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Az elmúlt hetekben több, ön-
kényesen kihelyezett közleke-
dési táblát szúrtak ki Komá-
romban. Ezeket nem az illeté-
kes hatóságok rakták ki, ha-
nem olyan ismeretlenek – va-
lószínűleg helyi lakosok –, akik
így tették élhetőbbé saját lakó-
környezetüket, mások rová-
sára. Egy járdán elhelyezett
fekvőrendőr is derültséget kel-
tett a minap, de volt már példa
arra is, hogy valaki saját gyár-
tású táblával jelölt ki parkoló-
helyet magának. 
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Szombaton 
ikszelünk, 

nem karikázunk
Köztársasági
elnököt vá-
lasztunk a
hétvégén. A
f e l m é r é s e k
alapján biz-

tosnak látszik, hogy lesz má-
sodik forduló, ahogy az is na-
gyon valószínű, hogy Robert
Fico és Andrej Kiska lesz a két
továbbjutó jelölt. Halvány esé-
lye még Milan Kňažkonak és
Radoslav Procházkának lehet.

2. oldal

Félpályás útlezá-
rásra kell számítani a gútai
Vág-Duna hídon (563-004-es
nyilvántartási számú út) már-
cius 17-től egészen július 31-
ig felújítási munkálatok miatt.
Az említett időszakban a híd
egyik szakaszát – az egyik for-
galmi sávot  – lezárják. A má-
sik forgalmi sávon felváltva
engedik majd a forgalmat –
adta hírül a gútai városi hiva-
tal. Ezúton kérik a gépjármű-
vezetőket, valamint a közúti
közlekedés többi résztvevőjét,
hogy legyenek elővigyázato-
sak az említett útszakaszon.

szt

Focicsemege
sportfogadóknak

Részleges útlezárás
GÚTA.

Újdonsággal kedveskedünk
sportrajongó  olvasóinknak.
Mostantól kezdve hétről hétre
kiválasztunk néhány érdekes
mérkőzést a hazai és nemzet-
közi kínálatból, melyeket érde-
mes figyelemmel kísérni. Nem-
csak mi ötletelünk majd, ha-
nem időről időre régiónkhoz
kapcsolódó ismert embereket
is bevonunk a tippelésbe. A
következő számunkban  Mol-
nár Péter, a Paks komáromi
származású kapusa értékeli az
általa kiválasztott mérkőzést.

sportmelléklet

Életmentő 
rendőrök

Komáromi rendőrök mentet-
ték meg egy 20 éves fiatalem-
ber életét, aki szerelmi bánata
miatt öngyilkos akart lenni.

6. oldal
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Az első közvetlen elnökválasz-
tásra 1999 májusában került sor
Szlovákiában, akkor Rudolf Schus-
tert választották meg. A következő
két választást Ivan Gašparovič
nyerte, 2004 tavaszán, majd 2009
áprilisában is megszerezte a voksok
többségét. Megbízatási ideje 2014.
június 15-én jár le, ekkor fogják be-
iktatni az új elnököt. 

Jól keres a szlovák elnök
A kelet-közép európai államfők

alapbéreinek összehasonlításából
kiderül, hogy toronymagasan a szlo-
vák köztársasági elnök keres a leg-
jobban, közel hatszor annyit tehet
zsebre havonta, mint például román
kollégája. Szlovákia elnökének je-
lenlegi alapbére 7844 euró, ám ha a
különféle egyéb juttatásokat is hoz-

závesszük, 13 843 eurós havi bér
jön ki. A cseh államfő, Miloš Zeman
alapbére 7172 euró, de fizetésének
30 százalékát a cseh államadósság
törlesztésére ajánlotta fel. Magyar-
ország első emberének, Áder Já-
nosnak havi 5000 euró körüli összeg
jut, ezzel jelentősen le van maradva
szlovák kollégájától. A térség leg-
rosszabbul kereső államfője a ro-
mán, aki csupán havi 1377 eurót
kap. A szlovák elnök az átlagember-
hez képest is jól keres, a hazai át-
lagfizetés 9,7-szeresét kapja ha-
vonta. Ezzel ugyancsak kimagaslik a
szomszédos országok közül, mivel a
cseh elnök fizetése 7,2-szer, a ma-
gyaré 6,8-szor, a lengyelé pedig 3,9-
szer magasabb az ottani átlagbé-
rekhez viszonyítva.

Megkérdeztük Tokár Géza politikai

elemzőt, milyen jogkörökkel bír a
köztársasági elnök, ami hatással le-
het a komáromi régió életére? A po-
litológus kifejtette, az államfő legin-
kább szimbolikus jogkörökkel ren-
delkezik, személyében pedig az or-
szág egységét testesíti meg. „Az
egyes régiók számára a jelenléte
szintén jelképes jelentőséget hordoz
magában: felhívhatja a figyelmet a
helyiek problémáira, gondjaira, han-
got adhat a régió panaszainak. Szlo-
vákia fennállása óta tanúi lehettünk
annak, hogy a déli régiókat a politikai
elit egyáltalán nem kezelte prioritás-
ként, ez jócskán meg is látszik a gaz-
dasági mutatókon“ - nyilatkozta To-
kár Géza.

A fogadóirodák szerint továbbra is
Robert Fico és Andrej Kiska a lege-
sélyesebb a második fordulóba ke-

rülésre. A Niké ismét módosította
szorzóit például a végső győztesre
vonatkozóan, míg február végén
mindkét jelölt elnökké választására
1,9-es szorzót kínált, március elején
újra Ficót tartotta erősebbnek, győ-
zelmére 1,65-szörös pénzt fizetnek,
míg Kiska esetében 2,1-szeres lett a
szorzó. (csaba)

Illusztrációs fotók

Szombaton ikszelünk, nem karikázunk
Folytatás az 1. oldalról

Március 15-én, szombaton reggel 7 órakor nyit-
nak a szavazóhelyiségek, a választás első fordu-
lója 22 óráig tart. Szavazhat minden olyan 18.
életévét betöltött szlovák állampolgár, aki a vá-
lasztás napján az országban tartózkodik, akkor is,
ha nincs Szlovákiában állandó lakhelye. Ez utóbbi
esetben a választók útlevelükkel igazolhatják ma-
gukat a szavazóhelyiségbe való belépéskor,
egyébként pedig személyi igazolványuk felmuta-
tásával. Ha valaki előre tudja, hogy a választás
napján nem tartózkodik majd lakhelyén, választói
igazolványt igényelhet az önkormányzattól, mellyel
bármelyik szlovákiai településen szavazhat. Fon-
tos tudni, hogy a többi voksolástól eltérően az ál-

lamfőválasztáson nem karikázni kell a jelölteket,
hanem a nevük előtt lévő négyzetbe kell egy „x“ je-
let tenni.

Ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi
meg az érvényes szavazatok több mint 50 száza-
lékát, második fordulót is tartanak március 29-én.
A második felvonásban az a két jelölt vesz részt,
akik a legtöbb szavazatot szerezték. Az elnökvá-
lasztás két fordulójának lebonyolítása 10,78 millió
euróba kerül. Ebből a belügyminisztérium 9,47
milliót költhet el, főként választási anyagokra, sza-
vazólapokra, illetve a választási bizottságok tagjait
fizeti, akik fejenként 37,64 eurót kapnak. Az ered-
ményeket feldolgozó Statisztikai Hivatal több mint
1 millióból gazdálkodhat. 

Bárdos Gyula MKP 55 éves, az MKP elnökségi tagja, a Csemadok országos elnöke, korábbi parlamenti képviselő
Jozef Behýl Független 56 éves, civil aktivista, a Polgári Parlament civil szervezet vezetője
Ján Čarnogurský Független 70 éves, a KDH alapítója és exelnöke, volt kormányfő, egykori igazságügyi miniszter
Robert Fico Smer 49 éves, a Smer alapítója és elnöke, kétszeres kormányfő
Viliam Fischer Független 70 éves, szívsebész, az első sikeres szívtranszplantáció végrehajtója Szlovákiában
Pavol Hrušovský KDH, Híd, SDKÚ 61 éves, a KDH volt elnöke, egykori házelnök, jelenlegi parlamenti képviselő
Ján Jurišta KSS 69 éves, a kommunista párt elnökének tanácsadója, egyetemi tanár, egykori nagykövet Argentínában
Andrej Kiska Független 50 éves, nagyvállalkozó, a Triangel és Quatro társaságok, továbbá a Dobrý Anjel karitatív szervezet alapítója
Milan Kňažko Független 68 éves, színész, volt kulturális és külügyminiszter, a JOJ tévé exigazgatója
Stanislav Martinčko KOS 61 éves, a KOS (Szlovákiai Polgárok Koalíciója) elnöke
Milan Melník Független 75 éves, kutató, a korábbi államfőválasztáson a HZDS támogatásával indult
Helena Mezenská OĽaNO 41 éves, az Egyszerű Emberek parlamenti képviselője
Radoslav Procházka Független 41 éves, ügyvéd és egyetemi tanár, a KDH volt tagja, parlamenti képviselő
Jozef Šimko SMS 62 éves, jogász, Rimaszombat polgármestere, korábban a Gašparovič-féle HZD tagja

A választáson eredetileg 15 jelölt indult, ám Peter Osuský visszalépett, így már csak az alábbi 14 jelölt közül választhatunk:

Március 15-én
tartják Szlovákiá-
ban a köztársasá-
gielnök-választás
első fordulóját.
Bárdos Gyula a
Magyar Közösség
Pártja jelöltjeként
a szükséges tá-

mogatói aláírások több mint háromszorosát
– 46 625-öt – maga mögött tudva vesz részt
az államfőválasztáson.

Merjünk nagyok lenni! – olvashatjuk
plakátjain. Miért választotta épp ezt a
jelmondatot?

Kifejezi a lényeget. A legnagyobb ma-
gyarként ismert Széchenyi István egyik

mondatában áll: „Merjünk nagyok lenni, s
valóban nem oly nehéz, de legyünk egy-
szersmind bölcsek is!”  Jelöltségem nem
rólam szól, hanem a közösségről. Törté-
nelmi esemény, hiszen első ízben fordul
elő, hogy magyar nemzetiségű polgár in-
dul az államfőválasztáson. Egyenrangú
állampolgároknak tartjuk magunkat, egy
demokratikusan gondolkodó ember szá-
mára nem is lehet kérdés a köztársasági-
elnök-választáson közösségünk képvise-
letének indokoltsága. Meg kell mutatnunk,
hogy itthon vagyunk, ugyanolyan jogaink
vannak, mint bármilyen más állampolgár-
nak.

Programjában széles tömegek képvi-
seletét vállalja, nem csak a magyaro-
két…

Beszélgetés  Bárdos Gyula köztársaságielnök-jelölttel

Merjünk nagyok lenni!
Tudatában vagyok annak, hogy magyar-

ként elsősorban az itt élő magyarság bizal-
mára számíthatok, ugyanakkor jelöltségem-
mel az érdekképviseletet nemzetiségtől és
pártállástól függetlenül vállalom. A Dél-Szlo-
vákiában élő magyarok gondjainak többsége
a szlovákok problémája is, de további nem-
zetiségekhez tartozók is élnek az ország-
ban, az ő céljaikra, jogaikra, megmaradásu-
kért vívott küzdelmükre való figyelmet erköl-
csi kötelességemnek tartom. A jelöltség el-
vállalásához hozzájárult Robert Fico mi-
niszterelnöknek a megyei választások
második fordulójában tett kijelentése, amikor
is azzal kampányolt Berényi József, az MKP
elnöke ellen, hogy Nagyszombat megyében
nem lehet magyar megyeelnök! Az ilyen ma-
gatartást elfogadhatatlannak tartom. Jelölt-
ségem nem egy olyan folyamat, amely már-
cius 15-ével lezárul, hanem lehetőséget ad
arra, hogy társadalmi viták kezdődjenek
végre a számunkra fontos témákról, és ezek-
nek még évek múlva is lehet hozadéka. 

Olyan ellenvéleményeket is hallot-
tunk, hogy indulásával megosztja az el-
lenzéket.

Ennyi elnökjelölt esetében komolytalan
az ilyen állítás! Az ellenzéki összefogásra a
második fordulóban lesz lehetőség, oda vi-
szont saját erőből kell beküzdenie magát
bárkinek. Ami pedig az itt élő magyarságot il-
leti, rajtam kívül más szervezet, párt nem in-
dított magyar jelöltet, tehát a magyarok szá-
mára nem a megosztás, hanem ellenkező-
leg, az összefogás lehetősége kínálkozik. 

Március 15-e egyben az ön születés-
napja is. Milyen ajándékot szeretne?

Olyat, amely mindannyiunké. Szülőföl-
dünkön való boldogulásunk érdekében ké-
rek mindenkit, hogy közösségünk javára
cselekedjen március 15-én. Nemzeti ünne-
pünk is ez a nap, emlékezzünk az 1848-49-
es eszmékre, de tekintsünk a jövőbe is. 
A Kossuth-nóta szavaival élve: „Mindnyá-
junknak el kell menni!”.
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Folytatás az 1. oldalról
Néhány hete az egyik országos tévé is beszámolt

arról, hogy ismeretlenek „kibővítették“ a komáromi
belváros zónáját, melyen belül tilos a teherautók
behajtása, tilos a várakozás, továbbá 30 km/órás
sebességkorlátozás van érvényben. A hamis táb-
lák évek óta biztosították a Gombai, Csokonai, Vág
és Tó utcák lakóinak nyugalmát, miközben a Zá-
mory utcában élők életét megkeserítették. Az ille-
gálisan és pontatlanul megállapított új zónahatárok
gyakorlatilag beterelték a teherautókat a Zámory ut-
cába, a megnövekedett forgalom pedig nemcsak
nagy zajjal járt, de a házakon is repedések jelentek
meg. Emiatt az itt lakók a városi hivatalhoz fordul-
tak, kérve a probléma megoldását. Csak ekkor de-
rült ki, hogy a gondokat az illegálisan kihelyezett
táblák okozták, melyekről addig még csak tudo-
mása sem volt a városnak, illetve a közlekedés-
rendészetnek sem.

A városi hivatal illetékes főosztálya ezt követően
gyorsan lépett, leszerelték a 8 hamis táblát. Egy
raktárba kerültek, valószínűleg senki nem jelent-
kezik majd értük. Az öntörvényű táblakihelyezők
ugyanis tettükkel szabálysértést követtek el, ami mi-
att bírság járna. Bizonyára az érintett négy utca la-
kosai között vannak az elkövetők, akik így több
éven át élvezhették a teherautók önkényes kitiltá-
sával kialakuló nyugodtabb lakókörnyezetet. Je-
lenleg a Zámory utca a zóna része, míg az említett
négy utca már nem.

Fekvőrendőr száguldó gyalogosoknak?
Néhány napja egy járdán elhelyezett fekvőrend-

őrre is figyelmesek lettek a lakosok. A Tél utcán, a
kisállatkereskedés elé lerakott forgalomlassító in-
kább csak derültséget keltett, a komáromiak a nagy

sebességgel közlekedő gyalogosok kapcsán po-
énkodtak. Az utcabeliek azt mondták, állítólag azért
került a járdára fekvőrendőr, mert a kerékpárosok
és motorosok arra kerülték ki az útra kihelyezett las-
sítót. Bár vicces járdaelemről van szó, ez nem vál-
toztat azon, hogy ebben az esetben is önkényes
beavatkozás történt. A hivatal ezért eltávolítja a
gyalogos fekvőrendőrt, amint elintézik a papír-
munkát. Talán az lenne a legszerencsésebb, ha a
fekvőrendőr ismeretlen tulajdonosa gyorsan lesze-
relné a járdáról a lassítót, mivel így az övé marad-
hat az útelem, miközben a város kiadásait is meg-
spórolja.

A hivatalnok az említett esetek kapcsán el-
mondta, az ilyen öntörvényű „közlekedés-szabá-
lyozás” nem túl gyakori jelenség, de időnként elő-
fordul például, hogy egyesek saját gyártású táblá-
val parkolóhelyet jelölnek ki maguknak. „A város ke-
zelésében 105 kilométernyi útszakasz van, ame-
lyen több ezer tábla található. Természetesen
mindhez előkereshető a dokumentáció, azonban
viszonylag nehéz minden táblát ellenőrizni a két-
szer 105 kilométernyi útszakaszon, hogy nem en-
gedély nélkül lett-e kihelyezve, vagy hogy megfe-
lelő-e az állapota, illetve hogy egyáltalán a helyén
van-e még”- mondta el kérdésünkre Patus Sándor,
a hivatal kommunális főosztályának vezetője. Azt
azonban le kell szögezni, hogy minden közlekedést
szabályozó eszköz, legyen az akár egy festett csík,
közterületen csakis a közlekedésrendészet jóvá-
hagyásával kerülhet ki – teszi hozzá. Az útjelző táb-
lák szabadon megvásárolhatóak, bárki beszerezhet
ilyet, mivel előfordulhat, hogy egy magántulajdon-
ban lévő területen – például egy vállalatnál – sze-
retnék szabályozni a közlekedést. Ezért az illegá-
lis megoldások könnyen kivitelezhetőek.

A hivatal minden kérést megvizsgál
Komárom idei költségvetésében 10 ezer eurót kü-

lönítettek el új táblák vásárlására. Mivel egy tábla
alapáron 30-40 euróba kerül, ebben az évben 250-
300 új tábla kerülhet ki. Előfordul, hogy az elhasz-
nálódott táblákat cserélik, valamikor a lopások helyét
kell pótolni, de a forgalmi rend változtatásakor újak
is kikerülnek. Az eltűnések esetén a törvény írja elő,
hogy a közútkezelőnek a lehető legrövidebb időn be-
lül pótolni kell azokat. Arra is akad példa, hogy egy
tábla kapcsán elégedetlenség alakul ki a lakosok kö-
rében, de az érintett szerveknek mindig a közleke-
dési előírások szellemében kell dönteniük. 

A városi hivatalban megtudtuk, minden lakossági
kérvényt kivizsgálnak, és 30 napon belül választ is
küldenek. Amennyiben a kérés nem ütközik alapvető
logikai és közlekedési szabályokba, a hivatal elké-
szíti a projektdokumentációt, majd véleményezésre
küldi a közlekedésrendészethez. Ha a rendőrségen
is zöld utat kap a kérés, akkor a hivatal saját költsé-
gén rakja ki az új útjelző táblákat a városhoz tartozó
útszakaszokon. A hivatal indokolt esetekben, ha
azok nincsenek összhangban az elfogadott terület-
fejlesztési tervvel, elutasíthatja a kérést. A főbb út-
vonalakon a megyei és az állami szervek szabá-
lyozzák a forgalomirányító jelzéseket. (csá, kb)

Öntörvényű forgalomirányítók 
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Tisztelt Komáromi Polgárok!
A Komáromi Ipari Szakközépiskola mellett 
működő PRIEMYSLOVKA – IPARI alap 
tisztelettel kéri Önöket, hogy támogassák adójuk 
2% -ával az intézmény sikeres működését.
Döntésükkel hozzájárulnak az iskolánkban folyó oktató-
és nevelőmunka színvonalának emeléséhez.
Támogatásukat előre is köszöni

Ing. Vetter János, az iskola igazgatója
Az alap megnevezése: PRIEMYSLOVKA – IPARI, n.f.
Címe: 945 16 Komárno, Petőfiho 2
Jogi formája: Nonprofit alap (neinvestičný fond)
IČO: 37855069, Számlaszám: 211504954 / 0900

Kiosztották a Harmónia-díjakat
A Harmónia szlovákiai
Magyar zenei Díj Pol-
gári Társulás, a szlová-
kiai Magyar zenészek
Egyesülete (szMAzE), a
szlovákiai Magyar ze-
nebarátok Társasága, a
Csemadok Művelődési
Intézete, a Csemadok
Naszvadi Alapszerve-
zete, Lábszky Olivér
énekes-dalszövegíróval
együttműködve 2011-
ben megalapította a
Harmónia – szlovákiai
Magyar zenei Díjat.

Jelöléseket magánszemé-
lyek, a szlovákiai magyar
kulturális és nonprofit szer-
vezetek tehettek elektroni-
kus úton akár több kategóri-
ában is. A Harmónia 2014
valamennyi díjazottja Rei-
cher György gútai díszmű-
kovács iparművész munká-
ját, az alapítók és a szakmai
kuratórium elnökének kézje-
gyével ellátott díszoklevelet
és a pénzjutalomat kapták.

Az idei díjazottak a követ-
kezők: A legjobb fiatal éne-
kes, vagy hangszeres muzsi-
kus díját a pozsonyi szüle-
tésű Csiba Júlia. Már 12 éves
kora óta a színpadok állandó
szereplője. A Fölszállott a
páva 2012-es vetélkedőjén
különdíjban részesült.

A legjobb éneklőcsoport
vagy zenekar díját, hagyo-
mányőrző népművészeti ka-
tegóriában a Százdi Citera-
együttes kapta, mely 1972-
ben alakult. Főleg a palóc vi-
dék népzenéjéből meríte-
nek. 

A legjobb énekes, vagy
hangszeres muzsikus díját
könnyűzene kategóriában a
marcelházi Benkó Ákos vitte
el, aki kiválóan gitározik és
énekel, valamint számos
hangszeren játszik. 2012-
ben ő nyerte meg a Jávori
Vilmos Jazz Dob Tehetség-
kutató Versenyt a Budapest
Jazz Klubban. 

A legjobb fiatal énekes,
vagy hangszeres muzsikus
díjat komolyzenei kategóriá-
ban az 1992-ben született
Lovász Bálint kapta, aki a
Pozsonyi Zeneművészeti
Főiskola diákja és rangos
nemzetközi versenyeken
szerepel. Zongoraművész-
ként számos ifjúsági verseny
díját nyerte el.

A legjobb szólista, kórus,
vagy zenekar díját komoly-
zene kategóriában Papp
László hárfaművész kapta
meg, aki Pozsonyban szüle-
tett. 2004-től a Bécsi Állami
Operaház hárfása és a Bé-

csi Filharmonikus Zenekar
állandó kisegítője. 

A legjobb szólista, illetve
zenekar díját világzene,
dzsessz, vagy megzenésí-
tett vers kategóriában Ber-
tók István zongoratanár vitte
el, aki előadóművészként
több hazai és külföldi pro-
dukció termékeny és virtuóz
résztvevője.

A legjobb zenekar, csoport
díját könnyűzene kategóriá-
ban a Rómeó Vérzik nevű
együttes vitte el. Az ő daluk,
a Kalózhajó lett az év dala. A
leghíresebb szlovákiai ma-
gyar rock zenekar 18 éve
működik, aktív és elit részt-
vevője a magyar rockzenei
életnek.

Harmónia életműdíjat a
kassai születésű Havasi Jó-
zsef, a Csermely karnagya
kapott, aki 1973 őszén alapí-
totta a kassai Csermely Kó-
rust, amelyet a mai napig ve-
zet. (miriák)

Képarchívum

A legjobb énekes, vagy hangszeres muzsikus díját könnyű-
zene kategóriában a marcelházi Benkó Ákos vittel el

Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!0918 473 819, +36 30 4855991 Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!

Szőnyegek mosása, vegytisztítása!

KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČIstIaRen- vegytIsztító

cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39

nyitva: H-P: 8 -17-ig
telefon: +36-30/4855-991,

+421 918/473 819

Ruhatisztítónk vállalja:
- öltönyök, alkalmi ruhák, tollkabátok, gyapjútakarók,

bútorhuzatok vegytisztítását
- kimosott ágyneműjének vasalását
- abroszok, ágytakarók, ágyneműk, függönyök piperemosását

A csallóközaranyosi székhelyű Centrál nonprofit
szervezet nyugdíjasotthonába FElVEszüNK EGész-
séGüGyI NőVéREKET és EGészséGüGyI 
AsszIszTENsEKET.

Elvárásaink :
- Középfokú egészségügyi szakiskolai végzettség érett-

ségivel
- Előnyben részesítjük a szakmai tapasztalattal ren-

delkező jelentkezőket.
A kérvényt, szakmai önéletrajzot és az iskolai végzett-

séget bizonyító okiratot kérjük a következő címre elkül-
deni: Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove, č. 258. 

E-mail: info@domovpredochodcov.sk vagy szemé-
lyesen leadni az igazgatóságon munkanapokon  8.00 és
14.00 óra között.

Nezisková organizácia Centrál, n.o. PRIJME DO
PRACOVNéHO POMERu do svojho zariadenia soci-
álnych služieb  zDRAVOTNé sEsTRy A zDRAVOT-
NíCKyCH AsIsTENTOV.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v od-

bore zdravotná sestra alebo zdravotnícky asistent,
- uprednostňujeme uchádzačov s odbornou praxou.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so ži-

votopisom a dokladom o vzdelaní žiadame zaslať na ad-
resu: Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove, č. 258. E-
mail: info@domovpredochodcov.sk, alebo odovzdať
osobne u riaditeľky pondelok-piatok v čase od 8.00 do
14.00 hodiny. Mgr. Andrea Frustaci Kádár

riaditeľka Centrál, n.o.

Február közepén a ko-
máromi Kultúrpalota nagytermében a
megnyitó ünnepséggel vette kezdetét
a 19. Komáromi Pedagógiai Napok.

Idén is az elmúlt évek gyakorlatát követve,
a heti elméleti és gyakorlati foglalkozások
egyetlen téma köré csoportosultak. Ez al-
kalommal a stressz fogalmára esett a vá-
lasztás. Mindezt Fekete Irénnek, a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Ko-
máromi Területi Választmánya elnökének
megnyitó beszédéből tudhattuk meg.

Az előadáson és a heti elméleti és gya-
korlati foglalkozásokon csaknem 1300-an
vettek részt, akik nemcsak a Komáromi,
hanem a Dunaszerdahelyi járásból is eljöt-
tek a rendezvényre, de Pozsonyból és Lé-
váról is érkeztek érdeklődők. A továbbkép-
zés hete alatt 15 előadás és tréning várta
az óvodapedagógusokat, nevelőket, taní-
tókat és középiskolai tanárokat. Komáro-
mon kívül Gútán és Dunamocson is zajlot-
tak kihelyezett képzések, sőt egy nagy ér-
deklődéssel kísért szakmai konferencia is

zajlott neves előadók, szakemberek közre-
működésével. Az előadók között volt egye-
temi oktató, gyermekgyógyász, természet-
gyógyász és zenei akusztikát oktató ter-
mészettudományi doktor, hogy minél több
szempont érvényesülhessen a téma iránt
rendkívüli érdeklődést tanúsító hallgatók
örömére.

A megnyitó előadást Bagdy Emőke író,
klinikai szakpszichológus, egyetemi tanár,
pszichoterapeuta tartotta A stressz és ke-
zelése címmel. A szervezők Janza Kata
musical színésznőt hívták meg a megnyi-
tóra, akinek Lélektől lélekig című előadása
remekül illett a rendezvény vezérfonalához,
és nagyon jó stresszoldónak bizonyult. A
művésznő előadásán kívül más kulturális
élményben is részesülhettünk, hiszen az
egész rendezvény nyitóaktusa a Jómegy
néptánccsoport előadása volt. Az együttes-
ről tudni kell, hogy a Jókai Mór Nyári Egye-
temen verbuválódott, koreográfusa Öl-
veczky Árpád, a komáromi Eötvös Utcai
Alapiskola igazgatója.

Gálfi Mária

A pozitív gondolkodás jegyében
KOMÁROM.

Pályázat határon túli
magyar színházaknak
Csaknem ötvenmillió forint, azaz a tavalyihoz képest tíz
százalékkal több idén az a keretösszeg, amelyre határon
túli magyar színházak és táncegyüttesek pályázhatnak
kiemelt művészeti céljaik megvalósítására. A pályázat
benyújtási határideje április 1.

A színházak 2014-ben 39,75 millió forintra pályázhatnak
határon túli produkció más országban történő vendégjáté-
kának megvalósítására, koprodukció létrehozására, illetve to-
vábbjátszására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának Kultúráért Felelős Államtitkársága az MTI-vel.

Határon túli magyar nyelvű színház támogatást nyerhet ön-
álló produkció létrehozására vagy továbbjátszására, illetve
színházi nevelési programjának létrehozására vagy folyta-
tására önállóan vagy koprodukcióban. A pályázat újdon-
sága, hogy lehetőséget biztosít technikai fejlesztések támo-
gatására is. A táncművészeti szervezetek 9,75 millió forint
keretösszegre pályázhatnak határon túli produkció vendég-
játékának megvalósítására, koprodukció létrehozására.

A határon túli professzionális szervezetek pályázhatnak a
professzionális előadóművészeti szervezetek kiemelt mű-
vészeti céljainak megvalósítását támogató pályázat 169,5
millió forintos keretösszegére is. A tárca meghívásos pályá-
zat útján szeretné erősíteni a határon túli magyar színházak
anyaországi jelenlétét 33 millió forintos keretösszeggel,
amely e külhoni színházak vendégjátékainak befogadását
segíti - olvasható a tárca közleményében. (MTI)

Simon a Híd-lista élén, Bastrnák a negyedik
szombaton eldőlt, hogy

a várakozásoknak megfe-
lelően Simon Zsolt korábbi
agrárminiszter vezeti majd
a Híd európai parlamenti
választási listáját. A máso-
dik helyre is egy volt mi-
niszter, Nagy József került,
miközben járásunkból két
jelölt került a listára.

Május 24-én kerül sor az
EP-választásokra, Szlovákia
összesen 13 képviselőt küld-
het majd az Európai Parla-
mentbe. A Híd párt szomba-
ton döntött arról, mely jelöltek
kerülnek választási listájukra.
A Komáromi járást két jelölt is
képviseli, Bastrnák Tibor je-
lenlegi parlamenti képviselő
a negyedik helyet kapta, míg
Cúth Csaba jogász, nyelvész
a 13. a sorban. Érdekesség,
hogy a rivális MKP ugyan-
ezeket a helyeket tartotta
fenn a régiónkat képviselő je-
löltjeinek.

Bastrnák Tibor kihívásként
tekint arra, hogy a komáromi
régióból ő kapta a legelőke-
lőbb sorszámot, s ezt főleg
azért tartja megtiszteltetés-
nek, mert nem „tolakodott“ az
EP-listára. „Úgy érzem, az
eddigi politikai pályafutásom
alatt szerzett tapasztalatokat
kellőképpen tudom kamatoz-
tatni az Európai Parlament-
ben. Természetesen ez nem
elválasztható Komáromtól és
a régiótól sem, hiszen ez
mindnyájunk érdeme és le-
hetősége“ - nyilatkozta a po-

litikus, aki korábban 8 éven át
volt Komárom polgármestere.
Arra a kérdésre, hogy meg-
választása esetén mely terü-
leteket képviselne hangsú-
lyosabban az EP-ben, kije-
lentette, eddigi karrierjéből –
évek óta a parlament egész-
ségügyi bizottságában dol-
gozik – adódik, hogy az
egészségügyhöz kapcsolódó
témaköröket karolná fel, mint
az egészségügyi ellátás
szinkronizálása az egyes tag-
államokban, az egészségügy
minőségi szintjének növe-
lése, vagy az egészségvéde-
lem. „Emberjogi vonzatai is
vannak az egészségügyi el-
látáshoz való hozzáférésnek,
ezen a területen is otthono-
san mozgok. Természetesen
a kisebbségvédelem is olyan
logikus politikai ágenda,
amelyet képviselni szeretnék“
- mondta el Bastrnák, aki
nyelvtudásával kapcsolatban
megjegyezte, a 90-es évek
elején csaknem egy évet töl-
tött az Egyesült Államokban,
s bár azóta angoltudása
kissé megkopott, most készül
nyelvvizsgára, a jelöléstől
függetlenül. Azzal kapcsolat-
ban, hogy ha a választók „be-
karikáznák“ őt Brüsszelbe,
felhagyna-e szlovákiai parla-
menti és egyéb politikai tevé-
kenységével, elmondta, ez a
kérdés május 24-e után válik
aktuálissá. Hozzátette, mivel
már megtapasztalta, milyen
megterhelő egyszerre pol-
gármesterként és parlamenti

képviselőként is dolgozni,
egyértelmű, hogyan döntene.

Cúth Csaba kérdésünkre
elmondta, nem törekedett
arra, hogy felkerüljön az EP-
listára, viszont megtisztelő
számára, hogy megkeresték,
s élni kívánt a bizalommal.
Felvetésünkre, miszerint 35
évesen nem érzi-e magát túl
fiatalnak egy brüsszeli meg-
bízatáshoz, úgy reagált, nem
az életkor számít, legyen akár
idősebb vagy fiatalabb az em-
ber, hanem a nyújtott teljesít-
ménye. „Szakmai és közéleti
tevékenységem során első-
sorban a kisebbségi nyelv-
használattal foglalkozom, a
disszertációmat is a témában
írom, szívesen foglalkoznék
e kérdésekkel európai szin-
ten is” - mondta el azzal kap-
csolatban, hogy milyen témá-
kat karolna fel megválasztása
esetén. „A Selye János Egye-
temen a Karrier-tanácsadó
Központ vezetőjeként a fiata-
lok elhelyezkedését kívánjuk
elősegíteni, és a gyakorlatból
kiindulva véleményem szerint
még nagyobb figyelmet kel-
lene szentelni a problémának.
Komáromi városi képviselő-
ként látom, mennyire leáll a
fejlődés, ha az önkormányza-
tok nem használják ki az EU-
s pályázati lehetőségeket.
Márpedig a régiófejlesztés-
nek jelenleg ez az egyetlen
útja, ezért tovább kellene erő-
síteni a területet. Az egyete-
men jelenleg egy határon át-
nyúló uniós projekt megvaló-

sításán dolgozunk, így tu-
dom, miről beszélek” -
mondta el a képviselőjelölt.
Nyelvtudását firtató kérdé-
sünkkel kapcsolatban emlé-
keztetett, az EP-ben mindenki
anyanyelvén beszélhet,
ugyanakkor megjegyezte, ta-
nulmányai során több nyelvet
is tanult: „A középiskolában
németül és latinul, az egyete-
men rövid ideig finnül tanul-
tam. A doktori eljárás során
szakcikk fordításával angol
nyelvből vizsgáztam.”

A tavaly ősszel alakult Ma-
gyar Kereszténydemokrata
Szövetség (MKDSZ ) is úgy
döntött, elindul az EP-válasz-
táson. A törpepárt nem állított
teljes listát, 5 jelöltet indít. A
listavezető Krivánszky Mik-
lós, 63 éves kassai történész,
aki korábban az MKDSZ jog-
elődjének, a Szlovákiai Vál-
lalkozók Pártjának volt az al-
elnöke. A jelöltek közt szere-

pel még Pelle Zsanett jogász,
Bugár Zoltán közgazdász,
Csicsák Bernadett jogász, to-
vábbá a komáromi régiót
képviselve egy szentpéteri
közgazdász, Vicena Melinda.

A Magyar Közösség Pártja
(MKP) már február közepén
döntött EP-listájáról, mint ar-
ról beszámoltunk, az egyes
sorszámot Csáky Pál korábbi
miniszterelnök-helyettes
kapta. Járásunkból Domin
István izsai polgármester és
Králik Róbert újságíró került a
jelöltek közé. A Híd és az
MKP jelöltjeinek összeha-
sonlításából kiderül, Simonék
csapata tapasztaltabb, ha
úgy tetszik idősebb, míg Csá-
kyék több fiatalt, új arcot indí-
tottak. A Híd listáján 8 ma-
gyar és 5 szlovák nemzeti-
ségű jelölt található, az MKP
viszont csak magyarokat kül-
dene Brüsszelbe.

(csá, szt)

1. Simon Zsolt, 43 éves, parlamenti képviselő, Balogpádár
2. Nagy József, 46 éves, parlamenti képviselő, Dunaszerdahely
3. František Šebej, 67 éves, parlamenti képviselő, Pozsony
4. Bastrnák Tibor, 49 éves, parlamenti képviselő, Komárom
5. Vitkó Andrea, 40 éves, jogász, Párkány
6. Forró Zoltán, 31 éves, agrármérnök, Feketenyék
7. Jozef Lohyňa, 50 éves, egyéni vállalkozó, Privigye
8. Vladimír Vágáši, 51 éves, alpolgármester, Kassa-Észak
9. Peter Krajňák, 32 éves, pedagógus, Eperjes

10. Pataky Károly, 37 éves, közgazdász, Királyhelmec
11. Sárközy Irén, 44 éves, közgazdász, Dunaszerdahely
12. Michal Goriščák, 28 éves, doktorandusz, Felsővízköz
13. Cúth Csaba, 35 éves, jogász, nyelvész, Komárom

A elmúlt hét folyamán zajlott a komáromi új Duna-híd pilléreihez
tartozó helyek szondázása a folyó mélyén. Egy geológusokból álló
csapat fúrásokat végzett a Dunán keresztül a híd tervezett helyén.
A teherautóval érkező eszközökkel a fenéktől 30 méteres mély-
ségbe fúrtak le 5 cm-es átmérővel. A furatokból a talaj keménysé-
gét és egyéb fontos adottságait mérték fel. A geológusok elmon-
dása szerint a talaj viszonylag kemény, úgyhogy az új Duna-híd sta-
bil alapokon állhat. (d)

Az új Duna-híd pilléreinek helyét szondázták
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Olvasói levél

Görcsöl vagy fáj a lába, csökkent a járástávolsága?
Ha előfordulnak Önnél az alábbi tünetek:

• hideg kezek, lábak  • gyakori szédülés • érszűkület
• elszíneződött végtagok • vérellátási zavar

• stroke utáni állapot

FONTOs! Az érszűkület időben történő felismerésével 
és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

sonocentrum - Komárom, 
szent lászló u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Életmentő rendőrök
Folytatás az 1. oldalról

A rendőrök lopott gépjárművek után nyomoztak, amikor
Kava és Agyagos között egy mezei úton leállított autóra let-
tek figyelmesek. Igazoltatták a kocsiban ülő fiatal férfit, aki
nagyon idegesen viselkedett. Az ellenőrzés során egy bú-
csúlevelet találtak nála, melyben viszonzatlan szerelem mi-
att végleg elköszön családjától. Az anyósülésen egy meg-
hurkolt kötelet és egy kést találtak a rendőrök – közölte la-
punkkal Renáta Čuháková megyei rendőrségi szóvivő.

A fiatalember bevallotta, 2 deci hidraulikus olajat ivott meg,
s öngyilkosságot akart elkövetni. A rendőrök azonnal érte-
sítették a mentőket, s a fiatalt kórházba szállították. A ko-
máromi rendőrparancsnok jutalomban részesítette a két élet-
mentő rendőrt.

A városunkban lévő húszéves Vásárcsar-
nokot mindenki ismeri, nem kell különöseb-
ben bemutatni, aki betér ide vásárolni, eset-
leg idő hiányában elfogyasztani valamit az
nem csalódik. Választékban nincs hiány: po-
gácsa, pizza, lángos… kinek mire van étvá-
gya. 

Jómagam, mint nyugdíjas háziasszony
igaz csak a pogácsás boltban szoktam vá-
sárolni, az áruválaszték színvonalas és
aránylag olcsó, nem beszélve a kedves ki-
szolgálásról. A legutóbbi vásárlásom során
átszámoltam az aprómat s volt még egy pa-
pír öteurósom. Úgy gondoltam inkább fel-
váltom, nehogy valahol kihúzzam. A hölgy
azonban megkért, hogy ha lehet, apróval fi-
zessek, mivel alig van aprója, nem tud visz-
szaadni. Aztán az apró válogatás alatt csak
odahaza vettem észre, hogy az ötösöm

nincs a helyén. Visszamentem, újra kiálltam
a sorom. Talán kicsit szégyelltem is magam
ilyet kérdezni, hogy nem találta-e meg az én
öteurósomat, hisz nincs ráírva, hogy kié. A
kedves szőke hölgy türelmesen végighall-
gatott, és emlékezett rám, mivel ő kért arra,
hogy adjak aprót. Aztán a legnagyobb meg-
lepetésemre levett a polcról egy összehajtott
öteuróst és mosolyogva átadta. Nem volt
ugyan ráírva, hogy az enyém, de ő tudta!
Csak annyit mondott, a pult és a pénztár-
kassza közé volt esve és takarításkor vette
észre, hogy odacsúszott. Ezúton szeretném
még egyszer megköszönni e sorok által azt,
hogy tisztességgel végzi a munkáját. Sok
ilyen eladóra lenne szükség, ezt nem lehet
megtanulni, erre születni kell, mint minden
szakmára.

Tisztelettel: H. Irén, egy nyugdíjas asszony

Ittas sofőröket füleltek le
Az elmúlt hónapokban megugrott a halálos kimenetelű

közlekedési balesetek száma a Komáromi járásban, ezért a
rendőrség egyre sűrűbben tart közúti ellenőrzéseket. Így lesz
ez ezen a héten is, főként a gyorshajtókat, szabálytalanul elő-
zőket akarják kiszűrni.

Az elmúlt napokban két ittasan vezető férfit is feltartóztat-
tak. Komáromban március 2-án, ebédidőben állítottak meg
egy 39 éves motorost. Megszondáztatták, s kiderült, vérében
1,29 ezrelék az alkoholszint. Ógyallán egy nappal korábban
fújattak meg egy 24 éves fiatalembert, aki nem sokkal éjfél
előtt egy Felícia volánja mögött közlekedett. Nála 1,67 ezre-
lékes véralkoholszintet mért a szonda. Mindkettejük ellen tu-
datmódosító szer befolyása alatt elkövetett veszélyeztetés
gyanújával indult eljárás.

Kegyetlen vadorzó
Orvvadászt füleltek le a bátorkeszi rendőrök. Egy 48 éves

marcelházi férfi kerékpározás közben sérült őzet pillantott
meg Hetényen, a vasúti átjáró közelében. Ahelyett, hogy
bejelentette volna az árokban sebesülten vergődő állat meg-
találását, fogott egy vastag faágat, s a fejére mért erős ütés-
sel megölte. Ezt követően elrejtette zsákmányát, majd egy is-
merősével együtt autóval tért vissza az őzért. Hazaérve
megnyúzták, feldarabolták, s elosztották a vadhúst. A rend-
őrök operatív információk segítségével megtalálták az orv-
vadászt, aki ellen vadorzás miatt indult eljárás, amely miatt
legfeljebb 2 év szabadságvesztés szabható ki. A hetényi va-
dásztársaságnak 300 euró kára keletkezett. 

Lányát lopta meg az anya
Egy 31 éves nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy valaki

ellopott tőle 655 eurót. A hölgy elmondta, az ógyallai postán
intézte az ügyeit. Aprópénze szétgurult, s míg lehajolt, hogy
összeszedje a padlóról, valaki ellopta a pultra helyezett pén-
zét. Miután az ógyallai rendőrök megnézték a posta bizton-
sági kamerájánák felvételét, kiderült, a tolvaj egy családtag
lehet. Bebizonyosodott, hogy a nő 49 éves anyja lányával
együtt volt a postán, s ő lopta el a pénzt. Az anyát lopással
vádolták meg, s gyorsított eljárásban el is ítélték. (cs)

Megesik az ilyen,
mint amikor a lakáskulcsot kivesszük a ka-
bátzsebből, néha kiesik egy papírzseb-
kendő is. Szerdán reggel azonban a ko-
máromi Ferencesek utcáján valaki a gon-
dosan összeválogatott (dió, cigarettacsikk,
narancs- és tojáshéj) hulladékát „vesztette
el“. Nyilván csak így kerülhetett oda a sze-
mét, abba a kiskertbe, amelyiket a lakó-
tömbben élő idősek rendszeresen gon-
doznak és karbantartanak, mert ha valaki
képes volt csak úgy oda kiborítani a kertbe
egy zacskó hulladékot, akkor ő sem sokkal
ér többet, mint amit ott hagyott. szt

Valaki elvesztette a szemetét!
KOMÁROM.

Olvasói játék!
Válaszoljon helyesen  kérdésünkre és páros belépőt nyerhet az

előadásra! Kérdés: soroljon fel  két színészt a társulatból!
A megfejtéseket a DELTA hetilap címére várjuk (DELTA hetilap,

Františkánov 22, Komárno 945 01) legkésőbb március 14-ig. Szeren-
csés játékosaink nevét a március 17-i lapszámunkban olvashatják.

A várost elcsúfító, a tároló edények kör-
nyékén otthagyott, kitúrt szemét nem iga-
zán nyújt kellemes látványt. Sajnos a Ko-
menský utcán élők gyakran találkozhat-
nak ezzel a képpel reggelente. Több he-
lyen már bevezették a kukák lelakatolá-
sát, lehet ez lehetne a megoldás arra,
hogy ne találkozzunk nap mint nap kitúrt
szemetesekkel? Vannak viszont olyanok
is, akik azt mondják, hogy hiába lesznek
zárhatóak a hulladéktárolók, mivel ha va-
lakinél nincs kulcs, akkor egyszerűen csak
a kuka mellett fogja hagyni a szemetét.
Hogy a kulcsos szeméttároló edények el-
érjék céljukat, a kukázás kiszorítását a vá-
rosból, ahhoz az emberek mentalitásán is
változtatni kellene, hogy szebb legyen a
szemetesek környéke. ssy

Lakat lenne a megoldás?
Visszatérő jelenség Komárom közterüle-
tein, hogy reggelre a hulladéktároló edé-
nyeket ismeretlenek kiborítják, széttúrják.
Mi lehetne a megoldás a szemetesek rend-
szeres látogatóinak visszaszorítására,
azaz a kukázás megakadályozására?

A tavaly is
megrendezett Meger Art művészeti
szimpózium alkotásainak válogatott
anyagából készült kiállítás is része
volt a zenével, színekkel, szeretettel,
összefogással elnevezésű rendez-
vénynek, melynek fő védnöke a főleg
kulturális események szervezésével,
megvalósításával foglalkozó helyi Pro
Megere Polgári Társulás.

A festmények alkotói között magyaror-
szági és szlovákiai művészek szerepel-
tek: többek között Karczagi Endre, Kóta

Dénes, Német László, Dolán György, Al-
mási Róbert, Petrla František, Tomovics
Marianna, Mikóczy Dénes, Stano Černý.
Az esti kulturális rendezvény ennek a
tárlatnak a megnyitójával kezdődött a vá-
rosi művelődési otthon előcsarnokában,
majd ezt követően a nagymegyeri Vox
Megere zenekar koncertjével folytatódott
a színházteremben, ahol vendégként a
nagymegyeri magyar alapiskola Igricek
gyerekkórusa, harmonikán Baráth Ildikó
és Takács Tímea, valamint Dobsa Ta-
más és Dobsa Fodor Mónika néptánco-
sok is közreműködtek. 

Az est fénypontja a magyarországi
Szűcs Antal Gábor gitáros és Gál Péter
hegedűs Latin varázs című, igazán szín-
vonalas koncertje volt.

A három eseményt magába foglaló jó-
tékonysági rendezvény két koncertjének
tetszés szerinti belépődíjából befolyt ösz-
szeget - nevezetesen 470 eurót - a ren-
dezők a város óvodáinak ajánlották fel
pedagógiai segédeszközök és játékok
megvásárlására, tudtuk meg Petőcz
Lászlótól, a Vox Megere zenészétől és
énekesétől, aki az est egyik főszerve-
zője is volt.

Kovács zoltán 
fotó: Kovács Zoltán

Zenével, színekkel, szeretettel, 
összefogással
NAGYMEGYER.



A helyi Csemadok Alapszer-
vezete színházi előadással egybekötött év-
záró taggyűlést tartott a zsittnyan István
Kultúrházban. Zsigó Anna, a Csemadok he-
lyi szervezetének elnöke értékelte az elmúlt
évet és ismertette az idei év feladatait.

„Idén is már a megszokott ünnepségeket sze-
retnénk megszervezni, így megemlékezünk a ma-
gyar szabadságharc 166. évfordulójáról március
15-én, majd a Csemadok megalakulásának 65.

évfordulójáról. Bekapcsolódunk a martosi falu-
nap megszervezésébe. Irodalmi összeállítással
megemlékezünk Madách Imre halálának 150. év-
fordulójáról. Részt kívánunk venni a hagyomány-
őrző együttessel a Kárpát-medencei Nemzeti-
ségi Napokon, Szarvason. Pályázatból és önerő-
ből színházi előadást szervezünk a helyi kultúr-
házban. Feszty Árpád emlékének tisztelegve egy
kiállítást készítünk a Zsittnyan István Kultúrház-
ban és kirándulást szervezünk Ópusztaszerre.
Fotókiállítással megemlékezünk a Hajnal Tánc-

„A magyar hagyománykör egyik legfontosabb téli tradíciója
a disznóvágás. Hagyományosan télen, karácsony előtt vagy
januárban tartják a disznótort, ilyenkor összegyűlik a rokon-
ság, a baráti kör és az egész napos munkát egy jó vacsorá-
val koronázzák meg. A régi időkben a disznóvágás volt a leg-
több embert megmozgató esemény a faluban” - nyilatkozta
a csapatvezető.

Reggel nyolc órára utánfutóval, leszúrva megérkezett a ter-
metes koca (190 kg), így a gyerekek nem vettek részt a si-
valkodó állat lefogásában. A két böllér - Vida Róbert és
Kelkó László - a második műveletben az állatot megtisztí-
tották. Az állat szőrzetét pörköléssel, majd vízzel feláztatva,
késsel kaparva távolítják el. A harmadik művelet az állat
szétbontása. Ezután kerül a bontóasztalra, ahol a féldisz-
nókat további fő részekre (fej, tokaszalonna, háj, oldalas,
sonka, szalonna, csülök, köröm) bontják. A fejet megtisztí-
tása után abálják, kicsontozás után a hurka alapanyagát
képezi. A sertés bontásának munkafolyamata után a tartó-
sító műveletek szerint csoportosítva folytatódnak a különféle
párhuzamos tevékenységek. A bontás után maradó kisebb
húsrészeket lebőrözik, a bőrök egy része abálásra kerül és
a hurka vagy a disznósajt alapanyaga lesz, a lebőrözött sza-
lonnát felkockázva kisütik, a kisebb húsdarabkákat abálják,
az egyéb húsokat és a nyers zsírszalonna egy részét a kol-
bászkészítéshez összedarálják, más részét kisütik és szép
fehér sertészsírt és töpörtyűt nyernek belőle. Amíg főtt a le-
ves, a disznótoros káposzta, sült a kolbász és a hurka, a
cserkészek segítségével elkészítették a hagyományos disz-
nótoros hájas süteményt is.

Az egész napi kemény munka megkoronázása az esti
disznótor volt. Kép és szöveg: Miriák Ferenc
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VEĽKÝ VÝBER nePálskyCh
ručne tkanýCh koberCoV laCno!

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!

Predávame PVC a koberce na m2, 
a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Aki jobban figyeli a közel 1300 lelket
számláló község hétköznapjait, az ész-
revehette, hogy a település arculata az
utóbbi időkben nagymértékű változá-
son ment keresztül. Elég, ha csak a fő-
térre gondolunk vagy a teljesen felújí-
tott kultúrházra, de megemlíthetjük a
múlt év végén átadott felújított Gáspár
sámuel Alapiskolát és Óvodát is. Csi-
csón láthatóan nem tétlenkednek, ép-
pen ezért kíváncsiak voltunk, milyen
terveket, elképzeléseket szándékoznak
megvalósítani a 2014-es évben.

Földes Csaba, a falu polgármestere a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott: „Tudni kell, hogy
mostanáig főleg a lepusztult, rossz állagú
épületeinkre és egyéb felújításra szoruló be-
ruházásainkra helyeztük a hangsúlyt. Kez-
deményezni szeretnénk a közösségi progra-
mok beindítását, és további intézményekkel,
szervezetekkel és egyházakkal való együtt-
működést. Pozitívumként megemlíteném a
helyi református egyház tevékenységét, hi-
szen úgy a fiatalok, mint az egész gyülekezet
aktívan részt vállal a rendezvények meg-
szervezéséből.

Már a januári hónap folyamán a Gáspár
Sámuel Alapiskola és Óvoda szervezésében
a helyi iskola éttermében szülői bállal kezdő-
dött a bálozási időszak. Február 8-án egy új
sikeres rendezvényt valósított meg a helyi ön-
kormányzat, mégpedig a községi hivatal dísz-
termében köszöntöttük a 2013-as évben szü-
letett újszülötteket. Szintén februárban való-
sítottuk meg a II. Valentin napi bált a résztve-
vők nagy megelégedésére. Készülünk a ha-
gyományos március  15-i  eseményre
amelyet  pénteken,  14-én  tartunk  koszorú-
zással  a  helyi emlékparkban,  majd  folyta-
tásként  kultúrműsor  lesz a helyi kultúrház-
ban: a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
növendékei Nagy Edit tanárnő vezetésével, a
helyi fiatalok, valamint Elek József, a Selye
János Gimnázium tanára történelmi össze-
foglalójával. A csicsói borosgazdák társulása
idén is megszervezi a csicsói  borok  feszti-
válját,  melynek  közösen  az  önkormányzat-
tal  a  kultúrház ad otthont. Márciusban a pe-
dagógusokat köszöntjük. Áprilisban lesz egy
húsvétváró  kézműves  foglalkozás,  majd  a
májusi  anyák  napi  ünnepség következik,
melyet  a  Gáspár  Sámuel  Alapiskola  és
Óvoda  szervez  az önkormányzattal  közösen
szintén  a  kultúrházban.  Júniusban  egy
képkiállítást szeretnénk  megvalósítani,  ahol
a  helyi  iskola  diákjai  mutatnák  be  tehet-
ségüket. Június 20-21 a helyi falunap idő-

pontja. A szünidő kezdetével csakúgy  mint
tavaly,  nyári  napközis  tábort  indítunk. A nyár
folyamán több kirándulást is szervezünk el-
sősorban gyermekes családok  részére.
Szeptember végén lesz egy nyárbúcsúztató,
és természetesen az állandó visszatérő kö-
zösségi  programok, mint például a nyugdí-
jasnap, a Katalin-bál, a Mikulás ünnepség, a
karácsonyi kézműves foglalkozás, és az év
végi szilveszteri bál a sportszervezet rende-
zésével, mellyel zárnánk a 2014-es évet.

Végezetül szeretnék szólni a pályázataink-
ról is. Két nagyobb mértékű és három kisebb
pályázatot adtunk be. Az Enviró  alaphoz  a
vízelvezetés  és  az  árokrendszer  kialakítása
céljából, majd egy másik tervezet, mely  a Bel-
ügyminisztérium  asztalára  került, ez pedig az
egész falut átfogó kamerarendszer kiépíté-
sére irányul. Tudvalevő, hogy az utóbbi idők-
ben sajnos egyre  többször  felütötte  fejét
községünkben  a  vandalizmus,  mely  főleg
a középületek  ellen  irányult.  Mivel  elég  gya-
koriak  az  effajta  cselekedetek, nyilvánvalóan
lépnünk  kellett  e  téren,  ha  meg szeretnénk
védeni  értékeinket,  és  a lakosok  biztonsága

is  ezt  követeli.  A  másik  három  pályázat
egyike  a  kisebbségi kultúrához  címzett,  az
esedékes  nyári  tábor,  a  kézműves  foglal-
kozások, sport és kultúra támogatására, a
megye irányában pedig a falunap színvona-
lának megtartása céljából  adtunk  be  pályá-
zatot,  valamint az Orange  alaptól  a  nyár-
búcsúztató  anyagi oldalának a segítségét
várjuk. Ha  sikerül  ezekre  a rendezvénye-
inkre  anyagi  forrást  szereznünk,  abban  az
esetben  nagy valószínűséggel nívós progra-
mokat láthat Csicsó közönsége. Mindenkép-
pen  ki szeretném  hangsúlyozni,  hogy el-
sődleges célunk a közösségi  programok
szervezése,  hisz  ez által  erősödhet  a  fa-
luban  élő  emberek  közösségtudata”  –
mondta a polgármester.

Kép és szöveg: -pint-

A tavaszi szünetben a marcelházi
35. számú Baranyay János Cserkészcsapat tagjai Mura
Gál Angelika parancsnok vezetésével egy hamisítat-
lan falusi disznóvágást is átélhettek Pifkó István családi
házának udvarában.

Csicsó a közösségi 
programokban gondolkodik

„Egy felújított épülettel, Ifjúsági és
nyugdíjasklubbal gazdagodtunk az
elmúlt évben. A „Közobjektumok fel-
építése és modernizálása” prog-
ramba beadott pályázat pozitív elbí-
rálás alá esett, így egy többlépcsős
fejlesztési folyamat indulhatott meg a
községben. Először a régi buszmeg -
állók cseréjére került sor, majd a di-
gitális hangszórórendszer lett kié-
pítve. Ezután egy többcélú műfüves
pálya kialakítása az orvosi rendelő
mögött, s nem utolsósorban a pro-
jektsorozat a régi MNV épület mo-
dernizációjával zárult. A régi MNV
épülete teljes felújításon esett át,
mely magába foglalja egy új emeleti
szint ráépítését az eredetileg föld-
szintes épületre, a földszint teljes fel-
újítását, beleértve a nyílászárók cse-
réjét, új villanyvezetékek és a köz-
ponti fűtési rendszer kiépítését, szo-
ciális helyiségek felújítását. A föld-
szinten kapott helyett a könyvtár.
Szintén ezen a szinten kaptak egy
két helyiségből álló épületrészt a
nyugdíjasok is. Ízlésesen bebútoro-
zott, televízióval is ellátott helyisé-

gekben a nyugdíjas korosztálynak
lehetősége lesz különböző összejö-
vetelek, foglalkozások, rendezvé-
nyek megszervezésére. Az emele-
ten van az ifjúsági klub. Az új léte-
sítményben a központi fűtést nemrég
fejeztük be, saját forrásból, ez
ugyanis nem képezte részét az ere-
deti projektnak. Ugyancsak sikerült
támogatást szereznünk a helyi iskola
szociális helyiségeinek és az épület
tetőszerkezetének a felújítására. Ez
közel 42 ezer eurós beruházást je-
lentett. A Hídverő Társulás helyi ak-
ciócsoportja (MAS) sikeres pályáza-
tának köszönhetően 1590 euró ér-
tékben új tájékoztató táblákat he-
lyeztek ki. A minisztériumtól minden
évben megkapjuk az iskola fenntar-
tására a plusz támogatást. A helyi
óvodát és iskolát is szeretnénk
rendbe tenni, várjuk a pályázatok ki-
írását, hogy ezt is megvalósítsuk.
Van még egy épületünk, ahol a kör-
zeti orvosnak van a rendelője, s a
hozzá tartozó váróterem, ezt is sze-
retnénk felújítani, szociális helyisé-
gekkel ellátni. A gazdasági miniszté-

rium nemrég jóváhagyta a község
projektjét, amely segítségével a köz-
világítás korszerűsítését szeretnénk
megoldani, mivel ez évek óta nagy
gondot jelent. Az elfogadott terület-
fejlesztési terv alapján szeretnénk
összekötni Zsitvatőt Dunaradvány-
nyal. A két település között lévő te-
rület magántulajdonban van, de a tu-
lajdonosokkal való megegyezést kö-
vetően lehetőség van családi házak
építésére, vagy egyéb építkezésekre
is. Az elmúlt évek jó gazdálkodásá-
nak köszönhetően sikerült megtakarí-
tani pár ezer eurót, amit tartalékolunk
arra az esetre, ha sürgősen váratlan ki-
adásokra lenne szükségünk” –
mondta a polgármester.

Köztudott, a község két részből áll,
hozzá tartozik Zsitvatő is, így két te-
metőjük van. A dunaradványiban
nemrég új pergolát építettek a halot-
tasház elé, ugyanezt szeretnék a
zsitvatőiben is megépíteni. Pályáza-

tot nyújtottak be a térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésére, új üdvözlő táb-
lákat szeretnének a település bejá-
ratai elé kihelyezni, a közterekre vi-
rágtartókat raknak ki tavasszal. A
szennyvíz kérdése is megoldatlan,
de egy ilyen nagyságú község ese-
tében egy ekkora beruházás elkép-
zelhetetlen. A település számára a
jövő továbbra is a falusi turizmus le-
het(ne). A turizmust célozza a kiépí-
tendő kerékpárút is. A községben
polgárőrség is működik, amelyre
nagy szükség van.

A faluban élénk kulturális és sport-
élet zajlik. Ebben az évben is lesz
Baróti Szabó Dávid Napok, fogad-
ják a Felvidéki Huszárokat, köszön-
tik a nyugdíjasokat, megtartják az
idei borversenyt és a Tűzvédelmi
Sport- és Kulturális Napot is, hogy
csak a legnagyobbakat említsük.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

MARCELHÁZA.

Hagyományos disznóvágás
A Duna és a zsitva folyók összefolyásánál

fekvő 702 lakosú községnek a rendszerváltás óta folyamatosan olyan
kihívásokkal kell megküzdenie, mint az egész környéket sújtó és
egyre növekvő munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása és a lakos-
ság egyre jobban tapasztalható elszegényedése. Ennek ellenére az
utóbbi években több szembetűnő beruházást sikerült megvalósítani.
Erről nyilatkozott hetilapunknak a község polgármestere, Ľubomír
Púchovský.

DUNARADVÁNY.

A jövő a turizmusban rejlik

Új műsorukkal Paton szerepelt a Szőttes
A szőttes Kamara Néptáncegyüttes 1969-ben alakult
azzal a céllal, hogy ápolja és megőrizze a hazai és az
egyetemes magyar, valamint a környező népek nép-
művészeti hagyományainak legszebb értékeit, külö-
nösen a néptánc, a népdal és hangszeres népzene te-
rületén.

Legutóbb Paton léptek fel „Három a...” című új műsorukkal,
Gémesi Zoltán rendezésében. Az előadásban felföldi táncok
elevenedtek meg, de a közönség bogyiszlói ugróst és csárdást
is láthatott. A műsor összeállításakor nem feledkeztek meg
Potta Gézáról, a híres abaújszinai cigányprímásról, akinek elő-
adásait a zenei többnyelvűség jellemezte. Az előadás után a
közönség is táncolhatott az együttes tagjaival. (miriák)

Zámbó Tímea felvétele

MARTOS.

Mozgalmas évet zártak 
együttes megalakulásának 40. évfordulójáról. Ter-
mészetesen a falu szépítéséből is ki szeretnénk
venni a részünket, így brigádot is szervezünk.
Rendezvényeinknek továbbra is az a célja, hogy
minél több ember megkedvelje az élő kultúrát és
népszerűsítsük a magyar népdalokat, nótákat,
fel akarjuk eleveníteni népszokásainkat, erősí-
teni a magyarságtudatot” – mondta az elnöknő.

A gazdag és sokrétű feladatok ismertetése és
elfogadása után két bemutatót tartott a kisújfalusi
Napsugár Amatőr Színjátszó Csoport, akik Mó-
ricz Zsigmond „Dinnyék” és Török Rezső „Csön-
des Juli” c. műveit mutatták be, Szabó Márta ren-
dezésében. Az évzáró taggyűlést teaest zárta, a
jó hangulatról Dudás Pál gondoskodott. 

(miriák)
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emissziós ellenőrzés megVárásra

Autošport KISS

A Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda mel-
lett működő Diákönkormányzat farsangi bulit szervezett a
felső tagozatosok számára. A buliba a résztvevők hozhattak
magukkal nassolnivalót és üdítőt is. A bevállalós tanulók
jelmezben érkeztek a partira: volt boszorkány, robotember,
sőt, egy muzulmán hölgy is meglátogatta a rendezvényt. A
szervezők tombolát is árultak, több mint 15 díjat sikerült ki-
sorsolni (köszönet érte a Szülői Szövetségnek, hiszen anya-
gilag is támogatták a rendezvényt). A buli hangulatát fo-
kozta a fánkevő verseny, a közös vonatozás és a tánc.

Mgr. Nagy Edit

A tavalyi nagysikerű
sportbál megismétlé-
sére készültek a me-
gyercsi labdarúgók feb-
ruárban. Mint ahogy
Szoboszlai Árpádtól, a
megyercsi focicsapat ki-
válóságától megtudtuk,
sikerült is. Mintegy 70
vendég tisztelte meg je-
lenlétével a rendezvényt,
melyet a Boschán-kas-
télyban tartottak.

Fontos, hogy a foci mellett,
mely igen népszerű ebben a
faluban, más lehetőség is le-
gyen arra, hogy találkozza-
nak a focisták és a közön-
ség, valamint a sportbarátok.
Az élet igazolja, hogy a sport
szeretete is össze tudja

hozni a megyercsieket. Az
eseményen megjelent Mol-
nár Zoltán polgármester is.
A focicsapat tagjai és a
sportszerető barátok önzet-
lenül  mindent megtettek ren-
dezvényük sikeréért, melyen
a hazaiakon kívül részt vet-
tek még szórakozni vágyó fi-

atalok Keszegfalváról és
Csallóközaranyosról is. A ki-
tűnő zenéről és hangulatról a
Funny Men zenekar gondos-
kodott. A tombolatárgyak
mind gazdára leltek, amelye-
ket helyi szervezetek és ma-
gánszemélyek ajánlottak fel
az estre. -pint-

Farsang – az önfeledt
mulatozások ideje 

CSICSÓ.

Sportbál Megyercsen

Még nem halt ki az olvasás szeretete 
Immár hatodik al-

kalommal rendeztek felol-
vasó-maratont, idén Mó-
ricz zsigmond művei ele-
venedtek meg szerte a
Kárpát-medencében, s
mindenütt a nagyvilág-
ban, ahol magyarok élnek.

A maratoni felolvasás Szé-
kelyudvarhelyről indult 2009-
ben. Idén 13 ország 145 te-
lepülésén mintegy 27 576-
an kapcsolódtak be a a kö-
zös olvasásba. A maraton
egyik üzenete: megmutatni
a világnak, milyen sok he-
lyen olvasnak magyarul.

„Nagy lelkesedéssel kap-
csolódtak be a felolvasásba a
búcsi Katona Mihály Alapis-

kola tanulói is, és élmények-
kel gazdagon távozhattak.
Móricz meséit, elbeszéléseit
igazi átéléssel és élvezettel
olvasták fel. Szívesen vettek
részt a szervezésben, és
örömmel tapasztaltam, hogy
az olvasás iránti igény és
szeretet még nem halt ki tel-
jesen. Köszönjük, hogy lehe-
tővé tették, hogy idén is meg-
valósulhasson a maraton leg-
főbb célkitűzése, minél több
embernek átadni az olvasás
örömét” - nyilatkozta a felol-
vasó maraton szervezője,
Csekes Ilona pedagógus.

A Komáromi járásból az
alábbi intézmények kapcso-
lódtak be a felolvasó-mara-
tonba: dunamocsi Alapiskola,

csallóközaranyosi Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda, búcsi
Katona Mihály Alapiskola, a
nemesócsai nyugdíjasklub és
a Móra Ferenc Alapiskola és a
lakszakállasi magyar iskola.

mir 

BÚCS.

Korpás Éva
felolvas

A kultúrház far-
sangi vidám délutánra invitálta a szó-
rakozni vágyó hazaiakat, akik jó laki
szokás szerint jöttek is szép számmal. 

Elsőként a nyitott kreatív műhely fogadta
őket, ahol farsangi álarc- és fejdíszkészí-
tésben, szövéstechnika elsajátításban, far-
sangi bohócbáb készítésben, arcfestésben
vehettek részt. A kézművesek alig tudták ki-
szolgálni a sok alkotásra éhes gyereket. A
legügyesebbek saját készítésű ajándékokkal
térhettek haza. A farsangi játéktér is sok
mindennel kecsegtetett. Volt ott golyósme-
dence, csocsó, asztalitenisz, sakk, biliárd,
twister és darts verseny. Ezenkívül közös-
ségi játékok és táncos vetélkedők is szere-
peltek a farsangi menüben. A jelmezes fel-
vonulás nagy sikert aratott, és senki sem tért
haza üres kézzel, ugyanis minden jelmez ér-
tékelve volt. Akik ezen a napon a farsangi
zumbát is kipróbálták, azok Raffai Regina és
Öllös Karcsika remek irányításának kö-
szönve biztosan nem felejtették el ezt a dél-
utánt. Természetesen nem maradhatott el a
zsákbamacska és a tombola sem. Az ered-

ményhirdetésnél Bartal András polgármes-
ter 21 győztesnek adott át érmet és okleve-
let.

A vidám délutánt kiszebáb égetéssel zár-
ták, melynek színhelye a szabadtéri színpad
udvara volt, ahol hivatalosan is búcsút vet-
tek a téltől. A torkos sarok főhősei a Nyugi-
LAK nyugdíjas klub tagjai voltak. Ezen a na-
pon a kultúrház telt házat jelentett, ami nem
meglepő, legalábbis Lakszakállason.

Pint sándor

LAKSZAKÁLLAS.
Családi délután és farsang

A kultúrház
presszójában került megrende-
zésre a Duna menti Borút legjobb
borának borversenye. A második
alkalommal megrendezett rangos
megmérettetésen, melynek szer-
vezéséből oroszlánrészt vállalt a
szEGAB Polgári Társulás, 159
bormintával neveztek.

A zsűri 11 bormintát oklevéllel, 45-öt
bronz-, 75-öt ezüst- és 25-öt arany-

éremmel értékelt. Két borminta – az
udvardi Borászati Termelő Szövetke-
zet (Chardonnay) és a madari Szente
István (Chardonnay-jégbor) Nagy
Aranyérmet kapott. A vándorserleggel
járó díjat (Champion) a bélai Chateau
Belá borászat 2008-as évjáratú Rajnai
rizling jégbora szerezte meg.

Járásunk borkészítői is hozták a tő-
lük elvárt formájukat. Aranyérmet ka-
pott a dunamocsi Domonkos Tibor,
Sántha Norbert, a bátorkeszi Rozzon

János, az Amícius Pincészet, Bottyán
Sándor, a Vinoria, a Borvin, Blahovics
Béla, Bóna Bertalan, a komáromi
Hengerics Péter, a szentpéteri Gyar-
mati Tihamér, Miskó György, Krnáč
Oto, a marcelházi Zsidek Géza és a
madari Szente István.

A díjakat Benedikt Václavík és Igor
Štumpf, a Duna menti Borút vezetői,
valamint Gyöpös István, a SZEGAB
PT elnöke adták át.

Kép és szöveg: miriák

Ismét össze-
gyűltek a kisállattenyésztők,
hogy megtartsák a területi kon-
ferenciájukat, melyre idén Ko-
máromban került sor. A meghí-
vottak között galamb-, nyúl-, ba-
romfi- és díszmadártenyésztők
is voltak, akik érsekújvárból,
Bősről és ímelyről jöttek. 

Az esemény elején Both György, a
komáromi szervezet elnöke köszön-
tötte az apróállattenyésztőket, majd
Nagy László titkár beszámolt a tevé-
kenységükről és az egyes kiállítások
eredményeiről, de szólt azokról az
égető problémákról is, melyek érintik
a szervezetet. Beszéde elején felvá-
zolta, hogy míg 2010-ben 182 felnőtt
és 27 fiatal tenyésztő tevékenykedett,
addig ez a szám négy év alatt 173 fel-
nőttre és 12 fiatalra csökkent. A prob-
lémák gyökerét részben ismerik, de a
megoldáshoz vezető utat még kere-

sik. Pozitív eredményként említette
az egyes rendezvények, kiállítások
magas színvonalát. Beszéde további
részében szólt az egyes tenyészetek
eredményeiről, a benne folyó mun-
kákról. Az értékelést a baromfite-
nyésztőkkel kezdte, ahol a tenyésztői
munka az utóbbi időkben stagnál. A
galambtenyésztőknél más a helyzet,
mivel itt nagyon szép eredmények
születnek. A nyúltenyésztők tábora
egyre népesebb. 

A konferencia végén megválasz-
tották a szervezet vezetőségét, mely
szerint az elnöki teendőket Both
György fogja végezni. A szervezet
titkára Nagy László, a pénztárosa
Harman Štefan lett. A fiatokkal fog-
lalkozó egyén Bauko Krisztián. A
szakfelügyeleteket az egyes kategó-
riákban a következő tagok töltik be:
Bauko Krisztián, Both György, Zsib-
rita Pál, Bodó Róbert.

Kép és szöveg: -pint-

A madari tíz-
tagú Borbarátok Köre feb-
ruár harmadik hétvégéjén
hagyományteremtő célzat-
tal baráti beszélgetéssel
egybekötött pincelátoga-
tást szervezett.

Elsőként Kocsis Zoltán és ifj.
Szabó Albert borait kóstolták
meg. Szente Zoltán Olaszrizling
bora a kellemes gyümölcsös
fajták közé tartozik. Dankó Jó-
zsef vegyes borai, míg Édes
Zoltán Leánykája lenyűgözött
mindenkit. Fábrik András Zöld-
veltelinije és a terülj, terülj aszt-
alkámja maradásra bírta a bo-
rászokat. Szabó Albert borában

MADAR.

KOMÁROM.

BÁTORKESZI.

A Duna menti Borút legjobb bora

Both György

Kisállattenyésztők 
területi konferenciája

az erjedést követően még a
friss szamóca- és málnaíz
az uralkodó. Aztán Szűcs
Vince és fia pincéjében
megkóstolták a 2012-es év-

járatú Cabernet sauvig-
nont. A baráti pincelátoga-
tás Csókás Gellért pincé-
szetében ért véget. (mir)

Csókás Gellért felvétele

NyERtESüNK!
A februári keresztrejtényünk szerencsés nyertese 

CéKus TIHAMéR Izsáról. 
Nyereménye fél éves DELTA előfizetés. Gratulálunk!

borokEzerarcú borok



• Pedagógiai minimum vég-
zettséggel, bölcsödében,
óvodában és alapiskolában
nevelőnőként állást vállalok.
Tel.: 0915 07 07 66.
• Eladó Ford Puma 1,7, 16 V
benzin sportautó és Fiat Ma-
rea Weekend 1,6, 16 V ben-
zin, teljes felszereltséggel,
kitűnő állapotban. Látni kell.
Tel.: 0905 400 141.
• Eladó Peugeot 306, téli + 9
nyári gumival, gy.év: 1995,
1.500 € + megegyezés. Tel.:
0911 607 785.
• Csak börze, csak vasárna-
ponként, csak Komáromban.
Tel.: 0903 762 511.

• Kiadó felújított garzon
konyhával a Komenský ut-
cán, március 15-től. Tel.:
0907 860 850.
• Bérbe adó egy szoba-kony-
hás átalakított, berendezett
lakás a Vár utcában. Tel.:
0905 354 174.

• Frissen tisztított húscsirkék
2,45 €/kg, nagymájú hízott
kacsák 5,95 €/kg. Porciózva
is rendelhető. Tel.: 0905 250
329.
• sürgősen pénzre van
szüksége? 4 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg az Önnek a legmegfe-
lelőbbet. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épülete)
1.emelet 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.

• Servis, oprava PVC a hliní-
kových okien, dverí. Výmena
skla, oprava kovania + rolety,
žalúzie, sieťky a parapety.
Tel.: 0902 486 551, 0905 830
835.

• 120 kg-os mangalica
ínyenceknek. Malacok 20-30
kg. Tel.: 0908 089 360.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek! A fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.
• Eladó vörösbor (oportó)
1eur/l. Eladók használt brin-
gák. Tel.: 0905 789 733.
• Idősek gondozását válla-
lom a Komáromi járásban,
gondozási igazolással ren-
delkezem. Tel.: 0905 176
902. 
• Eladó 620 m2-es (udvar, ré-
gebbi raktárhelyiség, iroda)
az Eötvös utcán. Tel.: 0902
744 602, 0904 179 889.

• 620 m2 na predaj (dvor,
staršie skladové priestory,
kancelária) na ulici Eötvösa.
Tel.: 0902 744 602, 0904 179
889.
• Külső, belső festés + kő-
művesmunka. Tel.: 0905 333
559.

• Bérbe vennék hosszú távra
bútorozatlan szoba-konyhás
lakást Komáromban. Tel.:
0948 347 681, 0036 20 290
8019.
• Eladó garázs a Veľký rad
763 sz. alatt, 5 percre a Víz
utcától. Tel.: 0905 163 317.
• Eladó 2-szobás felújított la-
kás Komáromban. Tel.: 0911
330 552.
• Mangalica zsír eladó Gútán
a Felső utcában. Tel.:0907
403 391.

• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház. Tel.:0907 636 089.
• Kárpittisztítást vállalok
mélytisztítással, speciális
géppel. Szőnyegek, matra-
cok. Tel.: 0918 682 919.
• Kiadó 3-szobás lakás Ko-
máromban a Kassai (Ko-
šická) utcán. Tel.: 0908 803
940.
• Eladó felújtott 1-szobás la-
kás. Tel.: 0918 531 850.
• Eladó vikendház Dunamo-
cson a Duna mellett, ár meg-
egyezés szerint Tel.: 0905
377 597.

• Gyakorlattal rendelkező
ambiciózus asztalost ve-
szünk fel. Bővebb tájékozta-
tást a 0908 644 633-as tele-
fonszámon kérhetnek.
• Hízódisznók eladók, 150-
170 kg, ár 1,70 €/kg. Tel.:
0907 209 821.
• Kútfúrás. Vŕtanie studní.
Tel.: 0948 424 805.
• Eladó 2-szobás lakás a
Sústružnícka utcán, 18.500
€. Tel.: 0905 732 870.
• Eladó Dunamocson 3-szo-
bás családi ház, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
464 350.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Csak börze, csak vasárna-
ponként, csak Komáromban.
Tel.: 0903 762 511.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.

• Régi videokazetta DVD-
re vagy usB-re mentése
(családi videó, szalaga-
vató, esküvő stb.) 8 euró-
ért! Bővebb infó: 0908 585
544 vagy videomento@
gmail. com email címen.
• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
Rakúsku a Nemecku. Tel.:
0948 997 166.
• Házi sütemények sütése.
Tel.: 0949 091 006.
• Bérbe adó berendezett gar-
zon. Tel.: 0919 136 940.

• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését válla-
lom. Tel.:0902 841 761.
• Eladó 3-szobás lakás a Víz
utcában. Tel.: 0907 161 826.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• A Riviera duó jó hangulatot,
élő zenét biztosít kedvező
áron. Tel.: 0949 339 297.
• Eladó 3-szobás családi
ház, nagy garázs a város-
központban. Érdeklődni le-
het: 0908 575 575.
• Eladó családi ház Paton 22
áras telekkel, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 284 349.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Eladó Jawa 23 Mustang
kismotor kerékpár rend-
számmal, (ŠPZ). Tel.: 0905
182 833.
• Eladó szürke, kockás min-
tás, három kombinációs ba-
bakocsi. Tel.: 0917 417 727.
• Eladó 13 áras telek Komá-
romban, a szigeten. Tel.:
0905 230 373. 
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ÚJszülÖTTEK:
Molnár Dávid (Ipolyszalka); Kovács Szabó Dávid

(Szentpéter); Gergely Panka Isabell (Csallóközaranyos);
Giczi Gergő (Őrsújfalu); Takácsová Jázmin (Ekel); Mé-
száros Richard (Gúta); Bartová Regina (Ógyalla); Čier-
nik Emily (Gúta).

ElHuNyTAK:
Barsi Erzsébet (87) Búcs; Rozzon Gizella (81) Bátor-

keszi; Hegedűš Ladislav (70) Komárom;  Moravčiková
Mária (71) Marcelháza; Péntek János (61) Marcelháza;
Kelemen Dezső (89) Komárom; Knihár Pavol (87) Ko-
márom; Szoliková Erika (47) Komárom; Pánis Jozef (85)
Komárom; Jurenková Zlatica (57) Gúta; Marcinko Ernő
(76) Marcelháza; Tóthová Júlia (84) Ógyalla.  

HÁzAssÁGOT KÖTÖTTEK:
Szilárd László és Boros Ágnes (Komárom).

Első fotóm
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Gondek Imre 
Komárom
(2650/48)

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t ,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Hol a kölcsön?
Itt a kölcsön! 
tel.: 0918 727 431.

Használt És ÖReg
aUtóK lIKvIDálása

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

Pócs Denis
Komárom
(3450/49)

Fürdőszoba felújítást,
csempézést vállalunk,
egyéb belső felújításo-
kat. Külső szigetelés,
színhúzás és más kő-
művesmunkák .Te l . :
0908 751 987.

Poďakovanie
Dňa 26. 2. 2014 nás opustila naša drahá 

milovaná manželka, matka, sestra 

Angelika Chmelová 
rod. Szombathová,

ktorú sme 3. 3. 2014 odprevadili 
na poslednú cestu 

v komárňanskom rímsko-katolíckom cintoríne. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým známym,
priateľom, susedom, kolegom z nemocnice za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Lúčili sa s tebou: Manžel Ľuboš,
deti Viktória a Dominik, brat Miki s deťmi Betkou, Luckou,
sestra Anči s deťmi Jankom, Veronikou a Dávidom, rod.
Chmelová a ostatná rodina. Odpočívaj v pokoji.

Tropicarium-Budapest
2014. március 22. 17,-€
Tartalmazza a buszt.
Auschwitz-Krakkó
2014. május 24-25 
99,-€  tartalmazza:
Belépők, szállás, 

vacsora, reggeli, ebéd,
útiköltség

Infó: 0918 69 79 59 tel.
vagy e-mail.zajazdykati

@gmail.com

Plasztablakok szerelése
és szervizelése. Servis
plastových okien. Tel.:
0918 262 260.

Prijmeme do pracovného
pomeru účtovníčku. Zna-
losť podvojného účtov-
níctva, personalistika,
prax min. 2 roky, ma-
ďarský a slovenský jazyk.
Životopisy čakáme na uc-
tovnictvo12@zoznam.sk
emailovú adresu.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor.

Hölgyek, urak, gyerekek,
valamint duci hölgy mo-
dellek jelentkezését várjuk
fotózásokra, reklámfilm
forgatásokra, tv produkci-
ókba, rendezvényekre stb.
További információ és je-
lentkezés www.monde-
caste.hu oldalon!

LeGALAcSONyAbb
Ár!

 A legkedvezőbb alap szolgáltatásunk 
a temetkezési szertartásaink közül 
a *TEMETÉS csomag,

melyet kiegészíthet más általunk 
kínált szolgáltatással is.

Irodáink: NAGyMEGyER, Öreg utca 3., 
a Wagner cukrászdával szemben
NEMEsÓCsA, Vasút utca 75, 
a parketta gyár mellett

Telefon nonstop
0917 850 026
0919 191 270

• sex shop unicorn. Jarná
akcia!  Inde ceny stúpajú,
u nás klesajú až na úro-
veň internetového e-
shopu. Ponúka erotický
tovar rôzneho druhu, ero-
tickú bielizeň, DVD filmy a
iný tovar erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

• Oznamujeme našim
starým aj novým klientom,
že záložňa unicorn sa
presťahovala z ulice Pala-
tínovej 34 na ulicu Župná
(pešia zóna) vedľa staro-
žitnosti a oproti Eduscho.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefóny...  zároveň klesajú
úroky. Tel.: 0905 528 522.

Starožitnosti Unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Alli-
anz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

„A szív sajog, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Évre év jön, az idő elrepül tova,
De mi Titeket nem feledünk soha.“

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre 

Beke Józsefre
halálának 10., valamint 

Beke Magdolnára 
(Komáromfüss) 

halálának 11. évfordulóján.    Szerettei. 

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk.
És nem hisszük el,
Hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De drága emléked szívünkben él örökké.”

Fájó szívvel emlékezünk március 11-én,
halálának 1. évfordulóján 

Forgács Évára Komáromban.
Emlékét örökké őrzi: Szerető családja.

Megemlékezés
„A temető csendje adjon Neked nyugalmat,

A mi szívünkben a fájdalom örökké megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 15-én 

Juhász Jánosra
Komáromban 

halálának ötödik évfordulóján. 
Emlékét őrző özvegye 

és szerető családja.

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk 
március 10-én a meg nem ért 

50. születésnapján 

Lakos Tiborra 
Nemesócsán, 

aki 22 évvel ezelőtt hunyt el.
Szerettei, édesanyja, fia Tibor, 

huga Mónika a családjával.

Megemlékezés

„Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szeretünk,
azt nem feledjük soha.”

Ezúton emlékezünk 
a szerető fiunkra 

ifj. Németh Tiborra,
aki 2007. március 15-én távozott

szerettei köréből.
Szerető szülei és nővérei családjukkal.

Ezúton mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, 

ismerősnek, és mindazoknak, 
akik február 25-én elkísérték utolsó 

útjára a keszegfalvai temetőbe 

Szabados Lászlót, 
aki 78. évében távozott 

szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánítást,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem,
Hanem amelyet szívünkben hordunk némán, csendesen.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 14-én, halálának 

2. évfordulóján 

Varga Gáborra 
Komáromban.

Akik ismerték, szenteljenek 
emlékének egy néma pillanatot.

A gyászoló család.

„Szomorú az út, amely a sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Tudjuk, hogy nem jössz,
De olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek,
Hogy ne tudjon fájni.“

Fájó szívvel emlékezünk március 15-én, 
halálának 1. évfordulóján  

id. Szabó Bélára Gútán.
Felesége, fiai, menyei és az unokák.

elérhető 
és kedvező árak! 
takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

tel.: 0908 774 635,
0940 847 779

Vásárcsarnok 
emeleten a kulcsszol-
gáltatással szemben.
legolcsóbb 
a járásban!

• Kőművesmunka, csem-
pézés és festés. Tel.: 0944
367 318.
• Hízók eladók. Tel.: 0904
344 272.

• Cserépkályhák, csempe-
kandallók, fürdődézsák, búto-
rok fából, kapuk, tölgy nyílá-
szárók, csapágyak garantál-
tan jó árakon! www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu, www.furdode-
zsak.com, www.kezifabuto-
rok.com, www.iparicsapa-
gyak.com. Tel:0036/20 397
9102. e-mail: zach@ chello.hu
pollakferi@ icloud.com. 
• Ügyes, megbízható üzlet-
kötőket keresünk, jutalékos
fizetéssel. Termékek: cse-
répkályhák, fürdődézsák, fa-
bútorok, tölgy nyílászárók,
kapuk, csapágyak, szegek,
erős műanyag áruk. Tel:
0036/20 3979102  e-mail:
pollakferi@icloud.com.
• Eladó Felícia LXi. Tel.: 0915
344 849.
• Eladó az Erzsébet-szige-
ten (Platánfa sor 9.) régebbi
4-szobás családi ház. Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0915 614 442, 0904 179 889.
• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platanová alej č.9).
Cena dohodou. Tel.: 0915
614 442, 0904 179 889.

• Eladó 12 áras telken, 
3-szobás (+ konyha, fürdő-
szoba + melléképület és
pince) családi ház Marcel-
házán. Ár: 18.500 €. Tel.:
0902 591 221.

Víz, gáz és fűtés szere-
lés, valamint javítások
és kazáncserék. Tel.:
035 381 11 31.
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Predpoveď počasia 10. 3. - 16. 3. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 10. 3. predpokladám v našom re-
gióne príjemne, jasno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 1 do + 3  ̊C, denná teplota od  
+ 11 do + 13  C̊. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s. 
(od 7 – 14 km/h.)
V utorok 11. 3. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok ale veterno,
jasno alebo polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od 
+ 11 do + 13  ̊C. Čerstvý, miestami až silný
SZ vietor do 14 - 18 m/s. (od 50 – 65 km/h.)
V stredu 12. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od  0 do + 2  ̊C, cez deň od 
+ 9  do + 11  ̊C. Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)  
Vo štvrtok 13. 3. predpokladám v našom re-
gióne bez zmeny, jasno alebo polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  - 2 do  0  ̊C,
cez deň od  + 9 do + 11  ̊C. Slabý SZ vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 14. 3.  predpokladám v našom re-
gióne podobne ako vo štvrtok, jasno a bez
zrážok.  Nočná teplota od  + 1 do + 3  ̊C,
denná teplota od + 9 do + 11  C̊. Slabý J vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V sobotu 15. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, príjemne a veľmi
pekne, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 2 do + 4  C̊, denná teplota od + 13 do + 15
̊C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 16. 3. predpokladám v našom re-
gióne už jarné počasie, jasno alebo polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 4 do + 6  C̊,
denná teplota od + 16 do + 18  C̊. Slabý J, JZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nasledujúcom týždni  očakávam veľmi
pekné jarné počasie, v strede týždňa s pre-
chodným ochladením.

s pozdravom: „Bude ešte aj krajšie
počasie.“ Dr. Meteo

ELADÓ 18-ÁRAS KERT 
A PLATÁNFA SORON

AZ ERZSÉBET-SZIGETEN.
Érdeklődni lehet a 0902 377 930-as telefonszámon.

Musíš skúmať našu minulosť, 
jej dedičstvo–vedomostná súťaž

Vekové kategórie:
- deti do 15 rokov
- študenti stredných škôl (do maturity)
- študenti vysokých škôl
- dospelí – do 120 rokov

Kategórie:
- fotografia
- poézia
- novela, esej
- kresba, maľba, grafika, socha, koláž, plagát
- krátky film

Témy:
- Židia v prvej svetovej vojne
- Obdobie holokaustu
- Židovské komunity v období pred 
a medzi svetovými vojnami

- Čo by si urobil proti antisemitizmu?
- Židovské komunity dnes
- Izrael
- Spomienkové formy
- Ármin Schnitzer

Termíny:
Termín odovzdania súťažných diel: 30. 4. 2014.

Súťažné diela budú osobne prezentované
– odovzdávanie cien sa bude konať 8. 6.
2014. Súťažné diela možno  vo všetkých ka-
tegóriách a vo všetkých vekových kategó-
riách odovzdať v maďarskom i slovenskom
jazyku. Odmenené diela budú uverejnené v
Spravodajcovi a budú vystavené v budove
Útulku (Menház). Víťazi súťaže budú odme-
není hodnotnými cenami. Súťažné diela
bude hodnotiť odborná porota. Vedomostná
súťaž sa uskutoční s finančou podporou In-
štitútu Bálinta Balassiho. 

Vaše dotazy očakávame na adrese
kile@menhaz.sk. Súťažné diela žiadame za-
slať (odovzdať) v 1 vytlačenom exemplári a
elektronickou cestou na adresu kile@men-
haz.sk. Korešpondenčná adresa: Židovská
náboženská obec v Komárne „Súťaž”, Eöt-
vösova ulica 15, 945 01 Komárno.

Komárňanskí policajti vykonávajúci poli-
cajnú akciu zameranú na pátranie po ukrad-
nutých vozidlách spozorovali na poľnej ceste
medzi Kavou a Hliníkom odstavené auto. 

Z vozidla vystúpil mladý muž. Bol nervózny
a pri kontrole bol u neho nájdený  list, v kto-
rom sa lúčil so svojou rodinou pre nešťastnú
lásku. Policajti spozorovali na sedadle spo-
lujazdca lano s uviazanou slučkou a nôž.

20-ročný mladík sa priznal, že vypil asi 2
dcl hydraulického oleja a mal v úmysle spá-

chať samovraždu. Policajti ihneď privolali zá-
chrannú službu, ktorá muža prevzala do sta-
rostlivosti. 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Ko-
márne, ako nadriadený oboch policajtov,
ktorí svedomitým plnením svojej činnosti pri-
speli k záchrane života sa vyjadril, že ich
postoj k plneniu si služobných úloh môže
byť vzorom pre ostatných a rozhodol sa ich
oceniť a motivovať tak do ďalšej služby v
Policajnom zbore. 

Podľa štatistík totiž 70 % ľudí začne fajčiť pred dovŕšením
18. roka života a 94 % vo veku mladšom ako 25 rokov. Faj-
čenie spôsobí v krajinách Európskej únie približne 700-tisíc
úmrtí, informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia
Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Povinné obrázky
Nová smernica prináša mnoho zmien. Škatuľky cigariet

budú musieť povinne obsahovať obrázkové a textové zdra-
votné výstrahy, ktoré budú pokrývať 65 % prednej a zadnej
strany škatuľky. Na 50 % plochy bočných strán sa budú tiež
nachádzať zdravotné výstrahy, napríklad „Fajčenie zabíja –
prestaňte hneď" alebo „Tabakový dym obsahuje viac ako 70
látok, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu". 

Tieto výstrahy tak nahradia súčasné údaje o obsahu de-
chtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého. Jednoduché balenie ci-
gariet nebude povinnosťou, každý členský štát si zvolí sám,
či sa pre toto opatrenie rozhodne. Balenie tzv. slimiek, teda
úzkych cigariet, smernica nezakáže. Musia však byť balené
rovnako ako iné cigarety. 

Obmedzenie príchutí
Zmena nastane aj v ochucovaní cigariet. Príchute sa ne-

budú môcť používať v množstvách, ktoré by prekryli, prí-
padne maskovali príchuť tabaku. „Skrátka musí byť jasné, že
ide o tabakový výrobok a nie napríklad o dymiacu vanilkovú
pochúťku v tvare cigarety," vysvetľuje Ludviková. 

Mentol sa považuje za charakteristickú príchuť a bude za-
kázaný po uplynutí prechodného obdobia štyroch rokov,
ktoré sa vzťahuje na všetky výrobky s viac ako trojpercent-
ným podielom na trhu EÚ. Elektronické cigarety sa podľa
smernice nezakazujú. Budú však nové pravidlá, ktoré sa
majú postarať o to, aby boli výrobky bezpečné a kvalitné,
najmä tie, ktoré obsahujú nikotín. 

Vstup smernice do platnosti sa predpokladá v máji tohto
roku. Členské štáty majú dva roky na prenos týchto pravidiel
do svojej legislatívy. zdroj: webnoviny.sk

Od nedele 2. marca sú na našich želez-
niciach v platnosti niektoré zmeny ces-
tovného poriadku. Cestujúcich od nás do
Bratislavy sa dotknú pozitívne.

Aj DELTA upozornila na to, že ranné ces-
tovanie z Komárna do Bratislavy cez Du-
najskú Stredu sa od platnosti nového ces-
tovného poriadku v decembri minulého roka
značne zhoršilo. Napríklad prvý ranný vlak
od nás do slovenského hlavného mesta stál
v Dunajskej Strede pätnásť a v stanici Brati-
slava-Nové Mesto ďalších deväť minút, čo
vyvolávalo nevôľu cestujúcich.

Zrejme sme neboli jediní kritici, preto že-
lezničná spoločnosť RegioJet od 2. marca
korigovala niektoré ranné spoje. Bol zave-
dený nový osobný vlak s odchodom z Ko-

márna o 4,09 hod. a s príchodom na hlavnú
stanicu o 6,20 hod., čiže o 24 minút skôr, ako
doterajší najskorší vlakový spoj. Spomínaný
vlak premáva každý deň a stojí na každej za-
stávke s výnimkou Rovinky. V Dunajskej
Strede čaká len dve a v stanici Bratislava-
Nové Mesto iba tri minúty.

Kto nemusí cestovať tak skoro, má od 2.
marca k dispozícii tri zrýchlené vlaky s od-
chodom z Komárna o 4,52, ďalej o 5,52 a na-
pokon o 6,53 hod. Vlaky v Dunajskej Strede
čakajú len dve minúty, odtiaľ po Podunajské
Biskupice nezastavujú vôbec.

Na trati Nové Zámky – Komárno od 2.
marca nenastali žiadne zmeny. Ďalšia ko-
rekcia cestovného poriadku môže nastať od
15. júna. Ak sa čosi zmení, budeme o tom či-
tateľov DELTY informovať. fb

Vážení občania mesta Komárna!
Neinvestičný fond PRIEMYSLOVKA – IPARI, ktorý pô-
sobí pri Strednej priemyselnej škole v Komárne, Vás
prosí, aby ste 2 % - mi svojich daní podporili úspešné
pôsobenie nášho neinvestičného fondu.

Svojim rozhodnutím prispejete k zvyšovaniu úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
na našej škole. Za Vašu podporu vopred ďakuje

Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy

Názov nášho fondu: PRIEMYSLOVKA – IPARI, n.f.
Sídlo: 945 16 Komárno, Petőfiho 2
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 37855069, Číslo účtu: 211504954 / 0900

Nevítaní hostia, ktorí prichádzajú
každé leto. A pijú vám krv. Doslova.
zatiaľ čo však jeden člen domácnosti
ostane po nájazde komárov posiaty
bolestivými svrbiacimi bodnutiami, iný
je zdanlivo imúnny. Podľa čoho sa
tento otravný hmyz rozhoduje, z koho
vysaje krv a koho nechá na pokoji?

Vedci našli v tykadlách a na hlave komárov
proteíny, ktoré reagujú na chemické stopy
alebo vône uvoľňujúce sa z našej kože, píše
Scienceline.org. Tie sú výsledkom prirodze-
ných procesov v našom tele a pre komáre sú
signálom, že sme nablízku. Na príťažlivosti
nám pritom pridáva niekoľko faktorov: množ-
stvo oxidu uhličitého v dychu, tehotenstvo, te-
lesná teplota, alkohol v krvi a vonné zložky
súvisiace s krvnou skupinou.

V súvislosti s krvnými skupinami sa na-
príklad zistilo, že najviac komárov láka sku-
pina 0. Bohužiaľ priťahuje aj ázijských tigro-

vaných moskytov, ktorí prenášajú nebez-
pečný nílsky vírus. Plus bodom pre dotiera-
vých vyciciavačov je aj pivo, a to už 350 ml.
Pravdepodobne preto, lebo pri metabolizo-
vaní tekutiny zvyšuje telesnú teplotu.

Jeden z výskumníkov však tvrdí, že zlo-
ženie našej krvi ani vône, ktoré vysielame do
okolia nie sú až také dôležité. Podstatné je,
nakoľko sa človek alebo zviera bráni a koľko
času tak ostane komárovi na nerušené na-
pchávanie sa. Podľa toho si vytipujú „ľahké
obete“. Cas.sk

Dosť bolo povier o sladkej krvi: Podľa
čoho si komáre vyberajú ľudské obete?

Nové pravidlá majú odradiť
mladých od fajčenia

Policajti zachránili život

Dvaja zlodeji ukradli 
dôchodkyni úspory Európsky parlament schválil revíziu smernice o ta-

bakových výrobkoch. zmeny, ktoré prináša, majú
odradiť najmä mladých ľudí od toho, aby vôbec za-
čali fajčiť.

Židovská náboženská obec v Komárne pri príležitosti jubilejného roka 2014 (100. výročie
úmrtia komárňanského rabína Ármina schnitzera, 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny
a 70. výročie holokaustu) vyhlasuje vedomostnú súťaž pre všetkých záujemcov.

Ďalšia dôchodkyňa sa
stala obeťou zlodejov. Prefíkaní mladí
muži si našli výhovorku a žene (77) zo-
brali úspory. 

Pri bráne rodinného domu v Komárne za-
zvonil vo štvrtok krátko popoludní neznámy
muž. Dôchodkyni (77) podával 200-eurovú
bankovku s tým, že priniesol jej synovi
stovku, ktorú mu je dlžný. Žena v dobrej
viere pozvala muža do domu. Zo skrinky vy-
brala stoeurovú bankovku, ktorú mu chcela
vydať. V tej chvíli však do bytu prišiel ďalší
muž a pýtal kúsok drôtu. Dôverčivá žena s

oboma mužmi vyšla z domu a s jedným z
nich zašla do šopy pri dome, kde hľadali
drôt. Po chvíli prišiel jeho komplic s tým, že
drôt už netreba a ponáhľajú sa. Pani sa vrá-
tila do domu a zastila, že dvesto eur je fuč.
Zo skrinky „zmizli“ aj jej úspory tisíc eur.   

Dôchodkyňu o peniaze obrali dvaja mladí
muži. Jeden bol asi 190 cm vysoký, štíhlejšej
postavy, mal hnedé krátke vlasy a oblečený
bledý sveter. Druhý bol silnejšej postavy, vy-
soký približne 175 cm. Mal hnedé vlasy a,
ako jeho komplic, aj on hovoril so ženou po
maďarsky. Podozriví muži odišli na aute s
maďarskými evidenčnými číslami. Poverený
policajt začal trestné stíhanie vo veci prečinu
krádeže. Po dvoch podozrivých osobách a
aute, na ktorom odišli, kriminalisti pátrajú.
„Polícia znovu vyzýva občanov a zvlášť se-
niorov, aby si v žiadnom prípade nevpúšťali
do svojich obydlí neznáme osoby. Ľudia s
nekalými úmyslami sa snažia votrieť pod rôz-
nymi zámienkami a neustále vymýšľajú
nové. Od nosení preplatkov za energie, cez
rôzne premeriavania spotrebičov až po hľa-
danie pomoci pre svojich príbuzných po ne-
hode," uviedla nitrianska krajská policajná
hovorkyňa Renáta Čuháková.

Cas.sk

KOMÁRNO.

Ranné cestovanie sa zlepšilo

Bez zbytočných prestávok



16 DELTA

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek kró-
nikája 14.30 Elcserélt lányok 15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövő időben
16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő  17.20 Híradó+ 17.35 Ridikül 18.30 A kö-
vetkezo! 19.30 Híradó 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az
este 22.55 Híradó, sport 23.10 Verssor... 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 15.30 Hunyormajor 15.50 Telmo és Tula, a kis szaká-
csok 16.00 Egér úti kalandok 16.25 Maja, a méhecske 16.50 Boldog-
völgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.20 Aprónép 17.30 Timothy iskolába jár
17.55 Vízipók – csodapók 18.00 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Zöld tea 21.10 Heartland 22.00 A következő! 22.55 Ridikül
23.40 Az A38 hajó színpadán: HS7

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd  9.40 Élo egy-
ház  10.10 Isten kezében 10.35 Rome Reports 11.05 Klubszoba  12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Vers 14.25 Na végre, itt a nyár! 15.05
Hogyan működik? 15.30 Városrajzolatok 16.00 10 éves a Székely Nem-
zeti Tanács 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 A hegyi dok-
tor 20.30 Az öt zsaru 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Dokureflex
22.25 Kultikon 22.50 Sportaréna 23.15 Fölszállott a páva

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00 Tények 19.30 Az
élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS XI. 23.55
Elit egység 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top
Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 14.00 Fókusz plusz
13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-
híradó 19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.05 Éjjel-nappal
Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Castle  22.55 CSI: A helyszínelők 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok
16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyom-
talanul  19.00 Való világ 21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ
23.00 Belevaló világ 23.30 Tai Pan. Am. kalandfilm 

STORY TV

13.00 Született feleségek  15.00 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel.
Am. krimi 17.00 Poirot: A harmadik lány. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.30 Pá-
rizsi helyszínelők 20.30 Hír 24 21.05 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.05 A
hidegsebész  23.05 Lost – Eltűntek 

VIASAT

8.00 A médium  8.55 A médium 9.50 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  13.25 CSI: A helyszí-
nelők 15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House 18.20 Káoszháza 19.15
Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Szerintük a világ 21.25 Invázió. Am. thriller 23.30 Fűrész.  horror

7:00 Copa Libertadores 7:30 Szlovák futbal gálája 8:45 Olasz foci  Udi-
nese - AC Miláno 10:40 Kickbox  12:30 Francia foci Bastia – PSG 14:30
Olasz foci SSC Napoli - AS Róma 16:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája
Larvik – Krim 18:00 Mix zóna 21:25 Francia fociösszefoglaló

STV :1
7.00 Légi zsaruk  7.50 Hírek 9.10 Galileo 9.40 Szélsőséges szakértők
10.45 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.50 A sétány 13/9. 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Gali-
leo 16.45 Szélsőséges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.15 Köztársaságielnökválasztás 2014 – Vita 21.25 Gör-
dülő pokol 1–2. 22.55 Életben maradni 23.45 Légi zsaruk

STV :2
8.25 Gyerekeknek 8.45 Dokumentumfilm 10.00 Szemtől szemben 10.30
Köztársaságielnökválasztás 2014 10.50 Fókusz 11.25 Mesterségek 11.50
Élő körkép 12.15 Folklórműsor 12.40 Lefújva 13.10 Bajnokok Ligája-ma-
gazin 13.35 Sportvisszhang 14.10 Autószalon 14.35 Fókusz 15.30 Zsidó
magazin 16.00 Elnökválasztás 2014 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul
16.50 Jégkorong, Extraliga 18.45 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája 19.55 Hírek 20.00 Jozef Tomko bíboros 21.00 Tudomány
21.30 Hírek 22.00 Euromozi: Suszter, szabó, baka, kém Ang.-fr. thriller

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Feleségcsere 9.35 A fiúk nem sírnak  11.05 Cobra
11 13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk  15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két
pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a bor  21.50 Köztársaságielnökvá-
lasztás 2014 23.00 Két pasi – meg egy kicsi  23.30 Egyről a kettőre 

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek 8.55 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.55 Elég, főnök! 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Őr-
angyalok 14.40 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 Idő-
járás-jelentés 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Kukucska 22.30 Örök-
ség  23.30 A Geiss család 

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó
12.30 Srpski ekran 13.05 Unser Bildschirm 13.40 Hacktion újratöltve 14.40
Elcserélt lányok 15.25 A múlt fogságában 16.15 Híradó+ 16.30 Rex fel-
ügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.25 A következő! 19.30 Híradó 20.15
Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Bosszú 22.05 Az este 22.40 Hír-
adó 22.58 Verssor... 23.05 Húngaro – Magyarok Dél-Amerikában 3/3.

M2

6.00 Rajzfilmek 15.55 Telmo és Tula, a kis szakács 16.00 Egér úti kalan-
dok 16.25 Maja, a méhecske 16.50 Boldogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi, 29.
17.25 Aprónép 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Vízipók – csodapók 18.05
Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ
21.10 Heartland  22.00 A következő! 22.55 Ridikül 23.40 Az A38 hajó szín-
padán: Madball

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd
9.30 Magyar elsők 9.50 Novum 10.20 A hegyi doktor 11.05 Az öt zsaru 12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Na végre, itt a nyár! 14.55 Hogyan mű-
ködik? 15.20 Darabokra szaggattatol 15.55 Séta a Wein-kút körül. 16.30 Tér-
kép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Közbeszéd 19.00 Életképek 19.40 A hegyi doktor 20.30 Mire megvénülünk,
megvénülünk 21.25 Hírek 21.35 Dunasport 21.40 Brazil. Angol film

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00 Tények 19.30 Az élet
show-ja 20.40 Édes élet  21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS: Los Angeles
23.55 Zsaruvér 

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor  13.10
Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal
Budapest 15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz
18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.05 Éjjel-
nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  22.55 Életre-halálra 23.55 XXI. század

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyé-
kában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és
riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul  19.00 Való világ 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30
Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 15.00 Columbo: Co-
lumbo a rendorakadémián. Am. krimi 17.00 Poirot: Randevú a halállal. Ang.
krimi 19.00 Hír 24 19.30 Párizsi helyszínelők 20.30 Hír 24 21.05 Hölgyvá-
lasz. Am. vígjáték 23.10 Lost – Eltűntek

VIASAT

8.55 A médium 9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy 11.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25
CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House 18.20 Ká-
oszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy
kicsi  21.25 Vírus. Am. katasztrófafilm

7:00 Mix zóna 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00 Sólyomszem – teniszm-
agazin 10:00 Olasz foci Juventus – Fiorentina 12:00 Francia  fociösszefog-
laló 13:00 Francia foci Bastia – PSG 14:55 Rövid dokumentum 15:20 Svéd
jégkorong 17:20 Rúgj kapufát ! 17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix zóna
19:00 Francia foci Bordeaux – Lyon 21:00 Olasz foci SSC Napoli - AS Róma

STV :1
7.10 Légi zsaruk 7.55 Hírek 9.10 Galileo  9.45 Szélsőséges szakértők 10.50
Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.50 Taxi
14.20 Építs házat, ültess fát! 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20
Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedo 19.00 Híradó 20.15 Köztársaságielnökválasztás 2014. A jelöltek vitája
21.25 Grand Hotel 22.45 Különleges egység  23.25 Légi zsaruk

STV :2
8.35 Gyerekeknek 9.30 Jozef Tomko bíboros  10.30 Köztársaságielnök-
választás 2014 10.50 Fókusz 11.35 A falka dokfilm 12.05 Sportvisszhang
12.35 Élő körkép 13.10 Jánošík-napok 2008. Dokfilm 13.35 Família 14.00
Egyházi magazin 14.35 Fókusz 15.30 Ruszin magazin 16.00 Köztársasá-
gielnökválasztás 2014 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong,
Extraliga 18.30 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55
Hírek 20.00 A bánya poklában Fr. dokfilm 21.00 Rendelő 21.30 Hírek 22.00
Orgiák 22.55 Mozimagazin 23.20 Paralimpia 2014, Szocsi 23.50 Tempó

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő  12.10 Cobra
11  13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 15.00 Egyről a kettőre  15.30 Két
pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a bor 21.50 Köztársaságielnökvá-
lasztás 2014 23.00 Két pasi – meg egy kicsi  23.30 Egyről a kettőre

JOJ

7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bírósági akták 10.55
Elég, fonök!  12.00 Híradó 12.35 Dr. Csont 13.30 Őrangyalok 14.30 Szél-
sőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bíró-
sági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 2 20.30 Új panelházi történetek
21.30 Az özvegyasszony . 22.40 Életre szóló szerelem. Show-műsor

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.20 Idojárás 12.30 Hrvatska kronika 13.35 Gasztroangyal 14.35
Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövő időben
16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Szabadság tér 89 21.10 On
the Spot Diktátorok gyermekei 22.10 Az este 22.45 Híradó 23.00 Vers-
sor az utcazajban 23.05 Summa

M2

6.00 Rajzfilmek 15.00 Heathcliff 15.25 Hunyormajor 15.50 Telmo é Tula,
a kis szakácsok 16.00 Egér úti kalandok 16.25 Maja, a méhecske 16.50
Boldogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Ví-
zipók – csodapók  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Kapán innen, kaszán túl 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50
Ridikül. Noi talkshow 23.40 Az A38 hajó színpadán: Corrodal

DUNA

8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar  9.05
Közbeszéd  9.30 Sportaréna 10.10 A hegyi doktor 11.00 Mire megvénü-
lünk, megvénülünk 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Vers 14.30
Na végre, itt a nyár!  15.05 Hogyan működik?  15.30 Négy Alpok 16.30 Tér-
kép 17.00 Capri... 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00
Életképek 19.40 A hegyi doktor 20.30 Megtörtént bűnügyek 21.40 Hírek
21.45 Dunasport 21.50 Ginger és Fred Fr.-ném.-ol. film 23.55 Kultikon

6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek
9.40 Teleshop 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Wal-
ker, a texasi kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz
18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rossz-
ban, 2310. 22.50 Frizbin 23.55 A férjem védelmében

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Ref-
lektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz
18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nappal Budapest
21.20 Barátok közt 21.55 Szulejmán 23.25 Házon kívül 23.55 Reflektor

10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való
világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00
Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul
19.00 Való világ 48. 20.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 Híradó 21.30
Agymenők  22.00 Való világ 23.30 Belevaló világ 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek  15.00 Columbo: Jobb
ma egy veréb. Am. krimi 17.00 Poirot: Az ábécégyilkosságok. Ang. krimi
19.00 Hír 24 19.30 Párizsi helyszínelők 20.30 Hír 24 21.05 Tremors 3. ak-
cióvígjáték 23.05 Lost – Eltűntek 

VIASAT

7.55 A médium  9.40 Szívek szállodája  10.35 Igazgyöngy 11.35 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos szá-
mok 17.15 Doktor House 18.20 Káoszháza  19.15 Szerintük a világ 19.20
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ 21.25
A majmok bolygója Am. akciófilm

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Inter - Torinó  9:55 Olasz foci Parma –
Verona 11:50 Rúgj kapufát ! 12:05 Corgoň liga Ružomberok – Košice
14:00 Francia foci Bordeaux – Lyon 16:00 Olasz foci Udinese - AC Mi-
láno 18:00 Mix zóna 19:00 Francia fociösszefoglaló 20:00 Olasz focim-
agazin 20:30 Corgoň liga Nitra - Slovan

STV :1
8.10 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szakértők 10.50 Párbaj 11.15
Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 A világ képekben
14.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 14.55 Őrült szerelmesek  16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.15 Köztársaságielnökválasztás 2014.
A jelöltek vitája 21.25 Az ajándékozó Am. thriller 22.55 Ajtó Ném. thriller

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 A bánya poklában Fr. dokfilm  9.55 Úton az
Észak-sarkra  10.20 Ruszin magazin 10.50 Fókusz 11.30 Rendelő 12.05
Élo körkép 12.40 Folklórműsor 12.55 Rövidzárlat 14.10 Tudomány  14.40
Fókusz 15.30 Magyar magazin 16.00 Köztársaságielnökválasztás 2014
16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong, Extra-
liga 18.30 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.35 Ten-
ger alatti világ 19.55 Hírek 20.00 Riporterek 20.30 Bajnokok Ligája
labdarúgó-mérkozés 23.40 Paralimpia 2014, Szocsi

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő  12.10 Cobra 11.
13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi
– meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sír-
nak 19.00 Híradó 20.30 Csehszlovákia hangja 21.50 Köztársaságielökvá-
lasztás – 2014 23.00 Két férfi – meg egy kicsi 23.30 Egyről a kettőre 

JOJ

7.25 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 10.55
Elég, főnök!  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Őrangyalok 14.30 Szél-
sőséges esetek 15.45 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági
akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 20.30 Új panelházi történetek
21.30 Dr. Csont IX. 10. 22.30 X-Factor  23.30 CSI: Miami helyszínelők

KEDD, március 11 SZERDA, március 12

Tvműsor március 10 - március 16
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTFő, március 10
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Horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19.

Külföldi utazásra vágysz, új intenzív
élményeket szeretnél. Ha megtehe-
ted, utazz el, ha nem, ismerkedj meg
különböző népek kultúrájával.

BIKA - Iv. 20. - v. 20.
A hét elején nagyon vigyázz ma-
gadra! Balesetveszély fenyeget, ha
nem vagy kellően óvatos és körülte-
kintő. Mindig nézz körül, mielőtt elin-
dulsz.

IKREK - v. 21. - vI. 21.
Most a rutinfeladatokban leszel si-
keres, vagyis nem most kell megvál-
tanod a világot. Közben viseld türe-
lemmel, ha valami nem úgy alakul,
ahogy azt te szeretnéd!

RÁK - vI. 22. - vII. 22.
Vedd elő az összes türelmedet és to-
leranciádat, ha nem akarsz össze-
veszni egy számodra kedves emberrel.
Ha van párod, rá különösen vigyázz!

OROSZLÁN - vII. 23. - vIII. 22.
Érdemes erre a hétre időzítened
olyan feladatot, amely gyors sikerél-
ményt ad, ugyanis ettől lendületbe
jössz, és a későbbi vitás helyzetet
könnyedén tudod majd kezelni.

SZűZ - vIII. 23. - IX. 22.
Főleg a magánéleti, családi, pár-
kapcsolati téren leszel pesszimista.
Jó lenne, ha a pároddal vagy egy bi-
zalmas barátoddal megosztanád a
félelmeidet.

MÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Nagyon vigyázz a pénzedre! Arra is
ügyelj, hogy mit veszel, és arra is,
hogy biztonságos helyre tedd a
pénztárcádat!
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Igazi társasági életet élsz, jó ötleteid
és elképzeléseid vannak, amelyeket
érdemes megvalósítani. Egy ilyen
összejövetelen váratlan barátra ta-
lálsz.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Szexuálisan túlfűtött vagy ezen a hé-
ten, hajlamos vagy túlságos elem-
zés alá vonni ezt a problémakört,
próbáld meg lazábban kezelni, és
csak spontán módon megélni.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Iszonyú ellentétek fognak egymás-
nak feszülni a hét első felében. Ne-
héz lesz ebből kimaradnod, pedig
meg kell próbálnod.

víZÖNTő - I. 20. - II. 18.
Nagy közlésvággyal bírsz a héten,
talán egy kicsit meggondolatlanul
beszélsz, és túl nyíltan és őszintén
adod ki legbelsőbb gondolataidat. A
munkádban kreatív ötletekkel bom-
bázod kollégáidat.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Hajlamos leszel felelőtlenül beleug-
rani egy új párkapcsolatba, kissé na-
ivan mindent elhiszel, amit monda-
nak neked.

észAK-KOMÁROM:
Városi Művelődési Központ: Március 13. „Mert
a haza nem eladó“, a komáromi iskolák elő ünnepi
műsora.  Közreműködnek: az Eötvös Utcai Alap-
iskola, az Ipari Szakközépiskola és a Selye János
Egyetem diákjai. 
Jókai Mór szobra: Március 15. 16.00 óra: ünnepi
térzene az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény ifjúsági fúvósai és az
oroszlányi Városi Énekkar közreműködésével.
16.30 óra: köszöntőt mond Petheő Attila, a Cse-
madok Komáromi Területi Választmánya elnöke.
Ünnepi szónok:  Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke (Budapest). Koszorúzás.
Közreműködnek: a dunaradványi Búzavirág Ha-
gyományőrző Népdalkör és Sándor Lajos. 
Klapka tér: 17.00 Köszöntőt mond Stubendek László,
a Csemadok Komáromi Városi Szervezetének el-
nöke. Ünnepi beszédet mond Gál László református
lelkész. Koszorúzás, közreműködik  a Concordia
Vegyeskar, vezényel: Stubendek István.

Dél-KOMÁROM:
Kopjafák emlékpark: Március 15., 10.00 óra: ko-
szorúzás, ünnepi beszédet mond Czunyiné dr.
Bertalan Judit kormánymegbízott. 
Monostori Erőd: Rendhagyó emlékezés az
1848/49-es szabadságharc hőseire. Különleges
erőd-túra a MonoStory sétálószínházzal, ágyúlö-
vés, fegyverbemutató, fotózás XIX. századi ru-
hákban.

BÁTORKEszI:
Március 15., 17.00 óra: ünnepi beszédet mond
Labancz Roland polgármester. Kultúrműsor, majd
koszorúzás.

CsAllÓKÖzARANyOs:
A Kopjafánál március 14-én, 13.30 órakor ünnepi
megemlékezés, a szavalatok után a helyi Arany-
eső nyugdíjas éneklőcsoport fellépése.

CsICsÓ:
A Magyarnak maradni emlékparkban március 14.,
16.30 óra: koszorúzás és Földes Csaba, Csicsó
község polgármesterének köszöntője. 17.00 óra:
Kara Ákos, Győr-Moson-Sopron megye alelnöke,
a Magyar Köztársaság országgyűlési képviselő-
jének köszöntője. Elek József, a Selye János Gim-
názium történelem szakos tanárának történelmi
összefoglalója. „Áldassék a neved, forradalom!“ –
a csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
tanulóinak műsora, Nagy Edit tanárnő vezetésé-
vel. A csicsói Grandioso zenekar fellépése.

DuNAMOCs:
A templomkertben március 15-én, 15.00 órakor
ünnepi beszédet mond Farkas Iván, az MKP me-
gyei frakcióvezetője, utána kultúrműsor a kultúr-
házban.

DuNARADVÁNy:
Kultúrház: március 16-án 15.00 órakor ünnepi be-
széd, utána kultúrműsor.

EKEl:
Az emlékműnél március 15-én 15.00 órakor ko-
szorúzás,  ünnepi beszédet mond: Fehér István,
gimnáziumi tanár. Ünnepi műsor a helyi kultúr-
házban. Közreműködnek: a Feszty Árpád Nép-
tánccsoport Komáromból, az ekeli Bazsarózsa
Énekkar, Kiss Lajos – a CSEMADOK ASZ tiszte-
letbeli elnöke, az ekeli Hetényi János Magyar
Tannyelvű Óvoda és Alapiskola diákjai.

GÚTA:
A Szent Rozália kápolnaparkban március 14-én
9.00 és 11.00 órakor a helyi általános és középis-
kolások koszorúznak.
Szent Rozália kápolnapark, március 15-én 16.00
órakor ünnepi megemlékezés, koszorúzás. 17.00
órakor kultúrműsor a VMK épületében.

IzsA: 
Az iskola udvarában lévő Millenniumi emlékműnél
március 16-án 14.00 órakor  koszorúzás, ünnepi
beszéd. 15.00 órakor a Római kori és néprajzi
múzeumban az 1848/49-es forradalomról készült
kiállítást megnyitja Vitéz Nagy Csaba, az orosz-
lányi Rákóczi Szövetség elnöke. 

lAKszAKÁllAs: 
A kopjafánál március 14-én 18.00 órakor  koszo-
rúzás. Majd ezt követően a szabadságharc
166. évfordulója  jegyében megrendezett Király
Zoltán:  Valóra vált álom  című könyvének bemu-
tatójára kerül sor a helyi könyvtárban.

MARCElHÁzA:
A Kurtakeszi temetőben március 14-én 17.00 óra-
kor ünnepi beszéd és koszorúzás. 18 órakor a kul-
túrházban ünnepi kultúrműsor.

MARTOs:
A református templomban március 16-án 10.00
órakor  fellépnek a martosi Gospel Band, a Black
Side együttes, a martosi Hagyományőrző Együt-
tes  és ünnepi beszédet mond Petheő Attila, majd
koszorúzás a Millenniumi emlékműnél.

MEGyERCs:
A helyi temetőben március 13-án 11.00 órakor
1848-as megemlékezés és koszorúzás.

NAGyMEGyER:
A református temetőben március 15-én 15.00 óra-
kor koszorúzási emlékünnepség Nagy Rátz Jó-
zsef sírjánál. 

NAszVAD:
A kultúrházban március 16-án 18.00 órakor ünnepi
beszédet mond Stubendek László, a Csemadok
Városi Szervezetének elnöke, az MKP járási el-
nökségének tagja. Kultúrműsor, majd a kopjafa
koszorúzása.

ÓGyAllA:
A Jókai szobornál március 16-án 15.00 órakor ün-
nepi beszédek és koszorúzás. 

PERBETE: 
A kopjafánál március 16-án 15.00 órakor ünnepi
beszédet mond Petheő Attila (a Csemadok Ko-
máromi Területi Választmánya elnöke)  és Török
Sarolta majd koszorúzás. Kultúrműsor a kultúr-
házban.

szENTPéTER: 
Március 15-én 14.00 órakor térzenével egybekötött
megemlékezés. Ünnepi beszéd: Gyarmati Tiha-
mér, megyei képviselő, az MKP helyi szervezeté-
nek elnöke.

szIlAs: 
A Barátság parkban március 13-án 16.30 órakor ko-
szorúzás a szabadságharc emlékére. 17.00 órakor
rózsafák ültetése a 2013-as évben született gyer-
mekek tiszteletére, 17.30 órakor a nagymegyeri
Vox Megere fellépése a helyi kultúrházban.

Ünnepi megemlékezések az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére
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M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege, 77/39. 10.15 Családbarát 12.01
Híradó délben 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Alpok–Duna–Adria 13.35
Summa 14.05 Útravaló 14.20 Különleges mentoalakulat, 48/14. 15.10 A
múlt fogságában, 160/134. 16.05 Híradó+ 16.20 Rex felügyelo III., 13/9.
17.10 Szerencsehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következo!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek – Irreality
Show I 22.15 Az este 22.55 Híradó 23.09 Verssor az utcazajban 23.15
Rejtélyes 20. század 23.45 Történetek a nagyvilágból

M2

6:00 Rajzfilmek 11.15 Egy vízcsepp kalandjai 15.55 Telmo és Tula, a kis
szakács 16.00 Egér úti kalando 16.30 Maja, a méhecske 16.55 Boldog-
völgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Vízipók –
csodapók 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45
Jamie 30 perces kajái 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül
23.35 Az A38 hajó színpadán: Kerekes Band 2 

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Nyelvőrző 9.05 Közbeszéd 9.30 Akadály-
talanul 10.00 A hegyi doktor 10.50 Megtörtént bűnügyek 12.00 Híradó
12.25 Kívánságkosár 14.25 Vers 14.30 Erdélyi történetek 15.05 Hogyan
működik?  15.35 Univerzum – Arlberg  16.30 Térkép 17.00 Capri ... 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Életképek 36. Életképek
19.40 A hegyi doktor 20.30 A falu jegyzője 21.40 Hírek 21.45 Dunasport
21.55 Megszállottak Magyar film 23.30 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00 Tények 19.30 Az
élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 Sherlock és
Watson  23.55 Célkeresztben  1.00 Tények este 1.35 Aktív

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor
10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és csata
16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen
négy ellen  20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt 21.55 Rej-
tekhely Am. akciófilm 23.55 Brandmánia 23.55 Brandmánia 0.35 Refl
ektor 0.50 Dollhouse –A felejtés ára II. Am. sor., 10. 

9.30 Segítség, bajban vagyok! 10.30 A gyanú árnyékában 11.30 Való
világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00
Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul
19.00 Való világ 20.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ
23.30 24 – A nyolcadik nap  

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 15.00 Columbo: Tit-
kos ügyek. Am. krimi 17.00 Poirot-novellák 19.00 Hír 24 19.30 Párizsi
helyszínelok 20.30 Hír 24 20.55 Labdarúgás, Európa Liga 23.15 Jim sze-
rint a világ 23.45 Labdarúgás, Európa Liga – összefoglaló

VIASAT

8.00 A médium   9.45 Szívek szállodája  10.35 Igazgyöngy 11.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok
17.15 Doktor House 18.20 Káoszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóba-
rátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ 21.25 Emberi
tényező  22.25 CSI: New York-i helyszínelok  23.25 Nikita 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30
Corgoň liga Nitra – Slovan 11:30 Olasz foci Parma – Verona 13:30 Olasz
focimagazin 14:00 Corgoň liga Ružomberok – Košice 16:00  Copa Li-
bertadores  Nacional  - Atlético MG   18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégko-
rong 21:25 Olasz foci Juventus - Fiorentina

STV :1
7.40 McLeod lányai  8.25 Légi zsaruk 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szak-
értők 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
14.05 Konyhatitkaim 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo
16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Riporterek 21.50 Sherlock

STV :2
7.00 Pásztorok nyomában 8.00 Élő körkép 8.30 Csodaműterem 9.00 Port-
rék. Papucsek Gergely 9.25 Úton 9.55 Magyar magazin 10.20 Fókusz
11.05 Idősebbek klubja 11.35 Slágerről slágerre 11.55 Élő körkép 12.30
Paralimpia 2014 14.40 Fókusz 15.35 Roma magazin 16.05 E.A. Cernan
otthon 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong, Extraliga
18.20 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55 Hírek
20.00 Alzheimer-kór Ang. dokfilm 20.50 Labdarúgó Európa Liga-mérkő-
zés 23.00 Sporthíradó 23.05 Paralimpia 2014, Szocsi

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Csehszlovákia hangja (ism.) 9.50 A fiúk nem sírnak
11.05 Rex felügyelő IV., 18/6. 12.10 Cobra 11. XVII., 15/10. 13.10 NCIS:
Los Angeles III., 24/2. 14.10 Monk – Flúgos nyomozó IV., 16/2. 15.00 Egy-
rol a kettőre VI., 24/23. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi II., 24/15. 16.00
NCIS VI. Am. sorozat, 25/20. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem
sírnak 19.00 Híradó, benne: sport 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok
22.35 Két pasi – meg egy kicsi II., 24/15. 23.05 Egyről a kettőre VI., 24/23.
23.30 Monk – Flúgos nyomozó IV., 16/2.

JOJ

7.25 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek (ism.) 9.00 Bírósági akták
9.50 Bírósági akták 10.55 Elég, főnök! VI., 15/15. 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont II., 7. 13.30 Őrangyalok Tévésor. (ism.) 14.25 Szélsőséges esetek
15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00
Őrangyalok Tévésor. 19.00 Híradó, sport 20.20 Időjárás-jelentés 20.30
Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 2014, 8. 22.30 Családi panzió
Tévésor. 23.15 Maffiasztorik 2012

CSÜTÖRTÖK, március 13 SZOMBAT, március 15
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó dél-
ben 12.30 Roma kultúra 13.05 Esély 13.35 A megregulázott fény 13.55 Tör-
ténetek a nagyvilágból 14.30 Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt
fogságában 16.10 Jövő időben 16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő  17.20 Hír-
adó 17.35 Ridikül 18.25 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.20 Bízunk benned! 21.20 Párizsi mentősök 22.20 Az este 22.55
Híradó 23.10 Verssor... 23.15 A Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása

M2

6.00 Rajzfilmek 11.15 Egy vízcsepp kalandjai 11.40 Garfield és baráta
12.05 Zazie kisasszony 12.20 Amika 12.45 Szaladin 13.40 Arsène Lupin
14.05 Garfield és barátai 14.30 Egy vízcsepp kalandjai 15.00 Zazie kis-
asszony 15.05 Heathcliff  15.30 Hunyormajor 15.55 Telmo és Tula, a kis
szakács 16.00 Egér-úti kalandok 16.25 Maja, a méhecske 16.50 Bol-
dogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Vízipók
– csodapók 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45
Szeretettel Hollywoodból 21.15 Forma–1. Ausztrál Nagydíj, szabadedzés
22.55 A következo! 23.50 Ridikül

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 8.00
Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra  9.00 Közbeszéd
9.30 Szerelmes földrajz 10.00 A hegyi doktor 10.50 A falu jegyzője 12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Tatabánya FC – BFC Siófok labda-
rúgómérkozés 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45 A hegyi dok-
tor 20.30 Rocca parancsnok  21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35 Szigo-
rúan ellenőrzött vonatok Csehszlovák film 23.05 Kultikon 23.20
Könyvajánló 23.30 Zenekari próba Ném.-ol. fi lm

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó, 189–
190. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények
19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 A
Skorpiókirály 3.  Am. akciófi lm 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10
Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.40
Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó
19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.20 Barátok közt
21.55 A zöld íjász  22.55 Gyilkos elmék  23.55 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar  15.00 Sze-
retok és riválisok, 60. 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom
és Jerry 18.00 Nyomtalanul  19.00 Való világ 20.00 A gyanú árnyékában
21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ
23.30 Fantomas a Scotland Yard ellen. Fr. vígjáték

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 15.00 Columbo: Test-
véri szeretet. Am. krimi 17.00 Poirot: Az ijedt szemű lány. Ang. krimi 19.00
Hír 24 19.30 Párizsi helyszínelők 20.30 Hír 24 21.05 Időzavarban. Am.
krimi 23.15 Lost – Eltűntek

VIASAT

8.05 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy
11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelok
14.20 CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok 16.15 Gyilkos számok
17.15 Doktor House 18.20 Káoszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ 21.25
Miami Vice Am. akciófilm

7:00 Mix zóna 8:00 Francia foci Marseille – Nice 10:00 Olasz foci Catania
– Cagliari 12:00 Olasz foci SSC Napoli - AS Róma 14:00 Copa Libertado-
res Nacional - Atlético MG   16:00 Svéd jégkorong 18:00 Mix zóna 19:00 Só-
lyomszem – teniszmagazin 20:00 Francia focimagazin 20:30  Francia foci

STV :1
6.40 McLeod lányai  7.20 Légi zsaruk 8.10 Hírek, benne: sporthírek 9.10
Galileo 9.45 Szélsoséges szakértők 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetél-
kedo 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.50 Ügyintézés a hivatalokban 14.20
Riporterek 14.45 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.20 Galileo 16.50 Szél-
soséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
benne: sporthírek, idojárás 20.20 Miss University Szlovákia, élő 22.00
Vanília égbolt Am. thriller

STV :2
7.45 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 Alzheimer kór 9.45
Úton. Észak-Laosz 10.40 Roma magazin 10.40 Fókusz 11.25 Úton 12.00
Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.10 A gőgös osztály Tévéjáték 14.15 Gye-
rekek és fiatal szüleik 14.40 Fókusz 15.25 Szemtől szemben 16.00 Lab-
darúgás, EL-magazin 16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyar nyelven
16.50 Jégkorong, Extraliga 18.30 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája 19.55 Hírek 20.05 A befagyott bolygó 20.55 Família 21.20
Sporthíradó 21.30 Mozimagazin 21.55 Gyanakvó szerelem. Am. filmdráma

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő
13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Egyről a
kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS VI. 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 War Am. akciófilm

JOJ

7.25 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek  9.00 Bírósági akták 9.50
Bírósági akták 10.55 Elég, főnök!  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.25
Őrangyalok Tévésor. 14.25 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20
Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Hír-
adó, benne: sport  20.20 Időjárás-jelentés 20.30 Pretty Woman – Mi-
csoda nő! Am. vígjáték 23.10 X-Factor

PÉNTEK, március 14
M1

6.45 Forma–1 Ausztrál Nagydíj Időmérő edzés 8.30 Híradó 8.45 Tiszte-
let a Bátraknak! Ünnepi musor az 1848–49-es forradalom és szabadság
harc évfordulóján 12.01 Hírek 12.15 Szabadság tér 89 13.05 A forrada-
lomtól a szabadságharcig 13.40 Forma–1. Ausztrál Nagydíj, időmérő
edzés 15.35 Állványok mögött 16.35 Az ég, a föld, a férfi és a nő 17.30
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó este 20.05 Sport-
hírek 20.15 Időjárás 20.20 A galamb papné Magy. film 22.15 Ghymes 30.
Születésnapi koncert, 1. 23.10 Ritmikusgimnaszti

M2

6.00 Rajzfilmek 12.20 Magyar népmesék 12.30 Papírcsákó, paripa 12.30
A Pincérfrakk utcai cicák. Bábfi lm 12.55 A legkisebb boszorkány 13.55
Dömdö-dömdödömdödöm 14.15 Egy komisz kölyök naplója 14.25 He-
tedhét gyerekhíradó 14.30 Mátyás, az igazságos 15.35 Egy komisz kö-
lyök naplója 15.45 Kire ütött ez a gyerek? 16.00 Papírcsákó, paripa 16.05
A nagy ho-hohorgász 16.25 Vuk 16.45 Frakk, a macskák réme 16.55
Vuk, 4/4. 17.20 Mesék Mátyás királyról 17.30 Mézga Aladár kalandjai
18.00 Vízipók – csodapók 18.10 Esti mese 18.30 Az erdő kapitánya 19.45
Híradó, sporthírek 20.30 Pilvaker. A szavak forradalma 21.40 Forma–1.
Ausztrál Nagydíj 23.25 Autó-motorsport magazin

DUNA

7.25 Isten kezében 7.50 Akadálytalanul 8.20 Novum 8.50 Határtalanul
magyar 9.15 Székely kapu 9.45 Hagyaték 10.10 Sírjaik hol domborulnak
10.40 Zöld jelzés 11.10 Képek, könyvek, levelek  11.35 Forradalmi vise-
letek. Magy. dokfi lm 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10 Dunáról fúj a szél
12.15 Ízorzok. Domoszló 12.50 Robbie, a fóka 13.40 Anna. Kanadai sor.,
15.15 Önök kérték16.15 Egy magyar nábob Magyar film 17.45 Dunáról
fúj a szél Huszárok 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Fölszállott a
páva 21.00 Föltámadott a tenger. Magyar film 23.15 Az ünnep esemé-
nyeinek határon túli összefoglalója

6.25 TV 2-matiné 8.45 Barbie: Tündértitok Am. anim. fi lm 10.05 Norbi
Update, 7. rész 10.35 Állatorség 11.05 Babavilág 11.35 Tűsarok 12.05 Az
elveszett aranyváros fosztogatói Am. kalandfi lm 14.05 Fergeteges for-
gatás Am. vígjáték 16.00 Kutyaszálló Am. vígjáték 18.00 Tények 19.00
Megasztár  21.00 Apádra ütök Amerikai vígjáték 23.15 Az ének iskolája

6.45 Kölyökklub 9.15 Max Steel  9.45 Közgazdagok  10.35 Jóbarátok
11.05 Kölcsönbaba visszajár Am. vígjáték 12.50 Apai felügyelet Am. film
14.40 Szabadítsátok ki Willy! 3. 16.30 A tolvajok hercege  kalandfilm
18.30 RTL-híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 Az utazó Am.-fr.-ol. kaland-
film 21.30 A feláldozhatók 2. 23.25 Erőszakik Am.–ang. krimivígjáték

9.35 Minden lében négy kanál 11.35 Beugrós csapatanyapótló 13.10
Miért éppen Minnesota?  vígjáték 15.00 Nincs kettő séf nélkül. 16.00 Tru
Calling – Az őrangyal 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok  18.00
CSI: Miami helyszínelők 19.00 Való világ 20.00 Csak szex és más
semmi. Magy. vígjáték 22.00 Való világ  23.30 Azt beszélik... vígjáték

STORY TV

9.35 A gumimacik, 2–3. 10.30 Dallas 12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00
Micsoda srác ez a lány!  vígjáték 15.10 Fedőneve: Pipo  17.00 A Vatikán
ügynöke, 10. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei VI., 9. 19.00 Hír 24 19.30
Miss Marple 21.25 Hegylakó 23.40 Idozavarban. Am. krimi

VIASAT

7.00 Candlefordi kisasszonyok 8.05 Gyilkos sorok  9.05 A nagy étte-
remalakítás Giannival, 5. 10.00 A nagy házalakítás 10.55 Fél lábbal a
paradicsomban 12.55 A vasálarcos 14.50 A nap birodalma. Am.
filmdráma 17.55 Harry Potter és a Tűz Serlege Am.-ang. kalandfilm 20.50
Szerintük a világ, 79. 21.00 Mozi 3 – A Te döntésed  

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia focimagazin 9:00
Copa Libertadores Nacional  - Atlético MG   11:00 Svéd jégkorong 13:00
Francia foci 14:55 Corgoň liga Slovan – Trnava élő közv 16:55 Francia
foci 18:55 Sólyomszem – teniszmagazin 19:55 Rúgj kapufát ! 20:10 Total
Italian Football 20:40 Olasz foci  Verona – Inter élő közv

STV :1
7.15 Rajzfi lmek 8.45 Fidlibum 9.15 Az értelem mindenekfelett 9.45 Ara-
bela visszatér, 22–23. 10.55 Berlin, Berlin 13.05 Postaláda 14.05 A fele-
ségem, a lányom és 2 gyerekem  15.45 Az aranyfóka Am. kalandfilm
17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz 19.00 Hír-
adó 20.20 Postaláda Váratlan találkozások 21.20 Igaz történetek Katka
Brychtovával 21.55 Szlovákia köztársasági elnököt választ

STV :2
9.00 A befagyott bolygó  9.50 Nemzetiségi hírek 10.00 Paralimpia 2014.
Férfi -óriásmulesiklás, élő 11.45 Tempó 12.00 Dolgozom, annak ellenére,
hogy nem látok 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Halláskárosodottak
tévéklubja 13.30 Szlovákia erdei Vadászkultúránkról 13.50 Út a 2014-es
világbajnokságig 14.20 Bajnokok Ligája-magazin 14.55 Kapura 15.40
Farmergazdaságok 16.00 Tesztmagazin 16.15 Idősebbek klubja 16.50
Jégkorong, Extraliga, élo 18.30 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája 19.55 Hírek 20.00 A tanítónő kontra Hitler. 20.50 Ima az igaz
lelkuekért. Dokfilm 21.20 Őrangyalok. 21.50  Véres mese Jugoszláv há-
borús film 23.10 Paralimpia 2014, Szocsi

MARKÍZA

7.15 Kungfupanda 10/3. 8.00 Szabadítsátok ki Willyt!  10.15 Két csaj a
csod szélén 10.45 Elátkozott Ella 12.45 Cseh–szlovák hang 14.10 Csa-
jozós fi lm Am.-sp. vígjáték 15.30 Harry Potter és az azkabani fogoly
18.20 Bulvármagazin 19.00 Híradó 20.30 A mestergyilkos  thriller 22.00
Köztársaságielnök-választás 2014 23.50 Emlékezetkiesés Am. thriller

JOJ

7.40 Kacsamesék 8.35 Arthur: Maltazár bosszúja Fr. kalandfilm 10.45 A
Geiss család V., 7. 11.45 Penelope Am. vígjáték 14.05 Au pair 3. Kalan-
dok a paradicsomban Am. vígjáték 16.00 X-Factor 17.25 Topsztár 18.00
Hivatásosok Tévésor., 4 19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Éjszaka a
múzeumban 2.  22.55 Az amerikai Am. akciófilm

vASÁRNAP, március 16
M1

6.30 Forma–1  9.10 Katolikus krónika 9.50 Tanúságtevők 10.15
Tanúságtevok 10.45 Biblia és irodalom 10.55 Református ma-
gazin 11.20 Evangélikus ifjúsági műsor 11.30 Az utódok re-
ménysége 12.01 Hírek 12.10 Hétköznapi kifutó 12.40 Telesport
13.10 Út Rióba Labdarúgó-vb-magazin 13.40 Forma–1. Auszt-
rál Nagydíj 16.25 Ferencvárosi TC – DVSC-TEVA, OTP Bank
Liga labdarúgó-mérkőzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó  20.15
Időjárás 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Pippa Lee négy
élete  23.15 Ritmikusgimnasztika- világkupa

M2

6.05 Rajzfi lmek 13.35 Arsène Lupin 15.45 Az én kis szörnyeim
16.10 Tatonka története 16.35 Zorró legújabb kalandjai 17.00
Maja, a méhecske 17.25 Boldogvölgy 17.35 Mézga Aladár kü-
lönös kalandjai 18.05 Vízipók – csodapók 18.15 Esti mese 19.15
Állatkert a hátizsákban 19.45 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45
Mad Men – Reklámőrültek 21.30 Forma–1. Ausztrál Nagydíj

DUNA

8.15 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports  9.05 Napok, évek,
századok 10.00 Magyar klasszikusok új köntösben 10.30 Pan-
non expressz 11.00 Unitárius istentisztelet 12.00 Híradó 12.00
Vers 12.10 Ízorzok 12.40 Most, amikor minden virág nyílik  13.20
Nem szoktam hazudni. Magyar film 14.35 Hazajáró 15.05 Csel-
lengok 15.35 Hogy volt?! 16.35 Kárpáthy Zoltán Magyar film
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Egy történet, egy zene 2.
19.05 Önök kérték 20.00 Fekete gyémántok 21.20 80 huszár.
Magy. film 23.25 Dunasport 23.40 Heti hírmondó

6.25 TV2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Stílusvadász 11.30
Stahl konyhája 12.00 Több mint testőr 12.30 Édes élet 16.00
Megasztár 10! 17.00 Élet újra 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00
A nagy duett  22.50 Kasza!  23.50 Az út. Am. filmdráma

6.45 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.50 Egészségkalauz 10.25 Te-
leshop 11.25 Kalandor 11.55 Havazin 12.35 A Muzsika tv bemu-
tatja: Mi, muzsikus lelkek 13.10 Jóbarátok 13.40 Glee – Sztárok
leszünk  14.45 Az utazó. 16.50 Ki a fasza gyerek?  18.30 RTL-hír-
adó 18.55 Cobra 11 20.00 Sherlock Holmes  22.25 Kalandférgek 2.

12.00 Mága Zoltán  13.00 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Heti
hetes 19.00 Való világ, 51.  22.00 Belevaló világ 22.30 Heti
hetes 23.30 Mága Zoltán 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 13.30 Downton Abbey 14.40 Mi-
csoda srác ez a lány!  16.50 16.50 Született férjek 18.00 Murdoch

nyomozó rejtélyei 19.00 Hír 24 19.25 Poirot: Függöny – Poirot
utolsó esete Ang. krimi 21.20 Bridget Jones naplója 23.10 Hegylakó

VIASAT

7.20 A nagy étteremalakítás Giannival  8.15 Két pasi – meg egy
kicsi 9.15 Gyilkos sorok10.15 Trendközelben 10.45 Állati dokik
11.15 A nagy házalakítás 12.10 Extralarge  14.10 Harry Potter és
a Tűz Serlege 17.05 Szerintük a világ 17.15 Johnny English
19.00 Nyugdíjas bajkeverők 19.55 Szerintük a világ   20.00 CSI:
helyszínelők  22.00 Sleepers Am. filmdráma

7:00 Olasz foci  7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 8:30 Fran-
cia foci 10:25 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Pick Szeged -
Prešov 11:55 Olasz focimagazin 12:25 Olasz foci Atalanta –
Sampdoria élő közv 14:25 Total Italian Football 14:55 Olasz foci
AC Miláno – Parma élő közv 16:55 Női kézilabda Bajnokok Li-
gája Krim – Buducnost 18:25 Olasz foci Cagliari – Lazio élő
közv 20:25 Rúgj kapufát ! 20:40 Olasz foci Genova - Juventus

STV :1
7.05 Rajzfilmek 8.30 Csodaműterem 10.05 Szlovákia köztár-
sasági elnököt választ  10.05 Földünk mesés helyei 11.00 Szlo-
vákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenkettő 13.10 Ügyintézés a hivatalokban 13.50 Poirot-törté-
netek 15.35 A Sólyom-rét kaszálása Szlov. tragikomédia 17.05
Senki sem tökéletes 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, 20.20 A
sétány 21.16 Rani 23.00 A felügyelőnő 

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.10 Farmergaz-
daságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Família 10.15 Éjszaka az ar-
chívumban 11.15 Úton  11.45 Jóslat Tévéjáték 12.55 A tanítónő
kontra Hitler 14.05 Egyházi magazin 14.35 A szó 14.45 Folk-
lórműsor 16.15 Ott, ahol a nap születik 16.46 Vigyázzanak! Tra-
gikomédia 18.25 Őrangyalok 18.55 Esti mese 19.30 A vadon
szülöttei 19.35 Tenger alatti világ 19.55 Hírek 20.00 Dokumen-
tumfilmklub 21.00 Királyi játszma Tévéjáték 22.05 Éjszaka az
archívumban 23.05 Lefújva 23.30 Paralimpia 2014, Szocsi

MARKÍZA

6.30 Forma–1. Ausztrál Nagydíj 9.00 Két férfi – meg egy kicsi
9.30 Egyről a kettőre 10.00 Köztársaságielnök- választás –
2014 10.05 Harry Potter és az azkabani fogoly  13.35 Zorro le-
gendája 16.50 Vasember 19.00 Híradó 20.30 Sherlock Holmes
2.  23.00 Torta. Ang. akcióthriller

JOJ

7.25 Pókember elképesztő kalandjai  8.20Kacsamesék 9.10 Be-
épített főnök  11.20 Életre szóló szerelem 12.45 Görögbe fo-
gadva  14.55 Éjszaka a múzeumban  17.30 A helyes ár 18.00
Lakáskultúra 19.00 Híradó  20.20 Időjárás 20.30 X-Factor 22.00
Hivatásosok  22.55 Harmadnaposok  vígjáték

Vasmera Ilona Csicsón.
Sok szeretettel köszöntik: férje Béla, 
fiai Roman és Adrián, lánya Brigitta 
és barátja Patrik, menye Mónika 
és a kisunokája Csabika, aki 
sokszor puszilja a mamit.

Február 21-én ünnepelte 4. születésnapját         

Vravko Dorian és

március 21-én ünnepli 2. születésnapját 

Vravko Evelin 
Bálványon.

Március 2-án ünnepelték 
3. születésnapjukat 

Váczy Danika és Dórika
és március 11-én ünnepli 

9. születésnapját 
Váczy Klaudia.

Sok szeretettel 
köszöntik őket: 

szüleik, nagyszü-
leik, keresztszüleik

és a dédszüleik.

Köszöntik őket és vidám
gyermekkort kívánnak
Nekik: anya, apa 
és az egész 
rokonság. 

Március 14-én ünnepli 
2. születésnapját 

Kollár Ábel Tanyon.
Szívből gratulálnak: nagyszüleidTanyról, nagybátyáid Marián és Erik.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Március 6-án ünnepelte 
60. születésnapját

Mikla András Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszönti: felesége, gyerekei 
családjukkal és 
az egész rokonság.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.”
Március 13-án ünnepli 50. születésnapját 

,,Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!”
Március 15-én ünnepli 5. születésnapját

Deák Zétény Gyula Bátorkeszin.
E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál: anya, apa, nagyszü-
leid, dédszüleid és az
egész rokonság,
valamint a barátok.

„Két éve, hogy vagy már nekünk, édes pici lány.
Két éve, hogy körülötted forog nálunk a világ.
Nagyon szeretünk, imádunk.
Nagyon boldog szülinapot kívánunk!”

Március 12-én ünnepli 
2. születésnapját 

Remeň Emília (Fíger) 
Komáromban.

Köszönti és sok puszit
küld: Beba mama, 

papa, Dodi, szüleid 
a két dédi és Brigi.

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

Március 12-én ünnepli 
60. születésnapját 

Kovács Ferenc 
és unokája 

Anna Orsolya
március 15-én 1. életévét. 

E szép ünnep alkalmából jó 
egészséget és boldog életet 
kíván a szerető család.

„Szülinapodra azt kívánom, legyen az életed Tündérálom! 
Szíved egy tündérrózsa, mely nem hervad el soha! 
Öröm legyen szívedben, s boldog légy az életben!“

Március 10-én ünnepli 
4. születésnapját

Szuh Viktória Komáromban.
E szép ünnep 
alkalmából 

köszönti: anyu,
apu, testvére At-
tila, hetényi ma-

máék és az egész
rokonság.

Ára: 13 €

0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)



Régi ár              Új ár
Komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10 €
Felvidéki árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

Megrendelését elküldheti vagy a  köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967, E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!Könyvajánlatunk
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DELTASPORT
Elkezdődtek a szlovák Kosár-
labda Extraliga playoff mérkőzé-
sei. A komáromi csapat 24 órán
belül két mérkőzést is abszolvált
a Nyitra otthonában, felemás si-
kerrel. Az első összecsapáson a
pontatlanságoknak köszönhe-
tően sima hazai győzelem szüle-
tett, a másodikra viszont össze-
kapták magukat a piros-fehérek,
és egy szenzációs diadallal ki-
egyenlítették az állást.

2014. március 7 - Nyitra – MBK
Rieker Com-Therm Komárom
84:75 (23:20, 24:23, 16:15, 21:17).
Legeredményesebb játékosok: S.
Smajlagic 20 (4 hármas), G. Jenkins
20, P. Sparks 13 (1 hármas), illetve
K. Bjelica 15 (1 hármas), S. Bilic 12
(1 hármas), K. McElrath 11

2014. március 8 – Nyitra – MBK
Rieker Com-Therm Komárom
88:89 (22:22, 14:18, 30:26, 16:16, 6:7)

Legeredményesebb játékososk:
G. Jenkins 20, S. Nuhanovic 17, P.
Losonsky 13, illetve S. Bilic 19 (2
hármas), K. Bjelica 19 (3 hármas),
M. Kovacevic  18 (3 hármas)

Paulík József: Pénteken eléggé
idegesen, pontatlanul játszottunk. Eb-
ből adodóan az egész mérkőzésen
csak futottunk az eredmény után. A
Nyitra győzelme megérdemelt volt.

Küzdöttünk, de semmi sem sikerült. A
második találkozón viszont fordított
volt a helyzet: Majdhogynem végig
vezettünk. Sokkal jobb meccs volt,
drámai végjátékkal. Nagyon kellett a
végén Bilic hármasa. Muszáj megje-
gyeznem, hogy a második mérkőzé-
sen a játékvzetők sem voltak a helyzet
magaslatán, de azért így is behúztuk.
Most annyi előnyünk van, hogy két
mérkőzést otthon játszunk, de a csa-
patok nagyjából azonos játékerőt kép-
viselnek, tehát a továbbjutással kap-
csolatban még nem rohannék ennyire
előre. Szeretném megköszönni a
nagyszámú komáromi közönségnek,
hogy elkísértek minket Nyitrára, és
otthoni hangulatot teremtettek nekünk.

František Rón: A második mér-
kőzésen több változást is eszközöl-
tünk úgy a védekezésünkben, mint a
támadó szekcióban is. Fontos volt,
hogy a játékosaim hittek magukban.
Megakadályoztuk, hogy az ellenfél
pontszámban ellépjen tőlünk, ahogy
azt pénteken tették. Ez össze is za-
varta őket, és nehezen reagáltak
arra, hogy 4-6 pontos folyamatos
hátrányban voltak. Talán ez döntött.

B. Gábor, szurkoló: Az első
meccsen megilletődve kezdett a
csapat, sok hárompontost beszed-
tünk. Az időkérés után átálltunk zó-
názni, ez meg is zavarta az ellenfe-

let. Azért veszítettünk, mert érzé-
sem szerint a végére a kulcsembe-
rek elfáradtak, és szétesett a  játé-
kunk. Sok volt az egyénieskedés.

A második meccsen az első perc-
től kezdve zónavédekezést játszott a
csapat. Jól kapcsolódtak be a padon
ülők is, ezáltal a kulcsjátékosok töb-
bet pihenhettek. Szerintem segített
az is, hogy az ellenfél egyik legjobb
játékosa  lesérült (S. Smajlagic),
majd ezután a harmadik negyedben
sikerült egy nagyobb előnyt kihar-
colni. Megtartani ugyan nem tudtuk,

de egy döntetlenre így is elég volt.
Hall az utolsó másodpercben egyen-
lített, de a játékvezető érthetetlen
módon nem fújta be a jogos fault,
így a plusz egy dobás elmaradt. A
hosszabbítást a Nitra kezdte jobban,
már 4 ponttal is vezettek, de vissza-
jöttünk a játékba és végül Bilic há-
rompontosával hoztuk a mérkőzést. 

A csapatok leközelebb a komá-
romi sportcsarnokban lépnek pályára
március 14-én és 15-én 18 órai kez-
dettel. Ezekre a mérkőzésekre a bér-
letek továbbra is érvényesek.

Egy vereség és egy győzelem a playoff eddigi mérlege
Kosárlabda

Kézilabda - Nők I. Liga

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem –
így foglalhatnánk össze a kézilabdacsapa-
taink hétvégi mérlegét a női I. kézilabdaliga
13. fordulójában.

Csallóközaranyos – Michalovce jun. 28:22
(12:12)

Egy perces néma csenddel kezdődött a talál-
kozó Kiss Jitka kézilabdázónő emlékére, aki a na-
pokban távozott az élők sorából 48 évesen. Jitka
sokáig oszlopos tagja volt az aranyosi csapatnak.
A nagymihályi juniorok négy, a szlovák-cseh
WHIL-ben szereplő játékossal érkeztek Aranyosra,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a meccs vé-
gén két ponttal távoznak, és az első félidői játékuk
alapján úgy tűnt, erre reális esélyük is van. Az ele-
jén mindkét gárda nagy hibaszázalékkal játszott,
s ez elsősorban a helyzetkihasználásban mutat-
kozott meg. A 10. percben még csak 3:3 volt az
eredményjelző táblán, de ahogy teltek-múltak a
percek egyre jobban belelendültek a csapatok,
és félidőre  már 12:12-vel fordultak. A folytatásban
magukra találtak a hazai lányok, s ez a gólokban
is megnyilvánult. Feljavult az aranyosiak védeke-
zése és gólokban sem volt hiány, ebben főleg
Szabó Krisztina jeleskedett, akinek „közönség-
szórakoztató”, már-már fifikás góljai élmény-
számba mentek. A mérkőzés végső győzelme a
találkozó 45. percétől  vált egyre világosabbá,
amikor is három, majd öt, és a végén nyolc gólra
nőtt az aranyosi lányok előnye. Hazai góldobók:

Turza Szilvia 13, Szabó Krisztina 4, Szabó Mó-
nika, Zakál Vivien 3-3, Cseh Erika 2, Szabó Júlia,
Kasznár Marianna, Lehotská Szabina 1-1. Az ara-
nyosi gárda a jövő héten szombaton Pozsonyba
látogat, ahol az Inter vendégeként lép pályára.

Bánovce –  Naszvad/ímely 22:21 (7:11)
A naszvadi/ímelyi lányok elszenvedték második

vereségüket a bajnokság során. Jól kezdődött a
találkozó a naszvadiak szempontjából, hisz a mér-
kőzés első negyedórájában 6:3-ra vezettek, és
úgy tűnt ezt a meccset is bezsebelik. A félidőre
már négy góllal vonultak az öltözőbe. A második
játékrészben aztán megérkezett a katasztrófa,
szinte semmi sem sikerült a naszvadi/ímelyi lá-
nyoknak, és ez azt eredményezte, hogy a hazai
csapat fokozatosan kezdte  ledolgozni hátrányát,
és átvette a vezetést. Időkérés, fejmosás és az 54.
percben ismét Naszvad/Ímely vezetett 3 góllal.
Amit, azonban az utolsó hat percben produkáltak
az felülmúlt minden képzeletet. Sorozatban el-
adott labdák és ezáltal tálcán kínálták fel a két baj-
noki pontot az ellenfélnek, aki ezt kegyetlenül ki is
használta. A mérkőzés végén Miškovič György
edző, elkeseredetten a következőket mondta:
„Amely csapat képes ilyen fatális hibákra, az nem
érdemli meg a győzelmet. Mi ezen a mérkőzésen
megfizettünk a taktikai fegyelmezetlenségért. Me-
rem remélni, hogy tanultunk belőle, és az elkö-
vetkező mérkőzéseken szebb és jobb játékot fo-
gunk nyújtani“. Hazai góldobók: Fújasová Zu-

zana 11, Haris Edina 3, Mahor Csilla, Oláh Gab-
riella 2-2, Gál Szabina,  Molnár Borbála, Szabó
Veronika 1-1. A naszvadi/ímelyi lányok a követ-
kező fordulóban a kassai Bernolákova csapatát fo-
gadják hazai pályán. A találkozó szombaton 17.00
órakor kezdődik a Vlahy Jenő sportcsarnokban.

A női. I. kézilabda liga 13. fordulójának eredmé-
nyei:
Močenok – sereď 23:22
Topoľčany – Trenčín
a mérkőzést lapzártánk után játszották
Cs. Aranyos – Michalovce jun. 28:22
senica – Inter 25:32
Bern. Košice - uDHK Nitra 25:33
Bánovce – Naszvad/ímely 22:21

A tabella:
1. UDHK Nitra 13 11 0 2 435:332 22
2. Inter Bratislava 13 10 1 2 394:325 21
3. Nesvady/Imeľ 13 10 1 2 342:295 21
4. Michalovce jun 13 9 0 4 409:319 18
5. Zlatná n./O 13 6 2 5 292:302 14
6. ŠKP Topoľčany 12 6 0 6 371:356 12
7. HK  Močenok 13 4 1 8 310:352 9
8. TJ Záhoran Senica 13 4 1 8 333:402 9
9. ŠŠK Bern. Košice 13 4 0 9 360:377 8
10.Bánovce 13 4 0 9 296:343 8
11. HK Štart Trenčín 2 3 1 8 282:334 7
12.Sereď 13 2 1 10 271:353 5



Győrben ren-
dezték az evezősök nyílt ergométe-
res országos bajnokságát, ahol a
komáromi Grassl Antal aranyérmet
szerzett a férfiak normálsúlyú ver-
senyében. A viadalra közel 700-an
neveztek, szlovákián kívül Csehor-
szágból, Ausztriából és szerbiából
is.

Eredmények (a szövetség tájé-
koztatása alapján):

férfiak - normál súly:
1. Grassl Antal (Komárom) 5:51.7 perc
2. Simon Béla (Tisza EE) 5:59.6 perc
3. Tari János (EDF Démász-Szeged)  

6:01.8 perc

2014. március 10. SPORTDELTASPORT

Asztalitenisz

24. forduló, 2014. május 4.  
– 16.30 ó.
Dunamocs – Marcelháza „B” 
Búcs – Izsa 
Perbete – Madar 
Šrobárová – FK Activ 
Gúta „B” – Csallóközaranyos 
Hetény – Bátorkeszi 
Nemesócsa – Lakszakállas 
Keszegfalva – Dulovce 
25. forduló, 2014. május 11.  
– 16.30 ó.
Keszegfalva – Dunamocs 
Dulovce – Nemesócsa 
Lakszakállas – Hetény 
Bátorkeszi – Gúta „B“ 
Csallóközaranyos – Šrobárová 
FK Activ – Perbete 
Madar – Búcs 
Izsa – Marcelháza „B” 

26. forduló, 2014. május 18. 
– 17 ó. 
Dunamocs – Izsa 
Marcelháza „B” – Madar 
Búcs – FK Activ 
Perbete – Csallóközaranyos 
Šrobárová – Bátorkeszi 
Gúta „B” – Lakszakállas 
Hetény – Dulovce 
Nemesócsa – Keszegfalva
27. forduló, 2014. május 25.  
– 17 ó. 
Nemesócsa – Dunamocs
Keszegfalva – Hetény
Dulovce – Gúta „B“
Lakszakállas – Šrobárová
Bátorkeszi – Perbete
Csallóközaranyos – Búcs
FK Activ – Marcelháza „B” 
Madar – Izsa

TERÜLETI BAJNOKSÁG – FELNőTTEK 

HELyREIgAzítáS
A múlt héten megjelent labdarúgó bajnokságok tavaszi
idényének sorsolásában téves információkat közöltünk,
amiért elnézésüket kérjük. íme a helyes változat:

A Pokrok Komárom „B“ csapatának diadalával feje-
ződtek be a komáromi járási asztalitenisz bajnokság
küzdelmei.

Végleges tabella 2013/2014:
1. Pokrok Komárom „B“ 16 16 0 0 0 225 30 64
2. Bátorkeszi 16 13 0 3 0 186 102 55
3. Ipari Komárom „A“ 16 10 2 4 0 178 110 48
4. Selye János Egyetem 16 7 3 6 0 134 154 40
5. Hetény 16 7 0 9 0 125 163 37
6. Gúta „B“ 16 6 2 8 0 134 154 36
7. Dunamocs 16 5 0 11 0 119 167 31
8. Pokrok Komárom „C“ 16 2 3 11 0 113 175 25
9. Ipari Komárom „B“ 16 1 0 15 0 39 239 19

17. forduló
2014. 2. 22. 17:00 Ipari Komárom „B“ - Gúta „B“ 0:18 -

Balázs 4,5 Izsák 4,5 Rajtár 4,5 Balogh 4,5
2014. 2. 22. 17:00 Ipari Komárom „A“ - Bátorkeszi  8:10

- Bitter 1,5 Ibolya 1,5 5x wo - Jozefík D. 4 Cséplő 3 Száraz 3
2014. 2. 21. 18:00 Pokrok „C“ - Pokrok „B“ 3:15 - Rajko Z.

0,5 Kadlicsek 0,5 2x wo - Való 4,5 Tóth 4 Fercsik 3,5 Turner 3
2014. 2. 21. 16:00 Hetény - Dunamocs 12:6 - Vojáček 4,5

Szikonya 3,5 Ember 2,5 Pém 1,5 - Tücsök 3 Banai T. István
2 Banai T. Pál 1

18. forduló
2014. 3. 1. 16:00 Dunamocs - Pokrok „C“ 11:7 - Tücsök 3,5

Lajos 2,5 Banai T. Pál 2,5 Danázs 2,5 - Rajko Z. 4 Kovács 3
2014. 2. 28. 18:00 Pokrok „B“ - Ipari Komárom „A“

16:2 - Turner 4,5 Urban 4,5 Valo 3,5 Kučerovský 3,5 - Bitter
1 Berkes 1

2014. 2. 28. 18:00 Bátorkeszi - Ipari Komárom „B“ 17:1
- Száraz 4,5 Cséplő Sz. 4,5 Cséplő Bence 4 Jozefík D. 2
Jóba 2 - Sárközi 0,5 Szabó 0,5

2014. 3. 1. 15:00 Gúta „B“ - selye János Egyetem 9:9 -
Balázs T. 3,5 Izsák 2 Balogh 1,5 Fűri 1 - Sánta 4,5 Molnár 2
ParkSan 2 Stefán 0,5

A horvátországi Kop-
rivnicán rendezte meg a helyi Podravka
Birkózó Klub a XI. Arany Kakas elneve-
zésű nemzetközi ifjúsági birkózó ver-
senyt február 28 és március 1 között.

Az esemény hagyományosan a magas
színvonalú megmérettetések közé tartozik.
Idén 8 ország 29 birkózó klubjának 410 ver-
senyzője vett részt, köztük a Komáromi Spar-
tacus Birkózó Klub is, kiegészülve a nasz-
vadi és a madari egyesület tagjaival. A ko-
máromiakat Mgr. Kúr Magdaléna és Csóka
Krisztián, míg a másik két klubot Gál János,
a naszvadiak edzője vezette. A küzdelmek
reggel 10-től este 6-ig tartottak, hat birkózó-
szőnyegen.

lányok
48 kg – 1. hely (24 résztvevő) – Turančík

Anett - Naszvadi BK

Diák korosztály
25-28 kg
– 2. hely (6 résztvevő) - Nagy Nikolasz -

Komáromi Spartacus Birkózó Klub 
33 kg 
– 7. hely (18 résztvevő) - Dolník Krisztián

- Komáromi Spartacus Birkózó Klub
– 14. hely – Szluka Ádám - Madari Birkózó

Klub 
36 kg 
– 10. hely (18 résztvevő) - Prezmeczky Jú-

lius - Komáromi Spartacus Birkózó Klub
40 kg
– 2. hely (19 résztvevő) – Kürthy Mátyás -

Naszvadi Birkózó Klub

– 16. hely – Keszi Bálint - Naszvadi Bir-
kózó Klub

54 kg
– 13. hely (13 résztvevő) – Gál Bence -

Naszvadi Birkózó Klub 
65 kg
– 5. hely (8 résztvevő) - Gergő Kristóf - Ko-

máromi Spartacus Birkózó Klub

serdülő korosztály
47 kg 
– 2. hely (22 résztvevő) - Hulman Nikolas

- Komáromi Spartacus Birkózó Klub 
53 kg
– 3. hely (19 résztvevő) - Nagy Arnold 

- Komáromi Spartacus Birkózó Klub 
66 kg
– 7. hely (24 résztvevő) – Szluka István 

- Madari Birkózó Klub
– 10. hely (24 résztvevő) - Konyári Daniel

- Komáromi Spartacus Birkózó Klub

BirkózásCselgáncs

Birkózóink határon túl
KOMÁROM.

KOMÁROM.

Dobogósok:
Szabó Margaréta 1. hely
Szabó Veronika 2. hely
Keszeli Róbert 3. hely
Kulich Tibor 3. hely
Szépe Zsolt 3. hely
Maňus Kristóf 3. hely

Tánczos Mártonnak és
Angyal Márknak ugyan nem
sikerült az éremszerzés, de
a beszámolók alapján nagy-
szerűen küzdöttek.

Nekik is kijár a gratuláció!

Március 1-jén, Besztercebányán rendezték a
diákok idei első, nemzetközi cselgáncs nagydíját.
Négy ország (szlovákia, Magyarország, Csehország,
ukrajna) 259 versenyzőjéből régiónkból a gútai csa-
patot 8 sportoló képviselte, akik újabb remek ered-
ményeket értek el.

GÚTA.

Az angol Premier Leauge sorozatának kedvelői egy igazán nagy cse-
megét követhetnek végig: A mostanában önmaga árnyékaként tevékeny-
kedő Manchester United a bajnoki címre törő Liverpoolt fogadja. A két
szurkolótábor hagyományosan „kedveli” egymást, ezért egy feszült lég-
körű mérkőzésre számíthatunk, ahol véleményem szerint a hazaiak nagy
meglepetésre elpáholják Suarezéket. Egyet tudok érteni azzal, hogy David
Moyes irányításával közel sem muzsikál úgy a MU, mint Ferguson idejé-
ben, de a meccs presztízsének köszönhetően összekapják magukat, és
otthon tartják a három pontot. Tippem: Manchester united - liverpool  1
(A mérkőzés időpontja: vasárnap 15:30)

A német Bundesligában bajor rangadóra kerül sor: A jelenleg a világ
legjobb csapatának tartott müncheni gárda a „gyógyszergyáros” lever-
kusenieket fogadja, akik szeretnék megtörni a három mérkőzés óta tartó
vesszőfutásukat. A futball törvényszerűségeinek köszönhetően csekély
esély ugyan mutatkozik erre, de én azt gondolom, hogy már egy döntet-
len is óriási siker lenne az Allianz Arénában.  Tippem: Bayern München
- Bayer leverkusen 1 , de a hazárdőrök megpróbálkozhatnak egy
meglepi X-szel is. (A mérkőzés időpontja: vasárnap 19:30)

Spanyolországban mindkét gigászi csapatnak sétagallop-szerű hét-
vége van kilátásban. A döntetlent megjátszóknak viszont akad több mér-
kőzés is, melyekkel versenybe szállhatnak némi extra pénzért.  Rögtön
pénteken fog remizni a Getafe a Granadával, majd  érzésem szerint

szombaton a levante is osztozkodni fog a pontokon a Celta Vigoval. A
két meccs kombinációja már szép szorzót eredményez, ezért kis tét-
tel érdemes vele megpróbálkozni.

Végül ejtsünk szót a „hazai” összecsapásokról is. A múlt és a jelen
nagy bajnokai csapnak össze a Pukás Ferenc Stadionban. A Ferencvá-
ros a Debrecent fogadja egy igazi háromesélyes mérkőzés keretein
belül. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a hazai csapat felé fog billenni a
mérleg, ha csak egy hajszállal is. A bajnoki címre törő Videoton a nemrég
edzőcserén áteső Győrt fogadja, egy tipikusan „X-szagú“ mérkőzésen.
Az Újpest is mindent el fog követni idegenben a Mezőkövesd ellen, hogy
elszakadjon a veszélyzónától, de Véber György csapata olyannyira kis-
zámíthatatlan, hogy még a legelvakultabb liláknak sem ajánlanám, hogy
nagyban fogadjanak hőn szeretett csapatukra. Tippem: 1X.

Dunaszerdahely focicsapata tulajdonosváltáson esett át, melynek
eredményeképpen rögtön háromezer feletti nézőszámmal dicsekedhe-
tett a klub utolsó hazai mérkőzésén.  Rögtön sikerült is pontot szerezni
a Kassa együtesével szemben, de most az euroligát megcélzó MFK Ru-
žomberok lesz az ellenfél, ami azért keményebb diónak ígérkezik. Már-
cius 15-én ideális program lesz minden megemlékezőnek. Kezdés
17:30-kor, tippem: X. Jó szorzókat mindenkinek! 

Kovács Gerzson Dávid

Focicsemege sportfogadóknak

A Budapesten rendezett nem-
zetközi Tatami Cup karate versenyen
15 ország 800 résztvevője mérettette
meg magát. 

Szlovákia színeiben lépett a küzdőtérre  a
gútai Taiyó karate egyesület három tehet-
sége: Bogárová Dominika, Nagy Viktor és
Bagita Daniel. Eredményeik önmagukért be-
szélnek. Dominika 40 versenyzőt maga
mögé utasítva lépett a dobogó legfelső fo-
kára kata formagyakorlatban, míg kumite
küzdelemben ezüstérmet szerzett. Nagy Vik-
tor hasonló számú ellenféllel nézett farkas-
szemet, végül ő is egy aranyérmet zsebelt be
a formagyakorlatban, küzdelemben pedig si-
került megszereznie az előkelő harmadik he-
lyet. Ugyanebben a versenyszámban szer-
zett szintén bronzot Bagita Daniel is. A klub
további két versenyzője a lengyelországi
Lodzban megrendezett világ kupán vett
részt. Jóba Attila aranyérmet, Bogár Ján pe-
dig  bronzot nyert kumite küzdelemben. 

Azok sem pihentek, akik otthon maradtak.
Naszvadon rendezték ugyanis a regionális ifi
és felnőtt bajnokságot 15 klub és 152 ver-
senyző részvételével. A gútai csapat össze-
sítésben a negyedik helyet foglalta el. 5
arany-, 6 ezüst- és két bronzérem lett a
végső termés. A kezdők is összemérhették
erejüket egymással, ennek eredményekép-
pen további két arany, és egy-egy ezüst és

bronz vándorolt a klub vitrinjébe. A vezető-
ség rendkívül elégedett a most debütáló ver-
senyzőkkel. Jól helytálltak és keményen oda-
tették magukat a siker érdekében. 

Kezdők kategória
Szulcsányi Anasztázia, kata, 1. hely
Varga Tünde Emese, kata, 2. hely
Jakab Viktor, kata, 3. hely
Vajlik Viktor, kata, 1. hely

Haladók kategória:
Szulcsányi Anasztázia, kata, 
2. hely/kumite, 1. hely
Kiss Tibor, kata, 1. hely
Forró Réka Dorina, kumite, 2. hely
Szulcsányi Viktor, kumite, 3. hely
Forró Áron Gyula, kumite, 1. hely
Vajlik Viktor, kumite, 2. hely
Vermes Ákos, kumite, 1. hely
Veres Zsolt, kumite, 2. hely
Pancza Róbert, kumite, 3. hely
Balázs Zoltán, kumite, 1. hely
Szabó Imrich, kumite, 2. hely
Angyal Zoltán, kumite, 2. hely

Újra bizonyosságot nyert, hogy nemcsak
itthon, hanem a nemzetközi versenyeken is
kemény konkurenciát jelentenek a gútai ver-
senyzők. A kisváros harcosai stabil és osz-
lopos tagjai az ország válogatottjának.

Karate
A CORVIN HE kilenc ver-

senyzővel indult útnak 2014.
03.01-én Naszvadra a Nyu-
gat-szlovákiai Regionális
Bajnokság 3. fordulójára,
hogy bizonyítsa felkészült-
ségét, eltökéltségét. A nap
végére a kilenc versenyző 13
éremmel térhetett haza.
Nem akadt senki, kinek üres
maradt volna a keze. Az
éremesőből jutott mindenki-
nek. Nagyszerű eredmény,
nagyszerű bizonyítéka az
edzéseken végzett kőke-
mény munkának. 

KATA kezdők
Lakatos Erika - 1
Bezúr Niki - 3
Lakatos Marian - 2
Horváth Adrián - 3

KATA haladók
Mezei Szabi - 2
Lakatos Erika - 2
Kurucz Mário - 3
Pápai Erika - 1

KuMITE
Lakatos Erika - 1
Horváth Christopher -3
Horváth Adrián - 3
Kurucz Mário - 3
Horváth Zoltán - 3

Figyelemre méltó eredmények
GÚTA.

Ergométeres evezés

Sajnos eljött ez a pillanat is: Szerkesztőségünk legrégebbi tagja,
Böröczky József, úgy döntött, hogy mostantól a kellemes nyugdíjas
éveknek szenteli minden figyelmét. Nem tudunk eléggé hálásak
lenni eddigi munkájáért, hiszen már az első számtól kezdve orosz-
lánrészt vállalt a cikkek írásából, és a komplett sportrovat is az ő keze
munkáját dicsérte. A stafétabotot Kovács „Gerzson” Dávid veszi át
tőle, aki több újdonsággal is jelentkezik majd. Elsőként a sportfoga-

dókat örvendezteti meg pár „tuti” tippel, de további meglepetésekre is számíthat a ked-
ves olvasó a jövőben.

Volt szerkesztőnknek a továbbiakban a lehető legjobbakat kívánjuk, és köszönjük az
eddigi munkáját!
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Köszönjük!



DELTASPORT

RÉgIóBAjnOKSÁg
1. Komárno 16 13 1 2 33:15 40
2. Gabčíkovo 16 12 3 1 43:13 39
3. V. Meder 16 13 0 3 41:11 39
4. Neded 16 10 3 3 33:14 33
5. V. Ludince 16 8 4 4 33:21 28
6. L. Rovne 16 7 5 4 28:18 26
7. Palárikovo 16 7 5 4 21:12 26
8. H. Nitra 16 7 1 8 27:22 22
9. Domaniža 16 6 3 7 20:25 21

10. Beluša 16 7 0 9 26:32 21
11. Topoľníky 16 5 5 6 19:24 20
12. J. Bohunice 16 6 2 8 20:26 20
13. Tr. Stankovce 16 3 3 10 13:25 12
14. Nitra jun. 16 2 2 12 20:38 8
15. Bánovce n/B. 16 2 0 14 13:37 6
16. Galanta 16 0 3 13 5:62 3

IV. LIgA
1. Vrakúň 16 12 4 0 38:7 40
2. Šurany 16 11 4 1 37:8 37
3. ČFK Nitra 16 10 1 5 40:20 31
4. Vlčany 16 8 5 3 27:13 29
5. Vion „B" 16 9 2 5 32:23 29
6. Kolárovo 16 7 5 4 27:16 26
7. Váhovce 16 7 2 7 36:32 23
8. DAC „B" 16 7 2 7 18:16 23
9. Štúrovo 16 6 4 6 25:30 22

10. V. Lovce 16 7 1 8 23:29 22
11. Dvory n/Ž. 16 5 5 6 29:31 20
12. Tvrdošovce 16 5 3 8 25:31 18
13. N. Život 16 4 4 8 19:28 16
14. Želiezovce 16 3 4 9 29:39 13
15. Imeľ 16 1 3 12 11:46 6
16. Močenok 16 1 1 14 9:56 4

V. LIgA
1. sv. Peter 16 11 2 3 39:20 35
2. Hurbanovo 16 10 2 4 35:15 32
3. Nesvady 16 9 2 5 28:17 29
4. Marcelová 16 9 2 5 28:18 29
5. Bánov 16 8 4 4 32:18 28
6. Kozárovce 16 9 1 6 31:21 28
7. Kalná n/Hr. 16 8 3 5 35:16 27
8. H. Vrbica 16 9 0 7 30:18 27
9. Podhájska 16 6 5 5 34:36 23

10. Komjatice 15 6 3 6 23:26 21
11. Bešeňov 16 6 2 8 26:44 20
12. Okoličná n/O. 16 6 1 9 20:23 19
13. D. Ohaj 16 4 3 9 11:26 15
14. V. Kýr 16 3 2 11 18:34 11
15. T. Lužany 16 3 2 11 15:37 11
16. Čaka 15 2 2 11 21:57 8

TERÜLETI BAjnOKSÁg
1. Hetény 16 11 2 3 43:18 35
2. Keszegfalva 16 11 1 4 50:31 34
3. Perbete 16 10 2 4 34:23 32
4. Bátorkeszi 16 9 4 3 29:20 31
5. Izsa 16 8 2 6 44:37 26
6. Dulovce 16 7 4 5 35:32 25
7. Lakszakállas 16 8 1 7 32:36 25
8. FK Activ 16 7 2 7 39:23 23
9. Marcelháza „B" 16 7 2 7 30:34 23

10. Búcs 16 6 3 7 25:30 21
11. Gúta „B" 16 6 3 7 29:37 21
12. Cs.-aranyos 16 5 3 8 31:34 18
13. Dunamocs 16 5 3 8 32:38 18
14. Nemesócsa 16 5 1 10 25:25 16
15. Šrobárová 16 2 4 10 15:38 10
16. Madar 16 2 1 13 16:53 7

Régióbajnokság
KFC - Beluša 1:0 (0:0) Az első

félidőben meddő mezőnyfölényben
játszott a hazai csapat. Antunovič a
kapufát is eltalálta szabadrúgásból,
majd Szórád Csaba hibázott el egy
jogos tizenegyest.  Az ellenfél szí-
vósan védekezett, próbálta őrizni az
egy pontot. A második félidőre vi-
szont felpörögtek a hazaiak.

Helyzet helyzetet követett, Szórád
is megkóstoltatta a lasztival a kapu-
fát. Végül a hetvenedik percben
Kósa kotort be egy lecsorgó labdát a
hálóba. A bellusiak nem gyakran ju-
tottak el a hazai kapuhoz, de azért
volt egy érdekes szituáció is: az el-
lenfél játékosa vagy negyvenről
eresztett meg egy távoli lövést. A
labda az egyik hazai védőn olyan
szerencsétlenül változtatott irányt,
hogy az a kapufát, majd Kosztolányi
kapus fejét követően hagyta el a já-
tékteret. Összességében a jobbik
csapat győzött, de sokkal nehezeb-
ben, mint ahogy azt előre vártuk. A
hazaiaknak jó hír, hogy a bősiek ott-
hon botlottak a Lednické Rovne csa-
pata ellen, így az első helyről várják
a folytatást. 
Nagymegyer - Bán 4:0 (1:0). - Gó-
lok: öngól, Dömötör, Piszár (11-es),
Mészáros

Közepes színvonalú mérkőzésen
végig mezőnyfölényben játszva biz-
tos győzelmet aratott a hazai csapat.
Tovább tart tehát a nagymegyeri
csapat hazai mérlegének a csiszol-
gatása.
A régióbajnokság további ered-
ményei:

Nitra jun. - Domaniža 4:1, Horná
Nitra - Veľké Ludince 2:0, Gabčí-
kovo - Led. Rovne 1:1, Neded  - Ga-
lanta   6:0, Topoľníky - J. Bohunice
0:3, Palárikovo - Tr. Stankovce 1:0

IV. liga
Mocsonok – Gúta  0:2 (0:1). Gó-

lok: Kürti Róbert, Magyar Zsolt. Az
elejétől kezdve a gútaiak szájíze
szerint alakult a mérkőzés, a haza-
iak inkább csak durván tördelték a
játékot. Először Kürti fejelte a ka-
puba a labdát, majd Magyar egyéni
akciója érett góllá.  A hazaiaknak
alig volt helyzetük, így a mérkőzés
csakis vendégsikerrel érhetett véget.

zselíz - ímely 3:0 (2:0). Ugyan az
5. percben Kender (Ímely) vétett el
egy helyzetet, negyed órával később
már a hazai csapat talált be szöglet-
ből. Nem sokkal ezután egy jó bea-
dást követően meg is duplázták az
előnyüket. Ímely csapata több hely-
zetet is kidolgozott, mégis a hazaiak
lőtték a harmadikat: jó helyzetfelis-
merés után 25 méterről emelték át
az ímelyi kapust. A zselíziek a jó
helyzetkihasználásuknak köszönhe-
tően bezsebelték a három pontot.
További eredmények:

Dvory n/Ž. - Vion „B“ 0:1, ČFK NR
- Vlčany 1:0, Tvrdošovce - Nový Ži-
vot 3:1, Šurany - DAC „B“ 0:1, Vra-
kúň - Štúrovo 2:0, Váhovce - Veľké
Lovce 2:0.

V. liga
Ógyalla – Podhájska 0:1 (0:1) –

A hazai csapat idei első mérkőzésén
kritikán alul teljesített, az ellenfél pe-
dig egy szerencsés gólnak köszön-
hetően elhalászta a három pontot.

szentpéter – Kozárovce 1:0
(0:0) – Gólszerző: Orsolík - Tavaszi
rajtnak megfelelő mérkőzést látha-
tott a nagyjából 400 néző. A hazaiak
irányítottak, de igazi nagy gólhely-
zetet nem tudtak kialakítani. A má-
sodik félidőben Lakatos Gyula is be-
állt, melynek köszönhetően színe-
sebb lett a szentpéteriek játéka. Vé-
gül Orsolík 25 méteres bombagólja
döntött, mely a 64. percben szüle-
tett.

Ekel – Kalná n/Hr. 1:0 (0:0) –
Gólszerző: Belucz. Jól kezdett a ha-
zai csapat, a 6. percben még egy 11-
est is elhibáztak a magas színvo-
nalú mérkőzésen. A második félidő-
ben egymást követték a helyzetek
mindkét oldalon, végül a 90. perc-
ben a hazaiak új szerzeménye dön-
tötte el a mérkőzést.

Bánov – Marcelháza 2:0 (1:0) –
A vendégek már az 5. percben el-
vesztették a kapusukat, 16-oson kí-
vüli kezezés miatt, ráadásul az eb-
ből adódó szabadrúgásból gólt is
kaptak. 10 emberrel  is becsülettel
küzdöttek a marcelháziak, de végül
egy jogos 11-esnek köszönhetően a
Bánov beállította a végeredményt.

Naszvad – H. Vrbica 2:1 (1:0)
gól: Csontos, Molnár (11-es) – Gör-
csösen kezdtek a csapatok, ennek
ellenére a 15. percben megszületett
a hazaiak első gólja. Lassan pörgött
fel a játék, de az ellenfél is felnőtt a
feladathoz: a 60. percben sikerült
egyenlíteniük. A 80. perc tájékán a
most bemutatkozó ex-komáromi
Nagy Jenőt vágták fel, melyet 11-
essel „díjazott” a játékvezető. Molnár
ezt bevágta, és ezzel otthon is ma-
radt a három pont.

További eredmények: Bešeňov
- Veľký Kýr 1:0, T. Lužany - Dolný
Ohaj 1:1, a Čaka - Komjatice mér-
kőzést nem játszották le.

Területi Bajnokság
Dunamocs – Gúta „B” 2:2 (1:1)

Gólszerzők:  Lajos T., Püsky , ill. Ba-
ráth, Lakatos – Viszonylag korán sze-
reztek vezetést a hazaiak, melynek
köszönhetően elhitték, hogy ez egy
könnyű meccs lesz. Az ellenfél vi-
szont nem így gondolta, és a félidő
végén kiegyenlített. Ez felrázta a ha-
zaiakat, és a második félidőben szinte
egykapuztak. Az utolsó percekben
egy félpályás góllal ismét vezetést
szereztek,  de az ellenfél újból egyen-
lített a hosszabbításban, így a 100%-
os helyzetkihasználásnak köszönhe-
tően pontot csent a dunamocsiaktól.

Hetény – Šrobárová 5:0 (3:0)
Gólszerzők: Lucza, Andruskó, Szuh,
Marikovec, Pásztor – Végig a haza-
iak uralták a játékot. Mi sem mutatja
ezt jobban, mint hogy a 70. perctől
emberhátrányban is szereztek még
két gólt.

Nemesócsa – Perbete 1:2 (0:1)
– Gólszerzők: Csizmadia, ill. Laka-
tos, Pajtinka – A hazaiak a játékve-
zetőt okolják a vereség miatt, aki a
beszámolók alapján két tiszta 11-
est is elnézett, és szemmel látha-
tóan az ellenfelet segítette az ítéle-
teivel.

Keszegfalva – Búcs  2:1 (1:0) –
Gólszerzők Budai D., Bakos, ill. Já-
vorka – Igazi idény eleji meccset ját-
szott a két csapat, ennek megfele-
lően a színvonal közepesre sikere-
dett. A  fiatal búcsiak méltó ellenfe-
lei voltak a hazai csapatnak, de vé-
gül megérdemelten maradt otthon a
három pont. Keszegfalva még egy
büntetőt is elhibázott.

Dulovce – Marcelháza „B” – 3:0
(2:0) Gólszerzők Rigó, Volub – Már
a harmadik percben eldőlt a mérkő-
zés sorsa, ugyanis két óriási ven-
déghibából büntettek a hazaiak. Ez-
után kiegyenlítődött a párharc, a
vendégek is sok veszélyes helyzetet
dolgoztak ki, de nem sikerült a há-
lóba találniuk.

lakszakállas – Izsa 2:0 (0:0) –
Gólszerzők: Hury Péter, Inczédi –
Jó színvonalú mérkőzésen egy re-
mek izsai csapatot fektetett két vállra
a hazai gárda, teljesen megérde-
melten. A különbség lehetett volna
nagyobb is, de a vendégek kapusa
óriási védéseivel megakadályozta
mindezt.

Bátorkeszi – Madar 1:1 (0:1)
Gólszerzők: H. Barton, ill. V. Gáspár
– Egy durva védelmi hiba után sze-
reztek vezetést a vendégek, melyre
a második félidő közepén válaszolt a
hazai csapat egy jogos 11-es érté-
kesítésével. Ugyan a hazaiak enyhe
fölényben futballoztak, de helyzete-
iket nem sikerült gólra váltani, ezért
maradt a döntetlen.

Csallóközaranyos – FK Activ
Komárom 2:1 (1:1) Gólszerzők: Ja-
kab G, Turza (11-es), ill. Kršteňanský
– A hazaiak egy kicsit tartottak a
vendégektől, akik valóban sok bor-
sot törtek az orruk alá. Ennek elle-
nére a hatodik percben már vezettek
az aranyosiak, amire később még
válaszolni tudott a második számú
komáromi gárda. A 75. percben egy
tizenegyesből alakult ki a végered-
mény, de az Activ csapatának sincs
oka a szégyenkezésre.

Győzelemmel kezdtek a komáromi lilák


