dott a Csemadok perbetei alapszervezetének
elnöke Török Sarolta, aki Petőfi Sándor szüle-
tésnapjának 190. évfordulója alkalmából a költő
vezérszerepét is kiemelte a forradalomban. A
kultúrház melletti kopjafánál az emlékezés ko-
szorúit elhelyezték: Perbete Község Önkor-
mányzata, MKP, Most-Híd, a MTNY Alapiskola,
MTNY Óvoda, a Szlovákiai Magyar Szülők Szö-
vetségének perbetei szervezete, a Rákóczi
Szövetség, a Szürkefarkas Íjászcsoport és a
Csemadok helyi alapszervezete. A műsor a kul-
túrházban folytatódott, ahol fellépett: az alapis-
kola énekkara, a MTNY óvoda, a MTNY alap-
iskola diákjai és az Árvalányhaj népdalkör. Ezt
követte a Kicsi Hang verséneklő együttes közel
egy órás ünnepi koncertje.

Szabó Edit felvétele

CsiCsó
A község önkormányzata szervezésében március 16-án

került megrendezésre az 1848/49-es szabadságharc évfor-
dulójának emlékünnepsége a helyi kultúrházban. A színvo-
nalas műsor Komjáthy Dorka szavalatával kezdődött. Ünnepi
köszöntőt mondott Földes Csaba, a község polgármestere,
majd Farkas Iván, az MKP országos alelnöke tartotta meg
beszédét. A csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda ta-
nulóinak „Hol a szabadság, ott a haza“ című műsora követ-
kezett, Nagy Edit tanárnő vezetésével, majd a csicsói Főnix
kórus zenei előadását tekinthették meg. Az emlékműsort
koszorúzás zárta.

nagyMegyer
A Csemadok és a Magyar Közösség

Pártja helyi szervezete, valamint az ön-
kormányzat által szervezett megemlé-
kezés rendezői úgy döntöttek, hogy a
téliesre fordult, erős széllel kísért időjá-
rási viszonyok ellenére, ha rövidített for-
mában is, de megtartják március 15-én
az 1848-as magyar forradalom és sza-
badságharc 165. évfordulója alkalmából
meghirdetett koszorúzási ünnepséget
Nagy Rátz József egykori nagymegyeri
városbíró és nemzetőrparancsnok sír-
jánál a református temetőben. Az ese-
ményen a megemlékezést vezető So-
óky Marián, az önkormányzat kulturális,
iskolaügyi és tömegszervezetekért fe-
lelős szakbizottságának elnöke méltatta
néhány gondolat erejéig a magyar tör-
ténelem eme kiemelkedő és dicső feje-
zetét, mely szavai szerint nemzetünk
jelenének és jövőjének éltető ereje. Az
Ambrus Rita szavalatával kezdődött ün-
nepségen az önkormányzat koszorúját
Néveri Sándor polgármester és Lapos
Ildikó alpolgármester helyezte el, ahová
az MKP, a Híd, a Csemadok, a Bartók
Béla Alapiskola, a Vasút Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Óvoda, az egészség-
károsodottak helyi szervezete és a
nagymegyeri cserkészcsapat is elhe-
lyezte koszorúját. A megemlékezés a
magyar himnusz közös eléneklésével
zárult. Kovács Zoltán

ógyaLLa
Vasárnap délután a

Jókai-szobornál Kos-
suth-nóták fogadták a
koszorúzási ünnepségre
érkező ógyallaiakat. A
zord idő ellenére az ün-
neplők szép számban
összejöttek. Samu Ist-
ván önkritikára szólította
fel az itt élő magyarsá-
got, mert bizony többet
kéne tenni megmaradá-
sunkért. Zemkó Margit
polgármester asszony ünnepi beszédében az összefogás fon-
tosságát emelte ki. Miután az önkormányzat, a református egy-
ház, a politikai pártok, kulturális és civil szervezetek, iskolák kép-
viselői elhelyezték koszorúikat a Jókai szobor talapzatán, a je-
lenlévők átvonultak a kultúrházba, ahol gazdag program várta
az egybegyűlteket.

Csontos Zoltán felévétele

A Munka utcai alapiskola elsősei is megemlékeztek a forradalomról

MegyerCs
Múlt szerdán került sor a koszorú-

zásra, melyet a helyi temetőben tartot-
tak meg a Csemadok szervezésében.
A kultúrműsort a helyi alapiskola tanu-
lóinak irodalmi összeállítása nyitotta
meg. A továbbiakban fellépett még a
Csemadok énekkara Fűzik Irén veze-
tésével, majd Fűzik Irén Hagyatékul
című versét Králik Terézia szavalta el.
Folytatásként pedig Végső László, a
református egyház lelkésze szólt az
egybegyűltekhez. Köszöntőt Farkas
Adél, a helyi szervezet elnöke mondott.
Elhelyezték a megemlékezés koszorúit
a megyercsi honvédek, Bese József és
Farkas Mihály síremlékénél. A meg-
emlékezést a himnusz eléneklésével
zárták.

Március 15 járásunkban

LakszakáLLas
A megemlékezés a kopjafánál egy néma

főhajtással és a koszorúk elhelyezésével
kezdődött. Ezután a feldíszített kultúrházban
folytatódott az emlékünnepség. Minden je-
lenlevő egy kokárdát kapott emlékbe. A he-
lyi kórus nyitánya és az üdvözlés után, szív-
hez szóló ünnepi beszédet Varga László re-

formátus lelkipásztort tartotta meg. Majd az
alapiskola irodalmi műsorának örülhettek az
egybegyűltek. A 32 gyermek lelkesedése
meghatott minden jelenlévőt. A műsor má-
sodik felében vendégszereplőként a nagy-
megyeri Vox Megere zenekar mutatkozott
be. Az emlékműsor legszebb pillanata a him-
nusz közös éneklése volt.
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nyuszifészek lufival madzagból

egy tetszőleges madzaggal (fonallal) szorosan és jó sűrűn
körbetekerünk egy vazelinnel lekent lufit, majd alaposan

átkenjük az egészet tapétaragasztóval. Száradás után a lu-
fit kidurrantjuk és kis bejáratot vágunk a fészeknek.

húsvét a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe, amely Jézus krisztus

feltámadásáról történő megemlékezés,
hálaadás az általa tett áldozatért, melyet
az emberiségért hozott. A keresztény
húsvét időpontját a 325-ös niceai zsina-
ton állapították meg. e szerint a tavaszi
napéjegyenlőséggel (március 21) egybe-
eső, vagy az azt követő holdtölte utáni
első vasárnap a húsvétvasárnap. A hús-
vét így, ellentétben a karácsony ünnepé-
vel, minden évben más napra esik, de
mindig március 22 és április 25 között.

A Kárpát-medencében számos szokás él,
ami a húsvéti ünnepkörre vonatkozik. Hazai
tájon is gazdag múltja, népszokása van a
húsvétnak. Erről számol be Szegi Ilona, a
dunamocsi Falumúzeum vezetője.

A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a
tavasz megérkezéséhez, a megújuláshoz.
E népszokások nagyrészt nem épülnek be a
keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem
azzal párhuzamosan, mint a falusi közössé-
gek ünnepi szokásai maradtak fenn.

Európa-szerte elterjedt szokás a telet jel-
képező szalmabábu elégetése vagy vízbe
fojtása. Nálunk a bábu neve kisze, s virág-
vasárnapi szokásainkat teszi színesebbé.

A barkaszentelés a keresztény és a „po-
gány” szokások ötvözetét mutatja. A virág-
vasárnapot megelőző szombaton a gyerekek
barkát szednek. A barkát virágvasárnap a
templomban megszentelik. A szentelt bar-
kának bajelhárító szerepe van.

A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában
leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöld-
csütörtökön az ember az étrendjébe beiktat
valamilyen zöldet: parajt, salátát. Nagycsü-
törtök estéjén a harangok elhallgatnak, a ha-
gyomány szerint Rómába mennek. A haran-
gok útjának célja, hogy lássák a pápát.

Nagypéntek, Jézus kereszt-halálának
napja - gyászünnep. Az emberek a kálvária-
dombokra vonulnak, s megállnak az egyes
stációkat jelölő kápolnáknál, mintegy fel-

idézve Jézus keresztvitelének útját. Nagy-
pénteken a víz mágikus ereje lép előtérbe. E
naphoz jellegzetes ételek tartoztak: korpából
készült savanyúleves, esetleg tojás. Volt
(van) olyan vidék, ahol e napon kenyeret süt-
nek, melyet vagy megőriznek a következő
nagypéntekig, vagy odaadják az első kol-
dusnak. A nagypénteken sötét, dísztelen
templomokat nagyszombat reggelére virá-
gokkal, zöld ágakkal díszítik fel.

Nagyszombat a feltámadás jegyében zaj-
lik. Az esti körmenetek, a templomokban az
új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a re-
mény jelképe, azt adja hírül, hogy Jézus fel-
támadt, a megváltás közel van. Este „visz-
szajönnek” a harangok is Rómából. A ha-
gyományos sonkát is már szombat este, a
böjt lezárásával megkezdik.

A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok
országban szokás e napon a napfelkeltét
egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hi-
edelem kapcsolódik: egyik szerint a felkelő
nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a
másik szerint, aki jól figyel, megláthatja
benne a Krisztust jelképező bárányt a
zászlóval. E nap ünnepi étele a bárány.

húsvéthétfő Európa-szerte a játék, a vi-
dámság napja. A lányokat régen kivitték a
kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a pa-
takban megfürdették. A locsolás, az ősi ter-
mékenységvarázsló és megtisztuló rítusban
gyökerezik. A locsolás ma is elterjedt szokás,
kissé szelídebb formában, hiszen gyakran
csak kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak.

A néprajzzal foglalkozó szakemberek sze-
rint a locsolkodás még évtizedekig élő nép-
szokás lesz majd, legfeljebb apró változáso-
kon megy keresztül. Tehát ahány ház, annyi
húsvét. A mai ember megünnepli a húsvétot
– a maga módján. Viszont jó tudni, csak a
húsvéti hittel rendelkező ember lehet igazán
boldog. A húsvéti hit a feltámadott Krisztus-
ban a legfontosabb kulcsa a boldog életnek.

Miriák Ferenc
Szegi Ilona felvételei

húsvéti népszokások felelevenítése kreatívkodjunk

töltött
sajtrolád

hozzávalók: 25 dkg
eidámi sajt, 20 dkg vaj,
3 db kockasajt, 3 tojás,
15 dkg gépsonka, snidling
vagy zöldpetrezselyem.

A sajtot zacskóba rakjuk, majd forrásban lévő víz-
ben körülbelül fél órát főzzük. Amíg puhul a sajt, el-
készítjük a tölteléket. A vajat és a sajtot kikeverjük,
majd hozzáadjuk a tojásokat lereszelve, ehhez jöhet
az apró kockákra vágott gépsonka, majd a snidling
és a petrezselyem. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A sajtot zsírpapír között vékonyra nyújtjuk, körülbe-
lül 50x50 cm legyen. Ezután megkenjük a töltelék-
kel, és óvatosan feltekerjük, majd alufóliába cso-
magoljuk és betesszük pár órára a hűtőbe.

húsvéti töltött tojás
hozzávalók: 6 db tojás, 20 g vaj, só, kevés

őrölt fekete bors, 20 g mustár, 20 g torma.

A tojásokat enyhén sós víz-
ben keményre főzzük kb. 20
perc alatt. Mikor megfőttek, hi-
deg vízbe tesszük őket, majd
leszedjük a héjukat. Félbe-
vágjuk a tojásokat, a tojássár-
gákat egy tálba kiszedjük. A to-
jássárgákhoz adjuk a vajat, sót, bor-
sot. Hozzáadjuk a tormát, mustárt, és simára ke-
verjük egy villával. Csillagcsöves habzsákkal visz-
szatöltjük a krémet a félbevágott tojásokba,
petrezselyemmel díszítjük.

húsvéti tormás csülök
hozzávalók 4 főre: Fél kiló sertéscsülök –

hátsó, őrölt bors, só, 1 vékony szál torma, 200
g tejföl, 2 db tojás, reszelt sajt.

A csülköt mossuk meg jól és tegyük fel főzni jó
sós, hideg vízben egy kevés borssal. Úgy 80 perc
főzés után vegyük le a tűzről, hagyjuk kicsit hűlni,
hogy dolgozni tudjunk vele, csontozzuk ki és
vágjuk darabokra, melyeket egy hőálló tálban

helyezzünk el. Egy nagy szál tormát reszeljünk le.
A tojásokat keverjük jól el a tejföllel, keverjük a tor-
mához, majd öntsük egyenletesen a húsra. Re-
szeljünk rá sajtot, majd süssük 20-30 perc alatt
készre, míg aranybarnára pirul. Friss parasztke-
nyérrel tálaljuk.

hagyományos tojásfestési
technika

Aberzselés
azaz levél-

rátétes díszítés
lépésről lé-
pésre. Ez a
technika a leg-
egyszerűbb a
hagyományos
festések közül.

Első lépés-
ben fiatal, kü-
lönleges for-
májú leveleket
kell gyűjteni a
tojások díszítéséhez. A benedvesített leveleket kell rásimítani
a száraz, tiszta tojásra (keményre főzött, vagy kifújt). Egy régi
nejlonharisnyát tenyérnyi darabkákra vágunk és szorosan
bevonjuk vele a tojást. Legyen minél szorosabb a rögzítés,
hogy a festőlé ne folyhasson be a levelek alá. Eközben el kell
készíteni a festőlevet is. A berzselt tojások hagyományosan
barna színűek, ezt a színt természetes festőlé formájában a
legegyszerűbben a vöröshagyma száraz héjának főzetéből
kinyerni. Az elkészült festőlébe kell áztatni a tojásokat (fon-
tos, hogy ellepje őket teljesen) egészen a kívánt szín eléré-
séig. Ezután le lehet vágni a harisnyát. A kész tojásokat olaj-
jal vagy zsírral szokás áttörölni, hogy szép fényt kapjanak.

Amúlt heti számunkban az írásbeli érettségikkel foglal-
koztunk a Komáromi járáson belül. A teljes képből vi-

szont kimaradt a járás egyik nagy múltú iskolája, a Karvai
Szakközépiskola. Az intézményen belül az idén 31 magyar
nyelven tanuló diák adott számot tudásáról az írásbeli érett-
ségik során. Közülük 19-en az angol, 12-en pedig a német
nyelvet választották idegen nyelvként, a diákok minden eset-
ben a B1-es, alapszintű vizsgát választották.

A nyelvek esetében a vizsga egy zárt (teszt) és egy nyílt
(fogalmazás) részből tevődött össze. Az idei évben már szi-
gorított az iskolaügy, az írásbelin egy minimális eredmény
szükséges. A nyílt feladatoknál ez az alsó határ a 25 szá-
zalék, míg a teszteknél 33 százalék a küszöb.

A teljes adatsor alapján a Komáromi járásban 11 középis-
kolában zajlott az érettségiztetés, 804 diák adott számot a tu-
dásáról. 224 diák szlovák tannyelvű oktatást követően érett-
ségizett, 564 pedig magyar nyelvű oktatásban részesült. (b)

a karvai szakközépiskolában is
lezajlottak az írásbeli érettségikMegható esten emlé-

keztek tisztelői és barátai
a 2007. március 23-án el-
hunyt kaszás Attila szín-
művészre a komáromi
Ipari Szakközépiskola au-
lájában a múlt héten, ked-
den. Az emlékműsort és
koszorúzást Rajča Re-
náta nevelőnő szervezte,
immár negyedszer.

„Köszönettel tartozom a
segítségért Marosi Dezső
nevelő kollégámnak és Baj-
csi Roland technikusnak. Di-
cséret illeti továbbá Tóth
Szilárd, Mészáros Máté,
Szőlősi Krisztián, Süli Nico-
las, Majtényi Patrik, Czajtá-
nyi Róbert és a többiek
munkáját, akik hozzájárultak
az est sikeréhez” – nyilat-
kozta lapunknak Rajča Re-
náta. A műsor Henzel Patrik
iparista diák gitárjátékával
kezdődött, majd Wass Al-
bert: Üzenet haza című ver-
sét Borsó Ákos szavalta. Az
est konferansziéja Szabó
Kinga volt. Ezután Modrócky
Mercédesz, Busánszki Re-
gina és Angyal Gábor, az
Eötvös Utcai Alapiskola ta-
nulói mondtak prózát, ver-
set, majd a komáromi
Klapka György Dalkör lépett

a közönség elé, Szabó Fe-
renc karnagy vezetésével.
Nem hiányzott Rigó Pál prí-
más, hegedűvirtuóz és
Szabó Annika citerás sem.
Ezután Kovács Gábor mon-
dott részletet Szergej Jesze-
nyin: A kutya című művéből.
Utána Benes Ildikó szí-
nésznő adta elő Edith Piaf
Harmonikás és Könyörgés
című sanzonjait. Két diák
következett. „Tartozom még
egy álommal” – énekelte
Skop Ildikó, Kovacsics Dávid
szintetizátoros kíséretével.
Nagy sikert aratott Bognár
Hajnalka XVI. századi virág-
éneke. A műsor vége felé
Kelemen Petra, csalt köny-
nyeket a nézők szemébe A
padlás című musical
„Örökre szépek” című dalá-
nak előadásával. Stubendek

Attila a budapesti Kaszás At-
tila Diákkör nevében mon-
dott rövid ünnepi beszédet.
Végül Molnár Viktória szólal-
tatta meg zongorán Yann Ti-
ersen: Comptine D’aurte éte
című szerzeményét.

Az emlékest után többen
megkoszorúzták Kaszás At-
tila szobrát, melynek talpa-
zatán sokáig égtek aznap
este a mécsesek.

Bárány János
Fotó: Fekete Krisztián

négy generáció emlékezett kaszás attilára

Kaszás Margit, Attila
édesanyja az emlékesten



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
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Karva
Megyercs

Martos

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)

oznámenie
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

TERMÁL, s.r.o. so sídlom Promenádna
3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavre-
tie zmluvy o nájme nebytového priestoru Reš-
taurácie Beatrix v areáli termálneho kúpaliska
vo Veľkom Mederi.

Informácie o predmete nájmu a podmienkach súťaže je možné získať
osobne, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti: Promenádna
3221/20, 932 01 Veľký Meder.

Pre poskytnutie informácie sa vyžaduje poplatok vo výške 10 €. Spô-
sob zaplatenia poplatku poskytneme na mailovej adrese konatel@ther-
malcorvinus.sk.

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

Értesítés nyilvános üzleti versenypályázat kiírásáról

TERMÁL, s.r.o., székhelye: Promenádna 3221/20, 932 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
nagymegyeri termálfürdő beléptető csarnokában található BEATRIX ét-
terem bérbevételére.

A bérbeadás tárgyával kapcsolatosan és a versenypályázat feltételei-
ről részletes információ személyesen illetve írásban a következő címen
kapható: TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder. Az
információkat 10 eurós díj ellenében szolgáltjuk, 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.

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� 4�1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� 4�1 ���

EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

Autošport KISS

Arégió nyugati részének második leg-
nagyobb települése Csallóközara-

nyos. A 2400 lelket számláló község két
nagyobb horderejű terv kivitelezésén
munkálkodik. Varjú Éva, a falu polgár-
mesternője a napokban tájékoztatott ben-
nünket arról, vajon melyek is ezek a fel-
adatok.

„A legégetőbb feladatként a helyi sport-
csarnok felújítását említeném. Itt már a múlt
év végén elkezdődtek a munkálatok, de a
rossz idő keresztülhúzta a számításainkat,
így a munkák további része csak idén foly-
tatódhat. Tudvalevő, hogy a sportcsarnok te-
tőszerkezetével mindig problémák voltak, így
már elkerülhetetlen volt az épület tetőcseréje,

valamint annak mielőbbi szigetelése. Telje-
sen új nyílászárók kerültek a régiek helyébe.
A külső munkálatokat is szeretnénk folytatni,
de ezenkívül egy még fontosabb feladat áll
előttünk, mégpedig a sportcsarnok teljes já-
tékterének a felújítása. A padlózat cseréjét
önerőből vagyunk kénytelen megoldani, mi-
vel ez idáig semmilyen pályázati támogatást
nem kaptunk. Ez mindenképpen komoly be-
ruházást igényel, ugyanis itt 1200 négyzet-
méterű felületről van szó. A másik célunk,
ami szintén egy komoly beruházás, az a
sportcsarnok, valamint a tornaterem melletti
rész fitness teremmé való átalakítása. Nagy
igény mutatkozik erre a tevékenységre, főleg
a fiatalok részéről, ezért az idén ezt is sze-
retnénk realizálni. A továbbiakban megemlí-
teném még a tornatermünk ablakainak a
cseréjét is, mert már ezek is megértek a csi-
nosításra.

Évek óta sikeresen működik az 5 falu
sportnapja elnevezésű ügyességi verseny,
melyet idén nálunk rendezünk május elején.
A nyár folyamán községünk ad otthont a Híd-
verő Napoknak. Ez egy monumentális három
napos esemény, ahol 13 település vesz
részt. Úgy terveztük, hogy a szombati nap fa-
lunapi szintű rendezvények kavalkádja lenne,
mely elsősorban a családokról szólna. Ter-
mészetesen azokat a közösségi rendezvé-
nyeinket is szeretnénk megtartani, amik még
szorosabbá kovácsolhatják községünk lako-
sait” - mondta a falu polgármesternője.

-pint-

érdemes itt élni a fiataloknak

hajdan az esztergomi Érsekség job-
bágyfaluja volt a hétszáz lakosú Mar-

tos, amely két folyó: a Nyitra és a Zsitva
ölelésében fekszik.

„Közel félmillió euró értékű környezetvé-
delmi beruházás valósult meg a Magyar–
Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési
Programnak köszönhetően Martoson. Az
összegből a falu belterületén található három
tó, a Héder, a Horváth és a Kis tó revitalizá-
lását végeztük el. A tavak köré pedig egy to-
vábbi projektnek köszönhetően padok, mó-
lók és világítótestek kerültek” – kezdte tájé-
koztatóját Keszeg István polgármester.

„Befejeztük a közvilágítás felújításának II.
szakaszát 191 ezer euró értékben. Ennek
köszönhetően a község területén 230 db
lámpa került kihelyezésre 70 wattos égőkkel.
Ezáltal olyan helyekre is kerültek lámpák,
ahol eddig még nem volt világítás. A további
sikeres pályázatunknak köszönhetően a köz-
ségi hivatalt az óvoda első emeleti részébe
költöztettük, mivel 422 ezer euró értékben
befejeztük a községi hivatal teljes felújításá-
nak első szakaszát. A felújításnak köszön-
hetően az épületben kap majd helyet az
óvoda, a könyvtár, a nyugdíjasklub, az ifjú-
sági klub és természetesen a községi hiva-
tal. Az épület emeleti részének felújítását
pályázati forrásból szeretnénk befejezni. Át-
adtuk a hatos bérlakást, amelynek költség-
vetése 298 745,27 euró”.

Ami az idei terveket illeti, Keszeg István el-
mondta, az egyik legfontosabb beruházás a
9 éve húzódó szennyvíztisztító-állomás meg-
építése. Nagy szükség lenne a község teljes

úthálózatának a felújítására is. A lehetősé-
geikhez mérten szakaszonként kívánják a
mellékutcákat felújítani. 2014 végén - 2015
elején befejeződik a földrendezés is a falu-
ban. Erősen fogy a lakosság, miközben a
munkanélküliek száma sem mondható ala-
csonynak: a statisztikai hivatal jelentése sze-
rint 100-an vannak.

„Mára a nyugdíjasok aránya a lakosság
összlétszámához viszonyítva nagyon ma-
gas. Beruházásainkkal szeretnénk jelt adni a
fiataloknak, hogy érdemes itt élni, ideköl-
tözni. Ám semmiképpen sem szeretnénk,
hogy ez a falu ősi arculatának elvesztését
eredményezze. Sajnos, a faluban működő
szervezetek sokáig nemigen tudtak együtt-
működni. Változtak az idők, a martosiak is.
Ennek legékesebb bizonyítéka az, hogy több
szervezet rendez egy programot. Ki-ki a
maga dolgát végezve, de szorosan együtt-
működve.“ Így képzelik el a jövőt Martoson.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Befejezték a községi hivatal teljes felújítá-
sának első szakaszát

A Hídverő Napok jegyében
Csallóközaranyos

Ahelyi Csemadok a Boschán–
kastélyban tartotta az évzáró

közgyűlését, melyen részt vett
Vass Laura, a Csemadok járási
titkára is. A kulturális program
egyik része a helyi alapiskolá-
sok kedves műsora volt, a másik
a kézimunka-kiállítás.

Közel 14-en hozták el alkotásai-
kat, hogy bemutassák a nagykö-
zönségnek. A kiállításon hímzése-
ket mutattak be, ezek közül kie-
melkedett a kalocsai gépi hímzés,
amely „riseliős” néven terjedt el, de
találhattak a szemlélődők csipké-
ket, falvédőket, sőt még kereszt-
szemes hímzéseket is, melyek
visszatükrözték az egyes hímzési
fajtákat, mint pl. az erdélyi, a kalo-
csai, a szentpéteri hímzéseket. A

kiállítást, mely nagy élményt jelentett a hímzés szerelmese-
inek, a község apraja-nagyja megtekintette. A szervezők az
elkövetkezendő időkben is terveznek ilyen vagy ehhez ha-
sonló kiállításokat. Kép és szöveg: -pint-

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Kézimunka-kiállítás
a Boschán-kastélyban

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Május 1-jén útjára indul a ter-
melői piac a Duna-korzón. ta-

pasztalatszerzés céljából a szer-
vezők, a vállalkozók, a képviselők
egy csoportja tanulmányúton is
volt. A nagymarosi termelői pia-
con próbáltak hasznos ötleteket
gyűjteni. A küldöttséget a város
polgármestere Petrovics László,
alpolgármestere Rudolf Józsefné
és a falugazda fogadta a piacon.

Nagymaros polgármestere köszön-
tőjében elmondta, egyre többen gon-
doljuk ugyanazt, hogy a helyi termé-
kek vásárlásával nemcsak minőségi
magyar terméket vihetünk ottho-
nunkba, hanem hozzájárulunk saját
településünk, kistérségünk vagy a ré-
gió gazdasági fejlődéséhez is.

A Nagymarosi piac nyáron (április
1-től október 31-ig) reggel hét órától
déli harangszóig, télen (november 1-től
március 31-ig) pedig reggel kilenc órá-
tól szintén déli harangszóig várja a
helyben termelt vagy készített porté-
káját kínáló gazdálkodót és kézmű-
vest, valamint az erre fogékony, nagy-
érdemű vásárlókat. A helypénz 500
forint, őstermelői, kistermelői, vállalko-
zói igazolvány szükségeltetik. A nagy-
marosi nyugdíjas őstermelőknek az
árusítás ingyenes. A családias légkör,
a mérsékelt árak erős versenyre kész-
tették az áruházakat, ahonnan a vá-
sárlók mindinkább ide veszik az irányt.

„A helyi termékek fogyasztásával
támogatjuk a munkahelyek megőr-
zését vagy létrehozását, ezzel hoz-

zájárulunk a térség népességmeg-
tartásához. A helyi termelői, vagy
gazdapiac az egyik legjobb megol-
dás a közvetlen értékesítésre. A pia-
cozás régi, jól bevált hagyománya fel-
éledni látszik. A gazdapiacok egyben
közösségi térként is működnek. Erre
a célra tökéletesen megfelel a község
új főtere, ahol a piaci bevásárlás kel-
lemes családi programmá nőhet ki. A
vidék fejlődésének egyik kulcsténye-
zője a helyi, illetve regionális terme-
lés, előállítás és értékesítés lehető-
ségeinek a kiszélesítése, amelyhez a
termelői piacok megjelenése és ter-
jedése jó alapot szolgáltat” – mondta
Duka Gábor, Karva polgármestere,
akit a nagymarosi piacon tett látoga-
tás csak megerősített a karvai őster-
melői piac beindításában.

Az induló piacon várják az őster-
melők jelentkezését 30 kilométeres
körzetből. A helyi, karvai őstermelők-
nek az árusítás ingyenes lesz.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Csinger László, a kol-
bászkóstoló verseny

ötletgazdája kilenc évvel
ezelőtt gondolt egyet, és
úgy döntött, rendez egy
kolbászmustrát az önkor-
mányzat segítségével. Az öt-
letből csakhamar valóság lett.
Igaz, eleinte csak a helyiek ne-
veztek be a megmérettetésbe, de
később már más településekről is
bekapcsolódtak a kolbászvetélke-
dőbe.

Minden bizonnyal február vége és
március eleje a legkedvezőbb idő-
szak arra, hogy objektívan meg le-
hessen ítélni, milyen is az elkészített,
betöltött kolbászok íze. Ha valami iga-
zán hungaricumnak számít, akkor az
az ízletes magyar házikolbász.
„Ahány ház, annyi szokás” - tartja a
mondás, s ez a kolbászok esetében
különösen igaz. Március elején már a
kilencedik alkalommal tesztelték Bo-
gyaréten a legfinomabb, legjobb ízű
kolbászokat és elmondhatjuk, hogy a
kolbászkóstoló nagyon jól sikerült.
Telt ház várta a kolbászkészítő mes-
tereket, no meg az „alkotásaikat“. A

nevezéssel sem volt baj, ugyanis 22
jobbnál jobb kolbász indult a ver-
senyben. Az elkészült kolbászokat
többtagú zsűri bírálta el, s az ő dön-
tésük alapján született meg a vég-
eredmény is. Az első helyet a Bo-
gyarétről származó gútai lakos, ifj.
Klostermann Kálmán által gyártott há-
zikolbász nyerte el. Második lett a gú-
tai Szabó József, míg a harmadik he-
lyet a bogyaréti id. Klostermann Kál-
mán érdemelte ki.

A jó hangulatú, mindvégig izgal-
mas verseny, amely az évek során
gasztronómiai rendezvénnyé nőtte ki
magát, tombolahúzással folytatódott,
ahol sok díj talált gazdára. A kol-
bászkóstoló buli egész reggelig tar-
tott. -pint-, Fotó: Szakszon Norbert

Őstermelői piacot nyitnak

Bogyarét

Kolbászkészítők vetélkedője
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... 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

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

Tel.: 0��/���0 9�0, 090� �1� ��1, 090� �0� ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/�,�� €

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

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

Adél-koreai „Ammi europe 2013”, a
szöuli dongani egyházközség misz-

sziós csoportja európai körútja során
csehországi és szlovákiai gyülekezete-
ket látogatott meg, hogy megismerkedjen
az itteni keresztyénekkel. többek között
hetényre is ellátogattak, ahol megismer-
kedtek a községgel és a gyülekezettel is.

Az esti érkezés és elszállásolás után a
másnap délelőtt programja a Hetényi Tarczy
Lajos Alapiskolában zajlott, ahol ebben a
tanévben hatvannégy református hittanos
gyermek tanul. A dél-koreai fiatalok köszön-
tésére a hittanosokból álló gyermekkórus és
az országos énekverseny aranysávos díja-
zottjai énekeltek, akiket Palcsóné Écsi Gyön-
gyi helyi lelkipásztor tanított be. A vendégek
köszöntését követően Park Sung Kon komá-
romi missziós lelkipásztor segítségével és
fordításával a vendégek mutatkoztak be és
tanúbizonyságot tettek arról, hogy ők is Jé-

zus Krisztus követői és Isten gyermekei.
Rendkívül szép és kedves előadásukat ko-
reai népdalokkal, gyermekjátékkal és még
tánccal is színesítették, amire az itteni gyer-
mekeket is megtanították, majd bekapcso-
lódtak az egyik hittanos órába is.

Délután a vendégek Esztergomba kirán-
dultak, majd visszatérve készültek az esti
előadásra. Az esti együttlét szeretetvendég-
séggel zárult, ahová a gyülekezet adomá-
nyain kívül a vendégek is hoztak egy kis
meglepetést.

„Valóban testvérként tudtunk egymásra te-
kinteni, és mindenkit magával ragadott az a
közvetlenség, öröm és lelkesedés, amit a
dél-koreai fiatalok és lelkészi vezetőjük ma-
guk körül sugároztak. Emlékeinkben meg-
tartjuk ezeket a fiatalokat és azt a csodálatos
örömöt és szeretetet, amit Krisztusban el-
hoztak közénk” – számolt be az alkalomról
Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. (miriák)

Képarchívum

Akisközség az utóbbi
időben nagy fellendü-

lésnek örvend, megmoz-
dultak a falu lakosai, egy-
mást követik a jobbnál
jobb rendezvények.

A faluban eddig még nem
működött nyugdíjasklub. Ez
az igény már több alkalom-
mal is felmerült, de nem volt
senki, aki felvállalta volna a
klub működtetését. Egészen
február közepéig, amikor is
Jakab Cecília kezdeménye-
zésére a gelléri kultúrház fa-
lai közt megbeszélés vette
kezdetét, amelyen Rácz
László, a falu polgármestere
is részt vett, a 24 nyugdíjas-
sal. Nagy volt a résztvevők
közt az egyetértés, minden-
kinek az volt a célja, hogy a
klub megalakuljon. Jakab
Cecíliát elnöknőnek válasz-
tották meg, helyettese Kürthy
József lett, a szervezet
pénztárosa Csepi Zsu-
zsanna, a vezetőségi tagok
szerepét pedig Csepi Ida,
Vendégh Antal és Kovács
Szerén töltik be. Ezután foly-
tatódhatott a további egyez-

tetés. Rácz László polgár-
mester tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy pillanatnyilag
nem áll rendelkezésre hely-
ség, ahol működhetne a
klub, de az akadály hamar
megoldódott. A Jakab há-
zaspár felajánlotta a volt Te-
xas étterem helyiségét ideig-
lenes klubként, amiért az
egész falu nagyon hálás ne-
kik, ezt követően a falu első
embere megígérte, hogy
legkésőbb nyárra a kultúrház
alagsorában biztosít termet
a klubtagok számára. A klub
minden hétfőn 2 órától mű-
ködik, ameddig igény van rá.
Jelenleg 30 tagja van. Már a

tervek is megfogalmazódtak,
melyek között szerepel a he-
lyi Csemadok szervezettel
való szoros együttműködés,
ezenkívül nyugdíjas-bál,
színházlátogatás, a nagy-
megyeri termálfürdő látoga-
tása, kisebb lazítógyakorla-
tok, tornák.

Az idősek egyre maga-
sabb létszámban jelennek
meg a délutánokon. A férfiak
kártyáznak, a hölgyek be-
szélgetnek, recepteket cse-
rélgetnek, teáznak, és ahogy
Jakab Cecília jelezte, min-
den leendő új tagot nagy
szeretettel fogadnak.

-pint-

ADuna menti Borút Polgári társulás első alkalom-
mal szervezte meg Búcson a Vintop-karkó szőlé-

szetben a szőlőmetszési versenyt. A benevezett ver-
senyzőknek 25 olaszrizling szőlőfajtát kellett megmet-
szeni 30 perc alatt. A metszés módja: 2 szálvessző és 2
csap. A szakmai zsűri – Krutek Ottó, Szente István, Igor
Štumf és Szalai László – egy-egy versenyzőnek maxi-
málisan 40 pontot adhatott.

A zsűri értékelése alapján a harmadik helyet a köbölkúti
Bebe János szerezte meg, második a madari Jobbágy Miklós.
A 2013. évi Aranymetszés Vándorverseny győztese a sző-
gyéni Milan Valjent lett. A negyedik, ötödik és hatodik helyezett
poharat, oklevelet és metszőollót kapott, valamint a verseny leg-
idősebb és legfiatalabb résztvevője is ajándékban részesült.

A verseny résztvevői megtekinthették a szőlészetben hasz-
nált kellékek kiállítását is. (miriák)

A szerző felvételei

Aközségben tizenhato-
dik alkalommal ren-

deztek borversenyt, nyol-
cadszor a Sutyú-völgyi
Borosgazdák társaságá-
nak szervezésében. Az
idei nemzetközi megmé-
rettetésen három magyar-
országi település – ács,
kocs, Nyergesújfalu –
mellett járásunk négy köz-
ségéből (Bátorkeszi, Du-
namocs, Dunaradvány,
Szentpéter) is érkeztek bo-
rosgazdák. A bírálóbizott-
ság az elmúlt évhez ké-
pest kevesebb, 149 bor-
mintát – 115 fehér- és 34
vörösbort – értékelt.

Estére elegánsan terített
asztalok mellett a gazdák
megkapták nevezett borai-
kat. Igar István, a Sutyú-völ-
gyi Borosgazdák Polgári Tár-
sulás elnöke köszöntötte a
résztvevőket, vendégeket,
köztük Igor Štumpfot, a
Duna menti Borút Polgári
Társulás ügyvezetőjét. Édes

István polgármester kie-
melte, az önkormányzat a vi-
déki turizmus fellendítésé-
ben Madaron fontos szere-
pet szán a helybéli szőlé-
szeknek, borászoknak.

A szakmai zsűri nevében
ifj. Jobbágy Miklós hasznos
tanácsokkal látta el a gazdá-
kat, a must és az újbor ke-
zeléséről, a megfelelő meny-
nyiségű kénhasználat fon-
tosságáról.

A bírálólapok összeszá-
molása után a szervezők kü-
lön értékelték a hazai és a
vendég bormintákat. A ven-
dégborászok 11 arany-, 62

ezüst-, 48 bronzérmet és 20
oklevelet kaptak boraikért. A
hazai borminták közül Édes
Zoltán (Leányka), Fábrik
András (Leányka), Tóth Sán-
dor (Olaszrizling), Vaszkó
István (Chardonnay), Csó-
kás Gellért (Olaszrizling),
Tóth Sándor (Zöldveltelíni),
Lami Jenő (Olaszrizling) ka-
pott aranyérmet. Emellett 22
borminta kapott ezüst-, 15
bronzérmet és 9 oklevelet.
Az idei Champion-díjat Édes
Zoltán madari gazda nyerte
el.

(miriák)
A szerző felvétele

hetényre is ellátogatott az
„ammi europe 2013” missziós csoport

Már Gelléren is van nyugdíjasklub

Aranymetszés
– szőlőmetszési verseny

Madar

Édes Zoltán nyerte
az idei Champion-díjat

Napjaink legrettegettebb betegségét, az érszűkü-
letet kezeli szinte hihetetlen hatékonysággal a ko-
máromi sonocentrum. Az utóbbi években sok száz ér-
szűkületes, végtagamputálástól rettegő, szív- és ér-
rendszeri betegségben szenvedő ember szabadult
meg kínjaitól, és él emberhez méltó életet a fizikai ér-
terápiának köszönhetően, melyet már több ország-
ban nagy sikerrel alkalmaznak:

• alsóvégtagi, nyaki, agyi érszűkületben
• szívkoszorúér-megbetegedésben
• cukorbetegek érszövődményeiben
• bármilyen érelmeszesedéses megbetegedésben.

A 60 kezelésből álló kúra eredményeként a járás-
távolság kilométerekre hosszabbodik, a lábszárgör-
csök megszűnnek, a végtagok átmelegszenek, a fe-
kélyek és nem gyógyuló sebek eltűnnek, begyógyul-
nak, az általános közérzet javul.

A fizikai érterápiával azokat a beszűkült hajszále-
reket tudjuk tágítani, amelyeket tablettás módszer-
rel nem lehet, mivel pont azokon az ereken kellene
végigmennie a hatóanyagnak, amelyek teljesen el
vannak záródva. Az országszerte működő Sonothe-
rápia Centrumokat vezető orvosok elégedettek a te-
rápiával, hiszen fájdalommentes, nincs mellékha-
tása, és a tudományos kísérletek is bizonyították
gyógyító erejét.

A legfontosabb mégis a gyógyult betegek öröme.
Nem csoda, hogy elragadtatással szólnak az ered-
ményekről:

„Miután cukros lettem, és a hajszálerekben ki-
alakult szűkület eredményeként már járni sem tud-
tam, orvos fiam rátalált erre a sonotherápiás klini-
kára. Már a harmadik kezelés után éreztem a javu-
lást, s azóta újra járok – meséli B. imréné.”

„Ha nem szégyelltem volna magam, sírva fakadok
minden egyes lépés után – mondja a 77 éves Molnár
József, aki korábban már több műtéten átesett. Már
az amputálás réme fenyegette. – a sebész azzal biz-
tatott, hogy nem fog fájni a lábam, ha levágják. De
nem voltam hajlandó beleegyezni. Ma nevetve gya-
logolok el az intézetig a saját lábamon. az amputá-
ció elmaradt.”

Érszűkületre fájdalommentes érterápia
- az amputáció elmaradt

MiérT fonToS az érSzűKüLeT Korai
feLiSMeréSe?

Az érelmeszesedés hosszú évtizedek alatt, csend-
ben, alattomosan fejlődik ki. Panaszokat, észlel-
hető tüneteket csak a késői fázisban okoz, amikor
már a komplikált terápia, vagy a műtéti beavatko-
zás sem mindig segít.

Kik a legveszélyeztetettebbek?
• dohányosok • 40 év felettiek • cukorbetegek
• akiknek magas a vérnyomásuk • akiknek ma-
gas a koleszterinszintjük • keringési zavarokkal
küszködők • túlsúlyos emberek • akik stresszes,
mozgásszegény életmódot élnek • akik szénhid-
rátokban, zsírban gazdag ételeket fogyasztanak

Melyek az érszűkület tünetei?
A panaszok leggyakrabban az alsó végtagokban,
ritkábban a karokban jelentkeznek:
• hideg kezek, lábak
• járáskor görcsbe álló lábikra, vagy

elnehezedő “nehéz láb” érzés
• nem gyógyuló sebek (üszkösödés)
• szédülés, fülzúgás, feledékenység
• fájdalom a szívtájon megterhelés hatására
• értelmi és memóriazavar

Ha a fent felsorolt tünetek közül bármelyik kettő
jelen van, nagy a valószínűsége annak, hogy a
panaszok hátterében az érszűkület állhat.

Most jelentkezzen fájdalommentes vizsgálatra, várólista nélkül! Tel: +36 30 638 24 88, Sonocentrum - Komárom, Szent László u. 16.

Kezelés előtt Kezelés után

Irodát, üzlethelyiséget keres? esetleg
szeretne kevesebb bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb he-
lyén, a Duna rakparton, a híd alatti
parkoló mellett. Ezen kívül teljesen új,
tágas helyiségeket (70+80 m2) is
bérbe kínálunk, közvetlenül az utca-
fronttól közelíthető meg, igény szerint
garázzsal.

tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33



• Eladó garázs a Velox házakkal
szemben az I-es lakótelepen.
Tel.: 0903 232 771.
• Családi ház eladó Nemesó-
csán. Tel.: 0915 344 849.
• Eladó 17,5 á kert Őrsújfalu
után. Tel.: 0915 661 991.
• Gyermekfelügyeletet vállalok.
Tel.: 0918 255 473.
• Szobafestést, külsőfestést, má-
zolást vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• Hízók eladók Nemesócsán
150-180 kg súllyal, irányár 1,40
€/kg. Tel.: 0907 209 821.
• Házi csirkék eladók, bontva
2,70 €/kg, élve 2,00 €/kg. Tel.:
0905 168 712.

• Eladók tujafák 70-80 cm - 1,50
€, smaragd 1m - 6 €. Tel.: 0908
301 461.

• Path Község kedvező feltételek
mellett bérbe ad a fürdő terüle-
tén, medencék szomszédságá-
ban fekvő, vállalkozásra alkal-
mas helyiségeket. Bővebb tájé-
koztatást a 0357787765-ös, il-
letve a 0905 927 446-os tele-
fonszámon adunk.

• Obec Patince za výhodných
podmienok dáva do prenájmu v
areáli kúpaliska miestnosti na
podnikanie vedľa bazénov. In-
formácie: 035/7787765 alebo
0905927446.
• Hľadám doučovateľku zo slo-
venského jazyka v KN. Tel.:
0908 683 510.
• Szlovák nyelvi korrepetálást
keresek, KN. Tel.: 0908 683 510.
• Kiadó másfél szobás berende-
zett lakás Ógyallán, azonnal be-
költözhető. Tel.: 0902 841 761.
• Eladó vagy hosszú távra kiadó
lakás Gútán. Tel.: 0905 918 388.
• Eladó családi ház Marcelházán,
ár: 12.000 €. Tel.: 0911 204 962.
• Hľadám brigádu na soboty a
nedele, aj do Kauflandu a
Tesco. Tel.: 0919 317 813.
• Eladó 2-szobás részben felújí-
tott lakás a Komenský utcán.
Tel.: 0944 928 952.
• Szobafestést, glettelést válla-
lok. Tel.: 0919 317 813.

• Gond van a kútjával? Hívjon,
segítek, fúrás – öntözés. Tel.:
0908 089 360.
• Eladó 2 db új fa kerti pad asz-
tallal féláron: 200 €. Tel.: 0915
270 685.
• Eladó új Nokia 610, ára:110 €.
Tel.: 0948 501 466.
• Eladó dió pucolva, jó minő-
ségű, ár 6 €/kg. Tel.: 0944 066
561.

• Eladó Naszvadon családi ház
és Scholze pianínó. Tel.: 0908
612 405.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó 8 pléhes kalácssütő, ke-
lesztővel, szalámiszeletelő. Tel.:
0918 432 592.
• Eladók húsvéti bárányok és bir-
kák, hordós borok. Tel.: 0907
288 211.
• Eladó Renault Clio 1,5 Dci, ga-
rázsolt, gy.év.: 2002, jó állapot-
ban, KN. Tel.: 0908 442 691.
• Bérelnék családi házat KN kör-
nyékén, 2-3 személy. Tel.: 094
877 755.
• Konyhai kisegítő munkát kere-
sek. Tel.: 0917 144 341.
• Eladók boroshordók, ár meg-
egyezés szerint. Infó: klima-
nova@freemail.hu.
• Eladó Citroёn AX 1,4 D. Gy.
év.: 1996. Jó állapotban. Tel.:
0904 693 578.

• Eladók romanov birkák, viet-
nami kismalacok, kiskecskék.
Tel.: 0903 390 379.

• Eladó Forschritt rotovátor tar-
tozékokkal. Tel.: 0908 773 950.
• Személyszállítás 1+8, teherszál-
lítás 1 tonna. Tel.: 0915 664 048.
• Kiadó 3-szobás lakás 300 €-ért
rezsivel együtt, Gen. Klapku, 1.
emelet illetve eladó, ár meg-
egyezés szerint tulajdonlappal.
Tel.: 0908 743 498.
• eladó Gútán 3-szobás felújí-
tott lakás a 4. emeleten. tel.:
0905 186 185.
• hitel ingatlanfedezettel, tar-
tozások intézése. tel.: 0905
587 413.
• Ültetni való krumpli eladó. Tel.:
0915 138 571.
• Predám Škodu Octavia 1,4 tsi,
elegance + výbava. Tel.: 0911
577 800.
• Vennék lakást-ingatlant, KN
(teherrel is). Készpénz. Tel.:
0905 468 711.
• Pincért/nőt felveszünk Tanyon
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.
• Eladó 2-szobás részben felújí-
tott lakás a Komenský utcán.
Tel.: 0944 928 952.

• Szobafestést, glettelést válla-
lok. Tel.: 0919 317 813.
• Hľadám prácu ako uprato-
vačka, výpomocná sila, ak viete
ponúknite, KN, NZ. Tel.: 0917
721 974.
• Sürgősen pénzre van szük-
sége? 3 pénzintézet ajánlatai
közül keressük meg önnek a
legmegfelelőbbet. Azonnali hite-
lelbírálás. Hívjon vagy fáradjon be
irodánkba. Cím: Župná 14, Komá-
rom (Allianz épületében), 1. em.
210-es ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhengeres
Consul írógépet kicserélnék szin-
tén alig használt rövidhengeres
Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Vennék sérült vagy motorhi-
bás Škoda octáviát vagy Fá-
biát. tel.: 0905 624 310.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €. Tel.:
0918 498 050.
• Akciós gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, vállalkozóknak és
nyugdíjasoknak. Hívjon 0903
429 427.

• Ház körüli és kerti munkák vál-
lalása, kisebb csomagok szállí-
tása kb. 200 kg-ig. Tel.: 0944
220 957.
• Vennék Zetor traktort és tZ-
tk-14 kistraktort, pótkocsit,
üzemképtelen állapotban is
lehetnek. tel.: 0905 624 310.
• Eladó Jamaha PSR 3000 szin-
tetizátor, ár: 750 €. Tel.: 0907
272 399.

• Eladók 7-hetes Dominant tojó-
jércék (5 szín), 3,55 €/db. Tel.:
0948 077 891, 0903 130 168.
• Traktorokat és ONC munkagé-
peket vennék, rosszabb állapot-
ban is. Tel.: 0905 950 930.

• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sportolók-
nak, iskolásoknak kedvez-
mény. tel.: 0915 111 646.
• Kandallók, cserépkályhák. Szé-
pek, jók, kedvező árak! www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel: 0036 20397 9102.
• Csempekandallók és cserép-
kályhák értékesítéséhez üzlet-
kötőket keresünk. www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkalyhak.hu.
Tel: 0036 2039 79102. E-mail:
zach@chello.hu.
• eladó Dema márkájú gyer-
mekkerékpár, papírokkal, jó
áron! tel.: 0915 767 673.

ÚJSZüLöttek:
Kaczková Scarlett (Komárom); Soós Noémi (Perbete); Komlósi
Roderik (Érsekújvár); Gyurcsovicsová Liliana (Ógyalla – Zöldállás);
Csehová Natália (Komárom - Vadas); Nagyová Bianka (Keszeg-
falu); Csicsó Anna Orsolya (Izsa); Bölcs Hunor Attila (Izsa); Pirityi
Lara (Érsekújvár); Merceg Dominik (Bajcs); Seregül Adrián (Gúta);
Szabóová Flóra (Csallóközaranyos); Tóth Timothy Sebastian (Ko-
márom); Krajčík František (Vágsellye); Pálinkás Levente Ferenc
(Komárom); Rigó Erik (Marcelháza); Zelenčíková Ema (Nagysu-
rány); Kardošová Jolana (Bátorkeszi)

eLhUNytAk:
Bartal Ferenc (63) Komárom; Macho Štefan (81) Őrsújfalu; Tücsök
Lajos (70) Dunamocs; Sýkora Ján (92) Komárom; Forró Mihály (69)
Gúta; Psota Margit (84) Bátorkeszi; Forgácsová Eva (51) Komárom;
Bertók Mária (67) Komárom; Habardik Borbála (84) Kava; Ing. Zá-
horský Pavol (32) Hetény; Szabó Vojtech (73) Gúta; Zišková Mar-
gita (83) Komárom; Sziráczki Martin (75) Komárom; Angyal Fran-
tišek (57) Komárom

háZASSáGot kötöttek:
Szabó Győző (Csallóközaranyos) és Csernyánszky Enikő (Komá-
rom); Halász Viktor (Dunaszerdahely) és Královicsová Melinda
(Szímő)
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Első fotóm

Nyilasová Vanesa
Ógyalla

(3100/49)

Bartalosová Vanesa
Gúta

(3750/50)

Nagyová Bianka
Keszegfalva
(3300/50)

hlaváčková Žofia
Érsekújvár
(2850/48)
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• Starožitnosti Unicorn régi-
ségek, Župná ul., az Allianz
biztosító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásárlás.
Po dohode prídeme aj na ad-
resu. kérésre címre megyünk.
tel.: 0905 528 522.

Záložňa Unicorn, Komárno, Pa-
latínová 34. Najstaršia a najs-
poľahlivejšia záložňa v Ko-
márne. Preberáme zlato, staro-
žitnosti, elektroniku, mob. tele-
fón, stálym klientom poskytu-
jeme 10 % zľavu. 0905 528 522.

• Sex shop Unicorn - Ponúka
erotický tovar rôzneho
druhu, erotickú bielizeň, DVD
filmy a iný tovar erot. cha-
rakteru. otvorené v prac.
dňoch od 16.00 - 18.00. Na te-
lefonické zavolanie otvoríme
počas celého dňa, tel: 0905
528 522. Adresa: europália -
oproti Šeko shop-u. kN.

Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580

Gyorskölcsönök 24 órán
belül. tel.: 0907 452 538.

elektro tV szerviz, Lami Gá-
bor (Bátorkeszi). tel.: 0905
239 403. tV, LCD, Plazma-
készülékek gyors és meg-
bízható javítását vállalom.

Eladó családi kripta előkelő
helyen a komáromi temető-
ben, kripta helyszám: „A 090”
RK. Érdeklődni lehet a
035/6428144 telefonszámon,
délután és az esti órákban.

Megemlékezés
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,

De emléked ragyog, mint a fényes csillag!”
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk március 29-én,
halálának 16. évfordulóján

Bári Jánosra komáromban.
emlékét örökké őrző:

felesége és a rokonság.

Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen álla-
potban. Tel.: 0905 950 930.

Akkreditált ápolói tanfolyam,
német nyelvtanfolyam indul
Komáromban 3. 11-én, Ógyal-
lán, Dunaszerdahelyen 3. 18-
án! AKCIÓ 190 €! 0911 395
737 www.prosocia.sk emese.
baranyaiova@prosocia.sk

Satelitek szerelése és javítása
(Digi, Magio, UPC), digitális
antennák szerelése hétvégén
is. Tel.: 0908 132 362.

Villanyszerelés és javítás. Tel.:
0907 226 059.

Eladó 461 m2-es kert, házi-
kóval Kabátfalun, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0908
403 495.

Profi Credit Vaše peniaze. Ne
várjon, kölcsönözzön most!
Tany, Nemesócsa, Csicsó, Ko-
máromfüss, Gellér, Bogya,
Lakszakállas, Nagykeszi.
www.proficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoločnosť
Profi Credit Slovakia s.r.o. Tel.:
0918 727 431, 0948 773 006.

Voľné pracovné pozície ope-
rátor(ka) vo výrobe. Miesto
výkonu práce: Galanta –
Jasplastik. Ponúkame: (2,20
hod. netto, pri 100 % do-
chádzke 2,30/hod. netto). Po-
núkame aj jednorázové bri-
gády, ktoré sú vyplácané ih-
neď po zmene. Doprava za-
pezpečená zdarma. Bez-
platná linka 0800 800 019.

Gyorskölcsön dolgozóknak,
nyugdíjasoknak, vállalkozók-
nak, Német- és Magyarorszá-
gon, valamint Ausztriában dol-
gozóknak is. Tel.: 0919 079
983. Azonnali hitelelbírálás.

Výhodný úver pre živnostníkov
a pre podnikateľov. Aj pre za-
čínajúcich. Posudzujeme Váš
hrubý ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.

Zálogház - bazár, Ferencesek
utcája 5. komárom (a Penita
étterem mellett), zálogba ves-
zünk vagy felvásárolunk
arany ékszereket, műszaki
cikkeket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victory-
trade.sk vagy facebook: vik-
tor@ viktor

Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a szerető férj, édesapa, nagypapa és testvér

Bartal Ferenc
temetésén megjelentek, örök nyughelyére koszorút,
virágot helyeztek és mély fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek.

A gyászoló család.

Megemlékezés
„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
A telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
2013. március 20-án, halálának 5. évfordulóján

Csere Jánosra (Szentpéter).
Emlékét örökké szívében őrzi: felesége Erzsébet, lányai

Ildikó és Erzsébet, két veje, négy unokája és Andika.

„Nem az a fájdalom,
Amelytől könnyes a szem,
Hanem amelyet szívünkben hordozunk
Némán, csendesen. “

Fájó szívvel emlékezünk
március 25-én, halálának

1. évfordulóján
heszki Mihályra

(Megyercs).

Emlékét örökké őrző három lánya.

Megemlékezés
„Emléked öröké itt van velünk, amíg élünk, te is élsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk
2013. március 23-án, halálának 5. évfordulóján

Lebó Gáborra
(Ógyalla).

Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.

Emlékét örökké őrző édesanyja
és testvérei családjukkal.

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án,
halálának 1. évfordulóján

ifj. ollé Jánosra
(Komárom).

Emlékét örökké őrzi
a gyászoló család.

Március 26-án volt 6-éve,
hogy súlyos betegség után örökre itt

hagyott bennünket a szeretett feleség,
édesanya, nagymama

Šajtoš Mária szül. Szeder.
Akik ismerték és szerették, szánjanak
rá egy néma pillanatot emlékezésül.

Emlékét örökké őrző családja.

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk
március 23-án, halálának

2. évfordulóján

Szalai Arankára.
Emlékét örökké őrzik:

a komáromi kórház nőgyógyászati
és szülészeti osztályának dolgozói.

Megemlékezés
„Ne jöjjetek sírva síromig,
Nem fekszek itt, nem alszok itt,
Ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon.
Fejetek felett daloló madár,
Csillagfény sötét éjszakán.
Elmentem tőletek a csillagok felé,
Aranyló csillagpor hull már lábaim elé,
Arcotokat könny ne mossa,
Hisz szívetekben vagyok mindörökre.”

Szeretettel emlékezünk
március 25-én,

halálának 9. évfordulóján

Židek Gáborra
Bátorkeszin.

Mindenki, aki szerette.

• Hűtők és fagyasztók javítása.
Oprava chladničiek a mrazni-
čiek. Tel.: 0905 666 838.
• kiadó 7-áras kert ingyenes
használatra Csallóközaranyo-
son. tel.: 0915 646 793.
• Predám 3-izbový byt, 3. posch.
(7). Ul. Rákócziho, KN, pôvodný
stav. Tel.: 0918 361 821.
• Eladó családi ház Gelléren a
155-ös házszám alatt, átépítés
szükséges, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0904 105 937.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, térkőrakást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Intenzív angol nyelvtanfolyam
felnőtteknek anyanyelvi tanárral,
egy hét 25 óra/65 € (haladók-
nak) Marcelházán. Info: 0918
393 599.
• Kiadó első emeleti 3-szobás
lakás a Víz utcán. Tel.: 0915 220
568.
• Eladó 3-szobás lakás Nemes-
ócsán, garázzsal, kerttel. Tel.:
0904 196 886.

Plasztablakok és ajtók szere-
lése és szervizelése. Servis
plastových okien a dverí. Tel.:
0918 262 260.

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk,
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy.”

Március 25-én ünnepli
3. születésnapját

Samu Alexa Jessica
Ímelyen.

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik:

papa és mama
Nagykesziről.
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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!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok,
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

0905 489 059
V pondelok 25. 3. predpokladám v našom
regióne veľmi nepríjemne a chladno, ob-
lačno a miestami snehové prehánky. Množ-
stvo snehu do 1 cm. Nočná teplota od - 3 do
- 1 ̊C, denná teplota od + 1 do + 3 ̊C.
Mierny SV vietor do 5 - 7 m/s.
V utorok 26. 3. predpokladám v našom re-
gióne ešte nepríjemnejšie a veľmi chladno,
veľká oblačnosť s občasným snežením.
Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota
od - 4 do - 2 ̊C, denná teplota od - 1 do + 1
̊C. Mierny až čerstvý SZ vietor do 6 - 8 m/s.
V stredu 27. 3. predpokladám v našom re-
gióne stále chladno, oblačno a možnosť
snehových prehánok. Nemerateľné množ-
stvo snehu. Nočná teplota od - 4 do - 2 ̊C,
cez deň od + 1 do + 3 ̊C. Mierny SZ vietor
do 5 - 7 m/s.
Vo štvrtok 28. 3. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, zrána ešte chladno,
jasno alebo polojasno, bez zrážok a k ve-
čeru a na noc pribúdanie oblačnosti. Nočná
teplota od - 4 do - 2 ̊C, cez deň od + 3 do
+ 5 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.

V piatok 29. 3. predpokladám v našom re-
gióne pravdepodobne ochladenie, veľkú ob-
lačnosť až zamračené, v noci dážď, cez deň
sneženie. Množstvo snehu do 10 cm! Nočná
teplota okolo - 3 do - 1 C̊, denná teplota od
0 do + 2 C̊. Čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s.
V sobotu 30. 3. predpokladám v našom re-
gióne zrána veľmi chladno, veľkú oblačnosť
a časté snehové prehánky. Množstvo snehu
do 4 cm. Nočná teplota od - 5 do - 3 ̊C,
denná teplota od + 1 do + 3 ̊C. Mierny SZ
vietor do 5 - 7 m/s.
V nedeľu 31. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 3 do - 1 C̊, cez deň
od + 7 do + 9 C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
V pondelok 1. 4. predpokladám pokračo-
vanie nie jarného počasia, polojasno, po-
poludní pribúdanie oblačnosti a miestami
dážď. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od - 1 do + 1 ̊C, cez deň od + 8 do
+ 10 ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 25. 03. 2013 - 01. 04. 2013

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PvC a
laminátových

parkiet
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL � mm �,9� €/�09 Sk/m�

Touto cestou by som sa chcela poďakovať
za všetkých zúčastnených za neuveriteľný
ľudský prístup, ochotu a pomoc, ktorú nám
poskytol váš zamestnanec na vašej čerpa-
cej stanici pri obci Zemianska Olča, v
nočných hodinách zo 14. 3. na 15. 3. Ext-
rémna kalamitná situácia v tejto oblasti, uzat-
vorenie cesty na každý smer zabránila
mnohým z nás, aby sme sa dostali do tepla,
a do svojich domovov a práve váš zamest-
nanec neodmietol v núdzi pomoc a umožnil
nám byť v teple do vyriešenia situácie zách-
rannými zložkami, ktoré kontaktoval.

Môžete byť právom hrdí, že máte také-

hoto zamestnanca, dnes sa už málokedy
stretávame s ochotou pomocť.

Prosím odovzdajte poďakovanie aj
vášmu zamestnancovi, ospravedlňujem sa
v tom zhone som si nezapamätala jeho
meno, ale ide o pána s polodlhými vlasmi
so stálym úsmevom na tvári.

Verím, že jeho prístup k zákazníkom vám
prinesie stálu a spokojnú klientelu, ktorá
bude lojálna voči vašej spoločnosti.

S pozdravom
Ševčíková Silvia

Zamestnanec čerpacej stanice sa volá
András Holderik.

„konečne“ sa žiaci Zá-
kladnej školy Marcelová
dočkali dňa, na ktorý celý
rok tak netrpezlivo čakali.
tento deň bol pre nás vý-
nimočný preto, lebo sme
sa s obrovskou chuťou a
radosťou vybrali na lyžiar-
sky výcvik na naše hory
do kremnických vrchov.

Autobus dorazil s našimi
vlaňajšími kamarátmi z Mod-
ran a hneď ako sme sa roz-
lúčili s rodičmi, šli pre novú
známosť do Moče. Ubyto-
vaní sme boli v penzióne
Stred Európy v malej de-
dinke Krahule. Akonáhle
sme dorazili na očakávané
miesto, okamžite sme sa vy-
strojili na prvú tohtoročnú ly-
žovačku. Hneď na začiatku
nám učitelia dali zábavnú
rozcvičku, na ktorej sme sa
dobre zabavili a rozcvičili.
Začiatočníci si osvojili zá-
klady lyžovania, a tí pokroči-
lejší sa tešili, že po roku sa

môžu zasa lyžovať. Naše dni
pozostávali z dvoch častí ly-
žovania, ktoré boli ráno a po-
obede, ďalej z troch výbor-
ných stravovaní, na ktorých
sme si pochutili a dodali nám
energiu na ďalšie lyžovanie.
Ani podvečer, keď sa už
skoro zotmelo nás nečakala
nuda, ale rôzne spoločenské
programy vo forme hier,
tanca, počúvania hudby a
sledovanie televíznych prog-
ramov. Takto ubiehali naše
dni, až kým prišiel slalom.
Každý predviedol svoje
schopnosti, ktoré nám porot-
covia – učitelia - v piatok vy-
hodnotili a mohli sme si vy-
brať jednu z mnohých cien.
Po slalome nám už nezostá-
valo nič iné, ako si pobaliť
kufre a opustiť naše najmil-
šie miesto. S ťažkým srdcom
sme opúšťali Krahule, ale
zároveň sme sa tešili domov,
aby sme mohli naše zážitky
a dojmy vyrozprávať našim
kamarátom a rodinám. Vo

Krahule – Lyžiarsky výcvik ZŠ Marcelová

vlastnom mene môžem po-
vedať, že budem spomínať
na tento lyžiarsky výcvik len
v tom najlepšom a presvied-
čať každého, aby si takýto
zážitok určite nenechal ujsť.
Kto ešte nebol na takomto
školskom lyžiarskom vý-

cviku, tak každému doporu-
čujeme, pretože si tam náj-
dete skvelých kamošov, na-
učíte sa základy lyžovania a
hlavne je to zážitok na celý
život.

Ďakujeme všetkým učite-
ľom z Marcelovej, Modran i z

Moče, našim rodičom, ktorí
nám umožnili prežiť takéto
príjemné zážitky. Stretneme
sa na rok.

Michelle Staňová,
Nikolett kálazdi,
9.A ZŠ Marcelová

PoďAkoVANIe

kalamitná situácia v Nitrianskom kraji
Dňa 14. 3. 2013 v dôsledku mimoriadne

zlého počasia – sneženia spojeného
so silným vetrom – došlo k vzniku kala-
mitnej situácie v okrese komárno.

Na cestách sa vytvárali miestami až dvoj-
metrové záveje, ktoré spôsobili neprejazd-
nosť viacerých komunikácií, v ktorých uviazlo
asi 200 osobných, nákladných vozidiel a au-
tobusov.

Táto nepriaznivá a mimoriadna situácia si
vyžiadala nasadenie všetkých zložiek IZS a
Ministerstva vnútra SR – hasičov, policajtov,
záchrannej zdravotnej služby, civilnej
ochrany, ale aj vojakov zo ženijného pluku zo
Serede, DHZ Veľké Pole, Zásahovej špe-
ciálnej jednotky z Gabčíkova.

Za pomoci miestnych samospráv boli vy-
tvorené evakuačné centrá v obciach Tôň,
Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove, Kolá-
rovo a Komárno, kam bolo postupne eva-
kuovaných vozidlami HaZZ a PZ SR asi 300
ľudí zo zaviatych vozidiel a vlakov uviaznu-
tých na tratiach. Ľuďom bolo poskytnuté prí-
strešie, teplé nápoje, strava a ubytovanie.

Najhoršia situácia v okrese Komárno bola
medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou a na
hlavnom cestnom ťahu spájajúcom Komárno
a Bratislavu v úseku medzi Zlatnou na Os-
trove a Veľkým Mederom. Vzhľadom na pre-

trvávajúce sneženie a vietor sa situácia prie-
bežne komplikovala na viacerých cestách v
okrese Komárno aj Nové Zámky.

Rýchle meniaci sa stav vyžadoval prie-
bežne riešiť udalosti na viacerých miestach,
preto boli na miesto udalosti povolané ďalšie
sily a prostriedky z trnavského, trenčian-
skeho a banskobystrického kraja, ktoré boli
po príchode okamžite nasadené na pomoc v
najviac ohrozených úsekoch. Príslušníci
HaZZ boli nápomocní pri evakuácii osádok
vozidiel, v prípadoch, keď to situácia dovo-
ľovala vyťahovali zapadnuté a zaviate vo-
zidlá, vo viacerých prípadoch vyťahovali za-
padnuté vozidlá ZZS, resp. ich osádku nalo-
žili do vozidiel HaZZ a transportovali na
miesto pomoci. Celkovo bolo nasadených
asi 50 príslušníkov HaZZ, 30 zo Zásahovej
špeciálnej jednotky, 8 z DHZ Veľké Pole a
6 príslušníkov ASR zo Serede..

K zlepšeniu situácie došlo až nasledujúci
deň, kedy sneženie ustalo a za pomoci ťaž-
kej techniky boli jednotlivé zaviate úseky po-
stupne uvoľňované. Cesta medzi Kolárovom
a Zemianskou Olčou bola v skorých večer-
ných hodinách sprejazdnená, miestami v
jednom, resp. v oboch smeroch.

pplk. Ing. Viliam Pánsky
hovorca KR HaZZ v Nitre

„Elmúltak az évek, hetvenéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Március 22-én ünnepelte
70. születésnapját

Markovics János
Gadócon.

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik, sok erőt, egészséget és
hosszú, boldog életet kívánnak:
feleséged Kató, lányaid, fiad, vejeid, menyed,
hat unokád és három dédunokád.

„Születésnapotokon kívánunk Nektek sok szépet,
Legyen vidám, derűs számotokra az élet.
Szerencse galambja mindig felétek szálljon,
Legyetek boldogok sokáig ezen a világon.”

Februárban ünnepelték
70. és 73. születésnapjukat

Nagy Gizella és Péter
Perbetén.

E szép ünnep
alkalmából szívből
gratulál az egész család.

Családi okokból elajándéko-
zom 6-éves fajtiszta bernáthe-
gyi kutyámat. Z rodinných dô-
vodov darujem 6-ročného čis-
tokrvného bernardína. Tel.:
0905 200 930.



1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Forrás-
befoglalás 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 Hacktion Újratöltve 21.10 Kék-
fény 22.10 Az ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.05 Sandokan 12.30 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 17.10 Aprónép
17.15 Caillou 17.40 Kérem a következőt 17.55 Benjamin, az elefánt
18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.15 Pasta 22.20
Kulisszatitkok 22.20 Szeretettel Hollywoodból 23.15 Maradj talpon!

DUNA
7.00 Duna design 7.30 Híradó 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon 8.20
Hej páva, hej páva 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.25 Élő egyház
10.00 Isten kezében 10.30 Hagyaték 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó
12.10 Magyar elsők 12.25 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej páva, hej páva
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45
Hej páva, hej páva 19.55 Széchenyi napjai 20.45 Hírek, sport 21.00
Tormay Cécile: A régi ház 22.50 Kultikon 23.05 Sportaréna

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 14.50 Walker, a texasi kopó. 15.50 Amit a szív dik-
tál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30
Tények 19.25 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.30
NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 A médium

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Ref-
lektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok
közt 21.30 Dr. Csont 22.30 A főnök 23.35 A hatalom hálójában

STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Bridget Jones naplója 16.30 Jim sze-
rint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei 22.00 Downton Abbey

14.50 Könyörtelen csapás 16.45 A specialista 19.00 Columbo: A be-
csületbeli ügy 20.30 Életre-halálra. Am. akciófilm 23.00 CopLand.

VIASAT
8.20 A nagy házalakítás 9.20 Nyakiglove 11.10 A dadus 12.10 Egy kap-
csolat szabályai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden
Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 A célsze-
mély 18.00 A nagy házalakítás 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok
20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A másik én

STV :1
7.25 Hírek, sport 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 13.40
Konyhatitkaim 14.20 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 A szerelem egy álom 21.40
Egy lépésre a mennyországtól 22.30 A körzet 23.15 Doktor Quinn

STV :2
9.00 A Pinochet-eset 10.50 Szemtől szemben 11.20 Fókusz 11.55 Élő
körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Művészet 2013 13.40 Família. Ma-
gazin 14.05 Hívők a Hviezdoslav téren 14.35 Sportvisszhang 15.00
FIFA-magazin 15.35 BL-magazin 16.05 Bolgár nemzetiségi magazin
16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati kalandom 18.30
Mese 18.40 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 19.50 Időjárás 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.50 Tu-
domány és technika 21.30 Hírek 22.00 Sport

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.25 A világ legszigorúbb szülői
10.30 Lara Croft 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40
Monk 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Sóhivatal. 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás
20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre 23.40 HÍREK

JOJ
6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Munkával szerzett pasi 12.00
Híradó 13.00 A szupermama 14.00 A hazugság gyűrűje 16.00 Szó-
játék 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Viszlát,
Szlovákia! 23.15 Halló

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Hacktion 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Ízőrzők 15.05
Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő 17.30
Híradó 17.35 Ridikül 18.30 Híradó 19.15 Törökország–Magyarország
labdarúgó vb-selejtező 21.35 Géniusz, az alkimista 22.30 Az ESTE
23.05 Összetört álmok sugárútján 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal

M2
6.00 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 15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire 15.50 Animá-
lia 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.50 Blinky Bill 17.20 A kis Ama-
deus 17.45 Kérem a következőt 17.55 Benjamin, az elefánt 18.30
Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta 22.15 Munka-
ügyek – IrReality Show 22.40 A hivatal 23.15 Maradj talpon!

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.30
Híradó 8.35 Sportaréna 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00
Mesélő cégtáblák A Gellért 16.30 Térkép 17.00 MacGyver17.45 Hej
páva, hej páva 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Angyali érintés 19.45 Hej páva, hej páva 19.55 Szép maszkok 20.50
Hírek 21.00 Dunasport 21.15 Egy asszony élete 23.05 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 14.00
Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív diktál 16.55
Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Tűzvonal 23.20 Hősök

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 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 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista
22.30 A Grace Klinika 23.35 XXI. század

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Miss Marple 22.00 Pári-
zsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ

13.00 Columbo: A becsületbeli ügy 14.30 CopLand. Amerikai akció-
film 16.30 Életre-halálra. Amerikai akciófilm 19.00 Columbo: Szem-
fényvesztő 20.45 Született pusztító 22.40 Jerry és Tom

VIASAT
11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóbarátok 13.10
Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel15.10 Nyomtalanul Belgiumban
17.05 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 hely-
színelők 22.25 Született deketívek23.20 A célszemély

STV :1
8.20 Galileo 9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05
Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.35 Építs házat, ültess fát! 14.20
Kachora 15.10 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos sze-
relem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sport 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 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
9.30 FIFA-magazin 10.00 A dohányzás 10.25 Bolgár nemzetiségi ma-
gazin 10.55 Fókusz 11.30 60 állati kalandom 12.00 Élő körkép 12.30
Folklórműsor 13.00 Beckó vára 13.30 Epizód. Tévéfilm 14.25 Kocká-
zatos műszaki műveletek 15.25 Ökológiai magazin 15.55 Egyházi ma-
gazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30
Mese 18.35 Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Trükkök az élelmiszeriparban 20.45 Rendelő 21.10 A szlovák elit galé-
riája 21.30 Hírek 22.00 Sport

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 11.35
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 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 20.20 Feleségcsere 21.30 Forró vér 22.50 Éj-
szakai híradó 23.10 NCIS JOJ
6.35 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 20.10 Időjárás20.30 Panelházi
történetek. 21.30 Családi ügyek 22.45 A Geissen család

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ec-
ranul Nostru 13.25 Caruso másik hangja 14.20 Útravaló 14.35 Ízőr-
zők. Harta 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, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész
22.00 Az ESTE 22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.10 Sandokan 12.35 Vipo és
barátai 12.50 Mi micsoda 13.15 Animália 13.40 A Nyereg Klub 14.05
Az idő kalandorai 14.30 H2O 15.00 Az idő kalandorai 15.25 Lizzie
McGuire 15.45 Animália 16.15 Sandokan 16.40 Raju, a riksa 16.45
Blinky Bill 17.10 A kis Amadeus 17.40 Kérem a következőt 17.50 Ben-
jamin, az elefánt 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló
21.10 Pasta 22.15 Zöld Tea 22.40 Noé barátai 23.10 Maradj talpon!

DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.35 Angyali
érintés 9.20 Táncvarázs 10.20 „Csak természetesen“ …hogy életünk
valóban fenntartható legyen 10.50 Magyar elsők 11.05 Szép masz-
kok 12.00 Híradó 12.30 Hungária Kávéház A berlinilány 13.00 Kíván-
ságkosár 15.00 Kerekek és lépések 15.45 Magyar történelmi
arcképcsarnok 15.55 Az emlékezet helyszínei, 19/1. 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.50 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó, sport 18.30
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 Hej páva, hej páva 19.55 Fe-
kete város 21.00 Hírek, sport 21.15 Othello 23.15 Kultikon 23.35 Ma-
radona és Kusturica filmje

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. Am. sor.,
62. 14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív dik-
tál, 17. 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények
19.25 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Sher-
lock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel

7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-
nappal Budapest, 31. 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Ri-
válisok, 96. 17.20 A gyanú árnyékában, 150. 18.30 RTL híradó – Esti
kiadás 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 32. 20.50 Barátok
közt 21.30 Szulejmán

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Nyugodjék békében 20.00
Poirot: Gyilkosság az Orient expresszen 22.00 A hidegsebész 23.05
Jim szerint a világ

14.50 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 17.00 Ellenséges terület 2.
19.00 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitánynak. Am. krimi 21.00 Alien
– A nyolcadik utas: A Halál.

VIASAT
5.55 Gyilkos sorok 8.05 A nagy házalakítás 9.05 Jenifer 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 Szí-
vek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 Kísérleti gyilkosság 23.55 A célszemély

STV :1
5.50 Sporthíradó 6.10 Nők klubja 7.30 Híradó, sport 8.25 Időjárás-
jelentés 8.30 Galileo 9.10 Párharc 9.40 Családi vetélkedő 10.25 A
körzet 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Taxi 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo – a fociról 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.10 Enigma. 22.05
A Moszkító-part

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Álom Kolumbusz Kristófról 10.05 Ruszin
magazin 10.35 Fókusz 11.35 Élő körkép 12.00 Folklórműsor 12.20
Az út 12.45 Jakab egyenruhája 13.25 Trükkök az élelmiszeriparban
14.20 Színházi világnap Nemzeti. 15.55 Fordított piramis 16.20 Ma-
gyar magazin 16.35 Energetika 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 Építészet. A bécsi Postabank épülete 18.30 Esti mese 18.45
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Történele-
móra 20.55 Tanár úrnak 21.35 Hírek 22.15 Jézus anyja

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.45 Anyja fia 12.40
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Forr a bor. Szlov.
sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.30 Hírek 23.00 NCIS 23.55 Monk

JOJ
6.35 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták
15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 Dr. Csont 22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0

KEDD, március �� SzERDA, március ��

TVműsorTVműsor március 25 - március 31
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTfő, március ��

Egy férfi és a felesége belecsöppen egy
bankrablásba Berlin központjában. Ha-
marosan kiderül, hogy az egyszerű bank-
rablásnál bonyolultabb és szörnyűbb do-
log áll a háttérben.

tűzvonal • 21.30 • tV 2

Holttestre bukkannak egy múzeumban.
Brennan megállapítja, hogy az áldozat
gerincét felszabdalták, és üzenetet rejtet-
tek el benne az FBI számára. A nyomok
egy zseniális fiatalemberhez vezetnek.

Dr. Csont • 21.30 •rtL kLuB

horoszkóp
kos

Lehet, hogy nem vagy elégedett
magaddal, de partnered pont
olyannak szeret, amilyen vagy és
ennek a héten apró tanúbizony-
ságát is teszi.

Bika
Érdemes lehet pénzügyekkel fog-
lalkoznod, talán még némi kocká-
zatot is bevállalhatsz, persze csak
az ésszerűség határain belül.

ikrek
Párkapcsolatodban egy rövid vi-
har várható, de a fellegek gyor-
san tovaröpülnek, és ismét felra-
gyog számodra a Nap.

rák
ha bízol önmagadban, akkor
szakmai téren mindenképpen si-
ker várható, ezért koncentrálj az
olyan területekre, ahol valóban
megbízható szakmai tudással ren-
delkezel.

oroszLán
tartsd távol magad a pletykáktól a
héten, mert az előbb-utóbb saj-
nos visszaüthet rád.

szűz
Szívesen flörtölsz és kacérkodsz,
de közben vigyázz, hogy ne sérts
meg senkit a viselkedéseddel.

MérLeg
Ne félj a munkahelyi változtatá-
soktól, mert csak a kezdet okoz-
hat némi problémát, a folytatás
biztosan sikeres lesz.

skorPió
ha nem bízol meg másokban, ak-
kor a segítségüket sem fogadod el
szívesen, pedig nem közeledik hoz-
zád mindenki rossz szándékkal.

nyiLas
A túlfeszített tempó könnyen ki-
kezdheti az egészségedet, ezért
próbálj meg kicsit lazítani is.

Bak
komoly beszélgetésre fog sor ke-
rülni valakivel ezen a héten, aki
szeret téged. Most minden a leg-
jobb kerékvágásban halad.

Vízöntő
túlságosan is kisajátító, követe-
lődző és kritikus vagy a partne-
reddel szemben. ezzel csak azt
éred el, hogy a másik érzelmeit a
visszájára változtatod.

haLak
A gondolkodásod nagyon pozitív,
tele vagy új ötletekkel, amik arra
irányulnak, hogy végre megvaló-
sítsd egy régóta dédelgetett ál-
modat.

FIGYELEM!!!
IDŐPONtVáLtOZáS!!!
koNCZ ZSUZSA és zenekara két
március végi felvidéki koncertje be-
tegség miatt egy hónappal később,
új időpontban valósul meg: 2013. áp-
rilis 25-én, csütörtökön a észak-
komáromi VMk-ban, 2013. április
24-én, kedden a dunaszerdahelyi
VMk-ban. Kezdési idő mindkét hely-
színen este hét óra. A megvásárolt
belépők érvényesek.
1 db belépőjegyet nyertek: Kosár
Irén, Karakas Erika (Komárom) és
Belány Anna (Komárom). A jegye-
ket a helyszínen vehetik át.

Március 16-án a Tu-
multus polgári társulás
P. MoBIL koncertet szer-
vezett a perbetei kultúr-
házban. Estére hatalmas
tömeg gyűlt össze a kul-
túrházban, amely türel-
metlenül várta a perbetei
gyökerekkel rendelkező Nautilus zenekar fellépését. Fél tízkor működésbe
lépett a perpetuum mobile, azaz a P. MOBIL. A magyar rock-legenda – amely
egyébként idén ünnepli működésük fennállásának 44. évfordulóját – elját-
szotta összes nagy slágerét és szórakoztatta a több mint 500 embert, akik
jelenlétükkel megtisztelték a zenekart. Az estet az M-Rock zenekar zárta,
amely gondoskodott a jó hangulatról az ott maradottak számára.

A nagy sikert aratott koncert után a Tumultus polgári társulás már bőszen
készülődik a nyári fesztiválra, amely 2013. július 26-27-én kerül megrende-
zésre Perbetén, ahol többek közt fellép a Pokolgép és a Zanzibár zenekar
is. Pikáli henrietta

Siker a tumultuson

N
ye

rje
n

pá
ro

s
be

lé
pő

je
gy

et
a

Ze
né

s
E

st
re

.
N

em
ke

ll
m

ás
t

te
nn

i,
m

in
t

vá
la

sz
ol

ni
a

kö
ve

tk
ez

ő
ké

rd
és

ün
kr

e:
N

ag
y

S
án

do
r

sz
ín

és
z

m
el

yi
k

so
ro

za
tb

an
sz

er
ep

el
?

V
ál

as
za

ik
at

kü
ld

jé
k

a
de

lta
kn

@
gm

ai
l.c

om
e-

m
ai

l
cí

m
re

va
gy

a
D

E
LT

A
he

til
ap

,
Fe

re
nc

es
ek

ut
cá

ja
22

.,
K

om
ár

om
cí

m
ün

kr
e.

B
ek

ül
dé

si
ha

tá
rid

ő:
m

ár
ci

us
27

.

JJááttéékk!!!!!!

JJááttéékk!!!!!!



19
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–
Adria 13.25 Vágtass velem! 13.55 Gasztroangyal 14.50 A hangyák
minden tudnak 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 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munka-
ügyek – IrReality Show 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10
Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.05 Caillou 12.15 Geronimo Stilton, a kis
egér kalandjai . 12.40 Mi micsoda 13.05 Animália 13.30 A Nyereg Klub
13.55 Az idő kalandorai 14.25 H2O 14.50 Az idő kalandorai 15.15 Liz-
zie McGuire 15.40 Animália 16.05 Geronimo Stilton 16.25 Raju, a riksa
16.35 Blinky Bill 17.00 Caillou 17.05 Aprónép 17.15 A kis Amadeus
17.40 Kérem a következőt 17.55 Benjamin, az elefánt 18.30 Mese-
bolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta 22.20 Angi jelenti
22.45 Deutsche Welle válogatás

DUNA
8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.50 Határtalanul magyar 10.25 Pan-
non expressz 11.00 Fekete város. 12.00 Híradó 12.30 Hungária Kávé-
ház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Univerzum Az idő határai 15.50 Klimt
csókja bomba üzlet 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.50 Hej páva, hej
páva 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45
Hej páva, hej páva 20.00 Angyalbőrben 20.55 Hírek, sport 21.15
Csontváry  23.00 Kultikon 23.15 MüpArt classic. Les deux Stabats

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 14.50 Walker, a texasi kopó.  15.50 Amit a szív
diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények
19.25 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Jackie
Chan: A szépfiú 23.30 Zűrös szerelmek, 5.

7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 EgészségKalauz 13.40
Éjjel-nappal Budapest, 32. 14.35 Fókusz  15.20 Bűnös szerelem
16.20 Riválisok, 97. 17.20 A gyanú árnyékában, 151. 18.30 RTL híradó
19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30
Igazságosztók 22.30 A rejtély III. 

STORY TV
14.30 Poirot-novellák 15.30 Downton Abbey  16.30 Jim szerint a világ
III., 5. 17.00 Gordon Ramsay   18.00 Columbo: Fogas kérdés. Am. krimi
20.00 Poirotnovellák: Ékszerrablás a Grand Metropolitan-ben. Ang.
krimi 21.00 Jól áll neki a halál 23.05 Jim szerint a világ 

14.45 Alien – A nyolcadik utas: a Halál 17.05 Született pusztító. 19.00
Columbo: Két detektív, egy gyilkosság 22.30 Az igazság nevében.
Am. akciófilm 22.40 Kíméletlen bosszú

VIASAT
6.10 Gyilkos sorok  8.10 A nagy házalakítás 9.10 Óriási nyomozó: Ha-
lálbiztosítás 11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóba-
rátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul
Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy ház-
alakítás 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél,
8. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25
Született detektívek  23.20 A célszemély 

STV :1
7.05 Bibliai történetek A Messiás érkezése 7.30 Egy mindenkiért, min-
denki... 8.55 Mach, Šebesta és a bűvös kagyló Cseh vígjáték 10.35 A
csikó.  12.10 Nők klubja 13.35 Biblia. Mózes  15.00 Büszkeség és bal-
ítélet 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50
Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjá-
rás 19.50 Sporthírek 20.10 Dajka kalamajka  21.35 Riporterek 22.05
Borgiák II.  23.00 A repülő Cyprián legendája

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Éjszaka az archívumban 10.05 A televí-
zió archívumából 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz  11.35 Építé-
szet 12.05 Élő körkép 12.35 Jitka és Jana Zenés műsor 13.05
Rendőrségi magazin 13.45 Történelem óra  14.45 Tanár úrnak 15.25
Idősebbek klubja 15.55 Romamagazin 16.20 Függő vagyok? Illegális
drogok 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közel-
ről 18.30 Mese 18.40 Természetbarátmagazin 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 A tudomány története 20.55 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor  9.20 Feleségcsere – Új részek 10.30
Beteljesült álom Am. film 12.30 Keresztapus. 14.40 Monk – Flúgos
nyomozó 15.35 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 Az utolsó léghajlító 22.40 Éjszakai híradó

JOJ
6.35 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 történetek16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek
21.30 Dr. Tökéletes 22.45 A Geissen család  23.45 Halálos kitérő 2.

M1
6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30
Kerékpártúra Magazin 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30
Nemzeti Nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 KorTárs 13.05
Angi jelenti 13.35 Úticélok 13.55 MTK–Bp. Honvéd OTP Bank Liga
labdarúgó- mérkőzés, élő 15.55 Zöld Tea 16.25 A világörökség kin-
csei 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzom-
bat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Péter,
a kőszikla 22.00 Twist Olivér

M2
6.00–12.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tatonka történetei 12.30 Kaja-
kalandok 12.50 H2O 15.05 Táncakadémia 15.30 Csajok a zŰrből 15.55
Galambbegy 16.55 Tatonka történetei 17.20 Log Jam 17.25 A Mézga
család különös kalandjai 17.50 Rajnu, a riksa 18.00 Benjámin, az ele-
fánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Cápák a kere-
sőmben 21.35 Julianus barát  23.50 MTK–Bp. Honvéd OPT Bank Liga
labdarúgó- mérkőzés

DUNA
7.15 Gyökerek 8.00 Kerekek és lépések 8.45 Élő egyház 9.15 Isten ke-
zében 9.40 Akadálytalanul 10.10 Székely kapu 10.35 Duna design
11.05 Ménes élet 12.00 Híradó 12.15 Nagyszőlősi keresztút 12.30
Ben Hur  2/1. 13.55 II. János Pál pápa  Lengyel dok.film 15.30 Önök
kérték 16.30 A 111-es. Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Psota
Irén születésnapjára 20.25 Futótűz 21.15 Quo vadis? Am. 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 14.30 Psych
– Dilis detektívek 15.30 Monk 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hó-
naljmirigyshow 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Igazából apa
Magy. vígjáték 21.30 A jég fogságában 2/1–2.

7.00 Kölyökklub 10.15 Trendmánia 10.50 Mint a mesében 11.45 XXI.
század  12.15 Házon kívül 12.45 Míg a halál el nem választ 13.15 Az
utazó 14.15 A zöld íjász 15.20 A hős legendája 16.20 Pár lépés a
mennyország. Am. film 18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30
Jégkorszak  21.05 Anyám új pasija 23.05 Legyőzhetetlen

STORY TV
10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ  14.30 Fapa-
dos történetek 15.00 Álomhajó – Rio 17.00 Downton Abbey 18.00
Ahová lépek, ott fű nem terem 20.00 Miss Marple: A Bertram Szálló.
22.00 A kaptár

13.35 Rendőrakadémia 15.15 Szabadítsátok ki Willyt! 17.30 Asterix
és Obelix: A Kleopátra-küldetés 19.40 A rettenthetetlen. Am. akció-
film 23.00 Leszámolás Kis-Tokióban 

VIASAT
7.50 Topmodell leszek! XIII., 13. 8.50 Jenifer 10.50 Luxusdoki I., 9-10.
12.45 Kilenc  14.15 Carrie naplója I., 4. (ism.) 15.15 Kertvárosba szám-
űzve 15.45 Candlefordi kisaszszonyok18.00 Sztárkoktél 18.30 Az ét-
terem harcosai 19.00 Beverly Hill-i nindzsa.  20.55 Trisztán és Izolda
23.30 G.I. Jane. 

STV :1
6.45 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 7.45 Fidlibum meséi 8.10 Aste-
rix és a gallok 9.20 A Postamester 2/2. 10.55 Lassie. Am. film 12.30
Biblia. Jézus Ném.–ol.–ang. filmdráma 14.00 Büszkeség és balítélet
Ang. film, 6/3. 14.55 Tűzzel-vassal Lengy. filmsor., 4/2. 15.45 Kék
tigris. Szlov. film 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gaszt-
ronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda 21.10 Félelem nélkül: II. János Pál. Am.
életrajzi film 22.35 Sporthírek 22.50 Bizonyítás. Am. film

STV :2
7.25 Húsvét előtt 8.00 Élő körkép 8.25 Énekel a Föld Dok.film 8.55
Plitvice. Osztr.– ném. dok.film (ism.) 9.50 Hétvége 10.20 BL-magazin
10.45 Hallássérültek tévéklubja 11.15 A feltámadás rejtélye. Dok.film
11.40 Família. Családi magazin 12.05 Hímestojások Dok.film 12.35
Mese délidőben 14.00 Ifjú évek. Tévéfilm 15.05 Idősebbek klubja
15.35 Farmergazdaságok 15.55 Tesztmagazin 16.10 A tavasz tizen-
hét pillanata. Orosz ros., 12/11–12. 17.55 Régmúlt idők nyomában
18.20 Esti mese 18.50 Kassa 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés
20.00 A tábornok. Színházi közvetítés 22.00 Péter és Lucia Zenés
dok.film 23.25 Mozimagazin

MARKÍZA
6.00 Labakan. Cseh–bolgár mesefilm 7.10 Scooby Doo, hol vagy? 7.30
Kung Fu Panda I., 10/2. 8.00 Madagaszkár pingvinei I., 10/1. 8.25 Ju-
manji. Am. kalandfilm 10.25 Sárkányszív 12.35 Szupersztár 15.15 Szu-
persztár – a döntés 16.00 Miről álmodik a lány? 18.20 Társadalmunk
krémje 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Harry Potter és a
Halál ereklyéi I. rész.  23.30 Johan Hex Am. akciófilm

JOJ
5.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.35 A katedrális. Ném.– kanad.
sor., 2. 10.45 Oscar. Am. film 13.00 A szövetség. Am.– ném.–cseh–
ang. thriller (ism.) 15.00 Tucatjával olcsóbb 2. Am. vígjáték 17.15 Jég-
korszak. Am. anim. film 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Pretty Woman – Micsoda
nő! Am. vígjáték 23.00 Amerikai gengszter. Am. krimithriller

M1
6.55 Család-barát  9.00 Gondolatok a Bibliában Hitetlen
Tamás 9.20 Református magazin 9.45 Evangélikus ifjúsági
műsor 9.50 Útmutató 10.20 Katolikus krónika 11.00 Húsvét-
vasárnapi katolikus mise 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 Hírek
12.40 Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak. 16.00 Sport7
16.25 DVSC TEVA–Újpest FC OTP Bank Liga labdarúgó-mér-
kőzés, élő 18.50 A DAL 2013. A sokból, hogy egy lett 19.30
Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás20.15 Magyarország sze-
retlek! 21.30 Az utolsó mohikán 

M2
6.05 Rajzfilmsorozatok 12.00 Kaja-kalandok 12.25 Galamb-
hegy 13.25 Táncakadémia 13.50 Csajok a zŰrből 14.15 Ókori
kalandok.14.45 Tatonka  15.15 Keménykalap és krumpliorr
16.10 Freddy, a békapofa 17.35 Raju, a riksa 17.40 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 18.10 Benjámin, az elefánt 18.35 Mese-
bolt 20.00 Híradó 20.35 Doc Martin  21.25 Péter, a kőszikla 

DUNA
8.10 Isten kezében 8.35 Isten kezében 9.05 Napok, évek, szá-
zadok 10.00 Lyukasóra 10.30 Református istentisztelet Han-
váról 12.00 Kapcsoljuk Rómát! - Urbi et Orbi áldás  12.30
Híradó 12.40 Ízőrzők 13.15 Ben Hur 14.40 Hazajáró Kelet-
Szlovákia 15.05 Csellengők 15.35 Hogy volt?! 16.35 Pesti
mese  18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti Hírmondó
19.05 Klubszoba 20.00 Önök kérték 21.00 Fotográfi a Ma-
gyar film 22.15 Dunasport 22.30 Buborékok 

6.00 TV2-matiné  9.10 Bajkeverő majom 10.30 Egészség-
Mánia 11.00 Kémkölykök 3-D 12.30 A 3 nindzsa nem hátrál
14.15 Igazából apa 16.10 Szahara.  18.30 Tények 19.00 A Nagy
Duett  20.00 Madagaszkár 21.40 Álljon meg a nászmenet!
23.45 Jane Austen magánélete

7.00 Kölyökklub10.10 Csavargó kutya  12.00 Kalózok kincse
Am. kalandfilm 14.05 Jégkorszak 15.40 Mrs. Doubtfire 18.30
RTL híradó 19.00 Alvin és a mókusok 2.  20.45 Utazás a Föld
középpontja felé  22.40 Anna és a király 

STORY TV
14.00 Jim szerint a világ 14.30 Fapados történetek 15.00
Sammy nagy kalandja 16.55 A Vatikán ügynöke, 9. 17.55 As-
terix és Obelix 20.00 Downton Abbey 21.00 Az angol beteg. 

14.20 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. 16.40 Alkonyat.
Am. kalandfilm 19.00 Harry Potter és a félvér herceg.  22.00
Kung-fu – A film  23.55 Crank 2. 

VIASAT
8.30 A nagy házalakítás 9.30 Kilenc. Anim. film 11.00 Az ét-
terem harcosai 11.30 Trendközelben, 56. 12.00 Sztárkoktél
12.30 A varázskard – Camelot nyomában 14.20 Beverly Hills-
i nindzsa.  16.10 Happy, a flúgos golfos 18.05 New York-i bú-
jócska  20.00 A célszemély  21.00 CSI: New York-i helyszínelők
22.00 Állj, vagy lő a mamám! 23.50 Paranoia 1.0. 

STV :1
9.20 Az arany szűz és az elátkozott fivér 9.00 Zsuzsi és a vízi
manó10.15 Húsvéti szentmise és Urbi et Orbi a római Szent
Péter térről 12.30 Biblia. Jézus  2/2. 14.00 Titkok kertje
14.50 Büszkeség és balítélet 15.45 Tűzzel-vassal 16.40 Pos-
taláda 17.50 Fő, hogy szeretjük egymást 18.15 Konyhatit-
kaim 19.00 Hírek 20.10 A pármai kolostor 23.40 Sporthíradó
23.55 Titkok kertje

STV :2
8.30 Dalol a Föld 9.35 Farmergazdaságok 10.00 Húsvéti szo-
kások 10.10 Nagy versenyek Tévéjáték 10.40 Mariazell.
Dok.film 11.30 Béka 11.55 Marika Gombitová és a Gravis együt-
tes műsora 12.35 Mese délidőben 13.30 Alacsony-Tátra – Szlo-
vákia szíve Dok.film 14.00 Egyházi magazin 14.25 Surrexit
Christus 14.40 Feltámadás 15.40 Őrangyalok 16.35 Vacsora
17.55 Régmúlt idők nyomában 18.25 Esti mese 18.45 Talkshow
19.00 Híradó 19.40 Ünnepi elmélkedés 20.00 Színházi meg-
hívó: Játék a szerelemről 21.55 Tess – Egy tiszta nő

MARKÍZA
6.00 Utazás az őskorba 7.20 Kung Fu Panda 7.50 Madagasz-
kár pingvinei 8.10 Szabadítsátok ki Willyt! 4. 10.05 A malom
hercegnője 2. 12.30 Harry Potter és a Halál ereklyéi 15.25 Ki
a faszagyerek? 17.10 Taxi 4. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár 23.35 Erőszakik.

JOJ
5.50 A katedrális 8.15 007 – Halj meg máskor. 11.10 Pearl Har-
bour – Égi háború 15.00 Aladdin 17.00 Jégkorszak 2. – Az ol-
vadás. Am. anim. film 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport,
időjárás 20.30 Avatar. Am.–ang. fantáziafilm

M1
6.25 Tér és idő keresztjén – Húsvét a művészetekben 6.55
Család-barát 9.00 Kalahári szurikáták 10.10 Boszorkány-
szombat 11.35 Hungarythm 12.01 Híradó 12.05 Twist Olivér
14.15 Magyar cirkuszcsillagok 15.10 Cápák a keresőmben.
16.10 A Lord of the Dance 17.45 Lassie 19.30 Híradó,
sport20.05 Időjárás 20.15 Némó nyomában 21.55 Szeretet-
tel Hollywoodból 22.25 Flyboys – Égilovagok

M2
12.00 Miss BG 12.15 Geronimo Stilton 12.40 Animália 13.05 A
Nyereg Klub, 34. 13.30 Az idő kalandorai 13.55 H2O14.20 Szü-
letett kémek 14.45 Lizzie Mc Guire, 34. 15.50 Animália 16.10
Log Jam 15.35 Geronimo Stilton 16.00 Mirr-Murr 16.10 A leg-
kisebb ugrifüles 16.15 Kukori és Kotkoda 16.25 A kockásfülű
nyúl 16.30 Magyar népmesék 16.40 Raju, a riksa 16.45 Blinky
Bill 17.10 Aprónép 17.10 A kis Amadeus  17.35 Kérem a követ-
kezőt 17.50 Magyar népmesék 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Lord of the Dance. 22.20 Lassie. 

DUNA
8.20 Angyali érintés 9.05 Hej páva, hej páva 9.10 Élő egyház
9.40 Isten kezében  10.05 Hagyaték  10.35 Miért pont nyúl?
11.05 A borzvár titkai  12.00 Híradó 12.10 És fölzeng a világ
12.25 Hungária Kávéház  13.00 Kívánságkosár 15.00 Húsvéti pa-
rádé  16.45 „Fák között kiválasztott” 17.45 Hej páva, hej páva
18.00 Híradó, sport 18.30 A levendula illata  20.10 Bob herceg
21.35 Dunasport 21.40 East koncert 22.40 Sportaréna

6.00 TV2-matiné 9.50 Barbie és a sellőkaland 11.10 1 és ½
lovag – Az elbűvölő Herzelinde hercegnő nyomában  13.10
Állj, vagy lő a mamám!  14.50 Álljon meg a nászmenet!  16.50
Madagaszkár 18.30 Tények 19.00 Az utolsó léghajlító 21.00
Gyógyegér vacsorára 23.15 12 majom.

7.00 Kölyökklub10.05 Míg a halál el nem választ 10.30 Én és
a gorillám 12.35 Alvin és a mókusok 14.25 Utazás a Föld kö-
zéppontja felé 16.15 Nincs kettő négy nélkül 19.00 Marma-
duke – A kutyakomédia  20.45 Az igenember 22.50
Szerelmünk lapjai

STORY TV
12.30 Született feleségek 13.30 Gordon Ramsay  14.30 As-
terix és Obelix 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ram-
say 18.00 Columbo: Columbo a rendőrakadémia 20.00 Junior
22.00 Downton Abbey 23.05 Jim szerint a világ

13.45 A bakancslista. Am. vígjáték 15.35 Asterix és Obelix: A
Kleoptára-küldetés 17.45 Terminátor 2.  20.30 Die Hard 4.:
Legdrágább az életed 23.00 A holló. Am. thriller

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok  8.15 A nagy házalakítás 9.10 A varázskard
11.00 A dadus  12.30 Jóbarátok 13.00 Happy, a fl úgos gol-
fos 15.00 New York-i bújócska 16.55 Sztárkoktél, 1. 17.00 Állj,
vagy lő a mamám!  19.00 Hanta Boy 20.55 Sztárkoktél 21.00
A Sakál 23.35 Harlequin: Ébredés 

STV :1
9.05 Heidi 10.35 Én, Pán Péter 12.10 Romulus és Rémus
14.00 Büszkeség és balíélet 14.50 Tűzzel vassal 15.45 Medi-
copter 117  17.20 Szerencsés flótás  19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Szlovákia szeretlek! 21.20 Még
egy nap Ol. film 23.10 Farkangyal. 

STV :2
10.55 Zugspitze 11.45 Harmincezres üzenet. 12.25 Valaki van
az ajtó mögött 12.40 Mese délidőben 13.55 A pókember le-
gendája 14.55 Folklórműsor 16.10 A mélység foglyai 16.45 Ve-
rekedjen, Jedlinsky úr! 17.25 Leánykérő 18.00 Régmúlt idők
nyomában 18.30 Mese 19.00 Híradó 20.00 Hogyan keletkez-
nek a villámok  20.55 Őrangyalok 21.30 Pomádé

MARKÍZA
8.35 Taxi 4. 10.20 Szerepcsere. 12.45 Hűtlenség szlovák módra.
15.50 Anyám nyakán 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó  20.20 Forr
a bor  21.30 A csúf igazság  23.40 Horrorra akadva 3. 

JOJ
6.35 A katedrális. 8.55 10 dolog, amit utálok benned 11.05
Egy bébiszitter naplója 13.20 Kisanyám, avagy mostantól
minden más lesz.  16.05 A koszorúslányok bosszúja  18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó  20.10 Időjárás 20.30 Pa-
nelházi történetek 21.30 Éjszaka a múzeumban 2. 

CSüTöRTöK, március �� SzOmBAT, március �0 vASÁRNAP, március �1

HÉTfő, április 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.45 Rex felügyelő 10.35 Az
Ige világosságában 11.00 Nagypénteki református istentisztelet
12.01 Híradó délben 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életmű-
vész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Történetek a nagyvilágból
15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő
17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.15 Péter, a kőszikla  22.00 Az ESTE 22.35 Isten szol-
gája: Sándor István – szalézi vértanú 23.20 A Megfeszített

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.15 Geronimo Stilton 12.40 Mi micsoda
13.05 Animália 13.30 A Nyereg Klub 14.00 Az idő kalandorai 14.25
H2O 14.50 Az idő kalandorai 15.15 Lizzie McGuire 15.40 Animália 16.05
Geronimo Stilton 16.30 Raju, a riksa 16.40 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.10
Aprónép 17.15 A kis Amadeus 17.40 Kérem a következőt 17.55 Ben-
jamin, az elefánt 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.40 Waczak Szálló
21.10 Pasta 22.20 Autós magazin 22.50 Átok I. 23.15 Maradj talpon!

DUNA
7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.30 Híradó
8.35 Angyali érintés 9.25 Akadálytalanul 9.50 Hazajáró 10.20 Szerel-
mes földrajz 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.30 Hungária Kávé-
ház Alvilági kérő 13.00 Kívánságkosár 15.00 FTC II – Szeged 2011 NB2
Ness Hungary labdarúgó- mérkőzés 17.00 MacGyver 17.45 Hej páva,
hej páva 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés
19.45 Pálosok 20.40 Hírek, sport 21.00 Via Crucis - A pápa keresz-
tútja a Colosseumból 22.40 Kultikon 22.55 W. A. Mozart: Requiem

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 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív dik-
tál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.30 27 idegen igen
Am. vígjáték 23.35 Kettős ügynök

7.35 Híradó reggel 8:08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riváli-
sok, 98. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 34. 20.50 Barátok közt  21.30 A zöld
íjász  22.30 Gyilkos elmék  23.30 Az egység

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Ahová lépek, ott fű nem terem. 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo 20.00 Poi-
rot-novellák 21.00 Született feleségek  23.05 Jim szerint a világ

14.30 Csillagkapu 16.50 Az igazság nevében 19.00 Columbo: Régi-
módi gyilkosság. Am. krimi 20.30 A Feláldozhatók 22.30 Lépéselőny

VIASAT
11.55 Egy kapcsolat szabályai 12.25 Jóbarátok 12.55 Szívek szállodája
13.50 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 G.I. Jane

STV :1
6.25 Rajzfilmsorozatok 8.25 A Postamester 10.00 Nagypénteki evan-
gélikus istentisztelet 11.30 Biblia: Mózes 13.10 Úton 13.35 Gasztro-
móniai kalauz 14.10 Büszkeség és balítélet 15.05 Tűzzel-vassal  16.00
Hogyan ébresztik a királylányokat?  17.25 Lassie 19.00 Híradó, sport
19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Első pillantásra 22.05
Love Story 23.45 A repülő Cyprián legendája

STV :2
9.40 Jézus Krisztus kínszenvedése és dicső feltámadása 11.25
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet 11.55 Élő körkép 12.25 Zuzanka
Hraškovie 13.35 A természet közelről 16.20 Kuruzsló 17.25 Hétvége
18.20 Mese 18.35 Teleantikvárium 18.40 A szlovákiai falvak enciklo-
pédiája 19.00 Híradó 19.40 Nagypénteki ünnepi elmélkedés 20.00
Plitvice 20.50 Svetoslav Veigl: A kereszt fénye 20.55 Jozef Tomko
21.15 A pápa keresztútja a Colosseumból 22.45 Emberek és istenek

MARKÍZA
6.45 Az utolsó léghajlító. 8.30 Forr a bor  9.35 A malom hercegnője
11.25 Pokol a hercegnővel 13.40 Oviapu 2. 15.30 Szabadság, szere-
lem 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Rohanás. Am. akciófilm 22.30 Golyózápor

JOJ
7.15 Krimihíradó 7.45 A katedrális 10.00 Arthur és a villangók 12.15
Szívtiprók 13.00 A szupermama 15.00 True Lies – Két tűz között
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Idő-
járás 20.30 Panelházi történetek 21.30 A legfinomabb szlovákiai tor-
ták 23.00 A szövetség

PÉNTEK, március �9

A sorozatgyilkosságok után újabb halott
lányt találnak a bontónál, akivel hasonló
módon végeztek, mint a sztriptíztánco-
sokkal. Miller nyomozó mindenáron fele-
lőst akar, nem törődve a tényekkel.

igazságosztók • 21.30 • rtL kLuB

A különleges történet Jézus halálától
kezdődően tárja elénk Péter apostol
(Omar Sharif) életét, s a keresztény-
ség történelmének legizgalmasabb
időszakát. Giulio Base filmje.

Péter, a kőszikla • 20.15 • M1

Mit tehet egy ausztrál festő (Kaszás
Géza), ha csődbe megy? Hazautazik
Magyarországra, hogy megkeresse
régi képeit. Hátrahagyott alkotásai he-
lyett egész mást talál. Emlékeket. 

igazából apa • 19.30 • tV 2

Jane (Katherine Heigl) egy idealista és
romantikus nő. Amikor húga, Tess iránt
Jane főnöke, George lobban szerelemre
(akibe titkon ő is szerelmes), a lány
kénytelen felülvizsgálni eddigi életét.

27 idegen igen • 21.20 • tV 2

„Fogadd el szívünk szerető szavát,
Mely neked ma boldog születésnapot kíván.”

Március 21-én ünnepelte 85. születés-
napját a szeretett édesanya, 

nagymama és dédnagymama
özv. Vödrös Antalné
szül. Szabó Julianna

Ekelen.

„Ha jő az este, s megjelennek a csillagok, 
Hidd el, ma Neked ragyognak, 
És az égre azt írják: 
Boldog születésnapot!“

Március 23-án ünnepelte 
2. születésnapját

Beke Zolika Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából sokszor

puszilják: anya, apa, a keresztszülők,
nagyszülők, dédiék és a kis Viki.

2013. március 25-én ünnepli 60. születésnapját 

Baráth Gizella 
(Komárom – Kava).

„A Jóisten megadta a 60 évet.
Kívánunk Néked megannyi szépet.

Kerüljön el messzire a betegség és bánat.
Szeretnénk úgy látni, mindig csak vidámnak.

S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a legjobb családra.

Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”

Férjed Sanyi, fiad Szabolcs.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik, jó egészséget, sok 

boldogságot kívánnak lányai, vejei, 
12 unokája, unokamenyei, unokavejei, 
17 dédunokája és az egész rokonság.

„Szeress, hogy szerethessünk, boldog legyél, erre kérünk,
Néha nehéz is az élet, tudd, hogy a gyerekeid szeretnek Téged.
Minden napod olyan legyen, mint a mai,
Vidám, boldog és örömmel teli.
A Jóistentől csak annyit kérünk, hogy sokáig legyél még közöttünk.”

Március 26-án ünnepli 
75. születésnapját 

Fazekas Erzsébet Marcelházán. 
E szép ünnep alkalmából köszöntik:

fiai, leányai, vejei, menye, unokái,
Tomi, Erika, Marika Bandival, Bandika

Biankával és a kis dédunoka Oliver.

E szép ünnep alkalmából sok szeretet-
tel köszöntik: anyu, apu, papa, mama,

Attila, Viki, Attika, Miki és Mami.

Március 18-án ünnepelte 
10. születésnapját 

Kovács Krisztián 
Csallóközaranyoson. 
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„A Jóisten megadta az 50 évet,
Kívánunk Neked megannyi szépet,
Kerüljön el messzire a betegség s a bánat,
Szeretnénk így látni, mindig csak vidámnak.
S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a kicsi családodra.
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”
Március 19-én ünnepelte 50. születésnapját 

Sáha Károly Gyulamajoron. 
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó erőt, egészséget

és hosszú, boldog életet kíván: feleséged 
Mária, lányod Andrea párjával Norbival, fiad Karcsi, 

kisunokád Ádám, anyósod, apósod, öcséd Bohuš családjával,
sógoraid családjukkal, valamint az egész rokonság.



*Chevrolet Aveo kombinált üzemanyag fogyasztás: 3,6-6,6 l/100 km. kombinált CO2 kibocsátás: 95-155 g/km. A fotók illusztrációk.
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Nagyszerű rajtot vett az MBk rieker csapata
a rájátszásban, amelyben az első helyről

vágott neki az elődöntőbe való bejutáshoz szük-
séges mérkőzéssorozatnak. ellenfele az alap-
szakasz tabellájának utolsó helyezettje, a nyit-
rabányai csapat volt. A három győztes mérkő-
zésig tartó sorozat szerdán Nyitrabányán foly-
tatódik, majd szombaton a komáromi Városi
Sportcsarnokban harmadszor is találkoznak a
csapatok. Bízunk benne, hogy az után a talál-
kozó után már csak várni fogjuk ellenfelünket az
elődöntőben.

MBk rieker – handlová 93:62 (21:13, 25:13,
23:25, 24:11) – 1:0

Pontszerzők: Bílik 19, Simpson 15, Lowe és Ste-
vens 14-14, Thompson 13, Kratochvíl 10, Dubovský
4, Šoška és Stojanov 2-2 – Crimmins 25, Bridge-
waters 16. 

A vendégek mindössze hét percig voltak egyen-
rangú ellenfelei a piros-fehéreknek, utána már csak
az történt a pályán, amit Rón mester játékosai akar-
tak. Megannyi látványos akció és „zsákolás” egész
sorozatát mutatták be hálás szurkolóiknak a hazai
játékosok, ami eléggé kedvét szegte a vendégek-

nek. Az igyekezetet ugyan nem lehet tőlük meg-
vonni, sőt, a harmadik negyedet meg is nyerték, de
ezzel együtt is akkor már 69:51 arányú vesztésre áll-
tak. Persze, minden találkozó más, így Nyitrabá-
nyára is a legnagyobb alázattal kell kiutazniuk a
komáromiaknak, hogy az azt követő mérkőzésen
hazai közönség előtt ünnepelhessék az elődöntőbe
való bejutásukat. 

Paulík József, sportigazgató: „Ebben a bajnok-
ságban szinte valamennyi csapat egyenlő erőt kép-
visel, függetlenül attól, milyen helyen fejezték be az
alapszakaszt. Senkit nem szabad lebecsülni, így mi
is egyformán tiszteljük valamennyi ellenfelünket. Ez
a mérkőzésünk remekül sikerült, de lehet, hogy
szerdán „vért kell majd izzadnunk” egy jó eredmé-
nyért. Ettől függetlenül, csapatunk továbbjutását
várom” – mondta el lapunknak a sportigazgató. 

A negyeddöntő további eredményei:
Nitra – Svit 106:97 – 1:0, Inter – B. Bystrica 85:78

– 1:0, Sp. N. Ves – Prievidza 81:63 – 1:0  

Stevens (fehérben) 14 pontot szerzett 
csapatának, míg az őt figyelő Dubovský (22)

négyszer volt eredményes

Fotó: Molnár Mónika 

Birkózás

Röplabda

Kosárlabda

SPORt

Lévai István 
európa-bajnoki
bronzérmes

Szenzációs eredményt ért el
a tbilisziben megrendezett fel-
nőtt kötöttfogásu európa-baj-
nokságon Lévai István, a ko-
máromi Spartacus verseny-
zője. A 60 kilogrammos súly-
csoport nagyon erős mező-
nyében bronzérmet szerzett,
nem kis megleptést okozva
nagynevű ellenfeleinek. A 120
kilogrammos súlycsoportban
az ugyancsak komáromi Len-
gyel Dávid az előkelő hetedik
helyet szerezte meg.

Lapzártánk után, még há-
rom komáromi birkózó lépett
szőnyegre az eb-n – Lévai At-
tila, Jakus Béla és Hencz Máté.
Az ő eredményeikről jövő heti
számunkban számolunk be.

Befejeződött a férfiak I. ligájának
alapszakasza, és bár a komá-

romi Vk Spartak már hetekkel ko-
rábban megszerezte a bajnoki cí-
met, sokan voltak kíváncsiak az
utolsó forduló mérkőzéseire a ko-
máromi csarnokban. Az ellenfél
nem más, mint a sokáig trónköve-
telő, végül ezüstérmet szerző po-
zsonyi remidon csapata volt. ez
meg is látszott a két csapat mér-
kőzésein, hiszen nem volt hiány
látványos megoldásokban, de
néha-néha a kedélyek is fellángol-
tak, legtöbb esetben a vendégek
oldalán, akik érthető módon, leg-
alább egy mérkőzésen szerették
volna megverni a bajnokot. Nos, ez
sikerült is, bár a hazai csapatot és
lelkes szurkolóit ez nem különö-
sebben zavarta. Sőt, a második
mérkőzés végén, a vendégeknek is
sportszerűen kijutott a tapsból,
mondjuk meg, nem érdemtelenül.
Valóban a bajnokság két legjobb
csapatát láthattuk múlt szombaton. 

Vk Spartak komárom – remidon
3:0 (17, 16, 22)

A nagyon lelkesen játszó hazaiak
simán nyerték az első két játszmát,
de a harmadikban a nem kevésbé jó
teljesítményt nyújtó vendégek már
kezdték megmutatni oroszlánfogaikat. 

Vk Spartak komárom – remidon
1:3 (-20, -22, 21, -24)  

Sajnos, a csapat feljátszója Ferencz
Dávid megsérült, így a vendégek ke-
rültek némi fölénybe. Németh Ödön

edző szinte az egész mérkőzés folya-
mán hazai nevelésű játékosokat kül-
dött pályára, akik nagyszerűen meg-
állták a helyüket. 

Április 6.-7.-én Privigyén rende-
zik meg az extraligába való feljutá-
sért játszott első tornát négy csa-
pat részvételével. A hazaiak mellett
Szobránc, Zsolna és természete-
sen a komáromi VK Spartak száll-
nak harcba. A második tornát ápri-

lis 13.-14.-én a Komáromi Városi
Sportcsarnokban rendezik meg.

Németh ödön mérnök: „Ha Privi-
gyén négy pontot tudunk szerezni,
úgy a hazai csarnokban rendezett tor-
nán komoly esélyeink lesznek az ext-
raligába való feljutásra. Mi ezért min-
dent megteszünk, remélem, szurko-
lóink szép számban itt lesznek, és
nem fogják kímélni hangszálaikat” –
mondta el lapunknak az edző, a klub
vezetőségi tagja.

Jó rajt a rájátszásban

Jöhet a rájátszás 

A bajnokcsapat. Felső sor balról jobbra: Németh Ödön mérnök, Vavřinec And-
rás, Šmahel Miroslav, Šmahel Peter, Moravčík Peter, Demčák Róbert, Patúc Ma-
rek. Alsó sor balról jobbra: Pálfi Erik, Habán Máté, Németh Zsolt, Ferencz Dávid. 

A fotóról hiányoznak azok a sérült, illetve munkaköri kötelezettségeik miatt el-
maradó játékosok, akik nem voltak jelen az utolsó forduló mérkőzésein, de állandó
tagjai a bajnokcsapatnak: Jalšovský István (csapatkapitány), Šmahel Martin, Nagy
András, Čech Michal, Dolník Gábor, Podstupka Samuel és Németh Szabolcs. 



RÉGIÓBAjNOKSÁG
1. Šúrovce 16 11 3 2 31:19 36
2. komárno 16 9 5 2 30:16 32
3. Palárikovo 16 8 6 2 21:13 30
4. Skalica 16 8 5 3 31:16 29
5. Topoľníky 16 8 2 6 21:27 26
6. L. Rovne 15 6 4 5 24:14 22
7. Galanta 16 6 3 7 27:23 21
8. J. Bohunice 15 6 3 6 24:23 21
9. Gabčíkovo 16 6 3 7 20:21 21

10. V. Ludince 16 6 3 7 20:23 21
11. Bánovce n/B. 15 6 1 8 12:18 19
12. Beluša 15 4 6 5 15:15 18
13. Domaniža 15 5 1 9 17:30 16
14. N. Ves n/V. 15 1 4 10 6:25 7
15. Neded 16 1 3 12 14:30 6

IV. LIGA
1. Vion "B" 17 10 5 2 45:21 35
2. V. Meder 17 10 3 4 45:19 33
3. Vrakúň 17 9 5 3 29:16 32
4. V. Lovce 17 9 3 5 30:21 30
5. Dvory n/Ž. 17 9 3 5 35:27 30
6. Šurany 17 9 2 6 25:20 29
7. Močenok 17 8 2 7 33:29 26
8. kolárovo 17 8 2 7 20:17 26
9. ČFK Nitra 17 6 6 5 25:23 24

10. N. Život 17 7 3 7 23:21 24
11. Želiezovce 17 7 3 7 20:29 24
12. Štúrovo 17 6 4 7 27:26 22
13. DAC "B" 17 4 5 8 19:23 17
14. Váhovce 17 3 2 12 15:43 11
15. Imeľ 17 2 4 11 15:47 10

V. LIGA
1. Tvrdošovce 16 11 2 3 58:20 35
2. hurbanovo 16 10 2 4 35:17 32
3. Kalná N/Hr. 16 9 2 5 34:12 29
4. Bánov 15 9 1 5 24:21 28
5. D. Ohaj 16 6 7 3 22:22 25
6. Nesvady 16 7 3 6 35:25 24
7. Kozárovce 16 5 7 4 33:24 22
8. Komjatice 16 6 3 7 33:35 21
9. Čaka 16 4 7 5 25:30 19

10. Bešeňov 15 6 1 8 26:37 19
11. Marcelová 16 5 3 8 20:31 18
12. Sv. Peter 16 5 2 9 21:60 17
13. Podhájska 16 4 4 8 33:37 16
14. Zlatná n/o. 16 5 0 11 32:42 15
15. Tlmače 16 4 2 10 24:42 14

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. ekel 17 15 2 0 72:9 47
2. Perbete 17 9 6 2 36:19 33
3. Dulovce 17 10 1 6 40:30 31
4. Gúta "B" 17 9 2 6 41:31 29
5. Šrobárová 17 8 3 6 32:33 27
6. Búcs 17 8 2 7 29:27 26
7. Bátorkeszi 17 7 4 6 29:24 25
8. Izsa 17 6 6 5 26:23 24
9. Madar 17 7 1 9 26:38 22

10. Keszegfalva 17 6 3 8 32:37 21
11 Dunamocs 17 6 3 8 41:47 21
12. Fk Activ 17 6 2 9 35:46 20
13. Hetény 17 5 2 10 26:27 17
14. Lakszakállas 17 5 1 11 26:47 16
15. Pat 17 4 3 10 27:52 15
16. Tany 17 4 1 12 27:55 13

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 12 11 1 0 42:5 34
2. Marcelháza "B" 12 10 1 1 51:13 31
3. Dunaradvány 12 7 0 5 34:21 21
4. Megyercs 12 7 0 5 21:24 21
5. Őrsújfalu 11 6 1 4 36:14 19
6. Bogya/Gellér 12 6 1 5 28:35 19
7. Nagysziget 11 5 3 3 19:13 18
8. Vágfüzes/Kava 12 4 1 7 26:29 13
9. Csicsó 12 3 3 6 17:31 12

10. Martos 12 2 3 7 17:44 9
11. Ifjúságfalva 12 0 3 9 10:32 3
12. Bogyarét 12 0 3 9 8:48 3

SPORt 2013. március 25.2 3

Felnőttek
2013. március 29. (péntek) 10.30 órakor: Bo-

gya/Gellér – Martos (Területi Bajnokság II. osztály) 15
órakor: FK Activ – Hetény, Keszegfalva – Bátorkeszi,
Lakszakállas – Ekel, Tany – Dulovce, Gúta „B” – Pat,
Búcs – Dunamocs, Perbete – Madar, Izsa – Šrobárová
(Területi Bajnokság), Marcelháza „B” – Megyercs, Bo-
gyarét – Őrsújfalu, Dunaradvány – Vágfüzes/Kava,
Nagysziget – Csicsó. Ifjúságfalva és Nemesócsa – sza-
badnaposak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály).
2013. március 29. (szombat) 15 órakor: KFC – N.
Ves n/Váhom (Régióbajnokság), Nagymegyer – Újlót
(IV. liga), Marcelháza – Szentpéter (V. liga – Keleti
csoport) 2013. március 30. (vasárnap) 15 órakor:
Ímely – Mocsonok (IV. liga), Naszvad – Podhájska (V.
liga – Keleti csoport), Bátorkeszi – Hetény, FK Activ –
Ekel, Keszegfalva – Dulovce, Lakszakállas - Pat , Tany
– Dunamocs, Gúta „B” – Madar, Búcs – Šrobárová,
Perbete – Izsa (Területi Bajnokság), Martos – Megyercs,
Marcelháza „B” – Ifjúságfalva, Bogya/Gellér – Őrsújfalu,

Bogyarét – Nemesócsa, Dunaradvány – Nagysziget.
Csicsó és Vágfüzes/Kava – szabadnaposak lesznek
(Területi Bajnokság II. osztály). 

Ligásaink idegenben:
Hontfüzesgyarmat – Gúta (IV. liga), Garamkálna –

Csallóközaranyos (V. liga – Keleti csoport), Dióspatony
– ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport).
ógyalla (V. liga – Keleti csoport) – szabadnapos lesz. 

területi Bajnokság – Ifjúságiak 
2013. március 30. (szombat) 15 órakor: Hetény –

Perbete, FK Activ – Dulovce, Madar – Őrsújfalu. 

Az elhalasztott 17. forduló mérkőzéseit a Kerületi Lab-
darúgó Szövetség sporttechnikai bizottsága 2013. má-
jus 1-re rendelte el lejátszani egységes kezdési idő-
pontokban:

Régióbajnokság, IV. liga, V. liga felnőttek: 16.30
órakor 

Régióbajnokság ifjúságiak: 10 és 12.30 órakor
IV. és V. liga ifjúságiak: 14 órakor

Heti focimenü

RÉGIÓBAjNOKSÁG

Domaniža – kFC 0:2 (0:2), Mé-
száros, Uzola

A nehéz talajú pályán a lilák tájé-
kozódtak jobban, és remek csapat
benyomását keltve, végig jobb csa-
patszellemben játszották a focit. A
hazaiak nem igazán jutottak el ko-
moly helyzetekig, míg a komáromi
csapat több kecsegtető helyzetet is
elpuskázott. „Nagyon elégedett va-
gyok a csapat játékával, a fiúk azt a
kiváló kollektív szellemet, amely az
öltözőben uralkodik, nagyszerűen át
tudják menteni a mérkőzésekre is.
Az idényt megelőző nehézségek el-
lenére úgy gondolom, hogy játékban
lehetünk a dobogóért, semmivel
nem gyengébb a csapatunk, mint
ősszel volt. Hétvégén győzelmet vá-
rok hazai pályán és remélem, szur-
kolóinknak szép élményben lesz ré-
szük“ – mondta el lapunknak a mér-
kőzés után Baráth György klubelnök.  

további eredmények: Topoľníky
– Gabčíkovo 1:1, Skalica – V. Lu-
dince 2:0, Galanta – J. Bohunice 1:2,
L. Rovne – Šúrovce 0:1, Palárikovo –
Bánovce n/B. 1:0, Neded – Beluša
0:1. N. Ves n/V. – szabadnapos volt. 

IV. LIGA

Újlót – Ímely 2:1 (0:0), Lovász J.
A második félidőben a vendégek

szereztek vezetést Lovász József
góljával, de egy védelmi hiba után, a
hazaiak 2 perc múlva egyenlítettek.
Ekkor bánhatták csak igazán az íme-
lyiek, hogy 0:0 állásnál több ziccert is
kihagytak. Aztán az asszisztens vélt
felfedezni szabálytalanságot a ven-
dégek játékosánál(!?), és a hazaiak
szabadrúgásból megszerezték győz-
tes góljukat. Fájdalmas vereség volt
ez az ímelyieknek, mivel a mérkőzés
nagyobb részében ők voltak a jobb
csapat.

Nagysurány – Nagymegyer 1:0
(1:0)

A listavezető vendégek most nem
kápráztatták el szurkolóikat, és bi-
zony kénytelenek voltak elismerni,
hogy a jobb csapat szerezte meg a
győzelmet ezen a találkozón. Me-
zőnyben ugyan nem játszottak rosz-
szul Lérant edző védencei, de azért
még érezhető volt, hogy az egyéni-
ségekkel megtűzdelt kollektíva még
nem igazán érett össze egységes
csapattá.

Gúta – Illésháza 2:0 (1:0), Tóth
Á., Máté Zs. (11 m)

Gyors, nagyon jól felkészített el-
lenfél volt az illésházi, csak éppen a
hazaiak kapujára nem jelentett külö-
nösebb veszélyt. A hazaiak ugyanis
szervezetten védekeztek, és gyors
ellentámadásaiknak köszönhetően,
többször is gólhelyzetbe kerültek.
Mindent összevetve, a vendégek
elégedetten távozhattak a Gőgh Kál-
mán Stadionból, már ami a szám-
szerű eredményt illeti. 

további eredmények: Želiezovce
– Močenok 5:2, ČFK – Štúrovo 1:0,
Vrakúň – H. Vrbica 0:0, Váhovce –
ViOn „B“ 0:2, Dvory n/Ž. – DAC „B“
3:0. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Csallóközaranyos – kozárovce
3:1 (0:1), Turza 2, Csonka N.

A sok hazai helyzet ellenére, a
vendégek mehettek egygólos előny-
nyel az öltözőbe. A második félidő-
ben aztán nagy nyomás nehezedett
a kapujukra, előbb Turza egyenlített,
majd Csonka bombagólja már veze-
téshez juttatta a hazaiakat. Turza
második, „átemelős” gólja a biztos
és megérdemelt csallóközi győzel-
met jelentette. 

Szentpéter – Garamkálna 0:0
Az első félidőben inkább a vendé-

gek játéka érdemelt volna gólt, míg a
másodikban a hazaiak előtt adódtak
nagyszerű helyzetek. Így a vége
nem is lehetett más, mint egy igaz-
ságos döntetlen. Ami figyelemre-
méltó, hogy a szentpéteriek már har-
madik mérkőzésükön nem kaptak
gólt. 

komjatice – Marcelháza 2:0 (1:0)
A két egyforma tudású csapat

mérkőzésén inkább a döntetlen lett
volna igazságos, de… Az a csapat,
amely még a legjobb helyzeteit sem
tudja kihasználni, érdemtelen akár
az egy bajnoki pontra is. Ezt a „bé-
kát” most a marcelháziaknak kellett
lenyelniük.

ógyalla – tolmács 3:0 (2:0),
Czingel, Gelle, Berecz

Nem igazán tudta megmutatni tel-
jes erejét a sörgyári csapat, hiszen
egy átlagon aluli, gyenge ellenféllel
állt szemben ezen a találkozón. A
hazaiak most sokat javíthattak volna
gólarányukon, de ne legyünk telhe-
tetlenek, a 3:0 is magabiztos győze-
lemre utal. Igaz, 2:0 után kissé ella-
posodott a játék, de a második já-
tékrészben már újra azt kapták a ha-
zai szurkolók, amit joggal várnak el
csapatuktól.  

Naszvad – Zsitvabesenyő 3:1
(2:1), Molnár A. 3

Mindazonáltal, hogy a vendégek
szereztek vezetést, egy pillanatig

nem volt kétséges a hazaiak győ-
zelme. Ez egyrészt a hazai csapat
remek játékának, és Molnár Attila
gólerősségének is betudható. Az
ilyen mérkőzésekre szokták mon-
dani, hogy az ellenfél „le lett focizva
a pályáról”.

további eredmények: Podhájska
– Tvrdošovce 3:5, D. Ohaj – Čaka
0:0. Bánov – szabadnapos volt.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

ekecs/Apácaszakállas – Vásár -
út 2:1 (1:1), Végh, Puzsér

Úgy látszik, megszakadt az átok,
amely az ekecsieken/apácaszakál-
lasiakon ült. Igaz, 1:1-es állásnál „re-
megett a léc”, de a hazai kapus bra-
vúrosan hárította a hazaiak ellen
megítélt büntetőt. Le kell szögezni,
hogy a vásárútiak egy nagyszerű
csapat benyomását keltették, de
ezen a találkozón a nagyobb győzni
akarás meghozta édes gyümölcsét. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 

hetény – Izsa 1:2 (0:1), Marikovec
G. – Zachar L., Vörös

Minden volt ezen a mérkőzésen,
amit a szurkolók szeretnek. Küzde-
lem, kihagyott büntetők, temérdek
helyzet és három gól. A vendégek
szereztek vezetést nem sokkal a
kezdés után, amit nem sokkal ké-
sőbb akár növelhettek volna, de a fi-
atal Ruhás a hazai kapuban csodá-
kat művelt. Lényegesen idősebb el-
lenlábasa, Untermayer, a vendégek
kapujában ismét bizonyította nagy-
ságát, hiszen nem sokkal az első fél-
idő befejezése előtt, bravúrosan ki-
védett egy büntetőt. A második fél-
időben egyre nőtt a hazai fölény,
mégis a vendégek jutottak büntető-
höz, amelyet viszont Ruhás hárított
nagyszerű érzékkel. Aztán jött az
újabb izsai csapás, amikor Vörös ta-
lált be a hazaiak kapujába. Az egyre
erősödő hazai támadások ellenére, a

hetényiek erejéből már csak az ered-
mény kozmetikázására futotta. Re-
mek kis mérkőzés volt. 

Šrobárová – Perbete 0:0
A nagyszerű mérkőzésen a haza-

iak előtt adódott több helyzet, ami a
tabellára való tekintettel, eléggé meg-
lepőnek tűnhet. A perbeteiek kapu-
sát, Nagyot azonban lehetetlen volt
ezen a találkozón „átlőni“. Ha gól nél-
kül is, de remek mérkőzést látott a
közönség. 

Madar – Búcs 3:2 (1:2), Gáspár
Z., Füsi, Csicsó R. – Sánta 2

Izgalmas, jó színvonalú mérkőzést
vívott a két csapat. A hazaiak 1:1 ál-
lásnál több remek helyzetet is elpus-
káztak, de végül sikerült megfordíta-
niuk az eredményt. A játék képe
alapján győzelmük megérdemelt, bár
a vendégek játéka is megérdemli az
elismerést. Amiben mindkét csapat
szakvezetői megegyeztek, az Né-
meth játékvezető pártatlan teljesít-
ménye volt. Hasonló történésekről
szívesen számolnánk be több mér-
kőzés kapcsán is. 

Dunamocs – Gúta „B” 2:0 (1:0),
Lajos E., Mázsár

Az első félidő kiegyenlített mérkő-
zést hozott, mindkét oldalon akadtak
jó helyzetek, amiből a hazai csapat-
nak sikerült egyet kihasználnia. A
második félidőben, eléggé érthetet-
len módon, a vendégek addigi jó já-
téka teljesen szétesett, ami lényege-
sen könnyített a hazaiak helyzetén.
Győzelmük így teljesen megérde-
melt. A mérkőzés jó színvonalához
Bazsó játékvezető is nagymértékben
hozzájárult, aki nagyon érzékenyen
avatkozott csak bele a játékba. 

Pat – tany 3:2 (3:1), Dudás J., La-
katos K., Barton – Bódis T., Koton P.
(11 m)

A küzdelmes találkozón a vendé-
gek szereztek vezetést, de öt perccel
később már 3:1 volt az eredmény. A

második félidőben nagyon feljöttek a
vendégek, és bizony az utolsó tíz perc-
ben a hazaiaknak nagyon meg kellett
küzdeniük szoros győzelmükért. 

Dulovce – Lakszakállas 4:0 (0:0),
Rigó 2, Habara M., Holub 

Bármennyire is furcsa, a vendégek
nagyszerűen játszották a focit, aztán
mégis… Igaz, az első félidőben sokat
köszönhettek kapusuknak, aki szinte
a lehetetlent is kivédte, de a máso-
dikban a hazaiak megtörték a laki vé-
delmet, és nagyarányú győzelmet
arattak. Pedig a hazaiak a legna-
gyobb dicsérettel illették a vendégek
játékát. De akkor hol a hiba? A szép
játékért ugyanis nem adnak ponto-
kat…

ekel – keszegfalva 8:0 (2:0), Hor-
váth 5, Blaho 2, Jankó

Nagyon sokat nem lehet erről a
mérkőzésről írni, mint a legtöbb ekeli
mérkőzésről. Az eredmények magu-
kért beszélnek, a többi csak… 

Bátorkeszi – Fk Activ 3:1 (3:0),
Cséplő Z. 2, Gáspár Zs. – Géč

Az első félidő csak és kizárólag a
hazai csapatról szólt. A másodikban
aztán feltámadtak a vendégek, és
bár különösebben nem tették izgal-
massá a találkozót, megmutatták,
hogy a jövő csapata szerepelt Bátor-
keszin. „Ma ugyan nem brillíroztak a
komáromiak, de érezni lehetett játé-
kukban, hogy szép jövő vár erre a
csapatra” – mondta el lapunknak
Szalai Gábor, hazai klubelnök. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – II. OSZTÁLy 

Megyercs – Csicsó 2:0 (0:0),
Wágner, Kurcsík

Nemesócsa – Dunaradvány 2:0
(2:0), Csizmadia, Hipp

Vágfüzes/kava – Bogyarét 2:0
(2:0), Kosa, Varga L.

Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 2:4
(0:3) Hazai gólok: Tóth P., Skalnický  

Martos – Marcelháza „B” 0:5
(0:2), Viderman 3, Marcinkó, Takács 

őrsújfalu és Nagysziget – sza-
badnaposak voltak.

Döntetlen a területi Bajnokság slágermérkőzésen
teljes erővel beindult a bajnoki idény, bár félő volt, hogy újra el kell

majd halasztani a mérkőzéseket, hiszen az időjárás továbbra sem
akarja kegyeibe fogadni a labdarúgókat. Végül mindenütt játszottak, és
már a hideg szél sem tudta elriasztani a nézőket. A régióbajnokság-
ban ismét idegenből hozott pontokat a kFC, és a nemrégen még nagy
problémákkal küzdő patinás klub kezdi visszanyerni régi fényét. A ne-
gyedik ligában a listavezető nagymegyeriek vereséget szenvedtek
Nagysurányban, míg az ímelyiek eléggé fura körülmények között vé-
reztek el Újlóton. Az ötödik ligában felemás eredményekről számol-
hatunk be, hiszen az aranyosiak, naszvadiak és ógyallaiak győzelme
mellett, Marcelháza vereséget szenvedett, míg a szentpéteriek hazai pá-
lyán remiztek. Az ő esetükben pozitívum, hogy immár harmadik mér-
kőzésükön nem kaptak gólt, ami nagy előrelépés az őszi idénnyel
szemben. A területi Bajnokságban több, nagyon jó színvonalú mér-
kőzésről számoltak be tudósítóink. A forduló slágermérkőzésének ki-
kiáltott találkozón gólnélküli döntetlen született, és bizony a szilosiak
álltak közelebb a győzelemhez. Az ekeliek menetelését már csak tá-
volból követhetik az ellenfelek, hiszen előnyük tetemes, és mérkőzés-
ről mérkőzésre növelik lőtt góljaik számát is. Untermayer Laci, az izsaiak kiválósága biztosan hárította a megítélt bünte-

tőt (Hetény- Izsa 1:2)

Zachar lövésével szemben tehetetlen volt Ruhás, a hazaiak kiváló hálóőre. (Hetény- Izsa 1:2)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

nagyszerű rajt a bajnokságban 
remekül szerepeltek a két megye (Nyitra – Nagyszombat) háromfordulós

bajnokságán a gútai tehetségek. Az első fordulót Galántán bonyolították
le, ahol Vincze Ferenc klubelnök és edző védencei tíz érmet gyűjtöttek be. 

Karate

Gútai meglepetés 
a komáromi csarnokban
Akomáromi Városi Sportcsar-

nokban rendezték meg az ifjú-
sági Szlovák kupa második fordu-
lóját 49 szlovákiai klub 355 ver-
senyzőjének részvételével. Az or-
szágos szinten is egyik legnehe-
zebb, legrangosabb ifjúsági
versenyen a gútai taiyó karate
egyesület 14 versenyzőjét küldte
harcba, akik nem kis meglepetést
okozva, öt dobogós helyezést és
egy negyedik helyet szereztek. ez-
zel a szenzációs teljesítményükkel
feltornászták magukat az éremtáb-
lázat ötödik fokára. 

eredmények: 
Bogár Dominika – kumite 1. hely 
Nagy Viktor – kata 1. hely, 

kumite 4. hely 
Jóba Attila – kumite 1. hely
Bagita Dániel – kata 3. hely 
Szulcsányi Viktor – kumite 3. hely 
Pancza Róbert – kumite 4. hely 
Nagy Zalán – kumite 4. hely 

Mini kategória:
24 kg: 2. Szabó Margaréta
34 kg: 1. Angyal Márk 
45 kg: 3. Szabó Máté Zoltán
60 kg: 1. Gulyás Gábor Zsombor 
Ifjabb diákok:
34 kg: 1. Keszeli Róbert

3. Tóth Miklós Levente

Idősebb diákok:
60 kg: 1. Hamran Marcel
66 kg: 1. Szépe Zsolt 

Idősebb diáklányok: 
60 kg: 1. Decsi Dóra

2. Bíró Réka 

Az érmes gútai cselgáncsozók edzőjükkel, Vincze Ferenccel 
EREDMÉNyEK

Nagy Viktor (balra) és Bagita Dániel 


