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Fedett uszoda, jégcsarnok
és termálfürdő egy fedél
alatt. Erről az elképzelésről
vitáztak a városatyák Komá-
romban. Abban szinte min-
denki egyetértett, hogy a ta-
nulmányban szereplő me-
dencéhez képest nagyobb,
vízilabdázásra is alkalmas
medencére van szükség, de
több képviselő felvetette azt
is, hogy szükség van-e
egyáltalán jégpályára? El-
hangzott, tavaly nem ilyen
projektet szavazott meg a
testület.

2-3. oldal
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Így választottunk!

Szombaton lezárult az elnökvá-
lasztás első fordulója. Cikkünk-
ből megtudhatja, melyik két jelölt
került a két hét múlva esedékes
második fordulóba, ahogy azt is,
hogy a Komáromi járásban me-
lyik jelöltet választottuk volna köz-
társasági elnöknek.

3. oldal

Kossuth-díjat kapott
Boráros Imre 

Először kapta meg
komáromi művész
az egyik legrango-
sabb magyar állami
elismerést, a Kos-
suth-díjat. Boráros
Imre színművész, a
Jókai Színház örö-
kös tagja március
14-én, az Országház-
ban vette át a díjat,
melyet magyarságtu-
datot erősítő, sok-
rétű munkásságával
érdemelt ki.

4. oldal

Motorbalesetben
halt meg az 
ógyallai vállalkozó

Halálos bal-
esetet szenve-
dett egy 62
éves ógyallai
vállalkozó. A
férfi Suzuki Int-
rude típusú
motorjával egy
balkanyarban lesodródott az útról, majd
egy közlekedési táblának ütközött. A fér-
fit kórházba szállították, de már nem tud-
ták megmenteni az életét. A baleset a kor-
ponai járásbeli Ledényben történt. 

További rendőrségi híreink 
a 3. oldalon.



Folytatás az 1. oldaról
Szombaton eldőlt, hogy a papírfor-

mának megfelelően Robert Fico Smer-
elnök és Andrej Kiska független jelölt
került az elnökválasztás második for-
dulójába, így közülük kerül ki Szlová-
kia következő államfője. Az országos
részvételi arány 43,4 százalék volt, a
magyarlakta régiókban ennél jóval ala-
csonyabb, járásunkban például csak
34,4 százalék.

Meglepetésnek számít, hogy a je-
lenlegi kormányfőre csak a választók
28 százaléka szavazott, míg Kiska a
voksok 24 százalékát szerezte meg,
ami azt mutatja, a második fordulóban
nagy esély mutatkozik Fico legyőzé-
sére. A közvélemény-kutatásokhoz ké-
pest jól szerepelt a szavazatok 21,2
százalékát begyűjtő Radoslav Pro-
cházka, aki ezzel a harmadik lett. Milan Kňažko 12,9 száza-
lékot elérve a negyedik helyen végzett.

Az MKP által indított Bárdos Gyula hozta a kötelezőt, a
szavazók 5,1 százalékának bizalmát nyerte el, azonban a tit-
kon remélt kiugróan jó eredmény elmaradt. A Csemadok el-
nökére közel 100 ezer szavazat érkezett. A választás éjsza-
káján adott nyilatkozatában köszönetet mondott minden tá-
mogatójának. Leszögezte, az eredményt jónak tartja, s ezt
erős „ellenszélben“ érte el, ám indulásával azt is bizonyítani
akarta, hogy a magyarok itthon vannak Szlovákiában. A déli
régiókban tapasztalt alacsony szavazókedvvel kapcsolat-
ban hozzátette: ez azt mutatja, hogy a magyar közösség
„szellemi kondíciója nagyon rossz.“ 

Komoly kudarcnak tekinthető a Híd, a KDH és az SDKÚ ál-
tal is támogatott Pavol Hrušovský 3,3 százalékos eredménye.
Helena Mezenská a szavazatok 2,4 százalékát szerezte
meg, a többi jelölt nem érte el az 1 százalékot sem. 

A Komáromi járás választási eredményeiből kiderül, ha
csak régiónkon múlt volna, akkor Bárdos Gyulát már az első
fordulóban köztársasági elnökké választjuk. A magyar jelölt
ugyanis 14.776 szavazattal éppenhogy, de megszerezte az
összes, járásunkban leadott szavazat több mint felét. Andrej
Kiskára 6.354 szavazat, Robert Ficóra 2.885, míg Radoslav
Procházkára 2.223 voks érkezett. Járásunkban Milan Kňažko
(1.801) az ötödik, Pavol Hrušovský (572) a hatodik lett.

Az elnökválasztás második körére május 29-én kerül sor.
(csaba)

32014. március 17. AKTUÁLIS2 DELTAAKTUÁLIS

Rendőrségi hírek

Így választottunk

Folytatás az 1. oldalról
Múlt csütörtökön rendkí-

vüli ülésen vitáztak a képvi-
selők arról a megvalósítha-
tósági tanulmányról, mely
egy új sportkomplexum
megépítését célozza Komá-
romban, a termálfürdő előtti
területen. Az épületegyüttes-
ben egy fedett uszoda és
egy jégcsarnok kapna he-
lyet, továbbá a már meglévő
termálvizes medencét is ma-
gába foglalná.

Ahogy arról korábbi szá-
munkban már részletesen ír-
tunk, a projekt összköltsége
6,16 millió euró lenne, ennek
legnagyobb részét a tanul-
mány egy 4,2 millió eurós,
hosszú távú – 10 éves – hitel
felvételével javasolja fedezni.
A fennmaradó csaknem 2
milliós tételt a város saját for-
rásból fizetné, ebből 767
ezer euró a városi telek ára,
tehát további 1,2 millió eurót
kellene még előteremteni.

A tanulmányt 20 ezer eu-
róért elkészítő Blue Chilli Kft.
képviselője a projekt bemu-
tatásakor kiemelte, a gazda-
sági szempontokat tartották
szem előtt. Egy 4,2 milliós
hitelfelvétel esetén, a város
évi 390 ezer eurós támoga-
tása mellett, 10 év alatt tör-
leszthető a kölcsön, miköz-
ben évi 85 ezer euró plusz
marad, mely összeg a ké-
sőbbiekben javításokra, fej-
lesztésekre fordítható. A ké-
szítők hangsúlyozták, mind
a jégpálya, mind az uszoda
esetében egész éves műkö-
déssel és 40 százalékos ki-
használtsággal számoltak.

Juraj Bača (független), aki
a városfejlesztési bizottság

elnökeként a projekt elindí-
tásának legnagyobb szor-
galmazója, kijelentette,
egyelőre csak egy szándék-
ról van szó, arról, hogy mi-
lyen irányban induljon a vá-
ros, a tervek módosíthatóak.
Egy ilyen komplexum az ide-
genforgalomnak is nagy lö-
kést adhat. Rámutatott,
2025-től, a hitel törlesztése
után már nem lenne szük-
ség városi támogatásra, a
komplexum ezután hasznot
termelne a városnak. Kie-

melte, a geotermikus ener-
giát felhasználó rendszerrel
a környező 120 lakást is fűt-
hetnék.

A képviselők nem ezt
akarták

Ondrej Gajdáč (független)
rámutatott, a projekt egész
éves működést irányoz elő,
márpedig ő nem hallott még
egyhuzamban nyitva tartó
jégcsarnokról, de még fedett
uszodáról sem. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy tavaly jú-

liusban egy olyan határoza-
tot fogadtak el, mely egy ter-
málfürdő melletti új fedett
uszoda építésére, továbbá
egy röplabdacsarnokban ki-
alakítandó jégpályára vonat-
kozott. Ez a tanulmány össz-
hangban van a határozattal?
- tette fel a kérdést. Erre
Bača képviselő azt felelte, a
városi hivatallal közösen dol-
gozták ki a tanulmány meg-
rendelését, s azért így, mert
a röplabdacsarnokban nem
fért volna el a jégpálya, vi-

szont a geotermikus energia
kihasználására csak a ter-
málfürdő közelében van le-
hetőség. Hozzátette, azt
szeretné, ha végre elindulna
valami a városban.

Novák Tamás alpolgár-
mester bírálta, hogy a jég-
pályánál van nézőtér, holott
a jégkorongnak nincs ha-
gyománya Komáromban, mi-
közben a vízipólónak igen,
az uszodarésznél viszont
nemcsak a nézőtér hiányzik,
de a megfelelő nagyságú

medence is. Szinte minden
felszólaló megpendítette,
hogy nagyobb medencére
lenne szükség, legalább
33x25-ösre, amely már al-
kalmas vízilabdára. Többen
javasolták, hogy induljon
nyilvános vita arról, mire
lenne szükség, kérdezzék
meg a lakosságot, az érintett
sportolókat. A városi honla-
pon már el is indult egy an-
két a témában. 

Bača úgy vélte, a pólósok
nyugodtan használhatnák a

dél-komáromi medencét, az
új komplexumot illetően pe-
dig el kell dönteni, hogy
sportolóknak vagy hétköz-
napi embereknek készül. A
jégcsarnok védelmében el-
mondta, a jelenlegi szabad-
téri jégpályát is használják,
az érsekújvári jégcsarnokot
pedig Győrből és Tatabá-
nyáról is szép számmal láto-
gatják.

Benyó Zoltán (független)
szerint felelőtlenség lenne
ilyen nagy hitel felvétele, mi-

vel ha egy nem várt, sürgős
vészhelyzet állna elő, a vá-
rosnak nem lenne lehető-
sége hitelfelvétellel megol-
dani, mivel az adósságállo-
mány meghaladhatná a tör-
vényben előírt mértéket.
Szerinte több negatívum is
látható a tervekben, a par-
kolás, a közlekedés nincs
megfelelően kezelve, a zöld
területek csökkennének, de
például az uszoda esetében
az öltözőknek is kevés he-
lyet tartottak fenn. 

Győrfy László (MKP) sze-
rint bár a projekt jól ki lett
dolgozva, gazdasági téren
túl optimista. Rámutatott, a
testület elsősorban a fürdő-
höz kapcsolódó új uszoda
projektjének megépítésére
szeretett volna tanulmányt,
s csak energetikai szempon-
tok miatt lett kibővítve a jég-
csarnokkal. Úgy vélte, a ta-
nulmány a képviselők elkép-
zeléseivel ellentétben a jég-
pályára helyezi a hangsúlyt,
holott Nagymegyer vagy Pár-

kány is jó példa arra, hogyan
kell kihasználni a térség elő-
nyeit: a termálvizet és az ég-
hajlatot. Szerinte a város fel-
élesztésének záloga a ter-
málfürdő lehet. Kidobtunk az
ablakon 20 ezret – értékelt.
Konštantín Glič és Gajdáč
képviselő is hasonlóan véle-
kedett, mondván, a jégcsar-
nok túl lett dimenzionálva.
Komáromnak földrajzi hely-
zetéből adódóan a nyári
üdülésre, fürdésre kellene a
hangsúlyt helyeznie – véle-
kedett Gajdáč, aki szerint
olyan mozgatható tetejű,
nyáron nyitható medencére
van szükség, amely elsősor-
ban rekreációs célokat szol-
gál, de sportra is alkalmas.
Hozzátette, a jégcsarnok
másodlagos. Juraj Bača ez-
zel szemben úgy vélte, egy
élményfürdőre a komáromi
strand környékén nincs elég
hely, viszont egy, a környé-
ken különlegesnek mond-
ható létesítménnyel, mint a
jégcsarnok, csak nyerhet Ko-
márom. 

Ipóth Szilárd (Híd) szimpa-
tizált a tanulmánnyal. Megje-
gyezte, lehet vitázni arról,
hogy nagyobb medence, ki-
sebb korcsolyapálya legyen,
azonban egy jégcsarnok
megléte vonzó lehet sporto-

lóknak, futballcsapatoknak,
akik például egyhetes téli re-
generációs edzőtáborokra,
felkészülésekre érkezhetné-
nek az új komplexumba, ki-
használva a környező sport-
létesítményeket is.

Anton Marek polgármes-
ter úgy vélte, Komáromnak
szüksége van egy fedett jég-
pályára és egy fedett uszo-
dára is. Szerinte az elkészült
tanulmány nem volt kidobott
pénz. Egyetértett azzal, hogy
a vízi sportok, illetve a vízi
rekreációs lehetőség bőví-
tése a fontosabb feladat,
ezért el tud képzelni olyan
megoldást, hogy jégcsarnok
nélkül épüljön meg egy új fe-
dett uszoda, ugyanakkor te-
kintetbe kell venni, hogy a
szigeten található öreg jég-
pályával is kezdeni kell vala-
mit.

Felvehetünk ekkora hitelt?

Hortai Éva (Híd) szerint
még a tanulmány megren-
delése előtt kellett volna
megkérdezni a képviselőket
arról, hogy milyen elképzelé-
seik vannak. Andruskó Imre
(Híd) hangsúlyozta, az egyik
legfontosabb kérdés az,
hogy az egészre honnan
lesz pénz,  a város megen-
gedhet-e magának ilyen

nagy hitelt? Gajdáč szerint
el kell dönteni, felvegyenek-e
5-6-7 milliós hitelt, s ha a vá-
lasz nem, akkor felesleges a
konkrét projekt javítgatása.

A vita végén a Blue Chili
képviselője mindenestre ígé-
retet tett, ingyen készítenek
két újabb változatot a meg-
lévő tervekhez, melyekben
már nagyobb, 33x25 méte-
res medencével számolnak,
miközben az egyik verzió
esetében nyitható tetőt is be-
terveznek, ezek azonban
megdobnák a költségeket.
Erről előbb szavazni akartak
a városatyák, végül azonban
egy kis politikai kiszorítósdi
és felelősséghárítás után
semmilyen határozati javas-
latról nem voksoltak, a pol-
gármester berekesztette az
ülést. Tehát csak annyi biz-
tos, hogy az április 3-án ese-
dékes következő ülésig elké-
szül a nagyobb medencét
tartalmazó verzió, ám a jég-
pályát és a magas hitelt kifo-
gásoló vélemények alapján
valószínűnek látszik, hogy
ebben a formában nem
megy át az elképzelés. Hogy
születik-e más, olcsóbb
megoldás az uszoda, a ter-
málfürdő és a jégpálya
gondjaira, a jövő homályába
vész. Csaba Ádám

Mit mondanak a szakértők
a tanulmányról?

Boncsek Péter, a Kúpele Patince Kft. igazgatója jónak tartana egy ilyen
komplex megoldást Komáromban. „Talán 10-15 éve más véleményem lett
volna, de a mostani javaslat jól alkalmazza a modern energetikai megol-
dásokat. A hőcserés elképzelés komoly megtakarítást eredményezne” –
mondta a pati fürdő vezetője. A medence méretét persze az igényekhez kell
igazítani a kávézó és bár kárára, azonban fontos lenne ilyen átfogó lehe-
tőséget kínálni a fiataloknak és családoknak, ez az elvándorlás megféke-
zésében is segíthet. „Ezt egy pozitív lépésnek tartanám” – összegzi Bon-
csek Péter, aki elkeserítőnek tartja a képviselő-testület tárgyalási stílusát. 

Kubis Sándor vízgazdálkodási szakember, a KOMKO úszóklub elnöke
szerint a legnagyobb probléma, hogy az önkormányzat elveszik a részle-
tekben. A városnak nincs tiszta koncepciója, hogy milyen irányba szeretne
haladni, milyen célokat, milyen idősávban és milyen fedezettel szeretne
megvalósítani. „Az ilyen részletmegoldás, mint ez a fejlesztés, nem fog
előre mozdítani, csak a kiadásokat növeli, a fejetlenséget fokozza. A város
jelenleg úgy él, mint sok nyugdíjas, a saját létére költi az összes bevéte-
lét, és azért imádkozik, nehogy elromoljon valami.” A költségvetés alig 

1 százaléka megy fejlesztésekre, ezért át kéne gondolni a pénzek átcso-
portosítását, hogy valódi fejlődés kezdődhessen. Kubis Sándor jónak ta-
lálja a jégpálya ötletét, mivel manapság törekedni kell arra, hogy valami kü-
lönlegeset tudjon kínálni a város. Ugyanakkor elhibázottnak találja, hogy
az „unimobódékkal” tarkított kinti fürdő mellé egy modern épület kerülne.
A kinti terület rendezése is elkerülhetetlen – véli a szakember.

Bartal Zoltán építész úgy véli, a kezdeményezés jó, a városnak először
azt kell eldöntenie, hogy a jövőben egy fedél alá hozza-e a 3 létesítményt,
vagy külön maradnak. A terület felhasználásával kapcsolatosan vannak ag-
gályai, de szerinte az adott helyen belül ez tűnik a legjobbnak. Problé-
másnak találja viszont a parkolóhelyek számát, mivel egy fürdő esetében
szeretnek az emberek közel parkolni. Szerinte nem kellene a 33 méteres
medencét erőltetni, jó a 25 méteres is, mivel ez az épület nem az élspor-
tolóknak, hanem rekreációs céllal készül. „Néhány nemzetközi versenyre
kell csupán 33 méteres, arra az időre gazdaságosabb Dél-Komáromban
bérelni” – érvel Bartal. Az építész fontosabbnak találja, hogy energetikai
szempontból gazdaságos legyen, és főként a lakosokat szolgálja. A köny-
nyűfém konstrukciót jó megoldásnak véli, de formailag nem tartja igazán
tetszetősnek. „Érdemes volna elgondolkodni azon, hogyan lehetne enyhí-
teni a csarnok jelleget. A földbe lehetne süllyeszteni az építményt, vagy a
tetőre élő zöld kerülhetne” – tette hozzá az építész.

kb

Legyen új jégcsarnok Komáromban?

Most még kinyit a termálfürdő,
de jövőre már nem lehet foltozni

Az új rekreációs komplexum egy fedél
alá hozná az uszodát, jégpályát és a ter-
málfürdőt, jelenleg viszont még külön hely-
színeken találhatók. Mindhárom létesít-
mény a Comorra Service városi cég ke-
zelésében van, s rendre visszatérő prob-
lémákkal küzd. A fedett uszodát az ősz fo-
lyamán pofozták ki 50 ezer euróból, ám ez
csak átmeneti javítás volt, s működése
energetikai szempontból sem előnyös. A
jégpálya formailag még jól működik, azon-
ban a melegebb időjárás miatt egyre ke-
vesebb napot tudnak nyitva tartani, az
energetikai rendszer itt is elavult. 

Nagy Tamás, a Comorra Service ügyve-
zető igazgatója kérdésünkre elmondta, a
termálfürdőben ugyancsak komoly fej-
lesztésekre volna szükség, mégpedig sür-
gősen. „Az elmúlt években csak foltozásra
és kármentésre került sor. Idén szintén ez
fog történni, a Comorra Service 25-30
ezer eurót kér az önkormányzattól, hogy el
tudja hárítani a legégetőbb problémákat,
és ezzel meg tudja nyitni a fürdőt” -
mondta az igazgató. A probléma a két
részre osztott Castiglione típusú nagyme-
dencével van, amely lényegében egy fóli-
ával bevont fém kádra épül. A medence
szavatossági ideje már régen lejárt, jelen-
leg csak foltozgatják a rozsdás lyukakat.
„Idén talán már utoljára lehet befoltozni
ezeket a hibákat, mivel a foltok már olyan
mértékűek, hogy azokat nem lehet el-
fedni”- teszi hozzá Vörös Magdolna, aki
több éve kezeli a fürdő szakmai ügyeit.

„Ha az önkormányzat ad pénzt a javításra,
idén még valahogy lefestjük és lefóliázzuk,
amivel végig tudjuk vinni a szezont, ha
nem túl szigorúak az ellenőrök. A jövő-
ben azonban sürgősen lépni kell. Ezt a
medencét már fölösleges volna 30 ezerért
újrafóliázni, ez olyan lenne, mintha egy 40
éves Trabantot fényeznénk újra” – fejtette
ki Nagy Tamás. „A két részből álló nagy-
medence és a gépház felújítására lenne
szükség, ami a korábbi számítások szerint
kb. 500 ezer euróba kerülne. Ezzel a jö-
vőben számolni kell, amennyiben nem tör-
ténik átfogó felújítás”- tette hozzá. A többi
medence elfogadható állapotban van. Je-
lenleg napkollektorokat szerelnek fel a für-
dőben, hogy a hűvösebb hónapokban ez-
zel tudják biztosítani a megfelelő vízhő-
mérsékletet. Az úszómedencében nem
használhatnak termálvizet, mivel az algá-
sodás miatt szinte állandóan kéne cse-
rélni a vizet. Idén nem emelkedik a belé-
pőjegyek ára, és bíznak a jó időben – je-
lentette ki az igazgató.

A fürdő vezetői szerint érdemes meg-
fontolni a jégpálya és az uszoda átköltöz-
tetését a fürdőbe, mivel így mindenütt je-
lentős volna a spórolás. A jégpálya annyi
hőt ad le, hogy az nemcsak a fürdő vizé-
nek melegítésére, de a szomszédos há-
zak fűtésére is elég lenne. Nagy Tamás
ugyanakkor elmondta, az elkészült tanul-
mányból hiányolja a külső részekre, a kinti
nyári medencékre vonatkozó megoldáso-
kat. kb

Március 8-án egy 27 éves férfi tört be a
nagykeszi református templomba. Berúgta az oldalsó bejárati
ajtót, majd magával vitte a templom perselyét. Isten nem ver
bottal – tartja a szólás, s a tolvaj hamar szembesült azzal,
hogy ez mennyire így van. Kiderült ugyanis, hogy a persely
üres volt, s a gyanúsítottat még aznap lefülelték a komáromi
rendőrök.  A nagykeszi fiatalember tettével 200 eurónyi kárt
okozott az egyházközségnek. Lopás miatt indult ellene eljárás,
s mivel a bűncselekményt kegyhelynek minősülő területen kö-
vette el, 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják. 

NAGYKESZI.

Ellopta a templom perselyét

Súlyos sérüléseket szenvedett az a 74 éves,
kerékpárral közlekedő asszony, akit egy mellékútról kanya-
rodó Seat Inka gépkocsi ütött el Gútán, március 8-án. Az au-
tót vezető 26 éves férfi és az áldozat nem fogyasztott alko-
holt. A néni előreláthatólag 6 hétig gyógyul majd.

GÚTA.
Kerékpárost gázoltak

Lopással gyanúsítják azt a 37 éves férfit,
aki egy ógyallai bárban 420 eurót és két csomag cigit tulaj-
donított el. A helyi férfi kihasználta, hogy a pincérnő egy pil-
lanatra kiment a helyiségből, s a pult mögött hagyott tárcá-
ból emelte el a pénzt. Két év szabadságvesztés várhat a tol-
vajra. (d)

Önkiszolgáló bár?
ÓGYALLA.



Az emlékezők a szélsőséges időjá-
rás miatt a református templomban emlékeztek az 1848/49-
es magyar szabadságharcra. Az ünnepséget Vecserka Pé-
ter tárogatóművész nyitotta meg, majd Banai Tóth Enikő
pedagógus köszöntötte a megjelenteket. Előbb Banai Tóth
Pál polgármester, majd Farkas Iván MKP-alelnök mondott ün-
nepi beszédet. Ezután a református templomkertben álló
kopjafánál az önkormányzat és a helyi szervezetek elhe-
lyezték koszorúikat. A megemlékezés a kultúrházban foly-
tatódott, ahol a helyi alapiskola tanulói, a kocsi és a muzslai
hagyományőrzők léptek fel.

Március 14-én, pénteken, került
sor Csicsón az 1848/49-es szabadságharc évfor-
dulójának emlékünnepségére a Magyarnak ma-
radni emlékparkban, ahol Földes Csaba, a község
polgármestere köszöntötte az emlékezőket, majd
Dr. Harmati Zsolt üdvözölte a résztvevőket. A sza-
badtéri ünnepség koszorúzásokkal végződött, majd
az ünneplő közönség átvonult a kultúrházba, ahol
Komjáthy Dorka szavalatával indult a műsor, majd
Kara Ákos köszöntötte a
résztvevőket és Elek Jó-
zsef, a Selye János
Gimnázium történelem-
tanára tartotta meg a tör-
ténelmi összefoglalóját.
A csicsói Gáspár Sá-
muel Alapiskola és
Óvoda tanulói színvona-
las előadással tiszteleg-
tek a megemlékezésen
Nagy Edit tanárnő veze-
tésével. Végezetül a csi-
csói Grandioso zenekar
zárta a ünnepséget.

Pénteken délelőtt a Katona Mihály Alap-
iskolában is megemlékeztek az 1848/49-es szabad-
ságharcról és forradalomról. Pelle István, az iskola
történelemtanára tartott interaktív előadást a szabad-
ságharc csatáiról, a 8. osztályos tanulók pedig ver-
sekkel színesítették a megemlékezést. Kora este a fa-
luház parkjában megtartott ünnepségen ünnepi be-
szédet mondott Valkyné Gúthy Éva neszmélyi refor-
mátus lelkész, az azt követő kultúrműsorban felléptek
a búcsi óvodások, a Búcsért Szülőföldünkért Alap kul-
turális csoportja és a búcsi Éneklőcsoport tagjai. A
megemlékezés Petőfi szobrának megkoszorúzásával
és a himnusz eléneklésével zárult.
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Folytatás az 1. oldalról
Boráros Imre első felvidéki szí-

nészként, és az idén egyetlen kül-
honi magyarként kapta meg az el-
ismerést pénteken. A március 15-
i nemzeti ünnep apropóján Ma-
gyarország három legfőbb közjogi
méltósága adta át a Kossuth-dí-
jat, melyet az indoklás szerint a
felvidéki magyar színház- és elő-
adóművészet, valamint az egyete-
mes magyar kultúra határokon át-
ívelő, magas színvonalú művelése
és terjesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként ka-
pott meg.

„Három olyan esemény volt az
életemben, amitől a világ egyik
legboldogabb emberének érzem
magam, az első a fiam megszüle-
tése, a második az unokámé, a
harmadik pedig ez a mostani igen
nagy megtiszteltetés“ - mondta az
MTI-nek Boráros Imre. Hozzátette:
nagyon örül annak, hogy eljött az
az idő, amikor Magyarország a vi-
lág magyarjaiban gondolkodik.

Az idén 70. jubileumát ünneplő
színművész a múlt század hatva-
nas éveiben a Komáromi Jókai
Színház elődjének számító Ma-
gyar Területi Színházban (MA-
TESZ) kezdte pályafutását, majd a
kassai Tháliában, több magyaror-
szági és határon túli magyar tár-
sulatnál, illetve nyugat-európai
színházakban játszott, emellett fil-
mekben is szerepelt. Az elmúlt év-
tizedekben összesen több mint
kétszáz szerepben láthatta a kö-
zönség. Legfontosabb szerepei
között tartja számon Jean-Paul
Sartre Az ördög és a jóisten című
darabjában nyújtott, a Szlovák Szí-
nészi Társulás díjával jutalmazott
alakítását, valamint Örkény István
Tóték című darabjában az Őrnagy
szerepét. (d)

Kossuth-díjat 
kapott 
Boráros Imre

A szombati ünnepélyes megemlékezés a Jókai-szobornál
kezdődött volna, azonban a rossz időjárásra való tekintettel az első programpon-
tot a Duna Menti Múzeum dísztermében tartották meg. A résztvevők először az
oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ifjúsági fúvósainak
előadását, majd az oroszlányi Városi Énekkart hallgathatták meg. Őket Petheő At-
tila, a Csemadok Komáromi TV elnökének köszöntője követte, aki miután üdvözölte
az egybegyűlteket, Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének
adta át a szót. Ezután a tömeg a Jókai-szoborhoz vonult, melynél koszorúztak.

A Klapka-szobor előtti megemlékezés Stubendek László, a Csemadok Komá-
romi Városi Szervezete elnökének köszöntőjével vette kezdetét. Tőle Gál László
református lelkész vette át a szót, aki beszélt a szabadságharc jelentőségéről, a
magyar iskolák fontosságáról, és arról, hogy kisebbségként is merjünk kiállni ma-
gunkért. Klapka szobránál a Concordia Vegyeskar énekére számos helyi civil szer-
vezet, oktatási intézmény és környékbeli település is koszorúzott.

KOMÁROM.

„...ennek az országnak államalkotói vagyunk mi
is!”... hangzott el Koczkás Beáta, alpolgármester beszédében,
amely kijelentést nagy taps követte a Városi Művelődési Köz-
pont színháztermében. Az alpolgármester asszony rövid fel-
vezető után felolvasta a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának
12 pontos követelését. Ezt megelőzően Horváth Árpád pol-
gármester mondott ünnepi beszédet, majd következett a kul-
túrműsor, melyet idén a gútai magyar alapiskolák készítettek.
A Szent Rozália parkban az időjárás viszontagságai ellenére
egy maroknyi közösség kiment a kápolna falán elhelyezett
1848/49-es emléktáblához, elhelyezték koszorúikat és eléne-
kelték a magyar himnuszt. Kora délután a Vermes törzs is tisz-
telgett a hősök emléke előtt egy lovasfelvonulással. A helyi is-
kolák március 14-én délelőtt vonultak ki a Szent Rozália
parkba, és ezen a napon tartottak megemlékezést.

GÚTA.

DUNAMOCS.

BÚCS.

CSICSÓ.

Gál László református lelkész

Az önkormányzat, a helyi MKP és Híd szervezésében
március 14-én került sor az 1848/49-es szabadságharc évfordulójának emlékünnepségére a kul-
túrház melletti parkban álló kopjafánál. A megemlékezést Várady Kornélia, a helyi Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda igazgatója nyitotta meg. Az óvodások saját kezűleg készített papírvirágokat
helyeztek el a kopjafa köré. Ezt követően  Garai Emesének és Jakab Adriennek ünnepi szavala-

tát hallgatta meg a közön-
ség. Majd Varjú Éva, a köz-
ség polgármestere mondott
ünnepi beszédet. A továb-
biakban a helyi nyugdíjas-
klub Aranyeső kórusa adta
elő dalcsokrát. Végül az ön-
kormányzat, a helyi pártok
és a Református Egyház
képviselői helyezték el a
megemlékezés koszorúit.

Jandás Erzsébet

CSALLÓKÖZARANYOS.

A Csemadok, az MKP és a
Via Nova ICS helyi szervezetei, az Ekelért
Jótékonysági Alap és Ekel önkormány-
zata szervezésében március 15-én,
szombaton 15.00 órától került sor a meg-
emlékezésre. Az ünneplőket a szervezők
nevében Török Anikó, az MKP helyi el-
nöke köszöntötte az 1848/49-es emlék-
műnél, ahol a jelenlévők elhelyezték a
megemlékezés koszorúit. Nemzeti Imánk
közös eléneklése után a rossz időjárás miatt az ünnepség a kultúrházban folytatódott. Ün-
nepi beszédet Fehér István gimnáziumi tanár mondott. Továbbiakban megható köszöntőt és
verset hallhattunk Kiss Lajos bácsitól a Csemadok ASZ tiszteletbeli elnökétől, majd a ko-
máromi Feszty Árpád Néptáncegyüttes előadása következett. A műsort a helyi Hetényi Já-
nos Alapiskola és Óvoda diákjainak fellépése zárta. Török Anikó

A községben az ünnepi megemlékezést a
Tarczy Lajos emlékműnél tartották március 14-én. Elsőként
Gál Tamás színművész és a Tarczy Lajos Alapiskola mintegy
100 tanulója közösen szavalták el a Nemzeti dalt, majd
Lucza Sára polgármester köszöntötte a szép számú közön-
séget. Az alapiskola kultúrműsora után Csáky Pál tartott ün-
nepi beszédet, majd koszorúzás következett, valamint Nagy
János László faszobrász kiállításának megnyitója a Lilla Ga-
lériában.

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc megünneplésére a község főterén ke-
rült sor március 14-én, ahol Pleva Katalin köszön-
tötte az ünneplőket, majd Duka Gábor polgár-
mester tartotta meg ünnepi köszöntőjét. A meg-
emlékezés további részében a helyi óvoda és
alapiskola tanulói, majd a szakközépiskola iro-
dalmi színpadának műsora következett. A helyi
hagyományőrzők szervezetéből Tóth István sza-
valta Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című
versét. Ünnepi beszédet Farkas Iván, az MKP al-
elnöke mondott. A magyar himnusz után a jelen-
lévők letették a megemlékezés koszorúit a Hídverő
kopjafánál.

Szombaton délután 1848/49-re
emlékezve Kolozsnémán megkoszorúzták Losonczy Ödön-
nek, Komárom vármegye szolgabírójának, Kolozsnéma köz-
ség szülöttjének síremlékét a helyi temetőben. Ő is együtt a
többi márciusi hőssel Kossuth eszméit követve harcolt a
szabadságért, mely nemcsak a magyarság, de egész Eu-
rópa forradalma volt.

Pénteken a kopjafánál szerveztek ko-
szorúzást a helyi alapszervezetekkel és
az egyházakkal karöltve a szabadság-
harc 166. évfordulója tiszteletére, melyre
a helyi népdalkör készített emlékműsort.
A koszorúzást követően Király Zoltán:
Valóra vált álom című könyvének bemu-
tatójára került sor a helyi könyvtárban.

A Komáromi járás második legné-
pesebb községében az idei márciusi ünnepség a kurtake-
szi temetőben lévő kopjafánál vette kezdetét. Andruskó
Bettina szavalata után Duka Róbert, a Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezt kö-
vette Kónya Márió plébános és Rácz Elemér református lel-
kész fohásza. Majd a község társadalmi szervezetei, az
alapiskola, a községi hivatal, a cserkészek, a Csemadok
képviselői megkoszorúzták a kopjafát. Az ünnepség a kul-
túrházban folytatódott, ahol Varga Ervin polgármester tar-
totta meg ünnepi beszédét, majd kultúrműsorral zárult a
megemlékezés.

A megyercsiek a helyi temetőben tar-
tottak ünnepi megemlékezést és koszorúzást az 1848-as
szabadságharc tiszteletére. Farkas Adél ünnepi beszéde
után az iskolások műsora következett, majd Herdics Tibor és
Oláh Ferenc forradalmi nótákat, verbunkokat énekeltek. A ko-
szorúzáson részt vettek a helyi szervezetek, a Csemadok, a
Vöröskereszt, a nyugdíjasok, a helyi önkormányzat és a re-
formátus egyház képviselői.

A községben működő magyar társadalmi
szervezetek szervezték az idei március 15-i megemlékezést. El-
sőként a baptista imaházban közös istentiszteletre került sor,
amelyen részt vett a Rákospalotai Baptista Gyülekezet küldött-
sége is. A megemlékezés a kopjafánál folytatódott, ahol Dóczé
Bálint Jonatán szavalata, majd Gyarmati Tihamér, az MKP he-
lyi szervezetének elnöke, megyei képviselő ünnepi beszéde
hangzott el. Az ünnepség a kopjafa koszorúzásával ért véget.

KOLOZSNÉMA.

A szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk

Kép: Katona Mihály Alapiskola

Március 13-án délután kezdődött a koszorú-
zás a Barátság parkban. Először Keszegh Kitti előadásá-
ban a Nemzeti dal hangzott el, utána Tóth Péter polgár-
mester mondott ünnepi beszédet, majd Dudás Gergely
Petőfi Sándor: Magyar vagyok című versét szavalta el. Az
emlékműnél az önkormányzat, a Híd helyi klubja, a Cse-
madok, a Sziszeta nyugdíjasklub, a helyi Vöröskereszt és
a helyi tűzoltószervezet tagjai helyezték el koszorúikat.
Ezután a kastélykertben rózsafákat ültettek a 2013-ban
született gyerekek tiszteletére. Este a kultúrházban, a
nagymegyeri Vox Megere zenés ünnepi műsorával végző-
dött a megemlékezés.

SZENTPÉTER.

HETÉNY.

MEGYERCS.

EKEL.

KARVA.

LAKSZAKÁLLAS.

MARCELHÁZA.

SZILAS.

Az oldalakat szerkesztették: miriák, pint.
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2014. március 5-én dél-
előtt a Selye János
Egyetem Konferencia-
központjában összehí-
vott elnökválasztó kül-
döttgyűlés egyhangú-
lag, Szabó Dávidot vá-
lasztotta meg a Selye
János Egyetem Hallga-
tói Önkormányzatának
elnöki tisztségére.

Szabó Dávid Valent Ákos
2013. novemberi lemondása
óta vezette a Hallgatói Ön-
kormányzat működését
ügyvezetőként. Munkáját a
HÖK-ben először a küldött-
gyűlés tagjaként kezdte
meg, ezután rendezvény-
szervezésért felelős alelnök-
ként folytatta a Gazdaságtu-
dományi Karon, majd ugyan-
ebben a tisztségében került
az egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzatba. Valent Ákos
elnöksége alatt kapta meg
alelnöki kinevezését. Kez-
detben részt vett, majd fő-
szervezője lett a Komáromi
Egyetemi Napoknak, a Gi-
lice névre hallgató gólyatá-
bornak, de az ő nevéhez köt-
hetőek a kéthetente meg-
rendezésre kerülő egyetemi

bulik, a Sirály Menti Party és
a Kocsmatúra.

Szabó Dávid munkatervé-
ben vázolta a jövőbeli terveit,
amely közt szerepel a gaz-
dasági reform, az Ász újra-
indítása, irányelvek kidolgo-
zása a hallgatói érdekek ef-
fektívebb képviselésére, a
HÖK külső és belső kommu-
nikációjának javítása. Majd
megválasztásra kerültek az
elnökségi tagok is. A Hallga-
tói Önkormányzat alelnöki
tisztségét Wiedermann Béla
látja el. A kommunikációért
felelős elnökségi tag Duba
Attila, a rendezvényekért fe-
lelős elnökségi tag Szuri
András, gazdálkodásért fe-
lelős elnökségi tag Lovász
András. Egy új tisztség lét-
rehozására is sor került, ami
nem más, mint a hallgatói
ügyekért felelős elnökségi
tag, amit Macsali Denisza
tölt be.

A küldöttgyűlésen továbbá
a Küldöttgyűlés elnökéről is
szavazás történt. A szintén
egyhangú szavazás ered-
ményeként e tisztséget to-
vábbra is Méri Tamás tölti
be. Mindkét elnököt két évre
választották. (b)

Új elnök a Hallgatói
Önkormányzatban

A Vöröskereszt városi szerve-
zetének és a helyi véradók klub-
jának hívó szavára legutóbb is
sokan jöttek el a művelődési ott-
honba, ahol az általuk szerve-
zett önkéntes véradási akció zaj-
lott, tegyük hozzá, nem először,
most éppen március 8-án. A du-
naszardahelyi vértranszfúziós-ál-
lomás mobil egysége elégedett
lehetett a jelentkezők számával,
a reggel nyolc órától meghirde-
tett véradásra negyvenen jöttek
el a délelőtt folyamán, s közülük
mindössze négyen nem adhat-
tak vért az előzetes kivizsgálá-
sokat követően. Az önkéntes vér-
adók legtöbbje nagymegyeri volt,
de érkeztek Ekecsről, Medvéről
és Izsapról is. Nőnap lévén a vér-
adó hölgyeket apró meglepetés
is várta, ugyanis a szervezők a
március 8-i ünnep alkalmából
egy-egy szál szegfűvel és kis
édességgel, finom csokoládéval
kedveskedtek nekik.

Kovács Zoltán

Mentsük meg a Földet! - képzőművészeti verseny
A győri Cservenka Alapítvány, a budapesti Széchenyi Társaság, a nagymegyeri

Iskolabarátok Társulása és a hidaskürti Magán-szakközépiskola nagymegyeri ki-
helyezett részlege képzőművészeti versenyt hirdet a Föld napja alkalmából. A ver-
senyen az alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes tanulói vehetnek részt a kö-
vetkező témakörben: Mentsük meg a Földet! – környezetvédelem és újrahaszno-
sítás. A szervezők A3 vagy nagyobb méretű plakátokat várnak, melyek szabadon
választott technikával készülhetnek. A művek leadási határideje 2014. április 8. A
versenybe jelentkezési lapon kell bejelentkezni, mely a www.maganiskola.sk hon-
lapról tölthető le. A jelentkezési lapokat 2014. március 21-ig kell az alábbi címre
elküldeni: Súkromná SOŠ s VJM, Sídl. M. Corvina 2038/53, 932 01 Veľký Meder. 

A csallóközi
táj festőjeként is ismert dunaszer-
dahelyi Preizinger Mihály képeiből
nyílt tárlat a művelődési otthon
emeleti kiállítótermében.

A Csallóköz virágai és tájai elneve-
zésű kulturális rendezvény március 7-i
megnyitóján az alkotót méltató Fábik Er-
zsébet helyi képzőművésztől többek kö-
zött azt is megtudta a tárlatnyitó közön-
sége, hogy a tájképeket és csendélete-
ket most bemutató Preizinger Mihály már
gyerekként sokat rajzolt, később festett,
tehetségét pedig édesapjától örökölte, a
múlt század hatvanas éveinek végén Ba-
csák József festőművésznél tanult, majd
a későbbiekben Barta Gyula és Chovan
Lóránt művészete formálta festői látás-
módját. „Többször találkoztam már olyan
emberekkel, akik nem értették, mi szép-
ség akad a síkságon. Aki elrohan, nem
találja meg benne a szépet. Tudja, érzi
ezt festőnk is, aki ecsetjével többször is
végigjárja ugyanazt a folyót, ligetet. Meg-
festi a halk, nyugodt víztükröt, a finom
pillangóra emlékeztető kamillavirágot, a
gyorsan tovaröppenő szirmú pipacsot” –
hangzott el Fábik Erzsébet méltatásá-
ban az alkotóról és festményeiről. Az ed-

dig már tizenegy önálló és harminc cso-
portos tárlatot maga mögött tudó Prei-
zinger Mihály először állít ki Nagyme-
gyeren, művei egyébként már a világ
számos országába is elkerültek: Puerto
Ricóba, Japánba, Ausztráliába és az
Amerikai Egyesült Államokba is. A Csal-
lóköz, az Aranykert festőjének negyvenöt
munkáját nézheti meg az érdeklődő kö-
zönség a március 28-ig tartó tárlaton.

Kovács Zoltán 
(fotó: Kovács Zoltán)

Az Aranykert szépsége festővásznakon

NAGYMEGYER.

Ünnepi véradás 
virágokkalNAGYMEGYER.

Pontosan 5 évvel ezelőtt írtunk arról,
hogy környezetszennyező hulladékok jelentek meg a komá-
romi kórház területén. Talán hozzájárult ehhez az emberi fe-
lelőtlenség, nemtörődömség is. Bár pozitívum, hogy cikkünk
megjelenése után gyorsan rendet is raktak az említett helyen,
viszont most úgy látszik, visszatért a probléma, és ennyi év
elteltével sem találtak megoldást arra, hogy megfelelő módon
tárolják a szemetet addig, amíg ezt az arra szakosodott cég
el nem szállítja. Mint ahogy a képen is jól látható, infúziós és
orvosi alkoholos üvegek, gyógyszerek és különféle dobozok
hevernek szanaszét a kihelyezett konténerek mellett. Öt év-
vel ezelőtt megkerestük az intézmény akkori igazgatónőjét is,
aki az erős szelet okolta azért, hogy a felhalmozott hulladék
a konténerek mellett „landolt“. 

Úgy látszik, ez a szél visszatért a kórházba, és újból le-
csapott… -ga-, fotó: gpéter

Újból szeméthalmok 
jelentek meg

2011 tavaszán indult szi-
lasi ötlet alapján régiónk egyik gyer-
mek sportvetélkedője, mely a Kihí-
vás Napja néven vált ismertté.

Az első két évben még többfordulós
versenyeket rendeztek mindig más hely-
színnel, de 2013-tól átértek az egynapos
párbajra, melynek lebonyolítása idén
csakúgy mint tavaly a nagymegyeri ter-
málfürdőben történt.  Minden falu hat
gyermekkel vett részt a megmérettetés-
ben, melyek között egy lánynak is szere-
pelnie kellett, és ezenkívül egy felnőtt ve-

zetőnek. Így alakultak ki a versenyző cso-
portok. A verseny maga nyolc számból
állt, amely folytán az első 4, a második 3,
a harmadik 2, és a negyedik 1 pontot ka-
pott. Bónuszként lehetőség nyílott min-
den csapat számára „dzsókerezni”. Eb-
ben az esetben a helyezésekért kapott
pontszámuk megduplázódott. A verseny-
számok előtt a játék tisztasága végett
mindig sorsoltak, ki, milyen sorrendben
szerepel. Az egyes csapatok vezetői Du-
dás Krisztina (Szilas), Tallósi Tímea (Lak-
szakállas), Kovács Adél (Gellér) és Soós
Krisztina (Ekecs/Apácaszakállas) jól fel-
készítették a versenyzőket az erőpró-
bákra. Az idei párbajt a Keszegh Karin,
Iván Károly, Császár Patrik, Nehéz
György, Sanka György és Sanka Sebas-
tian összetételű szilasi csapat nyerte. Má-
sodik helyen végzett az ekecsi/apáca-
szakállasi gárda, harmadik lett a gelléri
együttes, negyedik helyen pedig a Lak-
szakállas csapata fejezte be a pontvadá-
szatot. A sportvetélkedő végén minden
gyerek kapott ajándékot, melyet a négy
önkormányzat biztosított. A versenyző
csapatok így búcsúztak egymástól: 2015-
ben találkozunk ugyanitt! Pint Sándor

SZILAS.
A Kihívás Napja

Manapság mindennapos do-
log, ha különböző frekventáltabb he-
lyeken adománykérés gyanánt megje-
lenik egy-egy gyermek fotója. 

Ezek mellett a figyelemfelkeltő jelzések
mellett lehet elmegyünk, azonban ha isme-
rős arcot látunk, megtorpanunk és talán el-
olvassuk a tájékoztató szöveget. Így vannak
ezzel a gútaiak is, úton-útfélen kérdezgetik,
ki az a Németh Tomika, aki olyan súlyos be-
teg. Tomika Gútán él családjával, 3 éves és
koraszülöttként jött a világra. Jelenleg gyer-
mekbénulásban szenved, ami leginkább a
lábacskáit sújtja. Škulecz Ildikót anyaként a
megszokottnál jobban megérintette a csa-
lád nehéz helyzete, sorsa és elhatározta,

hogy megpróbál segíteni. Elkészítette a röp-
lapokat, melyben műanyagüvegek kupakja-
inak gyűjtésére szólítja fel a nyilvánosságot.
A Mi Gútánkért Polgári Társulás is az akció
mellé állt, amellett, hogy más beteg gyere-
keknek is gyűjtik folyamatosan a kupakokat,
fontosnak érezték ezt a célt is szolgálni.
Hogy Kürti Mónika, a polgári társulás elnöke
és a csapattagok jól végzik munkájukat, az is
jelzi, hogy az ország minden tájáról érkeznek
zsákszámra a kupakok. Kamionosok, külföl-
dön dolgozók is felajánlották, hogy ha útjuk
arra vezet, szívesen elhozzák a felajánlott
kupakokat. Tudni kell azonban, hogy a leg-
utóbbi akciónál 670 kg-nyi kupakért 67 eurót
kaptak. Tehát nagyon időigényes számot-
tevő támogatást összegyűjteni. Németh To-
mikának járókeretre gyűjtenek elsőként, amit
egy cseh cég bocsátott a család rendelke-
zésére a napokban, kipróbálás céljából. A já-
rókeret, mint kiderült tökéletesen szolgálná
Tomika fejlődését, azonban a tetemes ösz-
szeget a család nem képes önerőből fizetni,
már csak azért sem, mert rendszeresen jár-
nak rehabilitációra, gyógytornára és egyéb
gyógykezelésre a felépülést elősegítve. Több
intézményt is megszólítottak a támogatás
reményében és jelenleg is zajlanak a meg-
beszélések, ki mi módon tudna segíteni.

csóka

A har-
madik Wake Up! Komá-
rom bulira nem keveseb-
bet ígérnek a szervezők,
mint hogy az év egyik leg-
ütősebb bulija lesz. 

Különleges látvány, amely
a legismertebb szórakozó-
helyek világát idézi. Több
változás a közönség igénye-
ire reagált, hogy ezzel még
emlékezetesebb maradjon a
rendkívüli est. „Az idei év-

ben, a harmadik Wake Up!
bulin a látvány kapja a fő-
szerepet. Az érkezők nem
fognak ráismerni a sport-
csarnokra”- árulja el a rész-
leteket Kovács Gyuri, a ren-
dezvény ötletgazdája. A már-

cius 22-re tervezett buli es-
téjére az összes komáromi
klub bezár, és mindenki a
sportcsarnok felé veszi az
irányt. A legjobb Komárom-
hoz kötődő DJ-k fogják ját-
szani a talpalávalót, de Ma-
gyarországról is érkeznek
zenészek, akik az elektro-
mos zenét élő dallamokkal
egészítik ki. Egy szaxofonos,
egy kongás és egy gitáros
társul a DJ-k zenéjéhez, ez-
zel egy teljesen egyedi zenei

élményt kínálva a résztve-
vőknek – teszi hozzá DJ Ko-
vács, aki maga is zenél a bu-
liban. A látvány nem min-
dennapi lesz, mivel rengeteg
fénytechnikai elem és más
díszletek adnak különleges

hangulatot a helyszínnek, a
legnagyobb táncklubok Sen-
sation partyjait megidézve.
A közönségnek mindig va-
lami új meglepetéseket kíná-
lunk – mondja el a főszer-
vező, aki azt is elárulja, hogy
tűzvarázsló táncosok is ér-
keznek. Tavaly a sportcsar-
nok előterében retró buli volt,
de az idei évben ez elma-
rad, mivel már túl nagy volt a
tömeg. Szeretnénk, hogy a
résztvevők kényelmesen és
igényesen szórakozhassa-
nak, ezért az előtérben most
a ruhatáré és a frissítőké a
terep. A célunk a felejthetet-
len élmény, nem a kényel-
metlen tolongás – fejti ki az
ismert komáromi DJ. A be-
vétel az idén is teljes ösz-
szegben jótékony célokra
megy. Korábban a Wake UP!
vásárolt már játszóvárat a
gyerekparkba, de támogatta
közel 7 ezer euróval a Ko-
máromi Napokat is. Hogy az
idei bevétel mire megy, még
nem tudják, de idén is va-
lami egyedi ötlettel szeretnék
meglepni a város lakóit. Már-
cius 22-én a komáromi
sportcsarnokban, Ébredj Ko-
márom! (kb)

Wake Up!: Nem fognak 
a sportcsarnokra ráismerni!

Megmozdul a város 
egy jó cél érdekében

KOMÁROM.

KOMÁROM.

GÚTA.
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Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

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

Hisz a faluban jól működő
horgászszervezet van, mely
több mint száz tagot számlál,
nem beszélve a tevékeny
nyugdíjasklub tagjairól, akik
nélkül nincsen falusi rendez-
vény. Ez a két szervezet adja
a falu rendezvényeinek a
legfőbb gerincét.

Míg a horgászszervezet
saját programokból építke-
zik, melyekbe természete-
sen az önkormányzat is be-
segít, addig a másik csopor-
tosulás főleg a községi hiva-
tal által szervezett rendez-
vényeken serénykedik. Varjú
Éva polgármesternő 12 éve
irányítja a Duna menti köz-
séget. Az elmúlt napokban
meglátogattuk, hogy az idei

tervek, az előttük álló ren-
dezvények iránt érdeklőd-
jünk. „Így az elején megem-
líteném, hogy két pályázatot
adtunk be idén, lehet, hogy
ez kevésnek tűnik egy több
mint 2000 lakosú falu eseté-
ben, de azt is tudni kell, hogy
az Európai Uniós pályázatok-
nak most egy újabb kiírása
van folyamatban. Így szerin-
tünk inkább a szlovákiai pá-
lyázatokat érdemes megcé-
lozni. Ennek folytán mindkét
pályázatunkat az Enviro alap-
hoz címeztük, melyben a víz-
gyűjtő árok létrehozására, il-

letve a szelektáló udvar és a
komposztáló üzembe helye-
zésére pályáztunk. 

Ami az általános, minden
évben megrendezendő
programokat illeti, március-
ban koszorúzunk a kopjafá-
nál a kultúrház melletti park-
ban, és még ebben a hó-
napban megünnepeljük a
pedagógusnapot, melyre
meghívjuk a jelenlegi és a
már nem aktív tanítókat és
óvónőket is. Áprilisban hús-
vétvárót szervezünk a gye-
rekeknek közösen a helyi
Kóczán Mór Óvoda és Alap-
iskola pedagógusaival. Má-
jusban készülünk az öt falu
sportnapjára, melynek idén
Ekel ad otthont. A további-
akban megemlíteném az
anyák napi műsort, mely a
helyi nyugdíjasklubban lesz
megtartva. Júniusban az el-
maradhatatlan aranyosi falu-
napot szervezzük meg, mely
idén szerényebb keretek kö-
zött kerül lebonyolításra. Ok-
tóberben a faluban rendezik
meg a Kóczán Mór Napokat,
és természetesen az év végi
szokásos események sem
merülnek feledésbe.

De visszatérve a felada-
tokra, több olyan sürgető
probléma is megoldásra vár
az év folyamán, mint például
a falu egyes helyein a kame-
rarendszer kiépítése, a ha-
lottasház tetejének a felújí-
tása és a helyi buszmegállók
cseréje. Úgyhogy vannak
feladatok, melyeket jó lenne
realizálni, persze ez nagy-
mértékben függ a község
anyagi helyzetétől is“ –
mondta Varjú Éva, Csalló-
közaranyos polgármester-
nője. -pint-

Hagyo-
mányosan virággal és ün-
nepi műsorral köszöntötték
nőnap alkalmából a község-
ben az oktatási intézmények,
hagyományőrző csoport,
községi hivatal és az egyéni
vállalkozók nőtagjait a kul-
túrházban. A közel kétszáz
hölgyvendégét Jobbágy Jó-
zsef polgármester köszön-
tötte. „Oly sok mindenért le-
het köszönetet mondani a
nőknek. Jómagam is nőkkel
vagyok körülvéve az ottho-
nomban és a munkahelye-
men egyaránt. A türelem, a
segítőkészség, a kedvesség,
a megértés és a támogatás
az, amit ezeknek a hölgyek-
nek szeretnék elsősorban

megköszönni. Önök, kedves
hölgyek, amellett, hogy tár-
saink az életben, emellett
még sokkal többet tesznek
értünk. Éppen ezért megér-
demli minden egyes nő,
hogy egy hivatalos nőnapon
megünnepeljük őket, de az
év minden napján is bizonyí-

tanunk kell számukra, hogy
a szívünkben élnek, és sze-
retjük őket”. Ezt követően a
képviselő-testület tagjai egy
szál virággal köszöntötték a
megjelent nőket. A rendez-
vény sikeréhez nagyban
hozzájárult Magyar Nándor
nótaénekes. miriák

A tavalyi Hídverő Na-
pok csallóközaranyosi rendezvénye, mely egybe volt
kötve a helyi falunappal, nagyot szólt. Persze nem
csak ez az egy esemény gazdagította a több mint két-
ezer lakosú község kulturális és közösségi életét.

CSALLÓKÖZARANYOS.

A feladatokra 
összpontosítanak SZENTPÉTER.

A nőket köszöntötték

A helyi nyugdíjas-
klub tagjai idén is megtartották a hagyományos
nőnapi ünnepséget a kultúrházban, ahová az

érkező hölgyeket a bejáratnál egy-egy szál
szegfűvel fogadták. A kedves eseményen jelen
volt Lehocký Milan polgármester és Gőgh Mar-
git, a gútai szervezet elnöknője is. A több mint
70 jelenlevőt Szalai Éva, a helyi klub vezető-
nője köszöntötte, majd ismertette a közel egy-
órás „nőnapi menüt”. A színvonalas kultúrmű-
sort Laki Győző zenefelelős segítségével a
helyi „Kék nefelejcs” nyugdíjas énekkar nyi-
totta meg, majd a műsor további részében
nosztalgikus slágerek, operettek és ismert
táncdalok hangzottak el Komjáthy Alfréd, Kom-
játhy Júlia, Laki Irén és Szolga József tolmá-
csolásában. Igazi, felszabadult, kellemes, csa-
ládias hangulat uralkodott a nőnapon, melyet a
kultúrműsor végén vacsora, és egy kiadós be-
szélgetés követett. -pint-

Március 9-én
délután a helyi nyugdíjas-
klubban megrendezésre ke-
rült a nőnapi fánksütés, me-
lyet az ügyeskezű vezető-
ségi tagok szerveztek meg
Hronovszká Magdika veze-
tése alatt. 180 habkönnyű
fánk várta a szépkorú tago-
kat, akik szép számban je-
lentek meg a klubban. A de-
rűs hangulatot az is emelte,
hogy a község polgármes-
tere, Tyukos Ferenc egy
szál virággal köszöntötte a
jelenlévő nőket, Pasztorek
József pedig szép verssel

kedveskedett a gyengébb
nemnek. Jelen voltak a
nyugdíjasklub férfi énekcso-
port tagjai is, akik szép da-

lokkal-nótákkal kedvesked-
tek nőtársaiknak.

Baloghné Szolár Ilona, 
a nyugdíjasklub titkára

KESZEGFALVA.

ÍMELY.

A község polgármestere
írásban tájékoztatta hetilapun-
kat az elmúlt év történéseiről.

Pat Községnek a 2013-as esz-
tendő jelentős vagyonvesztést ho-
zott. A fürdő területén fekvő földek
egy részét perelték a szlovák bete-
lepültek leszármazottai, és meg is
kapták annak ellenére, hogy a ki-
osztásról szóló határozatban hely-
telenül van feltüntetve a helyrajzi
szám és a kataszteri terület megne-
vezése is. A bíróság azonban úgy
ítélte meg, hogy ez csak írásbeli és
számításbeli hiba, amit el lehet tá-
volítani, és helyesnek ismerte el a
határozatot. Így jogerőssé vált az
ítélet. A község panasszal fordult a
SZK Alkotmánybíróságához, mert
nem tartotta azt igazságosnak, hogy
elvegyék tőle a vagyont. Időközben
kiderült, hogy az ítélet nemcsak
igazságtalan, hanem helytelen is,
mert a levéltárból előkerült egy jegy-
zőkönyv, miszerint a jogelődök 1952-
ben lemondtak a kiosztott földről,
amit csak 6 évig műveltek és a bér-
leti díjat sem fizették utána. Egy má-
sik jegyzőkönyv szerint 1957-ben
föld nélkül léptek be a szövetke-
zetbe. Így a valóság és az ítélet
alapjául szolgáló jogi helyzet még
csak köszönő viszonyban sincs egy-
mással, ezért a község perújítást is
kezdeményezett. 

Másik, az előzőhöz kísértetiesen
hasonló ügy van folyamatban a SZK
Legfelső Bíróságán is. Érthetetlen és
megmagyarázhatatlan, hogy a járási
bíróság egy vázlatot, azaz „koncept“-
et - amelyen se bélyegző, se aláírás
nincs - érvényes és helyes határo-

zatnak minősített, minek alapján a
szlovák telepeseknek tulajdonjoga
keletkezett a pati fürdőben elterülő
földekhez. Az már csak hab a tortán,
hogy ebben az esetben is helytelen
a helyrajzi szám, a kataszteri terület
megnevezése, és lemondtak a föld-
ről a jogelődök, akik csak pár évig
használták, de bérleti díjat itt sem fi-
zettek, és föld nélkül léptek be a szö-
vetkezetbe. A Kerületi Bíróság nem
ismerte el érvényesnek a határozat-
vázlatot, így a felperesek SZK Leg-
felső Bíróságához fordultak.

Sajnos nincs új a nap alatt, mivel
a község még mindig az előző ön-
kormányzatok által felhalmozott
adósságokat törleszti. Beruházásra
pályáztunk ugyan, de úgy jártunk,
mint brácsás a gázsival: járni járt,
de nem jutott.

A válság szele nem kerülte el ezt
a Duna menti falucskát sem, a mun-
kanélküliség rendkívül magas. Mi-
vel nem várható gyors javulás, fon-
tos, hogy egymásban megbízzunk
és egymáson segítsünk.

Az összefogást, az együvé tarto-
zást erősítjük olyan rendezvények-
kel, mint a gulyásfőző verseny, az ut-
cabál, a Tavaszi Emlékhadjárat
résztvevőinek fogadása, a közös ad-
venti gyertyagyújtás, a karácsonyesti
ünnepség a Betlehemnél, az idősek
karácsonya és a Mikulás-ünnepség
a legkisebbek számára. Öröm ilyen-
kor látni az együtt ünneplő közössé-
get, de azt az összefogást is, amit az
árvíz idején tapasztaltunk. Az első
hívó szóra segítettek az emberek.
Nem azt keressük, ami elválaszt, ha-
nem azt, ami összeköt bennünket.

Szabó Olga polgármester

Nem azt keressük, ami elválaszt
PAT.

Milyen volt a három-
nyelvű polgárváros régen, és
hogyan lett egynyelvű – ezeket a
témákat igyekezett feldolgozni
Kiss Réka és Pézman Zoltán, le-
gújabb dokumentumfilmjükben.

A város három nyelvet, a németet,
a magyart és a szlovákot beszélte,
színes kultúra gazdagította. A XX.
század azonban ezt szépen lassan
felszámolta, és a háromnyelvű örök-
ség mára már teljesen kiveszőben
van. Az utóbbi hónapokban-években
azonban Pozsonyban ismét kicsit
előtérbe került a lokális identitás, a

magyar-szlovák-német emlékek és
örökség. 

„Az emberek szeretnek arról be-
szélgetni, milyen jó volt régen – talán
épp azért, mert egyre inkább kiáb-
rándultak a jelenből“ – vélekedik erről
Kiss Réka. Ő maga is pozsonyi szü-
letésű, ám sosem élt itt, így külön ka-
land volt felderíteni a szlovák fővá-
rost. „Mikor elkezdtem gondolkodni a
Pozsony-témán, elsősorban a polgári
Pozsony jutott eszembe, a város ko-
rabeli hangulata, melyeket mi képes-
lapokról ismerünk. Simon Attila és
Vadkerty Katalin történészek, vala-
mint Gyurgyík László szociológus
munkáiból tájékozódva gyűjtöttem
anyagot, és nagy segítségemre volt a
Pozsonyi Kifli polgári társulás is, mely
a város történetét, örökségét igyek-
szik feldolgozni. Van-e még három-
nyelvű pozsonyi polgár? Igen, de saj-
nos már az öregotthonok lakói, akik a
múltbéli, háromnyelvű örökséget nem
örökítették át utódaikra“ – mondta a
film szerkesztője. (miriák)

Búcsi Alapiskola felvétele

Az idei, XIX. Komáromi Pedagó-
giai Napok rendezvénysoroza-
tának fő témája a stressz, hi-
szen a pedagógusokat sem kí-
méli ez az új, egyre inkább el-
terjedt „betegség“.

Ebből az alkalomból a dunamocsi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
ban két előadásra került sor. Az első
előadó Kele Virág szociálpedagógus
volt, aki kilenc évig az iskola diákja
volt. Előadásában a pedagógusok
mentális egészsége volt a téma.

„A pedagógusok burn out (kiégés)
jelensége azért olyan aktív, mert a
pedagógus eredményes munkavég-
zéséhez szükség van egy másik sze-
mély, a tanuló, a gyerek aktív együtt-
működésére. Ez az együttműködés
azonban gyakran sérül a gyerekek
aktív vagy passzív ellenállása miatt.

A tanterv szorítja őket, miközben a
társadalom elvárja tőlük, hogy egyet-
len gyermek se maradjon le.  A burn
out, a kiégés megelőzhető, és ha
már kialakult, megállítható, s rész-
ben meggyógyítható. Az iskolai
egészségvédelem a prevencióra és a
rekreációra kellene, hogy épüljön.
Alapvetően az lenne a leghaszno-
sabb, ha megtanulnák, mit tudnak
ők maguk tenni saját lelki egészsé-
gükért” – zárta előadását Kele Virág. 

Őt követte a második előadó, az
édesapa, Kele Géza, aki „A sport
szerepe a stressz megelőzésében –
csodafegyver a stressz ellen” cím-
mel tartott előadást. A futónagykö-
vet 30-35 versenyen vesz részt
évente, több díj boldog tulajdonosa,
de „előadásán belül megkaptuk a re-
ceptet a „csodagyógyszerhez”, ami
oldja a stresszt. Ez pedig a sport,
ami endorfint szabadít fel szerveze-
tünkben, ezáltal még a világ is szebb
lesz körülöttünk, és ezt elérhetjük
már 20-30 perc futással is. „Meg sze-
retném önöket "fertőzni"- mondta a
futónagykövet - egy kegyetlen vírus-
sal. Egy vírussal, ami okossá tesz,
boldoggá, egészségessé, kedveltté -
és gazdaggá. A futó-vírussal. Én tu-
dom, hogy futni egészséges. Az
egészség nem más, mint egy hosszú
távú barátság a lelked és a tested
között" – zárta előadását Kele Géza.

Miriák Ferenc

BÚCS.

A háromnyelvű 
Pozsony nyomában

Előadások Dunamocson

Három évvel ezelőtt alakult a
szilasi SZISZETA nyugdíjasklub. A szorgos,
tevékeny tagokból álló szervezet minden év-
ben megünnepli a nőnapot a kultúrházban. A
szokottnál nagyobb készülődés előzte meg
ezt a szép ünnepélyt. A klub tagjai sajátos
módon készültek, ugyanis a tavalyi Lakikatlan

gulyásfőző versenyen - ahol a legfényesebb
érmet szerezték a gulyáskirályok cím mellé -
nyert bográcsot most próbálták ki először. Le-
tesztelték, vajon ebben hogy mutat a győzte-
sek gulyása. Igazi gasztronómiai élményre ké-
szültek, mivel a nőnapi bulin vaddisznó gulyás
volt a menü. De amíg elkészült a finom étek,
addig Szabó Magduska, a nyugdíjasklub el-
nöknője saját készítésű túrós krumpligancival
lepte meg a társaságot.  A többiek sós és
édes süteményeket hoztak magukkal. A nyug-
díjas hölgyeket Panyi Ferenc verssel, Tóth Pé-
ter polgármester pedig egy szál rózsával kö-
szöntötte. A hivatalos részek után mindenki
megkóstolta a finom gulyást. Aki eljött, nem
bánta meg, mert egy kicsit kikapcsolódtak,
beszélgettek és együtt szórakoztak egészen
kora estélig. -pint-

SZILAS.
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Rekordidő alatt fogytak el a belépője-
gyek az idei Csemadok ifjúsági bálra. A komoly ér-
deklődés oka bizonyára az előző évek sikereinek kö-
szönhető.

Miután mindenki elfoglalta a helyét, Sütő Jenna üdvözölte
a jelenlévőket, majd Petheő Attilát, a Csemadok Területi Vá-
lasztmányának elnökét kérte meg, hogy hivatalosan is nyissa
meg a 4. Csemadok ifjúsági bált.

A bál első felében csak a vacsora ültette asztalhoz a bá-
lozókat, melyet idén is az Éder vendéglő szolgált fel. A szín-
padot birtokló Carson együttest az est folyamán DJ Mickey
váltotta, aki csak a tombolahúzás idején vette le a hangerőt.
Ezt követően megválasztották a bálkirálynőt és a bálkirályt,
az utóbbi címet Nagy Csaba, a História együttes dobosa ér-
demelte ki, míg a bálkirálynő koronáját ez alkalommal Zá-
horsky Kitti illeszthette a fejére. (miriák)

Csemadok HSZ felvétele

Nincs olyan gyerek, aki ne szeretne jelmezt ölteni és egy időre más
bőrébe bújni. Erre az egyik legjobb lehetőség a farsangi mulatság. A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napot egy jól sikerült álarcosbállal zárta a keszegfalvai szlovák és magyar alapiskola.
A bálba szebbnél szebb álarcokba öltözött gyerekek varázsolták el a szórakozni vágyó közön-
séget. A jó hangulatról a két iskola pedagógusai gondoskodtak. Az álarcosbál díszvendégei Le-
hocký Milan polgármester és felesége voltak, akik király és királynő maskarába bújtak. -pint-

Kétszázhúsz nótaked-
velő vendége volt a
Csemadok által szerve-
zett idei nótaestnek. A
helyiek és a környező
településekről, valamint
a baráti falvakból ér-
kező - Osli, Kocs és
Süttő – delegációk is
tiszteletüket tették az
eseményen.

A baráti asztaltársaságok
éjjel egy óráig hallgatták a
meghívott előadók, Nyitrai
Mária (Érsekújvár), Liska
Márta (Komárom), Hajtman
Lívia (Baracska), Száraz
Márk (Nagykér), Gál Zoltán
(Andód), Vörös Károly (Ba-
lony), Gőgh Zoltán és Mor-
vay István (Gúta), valamint
Lajos András (Dunamocs)

műsorát. A felcsendült nóták
után a zenekar prímása, Me-
zei Zsolt, hajnali négyig
húzta a talpalávalót. A mu-
zsika és a finom mocsi bor
mellett a kitűnő marhapör-
költ is hozzájárult az emel-
kedett hangulathoz, melyet
Szalai Zoltán készített el,

Rácz Béla, valamint ifjabb és
idősebb Tóth Kálmán se-
gédletével. Külön köszönet
illeti Lajos Andrást, a duna-
mocsi „nótafát”, aki hosszú
évek óta főszervezője, lelke
és motorja a nagysikerű ren-
dezvénynek. (miriák)

Lajos Ilona felvétele

Az ovisok, a napközisek,
a Katicák, a Csinibabák, a
VaLAKik, a gelléri Amazons
tánccsoport szórakozató
táncaival, a Jácint népdal-
kör vidám dalaival és az El-
játszLAK amatőr színtársu-
lat egyedi humorával emelte
az est színvonalát. A más-
félórás műsor után a helyi
NyugiLAK nyugdíjasklub
tagjai által sütött forgács-
fánkot és süteményeket
tesztelhették le a jelenlevők.
A télbúcsúztató remekül si-
került, s ezért dicséret illeti
mindazokat, akik részt vet-
tek valamilyen formában en-
nek a remek estének a
megtervezésében, előké-
szítésében és végrehajtá-
sában.

Pint Sándor
Fotó: Kovács Kálmán

KESZEGFALVA.

Ismét szólt a nóta Dunamocson

Mókás télbúcsúztató

Álarcok kavalkádja

Heje-huja vigadalom, habos
fánk a jutalom. Mákos patkó, babkávé, értünk van a pa-
rádé. Ezekkel a szlogenekkel indult a lakszakállasi
farsang-farki vidámság, amelynek a hangulatáról a 80
tagú szereplőgárda gondoskodott. Ők mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy a több mint 300 néző
egy percre se unatkozzon.

LAKSZAKÁLLAS.

Bálkirályt és királynőt is
választottak
NASZVAD.

0911 822 5010911 822 501

Város
2 €NON-STOPNON-STOP

Bálkirálynő - Záhorsky Kitti és a bálirály - Nagy Csaba

A Privin-Perbor Polgári
Társulás, Perbete Község
és a Perbetei Mezőgazda-
sági Szövetkezet immár
12. alkalommal szervezték
meg az idei borversenyt.

A versenyt a község pol-
gármestere, Kósa József
nyitotta meg. Majd Krutek
Ottó, a Privin-Perbor Polgári
Társulás elnöke üdvözölte
az értékelő bizottságot, a
vendégeket, valamint a ver-
senybe benevezett borászo-
kat. A borkóstolón 69 fehér-
bor és 31 vörösbor került be-
mutatásra.

A legmagasabb pontszá-
mot a szentpéteri Gyarmati

Tihamér Olaszrizling bora
kapta, megelőzve a bátorke-
szi Bakonyi Pincészet Sau-
vignon blanc bormintáját. A
fehérborok kategóriájában a
perbetei borászok által elért
helyezések a következők: 1.
Káplócky Milan (Zöldvelte-
líni), 2. Kurucz Zsolt (Olasz-
rizling), 3. Szabó László
(Szürkebarát). A vörösborok
kategóriájában: 1. Kovács
Krisztína (Szentlőrinci rozé),
2. Dikácz Géza (Szentlő-
rinci), 3. Benda Kálmán
(Merlot). A legjobb bor címet
és ezzel a verseny bajnoka
lett ifj. Morvai József Szür-
kebarát borával. 

miriák

XII. perbetei nyílt
borverseny

A virti borverseny sikere
Az önkormányzat és a Kiskertészek szőlészeti alap-
szervezete harmincadik alkalommal rendezett bor-
versenyt Virten. A korábbi évekhez hasonlóan ma-
gyarországi és szlovákiai települések termelői is be-
neveztek 112 bormintával.

Az idei borversenyen 18 arany-, 39 ezüst-, 38 bronzérmet
és 17 oklevelet osztott ki a község polgármestere. A 20
pontos értékelésnél 19,05 ponttal a dunamocsi Fülöp Péter
Olaszrizling bora nyerte el a Champion-díjat. Dr. Janky Fe-
renc, a BCE Szőlészeti és Borászati Intézet borászati tan-
székének egyetemi docense, a versenybizottság elnöke el-
mondta: a felvidéki boroknak van történelmük és bízik ab-
ban, hogy fényes jövőjük is lesz. Mindenképpen ki kell
emelni azt, hogy a változás a minőség irányába nem egy
gyors folyamat, hanem lassú, és sokszor kudarcokat is hor-
doz magában. A borversenyek jelentősége kettős: egyrészt
tanít, másrészt pedig harcra hívja ki a bortermelőt, hogy jobb
minőséget adjon. (miriák)

Idén március 6-án került
sor a 2013-as év legsike-
resebb sportolóinak ér-
tékelésére Gútán, a helyi
művelődési központban.
Az önkormányzat sport-
és ifjúságnevelési bizott-
ságának  határozata
alapján hirdették ki a dí-
jazottakat. 

Ifjúságiak 15 éves korig:
1. Bogár Dominika 
A Gútai Taiyó Karate Egye-

sület versenyzője, szlovák vá-
logatott. Kétszeres országos
bajnok, kupagyőztes, a Shito
ryu szövetség országos baj-
noka. 2013-ban 20 arany-, 6
ezüst- és 8 bronzéremmel
gazdagította gyűjteményét.
Edzője: Kiss Tibor. 

2. Kürthy Adrián 
A Gútai SK birkózó szak-

osztályának sportolója, kö-
töttfogású korosztályos or-
szágos bajnok, szabadfogás-
ban ezüstérmes. Hazai és
nemzetközi tornákon 9 to-
vábbi érmet szerzett. Edzői:
Gőgh Mihály és Máriási Alojz.

3. Bagita Dániel  
A Gútai Taiyó Karate Egye-

sület versenyzője, a Shito ryu
szövetség Európa-bajnoka. A
Szlovák Karate Szövetség
második helyezettje. 2013-
ban kilenc alkalommal lett
aranyérmes, négy-négy alka-
lommal ezüstöt és bronzot
szerzett. Edzője: Kiss Tibor.

Ifjúságiak 15 éves korig,
helyezési sorrend nélkül:

Csente Sándor
A nyitrai kerületi kézilabda-

válogatott U-15-ös keretének
tagja. Jelenleg vendégjáté-
kosként az első ligás érsekúj-
vári csapatot erősíti. Edzője:
Gőgh Péter.

Jóba Attila 
A Gútai Taiyó Karate Egye-

sület sportolója. A 2013-as
évben számtalan hazai és
külföldi veresenyen ért el ki-
magasló eredményeket: 11-
szer lett első, 6-szor máso-
dik, 4-szer pedig harmadik.
Edzője: Kiss Tibor.

Kurucz Márió
A Corvin Harcművészeti

Egyesület tagja. Katában a
Szlovák Kupa győztese, ösz-
szesítésben 2. helyezettje.
Három további rangos tornán
bronzérmet szerzett katában,
kumitéban is több ízben ért el
kíváló eredményt. Edzői:
Samu István és Samu Lóránt.

Keszeli Róbert
A Gútai SK cselgáncs

szakosztályának versenyzője.
Az országos bajnokság bronz-
érmese a fiatalabb diákok
korosztályában. Tavaly külön-
böző tornákon 7 alkalommal

diadalmaskodott, háromszor
ezüstöt, egy alkalommal
bronzot sikerült hazahoznia.
Edzője: Fekete Ákos.

Nagy Viktor 
A Gútai Taiyó Karate Egye-

sület sportolója. Országos
bajnok. 2013-ban 15 aranyér-
met, 6 ezüstöt és 6 bronzot
harcolt ki. Edzője: Kiss Tibor.

Szépe Zsolt 
A Gútai SK cselgáncs

szakosztályának tagjaként az
idősebb diákok kategóriájá-
ban kerületi bajnok. Tavaly 4
alkalommal győzött, két ízben
második, háromszor pedig
harmadik lett. Edzője: Vincze
Ferenc és Molnár Zsolt.

Szabó Bálint
A Gútai FK harmadik ligás

futballcsapatának kapusa, az
idősebb diákok korosztályá-
ban. Újoncként hamar beé-
pült az együttesbe, már meg-
határozó egyéniségnek szá-
mít. Edzője: Hajdók István.

Glofák Viktória – Molnár
Anikó

A helyi teremkerékpározók
klubjának ifjúsági, páros ver-
senyzői. Magyar bajnokok,
szlovák bajnoki ezüstérme-
sek, a Szlovák Kupa győzte-
sei. Az Ijfúsági Európa-baj-
nokság 4. helyezettjei. Edző-
jük: Hajdú Andrea. 

15 év feletti sportolók:
1. Kiss Tibor
Sokéves karate múlttal ren-

delkezik, edző. A Shito ryu
szövetség Európa-bajnoka,
az országos bajnokságon
ezüstöt harcolt ki a mesterek
és a férfiak kategóriájában is.
Tavaly  5 arany-, 5 ezüst- és 2
bronzérmet szerzett.

2. Kárpáty Ernő
A helyi cselgáncs szakosz-

tály tagja, a férfiak 90 kg-os
súlycsoportjában versenyez.
A Duna Ligában versenyző
férficsapat keretének leg-
eredményesebb tagja. Ed-
zője: Vincze Ferenc.

3. Tóth Árpád
A IV. ligás felnőtt futballcsa-

pat erőssége, középhátvéd. A
2013-as évben nyújtott remek
teljesítményével kivívta a
szakemberek elismerését.
Edzője: Máté Zsolt.

15 év feletti sportolók, he-
lyezési sorrend nélkül: 

Balázs Zoltán
A Gútai Taiyó Karate Egye-

sület sportolója. Országos
bajnok, válogatott kerettag.
2013-ban háromszor győzött,
két-két alkalommal lett máso-
dik, illetve harmadik helyezett.
Edzője: Kiss Tibor. 

Decsi Dóra
A helyi sportklub cselgáncs

szakosztályának ifjúsági ver-

senyzője. Országos bajnoki
bronzérmes. 2013-ban három
tornán diadalmaskodott, to-
vábbá egy ezüstöt és egy
bronzot is szerzett. Edzője:
Vincze Ferenc és Molnár
Zsolt.

Kürti Richárd
A IV. ligás felnőtt labdarú-

gócsapat középpályása. A ta-
valyi év folyamán rendre a
kezdőcsapat tagjaként szere-
pelt, teljesítményével igazolta
tehetségét a labdarúgásban.
Edzője: Máté Zsolt.

Murányi Gábor
A Gútai SK cselgáncs

szakosztályának ifjúsági ver-
senyzője 90 kg-os súlycso-
portban. Az országos ifibaj-
nokság ezüstérmese. A bő-
vebb válogatott keret tagja, az
ifjúsági 1. ligás csapat leg-
eredményesebb versenyzője.
A férfi csapat tagjaként indult
a Duna Ligában is. Edzője:
Vincze Ferenc

Tóth Bianka
A postagalamb-tenyésztők

gútai szervezetének tagja. A
helyi galambász szövetség
tavaszi fordulójában első he-
lyezést ért el galambjaival,
míg az őszi megmérettetésen
harmadik lett. Az országos ju-
nior bajnokság győztese. Ta-
nítómestere Tóth Tibor.

Szabó Mónika
A II. ligát játszó női kézilab-

dacsapat tagja. A bajnokság
őszi idényében élen végző
gútai csapat legjobb góllö-
vője. Jelenleg az első ligás
csallóközaranyosi együttes
vendégjátékosa.  Edzője: Zol-
nai Miroslav.

Vincze Alica, Szabó Dóra,
Bagita Eszter, Glofák Viktória

A helyi teremkerékpározók
női négyese. Magyar és szlo-
vák bajnokok, világbajnoki ne-
gyedik helyezettek. Edzőjük:
Hajdú Andrea.

Csapatok kiértékelése
1. A Gútai SK férfi csel-

gáncsozóinak csapata
A Duna Ligában szereplő

együttes tavaly 6 ponttal
előzte meg a második helye-
zett magyarországi Leányvár
csapatát.  Edzőjük: Vincze
Ferenc

2. Gútai HŠK-74 női kézi-
labdacsapat

A csapat a 2012-2013-as
évben a II. liga második he-
lyezettje, a 2013-2014-es év
őszi fordulója után pedig a
táblázat élén áll. Edzőjük: Zol-
nai Miroslav.

3. A gútai ifjúsági fut-
ballcsapat

A csapat az V. liga keleti
csoportjában pillanatnyilag a
bajnokság 2. helyezettje.  Ed-
zőjük: Németh Krisztián. 

Gúta legjobb sportolóit díjazták
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ÚJSZüLÖTTEK:
Habela Štefan (Komjatice); Vígh Noémi (Ifjúságfalva);
Rigó Kevin (Okánikovo); Horváth Jordán János (Komá-
rom); Zachorec Gergely (Gúta); Fazekaš Ádám (Bátor-
keszi); Bokaová Lara (Komárom); Fehérváry Miloš és
Fehérváry Hanka (Dolný Ohaj); Esztergályos Béla (Ko-
márom); Jurkovič Michael (Tótmegyer); Seifer Sebastian
(Ógyalla), Pomozi Donát, (Izsa)

ELHUNyTAK:
Sipos Juraj (91) Komárom; Mezei József (60) Duna-
mocs; Belovec Ilona (84) Csallóközaranyos; Smidáková
Margita (62) Komárom; Farkas Michal (62) Komárom;
Nagy Mária (72) Komárom; Pásztó Viliam (79) Naszvad;
Košturiaková Helena (92) Šrobárová.

Első fotóm
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Meliš Lia 
Ímely

(2600/48)

Boďo Henrik
Dulovce

(3650/51)

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

Balogh Zsolt
Komárom
(3500/50) 

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szüleinkre 

Kovács Istvánra 
halálának 23., valamint 

Kovács Annára 
halálának 10. évfordulóján, Őrsújfalun.

Gyermekei Pityu, Mari, 
Évi családjukkal.

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.

• 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 renie 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.

„Számunkra Te sosem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, 
Mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 18-án, halálának 

6. évfordulóján 

Lacza Jánosra.
Emlékét örökké őrzi a családja.

„Hét éve már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk mindig jobban és jobban fáj.
Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted,
Hittük, hogy a szeretetünk visszatart majd Téged.
Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megpróbáltunk.
Kérjük a Jóistent, hogy jól bánjon veled,
Helyettünk az angyalok simogassák őszülő fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi,
Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.”

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 21-én,
halálának hetedik évfordulóján 

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

„Fiatalon szólított el mellőlünk a végzet,
40 éve fájó szívvel hiányolunk Téged.
Szereteted és jóságod adott erőt élni,
Az égen a legragyogóbb csillag emléked idézi.”
Halálának 40. évfordulóján, március 13-án

el nem múló szeretettel emlékezünk 

Novotny Tihamérra,
valamint halálának 26. évfordulóján

édesapjára 
Novotny Istvánra (Path).

Emléküket őrző családjuk.

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

Március 16-án ünnepelte 
30. születésnapját 

Kováč Diana 
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik őt: Sanyi, kislánya Hanna,

Jutka, Tomi, Roland és 
az egész rokonság.

„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Ott a béke, ott a nyugalom,
Ott megpihen a szív, ott nincs fájdalom.“

Fájó szívvel emlékezünk  
március 14-én, halálának 

7. évfordulóján 

Janča Máriára Ekelen.

Emlékét örökké őrző családja.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek és a munkatárs-
nak, akik március 8-án elkísérték utolsó útjára a
drága férjet, édesapát és nagypapát 

Mátyás Antalt 
a marcelházi temetőbe.

Köszönjük a virágokat és a részvétnyil-
vánításokat, mellyel igyekeztek enyhíteni

mély fájdalmunkat. 
A gyászoló család.

Február 27-én volt 16 éves 

Sumina Zsolt, 
és március 14-én ünnepelte 3. születésnapját 

Csóka Sándor Levente 
Komáromban.

Köszöntik őket: anya, apa,
Boldoghy és Csóka 

nagyszülők, keresztszülők,
testvérek 

és az egész 
rokonság.

• 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.

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

• Cserépkályhák, csempe-
kandallók, fürdődézsák, bú-
torok fából, kapuk, tölgy nyí-
lászárók, csapágyak garan-
táltan jó árakon! www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu, www.furdodezsak.
com, www.kezifabutorok.
com, www.iparicsapagyak.
com. Tel: 0036/20 397 9102.
e-mail: zach@ chello.hu
pollakferi@ icloud.com. 
• Eladó 2-szobás lakás a
Sústružnícka utcán, 18.500
€. Tel.: 0905 732 870. 

• 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.
• Bérbe vennék hosszú
távra, bútorozatlan szoba-
konyhás lakást Komárom-
ban. Tel.: 0948 347 681,
0036 20 290 8019.
• 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 víkendház 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 Dunamocson 3-szo-
bás családi ház, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
464 350.

• 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-
30kg. Tel.: 0908 089 360.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek! A fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.

• Idősek gondozását válla-
lom a komáromi járásban,
gondozási igazolással ren-
delkezem. Tel.: 0905 176
902. 
• Eladó 620 m2 (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.
• Festők, ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
• Eladó Peugeot 306, téli + 9
nyári gumival, gy. év: 1995,
1.500 € + megegyezés. Tel.:
0911 607 785.

• Pedagógiai minimum vég-
zettséggel, bölcsődében,
óvodában és alapiskolában
nevelőnőként állást vállalok.
Tel.: 0915 07 07 66.
• Bérbe adó berendezett
garzon, KN rezsivel 185 €+
100 € kaució. Tel.: 0919 136
940.
• Csak börze, csak vasárna-
ponként, csak Komáromban.
Tel.: 0903 762 511.

• Kiadó felújított garzon
konyhával a Komenský ut-
cán. 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.
• Eladó 3-szobás lakás a Víz
utcában. Tel.: 0907 161 826.
• Bérbe adó 3-szobás lakás
a VII-es lakótelepen. Tel.:
0905 966 526.
• Jó kereseti lehetőség! Se-
gítek. Tel.: 0903 783 477.

• Kiadó 27 m2 iroda, üzlethe-
lyiség a Lodnán a Jazzy
Garden épületében, ár 200
€+ rezsi. Tel.: 0907 898 155.
• Kiadó szobát keresek
(egyedülálló hölgy). Tel.:
0915 127 019.
• Nemesócsai fagylalto-
zóba elárusítónőket kere-
sünk. Tel.: 0915 401 254.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Prenajmem 1-izbový byt na
VII. sídlisku, 5. posch, čias-
točne prerobený. Tel.: 0905
649 931.
• Eladó vörösbor 0,90 cent/l.
Tel.: 0944 271 457.
• Mangalica 120 kg ínyen-
ceknek és malacok 20-30
kg. Tel.: 0908 089 360.
• Kiadó 1 szoba családi ház-
ban közel az állomáshoz, Ko-
márom. Tel.: 0918 497 016.

• Avon regisztráció, kedvez-
mények, ajándék. Tel.: 0917
417 727.
• Eladó autósülés leány ru-
hák, pókocska, görkorcso-
lya. Tel.: 0904 025 986.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Eladó 3-szobás téglalakás
az Anglia parkban. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
irányár: 27.000 €. Tel.: 0907
317 977.
• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás, sídl I., KN, saját
fűtés. Tel.: 0905 275 754.

• Eladó Jawa 23 Mustang
kismotor-kerékpár rend-
számmal, (ŠPZ). Tel.: 0905
182 833.
• Eladó családi ház Paton 22
áras telekkel, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0915 284
349.
• Eladó önsegélyes 84 m2-
es lakás garázzsal a Tó ut-
cában. Tel.: 0905 230 373
• Eladó kerékpár, gyermek
sportkocsi, kisebb szekrény.
Tel.: 0948 006 071.
• Eladó Győrtől 4 km-re 
2-szobás családi ház, 1580
m2 telek. 12 500 000 Ft. Tel.:
0036 2036 88 681.
• Eladó 3-szobás családi ház
nagy garázzsal a város köz-
pontjában. Tel.: 0908 575
575.

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

Živnostníci pozor!
Chýbajú Vám peniaze
na zaplatenie dane? 
Volajte 0948 997 166.

Három hónapos csillogó
szemű és csillogó szőrű
kiskutyák várják azokat a
szerető gazdikat, akik
ajándékba kapnák őket.
Tel.: 035/7786 023, reggel
7.00-9.00 este 20.00 órá-
tól.

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!

Külső szigetelés, szín-
húzás és házak felújí-
tása. Tel.: 0908 751 987.

Schlosshofi kastély -
Hinterbrühl

Európa legnagyobb föld-
alatti tava. 2014. április
12.,  25,- €. Az ár tartal-
mazza az útiköltséget.

Húsvét Sárváron
2014. április 19-21. 80,-€/fő.
Az ár tartalmazza a szál-
lást, félpanziós ellátást,
borkóstolót, fürdőbelépőt,
buszköltséget.

Auschwitz-Krakkó
2014. május 24-25. 99,- €.
Az ár tartalmazza a belépő-
ket, szállást, vacsorát, reg-
gelit, ebédet, útiköltséget.
Infó.: 0918 69 79 59 vagy
utazvelem.5mp.eu olda-
lon e-mail.zajazdykati@
gmail.com

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.

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.

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Ferencesek utcája 22, Komárom

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967
035/77 33 566

A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA

Már Gútán is
0905 471 942
A Templom tér 32 alatt. 

(A munkahivatal épülete)
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Oznam
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Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

Predpoveď počasia 17. 3. - 23. 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 17. 3. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne veterno, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C, denná
teplota od  + 13 do + 15  ̊C. Čerstvý až silný
SZ vietor do 16 - 20 m/s. (od 58 – 72 km/h.)
V utorok 18. 3. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, jasno alebo polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 5 do
+ 7  ̊C, denná teplota od + 14 do + 16  ̊C.
Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 19. 3. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v utorok ale veterno, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od  + 7
do + 9  ̊C, cez deň od + 15  do + 17  ̊C.
Čerstvý, nárazový  SZ vietor do 12 - 16 m/s.
(od 43 – 58 km/h.)  
Vo štvrtok 20. 3. predpokladám v našom re-
gióne bez zmeny, jasno alebo polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  + 2 do + 4  C̊,
cez deň od  + 16 do + 18  ̊C. Slabý Z vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 21. 3.  predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, polojasno a bez zrá-
žok.  Nočná teplota od  + 7 do + 9  C̊, denná
teplota od + 17 do + 19  C̊. Mierny J vietor do
8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.)  
V sobotu 22. 3. predpokladám v našom re-
gióne konečne zmenu, počas dňa veľká ob-
lačnosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od +
8 do + 10  C̊, denná teplota od + 17 do + 19  C̊.
Mierny J vietor do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.)  
V nedeľu 23. 3. predpokladám v našom re-
gióne prudké ochladenie a veľmi nepríjemne,
veľkú oblačnosť až zamračené a dážď, mies-
tami aj intenzívny. Množstvo vlahy do 10 mm.
Nočná teplota od + 3 do + 5  C̊, denná teplota
od + 6 do + 8  ̊C. Mierny SZ vietor do 8 - 10
m/s. (od 29 – 36 km/h.)  
V nasledujúcom týždni  očakávam podľa mo-
delov dosť chladné počasie.

Dr. Meteo

ELADÓ 18-ÁRAS KERT 
A PLATÁNFA SORON

Az ERzSÉBET-SzIGETEN.
Érdeklődni lehet a 0902 377 930-as telefonszámon.

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Rozhodol som sa opäť napísať článok o
silovom trojboji, a to konkrétne o našom
novom majstrovi sveta. Je ním Ladislav
Kollár, ktorý preteká za komárňanský klub
Power Club Urban Komárno. O to zaráža-
júcejšia je správa, že Laci bácsi tento rok
oslávil 70. narodeniny.

Čitatelia Delty si ho môžu pamätať z pred-
chádzajúcich článkov „O Histórii a súčas-
tnosti komárňanského trojboja."  Ladislav Kol-
lár, ešte koncom 60. rokov minulého storočia
patril k zakladateľom klubu kulturistiky a silo-
vého trojboja TJ Slavia Komárno. 

Minulý rok sa po vyše 40 ročnej odmlke
vrátil na súťažné pódiá, a urobil dobre. Veď
hneď na prvej súťaži, v apríli na MSR v tlaku
na lavičke v Zemnom, vybojoval okrem do-
máceho titulu aj prekonanie slovenského re-
kordu. V kategórii veteránov nad 70 rokov do
82,5 kg dosiahol neuveriteľný výkon 122,5
kg.

Týmto výkonom sa kvalifikoval na maj-
strovstvá sveta veteránov v tlaku na lavičke,
ktoré sa konali koncom minulého roka v
Prahe. Laci bácsi podobne ako aj v Zemnom
súťažil v kategórií do 82,5 kg, kde už roky
medzi sebou súperili dvaja páni z Ruska a
Švajčiarska. Práve ruský pretekár bol držite-
ľom svetového rekordu výkonom 110 kg.
Tento rekord Laci bácsi hneď úvodným po-
kusom prekonal (120 kg) a v druhom ho ešte
zvýšil na konečných 127,5 kg. V poslednom,
treťom pokuse sa pokúšal aj o 130 kg, ale

žial kvôli technickej chybe mu ju arbitri ne-
uznali. Aj tak výkonom 127,5 kg zaslúžene
vybojoval titul majstra sveta a o 17,5 kg pre-
konal svetový rekord.

Chcem ešte podotknúť, že keby nebolo
Juraja Dzimasa, ktorý nahovoril Lacibácsiho
na návrat k súťaženiu, tak by svet nevedel o
tomto silnom pánovi, penzistovi, ktorý doma
v Okánikove trénuje už vyše 50 rokov na
vlastnoručne vyrobených náčiniach.

Ján Habardik
(foto: archív pretekára)

Usporadúvanie Odborného dňa na SPŠ v Komárne sa
už stalo tradíciou, a tak aj v tomto školskom roku
usporiadala komárňanská priemyslovka ďalší Od-
borný deň v slovenskom i maďarskom jazyku, samo-
zrejme s prihliadnutím na vyučovací jazyk študen-
tov. Pod taktovkou Ing. Andrey Hrivíkovej sa celý deň
niesol v znamení kreativity, dobrej nálady a spätnej
väzby aktívneho študentského publika.

Spoločné bohatstvo ukryté v melódiách
Pesničky – dvojníčky znejú kolo nás

S príchodom jarných dní sa každoročne v
prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvo-
dov sa k Vám touto formou obracajú hasiči s
cieľom upozorniť Vás na typické príčiny po-
žiarov a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká
obmedziť.

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy
sa v prírode nová vegetácia začína rozvíjať
a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a
iných organických látok predstavujú veľké
nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä
rozšírenia požiarov. 

Nebezpečenstvo vzniku veľkých škôd zná-
sobuje skutočnosť, že suché trávy a porasty
sa vypaľujú v blízkosti hospodárskych ob-
jektov, stohov slamy a sena, rôznych skládok
horľavého materiálu a lesných porastov. Táto
činnosť sa mnohokrát vykonáva za veľmi ne-
priaznivých poveternostných podmienok
akou je silný vietor, pomocou ktorého hrozí
mimoriadne rýchle rozšírenie požiaru a jeho
prenesenie i do lesných porastov. 

Predchádzať týmto negatívnym javom je
v súčasnosti možné najúčinnejšie na jed-
nej strane preventívno-výchovnou, osve-
tovou činnosťou a na strane druhej prísnym
postihom voči subjektom porušujúcim
všeobecný zákaz vypaľovania porastov by-
lín, kríkov a stromov, spaľovania horľavých
látok bez predchádzajúceho povolenia. Po-
stihy voči právnickým osobám môžu v
tomto prípade predstavovať sumu až do

výšky 16 596 eur a voči občanom 331 eur. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v Komárne dôrazne upo-
zorňuje na dodržiavanie zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov, ktorým je zakázané :

- vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stro-
mov

- zakladanie ohňa v priestoroch alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 

- spaľovanie horľavých látok na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho súhlasu
orgánu požiarnej ochrany

- zakladanie nepovolených skládok odpa-
dov vo voľnej prírode a ich spaľovanie

- používanie otvoreného ohňa a fajčenia
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov

- hromadenie horľavých látok a ľahko zá-
palných látok na miestach, kde by ich zapá-
lením boli ohrozené objekty alebo priľahlé
porasty.

Vznik požiaru je potrebné ohlásiť na číslo
Integrovaného záchranného systému 112.

Vážení občania, milá mládež!
Očakávame od Vás, že v záujme ochrany

našich lesov a prírody urobíte všetko, aby
nedošlo k zbytočným stratám na ľudských ži-
votoch, požiarom a veľkým škodám, ktoré
by mohli zapríčiniť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Komárne

Viete, čo sú párové
pesničky? Sú to také piesne, ktoré
majú svojho dvojníka v druhom ja-
zyku, v našom prípade rovnako znejú v
slovenskom i maďarskom podaní.

Hudobná pedagogička a vedúca dvoch
spevokolov Žofia Nagyová z Kolárova si už
dávnejšie povšimla, že niektoré ľudové
piesne, medzi nimi aj detské, majú svoj me-
lodický pár v druhom jazyku. Napríklad
známa slovenská pesnička Kohútik jarabý
má maďarský ekvivalent Szeretnék szán-
tani (v doslovnom preklade Rád by som
oral). Alebo ďalšia: Šošovička, hrášok, fa-
zuľa má rovnakú melódiu ako obľúbená ma-
ďarská pesnička Debrecenbe kéne menni
(Mal by som ísť do Debrecína).

- Začala som túto podobnosť náhodne
pozorovať – povedala Žofia Nagyová pre
DELTU. – Ľudia zo severu i z juhu sa aj v
minulosti stretávali, aj si spolu zaspievali a
piesňové poklady si vzájomne odovzdávali.
Tak sa stalo, že melódie párových piesní sú
rovnaké, alebo iba málo odlišné, zato texty
si každé etnikum prispôsobilo podľa svojho
vkusu i svojej reči.

Žofia Nagyová dosiaľ iba sporadicky sle-
dovala túto formu piesňovej tvorby. Napriek
tomu už našla sedemnásť pesničiek – dvoj-
níčok, pričom tvrdí, že bude ich určite viac.
Predpokladá, že v našich končinách by sa
ich našlo minimálne raz toľko, no ešte je ich
viac na východnom Slovensku. Okrem ľu-
doviek dvojjazyčnosť badať aj v piesňach
umelých, najmä náboženských.

Aj výskyt párových ľudových pesničiek
svedčí o tom, že príslušníci našich náro-
dov boli oddávna prepojení aj v oblasti kul-
túry, do ktorej patrí aj piesňová tvorba. Me-
lódie si pritom vzájomne odovzdávali ne-
zištne, bez toho, aby to ktosi pokladal za po-
rušenie autorských práv, či nebodaj sväto-
krádež. Melódie sa takto stali spoločným
duchovným bohatstvom oboch etník. Len

škoda, že zatiaľ sa nikto neodhodlal zhro-
maždiť všetky párové piesne a vydať ich vo
forme spevníka.

Tu sa žiada spomenúť, že máme aj zopár
takých pesničiek, v ktorých sa maďarský
text strieda so slovenským, či naopak. Uve-
rejňujeme malú ukážku dvojjazyčnej pes-
ničky v pravom zmysle slova, ako nám ju
dávnejšie interpretoval jeden veselý star-
ček z dedinky Kava pri Komárne:

A fűzfa ágáról zelený list padá.
Ennek a kislánynak frajera nemá.
De ha nincsen, ale bude mať.
Jó az Isten, bude pomáhať.
Aj v piesňovej tvorbe majú teda naše ná-

rody veľa spoločného. Škoda len, že spev,
najmä interpretácia ľudoviek, sa raketovou
rýchlosťou vytráca z nášho života a my sa
opäť stávame o čosi chudobnejšími.

fb

KOLÁROVO.

Žofia Nagyová, hudobná pedagogička z Ko-
lárova.

70 ročný majster sveta
v tlaku na lavičke

Odborný deň 
na SPŠ v Komárne

V rámci programu Odborného dňa mali 14. 2. 2014 hostia
i študenti možnosť vypočuť si prednášku o Alternatívnych
zdrojoch energie a ich využití pri modelovaní na SPŠ-ISZKI
Komárno v podaní Ing. Františeka Vargu zo SPŠ-ISZKI Ko-
márno, ďalej prednášky dvoch bývalých študentov komár-
ňanskej priemyslovky: Strojárske konštrukcie – umenie v
strojárstve, ktorú predniesol Ing. Tomáš Lehotka z GERI-
DOOR s.r.o., Komárno, a  Vývojová platforma ARDUINO v
praxi prezentovaná Ing. Otom Nagyom zo SPŠ-ISZKI Ko-
márno.

Zahanbiť sa nedali ani súčasní študenti SPŠ. Obrovský
úspech zožala prezentácia ich prác SOČ, ktoré obsahovali
šikovné, nápadité, naozaj kreatívne riešenia. 

Pravdou zostáva, že odborné školy by mali poskytovať vše-
stranný odborný prehľad, starať sa o odborný rozhľad svo-
jich študentov a vytvárať im priestor pre odbornú sebareali-
záciu, a práve  v tomto duchu sa niesol aj tohtoročný Od-
borný deň na SPŠ v Komárne. Marcela Vargová

vážení občania, milá mládež!



16 DELTASzÓRAKOzÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Magyarlakta vidé-
kek krónikája 14.30 Különleges mentőalakulat 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 következő! 19.30 Híradó  20.20 Hacktion újratöltve 21.20
Kékfény 22.20 Az este 22.55 Híradó 23.10 Vers 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 15.50 Telmo és Tula 16.00 Egér úti kalandok 16.25 Maja,
a méhecske 16.50 Boldogvölgy 16.55 Csurcsavarosdi 17.20 Aprónép
17.25 Timothy iskolába jár 17.55 Vízipók – csodapók 18.00 Mesélj nekem!
18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Noé barátai 21.10 Heartland 22.00
A következő! 22.55 Ridikül 23.40 Az A38 hajó színpadán: Kwoon

DUNA

8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbe-
széd 9.40 Élő egyház  10.05 Isten kezében 10.35 Rome Reports 11.05
Klubszoba 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.25 Az öreg bánya titka
14.55 Hogyan működik?  15.25 A zenén túl 16.30 Térkép 17.00 Capri –
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Budapest Honvéd
– MVM Paks, NB1-es labdarúgó-mérkőzés 21.00 Hírek 21.10 Dunasport
21.20  Határeset 22.20 Kultikon 22.35 Könyvajánló 22.45 Sportaréna
23.10 Smaragd sziget Budapesten – Ír-magyar kapcsolatok. 

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

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor
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 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25
Barátok közt 22.00 Castle 23.05 CSI: A helyszínelők 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! A pszichológus vá-
laszol, 40. 11.00 A gyanú árnyékában, 97. 12.00 Való világ 14.00 A vihar,
115. 15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők
17.00 Való világ – párbaj 19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában,
98. 21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ
23.30 Távol Afrikától. Amerikai film

STORY TV

13.00 Született feleségek 14.50 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel.  16.50
Poirot: Öt kismalac 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: A rocksztár gyilkosa 20.30
Hír 24 21.35 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.35 A hidegsebész  23.35 Dallas

VIASAT

8.00 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy  11.35 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 12.30 Esküdt ellenségek: 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 Jóbarátok  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ 21.25 Minden gyanú felett dráma
23.40 CSI: A helyszínelők 

7:00 Portéfilm 7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 8:30 Olasz foci Ve-
rona – Inter 10:30 Francia foci 12:30 Olasz foci Fiorentina – Chievo 14:30
Férfi kézilabda Chambery Savoie - Sporta Hlohovec 16:00 Corgoň liga
Slovan – Trnava 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong élő közv 21:25
Francia fociösszefoglaló

STV :1
7.30 Légi zsaruk  8.20 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szakértők
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.50
A sétány  14.50 Őrült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szél-
sőséges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 Az elszánt diplomata 21.25 Gördülő pokol 23.00 Életben maradni
23.50 Légi zsaruk

STV :2
8.25 Gyerekeknek 9.05 Afganisztán 10.30 Szemtől szemben 11.05 Fó-
kusz 11.50 Mesterségek 12.15 Élő körkép 12.55 Folklórműsor 13.35 Erős
emberek világkupája 14.05 Lefújva  14.45 Bajnokok Ligájamagazin 15.25
Sportvisszhang 15.55 Lengyel magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a ré-
giókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A falka Dokfilm  18.25  František Kele
18.45 Esti mese 19.30 A vadon szülöttei 19.35 Tenger alatti világ 19.55
Hírek 20.05 William Boeing. Ném. dokfilm 21.00 Hírek  21.30 Művészet
21.45 Tudomány 22.15 Én, Don Giovanni (2009)

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak  10.50 Feleségcsere 12.05 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  21.40 Családi titkok 22.35
Két pasi – meg egy kicsi  23.05 Egyről a kettőre  23.30 Monk

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.55 Bírósági akták 9.45 Bí-
rósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.30 Őr-
angyalok 14.30 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 Időjárás
20.30 Új panelházi történetek 21.30 Kukucska 22.30 Örökség

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Hacktion újratöltve 14.35
Különleges mentőalakulat 15.25 A múlt fogságában 16.15 Híradó+ 16.30
Rex felügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.15 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Bosszú 22.10 Az este 22.45
Híradó 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Gazdálkodók

M2

6.00 Rajzfilmek 14.05 Garfield 14.30 Egy vízcsepp kalandjai 15.00 Zazie
kisasszony 15.05 Heathcliff 15.30 Hunyormajor 15.55 Telmo és Tula 16.05
Egér úti kalandok 16.30 Maja, a méhecske 16.55 Boldogvölgy  17.00 Csur-
csavarosdi 17.25 Aprónép 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Vízipók – cso-
dapók 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie
szerint a világ 21.10 Heartland  22.00 A következő! 22.50 Ridikül 23.40 Az
A38 hajó színpadán: Les Hurlements d’Léo

DUNA

8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró  9.00 Közbeszéd 9.30 Novum
9.55 Magyar elsok 10.15 Balaton, te kedves öreg tenger 10.55 A béke 7.
napja. Magyar tévéfilm 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers
14.25 Az öreg bánya titka 15.05 Kövek és emberek  15.35 Darabokra szag-
gattatol, 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 doktor 20.35
Mire megvénülünk 21.30 Hírek 21.40 Dunasport 21.45 A lator. Fr.-ol. film
23.35 Kultikon 23.50 Könyvajánló 23.55 A kétarcú ember 

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 Realitysorozat 21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS:
Los Angeles  23.55 Zsaruvér 

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 – 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  20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 Glades
– Tengerparti gyilkosságok  23.05 Életre-halálra

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyé-
kában, 98. 12.00 Való világ 13.00 Utolsó véri 14.00 A vihar 15.00 Szere-
tők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ 18.00
Nyomtalanul 19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00
Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk. Amerikai sorozat, 31. 13.00 Született feleségek
14.50 Columbo: A rocksztár gyilkosa. Amerikai krimi 16.50 Poirot: A szo-
morú ciprusfa. Angol krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Hattyúdal 20.30
Hír 24 21.35 A keresztapus vígjáték 23.35 Dallas, 85.

VIASAT

6.50 Tv-shop 8.00 A médium 9.45 Szívek szállodája  10.35 Igazgyöngy
11.35 Esküdt ellenségek: 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 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Szerintük a
világ 21.25 Több, mint sport. Am. filmdráma

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Atalanta – Sampdoria 10:00 Olasz foci Sas-
suolo – Catania 12:00 Francia fociösszefoglaló 13:00 Férfi kézilabda Baj-
nokok Ligája Pick Szeged - Prešov   14:30 Sólyomszem – teniszmagazin
15:30 Svéd jégkorong 17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Cor-
goň liga  Trenčín - Banská Bystrica 21:00 Olasz foci Genova - Juventus

STV :1
8.10 Hírek 9.10 Galileo  9.45 Szélsőséges szakértő  10.50 Párbaj  11.15
Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs
házat, ültess fát! 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50
Szélsoséges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedo 19.00 Hír-
adó, sporthírek, időjárás 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand Hotel
22.35 Különleges egység  23.20 Légi zsaruk 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 10.55 Fókusz 11.40 Sportvisszhang 12.10 Élő körkép
12.35 Folklórműsor 13.10 Jánošík-napok 2008. Dokfilm 13.15 Jozef Kro-
nerra emlékezünk 14.00 Egyházi magazin 14.35 Família 15.00 A böjt mint
út 15.30 Egyházi magazin 16.00 Ukrán magazin 16.25 A tudomány Euró-
pában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 A szépség
szimbóluma 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.30 A vadon szülöttei
19.35 Tenger alatti világ 19.55 Hírek 20.00 Fajhigiénia Fr. dokfilm 21.00
Rendelő 21.30 Művészet 21.45 Rendelő 22.15 Borgiák

MARKÍZA
6.00 Telereggel 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 ket-
tőre 15.30 Két pasi - meg egy kicsi  16.00 NCIS VI. 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a bor 21.40 Családi
titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi 23.05 Egyről a kettőre 23.30 Monk

JOJ
7.15 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.50 Bírósági akták 9.45 Bí-
rósági akták 10.55 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.25 Őr-
angyalok 14.20 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.30 Új pa-
nelházi történetek 21.30 Az özvegyasszony 22.35 Ballastic: Robbanásig
feltöltve akcióthriller

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.20 Időjárás 12.30 Hrvatska kronika  13.35 Gasztroangyal 14.30
Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövo időben
16.20 Híradó+ 16.30 Rex felügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó  20.20 Szabadság tér 89 21.10 Bábel – Hesná-
val a világ 22.10 Az este 22.55 Híradó 23.00 Verssor 23.05 Summa 

M2

6.00 Rajzfilmek 15.10 Heathcliff 15.35 Hunyormajor 16.00 Telmo é Tula,
a kis szakácsok 16.05 Egér úti kalandok 16.30 Maja, a méhecske 16.55
Boldogvölgy 17.05 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 23.35 Az A38 hajó színpadán: Braindogs

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar  9.10 Közbeszéd  9.40
Sportaréna 10.10 A hegyi doktor 11.00 Mire megvénülünk, megvénülünk
12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Az öreg bánya titka 15.00 Kövek
és emberek, emberek  15.30 Építészet 15.55 Voyager  16.30 Térkép 17.00
Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Időjárás
18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 A hegyi doktor 20.30 Megtörtént
bűnügyek 21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Az öreg hölgy látogatása
23.25 Kultikon 23.40 Könyvajánló 23.50 Beavatás

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 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében  

6.00 Jó reggelt, skacok! 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 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  20.10 Éjjel-nappal Budapest
21.25 Barátok közt 22.00 Szulejmán 23.20 Házon kívül 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-
retők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ
18.00 Nyomtalanul 19.00 Vacsoracsata  20.00 Segítség, bajban vagyok!
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 14.50 Columbo: Haty-
tyúdal. Am. krimi 16.50 Poirot: Halál a Níluson. Ang. krimi 19.00 Hír 24
19.35 Columbo: Fekete etud.  20.30 Hír 24 21.35 Tremors 4.  akcióvíg-
játék 23.05 Dallas

VIASAT

8.50 A médium  9.45 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
Született július 4-én. Am. filmdráma

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Cagliari – Lazio 9:55 Svéd jégkorong 11:50
Motormagazin 12:05 Francia foci 14:00 Corgoň liga Trenčín - Banská
Bystrica 16:00 Olasz foci AC Miláno – Parma 18:00 Mix-zóna 19:00 Férfi
kézilabda 20:30 Olasz focimagazin 21:00 Corgoň liga Slovan - Trnava

STV :1
7.20 Légi zsaruk 8.10 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szakértők,
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.45 Építs házat, ültess fát! 14.15 Igaz történetek Katka Brychtovával
14.50 Orült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsősé-
ges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30
Bajnokok Ligájalabdarúgómérkozés  23.25 Légi zsaruk 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Fajhigiénia Fr. dokfilm 10.00 A szépség szimbó-
luma  10.30 Ukrán magazin 10.55 Fókusz 11.40 Rendelő 12.15 Élő körkép
12.50 Folklórműsor 13.35 Jozef Kronerra emlékezünk 14.55 Emlékezés
helyett 15.25 Tudomány 15.55 Magyar magazin 16.25 Energetika 16.45
Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Lakáskultúra
18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopé-
diája 19.30 A vadon szülötte 19.35 Tenger alatti világ  19.55 Hírek 20.00
Az optimista 21.00 Hírek  21.25 Sporthíradó 21.30 Művészet 21.50 Fel-
oldva és elbocsátva. Cseh bűnügyi vígjáték

MARKÍZA
6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő 12.10 Cobra 11. 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk  15.00 Egy-
ről 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 Csehszlovákia
hangja 21.50 A zöld íjász 23.50 Két férfi – meg egy kicsi

JOJ
7.50 Új panelházi történetek 8.45 Bírósági akták 10.55 Elég, főnök!
12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont II. 13.25 Őrangyalok 14.25 Szélsőséges
esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták
18.00 Orangyalok  19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Új panelházi tör-
ténetek 21.30 Dr. Csont  22.30 CSI: Miami helyszínelők  23.30 Castle 
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Tvműsor március 17 - március 23
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HÉTFő, március 17
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Horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19.

A szerelemben elég kreatív vagy
ezen a héten, és az ötleteid úgy
áramlanak jelenleg, hogy a másik
félben inspirációs hullámokat fej-
lesztenek ki.

BIKA - Iv. 20. - v. 20.
Ne hagyd, hogy depresszióssá válj,
inkább menj el vásárolni, az jót tesz
a lelkednek, és a környezetedtől is
nagyobb figyelmet kaphatsz, ha jó-
kedvű vagy.

IKREK - v. 21. - vI. 21.
Könnyen szerelembe eshetsz. Ha
párkapcsolatban élsz, akkor ne nézz
máshova! A párodban fedezd fel a
vonzerőt!

RÁK - vI. 22. - vII. 22.
Ez a hét minden szempontból ne-
ked kedvez. Szó szerint úgy érez-
heted, hogy te vagy a főszereplő, és
körülötted forog a világ.

OROSzLÁN - vII. 23. - vIII. 22.
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismere-
tesen, hatalmas kitartással végzed a
munkád. Ennek természetesen meg-
lesz az eredménye, anyagilag stabi-
lizálhatod az életed.

Szűz - vIII. 23. - IX. 22.
Ne töprengj azon, hogyan oldd meg,
hogy ne kelljen semmit sem csinál-
nod, inkább fogd meg a munka vé-
gét, mert úgy hamarabb végzel a
nemszeretem tennivalókkal,

MÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Szinte körülrajongod szerelmed, ám
a ragaszkodásod akár terhes is lehet
számára. Figyelj, hogy egy kis friss
levegőt is hagyj neki.
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Az égiek kedvezhetnek most neked,
ami különösen a szakmai életedhez
kapcsolódóan jelent érdekes lehető-
ségeket. Viszont légy óvatos, ne-
hogy túlságosan belemerülj.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Sajnos hajlamossá válsz másokat
provokálni. Ezt nem veszed észre,
mert a jó szándék vezérel, és senki-
nek sem szeretnél ártani. Figyelj oda
magadra, mert nem fognak kedvelni.

BAK - XII. 22. - I. 19.
A párban élők kapcsolatai komoly
renoválás előtt állnak, alapos feltér-
képezés után újra meghódíthatod
azt, aki már egyébként is a tiéd.

vÍzÖNTő - I. 20. - II. 18.
Vezesd le a benned felgyülemlett fe-
szültséget. Több módszerrel is kie-
resztheted a „fáradt gőzt”.  Például
kezdj neki a futásnak, az biztos fel-
oldja a stresszt.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Energikusan és pozitívan állsz a fel-
adataidhoz, ez előrevetíti a sikereket.
Vedd észre az összefüggést, és
hasznosítsd a tapasztalataidat más-
kor is!

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota: Kortárs magyar tűzzománc-
művészet. A Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület kiállítása.
Duna Menti Múzeum főépülete: Művészet
a fiatalok szemével. A lévai Bielik Ladislav
Művészeti Középiskola bemutatása, március
21-ig tekinthető meg.
Március 20-án, 18.00 órakor  Bartók Béla
emlékhangverseny 90 évvel ezelőtti komá-
romi hangversenyének emlékére. Közremű-
ködők: Vox Femina – női kar – Dél-Komá-
rom, Concordia – vegyeskar – Észak-Komá-
rom, Művészeti Alapiskola pedagógusai és
diákjai – Észak-Komárom. Belépés díjtalan!
Limes Galéria: Tóth Csaba grafikus és fes-
tőművész kiállítása (Malevics négyzete).
Matica székház: Március 21., 19.00 L’art
Pour L’art Társulat: A Postás, aki megeszi a
leveleket. Belépő: 2 euró.
Csemadok Galéria: AMFO 2014, március
19-én ünnepélyes megnyitó.
Rév: Március 19-én, 18.00 órakor, Érde-
kességek az 1848/49-es szabadságharc
mindennapjairól. Az est házigazdája: Sánta
Szilárd irodalomtörténész. Az est vendége:
Limpár Péter történész. A belépés ingye-
nes.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád
terme: Potháczky Angéla: Karikatúráim c.
kiállítása március 31-ig látogatható.
Jókai Színház: Március 19.-20., 11.00 Lili
bárónő. Március 22., 19.00 Felvidék szépe
2014. Március 25-27., 09.00 és 11.00 Móka

Miki és barátai. Március 17-én, 18.00 órakor
Vasmacska filmklub: Tar Béla: Werckmeister
harmóniák.

DÉL-KOMÁROM:
Jókai Mozi: Március 24., 9.00 és 10.00 CSE’
MESE. Magyar nyelvű kisvakond mesejáték
eredeti csehországi bábokkal. A brit Masters
of Puppets Theatre előadása. Jegyár: 600 Ft.
Jókai Mozi - filmvetítések: március 20-23 

14:00: Pompeji, amerikai-német akciófilm
(3D), 16:00: Mr. Peabody és Sherman ka-
landjai, amerikai családi animációs film (3D)
17:45: Need For Speed, amerikai akciófilm
(3D), 20:00 300 - A birodalom hajnala, ame-
rikai akciófilm (3D), 22:00 A beavatott, ame-
rikai akciófilm.

Az Edda musicalra 2 db belépőjegyet nyertek: 
Molnár Mónika (Komárom) és Kecskés Edit (Perbete).
A jegyeket szerkesztőségünkben vehetik át, naponta
8.00-15.00 óra között. Gratulálunk!

AKARSZ EGY JÓT RÖHÖGNI? 
MOST BELÉPŐT NYERHETSZ!

Ezúttal Felméri Péter fogja megdolgozni nevetőizmaikat.
Hat jegyet sorsolunk ki olvasóink között a gútai Showder
Klub előadására.
Kérdés: Hol született Felméri Péter?
A megfejtéseket a DELTA hetilap címére várjuk (DELTA
hetilap, Františkánov 22, Komárno 945 01) legkésőbb
20-ig. Szerencsés játékosainkat a március 24-i lapszá-
munkban olvashatják!

Megfejtés: ......................................................................
Név: ...............................................................................
Cím: ...............................................................................
Tel: .................................................................................



Bridget Jones visszatért, és felnőtt lett, legalábbis egy kicsit. Most
ötvenegy éves, de a körülmények szerencsétlen alakulása folytán
megint egyedül van, és két kisgyerekről is gondoskodnia kell, valamint
mellettük is időt szakítani szexi fiatal fiújára – mindezt abban az élet-
szakaszban, amelyet egyesek képesek az otromba és ósdi „közép-
korúság” szóval meghatározni. Persze megint hebrencs kalandokba
bonyolódik, de olykor – merjük kijelenteni? – mintha érzelmi érett-
ségről árulkodna a viselkedése. Bridget Jones történetének folytatá-
sát megannyi rajongó várta, de maga Fielding sokáig egyáltalán nem tervezett új kötetet. Sa-
ját bevallása szerint folyamatosan dolgozik: ötleteket, információkat gyűjt, jegyez le – azon-
ban amikor mindezek alapján belekezdett egy regénybe, azt ő maga túl okoskodónak találta,
és végül elvetette. Amikor pedig újra írni kezdett, Bridget hangjára ismert a szövegben. Így
készült el a Bolondulásig.

Bridget Jones naplója 3. 
– márciustól magyarul



19MOZAIK - HIRDETÉS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Rondó 13.30 Átjáró 13.35 Summa 14.00 Útravaló 14.20 Kü-
lönleges mentőalakulat 15.10 A múlt fogságában, 160/139. 16.05 Híradó+
16.20 Rex felügyelő17.10 Szerencsehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30
A következo! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 21.20 Munkaügyek – IrReality
Show 21.55 Az este 22.30 Híradó 22.40 Verssor  22.50 Barangolások öt
kontinensen 23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex felügyelő 

M2

6.00 Rajzfilmek 11.20 Egy vízcsepp kalandjai 11.45 Garfield 12.10 Zazie
kisasszony 12.20 Amika 12.45 Szaladin 13.40 80 nap alatt a Föld körül
Willy Foggal 14.05 Garfield 14.30 Egy vízcsepp kalandjai 15.00 Zazie kis-
asszony 15.05 Heathcliff  15.30 Hunyormajor 15.55 Telmo és Tula, a kis
szakács  16.05 Egér úti kalandok 16.25 Maja, a méhecske 16.55 Bol-
dogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 18.00 Vízipók
– csodapók 18.10 Mesélj nekem! 18.20 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: Neck Sprim

DUNA

7.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 8.05 Könyvajánló
8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.05
Közbeszéd 9.30 Akadálytalanul 10.00 A hegyi doktor 10.50 Megtörtént
bűnügyek ügyek 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.30 Az
öreg bánya titka 15.05 Kövek és emberek  15.30 Táncvarázs 16.30 Tér-
kép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45 A hegyi doktor  20.35 A falu jegyzője,
4. 21.45 Hírek 21.50 Dunasport 22.00 Monte-Carlo. Magy. 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 Realitysorozat 21.55 Jóban-rosszban 22.50
Sherlock és Watson 23.55 Célkeresztben 

7.35 Híradó 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 20.10 Éjjel-nappal
Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 Colombiana Fr. akciófilm

10.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 11.00 A gyanú ár-
nyékában, 100. 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00
Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ
18.00 Nyomtalanul 19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol 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 14.50 Columbo: Fe-
kete etud. Am. krimi 16.50 Poirot-novellák: Nyaraló gyilkosok 19.00 Hír 24
19.30 Columbo: Visszajátszás 20.55 Labdarúgás, Európa Liga 23.15 Jim
szerint a világ  23.45 Labdarúgás, Európa Liga – összefoglaló

VIASAT

8.50 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 Káoszháza 19.15 Szerintük a világ, 88. 19.20 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ 21.25 Emberi tényező 22.25
CSI: New York-i helyszínelők  23.25 Nikita 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30
Corgoň liga Slovan – Trnava 11:30 Francia foci 13:30 Olasz focimagazin
14:00 Olasz foci Genova – Juventus 16:00 Copa Libertadores fociössze-
foglaló 18:00Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Olasz foci Verona - Inter

STV :1
7.10 Légi zsaruk 8.00 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsoséges szakértők
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00
Konyhatitkaim 14.45 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50
Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, benne: sporthírek, időjárás 20.20 Édes tizenhat éves Ném.
filmdráma 21.55 Riporterek 22.20 Sherlock III. 

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Csodaműterem 9.05 Az optimista Doku-
játék 10.00 Lakáskultúra 10.30 Magyar magazin 10.55 Fókusz 11.40
Évekkel ezelott… 12.15 Élő körkép 13.00 Nyolc és fél 13.40 Jozef Kro-
nerra emlékezünk 14.25 Emlékezés helyett 14.45 Idősebbek magazinja
15.25 Hallássérültek magazinja 15.55 Roma magazin 16.45 Fókusz 17.30
Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 Kölyökállatok a zoóból 18.25 Termé-
szetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.30 A vadon szülöttei 19.35 Tenger
alatti világ 19.55 Hírek 20.00 Civilizációs betegségek – Szívbetegségek.
Ang. dokfilm 20.45 Labdarúgás, Európa Liga-mérkozés

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Csehszlovákia hangja  10.00 A fiúk nem sírnak 11.10
Rex felügyelő  12.10 Cobra 11. 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  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Hír-
adó, benne: sport 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi –
meg egy kicsi  23.05 Egyről a kettőre 23.30 Monk 

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek  8.55 Bírósági akták  10.50
Elég, főnök!  12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont II. 13.40 Őrangyalok 14.40
Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi törté-
netek 21.30 Hivatásosok 2014. 22.30 Családi panzió 23.15 Maffiasztorik

CSüTÖRTÖK, március 20 SzOMBAT, március 22
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.30 Életképek 13.05 Esély 13.35 A megregulázott fény 13.55
Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges mentőalakulat 15.15 A múlt
fogságában 16.05 Jövő időben 16.20 Híradó 16.35 Rex felügyelő 17.20
Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.20 Bízunk ben-
ned! Játékos vetélkedő 21.20 Párizsi mentősök 22.20 Az este 22.55 Hír-
adó 23.13 Verssor 23.20 Váltság-Nobel-díj Am. bűnügyi vígjáték

M2

6.00 Rajzfilmek 11.20 Egy vízcsepp kalandjai 11.45 Garfield 12.10 Zazie
kisasszony 12.20 Amika 12.50 Szaladin 13.45 80 nap alatt a Föld körül
Willy Foggal 14.10 Garfield és barátai 14.35 Egy vízcsepp kalandjai 15.00
Zazie kisasszony 15.10 Heathcliff 15.35 Hunyormajor 16.00 Telmo és
Tula, a kis szakács 16.05 Egér úti kalandok 16.30 Maja, a méhecske
17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 17.55
Vízipók – csodapók 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Waczak Szálló  21.20 Heartland  22.05 A következő! 23.00 Ridikül
23.45 Kortárs

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Pannon expressz 9.05
Közbeszéd  9.30 Csellengők  10.00 A hegyi doktor 10.45 A falu jegyzője
12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Az öreg bánya titka 15.00 Kövek
és emberek 15.30 Smaragd sziget Budapesten – Ír-magyar kapcsolatok
16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Lombard Pápa Termál FC – Szombat-
helyi Haladás NB1-es labdarúgó-mérkőzés, OTP Bank Liga 21.05 Rocca
parancsnok 21.50 Hírek 21.55 Dunasport 22.05 Pacsirták cérnaszálon.
Csehszlov. film 23.40 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 Walker,
a texasi kopó, 194–195. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok, 149. 17.00
Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet Realityso-
rozat 21.55 Jóban-rosszban, 2317. 22.50 A hihetetlen Hulk Am. akciófilm

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 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 Fókusz13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma
14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.40 Csók és csata Am. sor., 90. 16.50 A
gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy
ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt
22.00 A zöld íjász II., 23.05 Gyilkos elmék 

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 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők  17.00 Való világ,
18.00 Nyomtalanul 19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában,
21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ
23.30 Szabadlábon Velencében. Fr.– ol. akcióvígjáték

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk, 34. 13.00 Született feleségek  14.50 Columbo:
Utolsó üdvözlet a kapitánynak. Am. krimi 16.50 Poirot: Az Ackroydgyil-
kosság. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Zavaros vizeken. Am.
krimi 21.35 Párizsi helyszínelők  22.35 Forráspont. Am.–fr. akciófilm 

VIASAT

8.00 A médium  8.50 A médium  9.45 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  12.30 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők 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 Káoszháza  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ 21.25 Bőrnyakúak. Am.– ném.
filmdráma 23.55 Emberi tényezo 

7:00 Mix zóna 8:00 Sólyomszem – teniszmagazin 9:00 Férfi kézilabda
10:30 Férfi kézilabda Chambery Savoie - Sporta Hlohovec 12:00 Copa Li-
bertadores Atlético MG – Nacional 14:00 Svéd jégkorong 16:30 Férfi ké-
zilabda 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Total Italian Football

STV :1
7.20 Légi zsaruk 8.10 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsoséges szakértők 10.50
Párbaj 11.15 Családi vetélkedo 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.50 Ügy-
intézés a hivatalokban 14.20 Riporterek 14.50 Postaláda 16.00 Hírek 16.20
Szlovákia, szeretlek! 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 Szilveszter 2013 22.35 Senki sem tökéletes 23.35 Légi zsaruk

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.10 Szívbetegségek  9.55 Kölyökállatok a zoóból
10.25 Roma magazin 10.50 Fókusz 11.35 A legrégebbi szlovák kes-
kenynyomtávú gőzmozdony 12.05 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.15
Amíg a kakas nem énekel. Tévéjáték 14.55 A Down-szindróma 15.30
Labdarúgás, Európa Liga-magazin 16.00 Szemtől szemben 16.45 Fó-
kusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55 Nemzetiségi
hírek 18.05 Hétvége 18.45 Esti mese 19.30 A vadon szülöttei 19.35 Teger
alatti világ 19.55 Hírek 20.00 A befagyott bolygó  20.55 Família 21.20
Sport 21.30 Mozimagazin 21.55 Aranypolgár  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 Egyrol a
kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás-jelentés 20.30 Forr a bor 21.40 Elrabolva  akcióthriller 23.40 NCIS 

JOJ

6.45 Topsztár 7.20 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek  8.55 Bírósági
akták  10.50 Elég, főnök!  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont  13.25 Orangya-
lok  14.25 Szélsoséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Hír-
adó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 Időjárás
20.30 Nemzetek párharca – első forduló 22.15 Ikarosz Am. akcióthriller

PÉNTEK, március 21
M1

6.55 Családbarát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.05 Vízitúra
10.35 Kincsünk, a ló 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.10 Szabadság
tér 89 12.55 Kortárs 13.35 Az én világom Amazonas 13.55 DVSC-TEVA
– PMFC-Matias labdarúgó-mérkozés 15.55 Az arab fürdők története és
élete. 16.35 Az ég, a föld, a férfi és a nő 17.30 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseszombat 19.30 Híradó 20.20 Az örömapa Am. film 22.15 Ghymes
koncert  23.10 Hol az igazság? Am. film

M2

6.00 Rajzfilmek 12.15 Az én kis szörnyem 12.45 Szaladin 13.10 Szófia
hercegnő 13.35 Varázslók a Waverly helyből 14.25 Phineas és Ferb
14.50 Mickey egér játszótere 15.15 A széttáncolt cipellők  16.15 Animá-
lia 16.40 Hunyormajor 17.05 Maja, a méhecske 17.30 Boldogvölgy 17.40
Mézga Aladár különös kalandjai 18.05 Vízipók csodapók  18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Waczak Szálló 21.20 Váltság-Nobel-díj. Am. film
23.05 Autó-motorsportmagazin 23.35 Az örömapa Am. film

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum
9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték 11.00 Sír-
jaik hol domborulnak 11.30 Talpalatnyi zöld 12.00 Híradó 12.10 Voyager
– A múlt titkai és legendái 12.35 Robbie, a fóka 13.20 Anna Kanad. sor.,
6/3. rész 15.10 Önök kérték 16.10 Gázolás Magyar film 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.40 Fölszállott a páva 21.05 Hogy volt?! Koltai János
felvételeiből 22.00 Csillag születik. Am. film

6.25 TV2-matiné  9.30 Asztrovilág 10.35 Norbi Update, 11.05 Állatorség
11.35 Babavilág 12.05 Tűsarok 12.35 13-as raktár II., 13.30 Édes élet  14.45
Édes élet 16.00 Családi titkok, 150. rész 18.00 Tények 19.00 Magánnyo-
mozók, 13. rész 20.00 A házinyuszi Am. vígjáték 22.15 Az ének iskolája

5.30 Gossip Girl – A pletykafészek 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 8.50
Max Steel  9.15 Ízes élet 9.35 Teleshop 10.35 XXI. század – A legendák
velünk élnek  11.10 Házon kívül 11.40 À la car 12.10 4 ütem 12.45 Férfi
kézilabda – negyeddöntő 14.30 Észak és Dél II. Am. kalandfilmsor., 5.
rész 16.25 Apja lánya (2004) Am. vígjáték 18.30 RTL-híradó – esti kia-
dás 18.55 Fókusz plusz 19.30 Amikor megállt a Föld Am. akciófilm 21.30
Elrabolva 2. Fr. akciófilm 23.25 Apátlan anyátlanok Am.–ang. vígjáték

9.15 Minden lében négy kanál II., 11.15 Spartacus. Am. kalandfilm 13.00
Beethoven nagy áttörése. Am. vígjáték 15.00 Nincs kettőséf nélkül. Ol.
krimisor., 16.00 Tru Calling – Az őrangyal. Am. sor., 17.00 Való világ, 56.
18.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok  19.00 CSI: Miami helyszíne-
lők   20.00 Titkok könyvtára: A Szent Lándzsa-küldetés. Am. kalandfilm
22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Az éjszaka urai. Am. thriller

STORY TV

9.10 Balu kapitány kalandjai, 12. 9.35 A gumimacik, 9–10. 10.30 Dallas.
Am. sor., 84–85. 12.30 Vissza Sherwoodba!, 12. 13.00 Egy fiúról. Am.–
ném.–fr. vígjáték 15.00 Híd Terabithia földjére. Am. kalandfilm 17.00
Álomsziget doktorai, 1, Álomsziget doktorai, 1, 18.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei VI., 11. 19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple: A kék muskátli. Ang.
krimi 21.25 23.40 Forráspont. Am.–fr. krimi

VIASAT

7.15 Candlefordi kisasszonyok  8.20 Gyilkos sorok  9.25 A nagy étte-
remalakítás Giannival 10.25 A nagy házalakítás  11.20 Doktor House
12.30 Doktor House  13.20 Sztár születik Am. film 15.30 Legénylakás
Am. filmdráma 18.20 Van Helsing Am.–cseh akciófilm 20.50 Szerintük a
világ 21.00 Mozi 3 – A Te döntésed 23.40 Legénylakás Am. filmdráma

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:00
Copa Libertadores Atlético MG – Nacional 11:00 Francia foci 13:00 Svéd
jégkorong 14:55 Corgoň liga Ružomberok – Žilina élő közv 17:00 Só-
lyomszem – teniszmagazin 18:00 Olasz foci Torinó – Livorno élő közv
19:55 Rúgj kapufát ! 20:10 Total Italian Football 20:40 Olasz foci Chievo
- AS Róma

STV :1
7.25 Rajzfilmek 9.05 Fidlibum 9.30 Tizenkét feladat Asterixnek 10.50 Ara-
bela visszatér, 24. 11.30 Berlin, Berlin 12.50 A szép bölcsesség 14.10
Szlovákia, szeretlek! 15.40 A fejtörő rejtélye. Cseh film 17.25 Építs házat,
ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda
21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 21.55 Az utolsó tánc Am. film
23.20 Két nap Párizsban Fr.–ném. film

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 9.00 A befagyott bolygó 9.50 Rendelő
10.15  Paralimpikonjaink 10.40 Szlovákia erdei 11.00 Természetbarátm-
agazin 11.15 Energetika 11.30 Szlovákok a nagyvilágban 2012. Belgium
12.00 Öt perc múlva tizenketto 13.00 Jozef Kronerra emlékezünk 13.55
Út a 2014-es világbajnoksákig 14.25 Bajnokok Ligájamagazin 15.00 Ka-
pura 15.45 Farmergazdaságok 16.05 Tesztmagazin 16.25 Idősebbek
klubja 17.00 Színészlegendák 17.05 Bűn és bűnhődés 18.20 Úton  18.45
Esti mese 19.35 A vadon szülöttei 19.40 Tenger alatti világ 19.55 Hírek
20.00 Apokalipszis – Hitler 21.00 Őrangyalok 21.30 Filmklub. A dervis
és halál Jugoszláv film

MARKÍZA

6.45 Rajzfilmsorozatok 7.35 Kungfupanda  8.00 Madagaszkár pingvinei
8.25 Szabadítsátok ki Willyt! Am. kalandfilm 10.25 Két csaj a csőd szé-
lén 10.55 Két pasi – meg egy kicsi  11.15 A zöld íjász Am. sor., 23/1–2.
13.10 Csehszlovákia hangja 15.10 Harry Potter és a Tűz Serlege Am.-
ang. kalandfilm 18.20 Bulvármagazin 19.00 Híradó, sport 20.15 Idojárás-
jelentés 20.30 Bad Teacher Am. vígjáték 22.15 Sötét lovag Am. thriller

JOJ

7.50 Max Steel 8.20 Kacsamesék 9.15 Arthur: És a két világ harca Fr.
kalandfilm 11.35 Meglepetés.  12.35 Hajrá, csajok 3. Am. vígjáték 14.45
Nemzetek párharca – első forduló  16.35 X-Factor 18.00 Hivatásosok
19.00 Híradó, sport 20.20 Időjárás-jelentés 20.30 A szépség és a ször-
nyeteg Am. film 22.15 Dragonball: Evolúció Am. akciófilm

vASÁRNAP, március 23
M1

6.55 Családbarát 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az
embert 10.05 Útmutató 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Or-
todox örömhír 11.10 Evangélikus ifjúsági műsor 11.15 Halász
Béla püspök portréja 11.45 Zsinagógák 12.01 Hírek 12.10 Hét-
köznapi kifutó 12.45 Célkeresztben 13.15 Telesport – Sport 7
13.55 Út Rióba Labdarúgó-vbmagazin 14.25 Lengyelország
Magy. ismterj. film 14.55 Égig érő fű Magy. film 16.25 Újpest–
DVTK, OTP Bank Liga labdarúgómérkozés 18.50 A lényeg
19.30 Híradó  20.20 Magyarország, szeretlek! Show musor
21.40 Egy asszony illata Am. filmdráma

M2

6.05 Rajzfilmek 15.50 Az én kis szörnyeim 16.15 Tatonka törté-
netei 16.45 Zorró legújabb kalandjai 17.05 Maja, a méhecske 17.30
Boldogvölgy 17.40 Mézga Aladár különös kalandjai 18.05 Vízipók
csodapók 18.15 Esti mese 19.15 Állatkert a hátizsákban 19.45
Lülü, a teknőc  20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men   21.30 Hol az
igazság? Am. film 23.40 Kortársak az A38 hajón: Zombola Péter

DUNA

8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports 9.05 Törzsasztal
10.00 Nyelvőrző 10.25 Lyukasóra 11.00 Élő világegyház 11.25
Beavatás  12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.50 A királyné huszárja.
Magyar film 14.10 Hazajáró 14.40 Szerelmes földrajz 15.15 Hogy
volt?! Koltai János  16.15 Életjel. Magyar film 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Magyar szív  dokfilm 19.45 Önök kérték 20.40
Rózsa Sándor 21.25 Tizenhat város tizenhat leánya. Magyar
film 22.40 Dunasport 22.55 Heti hírmondó 23.20 Klubszoba

6.25 TV2-matiné 9.40 Asztrovilág 10.45 Stílusvadász 11.15
Stahl konyhája 11.45 Több mint testőr 12.15 Édes élet 13.30
Édes élet 14.45 Édes élet  16.00 Megasztár 10!, 6/2. rész 18.00
Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett Élo show-musor 22.50
Pimasz úr ott alszik, 1. 23.50 Vágy és vezeklés filmdráma

9.10 Max Steel  9.40 Egészségkalauz 10.15 Teleshop 11.15 Ka-
landor 11.45 Havazin 12.20 A Muzsika tv bemutatja12.55 Glee
– Sztárok leszünk  14.00 Amikor megállt a Föld akciófilm 16.10
Bűnvadászok 18.30 RTL-híradó  18.55 Cobra 11.  20.00 Sher-
lock Holmes 2. Am. akciófilm 22.25 Amerikai pite Am. vígjáték

11.05 Spartacus 13.00 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Heti
hetes 19.00 Való világ 22.00 Belevaló világ 22.30 Heti hetes
23.30 Beethoven nagy áttörése

STORY TV

7.20 Anne. Kanad. sor. 7.45 Balu kapitány kalandjai 10.30 Dal-
las. 16.50 Született férjek 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei

19.00 Hír 24 19.25 Poirot: A titokzatos kék vonat 21.20 Szere-
lem a Fehér Házban. vígjáték 23.5 A csendestárs kalandfilm 

VIASAT

6.30 Tv-shop 7.35 Doktor House 8.30Két pasi – megy egy kicsi
9.30 Gyilkos sorok  10.30 Trendközelben 11.00 Állati dokik 11.30
A nagy házalakítás  12.25 Extralarge 14.35 Van Helsing.  akci-
ófilm 17.00 Szerintük a világ 17.10 Viharvadászok Am. kalandf.
19.00 Nyugdíjas bajkeverok 19.30 Nyugdíjas bajkeverok 19.55
Szerintük a világ 20.00 CSI: helyszínelők 21.00 CSI: New York-
i helyszínelők 22.00 15 perc hírnév  horror

7:00 Total Italian Football  7:30 Sólyomszem – teniszmagazin
8:30 Svéd jégkorong 10:25 Férfi kézilabda 11:55 Olasz focim-
agazin 12:25 Olasz foci  Parma – Genova élő közv 14:25 Total
Italian Football  14:55 Olasz foci Catania – Juventus élő közv
16:55 Férfi kézilabda 18:45 Olasz foci SSC  Napoli – Fiorentina
20:40 Olasz foci Lazio - AC Miláno

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.30 Csodaműterem 8.55 A halak élete
9.20 Autószalon 10.10 Földünk mesés helyei 11.05 Szlovákia
képekben  11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizen-
ketto Vita 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Bud Bindi.
14.05 Poirot-történetek15.00 Üzlet a korzón  17.10 Senki sem tö-
kéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 A sétány 21.15
Rani 23.00 A felügyelőnő. 

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.10 Farmergaz-
daságok 9.30 Tesztmagazin 9.40 Éjszaka az archívumban
10.45 Família 11.10 Apokalipszis – Hitler 12.10 Világszépe
Szlov. népmese 13.45 Egyházi magazin 14.15 A szó 14.20 Do-
kumentumfilm 15.40 Východná 2009  16.40 Őrangyalok 17.15
Jozef Kronerra emékezünk Mišo 18.20 Csehországon át 18.55
Esti mese 19.55 Hírek 20.05  A Titanic megmentése  21.40 Év-
forduló Tévéjáték 22.45 Lefújva 23.25 Hírek

MARKÍZA

7.05 Tom és Jerry 7.25 Scooby Doo  7.55 Kungfupanda 8.20
Madagaszkár pingvinei  8.40 Egyről a kettőre  9.10 A szép föl-
dönkívüli Am. vígjáték 11.00 Harry Potter és a Tuz Serlege  ka-
landfilm 14.10 Daredevil kalandfilm 16.20 Vasember 2.  19.00
Híradó, sport 20.30 Thor Am. kalandfilm 22.40 Vasember 2.

JOJ

6.00 Arthur 3 – A világok harca  8.10 Pókember  9.05 Kacsa-
mesék 10.00 Beépített főnök 11.00 Kettos ügynök 12.55 Eragon
Am. film 15.20 A szépség és a szörnyeteg  17.30 A helyes ár
18.00 Lakáskultúra 19.00 Híradó   20.30 X-Factor 22.00 Hor-
rorra akadva 3. 23.50 Balls to the Wall  vígjáték

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

Érszűkület centrum
Centrum arteryosklerosys
Olymp Center Komárno, Roľníckej školy (Hajógyár mellett)

Tel.: 0907 750 773

www.erszukuletkezeles.hu

Tavaszi akció! A hirdetés felmutatója 
a kezelésből 10 %

kedvezményben részesül!

Érszűkület? 
Van segítség?
Fájdalommentes és eredményes kezelések…
Állapotfelmérés érszűkület kezelésére!

Tavaszi akció! 

Ismerős arc tűnik fel hamaro-
san a Barátok közt sorozatban: a
Class FM rádiósa, Jáksó László
vendégszerepel a Mátyás király
téren. Nem vált azonban szak-
mát a népszerű műsorvezető,
Laci marad a mikrofon mellett,
olyannyira, hogy a sorozatban is
saját magát alakítja majd. 

„Szokatlan volt számomra a
forgatás, de nagyon aranyosak,
kedvesek voltak  velem a szereplők, a stáb is, jól éreztem magam abban a
pár napban. Régóta nagy rajongója vagyok a sorozatnak, az idősebb sze-
replőket nagyon kedvelem, kedvencem talán Vili bácsi, főleg mióta harmo-
nikázik. Egyelőre nem árulhatok el sok mindent, de annyit ígérhetek, hogy
lesz bőven bonyodalom” – tette hozzá a leghallgatottabb rádió műsorveze-
tője, aki a sorozatban ráadásul egyik kedvencével, Vili bácsival kerül köze-
lebbi kapcsolatba. A nem mindennapi jeleneteket március 24-én és 25-én lát-
hatjuk, ahol kiderül, milyen hatással lesz Jáksó László Vili bácsi zenei kar-
rierjére.  

Szinetár Dóra és párja is táncol 
a Szombat Esti Lázban

Nemrégen még a TV2 Nagy Duett
című műsorában lépett ismét színpadra
egykori duettpartnerével, Dopemannel
Szinetár Dóra, tavasszal már az RTL
Klub Szombat Esti Láz című táncos ve-
télkedőjében szántja fel a parkettet An-
gyal Andris oldalán. Míg kedvese, Mak-
ranczi Zalán, Gönczi Gábor, Csányi Sán-
dor és Győrfi Pál egykori táncpartneré-
vel, Práger Kittyvel mutatja meg tánctu-
dását. „Naponta három-négy órát
próbálunk Angyal Andrissal, az első pár alkalom arról szólt, hogy felébresz-
szem az alvó izmaimat, de mára már élvezem a táncot” – mondta Szinetár,
aki nem félti szerelmét a túlzott médiafelhajtástól.

Jáksó a Barátok köztben 
A hét folyamán

a gyerekes családok már hiva-
talosan is birtokba vehetik a né-
mileg megújuló játszóteret az
Anglia parkban. Néhány új ját-
szóelemmel bővült a gyerek-
park, a kaput lecserélték, és egy
járda épült a bejárathoz. 

A város általános érvényű rende-
lete szerint március 15-én nyitott volna
a gyerekpark a Tiszti Pavilon szom-
szédságában, azonban a munkálatok
elhúzódása miatt néhány napot csú-
szik a kezdés. A hét elején még gu-
miszőnyeget helyeznek az új játszóe-
lemek alá, ezt követően indulhat a sze-
zon. Noha a múlt héten még zárva
volt a gyerekpark, néhány család nem
bírta kivárni a nyitást, s a kerítést át-
mászva beugrottak egy kis játékra.

Egy tavalyi testületi döntés értel-
mében a park egy 25 ezer eurós hi-
telkeretből némileg megújulhatott.
Előbb egy térkővel kirakott járdasza-
kasz épült a bejáratnál (11.400 euró),
majd az év végén 3 új játékot (9.700
euró) helyeztek ki. Az év elején egy
új kapu (970 euró) került a bejárat-
hoz, a napokban pedig a gyerekek
biztonságát szolgáló gumiszőnyegek
(1500 euró) is a helyükre kerülnek. A
játszópark közepén található 3 régi
csúszdát leszerelték, mivel már nem
feleltek meg az előírásoknak, s a ho-
mokozót is áthelyezték a park másik
pontjára. Az elmúlt hetekben a Bás-
tya lakótelepen ugyancsak kihelyez-
tek egy csúszdát a városi hivatal
szervezésében, amely 1.400 euróba
került. 

(kb)

KOMÁROM.
A héten nyit a gyerekpark



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
Kosárlabda

Kézilabda - Nők I. Liga

A hétvégi 14. forduló sem telt el izgalmak
nélkül a női I. kézilabda ligában, míg a nasz-
vadi/ímelyi lányok odahaza öt góllal verték
a Kassa csapatát, addig a csallóközaranyo-
siaknak  nem volt okuk az örömre, ugyanis
Pozsonyban az első félidő 22. percében el-
hagyták a Hant Aréna játékterét.

Naszvad/ímely – Bernolákova Košice 25:20
(12:10)

Jól kezdtek a hazaiak, és a meccs elején ha-
marosan 3:1-es vezetésre tettek szert. A folyta-
tásban egy darabig fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, de később elsősorban a jó védekezésnek
köszönhetően újból három gól lett Naszvad/Ímely
előnye. Az ellenfél legjobb játékosára személyit
játszottak a hazaiak, s ez azt eredményezte, hogy
a lazább védelmi falba könnyebben „bejártak” a
kassaiak. A térfélcsere után sokat javult a hazai
gárda védekezése és a támadásokban is jeles-
kedtek. A végén visszavettek az iramból, taka-
rékba  tették a gépezetet, így az ellenfél korrigál-
hatta az eredményt. A  zord idő ellenére is meg-
telt a Vlahy Jenő Sportcsarnok, végre az első ta-
vaszi hazai mérkőzésen, szép játék után győztek
a hazai lányok, a nézők nagy örömére. 

Hazai góldobók: Pócsiková Katarína 7, Szabó
Veronika 6, Haris Edina 5, Bízik Réka 3, Molnár
Borbála 2,  Oláh Gabriella, Šulan Zsuzsa 1-1.

Március 22-én, szombaton 18 órakor Seni-
cán játszik a naszvadi/ímelyi csapat.

Inter - Csallóközaranyos 22:6 - félbeszakadt
Az aranyosi csapat szombaton Pozsonyban ven-

dégszerepelt a Hant Arénában. Amit ezen az ösz-
szecsapáson a „síp mesterei” műveltek, az nem
volt mindennapi. A mérkőzés távolról sem szólt a
kézilabdáról. Sorozatos kiállítások, figyelmezteté-
sek, melynek nagy része az aranyosiakat sújtotta.
Az aranyosi gárda egyik legjobb játékosát,Turza
Szilviát az első félidő 10. percétől a bírók végleg ki-
állították. Ahogy a közmondás mondja: Ha lúd le-
gyen kövér, ennek fényében az aranyosi csapat
edzőjét, Peter Talárt is kiállították. Sajnos voltak
olyan momentumai is a mérkőzésnek, amikor hat
hazai támadt két aranyosival szemben, mivel a
többiek a játékvezetők jóvoltából „pihenésre” kény-
szerültek. Az egyoldalú játékvezetés folytán a ta-
lálkozó 22:6-os állásnál az első félidő 22. percében
félbeszakadt, mert az aranyosi vezetés úgy dön-
tött, hogy ehhez az indiszponált játékvezetéshez
nem asszisztálnak, és elhagyták a játékteret.

Peter Talár edző a mérkőzés után nagyon kor-
rektül nyilatkozott, és elmondta, hogy egyszerűen
nem érti, mi volt az oka ennek a bíráskodásnak.
Majd közölte, ezen a héten csütörtökön a fegyelmi
bizottság meghozza döntését, hogy milyen bün-
tetést kap az aranyosi csapat.

Mindenesetre a csallóközaranyosiakra nagy
erőpróba vár a hétvégén, ugyanis szombaton a
női I. liga listavezetőjét, az UDHK Nitra csapatát
fogadják. A mérkőzés a Kóczán Mór Sportcsar-
nokban lesz 17.00 órától.

NŐK II. LIGA
A női II. ligában is elkezdődnek a csatározások.

A hétvégén a listavezető gútai lányok Galgócra
utaznak. Erről, és a többi mérkőzésükről is tudó-
sítani fogjuk a kézilabdarajongókat.
A női II. kézilabdaliga állása a tavaszi rajt előtt
1. Kolárovo 6 5 0 1 161:119 10 
2. Lehnice 6 4 1 1 115:105 9
3. Hlohovec 6 4 0 2 149:118 8
4. Detva 6 2 1 3 87:93 5
5. Martin 6 2 0 4 132:138 4
6. Nové Zámky 6 1 2 3 131:166 4
7. Topoľníky 6 1 0 5 116:152 2

Čadca csapata kilépett a bajnokságból.

Félbeszakadt az Inter – Csallóközaranyos meccs

Tovább tart a kiélezett küzdelem
Pénteken folytatódott a Szlovák Kosárlabda
Extraliga rájátszása, melyet a komáromi csa-
pat várt kedvezőbb helyzetből, ugyanis két
idegenbeli mérkőzést követően 1:1-re tudta
hozni a Nyitra elleni párharc első felvonását. 

A csapatok ott folytatták, ahol majd egy hete
abbahagyták. Pénteken egy küzdelmes és ki-
egyenlített találkozón egészen a meccs utolsó
negyedéig úgy tűnt, hogy a vendégek húzzák
be a győzelmet. A Duna-parti gárda viszont
egy fantasztikus hajrának köszönhetően ismét
döntetlenre mentette a meccset, melyhez Bje-
lica utolsó pillanatokban született triplája is
igencsak kellett. Következhetett a hosszabbítás,
melyben a múlt hetihez hasonlóan újra a piros-
fehérek bizonyultak jobbnak, a jelenlévő nézők
legnagyobb örömére.

MBK Rieker Com-therm Komárno – BK
Edymax SPU Nitra 77:76 (17:23, 20:15, 7:19,
25:12, 8:7) - hosszabbítás után

A legjobbak: Komárom - K. McElrath 16
pont, M. Kovačevič 15 pont (5 hármas), K.
Bjelica 12 pont., D. Joyner 6 pont (9 lepat-
tanó). Nyitra – G. Jenkins 27 pont (15 lepat-
tanó), P. Sparks 21 pont (5 hármas), P. Lo-
šonský 12 pont 

A szombati mérkőzést már  2:1-es komá-
romi előnnyel kezdték meg a csapatok. A ven-
dégek tűntek frissebbnek: volt, hogy több, mint
10 ponttal is vezettek. Később magukhoz tértek
a komáromiak is, elérhető közelségbe került
az egyenlítés, de pár bizonytalan kísérletnek

köszönhetően 6 pontos hátrányban vonulhattak
az öltözőbe. Muszáj megjegyezni, hogy mind-
két oldalon rengeteg volt a hiba, talán az előző
napi kimerítő összecsapásnak köszönhetően.
A második játékrészben ismét elhúzott a nyitrai
csapat, a hazaiak szinte végig az eredmény
után futottak. Az utolsó negyedben majdnem
minden komáromi pontra volt vendégválasz,
így a párharc 2:2-ről folytatódik a nyitraiak ott-
honában.

MBK Rieker Com-therm Komárno – BK
Edymax SPU Nitra 69:80 (15:19, 18:20, 16:18,
20:23)

A legjobbak: S. Bilic 14 pont , K. Bjelica 10
pont, L. Stojanov 10 pont, illetve Lošonský 23,
Sparks 23 (4 hármas), Jenkins 15.

A két csapat legközelebb március 22-én
18:00-kor, Nyitrán csap össze. Az Inter és a 
Prievidza már ott van a négy között, a Svit pe-
dig 3:1-re vezet a Handlová elleni párharcban.

SZURKOLóI SZUBJEKTíV: „Nagyon kár
ezért a második hazai meccsért, hiszen győ-
zelem esetén eléggé nagy lépést tehettünk
volna a legjobb négy közé jutásért. Ilyen a
sport: pénteken mi voltunk frissebbek, szom-
baton meg a Nyitra. Még 24 óra leforgása alatt
is előfordul, hogy két közel azonos csapat két
különböző végeredményt produkál. Semmi
sincs veszve. A következő meccsen újra bebi-
zonyíthatjuk, hogy idegenben is képesek va-
gyunk meglepetést okozni. Én ott leszek, és tel-
jes erőmből szurkolok majd a csapatnak!” Fotó: Karol Scholtz



2014. már-
cius 1-jén és 2-án a szentpé-
teri szlovák tannyelvű alapis-
kola tornatermében került
megrendezésre a szlovák
nemzeti ifjúsági liga két for-
dulója 151 regisztrált ver-
senyzővel. 

A szervezők Mgr. Mazan Ma-
rek vezetésével egy nagyszerűen
előkészített versenypályával vár-
ták a versenyzőket, ahol az U14-
esek és az U16-osok képvisel-
tették magukat. A versenyzőknek
(lányok és fiúk egyaránt) lég-
fegyver kategóriában kellett helyt-
állniuk. Puskával és pisztollyal is
megmutathatták pontosságukat,
tudásukat. A lőlap mindegyik
számban 10 m-re volt felállítva.
Többen is megdöntötték saját
egyéni rekordjaikat, vagy beállí-
tották a már meglévőket, de vol-
tak olyanok is, akik új szlovák
csúcsot értek el. Ilyen volt az
ŠSK Royal Komárno színeiben
versenyző Bohoš Lucia is, aki a
VzPu 3x20 –as (légfegyver, tér-

delő, fekvő és álló helyzet) kate-
góriájában új szlovák csúcsot el-
érve 594 köregységgel végzett
az élen. Voltak osztályok, me-
lyeknél a versenybíróknak na-
gyon kellett figyelni, ugyanis az
első három helyen is pontegyen-
lőség alakult ki. Ezekben min-
denki 400 köregységet ért el
(maximális pontszám), így esett
meg az, hogy többször három, il-
letve négy első helyezett is ki lett
értékelve. 

2014. március 3-án, változatlan
helyen került megrendezésre az
idei alapiskolák valamint nyolc-
éves gimnáziumok Nyitrai kerületi
döntője Slávia légfegyver kategó-
riában. A versenyzőknek 10 m-re
kihelyezett lőlapra kellett leadniuk
fekve 30 lövést 40 perc alatt. Kb.
80 kisiskolás regisztrálta magát,
hogy az eddig elért eredmények
alapján megmérkőzhessenek a
szlovák országos döntőbe való
bejutásért, melyre április hó ele-
jén kerül sor. Ide az első három
helyezett juthat majd el, képvisel-
vén a Nyitrai kerületet. 
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Röplabda

Az e heti tippelésben 
Molnár Péter, a Paks ko-
máromi származású ka-
pusa is segített nekem.
Nem mindig értettünk
egyet, dehát erről szól ez a
történet.

Az a jó az angol Premier
League-ben, hogy szinte

minden hétre jut egy-egy igazi nyalánkság. Ennek
nemcsak a fociimádók örülnek, hanem azok is,
akik nem félnek pár euró befektetésével még iz-
galmasabbá tenni a mérkőzések követését. 

Chelsea – Arsenal (március 22, 14:45)
- Azt gondolom, hogy ezt a háromesélyes ösz-
szecsapást elég sokan várják, hiszen a bajnoki
cím sorsa múlhat rajta. Éppen ezért semmi két-
ségem sincs afelől, hogy mindkét gárda tudása
javát fogja nyújtani a siker érdekében. Ebben a
párharcban a vendégcsapatnak van égetőbb
szüksége a három pontra, ugyanakkor a Chelsea
túl nagy falatnak fog bizonyulni. Tippem: 1, Mol-
nár Péteré: X

Real Madrid – Barcelona (március 23, 22:00)
– Az „El Classicó“ minden sportfogadó álma.
A spanyol foci kedvelői minden évben erre a
párosításra várnak, és a csapatok általában ki
is szolgálják az érdeklődőket. Most viszont
némi formahanyatlást vélek felfedezni katalán
oldalon, ráadásul a listavezető királyi gárda
előtt is hatalmas lehetőség nyílik arra, hogy el-
lépjen az őt üldözőktől. A meccs kimenetele
korántsem egyértelmű, de most a Real Madrid
felé billen a mérleg nyelve. Tippem: 1, Molnár
Péteré: 2

Lazio – AC Milan (március 23, 21:45) – Az egy-
kor szebb napokat is megélt klubok most a kö-
zépmezőnyben bukdácsolnak, a hazaiaknak
viszont még van némi esélyük elcsípni egy euro-
ligát érő pozíciót. A milánói gárda még a jelenlegi
helyzetében is képes meglepetést okozni, ezért
a bátrabb fogadók megpróbálkozhatnak egy dön-
tetlennel. Tippem: X, Molnár Péteré: 1

Paks – Győr (március 22, 21:00) – Két igencsak
rossz formában levő csapat találkozik, ráadásul
a tavaszi rajt előtt mindkét helyen edzőváltás tör-

Focicsemege sportfogadóknak

Befeje-
ződtek a röplabda extra-
liga alapszakaszának
küzdelmei. Az újonc ko-
máromi gárda drámai
körülmények közt  vég-
zett a nyolcadik helyen.

Annak ellenére, hogy
Ólublón 3:0-ás győzelmet
arattak, minden az utolsó
mérkőzésen dőlt el, ahol mi-
nimálisan egy pontot kellett
begyűjteniük. Óriási küzde-
lemben, 0:2-es szetthátrány-
ból feltámadva hosszabbí-
tásra kötelezték a Trencsén
csapatát, mely ugyan végül
behúzta a győzelmet, de a
komáromiak ekkor már elér-
ték céljukat, a 3:2-es vere-
ségért járó pontnak köszön-
hetően. Kiesési osztályozó
helyett így a többszörös szlo-
vák bajnok és kupagyőztes
ŠK Chemes Humenné csa-
patával fog meccselni a

Duna-parti gárda, mégpedig
a legjobb négy közé jutásért.
A homonnaiak egyébként a
közép-európai ligában is
képviseltetik magukat, ahol
a legjobb négy között ta-
nyáznak. 

„Három győztes mérkőzé-
sig tart a párharc, de az iga-
zat megvallva nagyon ke-
mény ellenféllel találkozunk.
Úgy érzem, ezt nem szé-
gyen bevallani, de küzdeni
fogunk. Ugyanakkor az ötö-
dik helyet még elcsíphetjük,
hiszen a homonnaiak elleni
negyeddöntő után várni fog
ránk egy helyosztó is.“-
kezdte Ferencz László klub-
menedzser, amikor a csapa-
táról faggattuk. Elmondta,
hogy az első extraligás év
főleg a tanulásról és a ta-
pasztalatszerzésről szólt.
„Hatalmas a különbség az
extraliga és az I. liga között.
Az ellenfelek tudásban,

KOMÁROM.

Terv teljesítve anyagiakban, taktikai felké-
szültségben is jócskán az al-
sóbb osztályok fölé nőnek.
Éppen ezért sikerként érté-
kelem azt a tényt, hogy jö-
vőre újra a legjobbak között
szerepelhetünk !” - folytatta.

A komáromi VK Spartak a
jövőben a fiatalokra kíván
építkezni. A klub kezdemé-
nyezésére elindult egy után-
pótlás-program is, melybe
bekapcsolódtak a helyi alap-
iskolák is. Az általuk szerve-
zett  minibajnokság keretein
belül mérik össze a tudásu-
kat a fiatalok, egy-egy alka-
lommal több tucatnyian.
„Szeretnénk mindezt a to-
vábbiakban is folytatni, ha le-
het még több régióbeli iskola
bevonásával. Mindez na-
gyon fontos a számunkra, hi-
szen saját magunknak akar-
juk a játékosokat kinevelni,
hogy a jövőben még a mos-
taninál is kisebb számú légi-
ósra legyen szükségünk. Se-
gítené az ügyünket az is, ha
valamelyik középiskolában
sportosztály nyílna. Ezért
személy szerint is tenni sze-
retnék”.

A klubmenedzser jövőre
szeretné a középmezőnyben
látni a csapatot,  hosszabb
távon pedig mindenfélekép-
pen az élmezőny és a nem-
zetközi megmérettetés a cél.
Fontosnak tartja, hogy a né-
zők megkedveljék ezt a
sportágat is, és minél na-
gyobb számban kilátogassa-
nak a mérkőzésekre. Az ér-
deklődők ezt meg is tehetik,
rögtön kedd este, 18:00-kor,
a komáromi sportcsarnok-
ban.

A résztvevő csapatok  és a város támogatásának kö-
szönhetően újra megrendezésre került a komáromi te-
remlabdarúgó-bajnokság, immáron hetedik alkalom-
mal. 14 gárda jelentkezett be a végső győzelem re-
ményében, végül a Bauring City csapatkapitánya
emelhette a magasba az első helyért járó kupát.

Ehrenberger Erik (főszervező):  „Amennyiben nem csal
az emlékezetem, ennyien még sosem neveztek be a városi
Futsal-ligába. Időnként teljesen jó iramú és magas színvo-
nalú mérkőzéseknek lehettünk szemtanúi. A nagyobb mecs-
cseket több százan kísérték figyelemmel,  a döntőre majd-
nem megtelt a komáromi sportcsarnok. Jövőre minden bi-
zonnyal újra részt vállalok a szervezésben. A lebonyolítást il-
letően módosul pár dolog, például a játékvezetés is egy
olyan téma, amit újra kell gondolnunk.  Összességében elé-
gedett vagyok, és várom a folytatást. Remélhetőleg a váro-
son kívül más is megtámogat majd minket.”

Döntő: Bauring City – FC Doki 6:5 (4:1) Gólszerzők:
Gonzáles J. 3, Lérant P. 2, Szórád Cs. – Nagy J. 3, P.
Cong, Gelle Š.

A harmadik helyért: Black Bull-Litovel – Barracuda 6:13
Gólszerzők: Uzola I., Turza R. 4, Zsidek M. – Porubszky A.
2, Janík G. 2, Hajko D., Szénási I., Pivoda M.  2, Kürthy R.,
Oršolík T.  4

A végső sorrend: 1. Bauring City, 2. FC Doki, 3. Barra-
cuda, 4. Black Bull-Litovel, 5. Anaplast, 6. Amfora, 7. Activ,
8. Cars Team, 9. DHL, 10. KFC serdülők, 11. Selye János
Egyetem, 12. Králik TV, 13. Ilmont, 14. Vágfüzes

A torna gólkirálya Nagy Jenő (Amfora) lett, 45 találattal. A
legjobb hálóőrnek Tomáš Bathó-t választották, aki az FC
Doki kapuját védte.

A komáromi futsal királyai

A győztes Bauring City csapata (Fotó: knfoci.sk)

Prispejte 2 % z dane na činnosť nášho občianskeho združenia
Kajak & kanoe klub Komárno 

a dajte šancu mladým športovcom. 

Támogassa adója 2 %-ával polgári társulásunk tevékenységét
s ezzel adjon az ifjú tehetséges sportolóinknak esélyt.

Kajak & kanoe klub Komárno
Župná 18, 94501 Komárno
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IČO/SID: 00609153 
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Vopred ďakujeme za Vašu podporu!
Előre is köszönjük a segítséget!

Komáromban bonyolították le az országos karate kupa
második fordulóját, melyen 53 klub 387 versenyzője vett
részt. 

Karate

Újabb gútai sikerek

Helyszíni beszámolók alapján eléggé sűrű volt a mezőny,
éppen ezért mindenkinek keményen meg kellett dolgoznia a
siker érdekében. A gútai Taiyó karate egyesület 10 emberrel
nevezett be, melynek hozománya két arany- és két bronzé-
rem lett. Csapatszinten összesítésben a 11. helyen zártak.

Eredmények:
Bagita Daniel - kata 1. kumite 1. hely,  Nagy Viktor - kata

3. hely, Szulcsányi Anasztázia - kumite 3. hely.

Fiatalok és a
sportlövészet

Március 8-án tartották a
Duna liga első fordulóját a Pozso-
nyi Sólymok tornatermében.

A magyarországi csapatok ugyan hi-
ányoztak erről az eseményről, de az
újonc osztrákok jelenléte annak elle-
nére is színesítette a rendezvényt, hogy
végül pont nélkül kellett távozniuk. 

A küzdelmek 5 csapat közt folytak,
végül a gútaiak magabiztos teljesítmé-
nyüknek köszönhetően, minden mér-
kőzést megnyerve, a tabella élére áll-
tak.
Mérkőzések:
Gúta – Hlohovec 5:0
Pontszerzők: Vajkai, Szabó, Kárpáty
G, Kárpáty E, Urbán.
Gúta – Sokol Bratislava 4:1
Pontszerzők: Vajkai, Szerdahelyi, Kár-
páty E. Urbán.
Gúta – Galanta 5 : 0
Pontszerzők: Vajkai, Szerdahelyi, Kár-
páty G, Kárpáty E. Urbán
Gúta – Bad Pirawarth (Ausztria) 5:0
Pontszerzők: Román, Szabó, Benyó,
Kárpáty E, Urbán.
Csapattagok:
66 kg: Vajkai Károly, Román Sándor,
73 kg: Szabó Ákos, Szerdahelyi Soma,

81 kg: Fekete Ákos, Kárpáty Gergely,
Benyó Viktor,
90 kg: Kárpáty Ernő,
+90 kg: Murányi Gábor, Urbán Gergő.

Eredmények a három forduló után:
1.  ŠK Kolárovo 8 pont
2.  Sokol Bratislava 6 pont
3.  Arkadia Galanta 4 pont
4.  Judo Hlohovec 2 pont
5.  Bad Pirawarth 0 pont
A következő forduló májusban zajlik,
Ausztriában.

Március 9-én Bazinban lezajlott a csel-
gáncs diák olimpiász idei első fordu-
lója. A gútai diákok ismételten bizonyí-
tották felkészültségüket, ezt az elért
eredmények is hűen tükrözik: 8 indu-
lóból 7-en dobogós helyen zártak.

1. hely Keszeli Róbert fi. diák 34 kg
1. hely Szabó Veronika id. diák 48 kg
1. hely Manyuš Kristóf fi. diák 30 kg
2. hely Szabó Margaréta mini diák 29 kg
2. hely Szépe Zsolt id. diák 73 kg
2. hely Tóth Miklós Levente id. diák 34 kg
2. hely Kulich Tibor id. diák 46 kg
4. hely Angyal Márk fi. diák 46 kg

Cselgáncs

tént. Nem számítok szép mérkőzésre, főleg úgy,
hogy a hazaiak fejvesztve menekülnének a kie-
sőzónából, a győriek pedig minden bizonnyal ver-
senyben maradnának a dobogóért folytatott
küzdelemben. Nyögvenyelős döntetlenre számí-
tok, bár a magyar NB1-ben sosem lehet tudni.
Tippem: X (Péter nem tippelt a saját mecs-
csére)

Slovan – DAC (március 22, 17:00) – Ezt a pár-
harcot nem kell bemutatni senkinek, aki egy kicsit
is konyít a honi labdarúgáshoz. A bajnoki cím vá-
rományosa látja vendégül a szinte biztos kiesőt
(bár csodák még történhetnek). Fel szeretném
hívni a figyelmet, hogy pont az ilyen meccseket
szokták „szelvénygyilkos”-ként emlegetni, mert a
biztosnak vélt kimenetelnek köszönhetően elég
sokan megjátsszák, a nagyon alacsony szorzó el-
lenére. Én azt mondom, hogy a hazai győzelmet
nem érdemes megkockáztatni, hiszen nem hoz
annyit a konyhára. A vérbeli hazárdőrök viszont
alacsony téttel rárepülhetnek a döntetlenre, mert
a fociban ez bármikor megtörténhet. Tippem: X
(kis téttel), Molnár Péteré: 1.

Sok szerencsét és jó szorzókat kívánunk!

Kovács “Gerzson” Dávid

GÚTA.

SZENTPÉTER.

Az elért eredmények alapján 
a következő iskolákról van szó: 
Idősebb korosztályban
1. Szentpéteri szlovák alapiskola 

és óvoda „A“
2. Szentpéteri szlovák alapiskola 

és óvoda „B“
3. Veľký Lapáš-i alapiskola

Fiatalabb korosztályban:
1. Szentpéteri alapiskola
2. Úľany nad Žitavou
3. Sv. Ladislava Topoľčany
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RÉGIóBAjNOKSáG

1. KFC 17 14 1 2 35:15 43
2. V. Meder 17 14 0 3 42:11 42
3. Gabčíkovo 17 12 3 2 43:14 39
4. Neded 17 10 4 3 34:15 34
5. V. Ludince 17 8 5 4 33:21 29
6. Palárikovo 17 8 5 4 22:12 29
7. L. Rovne 16 7 5 4 28:18 26
8. H. Nitra 17 8 1 8 28:22 25
9. Beluša 17 8 0 9 29:32 24

10. Domaniža 16 6 3 7 20:25 21
11. J. Bohunice 17 6 3 8 21:27 21
12. Topoľníky 17 5 5 7 19:27 20
13. Tr. Stankovce 17 3 3 11 13:27 12
14. Nitra jun. 17 2 3 12 20:38 9
15. Bánovce n/B. 17 2 0 15 13:38 6
16. Galanta 17 0 3 14 5:63 3

IV. LIGA

1. Vrakúň 17 12 5 0 39:8 41
2. Šurany 17 11 4 2 38:10 37
3. Vlčany 17 9 5 3 29:14 32
4. ČFK Nitra 17 10 1 6 40:23 31
5. ViOn „B“ 17 9 3 5 33:24 30
6. Kolárovo 17 8 5 4 30:16 29
7. Váhovce 17 8 2 7 40:35 26
8. DAC „B" 17 8 2 7 19:16 26
9. Štúrovo 17 7 4 6 29:30 25

10. V. Lovce 17 7 2 8 24:30 23
11. Tvrdošovce 17 6 3 8 28:31 21
12. Dvory n/Ž. 17 5 5 7 29:34 20
13. N. Život 17 4 4 9 19:29 16
14. Želiezovce 17 3 5 9 30:40 14
15. Imeľ 17 1 3 13 14:50 6
16. Močenok 17 1 1 15 9:60 4

V. LIGA

1. Sv. Peter 17 11 2 4 39:22 35
2. Hurbanovo 16 10 2 4 35:15 32
3. Marcelová 17 10 2 5 30:18 32
4. Bánov 17 9 4 4 35:19 31
5. Kozárovce 17 10 1 6 35:23 31
6. Kalná n/Hr. 17 9 3 5 37:16 30
7. H. Vrbica 17 10 0 7 34:19 30
8. Nesvady 17 9 3 5 29:18 30
9. Podhájska 17 6 5 6 35:39 23

10. Komjatice 16 6 4 6 24:27 22
11. Bešeňov 17 6 2 9 28:48 20
12. Okoličná n/O. 17 6 1 10 20:25 19
13. D. Ohaj 17 4 3 10 12:29 15
14. V. Kýr 17 4 2 11 21:35 14
15. T. Lužany 17 3 2 12 16:41 11
16. Čaka 15 2 2 11 21:57 8

TERüLETI BAjNOKSáG

1. Hetény 16 11 2 3 39:18 35
2. Keszegfalva 16 10 2 4 49:31 32
3. Bátorkeszi 16 9 3 4 29:21 30
4. Izsa 16 9 2 5 46:35 29
5. Perbete 16 9 2 5 32:23 29
6. FK Activ 16 8 2 6 40:22 26
7. Lakszakállas 16 8 1 7 32:37 25
8. Marcelháza „B“ 16 7 3 6 31:32 24
9. Búcs 16 7 3 6 26:28 24

10. Gúta „B“ 16 7 2 7 30:37 23
11. Dulovce 16 6 4 6 32:34 22
12. Dunamocs 16 5 3 8 30:36 18
13. Nemesócsa 16 5 1 10 24:25 16
14. Cs.-aranyos 16 4 4 8 29:33 16
15. Šrobárová 16 2 4 10 17:36 10
16. Madar 16 2 0 14 16:54 6

RÉGIóBAJNOKSÁG

Nagymegyer – Bős 1:0 (0:0) –
Gólszerző: Mészáros Ádám (48. p.)

Zord időjárási körülmények között
kellett a csapatoknak teljesíteniük,
különösen a szél tört borsot a játé-
kosok orra alá. Az első félidőben
meddő mezőnyjáték folyt, a máso-
dikban viszont szinte azonnal veze-
tést szerzett a hazai csapat. A to-
vábbiakban is ők diktálták a tempót,
a bősi csapat inkább pontrúgásokból
veszélyeztetett, egyszer még a ka-
pufát is eltalálták. Több gól már nem
született, a három pont ismét otthon
maradt.

További eredmények: Bánovce
– Palárikovo 0:1, J. Bohunice – Ne-
ded 1:1, Beluša – Topoľníky 3:0, Ga-
lanta – Horná Nitra 0:1, Veľké Lu-
dince - Nitra jun. 0:0, Domaniža –
Led. Rovne    - elhalasztották.

IV. LIGA

Gúta – ČFK Nitra 3:0 (1:0) – Gól-
szerző: Magyar (mesterhármas) – A
mérkőzés elején inkább a vendégek
kezdeményeztek, később felvette a
tempót a hazai csapat is, melynek
eredményeképpen a 30. percben
meg is szerezték a vezetést. Innen-
től kezdve nem volt kérdés a meccs
kimenetele, és végül Magyar mes-
terhármasának köszönhetően telje-
sen megérdemelt hazai győzelem
született.

További eredmények: Ímely -Vá-
hovce 3:4, Štúrovo – Močenok 4:0,
Vlčany – Šurany 2:1, Dvory n/Ž. –

Tvrdošovce 0:3, Vion „B“ – Želie-
zovce 1:1, Veľké Lovce – Vrakúň 1:1,
DAC “B” – Nový Život 1:0,

V. LIGA

Marcelháza – Ekel 2:0 (1:0) – gó-
lok: Bakura Z., Bottyán – Az edzőjét
egészségügyi okokból nélkülöző ha-
zai csapat még így foghíjasan is töb-
bet kezdeményezett a járási ranga-
dón. Az ötödik percben meg is sze-
rezték a vezetést. A második félidő-
ben az időjárásé volt a főszerep, de
az eső és a viharos szél ellenére is-
mét a hazaiak mattolták az ellenfél
védelmét, ezért a győzelem teljesen
megérdemelt volt.

Garamkálna – Szenpéter 2:0
(1:0) – Mint oly sok másik mérkőzé-
sen, itt is rossz időjárási körülmé-
nyek között küzdöttek a felek. Ki-
egyenlített mezőnyjáték zajlott, ahol
a vendégcsapatnak több egyenlítési
lehetősége is volt. Ezek mind kima-
radtak, ezért jogos a hazai győze-
lem.

Komját – Naszvad 1:1 (1:0) – gól:
Hengerics – Az első félidő mond-
hatni egyetlen hazai helyzete góllá
érett. A második játékrészben korán
emberelőnyhöz jutottak a vendégek,
melynek köszönhetően be is „tapa-
szották“ a komjátiakat a saját tizen-
hatosukba. A fölény gólt eredmé-
nyezett, de röviddel ezután tőlük is
kiállítottak egy játékost. Pár játékve-
zetői ítélet miatt joggal lehetett 
hiányérzete a vendégtábornak.

További eredmények: H. Vrbica
- T. Lužany 4:1, Dolný Ohaj - Bánov
1-3, Kozárovce - Bešeňov 4:2, Veľký
Kýr - Podhájska 3:1 Ógyalla és Čaka
szabadnapos volt.

TERüLETI BAJNOKSÁG

Csallóközaranyos – Dunamocs
0:0 (0:0) – A vendégek inkább a
deffenzív játékkal foglalatoskodtak,
és ha az egy pont volt a cél, akkor
nagyon jól is tették, hiszen a haza-
iak képtelenek voltak feltörni az el-
lenfél védekező szekcióját.

FK Activ – Bátorkeszi 2:1 (2:1) –
gól: Csonka Attila 2x, Blaho – A ha-
zaiak már 9 perc játék után kidolgoz-

ták kétgólos előnyüket, melyre a ke-
sziek csak a félidő vége előtti percek-
ben tudtak válaszolni. A második fél-
idő inkább a küzdelemről szólt, sok
nagy vendéghelyzet is kimaradt, ép-
pen ezért a szerencsésebbik csapat
gyűjtötte be a három pontot.

Madar – Lakszakállas 1:2 (1:1),
gólok: Gáspár, ill. Inczédy T., In-
czédy Sz. – A tabellán elfoglalt he-
lyek ellenére kiegyenlített játékot ho-
zott a mérkőzés. A nagy szélben lát-
ványos fociról ugyan nem lehetett
szó, végül a szerencsésebb csapat
behúzta a győzelmet.

Izsa – Újgyalla 2:0 (0:0) – gólok:
Kurucz Á, Vörös R. – Az első játék-
részben nem sok említésre méltó tör-
tént, a második félidő alapján viszont
a két gólnak köszönhetően is meg-
érdemelt hazai győzelem született.

Marcelháza “B” – Keszegfalva
1:1 (0:1) gólok: Marikovec, ill. Unter-
mayer – Annak ellenére, hogy már
az ötödik percben hátrányba került a
hazai csapat, szinte végig dominált.
Sajnos rengeteg helyzetet puskáz-
tak el, így csak az egyenlítés sikerült.

Perbete – Hetény 0:1 (0:0) – Gól-
szerző: Marikovec – Az  első 30
percben a hazaiak voltak fölényben,
még a kapufát is eltalálták, de gól
nem született. Később feljött ugyan
az ellenfél, de inkább a perbeteiek
birtokolták a labdát. A második fél-
időben aztán egy hetényi kontra
góllá érett, és ezt az előnyt sikerült
az utolsó sípszóig megőrizni.

Šrobárová – Gúta „B“ 2:3 (0:0) –
Cabada 2x, ill. Tóth, Rohoška, Ba-
ráth Cs. – Az első félidő enyhe hazai
mezőnyfölényt hozott, de a kapuk
nem igazán forogtak veszélyben.  A
második periódusban már 3:0-ra is
elhúztak a gútaiak. A kapusuk még
egy 11-est is hárított. Nem sokkal
ezután emberhátrányba kerültek, és
a hazaiak két gólt is szereztek, de
egyenlíteniük már nem sikerült.

Búcs – Nemesócsa  2:0 (1:0) –
Gólok: Grajszky, Pozsonyi – Az első
félidőben a vendégek beszorultak a
kapujuk elé, és egy szögletből gólt is
kaptak. A második játékrészben a
búcsiak megduplázták előnyüket, és
megérdemelten tartották otthon a
három pontot.

Nem volt partner az időjárás
T. Stankovce – KFC 0:2 (0:0) –

Gólszerzők: Antunovič, Gonzales
J.- Hiába vártak a nézők szemet
gyönyörködtető játékot, az időjá-
rás sajnos ebben nem volt part-
ner. A szeles időben megrende-
zett mély talajú mérkőzésen az
első félidőben inkább birkóztak a
felek, mintsem futbaloztak. A má-
sodik játékrészben aztán két gólt
is szereztek a komáromi lilák, így
a rossz körülmények ellenére is
megérdemelt győzelemmel tér-
hettek haza.

Fotó: Kovács Zoltán


