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Ötmillióból 
bővíthet 
a KOMVaK?

Két nagyobb fejlesztésre is ké-
szül idén a Komárom város tulaj-
donában lévő vízmű, a KOMVaK.
A cég 5 millió eurós pályázatot
nyújtott be a komáromi tisztítóál-
lomás bővítésére, s nagy esély
van arra, hogy sikeresek lesznek.
További jó hír, hogy csak hóna-
pok kérdése, és a Kaván élők is a
komáromi vezetékes ivóvizet
használhatják. A vízdíjak egyelőre
a tavalyi szinten maradnak.

3. oldal

Óraátállítás vasárnap
Március utolsó vasárnapján,

vagyis 30-án kell hajnali kettőről
háromra állítani az órákat, mely-
lyel megkezdődik a nyári idő-
számítás.

Az óraátállítást először három
évvel az első olajárrobbanás után
vezették be Franciaországban
1976-ban. A lépést akkor azzal in-
dokolták, hogy az akcióval 300
ezer tonna kőolajnak megfelelő energiamegtakarítás érhető el.
Nálunk 1980 óta alkalmazzák a nyári időszámítást, sok állam-
ban viszont időközben megszüntették (például Indiában, Kí-
nában, Oroszországban, de Ausztrália egyes államaiban is),
mivel a legújabb kutatások szerint a megváltozott energiafo-
gyasztási szokások miatt a megtakarítások csökkentek, vagy
teljesen megszűntek.

Kinek kedvez 
a bevásárlóturizmus?
A forint gyengülésének köszön-
hetően a komáromi régióban
élénk a határon átnyúló bevásár-
lóturizmus. A családi kasszák jól
járnak, azonban a tartósan
gyenge forint a munkahelyeket
veszélyezteti a szlovákiai oldalon.

2. oldal

Sokáig úgy tűnt, csak idő kérdése, hogy megoldódjanak az őrs-
újfalusi Dafné szociális otthon problémái, s új helyre, a volt gadóci
mezőgazdasági iskola épületébe költözhessen. Most azonban egy
nem várt fordulat következett be, ami veszélybe sodorta az intéz-
mény létét. 3. oldal
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Szombaton, március 29-én eldől, ki lesz Szlovákia
következő köztársasági elnöke. Az államfőválasztás
második fordulójában Robert Fico Smer-elnök, jelen-
legi kormányfő és Andrej Kiska független jelölt csap-
nak össze.

A politikai elemzők óvatosan foglamaznak az esélyeket il-
letően, többségük kiegyenlített küzdelemre számít. A fő kér-
dés az, ki mennyire tudja mozgósítani szavazóit, továbbá,
hogy az első fordulóban más jelöltet támogatók milyen mér-
tékben pártolnak át Kiskához. Eddig egy olyan közvéle-
mény-kutatás látott napvilágot, mely csak a két jelölt esélyeit
vizsgálta, s 53-47 arányú Kiska-győzelmet jelzett. Legin-
kább a fogadóirodák bíznak a független jelöltben, hiszen múlt
pénteken 1,40-es szorzót kínáltak győzelmére, miközben
Ficóra viszonylag magas, 2,85-ös oddsot állapítottak meg.

Robert Fico is tisztában van azzal, hogy a néhány hó-
nappal ezelőtti helyzethez képest megváltoztak az erővi-
szonyok, s komoly veszélybe került a győzelme, ezért kam-
pányában bekeményített. Egyrészt „uzsoraváddal“ illette Kis-
kát vállalkozói múltjára, vagyis a részletvásárlást kínáló Tri-
angel és Quatro társaságokra utalva, másrészt azt állította,
hogy ellenfele a „veszélyes szektának“ minősülő szciento-
lógiai egyházzal ápol baráti kapcsolatokat. Ez utóbbira a
független jelölt úgy reagált, ő nem szcientológus, s nem
hagyja magát belerángatni Fico „piszkos játékába“. Kiska
arra számít, a választásokig még több olyan alaptalan vádat,
támadást intéznek ellene, melyek vállalkozásait és a magán-
életét érintik.

A szavazóhelyiségek reggel 7-től este 10 óráig tartanak
nyitva. A több szavazatot kapott jelölt lesz a köztársasági el-
nök, akit június 15-én iktatnak majd be hivatalába. (cs)

Folytatás az 1. oldalról
A magyar fizetőeszköz

gyengülésével a szemünk
láttára ugrott meg a Magyar-
országra bevásárolni járók
száma. A jelenség már 310
forintos euróárfolyamnál is
jól látható volt, amikor pedig
az elmúlt hetekben 315 fölé
kúszott az árfolyam, a bevá-
sárlóturizmus még tömege-
sebbé vált. Elemzők szerint
akár még tovább is emel-
kedhet, különösen az április
eleji magyar választásokig
nagyobb a bizonytalanság.
Dana Špacírová, a Posta-
bank elemzője szerint a fo-
rint árfolyama februárban
kétéves minimumán volt az
euróval szemben, és ha a
Magyar Nemzeti Bank foly-
tatja az alapkamat-csökken-
tést, továbbá az ukrán hely-

zet sem javul, elképzelhető,
hogy 320 forint/euró árfo-
lyamnak is tanúi lehetünk. A
magyar jegybank ráadásul a
hírek szerint tűrni fogja a fo-
rint gyengülését akár 330 fo-
rint/euró határig is – számolt
be róla a Pravda.

Az olcsó forint a magyar-
országi boltokba vonzza a
szlovákiai vásárlókat, akik
az árfolyam következtében
jelentős mértékben spórol-
hatnak. Az elmúlt hónapok
adatait figyelembe véve a
határ közvetlen közelében
3-5 százalékkal pörgött job-
ban a forgalom. A határ kö-
zelében lakók a napi vásár-
lást is a túloldalon bonyolít-
ják le, de nem ritka, hogy
több 10 kilométeres távol-
ságból is érkeznek családok

nagybevásárlásra. A szlová-
kiai oldalon nemcsak a kis-
boltok szenvednek az ol-
csóbb forint miatt, de a na-
gyobb áruházakban is látha-
tóan kisebb a forgalom. A
magyarországi áruházak
parkolói viszont tömve van-
nak, és egyre többen járnak
át tankolni is.

A határ közelében 
kaszálnak a legnagyobbat

A bevásárlóturizmus leg-
nagyobb győztesei a határ
közvetlen közelében lévő
boltok, így a komáromi régi-
óban a Tesco nagyáruház.
„Azt tapasztaljuk, hogy a na-
gyobb határokon átnyúló for-
galmat bonyolító bolt vagy
közvetlenül a határon van,
vagy annak 10-15 km-es
körzetén belül. Ha viszony-

lag messze vannak a boltja-
ink a határtól, illetve az or-
szághatár másik oldalán
nincs jelentősebb település,
akkor nem jellemző a bevá-
sárlóturizmus” - nyilatkozta
a Deltának Varga Eszter, a
Tesco kommunikációs mun-
katársa. „A legnagyobb for-
galmi többletet a szlovák ha-
tárhoz közel fekvő vagy köz-
vetlenül mellette lévő, és
mindkét oldalon jó infra-
struktúrával ellátott, viszony-
lag sűrűn lakott vidékek bolt-
jai adják. Így ebből a szem-
pontból a mosonmagyaró-
vári, a komáromi és a sal-
gótarjáni Tesco áruház
érintett a leginkább” - teszi
hozzá.

A Lidl dél-komáromi áru-
háza a határátkelőtől távo-
labb, néhány kilométerre
fekszik Szőny irányába. Bár
az árversenyben keményen
harcol a bolt, ott már nem
érezték az árfolyamváltozás
hatását. „A Lidl Magyaror-
szág komáromi áruházának
forgalmát az árfolyamválto-
zás ténye nem befolyásolta”
- árulta el kérdésünkre Tő-
zsér Judit PR-vezető.

„A Szlovákiából érkezők
által legkeresettebbek a ru-
hák, játékok, sporteszközök
és az elektronikai cikkek, az
élelmiszerek közül pedig a
felvágottak és az alkohol a
legnépszerűbb” - fejti ki a ta-
pasztalatait a Tesco sajtó-
osztálya.

A helyi vállalkozók
szenvednek 

Az árfolyam-ingadozás
hatásáról megkérdeztünk
helyi – észak-komáromi –
vállalkozókat is, mennyire
érzik a jelenséget. A legtöbb
vállalkozás érzi ennek erejét
és alkalmazkodni kénysze-
rülnek. Többen azt hangsú-
lyozzák, hogy a legrosszabb
a hullámzás, az árfolyam-in-
gadozás, ami nagyon ne-
hézzé teszi a hosszabb távú
tervezést. A kereskedők egy
része abban bízik, hogy az
árfolyam stabilizálódik, így
vagy az árfolyam csökkené-
sével újra eltűnik a jelentős
árkülönbség, vagy a ma-
gyarországi árak fognak fo-
kozatosan a drágább euró
miatt emelkedni. 

Csicsó Péter, a nagyké-
ménynél működő CBCG pék-
cég társtulajdonosa szerint
az áruházak dömpingáruja is
átrajzolta a piacot, de a
gyenge forint tovább erősíti
ezt a hatást. Az áruházak tö-
megtermelésben gyártott lát-
vány pékárut kínálnak ala-
csony áron, ami most még
olcsóbb. „Ezekkel az áruhá-
zakkal és ezekkel az árakkal
nem tudunk, és nem akarunk
versenyezni. Mi elsősorban a
minőségre és az elérhető-
ségre, azaz a boltok közel-
ségére helyezzük a hang-
súlyt. A mi kenyerünk 8 órás
eljárással, hagyományos
módszerrel készül, ellentét-
ben az áruházi „turbó ke-
nyérrel“. Ha valakinél az ár
dönt el mindent, akkor a forint
gyengülésével még nehe-
zebb helyzetben vagyunk, ha
viszont valaki a családjának a
legjobb minőséget keresi, ak-
kor a komáromi pékségek
versenyben vannak, sőt, job-
ban teljesítenek” - közölte
Csicsó Péter. Bár az árfolyam
miatt éreztek némi vissza-
esést, ennek hatása miatt
egyelőre nem kényszerültek
komoly változtatásokra.

A Postabank elemzője
szerint a szlovákiai családok
örülnek, hogy néhány eurót
megtakarítanak, a szlovák
gazdaság viszont szenved
attól, hogy nem itt költik el a
pénzüket a vásárlók.

(kb)

Idén is március 31-ig kell bevallani jövedelemadónkat.
Eddig a határidőig nemcsak a kitöltött adóíveket kell
eljuttatni az adóhivatalnak, hanem a kiszámított adót
is be kell fizetni – emlékeztetett Patrícia Macíková, a
központi adó- és vámhivatal szóvivője.

Mivel sokan az
utolsó pillanatra
hagyják adóbeval-
lásuk benyújtását,
az adóhivatalok az
utolsó héten hosz-
szabb ideig tarta-
nak nyitva. Már-
cius 24-én és 25-
én délután 5 óráig,
március 26-án, 27-

én és 28-án este 6-ig, míg az utolsó napon, március 31-én
este 7 óráig várják az ügyfeleket. A cégeknek három lehe-
tőségük van az adóbevallás leadására. Az eDane Java app-
likáció segítségével, illetve a financnasprava.sk oldalon ke-
resztül elküldhetik elektronikusan is, vagy hagyományos
postai úton, esetleg személyesen, az adóhivatalok iktatóiba
viszik be a kitöltött nyomtatványokat. Macíková szerint az
elektronikus adóbevallás a legjobb megoldás, mivel így ki-
küszöbölhetők az esetleges hibák. „Az elektronikus kom-
munikációról szóló egyezséget a helyileg illetékes adóhiva-
talban lehet aláírni“ - mondta, hozzátéve, ez ingyenes, s le-
hetővé teszi a korlátlan kommunikációt a hivatallal.

Ahogy a korábbi években, a befizetett adó 2 százaléka
most is felajánlható egy nonprofit szervezetnek. Fizikai sze-
mélyek és cégek is dönthetnek úgy, hogy adójuk egy részé-
ből egy polgári társulást, alapítványt, kulturális szervezetet,
óvodát vagy iskolát támogatnak.

(d)

Kinek kedvez a bevásárlóturizmus?Jön a döntő:
Fico vagy Kiska?

Egy hét maradt 
az adóbevallásra
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Folytatás az 1. oldalról
Tavaly többször is foglalkoztunk az őrsújfalusi ott-

hon gondjaival. A megyei fenntartású intézmény
24 órás ellátást biztosít fogyatékkal élő, mentálisan
sérült embereknek. A 2013-as júniusi árvíz a helyi
önkéntesek önfeláldozó munkája ellenére teljesen
elárasztotta az otthon épületét Őrsújfalun, s a lakó-
kat evakuálni kellett. A gondozottak előbb a komá-
romi ipari szakközépiskola kollégiumában kaptak
helyet, július elején azonban a Nyitra megyei köz-
gyűlés döntésének értelmében átmenetileg több
szociális intézményben helyezték el őket, így a ko-
máromi Náruč idősek otthonába 4, a tótmegyeri
Hospice otthonba 3,  az ógyallai Magnóliába 9, a
vágfüzesi Fűzfa nyugdíjasotthonba 17, a kovácspa-
taki otthonba pedig 35 lakót költöztettek.

A júliusi és szeptemberi megyei határozatok sze-
rint addig kell ideiglenes helyükön maradniuk, amíg
az otthon át nem költözik az egykori gadóci mező-
gazdasági iskola épületébe, melynek átalakítására
rövidesen közbeszerzést írnak ki. Eltelt azonban
több mint fél év, közbeszerzést mégsem írtak ki, a
lakók pedig maradtak átmeneti helyükön. Két hete
ugyanakkor egy határozati javaslatot tettek közzé a
megye honlapján, melynek értelmében a március
24-i ülésen semmissé nyilvánítanák a két korábbi
határozatot, tehát azokat, melyek a volt gadóci is-
kola épületének átalakításáról, s az őrsújfalusi szo-
ciális otthon odaköltöztetéséről szólnak.

Ez azt vetíti előre, hogy a megye megszűnésre
ítélné a Dafné szociális otthont. Jelenleg az ipari kol-
légiumának egyik helyiségében működik az otthon
ideiglenes irodája, ahol ma már csak három dolgozó

tartja a frontot, látja el az adminisztrációt, s minden
más feladatot. Az igazgatónő hónapok óta beteg-
szabadságon van. Megkeresésünkre az alkalma-
zottak elmondták, az árvíz előtt összesen 35 dol-
gozója volt az otthonnak, közülük 23 egészségügyi
képesítéssel rendelkező alkalmazott átmenetileg
más szociális intézményeknél kapott munkát,  fő-
ként azokban, ahová a lakókat is áthelyezték. Ma
már csak 12-en  vannak munkaviszonyban a Daf-
nénál, 9 alkalmazottnak távoznia kellett.

„Ők is bőgnek, mi is bőgünk“
Hangsúlyozták, elsősorban nem maguk, illetve

munkájuk miatt aggódnak, hanem az otthon lakói
miatt, hiszen akad köztük olyan, aki már 30 éve élt
ugyanabban a közösségben. Összesen 68 lakóról
van szó, akiknek ez volt az otthonuk, többüknek
nincs családjuk, vagy már nem érdeklődnek irántuk.
A jelenlegi helyzet azokra a hozzátartozókra is ko-
moly terhet ró, akik rendszeresen látogatják gon-
dozottjukat, hiszen oda-vissza akár 100-120 kilo-
métert is utazniuk kell egy-egy látogatás alkalmával.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha megszűnne a
Dafné, a magánintézményekbe került lakóknak töb-
bet kellene fizetniük az ellátásért, csaknem a jelen-
legi összeg dupláját. Az árvíz után egyébként 98
ezer eurót kapott az otthon a biztosítótól, s ez teljes
egészében át lett utalva a megyének.

A gondozottak nagy része nem tud megbékélni
az elmúlt hónapok változásaival és új környezetük-
kel. „Egy mentálisan sérült ember életében nagyon
fontos az állandóság, amit 2013 júniusa óta bi-
zonytalanság váltott fel. Ez lelkileg nagyon megvi-
seli mind a gondozottakat, mind a hozzátartozóikat.
Ha meglátogatjuk őket, egyfolytában azt kérdezik,
mikor mehetünk már haza? Mit feleljünk erre? Ők is
bőgnek, mi is bőgünk. Az évtizedek alatt erős ér-
zelmi kötődés alakult ki gondozó és gondozott kö-
zött. Itt nem politikáról, itt emberekről, sérült em-
berekről van szó!“ - nyilatkozta egyikük feldúltan.
Megjegyezték, a szeptember eleji döntés után azt
közölték velük és a lakókkal, hogy decemberben
már az új helyükön, Gadócon lehetnek.

Stubendek László (MKP) megyei képviselő meg-
keresésünkre elmondta, nemrégiben interpellálta a
megye illetékeseit a Dafné ügyében, s egy hónap-

pal ezelőtt Milan Belica megyefőnök írásos vála-
szában még azt közölte, hogy a korábbi határoza-
tok értelmében Gadócra költözhet az otthon. Ehhez
képest különösen meglepőnek tartja, hogy a hétfői
ülésre ilyen javaslat érkezett, ráadásul úgy, hogy a
szokásostól eltérően csak a megszüntetendő hatá-
rozatok számát közlik, a Dafnéről egy szó nem
esik, így szinte észrevétlenné téve a programpon-
tot. Stubendek kijelentette, hétfőn kezdeményezni
fogja a javaslat levonását, s mindent megtesz azért,
hogy ne szűnjön meg a szociális otthon.

Jobbágy József (Híd) képviselő az illetékes szo-
ciális szakbizottság tagja, amely azonban formai
okok miatt még nem is kezdhette meg működését,
így nem is tárgyalhatott az ügyben. Kérdésünkre el-
mondta, támogatni fogja Stubendek kezdeménye-
zését, hogy hétfőn ne szavazzanak az ügyben, s
lobbizik is a független képviselők támogatásáért,
hogy sikerüljön megmenteni a szociális intézményt.

Anton Marek komáromi polgármester kérdé-
sünkre elmondta, tart attól, hogy a javaslat meg-
szavazása esetén megszűnik a Dafné, amit na-
gyon sajnálna, hiszen szívügyének tekinti az otthon
sorsát. A megyei hivatalt és Milan Belica megyefő-
nököt is megkerestük, azt tudakolva, hogy mi áll a
„fű alatt“ beterjesztett javaslat mögött, s milyen sor-
sot szán a megye a Dafné szociális otthonnak, ám
lapzártánkig nem kaptunk válaszokat. 

A megyei parlament hétfői ülésén kiderülhet, mi-
lyen irányba mozdulnak el a dolgok, de az ütőkár-
tyák a Smer-KDH többség kezében vannak, s köny-
nyen előfordulhat, hogy megpecsételődik a Dafné
sorsa. (Csaba Ádám)

A megszűnés szélén a Dafné 
szociális otthon?

Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt években több városi céggel kapcsolat-

ban is csak problémákról érkeztek hírek, a vízmű-
nél azonban most sikerekről is beszámolhatunk. A
KOMVaK két kisebb fejlesztést is tető alá hozott ta-
valy, idén pedig további projektek valósulhatnak
meg.

A legnagyobb fejlesztés a komáromi tisztítóállo-
más bővítése lehet, melyre a vállalat pályázott.
Cséplő Gábor, a KOMVaK igazgatója lapunknak
elmondta, a projekt megvalósulása szinte „élet-ha-
lál“ kérdése, mivel a bővítés nélkül lehetetlen a ka-
pacitás növelése, például a Holt-Vág közelébe ter-
vezett családi házas övezet szennyvízelvezetését
enélkül nem tudnák megoldani. A tisztóállomás épí-
tési költsége 4,8 millió euró, a teljes költség meg-
haladja az 5 milliót. Az igazgató közölte, napokon
belül eldől, sikeres volt-e a pályázatuk. Úgy tudjuk,
nagy esély van a pozitív elbírálásra, ebben az eset-
ben a beruházás nagy részét uniós forrásból fe-
deznék, a városnak csak az 5 százalékos önrészt
– 266 ezer eurót – kell majd biztosítania. 

Cséplő Gábor beszélt arról is, hogy a Kaván élők
hamarosan vezetékes ivóvizet fogyaszthatnak. Az
elmúlt években ugyanis a mikrobiológiai mérések
folyamatosan problémákat jeleztek a helyi kutakból
származó kavai víz minőségével kapcsolatban, s a
közegészségügyi hivatal is többször felszólította a
KOMVaK-ot a gondok megszüntetésére. Mostanra
gyakorlatilag megvalósult a több mint egymillió eu-
rós beruházás, Kavát és Lándort rákötötték a ko-
máromi vízrendszerre, a vezeték Gyulamajortól
ágazik le. Már csak a szakmai átadás van hátra, ami
nyárig megtörténhet, s ezután a kavaiak a komáromi
vizet kaphatják. A komáromi forrás a bevizsgált la-
boratóriumi eredmények alapján Közép-Európa
egyik legjobb minőségű vize, a bolti vizek minősé-
gével vetekszik.

Tavaly a vállalat saját forrásból felújította a tisztí-
tóállomás központi épületét is, amely még a 60-as
években épült. Cséplő Gábor elmondta, erre nagy
szükség volt, mivel folyamatosan beázott, ami ve-
szélyeztette a számítógépes rendszert, sőt,  már ki-
sebb problémákat is okozott a működésben. Az el-

múlt évben sikerült végrehajtani az öreg vízmű re-
konstrukcióját is.

Az igazgató rámutatott arra, hogy Komárom víz-
fogyasztása az elmúlt két évtizedben a felére csök-
kent, elsősorban a nagy ipari vízfogyasztók, a ha-
jógyár, Doprastav, Hydrostav kiesése miatt, miköz-
ben újak nem léptek a helyükre. Másodsorban az is
közrejátszott, hogy a családi házas övezetekben
egyre többen kutat fúrtak, s legalábbis öntözésre ezt
a vizet használják, s nem a vezetékest. Mindez
azért érdemel említést, mert igazolja annak he-
lyességét, hogy a KOMVaK kiterjesztette szolgálta-
tásait, s jelenleg már a járás 19 településén van je-
len. Ha ezt nem teszi meg időben, s jelenleg is
csak Komáromban szolgáltatna, a működése már
nem lenne kifizetődő. 

Ami a vízdíjakat illeti, bár az Árszabályozási Hi-
vatallal (ÚRSO) már lezárultak az egyeztetések, a
hivatal még nem állapította meg az idei évre vonat-
kozó árakat, így továbbra is a tavalyi díjak maradnak
érvényben.

(csaba)

Ötmillióból bővíthet a KOMVaK?



A közel egy órás fog-
lalkozás alatt az érdek-
lődők mindent megtud-
hatnak a mesékről, át-
lapozhatják a kiállított
színes mesekönyveket
és meghallgathatnak
egy ismert mesét is. A
Mesekuckóban a gye-
rekeket igazi meseor-
szági hangulat fogadta.
Volt itt  háromfejű sár-
kány, Hófehérke, Mik-

kamakka, Hupikék tör-
pikék, mézes kalácshá-
zikó és még sok más
mesealak. Az interaktív
foglalkozás céljáról Le-
lovič Margit, a Konkoly-
Thege Miklós Művelő-
dési Központ igazgatója
beszélt: „A foglalkozás
közben a gyerekek be-
leélhetik magukat abba
a világba, ahol a legott-
honosabban érezhetik

magukat. A mesehall-
gatás során fejlődik a
gyermekek nyelvi-kom-
munikációs készsége,
fantázia-képessége és a
problémamegoldó kész-
sége”. A mesekuckó ün-
nepélyes megnyitóján
Horváth Edit könyvtáros
elmondta, az internet, a
televízió és a számító-
gépes játékok bűvöleté-
ben egyre nehezebb fel-
adat, hogy a gyermek-
ekkel megszerettessük
az olvasást.

A rendezvény kereté-
ben „Az én mesém”
címmel három kategóri-
ában 2.-4., 5.-6. és 7.-9.
évfolyamos gyerekek
számára mesepályáza-
tot írtak ki, amelyeknek
beküldési határideje
március 28. A kiértéke-
lésre április 2-án kerül
sor. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

A Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ és a Vá-
rosi Könyvtár az elmúlt évi rendezvény sikeréből kiindulva ismét
megnyitotta a Mesekuckót a Feszty Galériában, ahol március végéig
naponta 8.00-tól 16.00 óráig várják a kicsiket és nagyokat a mesedél-
utánra.
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Ülőgarnitúrákat gyártó cég 
varróNőKet KereS 
kétműszakos munkára, 

azonnali belépéssel. Március, a könyv hónapja új,
nagyszabású kiállítással kö-
szöntött be a Szinnyei József
Könyvtár gyermekrészlegére.

Jenei Gabriella igazi mesevilágot
varázsolt a részleg előtti folyosóra:
az általa eddig dramatizált mesék
díszleteit újabbakkal gyarapította és
egyszerre mutatja meg őket minden
érdeklődőnek. Találkozhatnak itt a
tücsökkel és a hangyával, Mohával
és Páfránnyal, a brémai muzsiku-

sokkal, az öreg halásszal és sok-
sok más, ismert mesefigurával. Be-
leshetnek a kesztyűházba, vagy ép-
pen Csipkerózsika várának abla-
kán.... nem túlzás, egy igazi, minia-
tűr mesevilágba csöppennek. Min-
den érdeklődőt, mesét szerető s
annak igazát felismerő gyermeket s
felnőttet nagy-nagy szeretettel vár-
nak a könyvtár 7-es lakótelepi épü-
letének első emeletén hétközna-
ponként 9:00 -tól 17:00 óráig.

vk

A korábban beküldött üzleti terve-
ket a Gazdaságtudományi Kar ok-
tatóiból álló előzsűri véleményezte,
s a szóbeli döntőbe már csak a leg-
jobbak jutottak. A PhDr. Antalík Imre
(SJE GTK Közgazdaságtan Tan-
szék, oktató), Hugyivár Imre (AR-
RIVA-csoport), Méri Tamás (SJE
GTK HÖK, elnök) és Varga Ferenc
(DECART s.r.o,) összetételű zsűri
végül a Komáromból, a Kereske-
delmi és Szolgáltatóipari Szakkö-
zépiskolából érkezett Banana Girls
csapat (Ludva Adrienn, Máron Ale-
xandra) tagjainak üzleti tervét találta
a legjobbnak, akiket Ing. Hajabács
Andrea oktató készített fel a ver-
senyre. A második helyen az Érse-
kújvárból érkezett Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Szakközépiskola és

Kereskedelmi Akadémia Sze-Dik
(Dikác Ádám, Szekeres Péter) meg-
nevezésű csapata végzett, akik fel-
készülését Ing. Újhelyi Zsuzsanna
irányította. A harmadik helyen a
Nagymegyerről érkezett, egyedül in-
duló Horváth Szilvia végzett, akit
Németh Mária oktató készített fel a
versenyre.

A győztes csapat tagjai az AR-
RIVA a.s. jóvoltából egy prágai ki-
ránduláson vehetnek részt és a
többi csapathoz hasonlóan a Selye
János Egyetem, a Selye János
Egyetem KATA-központjának és a
SJE GTK Hallgatói Önkormányza-
tának ajándékaiban részesültek.

A győzteseknek ezúton is gratu-
lálunk!

ai

Komáromiak az első helyen  

Meseország a könyvtárban

Március 10-én került sor a Selye János Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kara és a GTK Hallgatói Önkormányzata által, RNDr. Bukor
József, PhD. dékán fővédnöksége alatt megszervezésre kerülő,
középiskolák diákjai részére meghirdetett Üzleti terv megnevezésű
verseny szóbeli döntőjére a Selye János Egyetem Konferencia-
központjában.  

A tavasz elején azon-
ban egy újabb lehető-
ség nyílt a tanárnő jó-
voltából, hisz vendégül
láttuk a Tanárképző Kar

dékánhelyettesével, Dr.
Szőköl Istvánnal, PhD.
a Dél-Alabama-i Egye-
tem (University of So-
uth Alabama) dékánját,

prof. Richard L. Hayes
és feleségét. Dr. Szőköl
István, PhD. dékánhe-
lyettes a vendégekkel
és a Modern Filológiai
Tanszék vezetőjével,
Dr. Puskás Andreával,
PhD. komoly tárgya-
lásba kezdett, melynek
eredményeként a két
egyetem között a közel-
jövőben aláírásra kerül
a közös együttműkö-
dést alátámasztó szer-
ződés. Így számos le-
hetőség nyílik a hallga-
tók és oktatók számára
a külföldi tapasztalat-
szerzésre. sje

Újabb lehetőség az egyetemen
Ősszel már hírül adtuk, hogy a Selye János Egye-

tem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszék vezetője, Dr. Dobay Beáta
közben járásával az egyetem felvette a kapcsolatot az Észak-Iowa-i
Egyetemmel. Az Iowa-i Egyetemről Dwight C. Watson, a Pedagógia
Kar dékánja látogatott el hozzánk. Ez a kapcsolat jó úton halad a le-
hetőségek irányában. A hallgatóink Európán kívül is bővíthetik tu-
dásukat.

Dobay Beáta, Szőköl István, Richard L. Hayes,
Bee L. Hayes, Puskás Andrea

KOMÁROM.

Érdeklődni lehet: 
035/785 2033 tel. számon vagy 
info@kom-polster.eu  e-mail címen.

Kom Polster s.r.o., 
Hlavná 78, 

945 04  Komárno – Nová Stráž

Megnyílt a Mesekuckó
ÓGYALLA.
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•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93, 
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Válassza a legjobb minőséget!

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

Vyberte si najlepšiu kvalitu!

Szőnyegek mosása, vegytisztítása!

KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČIstIaRen- vegytIsztító

cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39

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

+421 918/473 819

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

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

Mivel elég nagy sajtónyilvá-
nosságot kapott és közérdeklődés övezte
a Gútai Nyugdíjasotthon és Panzió igaz-
gatójának leváltását, ezért legalább annyi
embert érdekelt az új igazgató személye.

A hivatalos pályázati kiírás után március
18-án megtörtént a pályázók meghallgatása,
akiket különböző szempontok alapján érté-
keltek. Mérvadóak voltak a pályázati köve-
telményekben megadott feltételek, azaz a
vezetői pozícióban szerzett gyakorlat, ide
vonatkozó törvények ismerete, előző mun-
kahelyekről ajánlás, végzettség. A legfonto-
sabb talán mégis a benyújtandó tervezet

volt, amiben kifejtették a pályázók hogyan
látják az idősek otthonának jövőjét, fejlődé-
sét.

A bíráló bizottság tagjai voltak: Viola Mik-
lós az Önkormányzat mellett működő szoci-
ális bizottság elnöke, Domján Erzsébet kép-
viselő, Bajcsi Béla képviselő, Németh Ivett
hivatalvezető és Tóth Adrianna az Idősek
Otthonának főnővére. A pályázókat egyen-
ként hallgatták meg, pontozták a teljesített
feltételeket, majd meghallgatták koncepció-
tervezetüket. Az a pályázó, aki leginkább el-
nyerte a bizottság tagjainak tetszését Murá-
nyi György lett, maximális pontszámot kapott
tervezetére a bizottság összes tagjától. A
meghallgatás után a következő sorrend ala-
kult ki. 6 pályázó indult, de végül egy nem
gútai illetőségű személy visszalépett:

1. Mgr. Murányi György
2. Ing. Kucsera István
3. Ing. Mgr. Hervay Zoltán
4. Mgr. Marosi Zsuzsanna
5. PaedDr. Bc. Kulich László.

Az önkormányzatnak még el kell fogadnia
a bizottság döntését, mire valószínűleg már-
cius 31-én kerül sor, az új igazgató viszont
csak akkor kezdheti el munkáját, amikor erre
kinevezést kap a polgármestertől.

csóka

A címben szereplő mondatot Iñaki Irazabalbeitia
Fernandez baszkföldi EP-képviselő nyilatkozta an-
nak kapcsán, hogy a minimális osztálylétszámot
előíró új szlovák oktatási törvény bezárással fenye-
geti a kisiskolákat. A baszk politikus a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség meghívására érkezett
régiónkba, ahol magyar és szlovák iskolákat is fel-
keresett Komáromban, Csallóközaranyoson és Me-
gyercsen.

A baszk képviselő komáromi sajtótájékoztatóján hangsú-
lyozta, a Szlovákiában élő nemzeti közösségeket, azok isko-
lahálózatát és anyanyelven való tanulásának lehetőségeit
drasztikusan korlátozzák az ilyen kormányzati intézkedések.
„Minden szociális kapcsolat bölcsője az óvoda és az iskola. El-
hibázott az a hozzáállás, amely csak a pillanatnyi állapotokat
tartja szem előtt, amikor ezrek sorsáról van szó. Én egy alig
400 lelkes településről származom, volt, hogy ott csak hét gye-
rek látogatta az iskolát, jelenleg viszont 30. Ez ciklikus dolog,
hol több, hol kevesebb a diák, de nálunk senkinek sem jut
eszébe emiatt bezárni az iskolát” - mondta a képviselő. Kifej-
tette, az EU-ban élő nemzeti közösségek lét- és jogbiztonsá-
gához szükség van azok törvényi védelmére. „Baszkföldön a
spanyol ajkúak idegen nyelvként tanulják a baszkot, a basz-
kok pedig a spanyolt. Mindkettő hivatalos nyelv, aki tehát a
közigazgatásban akar dolgozni, mindkettőt beszélnie kell.”
Fontos, hogy a nemzeti közösségek maguk dönthessenek az
őket érintő kérdésekben, közöttük az oktatás kérdéséről is. -
hangsúlyozta a képviselő.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke úgy vélte, a felvidéki ma-
gyarság politikai érdekképviseletének sokkal aktívabb külpo-
litikát kellene folytatnia. Minden lehetséges módon tájékoztatni
kell az unió közvéleményét a magyarság társadalmi, oktatás-
ügyi, kulturális és gazdasági helyzetéről, meg kell nyerni az eu-
rópai népek, illetve azok politikai képviseletének támogatását
ügyeink megnyugtató megoldásához.

(ha, d)

„Nálunk senkinek sem jut
eszébe bezárni az iskolát!”

GÚTA.
Kinevezésére vár az igazgató 

„Egy képviselői interpelláció
eredményeként javítják a Brünni téri óvoda
melletti leállósávot. Az egyirányú út elég szű-
kös, ezért a szülők, mikor gyermekeiket óvo-
dába vagy iskolába hozzák, lehúzódnak az
út szélét övező füves területre. Rossz időben
az autók súlya alatt megsüllyed a föld és ká-
tyúk keletkeztek és növekedett a balesetve-
szély. Ezért kezdett bele a Városi Hivatal az
út javításába, ami ugyan a zöld övezet rová-
sára megy” – mondta Horváth Árpád pol-
gármester, de mivel több parkolóhelyet már
nem tudnak kialakítani abban a térségben,
ezért döntöttek a kb. fél méteres sáv feltöl-
tése mellett. 

A közhasznú munkások segítségével kiá-
sásra került kb. fél méter mély árok az út
mellett, amit feltöltöttek darált kővel, építke-
zési hulladékkal, majd erre került egy vé-
kony felszíni réteg. A szülők örülnek a meg-
oldásnak, így nem kell rossz időben sárban

taposni. Vannak azonban, akik egyáltalán
nem tartják jó ötletnek a zöld övezet rovására
történő útjavítást, szerintük a szülők gyer-
mekeikkel megtehetnének annyi fáradságot,
hogy az óvodához gyalogolnak az útkeresz-
teződéstől. csr

Javítják az utat a Brünni téren
GÚTA.
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Alapos munkát végeztek
Március 29-én területi
évzáró gyűlést tart a ko-
máromi horgászszövet-
ség, hogy beszámoljon
az eddig elért eredmé-
nyekről, tervekről és cél-
kitűzésekről. Ennek
apropójaként kerestük
fel Tóth Alfrédot, a ko-
máromi horgászszövet-
ség elnökét.

„Így az elején egy picit
visszamennék időben,
mondjuk úgy 2010-ig, ami-
kor is a szlovák horgász-
szövetség komáromi veze-
tősége feladatául tűzte ki a
Holt-Vág környékének a ren-
dezését, felújítását. A városi
hivatallal karöltve a tó nyu-
gati oldalán kialakítottunk
egy pihenőzónát. Folytató-
dott a parkerdő kialakítása,
valamint a terep rendezése
is. Társadalmi munkában
tagságunk megtisztított egy
partszakaszt a bokroktól és
a nádtól. 2012-ben vásárol-
tunk egy építkezési területet
a tó északi partján, ahol
majd felépítünk egy gazda-
sági épületet. A tó északi vé-
gében létrehoztunk egy 2,5
hektáros részt, mely mint
halnevelde fog szolgálni, és
terveink szerint évente 20-
25 mázsa kétnyaras pontyot
nevelnénk itt. A 2013-as év-
ben folytatódtak a terepren-

dezési munkák a tó keleti
partján, ahol az életveszé-
lyes fák eltávolításával nyolc
méter széles út lett kiala-
kítva. Ezáltal ez a partsza-
kasz is megközelíthető lett,
és újabb 1500 méter sza-
kasz vált horgászhatóvá. 

A tavaly elöntött hullámte-
reken sok milliónyi halivadék
született. Az ár levonulásával
a laposokban, gödrökben
kint rekedt halak sok ezer
euró értéket képviseltek.
Azonnal elkezdődtek a hal-
mentési munkálatok, melyek
egészen december elejéig
tartottak. A halmentés által
a halak visszakerültek a
Vág-Dunába, a kanálisba, a
Holt-Vágba, a Konkolyiba és
a kavai tóba, összesen 48
179 euró értékben. A hal-
mentés Gabriel Péter halas-
gazda vezetésével, Benedek
Tibor, Paksi János, Tóth Alf-
réd és Gabriel Norbert köz-
reműködésével történt. Meg-
említeném, hogy az Állami
Vízgazdálkodási Vállalattal

is nagyon jó a kapcsolatunk.
Általuk lett megtisztítva,
iszaptalanítva a komáromi
csatorna. Ezáltal jó minő-
ségű tiszta víz kerül a Holt-
Vágba. Az év folyamán ígé-
retük szerint iszaptalanítva
lesz a Holt-Vág egy része is.
A tavaszi haltelepítésre 140
mázsa pontyot vásárolunk
1,5-2,5 kg-os súlyban, ebből
40 mázsa hal kerül a Holt-
Vágba. Ez a halmennyiség
még március folyamán lesz
kihelyezve vizeinkbe. Idén
is megrendezzük a hor-
gászversenyeket. Május
elején  a már hagyományos
és közkedvelt Polgármes-
ter Nagydíjáért elnevezé-
sűt, valamint halászléfőző
versennyel kezdjük az
idényt, mely nagy látoga-
tottságnak örvend, melyre
szeretettel meghívunk min-
den érdeklődőt“ – mondta
zárszóként Tóth Alfréd, a
komáromi horgászszövet-
ség elnöke.

Pint Sándor

KOMÁROM.

A helyi horgászszervezet is meg-
tartotta évzáró taggyűlését a kultúrházban. Az ese-
ményen közel 80 horgász tette tiszteletét. Lehocký Mi-
lan, Keszegfalva és Molnár Zoltán, Megyercs polgár-
mestere is megjelent a rendezvényen, hisz mindkét
falu emlékérmet kapott a komáromi horgászszövet-
ségtől munkájuk elismeréséül.

Az egybegyülteket Zengő János, a helyi
szervezet elnöke köszöntötte, majd ismer-
tette az évzáró egyes programpontjait. A
folytatásban Tóth Alfréd, a komáromi hor-
gászszövetség elnöke beszélt a tavalyi
eredményekről, az egyes szervezetekben

elvégzett munkákról, és a rekordfogásokról.
Beszámolójában kifejtette, hogy a sok mére-
tes példány közül mindenképpen kiemelkedik
az a 238 cm hosszúságú és 93 kilós „ször-
nyeteg”, melyet az elmúlt évben fogtak a ko-
máromi Holt-Vágon. Az egyik rekordfo-

gásban Keszegfalva is érintett volt, mégpedig Ale-
xej Ludrovec személyében, aki az elmúlt évben egy kapitá-
lis méretű kősüllőt fogott. Ezután került sor az emlékplaket-
tek átadására, melyben több horgász is részesült, névszerint:
Zengő János, Spányik Tibor arany- és Tánczos Norbert
ezüst-fokozatban. A továbbiakban megválasztották a régi-új
vezetőséget: Zengő János elnök, Šeben Marian alelnök,
Spányik Tibor gazda és két vezetőségi tag, Beke Gábor és
Bedecs Sándor személyében. Szó volt még a horgászbri-
gádokról, melyet április hónapban két alkalommal is szeret-
nének megtartani, elsősorban a Konkoly és az Akácos hor-
gászhelyeken. A keszegfalvai évzáró egyik kellemes aktu-
saként minden évben kisorsolnak egy személyt, aki vissza-
kapja a kiváltott horgászengedélyének az összegét. Idén a
hazai Tóth Gyulának kedvezett a szerencse.

Kép és szöveg: -pint-

Horgászévzárót
tartottak
KESZEGFALVA.

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

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

• stroke utáni állapot

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

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Egyre több helyen telepítenek amurt a kanálisokba, fő-
leg ott, ahol a hínár és a nád uralja a vízfelület nagy részét.
Ez a rendkívül izmos, nagy testű, torpedó alakú növényevő hal főleg fonalas algákat, lágy-
szárú hínárféléket, idősebb korában a nádat és különféle vízinövényeket eszik, ezekből na-
ponta viszont akár testtömege 140%-át is képes elfogyasztani, de természetesen minél me-
legebb a víz, annál gyorsabb a tápanyagcseréje is. A gazdasági jelentősége nagy, mivel
gyors és gazdaságos növekedése, jó húsminősége mellett a túlszaporodott vízinövényzetű
tavak, kanálisok tisztítására használják. Túlszaporodása esetén azonban nagy károkat
okozhat a nádasokban, ami más fajok gyakori ívóhelye. -p-

Amurt a kanálisokba!
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A márciusi könyvhónap al-
kalmából a városi könyvtár vendégeként az Apácaszakállasi Egyesített Isko-
lába látogatott el az egyik könyve alapján biciklis dervisként is ismert Bujna
Zoltán.

Nemzetközi 
okleveleket vehettek át

A Hidaskürti
Magán-szakközépiskola nagymegyeri
kihelyezett részlegének falai között
zajlott március 6-án az az ünnepélyes
esemény, melynek során tizenöten
vehették át az Egységes Európai Gaz-
dasági Oklevél (European Business
Competence Licence -EBCL) egy-egy
példányát.

A nemzetközi kezdeményezés négy
kontinensen több száz vizsgaközponttal
működik az üzleti és gazdasági ismere-
tek elterjesztésére, nemzetközileg elis-
mert gyakorlatorientált, gazdasági kép-
zéssel. Célja az általános gazdasági tu-

dásszint emelése, a nemzetközileg ver-
senyképes szaktudás elsajátítása, vala-
mint a mindennapi életben való eligazo-
dás megkönnyítése. Az EBCL Nemzet-
közi Kuratóriuma a németországi Pader-
bornban található, a szervezet budapesti
vizsgaközpontjából Gulácsi Bernadett és
Trattner Andrea adta át a tanúsítványo-
kat a 3 hónapos tanfolyam sikeres vizs-
gázóinak, akik gazdasági alapismerete-
iket szélesítették ezen idő alatt. A kép-
zésbe egyébként bárki bekapcsolódhat.
A nagymegyeri magán-szakközépiskola
júniustól már EBCL-vizsgaközpontként
is fog működni, mivel teljesítette az eh-
hez szükséges követelményeket.

kovács

NAGYMEGYER.

NAGYMEGYER-APÁCASZAKÁLLAS.

Kerékpáron Ázsiában

A komáromi kerékpáros világutazó, A bi-
ciklis dervis és A harmadik út könyvek
szerzője közép-ázsiai útjáról tartott él-
ménybeszámolót az apácaszakállasi tan-
intézményben március 7-én megrende-
zett, vetítéssel tarkított író-olvasó talál-
kozón. A könyvbemutatóval egybekötött
eseményen a diákok az utazás során át-
élt élményekből kaptak egy szeletet
Bujna Zoltán tolmácsolásában, aki 2005-
ben Iránba kerekezett el, ahol végül egy
hónapot töltött. Legutóbbi expedíciója so-
rán 2013-ban a Pamír-hegységen ke-
resztül jutott el kerékpárja nyergében a
hatalmas Karakorum-hegységig. A spe-
ciális kerékpárján megtett 7381 kilomé-
terről, a 107 napig tartó és 14 országon
áthaladó út során megélt élményeiről,
kalandos történeteiről A harmadik út
című könyvében számol be a szerző, aki

az apácaszakállasi író-olvasó találkozó
végén örömmel dedikálta könyveit.

Kovács Zoltán

Výcvik vodičov
na skupinu B" 

0905 489 059

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

www.autoskolaelan.sk

ZľAVA 30 €

KUPÓN





stredná odborná škola – szakközépiskola, Ulica 1. mája 1, Hurbanovo
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať for-
mou priameho nájmu časť nebytových priestorov v budove súp. č. 88 na Ulici
Komárňanská č. 177:
- učebne, sklad s výmerou 133,45 m², s cenou nájmu min. 11,00 €/m² ročne
- kancelárie s výmerou 27,00 m² s cenou nájmu min. 15,00 €/m² ročne s do-

bou nájmu na dobu neurčitú.
Bližšie informácie a prehliadku objektov možno dohodnúť na tel. č.

035/7602204, ktoré je prístupné v pracovných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod.
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke s ozna-
čením „nájom“  na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1. mája 1, 947 01 Hurba-
novo.  Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát školy
najneskôr do 08. 04. 2014 do 12.00 hod.

Nyerteseink
Csernus Imre március 28-i előadására páros belépőjegyet nyertek:

Bukrišová Andrea, Őrsújfalu, Majer Szendi Gabriella, Komárom, 
Takács Judit, Madar, Halász Márta, Komárom, Borbély László, Gúta

A belépőjegyeket szerkesztőségünkben vehetik át.
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Az eddigi mentőautót négy
éve, használták és 300 ezer
km tettek meg vele, miköz-
ben 7000 beteg ellátását biz-
tosították. A Renault Master
L2H2 mentőautó kulcsát a
Chirosan vállalat igazgatója,
Peter Bernát adta át a men-

tőállomás vezetőjének, Ro-
land Száznak. Így százötven
lóerő segít abban, hogy a
szakszerű segítség miha-
marabb a bajba jutottakhoz
odaérjen. A belső tér prakti-
kusan van kialakítva. A kabin
maga is két részből áll - a

vezetőfülke és a beteg szál-
lítására alkalmas ülésből és
állítható ágyból. A mentőa-
utó alapvető diagnosztikai
(vérnyomásmérő, pulzoxi-
méter, hordozható defibrillá-
tor, EKG készülék és egyéb
munkaeszközök) berende-
zésekkel is el van látva.

A naszvadi mentőállomás
9 munkatársból áll, ebből 5
férfi és 4 nő. Naponta átla-
gosan öt alkalommal kérik a
segítségüket. 

Az Európai Unió követel-
ményeihez igazodva 2006-
ban Nyitrára telepítették az
összevont diszpécser-köz-
pontot. A 155-ös és a 112-
es segély-hívószámok tehát
Nyitrán csengenek. A szol-
gálatot teljesítő személyzet
itt veszi fel a vészjelentése-
ket, és ítéli meg az esetek
súlyossági fokát, s azt, hogy
milyen erőkkel, milyen
egészségügyi-műszaki fel-
szereléssel, orvossal vagy
anélkül vonuljon a gyors-
mentő a helyszínre. A men-
tőállomások már a konkrét
utasítást kapják, s feladatuk,
hogy egy percen belül a
helyszínre induljanak és 15
percen belül megérkezve,
segítséget nyújtsanak.

Kép és szöveg: miriák

A ZaMED Kft. jelenleg 19 mentőállo-
mást működtet, ebből hetet járásunk területén. Az ál-
lomások elhelyezése megfelel a törvények által meg-
szabott elvárásnak, miszerint minden esetben legké-
sőbb 15 percen belül a helyszínre kell kiérkezniük,
bár ehhez feltétlenül jó mentőautókra is szükségük
van. Ennek érdekében március 13-án a naszvadi
gyorsmentő-szolgálat egy új, korszerű orvosi beren-
dezésekkel ellátott mentőautót kapott.

NASZVAD.
Átadták az új gyorsmentőt

A Komáromhoz
közeli Izsa község ön-
kormányzata és polgár-
mestere, Domin István
korszerű lakóházak épí-
tését tervezi a falu köz-
pontjában, a Kertalja ut-
cában.

Az épület együttes terve-
zője Litomericzky Nándor
komáromi építészmérnök.
Csendes, nyugodt, parkosí-
tott környezetben, különálló,
a helyi hagyományokra
épülő, egyedi építészeti
megfogalmazású épület a
mai kor színvonalának meg-
felelő életteret kínálna a la-
kások iránt érdeklődőnek.

Az épület-komplexumban
hét-hét földszintes, beépített
tetőtérrel, világos, modern,
háromszobás, 60 m2-es la-

kás lesz, közös kerékpár- és
babakocsi tárolóval. A lakás-
egységek nappalijához te-
rasz és egy kis park is tarto-
zik. A földszinti egyterű rész-
ben található a nappali,
konyha és az étkező, vala-
mint a kamra, előszoba és a
szociális helyiség. A tetőtér-
ben két hálószoba, valamint
a fürdőszoba kapott helyet.
A lakások energiafelhaszná-
lásának mérése egyéni, te-
hát külön villanyórával, gáz-

órával, illetve vízórával sze-
relik fel. A fűtést, illetve a me-
leg vízellátást gázkazán biz-
tosítja.

A házak emberi léptékűek
és illeszkednek a falusi kör-
nyezethez. A későbbiekben
pedig szerves részét képez-
nék a megújuló faluközpont-
nak, amely a község köz-
kedvelt találkahelyévé válna.

A beruházó a Latti-Extra
Kft., amelyeket Kacz László
igazgató képvisel, a sajtótá-
jékoztatón megjegyezte:
mindent megtesz azért,
hogy a legkedvezőbb fizetési
feltételeket biztosítsa a ve-
vőknek.

A beruházás tervezett idő-
tartama 10 hónap (2014. áp-
rilis - december).

(miriák),
KH felvételei

Újabb beruházás a láthatáron
IZSA.

A képviselő-testület jóváhagyta a köz-
ségben működő sport- és társadalmi szervezetek idei
anyagi támogatását a község költségvetéséből.

Ennek alapján a Sportklub 14 000 eurót, a Naszvad-Ímely
Szabadidőközpont Sportklubja szintén 14 000 eurót, a ka-
rateklub 500, a birkózók 1 750 eurót kapnak, így összesen
a sporttevékenységre 30 250 euró támogatást osztottak
szét. A társadalmi, egyházi szervezetek közül az YMCA 1
430 eurót, a Csemadok 9 900 eurót, a horgászok 1 100 eu-
rót, a KePaso Lovas Klub 550 eurót, a Naszvadiak Polgári
Társulás és a Naszvadi Matica szervezet 3 300 eurót, az
ECAV egyházi szervezet orgona-vásárlásra 2 000 eurót
kaptak. Összesen 21 580 euróval támogatták a társadalmi
szervezeteket. (mir)

NASZVAD.

Jóváhagyták a támogatásokat

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

Megkezdődött a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium a „2014 a külhoni magyar felsősök éve”
nevű programjának kárpát-medencei bemutató kör-
útja. Idén járásunkból a búcsi, a lakszakállasi és a ko-
máromi iskolákba látogatnak el.

A magyar nyelvű oktatás fontosságát hangsúlyozó, s az
oktatás megerősítését szolgáló program a külhoni magyar ta-
nítási nyelvű általános iskolák felső tagozatosait kívánja
megszólítani, hogy naprakész gazdasági ismereteket adjon
át a fiataloknak, ezzel segítve őket abban, hogy sikeres fel-
nőtté válhassanak saját szülőföldjükön. A „felsősök éve”
program keretében az általános iskolák felső tagozatosai ki-
sebb csoportokban, 3 órás gyakorlati tréningeken vesznek
részt, a képzéshez az iskolák módszertani csomagokat is
kapnak. A tréningek során a tanulók alapvető gazdasági
képzésben részesülnek, pénzügyi ismeretekre tesznek szert,
a végzősök pedig már például olyan témákkal is foglalkoz-
nak, mint egy családi költségvetés összeállítása. (miriák)

A „felsősök éve”
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A Duna mentén
fekvő Karva községben az el-
múlt évek csupa jót eredmé-
nyeztek. Minderről Duka Gábor
polgármester számolt be heti-
lapunknak. A helyiek büszkék a
falu új arculatára, amelynek
dísze a Duna-korzó. A folyóhoz
közel új főteret kapott a község,
amelyet akár egy kisváros is
megirigyelhet.

„Tudatosan alakítjuk a faluképet.
Több elismert szakember vélemé-
nyét is kikérjük egy-egy nagyobb be-
ruházás előtt” – mondta a polgár-
mester. „Az elmúlt évben sikerült fel-
újítani a Tulipán utca mindkét oldalán
a 370 méter hosszú esővíz-elvezető
árkot. Új tájékoztató táblákat helyez-
tünk el a falu bejáratánál. Átadásra
került a kikötő, a főtéren megépült  a
„Tisztább Duna mentéért” projekt ke-
retében a kilátó. Megújítottuk a zöld
területeket, elindítottuk az őstermelői
piacot. Folytattuk a Karvai Duna-
korzó rendezvénysorozatot. Harma-
dik alkalommal került megrende-
zésre az országhatárt átszelő mara-
toni kerékpáros és futóverseny. A Le-
ányfalusi Vadkacsa Egyesület jóvol-
tából második alkalommal került sor
Karván kenutúrára a Dunán”.

Az idei tervekről kérdezve a polgár-
mester elmondta: „A Duna-parton szo-
ciális helyiségeket építünk. Pályázatot
nyújtottunk be a biomassza fűtésre.
Amennyiben ez sikeres lesz, a községi
hivatal, az orvosi rendelő, az óvoda és
a kultúrház egy központi fűtés rend-
szerből kapnák a meleget. Pályáztunk
a templom felújítására is. Ugyancsak

pályázati pénzből szeretnénk megtisz-
títani a községet az illegális szemétle-
rakatoktól, helyére mese játszópark
épülne. Ebben az évben tervezzük át-
adni a kápolnát és bízunk abban is,
hogy megvalósul a Komárom-Karva
kerékpárút is. Folytatjuk az esővíz-ár-
kok tisztítását a Tulipán és az Új utcá-
ban. Egy képviselő (Vladimír Matejička)
eredményes közreműködésének kö-
szönhetően megerősítik 800 méteren a
Duna szakaszát, mivel egyre gyakrab-
ban kell megküzdenünk a talajvízzel.
Mindezek mellett konszolidálni szeret-
nénk a falu pénzügyi helyzetét.

Az elmúlt évben megkezdett sike-
res rendezvényeinket folytatni sze-
retnénk, valamint augusztus végén
Horgász- és Halász-fesztivállal is
bővítenénk a repertoárt”.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A 360 lakost számláló
községben élők rendszeresen
kiveszik részüket a különböző
helyi brigádokból, közösségi ak-
ciókból. Az itt élő emberek, ha
falujukról van szó, egy ember-
ként mozdulnak meg. 

Mivel azonban nem tartoznak a
nagy községek közé, így az önkor-
mányzat tervei értelemszerűen a falu
lakosságához mértek, de hogy mi-
lyen tervekkel készülnek a bogyaiak,
azt Antal Béla polgármestertől kér-
deztük, aki egyébként 2011-től tény-
kedik a falu élén.

„Két pályázatunk is elbírálás alatt
áll“ – mondta, majd így folytatta: az
egyik a 2x5 lakásból álló bérház fel-
építése, melynek építését májusban
indítanánk, mivel egyre több fiatal
szeretne lakáshoz jutni a faluban. A
kivitelező a Russel Stav Kft. lesz. A
másik pályázatunk pedig a falu köz-
világítását célozza. Ez egy hosszabb
lejáratú, törlesztő rendszerrel lesz
megoldva. Remélhetőleg ezáltal a
projekt által hosszú évekre megol-
dódik majd a falu közvilágítása. Ter-
vünkben szerepel még a parkban
lévő járdák és pihenőzónák kialakí-

tása. Ebben az évben két szobrot is
szeretnénk felavatni. Az egyik az
1848-as szabadságharc, a másik pe-
dig a kitelepítettek tiszteltére.

Ami a kulturális rendezvényeket il-
leti természetesen a legnagyobb
esemény mindenképpen a helyi fa-
lunap lesz, melyet július 26-27–én
rendezünk három baráti község be-
vonásával. Ezek pedig a morvaor-
szági Bulhary, a magyarországi Dab-
ronc és Bakonysárkány települések-
kel. Mindegyik község egyórás mű-
sorral szórakoztatja majd a falunap
közönségét – mondta Antal Béla pol-
gármester. 

Kép és szöveg: -pint-

Két nagy beruházást
terveznek
BOGYA.

KARVA.

Élnek a hely adottságaival

A bogyaréti
kolbászkóstoló verseny régiónk
egyedi gasztronómiai rendez-
vénye. Az első kolbászkóstolást
még 2004-ben tartották, akkor
még aránylag kis versenyzői lét-
számmal.

Ám az esemény az évek során
egyre népszerűbbé vált, kinőtte ma-
gát, és ennek is köszönhető, hogy
most már más járásokból is jönnek
kolbászkészítők erre az egyedi pár-
bajra. 

A kolbászvetélkedő ötletgazdája,
Csinger László szerint február
vége, március eleje a legkedve-
zőbb időszak arra, hogy objektívan
meg lehessen ítélni, hogyan is si-

került a karácsonykor elkészített
kolbász. Az idei megmérettetésre
13-an neveztek be „alkotásaikkal”.
A 18 tagú zsűri, melybe profi kol-
bászkészítők mellett egypár laikust
is a mélyvízbe dobtak, közel egy
órán keresztül kóstolgatta a felkí-
nált termékeket. Íz, szín, külalak,
állag, ezek voltak a fő szempon-
tok, ami szerint el kellett dönteni,
melyik kolbász felel meg leginkább
a kritériumoknak. 

A „kolbászítészek” hosszú kóstol-
gatás, egyeztetés után úgy döntöt-
tek, hogy az idei jubileumi kolbász-
kóstoló verseny első helyét a gútai
Szabó Józsefnek adják. A második
helyen a bogyaréti származású ifj.
Klosterman Kálmán végzett, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kára az ugyancsak bogyaréti Aradi
István „állhatott fel“. 

Az esemény híre más települé-
sekre is eljutott, így sokan tették tisz-
teletüket a rendezvényen. A verseny
után egy nagyszabású mulatozás
kezdődött - melynek zenefelelőse a
komáromi Rubin zenekar volt -, s
ami egészen reggel hatig tartott.

Pint Sándor

BOGYARÉT.
Jubileumi kolbászmustra



Március 16-án, vasárnap az  MKP
és a helyi Csemadok jóvoltából a kultúrház nagytermében
tartották meg a megemlékezést. Kovács Ildikó, az MKP he-
lyi elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a nyugdíjasklub
énekkarának a fellépése után Lajos Marianna alpolgármes-
terasszony mondott ünnepi beszédet. A folytatásban egy
színvonalas emlékműsor következett, melyben fellépett az
Oucha fúvószenekar, a Kodály Zoltán népdalkör, a Móra
Ferenc Alapiskola diákjai, valamint a Nefisz (nemesócsai fi-
atal színjátszók) Csorba István vezetésével. A rossz időjárás
miatt az emlékezés koszorúit március 17-én, hétfőn helyez-
ték el a református temetőben levő 1848-as honvédek sír-
emlékénél. Fotó: Ollári Ildikó
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A Szarvas park-
ban a megemlékezést Kertész Ildikó nyi-
totta meg, majd rövid műsort adtak a Lő-
rincz Gyula Alapiskola tanulói, valamint Vida
Zoltán és Kiss Máté szavaltak. Megemlé-
keztek a Lőrincz Gyula Alapiskolában is,
ahol Egyed Mária igazgatónő előadása után
a gyerekek elmondták, mit jelent számukra
a szabadság,  szavaltak, énekeltek, kokár-
dát, dobot, csákót és huszárt is készítettek.

Hogyan emlékeztünk március 15-én
A helyi MKP, az alapis-

kola, a helyi művelődési központ, a nyugdí-
jasklub és a Csemadok közös szervezésé-
ben jött létre az 1848-as szabadságharc tisz-
teletére rendezett emlékest. A műsor első ré-
szében az alapiskola diákjai, a nagymegyeri
Vox Megere zenei együttes és a bajai Türr
István Gazdasági Szakközépiskola diákjai
léptek színpadra. A kopjafához fáklyás felvo-
nulással vonult át az ünneplő tömeg, ahol a
Csemadok Búzavirág éneklőcsoportja lépett
fel. Majd Becse Anita szavalt és Stubendek
László mondott ünnepi beszédet. Koszorú-
zással folytatódott az esemény, majd közö-
sen elénekelték a himnuszt.

Március 16-án délután az iskola udvarában lévő
Millenniumi emlékműnél ünnepi beszéddel és koszorúzással
vette kezdetét a megemlékezés. Majd a Római kori és Nép-
rajzi Múzeumban az 1848/49-es forradalomról készült kiállí-
tás megnyitójára került sor.

A község lakos-
sága és az oktatási intézmények
képviselői ezúttal a sportcsarnok
mellett lévő kopjafánál emlékez-
tek az 1848/49-es forradalomról
és szabadságharcról. Az oktatási
intézmények rövid kultúrműsora
után az Édes Gergely Alapiskola
igazgatónője, Szász Veronika és a
község polgármestere, Édes Ist-
ván mondott ünnepi beszédet. Az
ünnepség koszorúzással és a
himnusz énekével zárult.

KH felvétele

A martosi megemlékezés a
református templomban istentisztelettel kezdő-
dött, amelyen Szénási Szilárd martosi lelki-
pásztor hirdetett igét. Ezt követően kultúrmű-
sorral emlékeztek az 1848/49-es forradalomra
a helyi református alapiskola tanulói, a martosi
Gospel Band, a Black Side együttes, a Martosi
Hagyományőrző Együttes, akik Kossuth-nótá-
kat adtak elő. A megemlékezés a Millenniumi
emlékműnél folytatódott, ahol Petheő Attila, a
Csemadok Komáromi TV elnöke mondott ün-
nepi beszédet. Ezt követte az emlékmű meg-
koszorúzása. Sedliak Pál felvétele

A megemlékezés a kopjafa megkoszorúzásával kezdődött, melynek té-
mája „Szabadság, szerelem” köré épült, de elhangzott részlet Jókai Mór: Forradalom vér nél-
kül című cikkéből is. Felléptek a Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda gyermekei, a Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola énekkara, valamint irodalmi színpada, az Árvalányhaj népdalkör, Slá-
vik Bálint, a Napraforgó gyermek néptánccsoport, Krutek Andrea, Szabó Edit.

NASZVAD.

MADAR.

MARTOS.

PERBETE.

NEMESÓCSA.

IZSA.

A hideg szél ellenére szép számban ösz-
szejöttek az 1848-as forradalom emlékére rendezett koszo-
rúzási ünnepségre, amelyet a Feszty Árpád AI diákjainak
színvonalas előadása nyitott meg. Horváth Mária, a Csema-
dok ASZ alelnöke üdvözölte a jelenlevőket. Ünnepi beszédet
mondott Zemkó Margit, a város polgármesterasszonya, és
Tornóczy Gabriella az MKP helyi szervezetének elnökasz-
szonya. Varga Anna a tőle megszokott magas színvonalon
adta elő Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar c. versét.
Az Őszirózsa népdalkör forradalmi dalokat énekelt, mialatt az
önkormányzat, a református egyház, a pártok, az iskolák és
a civil szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit a
Jókai szobor talapzatára. Az ünnepség nemzeti imánk közös
eléneklésével zárult. Csemadok HSZ felvétele 

ÓGYALLA.

Az idei megemléke-
zésre a Csemadok és az MKP helyi szervezetei-
nek közös rendezésében került sor. Az ünnepi
beszédet Bödők László tartotta. A műsorban fel-
léptek az óvodások, iskolások, a Csemadok alatt
működő Magok csoport, a Búzavirág éneklőcso-
port, Szabó Brigitta,Vörös Attila, valamint a Zengő
Négyes citeraegyüttes Tardoskeddről. A megem-
lékezés résztvevőit Petheő Attila, a Csemadok
Komáromi TV elnöke köszöntötte.

Zalackó Ilona felvétele

DUNARADVÁNY.

KESZEGFALVA.
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Miután megalakult a köz-
ségben a Szent Orbán Bo-
rosgazdák Társulása, ez a
szervezet gondoskodik a to-
vábbiakban arról, hogy a
borverseny még szélesebb
körben ismert legyen. Így fel-
kérték Korpás András mér-
nököt, országszerte elismert
borász szakembert, hogy
tartson egy szakmai elő-
adást is, aki mellesleg el-
nöke a négy értékelő bizott-
ság egyikének. A további há-
rom zsűrielnök: Jozef Novák,
Krutek Ottó és Jozef Tóth

szakemberek voltak. Szent-
péter önkormányzatának
képviseletében Horváth Te-
rézia hivatalvezető köszön-
tötte a megjelent borászokat.
Majd Jobbágy József pol-
gármester beszédében
hangsúlyozta, a borok egya-
zon vidék termései, de
mégis van köztük különbség,
ez csak egy dolognak kö-
szönhető, mégpedig annak,
hogy a borász miként dol-
gozza fel a termést, és
mennyire gondosan készíti
el a bort.

A versenybe idén 254 bor-
mintát neveztek be. A magas
minőségi színvonalat fémjelzi
az a tény, hogy mindössze
40 borminta kapott bronz fo-
kozat alatti minősítést. Az ér-
tékelő bizottság 81 mintát mi-
nősített bronz fokozattal, 100
minta érdemelt ki ezüstér-
met, és a legmagasabb,
arany fokozatot 30 borminta
nyerte el. Az értékelő bizott-
ságtól a legmagasabb pont-
számot Hamran Tibor Sau-
vignon blanc bora kapta, s
egyben kiérdemelte a „Baj-
nok bor Champion” címet is. 

Emlékplakettet kapott a
vendég borászok közül
Leszko Marcel kevert vörös
boráért és Tóth Lajos Olasz-
rizling boráért. A hazai borá-
szok közül Gerendás Arnold
Cabernet sauvignon boráért,
Juraj Misko Olaszrizlingért,
az óborok kategóriában Zsi-
dek Vilmos 2003-as évjáratú
Kék burgundi boráért kapott
emlékplakettet. A Polgár-
mesteri díjat ebben az év-
ben a 80 éves Markovics Ist-
ván kapta, aki emellé még
két aranyérmet is szerzett.

Ezt követte Korpás András
szakmai beszámolója, majd
az est vacsorával, borkósto-
lással, szakmai, baráti be-
szélgetéssel zárult.

Kép és szöveg: miriák

Az egyre népszerűbb, s méretei-
ben egyre inkább regionális jellegű, színvonalában
folyamatosan emelkedő szentpéteri borverseny im-
már a 21. évfolyamához érkezett. A helyi kultúrházban
lezajlott kiértékelés és az oklevél-kiosztás szakmai fó-
rummá emelkedett.
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A 9. községi bor-
verseny már kinőtte a nevében szereplő
községi határokat, mivel Marcelháza tá-
gabb körzetéből is szép számmal ne-
veztek a gazdák. Az idei versenyre mint-
 egy 354 minta érkezett, melyet hat, egy-
enként háromfős zsűri értékelt.

A zsűri 5 nagy aranyat (a madari Szente
István - Chardonnay jégbor 2012, a bátorke-
szi Szász Gábor – Merlot, a bátorkeszi Ba-
konyi Pincészet – Devín, a komáromi Tóth
Ottó – Olaszrizling és a szintén bátorkeszi

Amícius Pincészet - Zöldveltelíni borokért)
osztott ki. 57 borminta arany-, 130 ezüst-, 116
bronzérmet 46 borminta pedig oklevelet ka-
pott. A pálmát a madari Szente István 2012-
es évjáratú jégbora vitte el. A legeredmé-
nyesebb marcelházi termelő Andruskó István
lett Szürkebarát borával.

Az okleveleket és a tárgyi jutalmakat a
község polgármestere, Varga Ervin és a
Szent Imre Herceg Borlovagrend elnöke, ifj.
Erős Gusztáv adták át a termelőknek.

(miriák)
KH felvétele

A nemesócsai nyugdíjasklub tagjai
több mint 14 éve rendszeresen megrendezik a hagyo-
mányos házi borversenyt. Az esemény ötletgazdája,
Beke Károly az előre kiválasztott zsűri munkáját hoz-
záértéssel figyelte, hogy minden a legnagyobb rend-
ben menjen. 

A versenybe nemesócsai területen ter-
melt borok közül lehetett nevezni, még-
hozzá két kategóriában. Így a verseny
előtt 11 fehér- és 9 vörösbor várta a bor-
mustrát. A zsűri négyféle elvárásnak ve-
tette alá a finom nedüket: szín, tisztaság,
illat és zamat.

A fehér borok kategóriájában a ver-
senybe bocsájtott 11 bor közül az első
helyet Nagyváthy Jenő érdemelte ki. Má-
sodik helyen végzett Fülöp István és har-
madik lett Baranyai Kálmán. A vörösbo-
rok versenyében Fülöp István lett az
első, második helyet szerzett Nagyváthy
István, a harmadik helyen pedig Győri
Margit végzett. A borverseny végén a
Csinger Rozália és Cseh Júlia által főzőtt
finom gulyással kedveskedtek a megje-
lenteknek. Kép és szöveg: -pint-

A rendezvény sikerét bizonyítja az a tény is, hogy tizenkét
településről - Ácsról, Bátorkesziről, Búcsról, Dunamocsról,
Dunaradványról, Jablonovéról, Kocsról, Marcelházáról, Nyer-
gesújfaluról, Pozsonyból, Szentpéterről és Madarról nevez-
tek a gazdák.

A két háromtagó zsűri 12 aranyérmet osztott ki: Borvin Bá-
torkeszi (3), Ordacsi Mikós, Édes Dezső, Páli Gábor, Török
Gábor, Janík Béla, Édes István, Füsi Lajos, Domonkos Tibor,
Bakonyi Pincészet. A vörösborok kategóriában a leírt arany-
érmek mellett 2 ezüst-, 9 bronzérmet kaptak a gazdák, 4 bor-
minta oklevélben részesült. A fehérboroknál 10 ezüst-, 22
bronzérmet értek el, 4 bormintát itt is oklevélben részesített
a zsűri. (miriák), Mikle Tibor felvétele

Házi borverseny

Borverseny és különleges borok kóstolója

NEMESÓCSA.

SZENTPÉTER.

Tizenkettedik 
nemzetközi borverseny

A Sutyú-völgyi Borosgazdák Társulása ti-
zenkettedik alkalommal rendezte meg nemzetközi bor-
versenyét, amelyen a szakmai zsűri 151 bormintát értékelt. 

MADAR.

MARCELHÁZA.

A jégbor vitte el a pálmát



• 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 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0918 230 999.

• 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.
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Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Megemlékezés
„Két 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 megerősít téged.
Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk. 
Nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megpróbáltunk.
Kérjük a Jóistent, hogy vigyázzon rád.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi.
Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

2014. március 29-én, halálának 2. évfordulóján

Árvai Zoltánra Ekelen.
Emlékét örökké őrzi: felesége, fia, lánya, veje, menye, unokái:

Jennifer és Liliána, édesanyja, valamint huga családjával.

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

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.

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.

Megemlékezés
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
Hogy egyszer még találkozunk Veled!“

Fájó szívvel emlékeztünk március 20-án
Csere Jánosra 

Szentpéteren, halálának 6. évfordulóján. 
Emlékét örökké őrzi:

felesége, lányai, vejei és unokái.

„Ami Neked csend és nyugalom,
Az nekünk örökös fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 

10. évfordulóján 

Nagy Attilára 
Tanyon.

Emlékét örökké őrző családja.

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk
március 28-án, halálának 

2. évfordulóján

ifj. Ollé Jánosra
Komáromban.

Emlékét örökké őrzi a gyászoló család.

Március 26-án lesz 7-éve, 
hogy súlyos betegség után örökre itt

hagyott bennünket a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama

Šajtoš Mária 
szül. Szeder.

Akik ismerték és szerették, szánjanak rá egy
néma pillanatot emlékezésül.

Emlékét örökké őrző családja.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 2 év, hogy szíved örökre megállt,
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
március 15-én,

halálának 2. évfordulóján 

Tokár Erzsébetre.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni

minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek, akik február 24-én 

elkísérték utolsó útjára 

Klimo Elemért 
a komáromi katolikus temetőbe.

Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat. 

Élettársa Marika.

„Nyugodjon elfáradt tested,
Istennél pihenjen lelked.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 24-én,

halálának 1. évfordulóján 

Boncsek Lászlóra.
Emlékét örökké őrzi: 

felesége, leányai, vejei és unokái.

• 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, star-
šie skladové priestory, kan-
celária) na ulici Eötvösa.
Tel.: 0902 744 602, 0904 179
889.

• Külső, belső festés + kő-
művesmunka. Tel.: 0905 333
559.
• Pedagógiai minimum vég-
zettséggel, bölcsődében,
óvodában és alapiskolában
nevelőnőként állást vállalok.
Tel.: 0915 07 07 66.

• Eladó Peugeot 306, téli + 9
nyári gumival, gy.év: 1995,
1.500 € + megegyezés. Tel.:
0911 607 785.
• 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.

• 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.  
• Prenajmem 1-izbový byt na
VII. sídlisku, 5. posch. čias-
točne prerobený. Tel.: 0905
649 931.

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

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.

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

• 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.
• Hízódisznók eladók, 150-
170 kg, ár 1,70 €/kg. Tel.:
0907 209 821.
• Csak börze, csak vasárna-
ponként, csak Komáromban.
Tel.: 0903 762 511.

• Kőművesmunka, csem-
pézés és festés. Tel.: 0944
367 318.
• Hízók eladók. Tel.: 0904
344 272.
• Gyakorlattal rendelkező
ambiciózus asztalost fe-
szünk fel. Bővebb tájékozta-
tást a 0908 644 633-as tele-
fonszámon kérhetnek.
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UJSZÜLÖTTEK
Vilkovská Ema (Érsekújvár); Jassa Dániel (Komárom);

Markovics Ákos (Komárom); Soóky Lukas (Perbete);
Dubský Noel (Bátorkeszi); Kovács Hanna (Komárom);
Perl Teo (Komárom); Babiš Lukáš (Šrobárová); Ryšavy
Ábel (Komárom); Jankó Kristóf (Komárom); Pákozdi
Réka (Hetény); Vörös Levente (Komárom); Papp Hanna
(Dunamocs); Mácsodi Ádám (Madar)

ElHUNYTAK
Bureš Milan (70) Komárom; Beladi József (57) Izsa;
Hübsch Imrich (83) Őrsújfalu; Gulová Alžbeta (82) Du-
namocs; Zirigh Vincent (74) Gyulamajor; Groman Ján
(65) Dunamocs; Bóna Juraj (59) Bátorkeszi; Polák Er-
zsébet (92) Vágfüzes; Csontos Emília (74) Komárom;
Hodossyová Magdaléna (88) Komárom; Marusinec Ernő
(52) Bátorkeszi; Varjú Katalin (85) Komárom; MUDr. Ba-
ránková Alžbeta (75) Komárom; Seregülová Rozália (73)
Kolárovo; Vargová Mária (77) Ifjúságfalva; Angyal Etelka
(83) Komárom; Urbánová Helena (81) Komárom; Gál Ľu-
dovít (89) Hetény; Mátyás Anton (50) Marcelháza; Góth
Viliam (86) Marcelháza
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Králik Alex
4000/51 

Keszegfalva

Szabó Peter
3350/51 
Gellér

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

Oravec Jázmin Bianka
4150/50 

Bátorkeszi

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. Ad-
resa: 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.

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!

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.

Március 23-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Klinko Dávid 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
boldog szülinapot 

kívánunk: 
anyu, apu, hugod Laura 

és a Horváth nagyszülők.

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem, hogy szeretve szép az élet,
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatom Neked:
Isten éltessen Téged!“

Március 25-én ünnepli 
40.születésnapját 

Károly Roland.
Sok szeretettel 
köszöntik őt, akik szeretik.

• 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.
• Kiadó 27 m2 iroda, üzlethe-
lyiség a Lodnán a Jazzy
Garden épületéban, ár 200
€+ rezsi. Tel.: 0907 898 155.
• Eladók 7 hetes dominant
tojójércék (5 szín), ára 3,45
€/db. Tel: 0903 153 602,
0903 153 603.

• Nemesócsai fagylalto-
zóba elárusítónőket kere-
sünk. Tel.: 0915 401 254.
• Kiadó felújított garzon
konyhával a Komenský ut-
cán. Tel.: 0907 860 850.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Korrepetálást vállalok an-
gol nyelvből kisiskolások ré-
szére (6-12 év). Tel.: 0918
215 472.
• Kiadó hosszú távra 2-szo-
bás nagy lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0917
408 044.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin, 15 áras telek-
kel. Tel.: 0908 773 287.

•  Bérbe adó komplett, be-
rendezett 1 szoba-konyhás
lakás a Vár utcában
(Hradná) maximum 2 sze-
mélyre, 230 € rezsivel
együtt/hó + 1 havi kaució.
Tel.: 0903 233 897.

• Kiadó 3-szobás felújított la-
kás (új konyha) a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0918 872 275.
• Eladók bárányok tovább-
tartásra vagy levágva 20-30
kilósak. Tel.: 0908 598 493.

• Eladó önsegélyes téglala-
kás, garázzsal a Tó utcán.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 2-szobás átépített la-
kás a Megyercsi utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó Győrtől 4 km-re 2-
szobás, gázkonvektoros 100
m2-es ház, 1580 m2 telken.
Irányár 12.500.000 Ft. Ér-
deklődni a 0036/20 3688
681 telefonszámon lehet.

• Szobafestést, parkettázást
vállalok kedvező áron. Tel.:
0905 720 296.
• Szoba-konyhás lakás kiadó
a VII. lakótelepen. Tel.: 0905
720 296.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
irányár: 27.000 €. Tel.: 0907
317 977.

elérhető 
és kedvező árak! 
takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

tel.: 0908 774 635,
0940 847 779

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

Preprava štrku, piesku 
a zeminy.

Tel.: 0905 216 146

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

A búcsi mezőgazdasági
szövetkezet élő csirkét
2014. április 5-én (1,50
€/kg), tisztított csirkét áp-
rilis 3-11-ig (2,34 €/kg)
árul a szövetkezet alsó
telepén. Előzetesen ápri-
lis 4-én lehet iratkozni. A
tisztított csirke megren-
delhető az alábbi telefon-
számon: 035/77 76 402.

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

• Eladó Jawa 23 Mustang
kismotor kerékpár rend-
számmal, (ŠPZ). Tel.: 0905
182 833.
• Eladó 1.2-es Fabia, 2.400
€. Tel.: 0948 021 589.
• Predám RD so záhradou
za výhodnú cenu v strede
Marcelovej oproti ZŠ. Volať
po 16.00. Tel.: 0949 275 019.

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

MEGNYÍLT Új second hand
Kristína

vásárcsarnok, 1. emelet
a kulcsmásolással szemben

előnyös
árak
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Predpoveď počasia 24. 3. - 30. 3. 2014

HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN

0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

PREDAJ OCHRANNÝCH 
PRACOVNÝCH POMÔCOK

V pondelok 24. 3. predpokladám v na-
šom regióne ochladenie, veľkú oblačnosť
až zamračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 8 mm. Nočná teplota od + 8 do +
10 °� C, denná teplota od  + 10 do + 12 °� C.
Mierny SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36
km/h.)

V utorok 25. 3. predpokladám v našom
regióne stále chladno, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 1 do + 3 °� C, denná
teplota od + 8 do + 10 °� C. Mierny SZ vietor
do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.)

V stredu 26. 3. predpokladám v našom
regióne podobne ako v utorok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od   0 do + 2 °� C,
cez deň od + 11  do + 13 °C. Slabý SZ vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 27. 3. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, jasno alebo polo-
jasno a bez zrážok, k večeru a na noc pri-
búdanie oblačnosti. Nočná teplota od  + 2
do + 4 °� C, cez deň od  + 14 do + 16 °C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) cez deň trochu zosilnie. 

V piatok 28. 3.  predpokladám v našom
regióne podobne ako vo štvrtok, polojasno
a bez zrážok, na noc pribúdanie oblačnosti

a možnosť slabých prehánok. Nemerateľné
množstvo vlahy. Nočná teplota od  + 4 do +
6 °� C, denná teplota od + 15 do + 17 °� C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)  

V sobotu 29. 3. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno, časom až
veľkú oblačnosť a miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
+ 5 do + 7 °� C, denná teplota od + 15 do + 17
°C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) počas dňa miestami trochu zosilnie. 

V nedeľu 30. 3. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, jasno alebo polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 7 do
+ 9 °� C, denná teplota od + 18 do + 20 °� C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) počas dňa trochu zosilnie. 

V nasledujúcom týždni  očakávam podľa
predpovedných modelov premenlivé a už
skoro aprílové počasie.

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

ELADÓ 18-ÁRAS KERT 
A PLATÁNfA SORON

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

Vymením príves BSS 15 t. valník,
za traktorový príves vyklapač

tel. 0905 327 274

Nová sanitka v Nesvadoch
Od štvrtka 13. 3. 2014 má záchranná
zdravotná služba ZaMED vo svojej flo-
tile o jedno nové sanitné vozidlo viac.
Ako ZaMED nedávno deklaroval, vý-
menou vozidla na stanici Rýchlej zdra-
votnej pomoci v Nesvadoch pokračuje
v modernizácii vozového parku ambu-
lancií záchrannej zdravotnej služby,
vrátane modernizácie zdravotníckych
prístrojov.

Záchranári z Nesvád zasahujú v priemere
5 x denne, mesačne pomôžu aj viac ako  160
ľuďom. Idú všade tam, kam ich pošle Krajské
operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby Nitra (KOS ZZS Nitra). Tím tejto sta-
nice tvorí 5 mužov (1 záchranár a štyria vo-
diči-záchranári) a 4 ženy (záchranárky).
Všetci títo záchranári majú ukončené vyso-
koškolské vzdelanie v odbore urgentná zdra-
votná starostlivosť. Bc. Roland Száz - vedúci
záchranár tejto stanice, má napriek relatívne
mladému veku (38) dlhoročné skúsenosti v
záchranke. Na záchranke začínal ako 18-
ročný, po vzore svojho otca. V súčasnosti tiež
pôsobí v ZaMEDe ako hlavný záchranár a pre
Ministerstvo zdravotníctva SR ako hlavný od-
borník pre zdravotnícke záchranárstvo.

Prestavbu Renaultu Master L2H2 zveril
ZaMED do rúk overeného dodávateľa, slo-
venskej firmy Chirosan, ktorá je špecialis-
tom na prestavbu sanitných vozidiel. Chiro-
san, s montážnou halou vo Vrbovom, potre-
buje na prestavbu sanitného vozidla 640 nor-
mohodín, čo zamestná 8 pracovníkov na 10
pracovných dní.

Práve odovzdané vozidlo s maximálnym
výkonom 150 koní a priemernou spotrebou
iba 8,5l/100 km disponuje 6-stupňovou ma-
nuálnou prevodovkou.  Interiér má účelný a
praktický dizajn. Samotná kabína je rozde-
lená na dve časti – kabínu vodiča a ambu-
lantný priestor pre ošetrovanie pacientov. V
kabíne sa nachádza 1 sedadlo pre vodiča a

dvojsedadlo pre spolujazdcov. Umývateľná a
dezinfikovateľná ambulantná časť zo špe-
ciálneho materiálu Senosan s liatou proti-
šmykovou podlahou je vybavená dvomi pev-
nými sedadlami, transportným kreslom a po-
lohovateľným lôžkom. Osvetlenie je zabez-
pečené modernými LED diódami, samozrej-
mosťou sú odkladacie bloky pre zdravotnícky
materiál a liečivá, ako aj uzamykateľný trezor
na lieky s obsahom opiátov. Zdravotnícke
vybavenie tohto sanitného vozidla obsahuje
okrem iného: vybavenie na základnú diag-
nostiku (tlakomer, oxymeter, fonendoskop,
teplomer), transportnú techniku – polohova-
teľné nosidlá, vákuový matrac a transportné
kreslo, vybavenie na znehybnenie končatín
a chrbtice, vybavenie na starostlivosť o dý-
chacie cesty (kyslík, intubačné pomôcky),
vybavenie na starostlivosť o krvný obeh (ka-
nyly, infúzne roztoky), vybavenie na starost-
livosť o život ohrozujúce stavy - prenosný
defibrilátor s poloautomatickým aj manuál-
nym režimom, 12-zvodové EKG, externý kar-
diostimulátor, prenosnú odsávačku a pľúcny
ventilátor, vybavenie liekmi, obväzovým ma-
teriálom, pomôckami na ošetrenie a inými
pracovnými prostriedkami.

Vybavenie tejto ambulancie umožňuje
ošetriť pacientov od akútnych stavov ohro-
zujúcich život (primárne zásahy) až po me-
dzinemocničné prevozy (sekundárne zá-
sahy).

Doteraz používané sanitné vozidlo na sta-
nici RZP Nesvady za 4 roky používania na-
jazdilo takmer 300.000 km a podieľalo sa
na záchrane života alebo zdravia bezmála
7.000 pacientov. Od 13. 3. 2014 bude Za-
MEDu slúžiť ako náhradné sanitné vozidlo.
ZaMED má v súčasnosti rozmiestnené ná-
hradné sanitné vozidlá takým spôsobom, že
v prípade poruchy alebo havárie zásahovej
sanitky vie do 60 minút zaistiť náhradné vo-
zidlo kdekoľvek v zásahovom území.

d
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Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
(ŠVPS) SR pri kontrolách čerstvého ovocia a zeleniny
v januári tohto roka odhalili 102 nedostatkov. Vyplýva
to zo správy ŠVPS. Celkovo inšpektori posúdili zhodu
s obchodnými normami pri 968 plodinách.

ŠVPS v prvom mesiaci tohto roka vykonala inšpekcie v 213
prevádzkach. Na požiadanie uskutočnila osem kontrol, v
maloobchodných jednotkách 164 kontrol, u prvovýrobcov tri
a vo veľkoobchodných skladoch 38 kontrol. V maloobchod-
ných jednotkách posúdila ŠVPS 845 plodín, z čoho 96 ne-
vyhovelo požiadavkám.

Vo veľkoobchodných skladoch kontrolóri preverili 103 plo-
dín, z čoho nevyhovelo šesť osobitným normám alebo všeo-
becnej norme. U prvovýrobcov dopadli kontroly najlepšie,
keď z ôsmich posúdených plodín vyhoveli všetky. Všetky vy-
hovujúce plodiny objavili inšpektori aj pri kontrolách na po-
žiadanie, kde skúmali 12 plodín.

Inšpektori skontrolovali viac ako 742 tisíc kilogramov to-
varu, z čoho 2,9 tisíc kilogramov nevyhovelo požiadavkám
noriem. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o ne-
zhode. Najčastejším pochybením v 60 percentách prípadov
bolo nesplnenie obchodnej kvality, nezhody v označení boli
v 21 percentách prípadov a 19 percent plodín nevyhovelo mi-
nimálnym požiadavkám na kvalitu. Právoplatným rozhod-
nutím sa skončilo šesť správnych konaní a inšpektori uložili
pokuty vo výške 5450 eur. Webnoviny.sk

Obchody ponúkajú aj 
nekvalitné ovocie a zeleninu

SOŠOaS, adresa Budovateľská 32, Komárno, 
zverejňuje zámer prenajať časť spoločného priestoru
o výmere 1 m2,  na prevádzkovanie nápojového automatu.

Cena nájmu minimálne vo výške: 22 €/mesiac. 
S dobou nájmu: od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na ad-
resu: Budovateľská 32, do 10. 4. 2014 do 8,00 hod.

Bližšie inf. na tel. č. 035/ 7740054.

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh kobErCov laCno!

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!

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

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Na oddelenie hematológie
a transfuziológie prišlo tento
rok darovať najvzácnejšiu te-
kutinu až 71 žiakov, 241 viac-
násobných darcov, 53 prvo-
darcov a 4 páry.

Darovanie krvi je skutoč-
ným prejavom lásky. „Valen-
tínska kvapka krvi je skve-
lou príležitosťou pre všet-
kých, ktorí majú lásku v
srdci, aby pomohli zachrániť
inému človeku život,“ uviedla
lekárka oddelenia hematoló-
gie a transfuziológie, MUDr.
Enikő Radi.

V roku 2013 prišlo v rámci
tejto nezištnej akcie darovať
krv až 49 žiakov a 208 viac-
násobných darcov a 20 pr-
vodarcov. „Tento rok sa po-
čet darcov zvýšil o 96, čo
nás veľmi teší,“ dodala le-
kárka oddelenia.

„Sme vďační všetkým dar-
com, vďaka ktorým môžu le-
kári zachraňovať životy. Ži-

vot je nevyspytateľný a člo-
vek nikdy nevie, kedy bude
potrebovať krv alebo krvnú
plazmu on sám alebo jeho
blízky,“ uzavrel riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Viktor Dudáš. 

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK a.s.

Prestížna súťaž Sestra roka, ktorú pri-
pravilo vydavateľstvo Ecopress a časo-
pisy Sestra a Zdravotnícke noviny vy-
vrcholila v piatok večer 14. marca. Naj-
prestížnejšiu cenu Sestra sestier získala
Daniela Kallós Belokostolská z Komárna.

Belokostolská založila spoločnosť Anjelské
ruky, n. o., kde je riaditeľkou, odborným zá-
stupcom a sestrou v jednej osobe. Veľmi cit-
livo vníma pocity pacienta, chápe jeho pre-
javy a obavy. Na ľudí pôsobí povzbudzujúco.
Povolanie sestry je pre ňu poslaním. „Je to
môj život, bez ktorého by som už nemohla
ani existovať,“ dodáva. „To, že budem ses-
trou bolo jednoznačné od útleho detstva,
spoznala som úžasného pána doktora Gau-
liedera, a už ako dieťa som si vždy vravie-
vala, že budem sestrička a budem s ním

pracovať,“ prezradila. Všetky bábiky, ktoré
dostala, dopichala. Preto, keď sa mala v
štrnástich rokoch rozhodnúť čím chce byť, ih-
neď sa prihlásila na strednú zdravotnícku
školu.

Podľa jej slov sa polovica liečby pacienta
zakladá na tom, „aký máme k nemu prístup
my-sestry“. „Keď prídem k pacientovi a po-
hladím ho, povzbudím, dávam mu nádej, že
sa uzdraví. Musí pri tom byť aj úsmev,“ po-
vedala.

Víťazky si už po siedmy raz odniesli jedi-
nečnú trofej – strieborné ruže sv. Alžbety
ako symbol šľachetnosti a dobra pomáhajú-
cich. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť odborné
kvality sestier, ich profesionalitu, ale aj ľudský
prístup či obetavosť pri výkone tohto nároč-
ného povolania. Odborná trinásťčlenná po-
rota priamo na slávnostnom galavečere hod-
notila súťažiace v kategóriách Sestra posky-
tovateľka ošetrovateľskej starostlivosti a
Sestra manažérka. Po prezretí videovizitiek
a po osobnej prezentácii finalistiek sa porota
odobrala do ústrania rozhodnúť o víťazkách.

Víťazky súťaže Sestra roka 2013
V kategórii Sestra roka 2013 – poskytova-

teľka ošetrovateľskej starostlivosti zvíťazila
Mgr. Adriana Simová z Chirurgickej kliniky
UNM Martin

V kategórii Sestra roka 2013 – manažérka
si cenu odniesla Mgr. Katarína Antoniová,
ADOSAN Spišské Podhradie

Cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľ-
stve za rok 2013 udelili Anne Čunderlíkovej,
sestre na dôchodku zo Zvolena

Sestrou sestier sa stala Mgr. Daniela Kal-
lós Belokostolská, Anjelske ruky Komárno

hnonline

Ako dieťa očkovala aj bábiky.
Teraz je sestrou roka

Všeobecná nemocnica Komárno, pre-
vádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a ma-
nažérsky riadená skupinou AGEL, sa už tradične za-
pojila do akcie Valentínska kvapka krvi, ktorá sa začala
10. 2. 2014 a trvala do 14. marca 2014.

KOMÁRNO.

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Marc  Camoletti: ŠTYRIA NA KANAPE zaručene neverná komédia

5. mája 2014 19.00
Vstupné v predpredaji: 14 eur,  

v deň predstavenia: 17 eur

Hrajú: Petra Polnišová, 
Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, 
Richard Stanke, Ľuboš Kostelný

Preklad: 
Jana Kociánová,  Réžia: Eduard Kudláč
Najhranejší francúzsky autor na svete Marc Camoletti je späť! Na nedávny megaúspech
inscenácie "Kto zhasol svetlo", nadväzuje nemenej vtipná a bláznivá komédia o peri-
petiách rozpadu manželstva.

Info: MsKS Komárno, Hradná 1., 00421 35 77 13 550, 0905 892 579

Koniec pracovného týždňa
ukončil Valentínsku kvapku krvi



16 DELTASZÓRAKOZÁS

Programajánló

Humor

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., IČO: 34125272. KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti:
Mgr. Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Mgr. Szénássy Tímea. Szerkesztők - Redaktori: Csaba Ádám, Kovács Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor.  Grafikus
- Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem in zercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566,

0905 213 967. E-mail: deltakn@gmail.com. Web: www.delta kn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Ev. číslo: EV 3325/09.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. ISSN 1339-5599

Horoszkóp
KOS - III. 21. - IV. 19.

Szerelmeddel szenvedélyes hetet
tölthetsz el. Ehhez az kell, hogy te-
remtsetek magatoknak pár óra intim
együttlétet. Ha még nincs párod, ak-
kor vigyázz, mert valaki elrabolhatja
a szívedet.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Vigyázz az egészségedre! Kerüld a
cukros ételeket, italokat! Inkább friss
zöldséget, és gyümölcsöt fogyassz!
Ezekben természetes formában van-
nak jelen az enzimek, és vitaminok. 

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Amit most elképzelsz magadnak, azt
sikeresen véghez is viheted. Legyen
szó a kapcsolatodról, amit az utóbbi

időben titkok lengtek körül, vagy akár
a munkahelyedről.

RÁK - VI. 22. - VII. 22.
Itt az ideje lenne megújulnod. Kezd a
külsőségekkel: sportolj, táplálkozz
egészségesebben, szerezz be né-
hány új ruhadarabot.

OROSZLÁN - VII. 23. - VIII. 22.
Kiváló ez a hét arra, hogy rendezd
azokat az ügyeket, amelyek tele vol-
tak félreértéssel.

SZűZ - VIII. 23. - IX. 22.
Próbáld kerülni a féltékenységi jele-
neteket, mert hamar a visszájukra
fordulhatnak. Azt pedig te is rosszul
bírod, ha valaki meg akarja nyirbálni
a személyes szabadságodat.

MÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Kissé feszült lesz ez a heted, és ta-
lán ez az oka annak, hogy nem vagy
elég türelmes, főleg a kedveseddel,
és olyan hirtelen robbanó vitára ke-
rülhet sor
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Kritikusan szemléled a világot, ami-
nek köszönhetően rendszeresen
megbántasz valakit, légy elnézőbb
az emberi tökéletlenséggel szemben.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
A rutinmunka a héten nem jön be
neked, újszerű dolgokra vágysz,
mintha az egész életed szeretnéd
megújítani, ami sikerülhet, ha gyors
vagy, de nem kapkodó.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Okosan nyilatkozz, mert valaki alig
várja, hogy beléd köthessen. Ha azt
látod, hogy a másik gyengepontjára
tapintottál, akkor diplomatikusan vo-
nulj vissza! Nem kell senkinek sem-
mit bebizonyítanod.

VíZÖNTő - I. 20. - II. 18.
Egész héten kapkodhatod a fejedet.
Annyi infó jön, és annyi minden vál-
tozik, hogy egészen megviselhet, de
csak akkor, ha merev vagy.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Vigyázz a pénzedre, és minden ér-
tékedre! Meggondoltan költs, és tedd
biztonságos helyre a pénztárcádat!
A hétvégén mozdulj ki! Kirándulj,

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota:
Kortárs magyar tűzzománcművészet. A Mura-
vidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítása.
Limes Galéria:
Tóth Csaba grafikus és festőművész kiállítása
(Malevics négyzete).
Csemadok Galéria:
AMFO 2014., Amatőr fényképészek felvételeiből
összeállított kiállítás 42. Évfolyama április 4-ig
tekinthető meg.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád
terme:
Potháczky Angéla: Karikatúráim c. kiállítása
március 31-ig látogatható.
Március 28, 18.00 Lemezbemutatóval egybe-
kötött zenés beszélgetés Mészáros Tamással
és művésztársaival. Szereplők: Mészáros Ta-
más, énekes, előadóművész, Pécsváradi Zoltán
zeneszerző, énekes, Szabó Márta énekes, elő-
adóművész Takács Ferenc zeneszerző, éne-
kes, Varga Evelin  énekes.
Jókai színház:
Március 25-27., 09.00 és 11.00 Móka Miki és ba-
rátai. Március 17-én, 18.00 órakor Vasmacska
filmklub: Tar Béla: Werckmeister harmóniák.
Borozó, Európa udvar:
Március 25, 18.00 Hátizsákkal a világ körül 4 -
Bujna Zolival. 
A komáromi kerékpáros, Bujna Zoltán rendkívüli
teljesítményt hozó kerékpáros expedícióját mu-
tatja be a kétrészes kötet. Az utazó újra vissza-
tért Ázsiába, ismét Vámbéry Ármin nyomait ku-
tatva. Az második út  sokkal több küzdelemmel
és nehézséggel járt. Zoltán csak szerencséjé-
nek és kitartásának köszönhette, hogy végül
két keréken jutott el a kínai határig, átszelve
Közép-Ázsia forró sivatagját és a Pamír-ma-
gashegységet. A két expedíció kalandos törté-
neteit két különálló könyvben örökítette meg.
Városi Művelődési Központ:
Március 24., 18.00 Az álmok jelentősége az ön-
ismereti munkában. Benyó Erzsébet kinezioló-
gus előadása. Belépődíj: 1,50 €

BúCS
Vintop Karkó Panzió, március 28-29.:
Szlovákiai Fiatal Gazda Szövetség – ASYF ta-
vaszi fiatal gazda klub témája a 2014 – 2020-as
tervezési időszak új feltételeit, a fiatal gazdák le-
hetőségeit, amely a földszerzést, szükséges
jogszabályokat, támogatási rendszereket, stb. il-
leti szlovákiai viszonylatban. Kezdés: 10.00
Megnyitó Pém Bálint, a Fiatal Gazda Szövetség

elnöke. Előadók: Mgr. František Círia, PhDr.
Eva Ruppová, Ing. Pavol Matejka, PhDr. Štefan
Havran, Ing. Marián Varga, Diana Benšová, Sta-
nislav Svatoň, Polgár Ákos és Ľubomír Šléger fi-
atal farmárok, Karkó János
Március 29. A Karkó Pincészet és Szőlészet lá-
togatása, gyümölcslé-készítő üzem látogatása
Karván, sárgabarackos megtekintése Újgyal-
lán, a 4 Fruit Kft. üvegházának megtekintése
Gútán.

CSICSó:
Református iskola nagyterme:
Március 28-án, 16.30 órakor Fiatal alkotók kép-
zőművészeti kiállítása.
Kiállítók: Sárközi Angelika, drótból és gyöngy ök-
ből készült ékszerek, dísztárgyak árnyékfiligrá-
nok, Németh Anett – sújtásékszerek, filc és pa-
pírmunkák, Kasnyik Eszter – csomózó tech-
nika, Chyský Roland – bőrdíszművek, Bugyi At-
tila – természetfotók, Gőgh Viktor – grafikák és
gyöngyből készült ékszerek.
A kézműves alkotásokat Dobis Márta textilter-
vező értékeli, a fotókat Oroszlámos György a
Molaj Foto Studio vezetője bírálja el.
Fellépnek: Nagy Zoltán vers, Nagymegyeri Mű-
vészeti Iskola növendékei, Sárközy Krisztina fu-
rulya, kíséri Nemček Éva zongorán, Németh
Emese előadja Z. Németh István versét.

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.
Arany 17 Rendezvényközpont:
Polgár Balázs (régész, HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum) előadása: Konfliktusrégészeti ku-
tatások (2012-2014)  Komárom térségében, kü-
lönös tekintettel a Csillagerőd előtti cölöpökre.

Nyerteseink
A gútai Billiard Clubban megrendezésre kerülő

Showder Klub előadására 1 db belépőjegyet nyertek:
1. Pupák István, Komárom
2. Nagy Erika, Komárom
3. Varga Péter, Gúta
4. Mgr. Simko Eleonóra, Komárom
5. Szomolai Tibor, Gúta
6. Héger Norbert, Komárom

A jegyeket szerkesztőségünkben vehetik át. Gratulálunk!

  

A szőke áll a boltban, a
kosarát teleteszi uborká-
val, mikor tele van, visz-
szateszi. Mikor ezt már
háromszor megcsinálta,
odamegy az őr.

- Mondja, hölgyem, mit
csinál?

- Tudja, ma voltam koz-
metikusnál, és azt
mondta, hogy jót tesz az

arcomnak az uborkapa-
kolás...

  

- Hányan dolgoznak
ebben az irodában? 

- A főnökkel együtt 11-
en. 

- Tehát a főnök nélkül
10-en? 

- Nem, mert ha a főnök
nincs itt, akkor senki sem
dolgozik.

Március 20-án nagy pil-
lanatnak lehettek szemtanúi mindazok, akik részt vet-
tek a felújított Jókai mozi átadásán. A régi széksoron
kívül ma már semmi sem emlékeztet a retro korszakra

2013-ban Dél-Komá-
rom sikeresen szere-
pelt az EMMI pályá-
zatán így 10 milliós
támogatást nyert a
fejlesztéshez. Ehhez
az önkormányzat to-
vábbi 30 millióval já-
rult hozzá. A beruhá-
zás összegéből nem-

csak új vetítőgép vásárlására nyílt lehetőség, de a
mozi belső felújítására is. Ebből a pénzből új akuszti-
kus burkolat került a falakra, vásároltak új vetítővász-
nat, kicserélték a fény- és hangtechnikát, energiata-
karékos LED lámpákat szereltek fel és megszépült a
mozi belső udvara is. Mostantól a legmodernebb tech-
nikának köszönhetően a Jókai mozi egyedülálló él-
ményt nyújt. A határ túloldalán élő magyarok itt tudnak
legközelebb magyar nyelvű filmeket nézni, ráadásul a
mozi kiválóan alkalmas kamaraszínházi előadások
színrevitelére is – mondta az átadón a város polgár-
mestere, dr. Molnár Attila. -d-

Elkészült a 3D-s mozi
DÉL-KOMÁROM.



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 – vi-
dékek krónikája 14.30 Különleges mentoalakulat 15.20 A múlt fogságá-
ban16.10 Jövo időben 16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő 17.20 Híradó+
17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az este 23.00 Híradó
23.14 Verssor... 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 13.55 Garfi eld és barátai 14.25 Egy vízcsepp kalandjai 14.50
Zazie kisasszony 15.00 Heathcliff  15.25 Hunyormajor 15.50 Telmo és Tula,
a kis szakácsok 16.00 Egér úti kalandok 16.25 Tappancs-mesék 16.50 Bol-
dogvölgy 16.55 Csűrcsavarosdi 17.20 Aprónép 17.25 Timothy iskolába jár
17.55 Vízipók csodapók 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Lengyelország 21.10 Heartland 21.55 A következő!

DUNA

7.35 Életkerék 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd
9.40 Isten kezében 10.10 Élő egyház 10.35 Rome Reports 11.00 Klub-
szoba  12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Utánam, srácok!  14.55
Hungarikum 15.25 A zenén túl 16.30 Térkép 17.00 Capri 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45 A hegyi doktor
20.35 A 78-as körzet 21.10 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Dokureflex  22.45
Kultikon 23.00 Könyvajánló 23.05 Sportaréna 23.35 Fölszállott a páva

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények délben 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,
2318. 22.50 NCIS XI. 23.55 Elit egység 

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 Aszt-
roshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30
Éjjel-nappal Budapest  15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában
17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nap-
pal Budapest 21.25 Barátok közt  22.00 Castle 23.05 CSI: A helyszínelők

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyé-
kában 12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Ba-
rátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ 19.00 Vacsoracsata 20.00 A
gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00
Belevaló világ 23.30 Zsaru vagy csirkefogó. Fr. film

STORY TV

13.00 Született feleségek 14.50 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel.
Am. krimi 16.50 Poirot: Öt kismalac. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Co-
lumbo: A rocksztár gyilkosa 20.30 Hír 24 21.35 Murdoch nyomozó rejté-
lyei 22.35 A hidegsebész  23.35 Dallas 84.

VIASAT

6.55 TV Shop 8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállodája
10.35 Igazgyöngy 11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek 13.25
CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House 18.20 Jó
barátok 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ 21.25 Hulk sci-fi akciófilm

7:00 Adrenalin sportok 7:30 Svéd jégkorong 9:30 Olasz foci Parma –
Genova 11:30 Olasz foci Inter- Atalanta 13:30 Olasz foci  Lazio - AC Mi-
láno 15:30 Francia foci Monaco – Lille 17:30 Handball show 18:00 Mix
zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:20 Francia fociösszefoglaló

STV :1
7.25 Légi zsaruk 8.10 Hírek 9.00 Sporthíradó 9.20 Csodálatos helyek a
Földön  10.15 A világ képekben 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő
12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.50 A sétány 11. 14.50 Őrült szerelme-
sek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.45 Pár-
baj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Csak a szerelem számít
Dán–ném. vígjáték 22.10 Gördülő pokol 22.50 Életben maradni

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 A Titanic megmentése 10.30
Szemtől szemben 11.00 Fókusz 11.45 Mesterségek 12.10 Élo körkép
12.45 Artspektrum 12.45 Lefújva  13.25 Bajnokok Ligájamagazin 13.55
Sportvisszhang 14.25 Autószalon 15.15 Fókusz 16.00 Horvát magazin
16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong, Extraliga 18.25 Esti
mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55 Hírek 20.00 Be-
vándorlóból milliomos Henry Steinway 21.00 Hírek 21.25 Sporthíradó
21.30 Művészet 21.45 Tudomány és technika

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak  11.05 Feleségcsere 12.10 Dög-
lött akták 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 tit-
kok 22.40 Két pasi – meg egy kicsi  23.05 Egyről a kettőre  23.35 Monk

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek 8.55 Bírósági akták 9.45 Bí-
rósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 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, sport 20.15
Időjárás 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Kukucska 22.30 Örökség
23. 23.30 A Geiss család

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Hacktion újra-
töltve 14.30 Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságában 16.15 Hír-
adó+ 16.30 Rex felügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül  18.30 A következő!
19.30 Híradó, sport  20.20 Párizsi helyszínelők 21.15 Bosszú III. 22.05 Az
este 22.40 Híradó 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Fekete krónika

M2

6.00 Rajzfilmek  14.05 Garfield  14.30 Egy vízcsepp kalandjai 14.55 Zazie
kisasszony 15.05 Heathcliff  15.30 Hunyormajor 15.55 Telmo és Tula 16.05
Egér úti kalandok 16.30 Tappancs-mesék 16.55 Boldogvölgy  17.00 Csur-
csavarosdi 17.25 Timothy iskolába jár 17.50 Vízipók 18.00 Mesélj nekem!
18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland 

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd  9.35 Novum
10.00 Mesélő cégtáblák 10.30 A hegyi doktor 11.20 A 78-as körzet 12.00 Hír-
adó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Utánam, srácok! 15.05 Hungarikum. 15.30
Darabokra szaggattatol 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, megvénülünk 21.30 Hírek 21.35 Dunasport
21.45 Büszkeség. Am. film 23.30 Kultikon 23.50 A szabadság ára

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

5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen14.30 Éjjel-nappal
Budapest  15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz
18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.05 Éjjel-nappal Budapest
21.25 Barátok közt 22.00 A mentalista  23.05 Életre-halálra 

11.00 A gyanú árnyékában, 103. 12.00 Való világ, 58. 13.00 Utolsó vérig,
27. 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agy-
menők  17.00 Való világ 18.00 Nyomtalanul  19.00 Vacsoracsata 20.00 Se-
gítség, 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: Nehéz
ügy krimisorozat 16.50 Poirot: Lord Edgware halála. Ang. krimisorozat
19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Gyilkosság Malibuban. Amerikai krimisoro-
zat 20.30 Hír 24 21.35 Lagzirandi. Amerikai vígjáték 23.15 Dallas, 90.

VIASAT

6.55 Tv-shop 8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35
Igazgyöngy  11.35 Doktor House  12.30 Esküdt ellenségek: Bunös szán-
dék  13.25 CSI: A helyszínelők 14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos
számok  16.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House 18.20 Jó barátok 19.15
Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Szerintük a világ 21.25 United 93 – Az utolsó repülés filmdráma

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci SSC Napoli – Fiorentina 10:00 Svéd jégko-
rong 12:00 Francia fociösszefoglaló 13:00 Corgoň liga Senica – Trnava
15:00 Copa Libertadores 15:30 Francia foci Lorient – PSG 17:30 Handball
show 18:00 Mix zóna 19:00 Francia fociösszefoglaló 19:55 Rúgj kapufát !
20:10 Olasz focimagazin 20:40 Olasz foci AS Róma - Torinó

STV :1
7.10 Légi zsaruk 8.00 Hírek, sporthírek 9.10 Galileo  9.45 Szélsoséges
szakértok, 29. 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 14.55 Őrült szerelme-
sek 16.00 Híradó, sport 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes
21.20 Grand Hotel II.  22.40 Különleges egység  23.25 Légi zsaruk

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.10 Bevándorlóból milliomos
10.00 A falka 10.25 Horvát magazin 10.55 Fókusz 11.40 Sportvisszhang
12.10 Élő körkép 12.40 Artspektrum 12.45 Ballada a betétkönyről 14.00
Família 14.30 Egyházi magazin 14.55 A tudomány Európában 15.15 Fó-
kusz 16.00 Ruszin magazin 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jég-
korong 18.25 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55
Hírek 20.00 A szcientológia kémei dokfilm 21.00 Hírek  21.30 Művészet

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő 12.10 Döglött
akták 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 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor
21.45 Köztársaságielnökválasztás – kampány 23.00 Két pasi – meg egy
kicsi  23.20 Egyről a kettőre

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek  8.50 Bírósági akták 10.50
Már elég, főnök 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.25 Őrangyalok 14.25
Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bí-
rósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Új pa-
nelházi történetek 21.30 Az özvegyasszony  22.35 X-akták – Hinni akarok

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
12.30 Hrvatska kronika 13.35 Gasztroangyal 14.30 Különleges mentő-
alakulat 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 Hír-
adó  20.20 Szabadság tér 89 21.10 On the Spot – Diktátorok gyermekei
22.10 Az este 22.45 Híradó 23.03 Verssor... 23.10 Summa 23.40 Kortárs 

M2

6.00 Rajzfilmek 15.00 Zazie kisasszony 15.10 Heathcliff  15.35 Hunyor-
major 16.00 Telmo és Tula 16.10 Egér úti kalandok 16.30 Tappancs-mesék
16.55 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Timothy iskolába jár 17.55
Vízipók 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

DUNA

8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd  9.35 Sportaréna
10.00 Barangolások a magyar–román határrégióban 10.15 A hegyi dok-
tor 11.00 Mire megvénülünk, megvénülünk12.00 Híradó 12.25 Kíván-
ságkosár 14.25 Utánam, srácok!, 15.00 Voyager  15.30 Magyar Teátrum
díjátadó gála  16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 A hegyi dok-
tor 20.35 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos 21.45 Hírek 21.50 Dunasport

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, 198–
199. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok, 153. 17.00 Maricruz. Am.–
mex. sor., 43. 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet. Re-
alitysorozat 21.55 Jóban-rosszban, 2320. 22.50 Frizbi Hajdú Péterrel
23.55 A férjem védelmében III., 4. rész

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Ref-
lektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Buda-
pest15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30
RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25
Barátok közt 22.00 Szulejmán  23.15 Házon kívül 23.50 Refl ektor

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 20.00 Segítség, bajban
vagyok!  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: Gyil-
kosság Malibuban. Am. krimi 16.50 Poirot: A kisegér mindent lát. Ang.
krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Vihar egy pohár borban. Am. krimi-
sor. 20.30 Hír 24 21.35 Fehér leander. Am. filmdráma 23.45 Dallas 

VIASAT

9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy  11.35 Doktor House 12.30 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék  13.25 CSI: A helyszínelok 15.15 Gyil-
kos számok 17.15 Doktor House 18.20 Jó barátok  19.15 Szerintük a világ
19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi... 21.20 Szerintük a világ 21.25
Penge: Szentháromság akcióthriller 23.45 Gyilkos körzet

7:00 Mix zóna 8:00 Francia foci Monaco – Lille 9:55 Svéd jégkorong
11:55 Kickbox  13:40 Olasz foci AS Róma – Torinó 15:35 Corgoň liga
Senica – Trnava 17:30 Olasz focimagazin 18:00 Mix zóna 19:00 Férfi
kézilabda Plock – Veszprém 20:40 Olasz foci Juventus - Parma

STV :1
7.25 Légi zsaruk 8.10 Hírek 9.15 Galileo 9.45 Szélsőséges szakértők
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55
A világ képekben 14.20 Igaz történetek 14.55 Őrült szerelmesek 16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.15 Köztársaságielnökválasztás 2014
A jelöltek vitája 21.35 Thelma és Louise Am. thriller 23.45 Légi zsaruk

STV :2
7.15 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.05 A szcientológia kémei
10.00 Ars librorum 10.30 Ruszin magazin 10.55 Fókusz 11.40 Rendelő
12.10 Élő körkép 12.30 Artspektrum 12.40 Folklórműsor 13.00 Fuente
ovejuna 14.10 Tudomány és technika 14.40 Kvartett 15.05 Magyar ma-
gazin 15.45 Fókusz 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong,
Extraliga 18.25 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55
Hírek 20.05 Bányászkenyér 21.00 Hírek 21.30 Művészet 21.45 Bizony-
talan idény. Cseh film 23.15 Rendőrségi magazin 23.45 Autószalon

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fi úk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő 12.10 Döglött akták 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk – Flú-
gos 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, sport 20.30 Csehszlovákia hangja 21.50 A zöld íjász 22.50 Két férfi
– meg egy kicsi 23.20 Egyről a kettőre  23.45 Monk

JOJ
7.20 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.55 Bírósági akták 9.45
Bírósági akták 10.55 Elég, főnök! 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.25 Őr-
angyalok 14.25 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó 20.20 Ido-
járás 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Dr. Csont 12. 22.30 CSI: Miami
helyszínelők  23.30 Castle 

KEDD, március 25 SZERDA, március 26

TVműsor március 24 - március 30
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTfő, március 24



M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege, 77/49. 10.15 Családbarát 12.01
Híradó délben 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Kvartett 13.35 Summa 14.05
Útravaló 14.20 Különleges mentőalakulat, 48/24. 15.10 A múlt fogságá-
ban, 160/144. 16.05 Híradó+ 16.20 Rex felügyelő IV., 15/6. 17.10 Szeren-
csehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek
– irrealityshow III., 16. 22.20 Az este 22.55 Híradó, sporthíradó 23.10
Verssor az utcazajban 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Történetek a
nagyvilágból

M2

6.00 Rajzfilmek 11.15 Egy vízcsepp kalandjai 11.40 Garfield és barátai,
117. rész 12.05 Zazie kisasszony  12.15 Amika 12.45 Szaladin 13.10 Rocky
és Bakacsin kalandjai 13.35 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal 14.05
Garfield és barátai 14.30 Egy vízcsepp kalandjai 14.55 Zazie kisasszony
15.05 Heathcliff  15.30 Hunyormajor 15.55 Telmo és Tula 16.00 Egér úti
kalandok 16.25 Tappancs-mesék 16.50 Boldogvölgy 17.00 Csurcsava-
rosdi 17.25 Timothy iskolába jár 17.50 Vízipók 18.00 Mesélj nekem! 18.10
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10 Heartland 

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Ecranul nostru 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Nyelvőrző
9.05 Közbeszéd 9.30 Akadálytalanul 10.00 A hegyi doktor 10.50 Én,
Strasznov Ignác, a szélhámos  12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30
Utánam, srácok! 15.00 Erdélyi történetek 15.35 Táncvarázs 16.30 Térkép
17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Köz-
beszéd 19.05 Életképek 19.45 A hegyi doktor 20.35 Sándor Mátyás 21.35
Hírek 21.40 Dunasport 21.50 Az áldozat Magyar film 23.10 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok, 154. 17.00 Maricruz  18.00 Tények 19.30
Az élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban, 2321. 22.50 Sher-
lock és Watson  23.55 Célkeresztben

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 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nappal Bu-
dapest 15.40 Csók és csata 16.50 A gyanú árnyékában, 293. 17.55 Fó-
kusz 18.30 RTL-híradó  19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nappal
Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 Féktelen harag. Am. akciófilm

8.00 Tom és Jerry 8.30 Vacsoracsata 9.30 Segítség, bajban vagyok!
10.30 A gyanú árnyékában 11.30 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Sze-
relem zálogba 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agy-
menők  17.00 Való világ 18.30 A nagy svindli 19.30 Vacsoracsata 20.30
Agymenők  21.00 Híradó 21.30 Agymenok 22.00 Való világ 23.00 Bele-
való világ 23.30 Dollhouse – A felejtés ára 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk. Am. sor., 38. 13.00 Született feleségek I. Am.
sorozat, 8-9. 14.50 Columbo: Vihar egy pohár borban. Am. krimi 16.50
Poirot: Az órák. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Szemfényveszto.
Am. krimi 21.35 Dobjuk ki anyut a vonatból! Am. vígjáték 23.25 Dallas. 

VIASAT

8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy
11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI:
A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House  18.20 Jó ba-
rátok 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ, 102. 21.25 Emberi tényező 22.25
CSI: New York-i helyszínelok  23.25 Nikita

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30
Olasz foci Juventus – Parma 11:30 Olasz foci Fiorentina - AC Miláno
13:30 Copa Libertadores 14:00 Olasz foci AS Róma – Torinó 16:00 Atlé-
tico PR - Vélez Sarsfield   Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Hand-
ball show 19:40 Francia fociösszefoglaló 20:40 Olasz foci Inter - Udinese

STV :1
7.30 McLeod lányai  8.15 Légi zsaruk 9.05 Galileo 9.40 Szélsőséges szak-
értők 10.45 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
14.05 Konyhatitkaim 14.45 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó, sporthírek
16.20 Galileo 16.50 Szélsoséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedo 19.00 Híradó 20.20 Néma igazság Ném. filmdráma 21.50 Ri-
porterek 22.15 A belső ember.

STV :2
6.25 Hírek 6.50 International Gypsy Fest 2010 7.35 Élni az életet Dokfilm
8.00 Élő körkép 8.30 Csodaműterem 9.05 Variációk 9.35 Úton 10.00 Ma-
gyar magazin 10.30 Fókusz 11.10 Út. Paralimpikonjaink 11.40 Jarosla Filip
és vendégei 12.25 Élő körkép 12.55 Artspektrum 13.00 Csak szerelem.
14.10 Idősebbek klubja 14.35 Rendőrségi magazin 14.50 Természetbarát-
magazin 15.10 Fókusz 16.00 Roma magazin 16.30 Hírek 16.40 Hírek ma-
gyarul 16.50 Jégkorong 18.25 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak
enciklopédiája 19.55 Hírek 20.05 Cukorbaj. 21.00 Hírek 21.25 Sporthíradó

MARKÍZA

8.30 Csehszlovákia hangja  10.00 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő
12.10 Döglött akták 13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 15.00 Egyről a ket-
tőre  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, sport 20.30 Forr a bor 21.40 Családi
titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi  23.05 Egyrol a kettore  23.30 Monk 

JOJ

7.30 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek 9.05 Bírósági akták 9.55 Bí-
rósági akták 10.50 Álom/ház 12.00 Híradó 12.35 Dr. Csont 13.35 Őran-
gyalok 14.40 Szélsőséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó, sport 20.20
Idojárás-jelentés 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 2014,
10. 23.15 Maffi asztorik 2012 23.50 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 

CSüTÖRTÖK, március 27 SZOMBAT, március 29
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.35 A megregulázott fény 13.55
Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges mentőalakulat 15.15 A múlt
fogságában 16.05 Jövő időben 16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő 17.25
Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Bízunk benned!  21.20 Párizsi mentősök 22.20 Az este 22.55 Hír-
adó 23.10 Verssor... 23.15 Ha idegen vagy – A Doors története

M2

6.00 Rajzfilmek 11.15 Egy vízcsepp kalandjai 11.40 Garfi eld és barátai,
12.10 Zazie kisasszony 12.15 Amika 12.45 Rocky és Bakacsin kaland-
jai13.30 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal 14.00 Garfield és barátai
14.25 Egy vízcsepp kalandjai 14.50 Zazie kisasszony 15.00 Heathcliff
15.25 Hunyormajor 15.50 Telmo és Tula, a kis szakács 16.00 Egér úti ka-
landok 16.25 Tappancs-mesék 16.50 Boldogvölgy 16.55 Babar és Badou
kalandjai17.20 Aprónép 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Trombi és a Tuz-
manó 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Waczak
Szálló  21.15 Forma–1. Malajziai Nagydíj 23.00 A következő!

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Kvartett 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra9.05
Közbeszéd 9.30 Szerelmes földrajz  10.10 A hegyi doktor 10.55 Sándor
Mátyás 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Utánam, srácok! 14.55
Kövek és emberek, emberek 15.30 Nyíregyháza Spartacus FC Kft. –
ZTE FC NB 2-es (Ness Hungary) labdarúgó- mérkozés 17.30 Térkép
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40
A hegyi doktor 20.30 Rocca parancsnok, parancsnok 21.20 Hírek 21.25
Dunasport 21.35 Sörgyári capriccio. Csehszl. film 23.10 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó, 199–
200. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok, 155. 17.00 Maricruz. Am.–
mex. sor., 45. 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet. Re-
alitysorozat 21.55 Jóban-rosszban, 2322. 22.50 Hellboy II.

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 Fó-
kusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.40 Csók
és csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó
19.30 Négyen négy ellen 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt
22.00 A zöld íjász  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 Szerelem zálogba
15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00
Való világ 18.00 A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú ár-
nyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.00 Bele-
való világ 23.30 Főnök inkognitóban. Fr. vígjáték

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk, 39. 13.00 Született feleségek I., 10–11. 14.50
Columbo: Szemfényveszto. Am. krimi 16.50 Poirot: Gyilkosság Mezopo-
támiában. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Hajnali derengés. Am.
krimi 21.35 Párizsi helyszínelok IV., 13. 22.35 Éjszakai rohanás. Am. film 

VIASAT

6.55 Tv-shop 8.00 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy
11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek: Bunös szándék  13.25 CSI:
A helyszínelok  14.20 CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok II. 16.15
Gyilkos számok 17.15 Doktor House 18.20 Jó barátok  19.15 Szerintük a
világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Sze-
rintük a világ 21.25 Legenda vagyok. Am. thriller 23.25 Emberi tényező

7:00 Mix zóna 8:00 Handball show 8:30 Férfi kézilabda Plock – Veszp-
rém 10:00 Olasz foci Fiorentina - AC Miláno 12:00 Corgoň liga Senica –
Trnava 14:00 Olasz foci Inter – Udinese 16:00 Olasz foci Catania – SSC
Napoli 18:00 Mix zóna 19:00 Sólyomszem – teniszmagazin 19:55 Fran-
cia focimagazin 20:25 Francia foci

STV :1
7.40 Légi zsaruk 8.25 Hírek, 8.25 Hírek 9.15 Galileo 9.45 Szélsőséges
szakértők 10.50 Párbaj 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.50 Ügyintézés a hivatalokban 14.20 Riporterek 14.50 Posta-
láda 16.00 Hírek 16.20 Szlovákia, szeretlek! 17.45 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Poplegendák 22.10 Amerikai szépség

STV :2
7.15 Hírek  8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.05 Civilizációs betegsé-
gek 9.50 Úton. Csehország 10.15 Roma magazin 10.45 Fókusz 11.30 A
tudomány spektruma 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórmősor 13.10 Szere-
lem az eperfa alatt. Tévéjáték 14.40 Kassa  15.20 Fókusz 16.00 Szemtol
szemben 16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong.
Extraliga 18.25 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55
Hírek 20.05 A befagyott bolygó. Koprod. term. film 20.55 Família 21.20
Sporthíradó 21.30 Mozimagazin 21.55 Az Ambersonok tündöklése.

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő
12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.00 Egyrol a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS
VII. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00
Sport 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 Családi ügyek 22.35 A Nap
könnyei. Am. akcióthriller

JOJ

7.25 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.55 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont  13.25 Oran-
gyalok Tévésor. 14.25 Szélsoséges esetek 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár
16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Őrangyalok 19.00 Híradó, sport
20.20 Időjárás 20.30 Nemzetek párharca – második forduló 22.15 Largo
Winch 2. Fr.– ném.–belga film

PÉNTEK, március 28
M1

7.25 Vad Európa Belga dokfi lm 8.00 Híradó 8.15  Forma–1. Malájziai
Nagydíj, időmérő 10.30 Vágtass velem! 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek
12.10 Szabadság tér 89 12.55 Kortárs 13.30 A világörökség kincsei 13.55
DVTK – Puskás Akadémia FC OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés
16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Az ég, a föld, a férfi és a nő 17.30
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó este 20.05 Sport-
hírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Az örömapa 2.  22.15 MR2 Akusztik
Zséda 23.35 A 109. utas Am. thriller

M2

6.00 Rajzfi lmek 13.50 Varázslók a Waverly helyből 14.15 Phineas és
Ferb 14.40 Mickey egér játszótere,  15.05 Jorinde és Joringel. Ném. fi lm
16.05 Animália 16.30 Hunyormajor 16.55 Aprónép 17.05 Tappancs-
mesék 17.30 Boldogvölgy 17.35 Mézga Aladár különös kalandjai 18.00
Trombi és a Tűzmanó 18.10 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.45
Waczak Szálló  21.20 Forma–1. Malajziai Nagydíj, időmérő edzés 23.00
Autó-motorsport magazin 23.30 Az örömapa 2. Am. filmvígjáték

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum
Ismterj. sorozat 9.30 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Ha-
gyaték Huszárok 11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Zöld jelzés 12.00
Híradó 12.05 Ízőrzők 12.35 Robbie, a fóka 13.25 Anna Kanad. sor., 6/4.
15.20 Önök kérték  16.20 Mese a 12 találatról Magy. fi lm 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Időjárás 18.35 Fölszállott a páva 21.00 Hogy
volt?! Tiboldi Máriát köszöntjük 22.00 Csillag születik 2/2. 23.30 Du-
nasport 23.45 MüpArt. Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint koncertfilm

6.25 TV 2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Norbi Update, 9. 11.30 Állatőr-
ség 12.00 Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 Kalandjárat – az Útitárs 13.30
Felforgatók  14.30 Édes élet 15.45 Édes élet  17.00 Irigy Hónaljmirigy –
Mirigy-sziget 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók 20.00 Holiday Am.
vígjáték 22.35 Félholt 2. Am. akciófi lm

6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel  9.45 Ízes élet 10.10 Teleshop 11.05 XXI.
század 11.40 Házon kívül 12.10 À la car 12.40 4 ütem 13.20 Jó barátok
14.20 Észak és Dél  16.20 A kék lagúna Am. kalandfilm 18.30 RTL-hír-
adó  18.55 Fókusz plusz 19.30 Nem kellesz eléggé Am. vígjáték 22.00
Gyilkos játszma Am. akciófi lmkanál  

11.10 A titkok könyvtára – A Szent Lándzsaküldetés. Am. kalandfilm 13.00
Semmit a szemnek. Am. vígjáték 15.00 Nincs kettő séf nélkül 16.00 Tru
Calling – Az őrangyal 17.00 Való világ18.00 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 19.00 CSI: Miami helyszínelők  20.00 Titkok könyvtára 2. 22.00
Való világ 23.00 Belevaló vil 56. 23.30 Randiügynökség. Am. vígjáték

STORY TV

9.10 Balu kapitány kalandjai 9.35 Anderson meséi 10.30 Dallas. Am. sor.,
12.30 Vissza Sherwoodba! 12.55 Szerelmes Shakespeare 15.15 A kis-
papa. Am. vígjáték 17.00 Álomsziget doktorai 18.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei  19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple: Miért nem szóltak Evansnek?
Ang. krimi 21.25 Apollo 13.  filmdráma 0.10 Éjszakai rohanás. Am. film

VIASAT

7.30 Candlefordi kisasszonyok9.35 Gyilkos sorok 10.35 A nagy étterem-
alakítás Giannival 11.35 A nagy házalakítás 12.30 Doktor House  13.30
Doktor House  14.30 Majombajom  vígjáték 16.30 Airport 77.  katasztró-
fafilm 18.55 Dr. Dolittle 2.  filmvígjáték 20.50 Szerintük a világ, 105. 21.00
Örökkön-örökké  kalandfi lm 23.45 Legenda vagyok  thriller

7:00 Mix zóna 8:00 Handball show 8:30 Francia focimagazin 9:00 Fran-
cia foci 11:00 Olasz foci Inter – Udinese 13:00 Atlético PR - Vélez Sars-
field   Copa Libertadores 14:55 Corgoň liga B.Bystrica – Košice élő közv
17:00 Francia focimagazin 17:30 Olasz focimagazin 18:00 Olasz foci Bo-
logna – Atalanta élő közv 19:55 Motormagazin 20:10 Olasz focimagazin
20:40 Olasz foci AC Miláno – Chievo élő közv

STV :1
7.20 Rajzfi lmek 9.00 Fidlibum 9.30 Asterix és Kleopátra Belga–fr. anim.
kalandfi lm 10.45 Arabela visszatér 11.55 Berlin, Berlin 13.15 A solymász
lánya Tévéjáték 14.30 Szlovákia, szeretlek! 16.00 Luca, az utca réme
Ném.-cseh kaland- 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 Szlovákia köztársasági elnököt választ

STV :2
8.55 A befagyott bolygó Koprod. természet- film  9.45 Csehországon át
10.15 Rendelő 10.45 Halláskárosodottak tévéklubja 11.10 Nemzetiségi
hírek 11.20 Horgászmagazin 11.35 Kvartett 12.05 Öt perc múlva tizen-
kettő 13.05 Két elbeszélés Marián Labudával 13.55 Út a 2014-es világ-
bajnokságig 14.25 Bajnokok Ligájamagazin 15.00 Kapura 15.40
Farmergazdaságok 16.05 Tesztmagazin 16.20 Idősebbek klubja 16.50
Jégkorong, Extraliga, élő 18.25 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája 19.55 Hírek 20.00 Apokalipszis – Hitler. Fr. dokfi lm, 2/2.
21.00 Őrangyalok. 21.25 Filmklub. A strand téli őre 22.50 A televízió ar-
chívumából 23.20 Csehszlovák film

MARKÍZA

7.10 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 7.50 Kungfupanda 8.15 Madagasz-
kár pingvinei  8.40 Szabadítsátok ki Willyt! 3. Am. kalandfilm 10.25 Két
csaj a csőd szélén 10.55 Két pasi – meg egy kicsi 11.25 A szép és a
szörnyeteg 12.25 A zöld íjász 13.20 Csehszlovákia hangja 15.20 Harry
Potter és a Főnix-rend  18.20 Bulvármagazin 19.00 Híradó, sport 20.15
Időjárás 20.30 Maci Laci Am. vígjáték 22.00 Köztársaságielnökválasztás
– rendkívüli kiadás 23.50 Döntő játszma

JOJ

7.10 Max Steel 7.40 Kacsamesék 8.30 Garfield  10.10 A Geiss család
11.15 Ovizsaru 13.45 Nemzetek párharca 15.30 X-Factor 17.00 Megle-
petés 18.00 Hivatásosok 19.00 Híradó 20.30 Káosz krimithriller 22.00
Die Hard – Még drágább az életed
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7.40 Evangélikus ifjúsági műsor 8.00 Híradó, 8.30 A sokszínű
vallás 8.40 Katolikus krónika 9.30 Forma–1. Malajziai Nagydíj,
a futam 12.15 Hírek 12.25 Hétköznapi kifutó 12.55 „Kellene kis-
kert, bőtermő!” 13.15 Telesport  13.45  Labdarúgó-vb-magazin
14.25 Noé barátai 14.55 Zöld tea 15.25 Épül a park 16.25 Vi-
deoton FC – DVSC-TEVA labdarúgó-mérkőzés 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó  20.20 Magyarország, szeretlek!  21.40 A szakasz
filmdráma 23.40 Hét perc a mennyországban filmdráma

M2

6.05 Rajzfi lmek  15.50 Az én kis szörnyeim 16.15 Tatonka tör-
ténetei  16.45 Zorró legújabb kalandjai 17.05 Tappancs-mesék
17.30 Boldogvölgy17.35 Mézga Aladár különös kalandjai 18.05
Trombi és a Tűzmanó 18.15 Esti mese 19.15 Állatkert a háti-
zsákban 19.40 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45 Mad Men –
Reklámőrültek  21.30 Forma–1. Malajziai Nagydíj, a futam

DUNA

8.40 Rome Reports 9.05 Napok, évek, századok 10.00 Magyar
klasszikusok új köntösben 10.30 Pannon expressz 11.00 Evan-
gélikus istentisztelet közvetítése Hodosról 12.00 Híradó 12.10 A
Fontainebleau-i kastély 12.40 Ízőrzők 13.15 Szerelmi álmok. film
14.50 Hazajáró 15.20 Csellengők 15.45 Hogy volt?!  16.45 Es-
télyi ruha kötelező. Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Felvidék szépe 2014 19.30 Önök kérték 20.30 Rózsa Sán-
dor  21.20 Az én XX. századom. Magyar film  23.05 Dunasport 

6.50 TV 2-matiné 9.40 Asztrovilág 10.45 Stílusvadász 11.15
Stahl konyhája 11.45 Több mint testőr 12.15 Édes élet  16.00
Megasztár 10 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett
Élő show-műsor 22.55 Utódomra ütök Am. vígjáték

6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel  9.55 Egész-
ségkalauz 10.30 Teleshop 11.30 Kalandor 12.00 A Muzsika tv
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35 Glee – Sztárok leszünk
14.35 XIII – Az összeesküvés 18.30 RTL-híradó  18.55 Cobra
11. 20.00 Kéjjel-nappal Am. akcióvígjáték 22.00 Terminátor 3. 

11.10 Titkok könyvtára 2. 13.00 Segítség, bajban vagyok!  18.00
Heti hetes 19.00 Való világ 20.00 Való világ – Párbaj 22.00 Be-
levaló világ 22.30 Heti hetes 23.30 Semmit a szemnek vígjáték

STORY TV

9.35 Andersen meséi 10.30 Dallas. 13.30 Downton Abbey
14.40 Szerelmes Shakespeare 17.00 Született férjek. Ausztrál
sor., 8. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei V., 2. 19.00 Hír 24
19.25 Poirot: Tragédia három felvonásban. Ang. krim 21.20 A

királyért és a koronáért. Fr. fi lmdráma, 2/1. 23.15 Apollo– 13.
Am. fi lmdráma (ism.)

VIASAT

7.10 Doktor House 8.05 Gyilkos sorok 10.05 Trendközelben
10.35 Állati dokik 11.05 A nagy házalakítás  12.00 A zsoldos-
katona 14.25 Dr. Dolittle 2. Am. vígjáték 16.15 Szerintük a világ
106. 16.25 Szegény embert az Amish húzza Am. vígjáték 18.55
Nyugdíjas bajkeverők  19.25 Nyugdíjas bajkeverők  19.50 Sze-
rintük a világ 20.00 CSI: A helyszínelők  21.00 CSI: A helyszí-
nelők 22.00 D-Tox Am.–ném. akcióthriller

7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 8:30 Francia foci 10:25 Cor-
goň liga B.Bystrica – Košice 12:25 Olasz foci Sassuolo - AS
Róma élő közv 14:25 Olasz focimagazin 14:55 Olasz foci Lazio
– Parma élő közv 16:55 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Flens-
burg – Celje 18:25 Rúgj kapufát ! 18:40 Férfi kézilabda Bajno-
kok Ligája Hamburg - Vardar-Skopje élő közv 20:40 Olasz foci
SSC Napoli – Juventus élő közv

STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok 8.30 Csodaműterem 9.00 Választási
stúdió 9.15 A halak élete 9.40 Autószalon 10.10 Csodálatos he-
lyek a Földön  11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képek-
ben 11.55 Vita 13.05 Ügyintézés a hivatalokban 13.55
Poirot-történetek: Milliós rablás Ang. krimi 14.50 Hogyan fojtsuk
vízbe dr. Mráčeket 16.35 Senki sem tökéletes 17.40 Irány a kert!
18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 A sétány 21.20 Beszél-
getés az új köztársasági elnökkel 21.50 Rani. 

STV :2
9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Família Csa-
ládi magazin 10.15 Csehországon át  10.40 Éjszaka az archí-
vumban 11.45 Az apó és a cár 12.55 Apokalipszis – Hitler Fr.
dokfilm 14.10 Egyházi magazin 14.40 A szó 14.50 Folklórműsor
16.20 Őrangyalok 16.50 Jégkorong, Extraliga 18.25 Esti mese
19.35 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55 Hírek 20.00 A
színház szórakoztat 21.00 Királyi játszma 20.15 Éjszaka egy-
szer visszajött 22.15 Éjszaka az archívumban 23.10 Lefújva

MARKÍZA

7.55 Maci Laci  vígjáték 9.30 Forma–1. Malajziai Nagydíj 13.00
Köztársaságielnökválasztás – rendkívüli kiadás 13.40 Harry
Potter és a Főnix-rend 16.45 I.e. 10 000 – Az Újvilág meghó-
dítása Am. akciófi lm 19.00 Híradó, benne: sport 20.30 Parker
akciófi lm 23.00 A hóhér Am.–ném. akcióthriller

JOJ

.10 Kacsamesék 9.00 Beépített főnök 10.00 Kettős ügynök
12.00 Largo Winch 2. 14.40 Ovizsaru  vígjáték 17.30 A helyes
ár 18.00 Lakáskultúra 19.00 Híradó 20.20 X-Factor 22.00 Tök
alsó Am. vígjáték 23.50 Kitört a vakáció! Sp. vígjáték

Ára: 13 €

0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)

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! 

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a 18. évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Március 24-én ünnepli 
18. születésnapját 

Csóka Bernadett 
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából sok szeretet-
tel köszöntik: apa, Edit, a nagyszülők,

keresztszülők, testvérei Gigi, Zsolt,
Levente és Nimródka 

és barátja Gergely.

„Születésnapodon nem kívánok egyebet: 
Csupán egészséges, hosszú, boldog életet! 
Váljanak valóra, leggyönyörűbb álmaid! 
Teljesüljenek be legtitkosabb vágyaid!“

Március 19-én 30 éves 

Haris Péter 
Véken.

Sok szeretettel köszönti: 
édesapja 

és két testvére családjaikkal.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“
Március 28-án ünnepli 57. születésnapját

Schulczi Gábor Búcson.
Sok szeretettel köszöntik: felesége

Márta, szerető gyermekei: Márta 
Pityuval, Beáta Gergellyel, Haj-
nalka Dáviddal, fia Gábor és
anyósa.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Március 28-án ünnepli 60. születésnapját 

Mikulec Erzsébet 
szül. Brúder Bátorkeszin.

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt: lányai Erika 

családjával, Tünde családjával 
és fia Péter.

Március 30-án ünnepeli 
11. születésnapját 

Cséplő Gyuszika 
Komáromban.

E szép ünnep 
alkalmából szívből 

köszönti őt 
az egész család.

Eladó hétvégi ház 
5 áras telekkel 

a Gúta melletti Csergőn
(Čergov), nyugodt, 

csendes környezetben. 
Tel.: 0917 627 033.





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





A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA
Kosárlabda

Kézilabda

Kézilabdacsapataink közül csak a Naszvad/
Ímely gárdájának sikerült győznie a hétvégi
fordulóban, míg a csallóközaranyosiak oda-
haza szenvedtek vereséget, addig a gútaiak
Galgócon hagyták mind a két pontot.

NŐK I. LIGA

Csallóközaranyos – UDHK Nitra 20:34 (6:14 )

Az UDHK Nitra együttese listavezetőhöz méltón
szerepelt a Kóczán Mór Sportcsarnokban. Nem
kezdődött jól a találkozó az aranyosiak szempont-
jából, mert az elején négy góllal elhúztak a nyitra-
iak. A folytatás sem volt biztató hazai részről. A tér-
félcsere után sem változott a játék. A Nitra felsza-
badultan játszott, húzóemberei pedig ontották a
gólokat. A második félidő 9. percében már 9:22 volt
az eredményjelző táblán. Sajnos ezen a találkozón
nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Góldo-
bók: Turza Szilvia 9, Szabó Júlia, Zakál Vivien, Lí-
dia Šebenová, Szabó Krisztina 2-2, Cseh Erika,
Kasznár Marianna, Szabó Mónika 1-1.

Senica – Naszvad/Ímely 28:34 (19:17)

Ezen a mérkőzésen ismét érvenyét veszítette a pa-
pírforma, miszerint az élvonalba tartozó vendégek-
nek simán kellett volna hozni ezt a találkozót. Az

első félidőben erőteljesebben és pontosabban ját-
szottak a hazaiak, a vendégek csak keresték a he-
lyüket a pályán. Sorozatban kimaradtak a ziccerek,
gyenge védekezés. Ez volt a jellemző a meccs első
félidejére. A második játékrészben aztán megtört a
jég, mivel a 34. perctől kezdve már a vendégek
uralták a mérkőzést. Feljavult a kapus Haris Lucia
teljesítménye is, és ez sorsdöntőnek bizonyult. A ha-
zai csapat erejéből a végén már csak az  eredmény
kozmetikázására futotta. Most egyhetes szünet kö-
vetkezik, és utána április 6-án, vasárnap este 17.00
órakor a naszvadi Vlahy Jenő Sportcsarnokban a
Naszvad/Ímely - Csallóközaranyos mérkőzés lesz.
Góldobók: Fujasová Zuzana 15, Haris Edina 9,
Gál Szabina 5, Szabó Veronika 2, Burešová Niko-
leta, Molnár Borbála, Oláh Gabriella 1-1.

1. UDHK Nitra 15 13 0 2 506:364 26
2. Nesvady/Imeľ 15 12 1 2401:3432 5
3. Inter Bratislava 15 11 2 2447:3622 4
4. Michalovce. jun 15 10 0 5 469:377 20
5. ŠKP Topoľčany 15 7 1 7 457:454 15
6. Zlatná n/O. 15 6 2 6 318:358 14
7. HK Močenok 15 5 1 9 367:403 11
8. HK Trenčín 15 5 1 9 369:406 11
9. Bern. Košice 15 5 0 10 406:424 10

10. Bánovce 15 5 0 10 344:391 10
11. Senica 15 4 1 10 383:473 9
12. Sereď 15 2 1 12 311:408 5

A női I. liga 15. fordulójának további eredményei:
Trenčín - Sereď 29:18, Močenok - Michalovce jun.
31:19, Topoľčany - Inter Bratislava 31:31, Bern. Ko-
šice - Bánovce 26:22.

NŐK II. LIGA

Hlohovec – Gúta 33:21 (16:7)

Az első tavaszi fordulóban az élen tanyázó gútai
lányok a harmadik helyen álló galgóciak otthoná-
ban léptek pályára. A szombat délelőtt lezajlott ta-
lálkozóra sajnos csak 9 játékossal utaztak el. A
mérkőzés 10. percéig még elég szoros volt az ál-
lás (4:2), de ezt követően beindult a hazai gépe-
zet, hisz percek alatt emberhátrányban zsinórban
négy gólt szereztek. A gútaiaknak főleg a véde-
kezéssel voltak problémáik, s mivel ebben nem
jeleskedtek, így még jobban felbátorodott a hazai
gárda, és a félidőre 16:7-re növelték előnyüket. A
térfélcsere után feljavult a vendégcsapat véde-
kezése, s ennek folytán a tízgólos hátrányt hatra
csökkentették, de sajnos ismét több esetben be-
állt a rövidzárlat, és végül 12 gólos vereséggel
hagyták el a játékteret. A gútai lányok legközelebb
Martinban vendégszerepelnek. Góldobók:
Szabó Mónika 8, Sladká Simona, Vas Eva, Nav-
rátilová Krisztína 3-3, Vass Krisztina, Nagy Mi-
chaela 2-2.

A hétvége kézilabdamérlege: egy győzelem–két vereség

Elérhető közelségbe került a Szlo-
vák Kosárlabda Extraliga elődön-
tője, miután a komáromiak nagy-
szerű játékkal, szinte végig vezetve
harcolták ki a győzelmet, ráadásul
a Nyitra otthonában. 

Főleg Dallys Joyner volt elemében,
aki 21 pontjával és 13 lepattanójával
egész nyugodtan nevezhető a meccs
emberének. Az első játékrészben Kova-
čevič és Kozlík sziporkázott, a második-
ban pedig Hall és Bilič is sokat hozzátett
a győzelemhez. Ezen a szombati na-
pon a piros-fehérek 120%-on teljesítet-
tek. Jobban akarták a győzelmet, fan-
tasztikusan védekeztek, és még a 11
pontos különbség is teljesen megérde-
melt volt . Az utolsó negyedben ugyan
három pontra feljöttek a hazaiak, de
61:64-es állást követően közel 6 percig
voltak képtelenek a Duna-partiak kosa-
rába találni. A komáromi szurkolók tehát
optimistán várhatják a szerdai, hazai
összecsapást, ahol František Rón vé-
dencei kiharcolhatják a legjobb négy
közé jutást. 

„Azt gondolom, hogy a védekezésünk
minősége döntött a mai napon, azon be-
lül is az összjáték volt az, ami tetszett. A
harmadik negyedben nagyon nyomott a

Nyitra csapata, de jól jöttek azok a lab-
daszerzések, melyekből könnyű ponto-
kat zsákmányoltunk. Fontos megemlí-
teni, hogy a lepattanók begyűjtésében is
mi voltunk a sikeresebbek, ez is közre-
játszott a szép eredmény elérésében.
Mindegyik játékosom előtt le a kalappal,
ma este a szívüket is a pályán hagyták!”
– nyilatkozta a a komáromiak edzője.

Edymax SPU Nitra - MBK Rieker
Com-therm Komárno  66:77 (15:24,
20:19, 22:19, 9:15) 

A legjobbak: Sparks 20, Nuhanovič
16 (13 lepattanó), Jenkins 16, Lošonský
8, Marič 4 (Kosa 2, Bukovič, Howell), il-
letve Joyner 21 (13 lepattanó), Bilič 12,
Kozlík 12, Hall 9, Bjelica 7 (Kovačevič 11,
Szabó 5).

Szurkolói szubjektív: „Összességé-
ben jól játszottunk, a csapat láthatóan
nagyon felkészült erre a meccsre. A nyit-
raiak talán elhitték, hogy könnyű dolguk
lesz, de a játékunknak köszönhetően
elég sokat hibáztak. Az előző meccs-
hez képest lényegesen  feljavultunk, vé-
dekezésben és támadásban is. Rég lát-
tam ilyen összeszedettnek a csapatun-
kat. Szerdán remélem továbbjutunk!”

SPORT
Hajszálnyira a legjobb négytől!

Fotók: nitra.sme.sk

Hajszálnyira a legjobb négytől!



DELTASPORT

Röplabda

Ökölvívás Karate

Szombaton és kedden játszották a
Szlovák Röplabda Extraliga rájátszásának első mérkőzé-
seit, melyben a komáromi csapat is érdekelt volt. Az ellenfél,
a többszörös szlovák bajnok és kupagyőztes ŠK Chemes
Humenné csapata toronymagas esélyeshez méltóan be is
húzta a „kötelező” győzelmeket, de azért az újonc komáro-
miak nem adták olcsón a pontokat. Ugyan az első mérkő-
zésen csak az utolsó periódusban nehezítették meg az el-
lenfél dolgát, a komáromban rendezett találkozón már sike-
rült szettet is „rabolniuk” a bajnoki cím várományosától. A
mérkőzésre kilátogató 250 embert minőségi röplabdával
szolgálták ki a csapatok. 

Március 15 - ŠK Chemes Humenné   –  VK Spartak Ko-
márno   3:0 (15, 15, 26)

Március 18 - VK Spartak Komárno  - ŠK Chemes Hu-
menné  1:3 (-17, 23, -20, -16)

Becsülettel 
küzdöttek

Eredmények:

Nagy Viktor, kata 1. kumite 1.
Szulcsányi Anasztázia, kumite 1.
Jóba Attila, kumite 1.
Bagita Daniel, kata 2. kumite 2.
Bogár Ján, kumite 3.
Vermes Ákos, kumite 3.

Nyolc begyűjtött érem

Március 16-án, vasárnap rendezték Ga-
lántán a diákok kerületi versenyét, ahol
12 klub több mint 150 versenyzője kép-
viseltette magát. Gútáról 18 versenyző
lépett tatamira, akik ismét megmutat-
ták, milyen az igazi JUDO virtus,
ugyanis 15 érmet szereztek.

Eredmények :

1. helyezettek:
Tánczos Márton (szuper-mini) - 28 kg
Szabó Máté Zoltán (mini) - 55 kg
Szépe Zsolt (id.diák) - 73 kg

2. helyezettek:
Szabó Margaréta (mini) - 30 kg
Czina Gergő (mini) - 46 kg
Gulyás Gábor Zsombor (mini) - 66 kg
Angyal Márk (fiat.diák) - 46 kg
Tóth Miklós Levente (idős.diák) - 34 kg
Kulich Tibor (idős.diák) - 46 kg
Bíró Réka (serdülő) - 57 kg
Decsi Dóra (serdülő) - 63 kg

3. helyezettek:
Decsi Anna (szuper mini) - 32 kg
Gubien Márk (szuper mini) - 30 kg
Manyuš Kristóf (fiat.diák) - 30 kg

Cselgáncs

Van mire büszkének lenni

A gútai Taiyó karate egyesület 8 versenyzővel
vett részt Zsolnán egy remekül megszervezett
nemzetközi versenyen, ahol 5 ország közel 400
harcosa mérte össze erejét. Az elmúlt hetekhez
hasonlóan folytatódott az éremeső. 

Ezúttal 4 arany, 2 ezüst, és 2 bronz került a „vit-
rinbe”. Az érmek értékét növeli, hogy a résztvevőknek
kategóriánként minimum 15 tapasztalt ellenféllel kel-
lett felvenni a versenyt.

A BoxingONE nemzetközi csapatbaj-
noki liga következő felvonásában a Komárno Sharks csapata
a Debrecen Thunders-t fogadja. Az idei kiírásban már min-
den csapat maga mögött tudhat egy-egy meccset, ezért
szépen lassan kirajzolódni látszanak az erőviszonyok. A je-
lenlegi listavezető komáromiak 2 győzelemmel hangoltak
az eddig még pont nélküli debreceniek elleni párharcra, de
a vendégek csapatát minőségi ökölvívók alkotják, ezért az
összecsapás korántsem lefutott. Ugyanakkor a történethez
az is hozzátartozik, hogy a komáromi sportcsarnokot nem túl
gyakran hagyja el győztesen vendégcsapat. A hazaiak a leg-
erősebb felállításban lépnek a ringbe, és mindent megtesz-
nek majd a végső siker érdekében.

Az összecsapást március 28-án rendezik meg a komáromi
Sportcsarnokban, este fél hétkor. A szervezők sok szeretet-
tel várják az ökölvívás szerelmeseit. Belépő: 2 €.

KOMÁROM.

KOMÁROM.



2014. március 24. SPORT

Manchester United – Aston Villa (március 29,
14.30) – A Vörös Ördögöknek
bizony már nem babra megy a
játék. Immáron nem arról van
szó, hogy kiharcolják-e a kö-
vetkező évi BL-indulást, hanem
hogy sikerül-e befutni legalább
egy euroligás helyre? Ehhez
mindenképpen otthon kell tar-
taniuk a három pontot. Ellen-
kező esetben elképzelhető,

hogy hosszú évek után nélkülük rendezik meg az
UEFA klubversenyeit. Tippem: 1

Arsenal – Manchester City (március 29, 19:30)
– Amennyiben a City játékban szeretne maradni
a bajnoki címért folytatott harcban, alaposan fel
fog kelleni kötni a fehér nadrágot. Arsene Wenger
ugyanis már nagyon rég volt ennyire közel egy

bajnoki aranyhoz, és ha már így adódott, biztosan
mindent bevet ő és a csapata is, hogy otthon tart-
sák a három pontot. Küzdelmes, taktikus
meccsre számítok. Tippem: X

Athletic Bilbao – Atletico Madrid (március 29,
21:00) – Érdekes mérkőzést hozhat a két Baj-
nokok Ligájába vágyó csapat párharca. A ven-
dégek számára még a dobogo legfelső foka is
képben van, ezért hatványozott erővel próbálják
majd elcsenni a három bilbaói pontot. Igazi ki-ki
meccsre van kilátás, lehetőleg sok góllal.  Tip-
pem: X

Lazio – Parma (március 30, 16:00) – Az olasz
pontvadászatban szépen lassan már csak az eu-
roligás helyekért folyhat a harc, hiszen az első
három helyezett elég becsületesen ellépett az
őket üldözőktől. A hazaiaknak mindenképpen

focicsemege sportfogadóknak

HAVÍŘOV/NAGYMEGYER.

győzniük kell, ha ki szeretnének jutni az európai
porondra. Tippem: 1

Videoton – Debrecen (március 30, 17:30) – José
Gomez (Videoton) gyakran nyilatkozza a sajtó-
nak, hogy ők bizony bajnokok lesznek. Ha való-
ban el akarják érni ezt a célt, úgy mindenképpen
két vállra kell fektetniük a vasutasokat. A Loki vi-
szont nem egy könnyű falat, ezért kemény küz-
delemre számítok, piros lapokkal és sok sárgával.
Tippem: X

DAC – MŠK ŽILINA (március 29, 17:30) – A szer-
dahelyi csapat a tulajdonosváltás után sokkal
jobb formát mutat, mint ősszel, s bár a bajnokság
végén levonnak tőlük 6 pontot, még így is reális
esély mutatkozik a bennmaradásra.  A zsolnaiak
jelenleg nem tartoznak az élmezőnyhöz, tehát
minden körülmény adott egy újabb hazai siker-
hez. Tippem: 1

Sok szerencsét, és jó szorzókat kívánunk!
Kovács Gerzson Dávid

Bármerre nézünk, mindenhonnan visz-
szakacsint ránk valami, ami fitt. Fit-
nesz fiúk, fitnesz lányok, fitnesz ételek,
fitnesz eszközök. Nem csoda, hogy eb-
ben, a mára már komoly iparággá fej-
lesztett közegben, lassan már a spor-
tolói múlttal rendelkezők is egyre ne-
hezebben tájékozódnak.

Az igazi káoszt sokszor az okozza, hogy a
bevált módszerekkel szinte teljesen ellen-
kező „a legújabb kutatásokra" hivatkozó ter-
mékek, technikák kerülnek a fogyasztói tár-
sadalom asztalára, brutális marketing hát-
térrel. 

Divat lett egészségesen élni, és ez jó.
Ugyanakkor a feljebb említett ipmulzusok
hatására még azok is fejest ugranak a sport
tengerébe, akik eddig nem igazán voltak
mozgáspártiak. Nem olyan egyszerű a fel-
színen maradni, ezért íme pár jó tanács.

A szilárd elhatározás mindennél fonto-
sabb. Általában nagyon gyorsan jön, viszont
a későbbiekben annál sebesebben tűnik el.
Mindez a kitartás hiányára vezethető vissza,
azért, mert nem mindig fogjuk fel: ez egy
hosszú és küzdelmes folyamat. Reális cé-
lokkal, apró lépésekkel, kerülve a csoda fo-
galmát. Nem várhatja el senki a testétől,
hogy pl. az a zsírmennyiség, ami hosszú
évek során rakódott le, egy hónap alatt el-
tűnjön. Se bogyókkal, se porokkal, sem más
hókusz-pókuszokkal. Pont annyit kell törőd-
nie magával mindenkinek, mint amennyiszer
ezt nem tette.

A célokat is ennek megfelelően kell állítani.
Sok ember számára a kézzelfogható ered-
mény az elfogadható, ezért kontrollként a
testsúlyt használják. Ha már mindenáron a
számok bűvöletében szeretünk élni, inkább
centizzünk (pl. derékbőség), mint kilózzunk.
Figyelmesen kell hallgatni a testünket, érez-
vén az apró változásokat. Fel tudunk menni
a lépcsőn lihegés nélkül? Sikerül felvennünk
egy régóta a szekrényben heverő nadrágot,
ruhadarabot? Ezek azok a dolgok, melyek el-
sőként érzékelhetőek. 

A másik ok, ami a rövid időn belüli fel-
adáshoz vezet, a fokozatosság hiánya. A
nulla után nem a tíz jön. Ott van még az 1,
2, 3 stb. Szóval, ha az elhatározás és a cél
is megvan, kezdjük el, de csak annyit,
amennyit bírunk! Ha ez 10 darab felülés
vagy fekvőtámasz vagy guggolás, legyen
10. Ha három, akkor három. Csináljunk any-
nyit, amennyit tudunk (kis pihenőkkel 3-4
sorozatban), rendszeresen, lelkiismerete-
sen! Aztán, ha ez már könnyen megy, nö-
veljük a mennyiséget 2-vel, és így tovább. A
lényeg, hogy mindig lépjünk ki egy kicsit a
komfortzónánkból, enélkül ugyanis nem lesz
fejlődés. 

A futással ugyanez a helyzet. Felugrunk a
tévé elől, és máris sprintelünk. Ennek követ-
kezménye egy kis lihegés, izomláz, és már el
is ment a kedvünk az egésztől. Kezdjünk el
sétálni, aztán kocogjunk, mondjuk fél per-
cet! Ezt követően sétáljunk 2 percet, és meg-
int kocogjunk! Csináljuk ezt meg 10-szer!
Később növeljük a kocogást és csökkentsük
a sétát! Már rövid időn belük érezni fogjuk a
változást. Ugyanakkor a futáshoz elenged-
hetetlen a kellően megalapozott izomzat. Ha
fejetlenül kezdünk neki, előbb-utóbb fájda-
lom, rosszabb esetben sérülés jelentkezhet.
Olyan ez, mint ha egy Trabantba egy V8-as
motort szerelnénk, de a futóművet és a vál-
tót nem cserélnénk ki. A hasizom, illetve a
hátizom erősítése szinte elengedhetetlen a
futáshoz.

Ne szégyelljünk tanácsot kérni szakem-
bertől, ha módunk van rá! Minél több infor-
máció áll a rendelkezésünkre, annál tisztább
képet kaphatunk. Ne feledjük: elhatározás,
fokozatosság és kitartás!

Bak Norbert, erőnléti edző/Delta 

Nagy divat az egészséges életmód

A nagymegyeri
veterán súlyemelők
gárdája egyetlen
külföldi alakulatként
már hagyományos
szereplője a cseh
Masters Liga csa-
patversenyének. Az
idén két fordulóból
álló bajnokság első
felvonását március
8-án rendezték az
észak-morvaországi
Havířovban. „Össze-
sen 43 résztvevő állt
rajthoz két csoport-
ban. A hat és fél
órás verseny félide-
jében már biztos
volt, hogy nem csak
a helyezésekért lesz
nagy küzdelem. Csu-
pán három csapat teljesített ezer pont felett,  de még a he-
tedik helyezett is 942 pontot ért el, ami jelzi a verseny magas
színvonalát“ – mondta a sportesemény kapcsán a nagyme-
gyeri veterán súlyemelők vezetője, Lénárt Rudolf, aki be-
tegsége miatt most nem állt a tárcsák mögé. A csallóköziek
háromtagú csapatában most is remekül teljesített Mezei Ti-
bor 260 kg-os összteljesítményével, a sokkal könnyebb test-
súlyú Juhász László 177 kg-ig, míg Megály János 200 kg-ig
jutott ezen a napon, amiért 1001 Sinclair-pont járt. A nagy-
megyeriek végül a harmadik helyet csípték el. Az első hat
gárda sorrendje a 12 csapatos bajnokság 1. fordulóját köve-
tően: 1. Baník Havířov 1065, 2. Baník Ostrava 1046, 3.
MKVaSŠ Thermal Veľký Meder 1001, 4. Xtreme Praha 951,
5. Brno A 949, 6. Bohemians Praha 947 pont. 

Kovács Zoltán/Delta (fotó: a súlyemelők archívumából)

Harmadik hely a cseh
Masters Liga első körében

Kispályás labdarúgó-torna 
a Polgármester-Kupáért

Március 29-én kispályás labdarúgó-tornát rendeznek a
madari sportcsarnokban. A résztvevők: Egykori Csehszlo-
vák válogatott tajai, Pozsonyi jogászok, Madari öregfiúk és
a Duna menti Borút csapata. A szervezők mindenkit sok
szeretettel várnak.

Mezei Tibor most is kitűnően teljesített



DELTASPORT

RÉgIóbAjnOKSág
1. KFC 18 15 1 2 37:15 46
2. Gabčíkovo 18 13 3 2 48:15 42
3. V. Meder 18 14 0 4 42:14 42
4. Neded 18 10 4 4 36:18 34
5. Palárikovo 18 9 5 4 25:12 32
6. V. Ludince 18 8 6 4 34:22 30
7. H. Nitra 18 9 1 8 31:23 28
8. L. Rovne 17 7 6 4 29:19 27
9. Beluša 18 9 0 9 32:34 27

10. Topoľníky 18 6 5 7 21:27 23
11. J. Bohunice 18 6 3 9 22:30 21
12. Domaniža 17 6 3 8 21:30 21
13. Tr. Stankovce 18 3 3 12 13:29 12
14. Nitra Jun. 18 2 4 12 20:38 10
15. Bánovce n/B. 18 2 0 16 13:40 6
16. Galanta 18 0 4 14 5:63 4

IV. LIgA
1. Vrakúň 18 13 5 0 43:8 44
2. Šurany 18 12 4 2 40:11 40
3. Vlčany 18 10 5 3 30:14 35
4. ČFK Nitra 18 11 1 6 45:23 34
5. ViOn „B" 18 10 3 5 35:24 33
6. Kolárovo 18 8 5 5 31:18 29
7. Váhovce 18 8 2 8 40:37 26
8. DAC „B" 18 8 2 8 20:22 26
9. V. Lovce 18 8 2 8 25:30 26

10. Štúrovo 18 7 4 7 29:35 25
11. Tvrdošovce 18 7 3 8 34:32 24
12. Dvory n/Ž. 18 6 5 7 32:35 23
13. N. Život 18 4 4 10 19:30 16
14. Želiezovce 18 3 5 10 31:43 14
15. Imeľ 18 1 3 14 14:54 6
16. Močenok 18 1 1 16 9:61 4

V. LIgA
1. Sv. Peter 18 11 3 4 40:23 36
2. Hurbanovo 17 11 2 4 38:17 35
3. Bánov 18 10 4 4 38:19 34
4. Kalná n/Hr. 18 10 3 5 43:16 33
5. Marcelová 18 10 3 5 31:19 33
6. Kozárovce 18 10 1 7 37:26 31
7. H. Vrbica 18 10 0 8 34:22 30
8. Nesvady 17 9 3 5 29:18 30
9. Podhájska 18 7 5 6 38:41 26

10. Komjatice 17 6 4 7 24:28 22
11. Bešeňov 18 6 2 10 28:54 20
12. Okoličná n/O. 18 6 1 11 20:26 19
13. D. Ohaj 18 5 3 10 13:29 18
14. V. Kýr 18 4 2 12 23:38 14
15. T. Lužany 18 4 2 12 17:41 14
16. Čaka 15 2 2 11 21:57 8

TERÜLETI bAjnOKSág
1. Hetény 18 13 2 3 50:18 41
2. Keszegfalva 18 11 3 4 52:33 36
3. Perbete 18 11 2 5 37:24 35
4. Bátorkeszi 18 10 4 4 31:22 34
5. Lakszakállas 18 10 1 7 39:37 31
6. Izsa 18 9 3 6 47:38 30
7. Dulovce 18 8 4 6 38:36 28
8. FK Activ 18 8 2 8 41:29 26
9. Marcelháza "B" 18 7 3 8 31:37 24

10. Búcs 18 7 3 8 27:36 24
11. Gúta "B" 18 7 3 8 32:42 24
12. Dunamocs 18 6 4 8 36:40 22
13. Nemesócsa 18 6 1 11 27:27 19
14. Cs.-aranyos 18 5 4 9 31:35 19
15. Šrobárová 18 2 4 12 19:45 10
16. Madar 18 2 1 15 19:58 7

TERÜLETI bAjnOKSág II. OSZTáLy
1. Pat 13 11 1 1 41:7 34
2. Bogya/Gellér 13 9 3 1 30:13 30
3. Vágfüzes/Kava 13 9 2 2 30:16 29
4. Nagykeszi 13 9 1 3 45:20 28
5. Őrsújfalu 13 8 1 4 52:20 25
6. Dunaradvány 13 8 0 5 39:21 24
7. Tany 13 6 0 7 39:36 18
8. Megyercs 13 4 2 7 32:45 14
9. Nagysziget 13 3 3 7 24:29 12

10. Martos 13 4 0 9 28:50 12
11. Ifjúságfalva 12 2 1 9 19:44 7
12. Csicsó 13 2 0 11 12:44 6
13. Bogyarét 13 2 0 11 20:66 6

RÉGIóBAJNOKSÁG

Palárikovo – Nagymegyer 3:0
(1:0) – A hazai csapat jobban akarta
a győzelmet, ezt egyértelművé is tette
már az első perctől kezdve.  Az első
gólt egy nagyobb védelmi hiba előzte
meg, ez letörte a megyerieket,  akik
fejben nem igazán voltak a pályán. A
hazai győzelem teljesen megérde-
melt volt.

További eredmények: Horná Nitra
– Jasl. Bohunice 3:1, Gabčíkovo –
Domaniža 5:1, Led. Rovne – Veľké
Ludince 1:1, Nitra jun. – Galanta 0:0,
Neded – Beluša 2:3, Topoľníky – Tr.
Stankovce 2:0.

IV. LIGA

Surány – Gúta  2:1 (1:1) – Tvrdoň,
Janák, ill. Magyar – A vendégek in-
kább a kontrákra rendezkedek be,
ezekből volt több veszélyes is. Ki-
egyenlített játék zajlott a pályán, de a
87. percben egy szöglet utáni sze-
rencsés góllal mégis a hazaiak tar-
tották otthon a három pontot. Hely-
színi beszámolók alapján a döntetlen
igazságosabb eredmény lett volna.

További mérkőzések: Várkony –
Ímely 4:0, Tvrdošovce – DAC „B” 6:1,
Želiezovce – Dvory n/Ž. 1:3, ČFK

Nitra – Štúrovo 5:0, Nový Život –
Vlčany 0:1, Močenok – Veľké Lovce
0:1, Váhovce – ViOn „B“ 0:2.

V. LIGA

ógyalla – Nagykér 3:2 (1:1), Gól-
szerzők: Cingel Z. 2, Nzembani-Biaka
– Bátora B., Bátora D. – Nagy megle-
petésre a vendégek kezdték aktívab-
ban a mérkőzést, kapura viszont a ha-
zaiak jelentettek nagyobb veszélyt. Az
első játékrészben Cingel átemeléses
góljára egy értékesített büntetővel vá-
laszoltak a nagykériek.  A második fél-
idő derekán kétszer is betaláltak az
ógyallaiak, de egy kontrának köszön-
hetően szorossá vállt a gyenge szín-
vonalú találkozó végjátéka.

Ekel – Dolný Ohaj 0:1 (0:0) –
Szinte az egész mérkőzés során egy-
kapuztak az ekeliek, de az ellenfél
szervezett védelme jól állta a sarat. A
ziccerek elhibázása viszont meg-
bosszulta magát, az első félidő végén
az ellenfél egyetlen lövése a hazai
kapuban landolt. Ráadásul a második
játékrészben  Belucz büntetőt rontott,
így a vendégek az összes pontot el-
rabolták.

Szentpéter – Marcelháza 1:1
(0:1), Gólszerzők: Lakatos (büntető-
ből), ill. Gere (büntetőből). Az első fél-
óra marcelházi fölényt hozott, később
feljöttek a hazaiak is, akik távoli lövé-
sekkel próbálkoztak. A 43.percben
egy 11-est követően mégis a vendé-
gek szereztek vezetést. A második já-
tékrész elején ismételt sárga lap miatt
megfogyatkoztak a marcelháziak,
majd 10 perccel később már kettős
emberhátrányban kellett küzdeniük.
A 90. percben hét mezőnyjátékosra
fogyatkozott a vendégcsapat, és már
csak a kapusuk tartotta bennük a lel-
ket. Ennek ellenére pontosztozkodás
lett a vége.

További eredmények: Bánov –
H.Vrbica 3:0, Podhájska – Kozárovce
3:2, Bešeňov – Kalná n/Hr. 0:6, T. Lu-
žany – Komjatice 1:0. Naszvad és
Čaka  csapata szabadnapos.

TERÜLETI  BAJNOKSÁG

Gúta „B“ – Perbete 0:3 (0:1) –
Varga 2x, Lakatos – A gútaiaknak az
is gondot okozott, hogy egyáltalán tel-
jes létszámmal ki tudjanak állni a
meccsre. Ebből fakadóan a vendé-
geknek nem volt nehéz dolguk.  A
hazai fakó sokáig tartotta az egygólos
hátrányt, de a mérkőzés végén még
kétszer kapituláltak, melynek kö-
szönhetően az ellenfél szurkolói örül-
hettek jobban.

Dunamocs – Šrobárová 4:2 (1:0)
– Lajos T. 2, Lajos A., Pálik M, ill. Ma-
csadi (öngól), Gažo – Esőben kezdő-
dött a meccs, rossz talajon, ennek el-
lenére a félidő végén sikerült a hazai-
aknak egy gólt bepasszírozniuk. A
második félidő elején kiegyenlített a
vendégcsapat, de ez a mocsiakat
még jobban felhozta, és sorozatban
jöttek a helyzetek és a gólok. A meccs

végén bekapott gól már nem sokat
nyomott a latban. Megérdemelt hazai
győzelem született.

Hetény – Búcs 6:0 (2:0) – Pásztor
3 (1 büntető), Marikovecz, Szalai, Lé-
vai  - Az eredmény önmagáért beszél,
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy
könnyen lehetett volna két számje-
gyű is. Pásztor teljesítménye külön
kiemelendő, hatalmas formában ját-
szotta le a mérkőzést.

Nemesócsa – Marcelháza „B“
2:0 (0:0) – Hipp, Czizmadia – A ven-
dégek csupán 12 játékossal érkez-
tek, ennek megfelelően a hazaiak
többet is támadtak, majd megérde-
melten nyertek. Az ellenfél nem iga-
zán volt veszélyes a kapujukra.

Bátorkeszi – Csallóközaranyos
1:0 (1:0) – Kečkéš – Átok ülhet a ha-
zai csapaton, ugyanis rengeteg hely-
zetet puskáztak el. Igaz, ehhez kellett
az ellenfél kapusa is, aki nagyon jo
formában védett. Végül azért még ő
sem tudta megakadályozni a kesziek
megérdemelt győzelmét.

Keszegfalva – Izsa 1:1 (1:0) – Bu-
dai, ill. Kurucz – Az első félidő inkább
taktikai csatát hozott, kevés helyzettel.
A hazaiak a 25. percben mégis meg-
szerezték a vezetést egy fejesgóllal. A
második játékrészben feljött a ven-
dégcsapat, többet támadtak, de nagy
helyzetet nem tudtak kialakítani. Ke-
szegfalva lőtt egy kapufát is, de a
vége előtt 10 perccel végülis összejött
a vendég egyenlítés. Igazságos dön-
tetlen született.

Dulovce – Madar 3:2 (2:1) – Rigo,
Holub, Badala, ill. Orosz 2 – A haza-
iak gyors góllal nyitottak, melynek kö-
szönhetően egy kicsit elkényelme-
sedtek. A madariak egy szép 25 mé-
teres szabadrúgásgóllal egyenlítettek,
de az újgyallaiak a félidő előtt ismét
magukhoz ragadták az előnyt. A má-
sodik félidőben is ők találtak be, erre
viszont már válaszolni tudtak az igen-
csak akaró vendégek, akik az utolsó
negyedórában emberelőnyben ját-
szottak. Több gól viszont már nem
esett, ezért lógó orral utazhattak haza.

Lakszakállas – FK Activ 5:0 (2:0)
– Inczédi 2, Komjáti (büntető), Hury,
Csápai – Ez volt az a mérkőzés, ami-
kor a mezőnyben két hasonló játéke-
rőt képviselő csapat találkozott, de
csak a hazaik rugdosták a gólokat. Az
első félidőben csak pontrúgásokból, a
másodikban viszont már akcióból is
betaláltak, ezért teljesen megérde-
melten nyertek.

TERÜLETI  BAJNOKSÁG 
II. OSZTÁLY

Radvány – Pat 1:0 (1:0) – Kovács
G., Csicsó – Nagysziget 2:1 (0:1) –
Cseh Dávid 2, ill. Czucz D., Martos –
Őrsújfalu 1:2 (0:2) – Bahorecz, ill.
Hozman, Csóka, Megyercs – Bo-
gya/Gellér 0:1, Nagykeszi – Tany
3:0 (1:0) – Cseh P. 2, Marsalik, Bo-
gyarét – Vágfüzes 2:4 (1:2) – ven-
déggólok: Forró, Varga L., Bende, To-
kár,  Ifjúságfalva szabadnapos volt.

Tavasszal eddig hibátlan a KfC
KFC – Bánovce 2:0 (0:0) –

Gólszerzők: Kósa, Molnár.
Harmadik idei meccsén is be-

húzta a három pontot a komáromi
csapat, így továbbra is megérde-
melten vezeti a régióliga tabellá-
ját. Ezúttal a Bánovce gárdája ven-
dégeskedett a KFC stadionjában,
és főleg az első félidőben meg is
nehezítette a házigazda életét.
Persze, ehhez hozzátartozik, hogy
a komáromiak nem igazán játszot-
tak jól. A második periódusban va-
lamelyest feljavult a hazai tizen-
egy, melynek köszönhetően a 67.
és a 76. percben két gólt is sikerült
lőniük. Az ellenfélnek az egész
meccsen talán csak egy nagy hely-
zete volt, így igazságosnak mond-
ható végeredmény született. Nagy
lépést jelent mindez a harmadik li-
gába való jutást illetően. A követ-
kező fordulóban Megyeren lépnek
pályára a komáromiak, remélhető-
leg egy jó színvonalú mérkőzésen.


