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Húsvéti ármustra

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Nos, úgy néz ki, nem nagyon éri meg tájainkon tárgyalókészséget fel-
mutatni akkor, amikor erőszakos lépésekkel lényegesen többet lehet

elérni. Mert ugye, míg az orvosok kompromisszumok nélkül, kemény el-
lenlépéseket téve úgy-ahogy elérték céljukat, az egészségügyi nővérek
szakszervezete inkább a nyugodt tárgyalásokat helyezte előnybe. Látszó-
lag sikerrel is járt, hiszen a tárgyalások végén minden jel arra mutatott,
hogy áprilistól az egészségügyi nővérek is egy lépéssel közelebb kerül-
hetnek a „normális bérezés” eddig ismeretlen fogalmához. És bár törvény
rendelkezik az egészségügyi nővérek bérének emeléséről, egyelőre úgy
néz ki, nem lesz abból semmi. Vagy ha mégis, annak az árát maguk a lát-
szólag kedvezményezettek fogják megfizetni. Folytatás a 2. oldalon

Aképviselő-testület ülésére március 26-án került sor. A
programpontok közt szerepelt a peren kívüli megálla-

podás megtárgyalása a község és Bathó Annamária, Hol-
capfel Adrianna és Mácsodi Gertrúd között. A tanácsko-
záson megjelent a három érintett is. A volt alkalmazottak az
elmúlt év őszén pert indítottak a község ellen jogtalan el-
bocsátás miatt. Szerintük a polgármestert személyes bosz-
szú vezérelte, és mondvacsinált okok miatt menesztette
őket. Folytatás a 2. oldalon

Lemondott a megbízott
polgármester Bátorkeszin

Fityiszt az egészségügyi
nővéreknek?

Illusztrációs felvétel

ANokia mintegy 1200 embert küldött
el első körben. Az elbocsátottak kö-

zül 854 magyar, 343 szlovák állampolgár.

Simai Anna, a Nokia kommunikációs
vezetője lapunknak elmondta: „A Nokia
tájékoztatta a csoportos létszám-leépítés
első hullámában érintett 1200 munkatár-
sát. Ezután 30 nappal később pedig át-
adjuk a felmondásokat. A törvényileg kö-

telező felmondási időt nem kell ledolgozni.
Az érintett dolgozók kiválasztásánál üzleti
szempontokat és természetesen szociális
szempontokat vettünk figyelembe. A kö-
telező felmondási időn túl önkéntesen 2
havi felmentési időt kínálunk. Mindemellett
a törvényben foglalt kötelező végkielégí-
tésen túl további 3 havi átlagkeresetet biz-
tosítunk“ - mondta a kommunikációs ve-
zető. -ga-

1200 embert már elbocsátottak

A komáromi képviselők múlt csütörtöki ta-
nácskozásán több érdekes téma is napi-
rendre került, amelyek közt szerepelt a
Holt-Vág revitalizációjának kérdése is. A
témával kapcsolatosan az ülésen elfogad-
tak egy szándéknyilatkozatot, és ha a város
megköti a szerződést a befektetővel, akkor
két éven belül egy pihenőövezet épülhet.

Folytatás a 3. oldalon

Elhunyt
Oláh Imre

Kitüntették
a pedagógusokat

Részletek a 3. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 6. oldalon
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Kommentár

Rendőrségi hírek
Még a kávéfőzőt is elvitték

Komárom - Betörés történt március 17-én éjszaka a bel-
városban lévő RBK végrehajtó vállalat irodájában. A tette-
sek 7.000 € értékben számítástechnikai cikkeket, 7 szá-
mítógépet, 1 nyomtatót, valamint egy kávéfőzőt vittek el. A
betörőket, B. Antont, O. Jánt és D. Romant azonosították
és vád alá helyezték.

Brutálisan bántalmazta férjét
Komárom - Március 18-án reggel 8.30 órakor R. Angéla
egy családi veszekedés során brutálisan megverte férjét,
R. Ferencet. Az agresszív nő egy hangos szóváltás után
a férfit először a konyhában a földre lökte, majd vállfával,
a cipőjével, valamint fazékkal többször megütötte. A férfi
három nap múlva belehalt sérüléseibe.

Folytatás az 1. oldalról
Hármuk közül Mácsodi Gertrúd novemberben

a Komáromi Járásbíróságon első fokon meg-
nyerte a pert a községgel szemben, de Sipos Jó-
zsef még polgármesterként január elején meg-
fellebbezte a döntést. A másik két személy ese-
tében is folyik a bírósági eljárás. Miután leváltot-
ták Sipos Józsefet, már többször felvetődött,
hogy mielőbb rendezni kéne az ügyet, mert az el-
húzódása egyre nagyobb anyagi terheket is ró a
községre.

Végül a hétfői ülésen az elbocsátott alkalma-
zottak hajlandóságot mutattak a peren kívüli
megegyezésre, ha megkapják az elmaradt bérük
65 %-át, és az ügyvédi költségeket megtéríti a
község, vagyis a perköltséget fele-fele arányban

állnák a községgel. Továbbá kérték visszavéte-
lüket az eredeti munkakörükbe.

A bérköltség a három alkalmazott esetében 17
ezer euró, plusz az ügyvédi díjak és a perkölt-
ségek. Viszont ha megvárnák a perek lezárását,
a községnek sokkal nagyobb összeget kellene ki-
fizetnie.

A képviselők végül is azt ajánlották a polgár-
mesteri jogkörökkel felruházott Noszkai Zoltán-
nak, hogy március végéig írja alá a megállapo-
dást az elbocsátott alkalmazottakkal, vegye visz-
sza őket és mondjon fel azoknak, akik az au-
gusztusban elbocsátottak helyébe léptek.

A testületi ülés végén Noszkai Zoltán bejelen-
tette: lemond megbízott polgármesteri tisztségé-
ről, és a jövőben mint képviselő szeretne tevé-
kenykedni a testületben. Döntését azzal indo-
kolta, hogy a családi vállalkozásukban rá háruló
feladatokat nem tudja összeegyeztetni a polgár-
mesteri teendőkkel, valamint súlyos egészség-
ügyi problémával küzdő édesanyjára is többet
szeretne figyelni.

A tisztség betöltésével azt a Tóth Anikót bíz-
ták meg a képviselők, aki március 12-én pótkép-
viselőként került a testületbe.

A hétfői ülést követően Barczi Tibor hivatalve-
zető, valamint a három jelenlegi hivatali dolgozó
beteget jelentett. (miriák)

Lemondott a megbízott polgármester Bátorkeszin

Vasárnap (2012. már-
cius 25-én) délután, 80
éves korában távozott
az élők sorából a le-
gendás komáromi
tanár, Oláh Imre.

1931-ben született
Szentpéteren. Az
elemi iskola elvégzé-
sét követően Érsekúj-
várott járt iskolába,
majd a II. világháború után
egy ideig Magyarországon ta-
nult tovább. 1950-ben az újból megnyíló komá-
romi magyar gimnázium diákja lett, majd a po-
zsonyi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika
szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet.
Pedagógiai pályafutását 1953-ban a mai Selye
János Gimnázium jogelődjében kezdte, majd
nyugdíjazásáig a gimnázium tanára volt.

Rengeteg eredményes tanulót készített fel kü-
lönböző tanulmányi versenyekre, több olyan osz-
tályban volt osztályfőnök, ahonnan a tanulók
majd mindegyike főiskolai oklevelet szerzett. Az
ő nevéhez fűződik több olyan rendkívül ered-
ményes pedagógus kinevelése, akik vele együtt
évtizedeken át biztosították a matematika és a fi-
zika tantárgyak magas színvonalú oktatását a
gimnáziumban, és versenyeredményeikkel di-
csőséget szereztek városunknak is. Tanári pá-
lyafutása során több elismerő oklevelet kapott,
mint például az Oktatási Minisztérium emlék-
lapja, Komárom Város polgármesterének díja, és
a Czabán Samu-díj – amely a legnagyobb pe-
dagógiai elismerés, amit felvidéki magyar tanár
kaphat.

A közismert tanár 2011-ben megkapta Komá-
rom város elismerését, a Pro Urbe díjat.

Emlékét megőrizzük!

Kiosztották a kulturális
támogatásokat

Folytatás az 1. oldalról
Az új bérezési rendszer

ugyan szentesítve lett a leg-
magasabb helyeken, csak az
azt jóváhagyók, mintha elfelej-
tették volna megmondani azt
is, hogy az egyébként is kutya-
szorítóban lévő, nem állami
kórházak, ezt miből fogják
megoldani. A kórházak az
egészségügyi biztosítóknál
próbáltak „menedéket keresni”,
egyelőre nem sok sikerrel. Az
előző Fico kormány ugyan ka-
tegorikusan véget vetett az
egyébként is „beteg” ötletnek,
miszerint az egészségügyi biz-
tosítók termelhetnek hasznot
az általunk befizetett illetékek-
ből, de ez a döntés sem volt
hosszú életű, így azok gazdál-
kodását enyhén szólva is titok
övezi. A kórházak tehát egy bű-
vös körben mozognak, hiszen
törvény kötelezi őket az egész-
ségügyi nővérek bérének ren-
dezésére annak a törvénynek
értelmében, amely ez év április
1-jén lépett érvénybe.

Az egészségügyi nővérek fi-
zetése tehát a májusi kifizeté-
seknél nem lehet alacsonyabb
640 €-nál, de a ledogozott évek
függvényében, meghaladhatja
a 900 €-t is. A nem állami kór-
házaknak viszont erre pénzük
nincs, így most az egyes kór-
házak vezetői és annak egész-
ségügyi dolgozói néznek egy-
mással farkasszemet. Érthető,
hogy az egészségügyi nővérek
ragaszkodnak a törvényben
megszabott bérekhez.

A komáromi kórház kapcsán,

egy nem régi cikkünkben fog-
lalkoztunk ezzel a kérdéssel,
amikor is egy nevét elhallgató
egészségügyi nővér hívta fel fi-
gyelmünket arra, hogy a kór-
ház igazgatóságán már el vol-
tak készítve azok a szerződés-
javaslatok, amelyek az egész-
ségügyi nővéreket adminiszt-
ratív dolgozókká minősítették
volna át. Akkor levelezésbe
kezdtünk a komáromi kórházat
menedzselő Agel SK képvise-
lőjével, aki levelében arról biz-
tosított bennünket, hogy a kór-
házat üzemeltető Forlife n.sz.
maradéktalanul be fogja tartani
a törvényeket, úgyhogy ezek a
szerződések a mai napig, sze-
rencsére nem kerültek alá-
írásra. Az országos média
azonban naponta számol be
arról, hogy ezt a „trükköt” már
több kórház is próbálja alkal-
mazni, bár az egészségügyi
nővérek szakszervezete kéri
tagjait, hogy ilyen szerződése-
ket semmiképpen ne írjanak
alá. A komáromi kórházban je-
lenleg csend honol, talán vihar
előtti csend.

Ismét megkerestük az Agel
SK szóvivőjét, Marta Csergeo-
vát néhány kérdésünkkel, de
elfogadható választ most sem
kaptunk. Annyit tudtunk meg a
szóvivőtől, hogy „a kórházak-
nak nagy problémát okoz a ki-
alakult helyzet…” Ezt eddig is
tudtuk, inkább az érdekelt volna
bennünket, hogy ezt hogyan kí-
vánják megoldani a komáromi
kórházban. Ott senki nem mert
nyilatkozni, hiába próbáltunk

szóra bírni néhány egészség-
ügyi nővért. A feszültség érez-
hető, hiszen nekik sem mond
senki semmit, pedig a törvény
már hatályban van. Annyi tör-
tént, hogy néhány, már nyug-
díjkorban lévő egészségügyi
nővértől már megváltak, nem
tudni, mi következik ezután. Mi-
vel áprilisi bérüket májusban
kapják meg, elvileg van még
egy hónap a megoldásra. Ez a
bizonytalanság azonban telje-
sen felőrli idegeiket, márpedig
ezt a munkát nem lehet ilyen
feszültségek között úgy vé-
gezni, hogy erre ne a páciens
fizessen rá. „Több mint 30 éve
dolgozom nővérként, a törvény
szerint a fizetésem meghalad-
hatná a 900 €-t, de én azonnal
beleegyeznék a minimális 640
€-s fizetésbe is, mert ma ettől is
eléggé messze vagyok. Gon-
dolom sok más kolléganőm is,
hiszen azért értjük mi, hogy a
kórházak nagyon rossz a gaz-
dasági helyzetben vannak. De
ez alá ne akarjon bennünket
senki kényszeríteni” - mondta
el az egyik, nevét elhallgató
egészségügyi nővér.

Nos, néhány napon belül
meg kell születnie ilyen vagy
olyan megoldásnak. A távozó
egészségügyi miniszter to-
vábbra is ragaszkodik azon ál-
lításához, miszerint a nővérek
bérének emelésére rendelke-
zésre állnak a kellő pénzügyi
források. Igaz, azt nem árulja
el, hogy ezek hol találha-
tóak(!?).

Böröczky József

Az idei évben először elektronikus úton lehe-
tett pályázni a Komárom Városa által kiírt

kulturális vagy művészeti jellegű rendezvények
támogatására. A legutóbbi testületi ülésen erről
is döntöttek a városi képviselők.

A támogatásokra a költségvetésben 34 ezer eurót
különítettek el, amelyből a polgármester 3400 eurót,
a fennmaradó 30.600 eurót pedig a testület osztha-
tott el. Valamint az úgynevezett fesztiválalapra el-
különített 15 ezer eurót is szétosztották múlt csütör-
tökön. A kulturális támogatásokban 78 szervezet
részesült 30-tól 1000 euróig.

A fesztiválfondból az alábbi rendezvények része-
sültek támogatásban: CSAVAR Polgári Társulás –
CSAVAR-GÓ Fest 1500 euró, Jókai Alapítvány –
Nyárri Szín-Fest 2500 euró, Jókai Napok 1500 euró,
Komáromi Folyami Társaság – Aquafest 2000 euró,
ÉS Polgári Társulás – Amatőr színházi fesztivál
1500 euró, FONOGRÁF Polgári Társulás – Folklór
fesztivál 2000 euró, Dalafa Polgári Társulás – KÚT
fesztivál 2000 euró, Hedera Társulás – 18. Boros-
tyán Fesztivál 2000 euró. ssy

Fityiszt az egészségügyi nővéreknek? Elhunyt
Oláh Imre

Hátba szúrta volt
feleségét

Lakszakállas - Március 20-án este
19.30 órakor N. József betört a volt
feleségéhez annak családi házába.
Az asszony N. Ildikó épp az udvaron
tartózkodott, amikor észrevette a fér-
fit és menekülni próbált előle, ő
azonban egy 20 centiméteres kony-
hakéssel hátba szúrta. A nő a földre
esett és segítségért kiáltott, ekkor
rohant ki a házból K. Attila, aki ki-
csavarta az elkövető kezéből a kést.
Ildikó sérülései 2-3 hétig tartó keze-
lést igényelnek.

Kétségtelen, hogy a munka-
nélküliség az, ami a Komáromi
régió legtöbb lakosát napja-
inkban a leginkább aggasztja.
Az állástalanok emelkedő
száma rányomja a bélyegét az
élet szinte minden területére,
és a közhangulatot, sőt a vá-
lasztási preferenciákat is je-
lentősen befolyásolja.

A számok közismertek és
kegyetlenek. A regisztrált

munkanélküliek száma már több százzal átlépte a 10 ez-
res lélektani határt a Komáromi járásban. Február végén
18,1 százalék volt az állástalanok aránya, de múlt csütör-
tökön tudta meg 343 szlovákiai állampolgár, hogy a Noki-
ában megszűnik a munkája, ami bizonyosan tovább emeli
ezt a számot.

Nem vigasztal minket az a tény sem, hogy volt már en-
nél sokkal rosszabb, hiszen 2002-ben 28 százalékos volt
a munkanélküliség. Nem is az adott arány a legaggasz-
tóbb, hanem a várható további tendencia, ami nem sok jóra
utal. Az talán meglepő, hogy a választások során pont a
Fico vezette pártban látták (sokan a Komáromi járásban is)
a legtöbben a megoldás kulcsát, hiszen a régióban 2009-
ben, a Fico-kormány idején szabadult el a munkanélküli-
ség. 2008 végétől 2010 elejéig 6,9 százalékról 16,6 szá-
zalékra emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma.
Aztán jött egy másik kormánykoalíció, ahol volt komáromi
képviselet (Fico idején is, Vladimír Matejička személyé-
ben), azonban az arányok tovább romlottak.

Az különösen aggasztó a mostani helyzetben, hogy a
szomszédos járások viszonylatában a Komáromi különö-
sen rosszul teljesít. Nyitra megyében 13,4 százalékos a
munkanélküliség, ami nem kis arányban alacsonyabb ér-
ték. Mondhatjuk, hogy a Dunaszerdahelyi és Vágsellyei ré-
gióban Pozsony közelsége segít, ezért is állnak jobban, 12
százalékos mutatóval. Azonban az Érsekújvári és a Lévai
járásban is 3-3,5 százalékkal jobb a helyzet.

Azzal a kérdéssel kéne farkasszemet néznünk, hogy mit
rontottunk el? Az hangzik el sokszor, hogy Komárom fek-
vése ideális, van két folyó, a közelben autópálya, két fő-
város között terül el. A képzett munkaerőt kereső befektető
azt láthatja, hogy a megye két legeredményesebb alapis-
kolája Komáromban van, a Selye Gimnázium és az Ipari
Középiskola eredményei is messzetávol ismertek. Van
egyetemünk, aminek a színvonala még fokozatosan for-
málódik, de Újvárhoz vagy Lévához képest még ez is óri-
ási előny. Számos magas poszton ülnek Komárom kör-
nyékéről származó emberek, de valamiért mégsem térnek
vissza.

Persze a politikai térfelek az egymásra mutogatásban ki-
merülnek. Van, aki szerint a kilencvenes években lett el-
rontva minden, és amúgy is lejárt az ipari parkok ideje, má-
sok szerint meg az elmúlt tíz évben lettek elmulasztva a
legnagyobb lehetőségek, amikor a városvezetés még kor-
mánypárti támogatást is kaphatott volna. Az elmúlt 15 év-
ben mindig, a Dzurinda, a Fico és a Radičová vezette kor-
mányok idején is, volt kormánypárti képviselője Komá-
romnak és a régiónak, de kevés olyan embert találni, aki
ezzel elégedett lett volna.

A következő időszak kulcskérdése éppen ezért a mun-
kahelyteremtés lesz. Az emberek már elfáradtak az üres
üzenetekben. A pártok érzelmi alapon mocskolták egy-
mást, és maguk gondoskodtak az érdemi vita távoltartá-
sáról. Remélhetőleg mihamarabb szakmaibb síkra terelő-
dik a munkahelyek kérdése, és a régió és főleg a város is
olyan egységes lobbierőt tud majd képviselni, ami végre
más irányba terel majd minket. Jó volna, ha a politikai ho-
vatartozáson is felül tudnának emelkedni az egyes sze-
replők, továbbá a régió önkormányzatainak az összefo-
gása is nagy súlyt képviselhet. Ha a csodát nem is vár-
hatjuk a közeljövőben, de legalább a tendencia mutasson
más irányba. Mivel, ha javulóban vannak a dolgok, már a
pillanatnyi rossz helyzet is elviselhetőbb.

Keszegh Béla, városi képviselő

Mit rontottunk el?
Folytatás az 1. oldalról

A városi hivatal egy kész pro-
jektdokumentációt mutatott be
a képviselőknek. A dokumen-
táció képes anyagokon keresz-
tül mutatta be a befektető, a po-
zsonyi bejegyzésű VALAX Kft.
elképzeléseit. Ezen a területen
homokstrandot, éttermeket, vízi
attrakciókat (vízibicikli-kölcsön-
zés, csónakkölcsönzés), szín-
padot, játszóteret, kalandparkot
és parkolóhelyeket szeretnének
kiépíteni. A kérvényező 30 évre
szeretné bérbe venni a 9550
m2 nagyságú területet, szimbo-
likus évi egy eurós áron, amiért
cserébe vállalja a 780 374.66

eurós fejlesztés kivitelezését.
A pénzügyi bizottság, vala-

mint a városfejlesztési bizott-
ság is jónak találta a tervezetet,
s csupán pár módosítást indít-
ványozott. Győrfy László
(MKP) elmondta, hogy ez a
projekt jó, azonban hiányoznak
belőle a konkrét feltételek,
amelyek biztosítékot adnának
a városnak, hogy megépül a
strand. Továbbá a vitában fel-
szólalt Andruskó Imre (Híd) is,
aki szintén pozitívan értékelte a
javaslatot, azonban ő is hiá-
nyolta a konkrét feltételeket.
Rámutatott arra, hogy voltak
korábban is tetszetős tervek,
pl. az „orosz-ház“, ahova 200
millió koronás hotelt ígértek,
vagy az őrsújfalui olajsajtoló,
ahová munkahelyeket ígértek,
de valójában a város egy rossz
szerződésbe ment bele, ami-

ből most már nem találja a kiu-
tat.

A városvezetés és több füg-
getlen képviselő részéről az
hangzott el, hogy természete-
sen a feltételeket szigorúan kell
megfogalmazni, azonban nem
volna szerencsés teljesíthetet-
len feltételekkel, vagy politikai
gáncsoskodással a befektető
irányába rossz jelzéseket adni.
Juraj Bača (független) kiemelte,
szándéknyilatkozatról van szó,
és nem a konkrét szerződés-
ről, amiről majd később dönt-
het a testület, ezért nem érde-
mes túlbonyolítani a határoza-
tot.

Végül Dubány Imre (Híd) ter-
jesztette be módosító javasla-
tát, melyben a következő felté-
telek betartására köteleznék a
beruházót:

- ingyenes strandhasználat a
lakosok számára;

- a beruházó 1 éven belül
kezdje el a munkálatokat és 2
éven belül legyen nyitva a sza-
badstrand;

- a bérlő ne kerítse le a part-
szakaszt;

- a nyári szezonban a bérlő
rendszeresen ellenőrizze a víz
minőségét és az eredményeket
jelentesse meg a helyi lapok-
ban kéthetente;

- a beruházó saját költségén
kiépíti a 100 férőhelyes parkolót
és a bekötőutat.

Ezt a javaslatot a testület
többsége jóváhagyta, így elfo-
gadták azt a szándéknyilatko-

zatot, amely alapján a sza-
badstrand megépülhet.

Lapunk megkereste a befek-
tetőt, a VALAX Kft. ügyvezető
igazgatóját, Ladislav Vámošt,
hogy mondja el miért pont ezt a
területet szemelték ki?

„Cégünk gazdag tapasztalat-
tal rendelkezik abban, hogy ho-
gyan tudná javítani a szolgálta-
tásokat a régióban. A városi
szabadstrand helyszínének ki-
választásánál egyértelműen a
közúti infrastruktúrának a kö-
zelsége volt a döntő, figye-
lembe véve azt, hogy a belépés
ingyenes legyen, így mindenki
számára könnyen elérhetővé
váljon autóval, tömegközleke-
déssel, kerékpárral, motorke-
rékpárral vagy gyalog. Fontos
tényező volt az is, hogy a terü-
letet most is a pihenni vagyók
keresik fel.“

Lehet tudni valamit a nyitás
időpontjáról?

„A szabadstrandot 2013 má-
jusában kívánjuk megnyitni.“

Azok a módosítások, melye-
ket a városi képviselő-testület
jóváhagyott, milyen hatással
lesznek a beruházásra?

„Erre a kérdésre csak azután
tudunk választ adni, miután ala-
posan áttanulmányoztuk azt.
Idáig is sok időt és pénzt fek-
tettünk bele ebbe a projektbe,
de felelősséggel tartozunk a
többi partnerünknek is, és ak-
kor vágunk bele, ha minden fel-
tételnek meg tudunk felelni.“

Milyen pozitímukakat jelent
mindez városunk lakói részére?

„Ez a beruházás a turizmus
fejlesztésére szolgál, legalább
30 új munkahelyet tudnánk te-
remteni. Fontos találkozóhelye
lehet a fiataloknak és idősek-
nek egyaránt. A szabadtéri
színpadon kulturális és művé-
szeti előadásoknak tudnánk te-
ret adni. Szem előtt tartjuk a
sportolási lehetőségeket is, va-
lamint gasztronómiai különle-
gességeink is hozzáférhetőek
lennének“ – mondta el Ladislav
Vámoš. szénássy
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Gúta

Március 24-én az utolsó
fordulót rendezték a

Sztárok kicsiben ren-
dezvénysorozatban
Tallóson, ahol hétről
hétre hat település
mérte össze tu-
dását. Babos Kitti,
az első széria be-
m o n d ó g y ő z t e s e
sorra szólította szín-
padra a kis csillagokat,
de előtte Sárkány Bea fő-
szervező méltatta a ren-
dezvényt.

A közel kétórás showmű-
sort a hazaiak nyitották meg.
A Béta tánccsoport szipor-
kázott ezen a szombaton. A
keszegfalvai Happy Trió-tól
már ismert programot látha-
tott a tallósi közönség. Az
ipolyszakállosiak a rendez-
vénysorozat kellemes meg-
lepetése. Charlie angyalai

Médiasztár harmadszor

– Így készítjük a számainkat. Önálló
műsorunk még nincs, de már készül a
második koreográfia – fogadott Kor-
pás György, a néptáncegyüttes veze-
tője, aki Szűcs Katalinnal vezeti a cso-
portot, majd így folytatta: – Nehéz idő-
szakokat éltünk meg. Egy időben ke-
vés volt az ember. Most már hét-nyolc
párral tudunk dolgozni – tudatta a
néptáncos. A szőgyéni Gyepes Bi-
anka harmadikos a Selye János Gim-
náziumban. – Szavalok, színészke-
dem a GIMISZ-ben meg az őrsújfalui
ÉS?! Színházban, brácsázom, nagy-
bőgőn játszom. Táncolni tizenegy éve
kezdtem otthon, az Iglice Néptánc-
együttesben. Most itt folytatom, és
imádom – árulta el a diáklány. – A
néptánc nagyon erős szeretete hozta
ide az embereket – folytatta Korpás
György. – Régen közösséget szerető
emberek jöttek össze, és örültek egy-
másnak. Sajnos, a liberális gondolko-
dás szétverte a közösségeket. Ma-
napság a megélhetés is fontosabb.
Kevesebben szentelnek erre időt –
véli a művészeti vezető. Vermes Ba-
lázs tavaly október óta a Feszty Árpád
Kamara Néptáncegyüttes tagja. – Az
egész családom ebben él. Édesapám
és édesanyám táncoltak és már a hú-
gaim is – mondta a harmadéves er-
dőipari főiskolás. – A mozgás, a tár-
saság, a zene, de főleg a tánc végett
járok ide – mesélte Boros Ágnes, aki
tanítónő Hetényen. – Jó fellépni is.
Remek, amikor tapsolnak – mosoly-
gott a pedagógus. – Alapvető feltétel-
nek látom, hogy intézményesítsék a
komáromi magyar néptáncegyüttesek
hátterét – mondta még Korpás
György. – Másutt falvak adnak pénzt,
viseletet néptánccsoportjaiknak. Egy
ekkora magyar város, mint Komárom,
ezt nem tudja megtenni? Igyekszünk a
legtöbbet kihozni lehetőségeinkből.

Így búcsúzott a művészeti vezető.
Mi pedig még sokáig néztük odakint,
az ablakban a kipirult arcú legényeket
és a libbenő szoknyás leányokat.

Bárány János
Virágh Mária fotói

portból szinte süt az ener-
gia. Végére maradt a veze-

kényi Mindketten – duó, a
Sztárok kicsiben energi-
abombája. A sorozat
szereplői mellett több
kiváló előadást is lát-
hatott a publikum. Így
a legkisebb tallósiak
táncát, a helyi break-

csapatot, a kempósok
bemutatóját, Horváth Ré-

kát, Mészáros Tamást,
Varga Evelint és Bús Ani-
kót.

Véget ért a Sztárok kicsi-
ben sorozat. Hat település
kis csillagait ismerhette meg
a közönség. A teltházas pro-
dukciók bizonyítják, hogy a
legkisebbek is méltók a kö-
zönség szeretetére. Már
csak a gála maradt hátra,
melyet április 21-én rendez-
nek a gútai VMK-ban.

Kép és szöveg: -pint-

A keszegfalvai Happy Trió

nagyon tudatos, felépített
produkciót mutattak be. A
madari Tini Girls az utóbbi
két fellépésében más vi-
zekre evezett. A pontosan
kivitelezett koreográfiájukat
kissé felcserélték a „lezse-
rebb” egyszerű elemekre. A
feketenyéki Nex tánccso-

A Feszty Árpád Kamara Néptáncegyüttes
próbáján jártunk

Táncolnak és terveznek
Agútai Magyar Tannyelvű Magán Szak-

középiskola már harmadszor hirdette
meg a Médiasztár elnevezésű országos
újságírói tehetséggondozó versenyt. A
versenykiírás szerint pályázni lehetett az
év diákújságírója címre, valamint az év is-
kolaújságja elismerésére.

Majer Péter iskolaigazgatótól megtudtuk: a
verseny 4 fordulós egyéni levelezőversenyből
állt, ahol különböző témákat dolgoztak fel a
versenyzők. Az 5. forduló már élő verseny
volt, melyet március 27-én rendeztek az is-
kolában. Egy-egy kategóriában az év folya-
mán a legtöbb pontszámot elért 8 versenyző
meghívást kapott az élő döntőre, ahol „pár-
bajoztak” a Médiasztár megtisztelő címért. 1.
kategória - az alapiskolák 5-7. évfolyama, 2.
kategória - az alapiskolák 8-9. évfolyama, 3.
kategória - középiskolások, 4. kategória -
egyetemisták. Idén 70-en jelentkeztek a meg-
mérettetésre. Az egyéni versenyken kívül
még meghirdették az év iskolaújságja elne-
vezésű párbajt is, melybe 3 alap és ugyan-
csak 3 középiskola nevezett be.

Idén az év médiasztárja az első kategóri-
ában Horváth Viktória lett, a második kate-
góriát Földes Bence nyerte, míg a harmadik
kategóriában Krč Viktor lett az első. Vége-
zetül a negyedik kategória győztese Németh
Péter lett. Az alapiskolások kategóriájában
az év iskolaújságja címet a nyékvárkonyi Mi-
azújság diáklap nyerte, míg a középiskolá-
sok kategóriájában a Párkányi Gimnázium
Krétapora lett az első.

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskolában hagyományteremtő versenyt
rendeztek. Bebizonyosodott, hogy a Médi-
asztár jó alkalmat kínál a felvidéki tizenéve-
sek bemutatkozására, a csallóközi újságíró
tehetségek felkutatására. Az iskola vezetése
az eddigi pozitív tapasztalatokra építve újra

megrendezte a népszerű versenyt, mely nyil-
vánvalóan polgárjogot nyert az újságírópa-
lánták között. Bízott a tanulók versenyzési
kedvében, ezért is hirdette meg már harma-
dik alkalommal a Médiasztár országos újság-
írói tehetséggondozó versenyt, amely a ma-
gyar nyelv hatalmas szókincsét, szépségét
hivatott népszerűsíteni, őrizni, s főként minél
szélesebb körben terjeszteni. Az ötödik for-
duló minden diákja emléklapot és tárgyi ju-
talmat kapott, ezenkívül a győztesek értékes
tárgyi nyereményben is részesültek. A szak-
mai színvonalat nagyban emelte a vezető
felvidéki újságok főszerkesztőinek a jelen-
léte. A Médiasztár eredményhirdetése vé-
gén Szokol Dezső, iskolatulajdonos szólt a
jelenlévőkhöz, és befejezésképpen minden-
kit meghívott a soron következő negyedik
Médiasztárra. Kép és szöveg: -pint-

Sztárok kicsiben 2012

A sorozat méltó befejezése

Aki hétfő és péntek esténként a városi művelődési
központ tükörterme felé jár, kellemes népzenét hall-

hat. Ha közelebb merészkedik az ablakhoz, kipirult arcú
legényeket, libbenő szoknyás leányokat láthat odabent.
Olyankor a Feszty Árpád Kamara Néptáncegyüttes pró-
bál. Egyik péntek este betoppantunk hozzájuk.

Korpás György

Boros Ágnes

Vermes Balázs

Gyepes Bianka

Március 27-én került sor az óvo-
dák, az alapiskolák, a szabad-

időközpont és a művészeti alapis-
kola pedagógusainak és igazgató-
inak ünnepélyes találkozójára.

A kitüntetett pedagógusok közt
van Bucz István, az Eötvös Utcai
Alapiskola tanára, a sport nagy el-
kötelezettje. Töretlen munkakedvvel
készíti fel a tanulókat a testnevelési
órákon és a köri foglalkozásokon az
atlétikai versenyszámokra, labdajá-
tékokra.

Katarína Bugáňová a Határőr Ut-
cai Alapiskola napközi otthonának
nevelője. Professzionális szakmai
képességeit elsősorban a képzőmű-
vészet, az irodalom és a színjátszás
területén kamatoztatja.

Domonkos Dezső 1977 óta dol-
gozik a Komáromi Művészeti Alapis-
kola hegedűjátékot oktató zenepe-
dagógusaként. Tanítványai közül
többen ma is aktívan szerepelnek
hegedűsként vagy egyéb vonósként
különböző zenekarokban.

PaedDr. Iveta Gregušová a Roz-
maring Utcai Alapiskola alsó tago-
zatos pedagógusa. Szaktudásával
és alkotóképességével motiválja a
tanulókat, s ezzel a munkájukhoz
való aktívabb hozzáállásra ösztönzi
őket.

Mgr. Juhász Mónika a Jókai Mór
Alapiskola magyar-zene szakos pe-
dagógusa. 2011-ben tanítványai or-
szágos elsőséget értek el a Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Verse-
nyen valamint a Szép magyar be-
széd döntőjében, s nemzetközi szin-
ten is kitűnően szerepeltek.

Kosa Tímea a Munka Utcai Alap-
iskola matematika-természetrajz
szakos pedagógusa. Diákjai több
éven keresztül sikeresen szerepel-
nek a matematikai olimpia járási és
kerületi fordulóin.

Mgr. Ľubica Vidovencová a Ko-
menský Utcai Alapiskola angol sza-
kos pedagógusa. Az utóbbi években
az általa felkészített tanulók rendre
előkelő helyezéseket érnek el nem-
csak a körzeti, hanem a kerületi for-
dulókban is.

Mgr. Dáša Szitásová a Rozma-
ring Utcai Alapiskola igazgatója.
Munkájának köszönhetően javult az
épület felszereltsége, sőt az alapis-
kolák közül elsőként kapott egy több-
funkciós sportpályát.

Mgr. Karol Kajan a Komenský Ut-
cai Alapiskola igazgatója, sokéves
gyakorlattal rendelkező pedagógus.
Iskolaigazgatóként 10 éve dolgozik.
Az összesített értékelésben az is-
kola az elmúlt évben a 2. helyen vég-
zett.

Bc. Berta Mónika a Komáromi
Eötvös Utcai Óvodában dolgozik. A
gyermekeket szeretettel és követke-
zetesen neveli, figyelembe veszi a
köztük lévő szociális különbségeket.
Hosszú évek óta készít elő bábelőa-
dásokat a gyermekek számára, több
hangszeren is játszik.

Domonkos Éva a Víz Utcai Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Óvoda peda-
gógusa. Óvodai rendezvények
egész sorozatát szervezi. Becsüle-
tes és felelősségteljes munkájának
köszönhetően a gyerekek minőségi
felkészítő oktatásban részesülnek.

Oľga Egressyová jelenleg a Ha-
jós Utcai Óvoda pedagógusa. Mes-
terségét a modern innovációs mód-
szerek bevezetésével műveli. Nagy
hangsúlyt fektet a szülőkkel való
együttműködésre, tanácsadásával a
legújabb pedagógiai és pszicholó-
giai irányvonalat képviseli.

Eva Mádelová a Kapitány Utcai
Óvoda pedagógusa. Az óvodában a

hátrányos helyzetű, fogyatékos gyer-
mekek beilleszkedését segíti elő.

Mikes Mária a Komáromi Kacz
Endre Utcai Magyar Tanítási Nyelvű
Óvoda pedagógusa. Munkája mel-
lett a Komenský Egyetemen gyógy-
pedagógiai képesítést szerzett,
azóta is folyamatosan fejleszti szak-
tudását - amit mindennapi munkájá-
ban is kamatoztat, hiszen a szociáli-
san hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésével foglalkozik.

Sebő Gabriella a Komáromi Kacz
Utca 33 sz. alatti óvoda igazgatója.
Felelős szakmai hozzáállásával se-
gíti az intézmény jó hírnevének öreg-
bítését. Az elmúlt évek folyamán si-
került jelentősen növelni a pedagó-
giai munka minőségét az óvodában.

Angela Tóthová az Eötvös Utca 64
sz. alatti Óvoda pedagógusa. Aktívan
bekapcsolódik az óvodai kulturális élet
szervezésébe. Lelkesen készíti elő a
segédanyagok széles skáláját az ok-
tatói tevékenységhez. -ssy-

Kitüntették a pedagógusokat
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Megyercs

Anemesócsai Lakos Magdolna egy
kedves hobbinak hódol. Tojás-

horgolással foglalkozik. Az első hor-
golt tojások után sorra jöttek a követ-
kezők, és jó pár éve már így tavasz
elején rendszerességgel horgol tojá-
sokat.

Magdi néni, aki 38 évig tanította a nemes-
ócsai óvodásokat, és ma már 71 éves, korát
meghazudtoló frissességgel beszél a tojás-
horgolás rejtelmeiről. „Az előkészületek na-
gyon fontosak, ami a tojások összegyűjté-
sével kezdődik, majd a horgolásra szánt to-
jásokat kifújom, és ezután egy szárítási fo-
lyamat veszi kezdetét“ - mondta a tojáshor-
golás szakembere, majd így folytatta:
„Fontos tényező, hogy a felhasználásra váró
tojások jól ki legyenek szárítva. Ez egy alap-
vető feltétel, hogy elkezdhessük a tojáshor-
golást. Az előkészület utolsó fázisaként a
keletkezett lyukat beragasztom, és ezután
fogok hozzá a tojás horgolásához, mely egy
alulról építkezéses módszerrel egyre-egyre
feljebb haladva készül. Záróakkordként pe-
dig a tojás legtetejét horgolom össze, majd
egy hosszabb fonalat is teszek a tetejére,
hogy a tojást fel lehessen függeszteni“.

Magdi néni továbbá elárulta, hogy húsvét
tájékán naponta egy-két tojást készít el, de

van olyan nap, hogy még több horgolt tojás
is kikerül a kezei közül. A nagy gonddal és
szeretettel készített tojásokat a végén el-
ajándékozza.

Kép és szöveg: -pint-

Nemesócsa

A tojáshorgolás művészete

Az Orange Alapítvány ebben az év-
ben már a nyolcadik alkalommal

hirdette meg a „Lehetőségek a régiók
részére” sikeres projektjét. A prog-
ram fő gondolata a szlovákiai régiók
fejlesztése a helyi lakosság támoga-
tásával. Elsősorban azon nem formá-
lis csoportokat szeretnék támogatni,
akik változtatni akarnak az életkörül-
ményeiken, ahol élnek, s ezzel segíte-
nek a régiójuknak és az ott élőknek.

A program elsősorban azon projekte-
ket támogatja, amelyek a lakosság ön-
kéntes munkájával valósulnak meg. El-
sősorban a régió kultúrájának fejlesz-
tése, a tájékoztatás fokozása, a regio-
nális idegenforgalom bővítése, a termé-

szeti és kulturális emlékek megőrzése,
szociális helyiségek létrehozása be-
szélgetések céljából és a szabadidő
hasznos eltöltésére. A fő cél a régió tör-
ténelmi-kulturális értékeinek felmérése
és népszerűsítése.

A támogatásért benyújthatják kérvé-
nyüket a lakosság nem formális cso-
portjai, nem bejegyzett szervezetek, kul-
turális intézmények. A program összér-
téke 100 000 euró. Egy projekt maximá-
lis értéke 3 000 euró lehet.

A kérvényeket 2012. április 17-ig lehet
beadni. Értékelésük május 31-én lesz.
Megvalósításukra 2012 június – október
között kerül sor. Információt az érdeklő-
dők a Regionális Fejlesztési Ügynökség
irodájában kaphatnak. (miriák)

Lehetőségek a régiók részére

Visszatérő jelen-
ség Megyer-

csen a húsvéti
nyuszi. Szinte el-
várják a helyiek,
hogy legyen min-
den évszakhoz
kapcsolódó látni-
való a község főte-
rén. Így a szerve-
zőgárda Kürthy
Helenával az élen
ismét megalkotta a nyulat. A tavalyihoz képest most újítottak,
ugyanis a nyúl mellé odakerült egy kosárnyi tojás is. Hamar
híre kelt a faluban, hogy végérvényesen itt a tavasz, mert
Megyercsen már a főtéren áll a húsvéti nyuszi. Dicséret illeti
a szervezőket, és természetesen a nyúl készítőit, hogy szinte
már hagyományként mindig kigondolnak valami kedveset, öt-
leteset, és ezáltal felvidítják a megyercsi embereket.

-pint-, Kép: Kürthy Helena

Húsvét Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaa-
dás az általa hozott áldozatért, melyet értünk, emberekért

tett. Jézus áldozata lehetővé tette ugyanis, hogy ne bűneink sze-
rint legyünk megítélve, hanem a Jézusba vetett hit által üdvö-
zülhessünk, kegyelemből. A keresztény húsvét időpontja a
325. évi niceai zsinaton lett meghatározva. Eszerint a tavaszi
napéjegyenlőséggel (március 21.) egybeeső, vagy az azt követő
holdtölte utáni első vasárnap a húsvétvasárnap. A húsvét így,
ellentétben a karácsony ünnepével, évente más-más napra
esik, de mindig március 22. és április 25. között. A húsvét meg-
határozza a többi mozgó ünnep dátumát is: farsangvasárnap,
virágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, Szentháromság va-
sárnapja, Úrnapja. A húsvét magyar elnevezése onnan szár-
mazik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos
tartózkodás.

„Boldog születésnapot kívánnak Neked
Mindazok, akik nagyon szeretnek.”

Március 23-án ünnepelte
91. születésnapját a drága jó édesanya,

nagymama és dédnagymama
Remes Irma Komáromban.

Szívből gratulál: lánya
Erika, veje Alexan-
der, unokája Anita
és a kis déduno-
kája Alexka.

„Eltelt 75 év tele küzdelemmel,
Köszötünk ma Téged nagy-nagy szeretettel.
Fogadd el szívünk szerető szavát,
Amely Neked ma boldog születésnapot kíván!
Nem kérünk mi Istentől kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt, egészséget, boldogságot!”

E szép ünnep alkalmából sok boldogságot kíván:
fia Gyuszi és felesége Erzsi, lánya Irci és férje Béla,
unokái: Mónika, Lívi párjával Tiborral, Gyuszko párjával
Boženkával, valamint a kis dédunokája Lara.

Április 2-án ünnepli 75. születésnapját
a drága jó édesanya, anyós,

nagymama és dédnagymama
Szabó Irén Perbetén.

A kereszténység
legnagyobb ünnepe

Itt a tavasz
– itt a nyuszi!

Elsősorban egyházi illetve családi ün-
nepként tartjuk számon a húsvétot,

egyesek otthon várják a locsolókat, ké-
szülődnek, mások inkább pihenéssel
vagy utazással töltik ezt a napot. Cik-
künkben közöljük, hogy azok, akik ott-
hon maradnak húsvétkor hol tudnak a le-
golcsóbban bevásárolni. Táblázatunkban
tipikus húsvéti élelmiszereket hasonlí-
tottunk össze, melyek az akciós szóróla-
pokban voltak feltüntetve március 30-án.

Van, ahol már 20 cent a tojás darabonkénti
ára a húsvét előtti áremelkedésnek köszön-
hetően. A minőségi tojások darabjáért re-
kord áron 24-30 centet is elkérnek.

Szakemberek szerint a sonka tipikusan
azok közé az élelmiszerek közé tartozik, ame-
lyeknél az ár eligazítja a fogyasztót, vagyis
olcsó húsnak ezúttal tényleg híg lehet a leve.
Annyit érdekeségnek, hogy a Tescoban
ugyanazt a sonkát két fajta is áron láttunk!
(2,63 €/kg és 3,05 €/kg).

Húsvéti ármustra

Húsvét a skanzenben,
Szentendrén

2012. április 8-9. Hagyomány-
őrző együttesek mutatják be a
húsvéti ünnepkör szokásait. A
tojás díszítésének gazdag ha-
gyományait az ország külön-
böző vidékeiről érkező nép-
művészek ismertetik meg a
vendégekkel. A Húsvét-kert-
ben tojáskapkodást, tojásgurí-
tást és tojásütést lehet ját-
szani.

Azok, akik ezen a napon inkább a szabadidős tevékenységet választják, a pénztár-
cájuknak megfelelő programok közül választhatnak.

Hollókői húsvéti fesztivál
E parányi faluban a falu apraja-nagyja díszes népvisele-

tet ölt magára, és megelevenednek a húsvéti hagyomá-
nyok. A fiúk kútvízzel locsolják a lányokat, az idősebbek pe-
dig készítik a hímes tojásokat. A rendezvényt egész napos
folklór-programok és kézműves bemutatók színesítik.

Budavári húsvéti sokadalom
Idén első alkalommal az ország egyik legnagyobb hús-

véti hagyományőrző, multikulturális családi rendezvé-
nyének ad otthont a Budai Vár április 7-8-9-én, 10.00 –
23.00 óra között. További információ a www.budavari-
husvet.hu oldalon található. -ga-

Sonka(kötözött) Tojás Kinder tojás
Hypernova 3,10 €/kg 0,17 €/db 0,59 €/db

Billa 4,39 €/kg 0,22 €/db 0,89 €/db
Kaufland 5,29 €/kg 0,20 €/db nem árusítanak

Lidl nem árusítanak 0,20 €/db 0,95 €/db
Jednota 2,99 €/kg 0,20 €/db 0,59 €/db

Bala üzletlánc nem árusítanak 0,22 €/db 0,72 €/db
Tesco HU 3,05 €/kg 0,17 €/db 0,70 €/db
Spar HU 3,39 €/kg 0,17 €/db 0,68 €/db

Március 30-i árfolyam szerint (HUF 294,36)

Már hagyományosnak mondható a tavaszi erdőtisztító akció
Nagymegyeren. Idén sem maradhatott el a várossal ösz-

szenőtt, annak szinte szerves részének tekinthető erdőterület
egyes részeinek megtisztítása az oda a felelőtlen szemetelők ál-
tal illegálisan kihordott hulladékoktól.

Margita Cyprichová nyugalmazott
körzeti orvos volt hosszú évekkel
ezelőtt az elindítója ennek a termé-
szetvédő akciónak, aki már tizen-
ötödik alkalommal vett részt az er-
dőtisztításban. Az utóbbi eszten-
dőkben a hulladékgyűjtés szerve-
zője a városi hivatal, együttmű-
ködve a doktornővel és a műszaki
szolgátatóval. Örömteli hír, hogy a
március 24-i természetvédő akci-
óba most kapcsolódtak be a leg-
többen, László Tamás, a hivatal kör-
nyezetvédelmi ügyosztályának ve-
zetője szerint mintegy százötvenen,
köztük helyi lakosok, cserkészek, a
gyermekotthon neveltjei és munka-
társai, alapiskolások, középiskolá-
sok, de volt városatya és politikai
párt képviselője is. Az erdőtisztító
akció második felvonása április 14-
én valósul meg. Az idei első körben
ugyan valamivel kevesebb volt az
összegyűjtött szemét, de a 2,8
tonna így is tetemesnek mondható.

Kép és szöveg: Kovács ZoltánGyakran tudatosan gyújtják
meg a száraz aljnövényzetet

Ahazáért és szabadságért cím-
mel rendezett történelmi és

műveltségi vetélkedőt a nagyme-
gyeri Városi Könyvtár. A megmé-
rettetésbe alap- és középiskolások
is bekapcsolódtak.

A háromtagú csapatok kétfordulós
versenyben mérték össze tudásukat.
Az első fordulóban február végéig
küldték el a könyvtárba az írásbeli fel-
adatok megoldását, míg a március 22-
i második körben már a könyvtárban
találkoztak a tanulók, ahol különböző
feladatokat kellett megoldaniuk II. Rá-
kóczi Ferenc életével és korával kap-
csolatosan. A feladatok között szere-
peltek például az uralkodó családját
érintő kérdések, a Rákóczi-zászló le-
rajzolása, a kuruc vitézek egyenruhá-
jának ismerete. A versenyen résztvevő
iskolák pedagógusaiból és a könyvtár
munkatársaiból álló zsűri végül két első helyezettet hirdetett ki: a lakszakállasi alap-
iskola trióját, valamint a nagymegyeri Corvin Mátyás Gimnázium egyik csapatát. A
dobogó második és harmadik fokára a helyi Bartók Béla Alapiskola egyes, illetve ket-
tes csapata állhatott fel, negyedik lett a nyolcosztályos Vámbéry Ármin Gimnázium
Dunaszerdahelyről, ötödik pedig a Corvin Mátyás Gimnázium másik csapata. Az ok-
leveleken kívül könyvjutalmat is átvehettek a résztvevők. K.Z.

Javíthatatlan szemetelőkA lakszakállasi tanulók
is elsők lettek

Három nap leforgása alatt ki-
lenc alkalommal is riasztot-

ták a nagymegyeri tűzoltó- és
műszaki mentőállomás szolgá-
latban lévő munkatársait, a már-
cius 22-24. közötti időszakban a
legtöbb esetben száraz aljnö-
vényzet égett vasúti töltések
mellett, árokpartokon, utak mel-
lett, de nádasok is a lángok
martalékává váltak. A tüzek ke-
letkezésének okai gyakran az
emberek felelőtlen magatartását tükrözik, van aki égő cigarettavéget dob el nem gon-
dolva bele az esetleges következményekbe, de akadnak olyanok is, akik tudatosan
gyújtják meg a száraz aljnövényzetet, hogy a lángok végezzék el a terület „meg-
tisztítását“. Pedig a hatályos törvények és tűzvédelmi előírások szerint tilos min-
dennemű ilyen tevékenység, még a kiskertekben is tilos elégetéssel megszabadulni
a száraz gallyaktól, aljnövényzettől. Sokan mégis semmibe veszik ezeket a rendel-
kezéseket. kozo
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Március 3-án
immáron tizedik

alkalommal rendezték
meg Tatán a Farsang
Kupát. A Magyar
Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség által
megrendezett gasztro
versenyre Komárom
városából is
benevezett a Baker
pékség, és ismét
aranyéremmel és
különdíjjal tértek haza.

A FARSANG KUPA előtt már komoly előkészületek
folytak a pékségben, mivel már a kész termékeket kel-
lett a neves zsűri elé vinni. Petrík László, a Baker
pékség versenyzője, díszmunkájával ismét megvédte
a tavalyi címét és az összetett versenyben elnyerte a
Farsang Kupa legjobb pékjének járó aranyérmet. A
többi kiállított finomságot pedig a Baker pékség fő-
pékje, Kékesi Imre és csapata készítette. „Ebben az
évben a verseny szervezői minden kategóriában egy
versenyzőt hoztak ki győztesnek, így számunkra ez
nagy megtiszteltetés, hogy ezen a nemzetközileg is
elismert versenyen a pék kategóriában aranyérmet
szereztünk. Továbbá a Zwack Unicum különdíját is el-
nyertük, tehát az örömünk kétszeres volt“ - mondta a
pékség tulajdonosa, Janík József.

Majd egy másik nagy sikerről is beszámolt a tulaj-
donos. A Farsang Kupa előtt a Budapesten megren-
dezett NEMZET KENyERE elnevezésű versenyen
is sikeresen szerepeltek. A versenysorozattal a szer-
vezőknek az volt a céljuk, hogy a pékek bebizonyít-
hassák kreativitásukat és szakmai elhivatottságukat.
A szakmai zsűri mellett a nagyközönség is szavaz-
hatott a pékségek termékeire. „A közönség is meg-
kóstolhatta a kiállított kenyereket és a mi fő-
pékünk, Szalai László kenyere bizonyult a
legfinomabbnak, így a közönségdíjat a Ba-
ker pékség hozhatta haza“ - árulta el Ja-
ník József.

Azonban a pékség számára a
legnagyobb elismerés mégis
a vásárlók elégedettsége,
miközben mindig friss és
ízletes termékeiket fo-
gyasztják.

info@baker-pekaren.sk
Címünk: Murgaš utca 1, Komárno | Tel.: 0�� ��41 1�� | www.baker-pekaren.sk

Petrík László
a díjátadáson

Janík Szabina és
Janík József a versenyen

ÚJA
BB ARANYÉREM
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Olvasói levél

Nagykeszi

Szentpéter

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Novootvorené

LPG Vyššia
čistota

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

Tel.: 0��/��20 �20, 0�0� �1� ��1, 0�0� �0� �2�

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
Murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta
- Profi köröm design - Helena Kočišová - műkörmös
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Jelentkezésüket április 20-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben tüntessék fel 

címüket és telefonos elérhetőségüket.

Sorsolás április 24-én,
átalakítás április 28-án.

Átalakítás helyszíne: 
Salon Style, Komárom

A nyertesünket az átalakításról készült 
fotókkal megajándékozzuk.

KEDVES HöLGyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a DELTA szerkesztősége
és az „ÁTVÁLTOZTATJUK“ csapata ezentúl minden hónapban
meghirdeti nyereményjátékát. Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

„Nyerd vissza önbizalmad és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

AReménység Reszocializációs Központ kö-
zel öt évvel ezelőtt költözött Nagykeszi

községbe. A szenvedélybetegek – alkohol-,
drog- és játékfüggők – kezelésével foglakozó
alapítványt akkor némi kétkedéssel fogadták az
itteni lakosok. Az előítélet azonban hamarosan
eloszlott, mivel egyre több pozitív cselekedet
nyilvánult meg a szenvedélybetegek részéről,
így mostanra a kölcsönös segítőkészség és
tisztelet jellemzi a községi hivatal és a Re-
ménység kapcsolatát. Tavaly nyáron Csóka
Lajos polgármester „meghívására” a központ
kliensei segítettek a Duna-partszakasz egy részének lomtalanításában, most pedig a köz-
ség tulajdonában lévő, nagyteljesítményű ágzúzó gép és a községi hivatal alkalmazottai se-
gítettek a központ tavaszi kerti földmunkáinál. -pint-, Kép: Ferusz Renáta 

Népviseletbe öltözött lá-
nyok és feldíszített,

minden jóval megrakott
húsvéti asztalok fogadták
a Csemadok helyi szerve-
zetének ünnepélyes év-
záró gyűlésére érkezőket.

A kultúrház nagytermében
megtartott ünnepi rendez-
vény a „Rómeó és Júlia” c.
musical Benyó Erika által
előadott gyönyörű betétdalá-
val vette kezdetét, majd Pin-
tér Márta köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Jobbágy
József polgármestert, Bu-
kovszky János iskolaigazga-
tót, Dóczé Bálintot, a bap-
tista gyülekezet lelkészét, a
képviselő-testület tagjait, a

társadalmi szervezetek kép-
viselőit és a szép számú ér-
deklődőt. Bukovszky Ger-
gely a Himnusz szavalatával
indította el az ünnepi ülést.

Elsőként a szervezet el-
nöke, Szabó Gabriella érté-
kelte a Csemadok 2011-es
tevékenységét. A gazdasági
beszámoló és az idei tervek
ismertetését követően került

sor az ünnepi kultúrműsorra,
amelyben felléptek az óvo-
dások, citerások, az alapis-
kola tanulói, Moravcsík Ve-
ronika, a társastáncosok,
Benyó Erika, Dóczé Bálint
Jonatán, a naszvadi Viza ci-
terazenekar és az Őszirózsa
hagyományőrző csoport. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Csemadok évzáró a húsvétváró
jegyében 

Vendégvárás húsvéti süteményekkel

Kölcsönös segítőkészség AKihívás Napja utolsó
fordulójára Szilason, a

helyi kultúrházban került
sor. Gellér, Ekecs, Laksza-
kállas és Szilas csapatai
már türelmetlenül várták
ezt a napot, hiszen ekkor
végérvényesen kiderült, ki
nyeri a rendezvénysoroza-
tot, melyik csapat is tart-
hatja magánál 1 éven ke-
resztül Szilas község pol-
gármesterének vándor-
serlegét. 

A hármadik forduló után
kemény harc volt az össze-
sített első helyért, hiszen
Szilas és Lakszakállas csa-
patai közt csupán három
pont volt a különbség a szi-
lasiak javára. A Zumba zum-
bastic csapatának bemele-
gítő tornája után kezdődött
a verseny. A versenyen vé-

gig a szilasiak vezettek, de
szorosan követte őket a lak-
szakállasi csapat, és a har-
madik helyért is ádáz küzde-
lem folyt az ekecsi és gelléri
csapat között. Délutánra
megszületett a végered-
mény: 1. Szilas csapata 109
pont, 2. Lakszakállas 101
pont, 3. Gellér 73 pont, 4.
Ekecs 71 pont. Egy évig a

szilasiak birtokolhatják a
vándorserleget. A Bergendi
Raffai Zita vezető, Gergely
István Márton, Tóth Júlia
Anna, Lovas Ádám, Kiss Ta-
más, Tóth Máté, Dudás Ger-
gely, Keszegh Kitti összeté-
telű csapat rászolgált a
végső győzelemre.

-pint-,
Kép: Szukola István

Aperbetei Nyugdíjas Egyesület mellett
működő Kameráta esztrádcsoport

egy kedves meghívásnak eleget téve
meglátogatta az ógyallai Magnólia Szo-
ciális Intézet lakóit.

A szívélyes fogadtatás után Tóth Rudolf,
az esztrádcsoport vezetője köszöntötte a
tisztelt jelenlévőket. Ezt követően Tóth Di-
anka kellemes és kiváló zongorajátékát él-
vezhette a hallgatóság. Őt Záhoran Pavol
humoros monológja és dalai követték, Gu-
bán József pedig egy verset adott elő a
messze néző, galambetető, bölcs öregek-
ről. Az együttes énekesének, Belán Ernő-
nek dalait és Gyén Géza szájharmonika já-
tékát az elhangzott dalcsokrok után a lelkes
közönség hálás tapssal köszönte meg. 

A bátrabb nótás kedvű hölgyek és urak,
Csidey Katalin buzdítására előadták ked-
venc dalaikat, név szerint: Ďurčovič Erzsé-
bet, Ecsek Zsuzsanna, Perczel Juraj, Šoóki

Irén, Szabó Dezső és Staněk Jozef. Csidey
Katalin megköszönte a Kameráta esztrád-
csoportnak a kellemesen eltöltött délutánt,
akik annak reményében búcsúztak, hogy a
közeljövőben ismét meglátogatják az otthon
lakóit. (miriák), képarchívum

Egy délután a Magnóliában
Perbete

Akönyv hónapja alkalmából szeret-
tünk volna lehetőséget teremteni

tanulóink számára, hogy személye-
sebb kapcsolatot alakítsanak ki a köny-
vekkel. Ezért március 22-én a Jókai
Mór MTNy Alapiskola I.C osztályos ta-
nulóival ellátogattunk a komáromi 
Szinnyei József Könyvtárba. Célunk a
könyvtár megismertetése, a könyvek
megszerettetése volt.  A tanulók elő-
ször megismerkedtek a könyvek elhe-
lyezésének rendszerével, a könyvtár
hangulatával, majd lelkesen lapozgat-
ták a könyveket. 

Farkas Ilona

Agútai Tündérkert óvodában nagyon
fontosnak tartjuk, hogy gyermekein-

ket az egészséges életmód betartására,
az egészség védelmére neveljük. Min-
den lehetséges alkalmat megragadunk,
hogy ezt a célkitűzést elérjük. Ilyen kitűnő
lehetőséggel szolgált a dm drogeria
markt felhívása, amelynek keretén belül
megrendeztük a „Vidám fogak napja“
című akciót. Kis tündérkéink a szüleikkel
közösen megnéztek egy rajzfilmet Doktor
Nyuszi fog-királyságáról, beszélgettünk
a fogmosás helyes technikájáról, amelyet
a gyakorlatban is bemutathattak. 

Az erről készült fotókat és rajzokat pe-
dig elküldtük Doktor Nyuszinak is, és iz-
gatottan várjuk a dm drogeria markt által
jutalmul felajánlott meglepetés-csoma-
gokat. Riflík Andrea, óvónő

A perbetei Nyugdíjas Egyesület mellett mű-
ködő Kameráta esztrádcsoport tagjai

Kihívás Napja 2012
Szilasiaké lett a vándorserleg

Szeresd a könyvet

Olvasói levél

Vidám fogak napja

„A víz világnapja 2012“ 
Avíz világnapja alkalmából Komáromban a második la-

kótelepi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépis-
kolában emlékeztünk meg e fontos eseményről. Az iskola
egyik osztályában felállított vízadagolóból egészséges 
pí-vizet osztottunk az érdeklődő diákoknak és tanároknak.
Megbeszéltük a vízivás előnyeit, hogy mennyire fontos a napi
minimális vízmennyiség elfogyasztása, valamint hogy milyen
károsak a túlcukrozott, túlszínezett „üdítőitalok“. Ankétlapo-
kon a diákok bejelölték, milyen italokat fogyasztanak legin-
kább. Az akció nagy sikerrel zárult, és remélhetően sok fia-
tal számára a tiszta víz nem csak mosakodási kellék lesz
ezentúl. Kétyi Márta, Mgr.



1�2012. április 2. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS12 DELTATÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Bézi Noel
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Újszülöttek:
Bézi Noel (Komárom); Gót János (Marcelháza); Dohoráková
Melissa (Karva); Sárközi Fabian (Harcsás); Horváth Kiara
(Gúta); Kovácsová Liliana Gabriella (Gúta)

Elhunytak:
Rafaelová Mária (50) Bálvány; Baráth Ilona (81) Komárom; Bur-
gel Milan (61) Komárom; Oláh Imre (80) Komárom; Rigó Fe-
renc (66) Komárom; Kovács Mária (78) Keszegfalva; Czékus
Irén (80) Marcelháza; MUDr. Bartal János (91) Komárom; Erős
Adrián (25) Marcelháza; Paulisz Vojtech (50) Komárom; Hubík
József (84) Komárom; Mácsodi Gyula (77) Bátorkeszi; Kinczer
Ferenc (59) Komárom; Domonkos Etel (84) Csicsó

Házasságot kötöttek:
Vida Barna (Románia) és Hullman Emese (Komárom); Rafael
Václav és Bandová Márta (Komárom)

Jön a húsvét és nincs
pénze?

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

A dohányzó vendégeinknek sem kell
otthon maradniuk!  Dohányzási lehe-
tőség a Bástya csárda újonnan nyílt
helyiségében! VI. Bástya  www.
csarda.eu, Vásároljon szeretteinek
ajándékutalványt. Információ az étte-
remben vagy a 035/77104 59-es tele-
fonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari nemusia zos-
tať doma! Možnosť zafajčiť si v novo-
otvorenej miestnosti čárdy Bástya VI.
Bašta www. csarda.eu. Kúpte svojim
milým darčekovú poukážku. Informá-
cie v reštaurácii alebo  na telefónnom
čísle 035/7710 459.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813.

Megemlékezés
„Én nem haltam meg, az ami nektek voltam, 
Még mindig vagyok. 
Beszéljetek hozzám, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,
Hiszen én itt vagyok veletek,
Csak én az út másik oldalán megyek.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

Bári Jánosra (Komárom), 
halálának 15. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző felesége és a rokonság.

Irodahelyiségek bérbea-
dók, közvetlen parkolási
lehetőséggel. Kancelárie
do prenájmu s bezplatnou
možnosťou parkovania.
Tel.: 0918 776 733, 0905
378 602.

Aquilegia, s.r.o. Kettős
könyvelés – podvojné
účtovníctvo. Adóbevallá-
sok készítése – daň z
príjmov FO, PO. Tel.:
0905 378 602.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

Tel.: 0905/ 239 403
TV, LCD, PLAZMA 

KÉSZÜLÉKEK GyORS,
MEGBÍZHATÓ 

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

Autobazár Westcar s.r.o Au-
tókölcsönző – Pozsonyi út
123, Bogya. www.autobazar-
westcar.sk. Tel.: 0918 755
342, 031/779 62 26.

Munkát keres? Jelentkez-
zen akkreditált ápolói tan-
folyamunkra. Helyszínek:
Komárom, Dunaszerda-
hely, Ógyalla. Érdeklődni
lehet: Baranyai Emesénél,
0910 149 954.

2011-es folyóbor kapható
a Hilltop neszmélyi borá-
szatában hétköznap 8-15
óra között. Fehér, rosé
400 Ft/l, vörös 450 Ft/l.
Tel.: 0036 34/550-457.

Predáme sudové víno,
rok 2011, od Hilltop Vi-
nárstvo z Neszmélyu, v
pracovných dňoch 8-15
hod. Biele, rosé 400 Ft/l,
červené 450 Ft/l. Tel.:
0036/34 550 457.

- Kedvező kölcsön vál-
lalkozóknak. Tel.: 0919
079 983.

Dám do prenájmu pries -
tor č. 55 na prízemí bu-
dovy Nákupného centra
Komárno nám. Kos-
sutha, prenájom možný
ihneď. Kontakt na tel. č.
0948 205 107.

Lovaglás – kocsikázás. Lo-
vasterápia gyerekeknek 3
éves kortól, mozgáskorláto-
zottak részére is. Kocsis Lo-
vas Klub Hetény. Tel.: 0918
252 143, 0915 248 935.

„Már egy éve, hogy örökre itt hagytál minket,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Bármilyen csodás e világi élet,
Pótolni nem tud senki sem Téged.
Árván maradt minden, amit annyira szerettél,
Drága kezeiddel amit teremtettél. 
Szíved nemes volt, két kezed dolgos,
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.“
Szívünkben mély fájdalommal emlékeztünk
március 23-án, halálának 1. évfordulóján 

DpT. Bertók Tiborra (Hetény). 
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a szo-
morú évfordulón.

Emlékét örökké őrző felesége és családja.

„Oly szomorú mindig csak egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni,
Valakit várni, aki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön-örökké.“

Fájó szívvel emlékezünk április 2-án, 
halálának 13. évfordulóján

id. Horváth Istvánra 
Csallóközaranyoson. 

Emlékét örökké a szívükben őrzik: 
felesége, fiai, menyei és három unokája.

„A világnak Te csak egy valaki voltál,
De nekünk Te voltál az egész világ!”

Örök fájdalommal és határtalan szere-
tettel emlékezünk április 4-én egyetlen
drága fiunkra és testvérre 

Kovács Istvánra 
(Csallóközaranyos). 

Szülei és húga.

„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.
A sírodra már csak virágot vihetünk,
De a szívünkben tovább élsz velünk.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-
tettel emlékezünk 2012. április 3-án, ha-
lálának 4. évfordulóján a drága férjre,
édesapára és nagyapára 

Meggyes Károlyra (Bátorkeszi).
Felesége Ilonka, lánya Ilonka családjával és fia Károly
családjával.

Április 8-án ünnepli 
6. születésnapját 

Ledeczky Bence 
Dunaradványon.

E szép ünnep alkalmából
gratulálnak: szülei, 

testvérei, mama 
és az egész rokonság.

„Csillag volt, mert úgy szeretett.
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, örökké ott marad.”
Fájó szívvel emlékezünk április 8-án ha-
lálának második évfordulóján a szeretett
élettársra 

Tadanai Pálra 
Keszegfalván.

Emlékét örökké őrző szerető élettársa családjával.

Nagy szeretettel köszöntik őket:
apa, anya, papa, mama, keresztszü-
leik és az egész rokonság.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Április 5-én ünnepli 1. születésnapját 
Gál Dominik Marcelházán. 

Szívből gratulálnak: szülei, hetényi
és marcelházi nagyszülei és a két
nagynénje családjával.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Április 2-án ünnepli 
17. születésnapját 

Csicsai Nikolas, 
valamint április 6-án 

7. születésnapját 

Csicsai Vivien 
Komáromfüssön. 

Budapesti Metafizikai Pa-
rapszichológiai Szellemtu-
domány Akadémia tanfo-
lyamot indít április 14-15-
én, reggel 9-kor Komárom-
ban a Csemadok épületé-
ben. Érdeklődni lehet a
0915 113 593 vagy a 0918
264 348-as telefonszá-
mon.

Kiadó 25 m2-es üzlethelyi-
ség, Petőfi utca 24, légkondi,
riasztó, free wifi. Tel.: 0905
445 021.

• Eladó Ógyallán új 1-szobás
lakás 16.400 €-tól, és új 2-szo-
bás 19.000 €-tól. Lehetséges
engedmény 5-10%. Tel.: 0905
663 408.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, képeslapokat,
régiségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. Ár: 30.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember gon-
dozását vállalom. Tel.: 0907
627 015.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-
rázzsal 29.073 €.  Tel.: 0905
663 408.
• Személyszállítás 1+8 áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában gaz-
dasági és háziállatok részére.
Csicsó. Tel.: 0907 490 224.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Komáromban eladó 3-szo-
bás földszinti lakás a Szekeres
csárdával szemben. Tel.: 0905
813 962.
• Eladó 4-szobás családi ház
Marcelházán, ár: 14.500 €.
Tel.: 0911 204 962.
• Csallóközaranyoson a Duná-
nál kiadó kert. Tel.: 035/7781
017 az esti órákban.
• A Metagold kenőanyagok há-
lózati kereskedelmével foglal-
kozó cég munkatársakat keres
egész Szlovákia területén. Az
anyacég, a Metabond Kft. 20-
éves tapasztalattal rendelkezik,
mely alatt több ezres hálózat
épült ki Magyarországon és
Romániában. Szlovákiában a
hálózatépítés 2011 novembe-
rében indult. Kezdetben nem
szükséges vállakozónak lenni,
a tevékenység végezhető mel-

lékállásban is. Szerdánként cé-
günkben (Kostolné nám 15.
Kolárovo) tájékoztató jellegű
bemutatókat tartunk este
18.30-tól. Info: 0948 221 339.
• Eladó heremag. Tel.: 0907
578 200.
• Csempézést, kőművesmun-
kát, bontást vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Bérelnék kertet Komárom-
ban. Tel.: 0944 367 318.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
• Eladók 7 hetes Dominant to-
jójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-féle
színben (barna, kender, fe-
kete, kék, sasex). Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne legyen,
alkalmazottaknak és nyugdíja-
soknak. Tel.: 0903 429 427.
•  21-áras terület építkezésre
alkalmas: víz, villany, gáz, Ko-
máromtól 12 km. Tel.: 0907
405 982.
• Keszegfalván eladó részben fel-
újított 2-szobás családi ház, ára
28.500 €. Tel.: 0948 306 303.
•  Eladó 3-szobás teljesen fel-
újított lakás Gúta központjá-
ban, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 072 558.
• Vennék kürtöskalács sütő-
gépet. Tel.: 0915 056 004.
•  Eladó vagy bérbe adó in-
gyen megművelésért szőlő
Bátorkeszin, 9,5 á. Tel. 0903
305 555.
•  Általános jellegű angol-ma-
gyar fordítást vállalok. Tel.:
0908 355 348, e-mail:
marti23@postafiok.hu

•  Megrendelhetők bábolnai
brojlercsirkék és tojójércék.
Tel.: 0915 954 912.
•  Predám 2-izbový byt s LV v
KN. Tel.: 0918 352 708.
•  3-szobás lakás kiadó a Víz
utcán. Tel.: 0915 220 568.
• 3-szobás lakás eladó ga-
rázzsal. Tel.: 0905 291 489.
• Kabátfalun eladó telek nagy-
méretű unimóbódéval, ár:
9.000 €. Tel.: 0908 803 731.
• Villanyszerelést vállalok. Tel.:
035/7797 448, 0915 735 700.
• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit
csomagolónőket keres csalló-
közaranyosi raktárába, meg-
hallgatás minden pénteken 9-
től 12-ig. Bindics Lajos
0918/956 573, Rudolf Károly
0918/185 810.

• Kiadó 2-szobás átépített la-
kás a VII. lakótelepen – KN, 140
€ + rezsi. Tel.: 0907 738 564.
• Stará Turá-i Night Club szim-
patikus és kedves hostess lá-
nyokat és társalkodónőket ke-
res. Állandó szolvens klientú-
rát biztosítunk, átlagon felüli
kereset, minden nap kész-
pénzben. Ingyenes szállás,
munkaidő megegyezés szerint
– brigád. Váljon anyagilag füg-
getlenné! Tel.: 0905 244 226.
• Mellékállásban keresünk 3
és 55 év közötti hölgyeket és
urakat fotózásra, divatbemu-
tatókra, reklámfilm szere-
pekre, szépségversenyekre,
stb. Jelentkezés a www.mon-
decaste.hu weboldalon.
• Eladó 25 db zöld láda. Tel.:
0915 128 674.
• Eladók 1,50 magas tujafák, ár:
3,50 €/db. Tel.: 0908 301 461.
• Emlékszik? Ha festéke repe-
dezett, nálunk van az arany-
ecset… Teljeskörű festő és
mázoló munkát vállalunk. Tel.:
0905 333 559.

• Gondozott kert eladó Kabát-
falu mellett, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 403 495.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.: 035/7710
045.
• Predám 1-izbový byt na prí-
zemí na Ul. Gen. Klapku, cena
dohodou. Tel.: 0905 836 314.
• Kiadó 1-szobás lakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0918 776 727.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos állást
keresek Komáromban és kör-
nyékén. Tel.: 0907 627 015.
• Vennék 1-szobás lakást Ko-
máromban. Tel.: 0902 841 761.
• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Ostrove,
cena 29.000 €. Tel.: 0915 785
996.
• Predám úplne prerobenú
garzónku, 13.000 €. Tel.: 0915
785 996.

• Predám stavebný pozemok v
Nesvadoch 7á, 12.000 € možná
dohoda. Tel.: 0915 785 996.
• Predám svojpomocný lu-
xusný byt, cena 66.000 €,
treba vidieť. Tel.: 0915 785
996.
• Eladó Škoda jó állapotban
valamint házilag gyártott 4-ke-
rekű traktor, Martoson a 156
sz. alatt.
• Vennék utánfutót, minimális
teherbírás 350 kg. Tel.: 0905
265 235.
• Chiropraktik – csontkovács.
Tel.: 035/7732 330, 0907 628
055.
• Kiadó 2-szobás tetőtéri 50
m2-es berendezett lakás a Pe-
tőfi utcán (a gyógyszertárral
szemben). Parketta, pontvilá-
gítás, zuhanykabin, hűtő, mo-
sógép, free wifi, konyhaasztal
székekkel, polcok, ágyak, TV.
Ár 265 € rezsivel + kaució.
Tel.: 0905 445 021.
• Rendszeres jövedelem egy
életen át. Tel.: 0907 311 124.
• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett 669
négyzetméteres ház építésére
alkalmas gyönyörű telek el-
adó. Tel.: 0907 910 397.
• Vennék autóba való gyer-
mekülést. 0-36 kg. Tel.: 0903
574 191.
• Predám RD, 3-izbový v Ka-
meničnej. Tel.: 0905 972 268.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Eladó törpekakas több szín-
ben Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó térkő, járdaszegély,
kerítésre betonkalapok. Tel.:
0908 042 655.
• Predám pozemok na garáž pri
Hofferovi. Tel.: 0905 773 527.
• Testmasszázst tanulnék ol-
csón, 50 év. Komárom, fontos.
Tel.: 0907 479 225.

• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
•  Eladó fehér szekrény, szé-
kek, ajtó, gyermekruhák, ci-
pők, kabát. Tel.: 0948 006 071.
• Predám detskú sedačku na
bicykel a detskú hojdačku.
Tel.: 0905 183 622.
• Festés és glettelés, kisebb
kőművesmunkát vállalok, KN.
Tel.: 0944 080 121.
• Eladó villanysütő és 1 db he-
verő. Tel.: 0910 535 911.
• Eladók új fa kerti bútorok fél-
áron, 2-pad + asztal, 210 €.
Tel.: 0915 270 685.
• Kerti hinták, asztal + pad, al-
tánok gyártását vállalom. Tel.:
0907 577 029.
• Eladó  8300-as fekál,  2000
€, nagyon jó állapotban. Tel.:
0908 251 288.
• Sírkövek készítése és felújí-
tása. Tel.: 0905 899 102.
• Babaruhák eladók! Kb. 9 hó-
napos korig. Tel.: 0915 061
516.
• Eladó régebbi női, férfi és
gyermekkerékpár és automata
mosógép. Tel.: 0908 589 398.
• Eladó vagy hosszú távra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Nyolc órás munkát keresek
mint takarító és konyhasegéd.
Tel.: 0944 129 694.

Ápolónőket szállítok Ausztri-
ába. Tel.: 0905 501 920.

• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház, csendes környéken.
Tel.: 0918 432 592.
• Eladó Scholze pianínó, 8 db
pléh és elektromos kalácssütő,
régi rádió. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó biciklire hátsó gyerek -
ülés 21 €, felakasztható mű-
anyag hinta 3 €. Tel.: 0905 183
622.
• Eladó babakocsi 120 €, au-
tósülés 10 €, hálós kiságy 20
€. Tel.: 0905 183 622.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Eladó 1-szintes családi ház
Keszegfalván kedvezményes
áron. Tel.: 0905 793 176.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Kiadó 1 szoba-konyhás la-
kás a VII. lakótelepen. Tel.:
0908  136 744.
• Eladó 2-személyes fekhellyé
alakítható ülőgarnitúra. Tel.:
0910 535 911.
• Eladó 2 db brokát bevonatú

pehelypaplan. Tel.: 0910 535
911.
• Eladó Gútán propán-bután
tűzhely, 2 db palackkal. Tel.:
0904 060 494.
• Magyar Avon forgalmazá-
sára tanácsadókat keresek.
Tel.: 0919 282 807.
• Makadám eladó kedvező
áron érdeklődni lehet 0907
501 979 vagy 0908 463 661.
• Gútához közeli tanya eladó
házzal, 20 áras telken. Tel.:
0915 215 025.
• Kiskerekű utánfutó, kézi rán-
gatós vízpumpa eladó – KN.
Tel.: 0907 167 096.
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Dňa 18. 3. 2012 v čase o cca 8.30 hod. Angela R. fyzicky
napadla Františka R., a to tak, že ho po vzájomnej slovnej
hádke  v kuchyni sotila o stenu, po čom tento padol na zem,
kde ho udierala neurčeným počtom úderov dreveným ve-
šiakom na šaty po celom tele, následne ho jedenkrát udrela
opätkom dámskej topánky do hlavy  a taktiež ho udierala
hrncom  po celom tele, následkom čoho mal menovaný
utrpieť prelomenie 3 rebier vľavo s prítomnosťou vzduchu v
hrudnej dutine a podkožne pri chrbtici, krvné podliatiny dol-
ných končatín a dychovú nedostatočnosť, následkom čoho
bol dňa 20. 3. 2012 hospitalizovaný a dňa 23. 3. 2012 na ná-
sledky zranení zomrel.

•  •  •
Dňa 20.3.2012 v čase okolo 19.30 hod. Jozef N. v obci

Sokolce neoprávnene vstúpil na pozemok rodinného domu
č. 48 , po tom čo k bráne rodinného domu išla Ildikó N. Bez
súhlasu majiteľa vošiel na dvor rodinného domu s nožom v
pravej ruke, čo si poškodená všimla, zľakla sa, že jej ublíži,
rýchlo sa otočila, snažila sa ujsť do domu, avšak po pár kro-
koch, ktoré urobila smerom k domu, ju dobehol a pichol ju
do chrbta do oblasti pravej lopatky kuchynským nožom s
drevenou rúčkou s dĺžkou čepele 20 cm. Poškodená začala
kričať o pomoc, snažila sa ujsť, avšak spadla na zem.  Z
domu vybehol Attila K., ktorý pristúpil k Jozefovi N., zobral
mu nôž z ruky, zahodil ho a vyviedol ho z pozemku za
bránu. Ildikó N. utrpela zranenie, ktoré si podľa predbežnej
lekárskej správy vyžaduje dobu liečenia cca 2-3 týždne.

V pondelok 2. 4. predpokladám v našom
regióne zrána chladno, prízemné mrazíky,
cez deň polooblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od - 1 do + 1  ̊C, denná teplota od + 11
do + 13  C̊. slabý JZ  vietor do 2 - 4 m/s.      

V utorok 3. 4. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, zrána polojasno, ne-
skôr pribúdanie veľkej oblačnosti a miestami
prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od  + 1 do + 3  C̊, denná teplota od 
+ 16 do + 18  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 4.4. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne chladno, oblačno s mož-
nosťou prehánok. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, cez deň len
od + 7 do + 9  C̊. Mierny až čerstvý SZ vie-
tor do 8 - 12 m/s.    

Vo štvrtok 5. 4. predpokladám v našom
regióne zrána veľmi chladno, jasno alebo
polojasno a bez zrážok. Silný mráz, nočná
teplota od - 4 do - 2  C̊, cez deň od + 9 do 
+ 11  ̊C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 6. 4. predpokladám v našom re-
gióne stále chladno, polojasno a bez zrážok.

Nočná teplota od - 3  do - 1  C̊, denná  tep-
lota od + 10 do + 12  ̊C. Slabý JV, J  vietor do
2 - 4 m/s. 

V sobotu 7. 4. predpokladám v našom re-
gióne ešte o niečo teplejšie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od  0 do + 2  ̊C, denná
teplota od + 12  do + 14  ̊C. Slabý , časom až
mierny J vietor do 6 - 8 m/s. 

V nedeľu 8. 4. predpokladám v našom
regióne oteplenie, polooblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C, cez deň
od + 15 do + 17  C̊. Mierny J vietor do 6 - 8
m/s.  

V pondelok 9. 4. na Veľkú noc predpo-
kladám v našom regióne ešte o niečo tep -
lejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 8 do + 10  C̊, cez deň od + 18 do 
+ 20  ̊C. Mierny, časom až čerstvý nárazový
J vietor do 10 - 14 m/s.

Záhradkári, stále zavlažovať, je už veľmi
sucho. V budúcom týždni očakávam prí-
jemné počasie, trochu viac vlahy.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓISKOLA

350
euró

Tel.: 035/7726 999,
0905 489 059

Predpoveď počasia 2. 04 - 9. 04

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMplEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
a gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • a törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • akontáció már 20 %-tól 
• a kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• a hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések 

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LaCNo!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/20� Sk/m2

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

• Autoservis • mobil: 0�0� 4�1 ���

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

• Autószerviz • mobil: 0�0� 4�1 ���

EmisNé koNtroLy Na PočkaNiE

Emissziós ELLENőrzés mEGvárásra

Autošport KISS

voNóhorGok - szakszErű szErELés
UtáNfUtók - szErviz és köLCsöNzés

Tel.: 0��/��20 0��, mobil: 0�0� ��0 04�
Holt-Vág �, �4� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.�0 - 12.00,  12.�0 - 1�.00

Minulý týždeň sme v
materskej škole v No-

vej Stráži usporiadali „Deň
veselých zúbkov“, ktorý
bol súčasťou projektu Ve-
selé zúbky organizova-
ného dm-drogerie markt v
spolupráci s Colgate-
Palm oliv. 

Cieľom projektu je zábav-
nou formou vzbudiť u detí
záujem o starostlivosť o
zuby, naučiť sa vhodnú tech-
niku čistenia zubov a poučiť
aj rodičov, aby v tomto
smere podporovali svoje
deti. Náš program sa začal
prezeraním a čítaním si z

knižky „Veselé zúbky“, ktorú
dostal každý škôlkar. Poroz-
právali sme sa o tom, ako sa
správne starať o zúbky, aké
potraviny sú vhodné pre
zdravé zúbky, prečo musíme
preventívne navštevovať
zubného lekára. Detičky si s
mamičkami pozreli roz-
právku o zúbkovom kráľo-
vstve,  ktorá sa im veľmi pá-
čila. Veľkou radosťou súťa-
žili ako zajačikovia pri trie-
dení zdravých a nezdravých
potravín a šikovnom „umý-
vaní zúbkov“. Po súťaži cel-
kom vyhladli a pochutnali si
na zeleninovom a ovocnom

šalátiku, ktorý zhotovili ši-
kovné mamičky. Nakoniec si
každý nakreslil doktora Krá-
lička, aby sme obrázky mohli
poslať do dm-drogerie markt.
Ak budeme medzi prvými 40
000 deťmi, ktoré odoslali ob-
rázok a zúčastnili sa „Dňa
veselých zúbkov“, máme
možnosť získať balíčky do-
ktora Králička. Vďaka dobrej
spolupráci pani učiteliek,
všetkých pracovníkov mater-
skej školy a rodičov sme pre-
žili krásny a veselý a veľmi
poučný deň, na ktorý bu-
deme veľakrát spomínať. 

Beáta Csóková

„Deň veselých zúbkov“ 

www.massagestudio.sk

Komáromban 
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Új thai herbál masszázs 
bevezető áron és alakformáló masszázs 

- bérlet akció április 22-ig!!!

Új thai herbál masszázs 
bevezető áron és alakformáló masszázs 

- bérlet akció április 22-ig!!!

Počas víkendu zahynuli v Nitrianskom
kraji dvaja motorkári. Polícia bude

pokračovať  nekompromisne v kontro-
lách.

Pekné počasie uplynulého týždňa  vylá-
kalo na cesty  oveľa viac chodcov,  cyklistov,
ale aj motorkárov. Tí po dlhom motorkárskom
pôste oprášili svoje stroje, nie všetci však s
jazdou po zimnej prestávke začali opatrne. 

Čím ďalej tým viac sa stretávame s mo-
tocyklistami, ktorým zdá sa, že ide hlavne o
rýchlu a hlučnú jazdu bez akejkoľvek hranice
zodpovedného konania voči ostatným účast-
níkom premávky. 

V sobotu 24. 3. 2012 na svoje nezodpo-
vedné konanie doplatili životom až dvaja mo-
tocyklisti.    

K prvej dopravnej nehode s následkom
smrti motocyklistu došlo v čase o 13.10 hod.
na ceste  neďaleko obce Drážovce v Nit-
rianskom okrese. 26 ročný vodič motocykla
zn. Honda  neprispôsobil rýchlosť jazdy svo-
jim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a
iným okolnostiam ktoré možno predvídať,
následkom čoho sa dostal do šmyku, zišiel z
cesty vľavo, kde došlo k nárazu do kmeňa
stromu a betónovej schránky káblov.

K druhej dopravnej nehode došlo v čase
15,50 hod. na ceste  medzi obcami Tôň a
Zlatná na Ostrove v Komárňanskom okrese,
po tom, čo sa 40 ročný vodič motocykla zn.
YAMAHA pravdepodobne nevenoval dosta-
točne vedeniu vozidla a neprispôsobil rýchlosť
jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnos-
tiam vozidla a iným okolnostiam, ktoré možno
predvídať, v dôsledku čoho neskoro zbadal

odbočujúce osobné vozidlo zn. Renault Es-
pace do ktorého zozadu narazil. Jeho život
nezachránil ani rýchly zákrok záchranárov. 

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia dop-
ravno-bezpečnostnej situácie, zníženia dop-
ravnej nehodovosti, ale hlavne následkov pri
dopravných nehodách, Krajské riaditeľstvo
PZ v Nitre prijalo v tomto roku množstvo opat-
rení ako vo výkone služby (15 celokrajských
osobitných kontrol zameraných na tie poru-
šenia, ktoré sú hlavnými príčinami dop-
ravných nehôd, 4 spoločné výkony služby v
okresoch, v ktorých si to aktuálna bezpeč-
nostná situácia vyžadovala, 38 celookresných
osobitných kontrol zameraných na hlavné prí-
činy dopravných nehôd), tak aj na dopravno-
inžinierskom úseku (návrhy dopravných zna-
čení, návrhy úprav na priechodoch pre chod-
cov, výzvy správcom verejného osvetlenia o
zabezpečenie osvetlenia komunikácií v obci-
ach a mestách v najkritickejších časoch
vzhľadom na aktuálne ročné obdobie a pod.).

Nitrianska polícia v tejto činnosti nepoľaví
ani v nadchádzajúcom období. 

Polícia bude v kontrolách pokračovať

Voda... každodenne nám preteká po-
medzi prsty....každodenne jej strieb-

risté kvapky  stekajú nevyužite v tenších,
či hrubších pramienkoch... a my si ani
neuvedomujeme, aké dôležité je jej pos-
lanie v živote človeka.

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN
vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.
Celý svet bol vyzvaný, aby si tento deň uctil
zvýšením verejnej informovanosti o vode
prostredníctvom konkrétnych akcií.

22. marec bol jedinečnou príležitosťou pri-
pomenúť si aj na našej škole mimoriadnu dô-
ležitosť vody. Celý týždeň sa niesol v zna-
mení tohto dňa. Pani učiteľka Marta Hra-
bovská a Lucia Pšenáková pripravili skoro
na všetky predmety aktivity, ktoré boli zame-
rané na tému vody a jej poslanie v živote
človeka. Prostredníctvom nástenky už týždeň
dopredu boli žiaci a vyučujúci informovaní
akým aktivitám sa majú venovať.

Nižšie ročníky skladali puzzle s obrázkami
čističky vody, kolobehom vody v prírode a
následne sa porozprávali čo znázorňujú ob-
rázky, zaspievali si pesničky o vode, z papi-
era vystrihli kvapky, ktoré následne vymaľo-
vali a pod. Žiaci všetkých tried denne vypĺňali
tabuľku „Pijem dosť tekutín?“    

Na druhom stupni na matematike vypočí-
tali spotrebu vody v domácnosti za rok, na
výtvarnej výchove kreslili plagáty k aktuálnej
téme, na angličtine si vytvorili pexeso s témou
vody, na etickej výchove si povedali o jej šet-

rení a poslaní, na informatike a geografii
vyhľadali informácie o minerálnych vodách na
Slovensku, na chémii si vytvorili solárny desti-
látor vody a na fyzike charakterizovali vlast-
nosti vody. V deň „D“ každá trieda dostala
ako občerstvenie minerálky a vyvrcholením
týždňa bola „Malá vodná olympiáda“, ktorej
sa zúčastnili triedy druhého stupňa. Počas
dvoch vyučovacích hodín každá trieda riešila
kvíz,  ktorý bol vyhodnotený spolu aj s nás-
tenkami v triedach. Žiaci školy prišli oblečení
v modrom a na konci tohto dňa sme sa všetci
odfotili a urobili „Mexickú vlnu“. Triedy, ktoré
uspeli najlepšie, dostali diplom a sladkú od-
menu. ZŠ  Marcelová

Mgr. Marta Hrabovská
Foto: Mgr. Lucia Pšenáková

Ako sme si pripomenuli „Svetový deň vody“ 
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9.10 A Silla királyság ékköve, 62/38. 10.10 Rex Rómában 11.00 Most
a Buday! 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Roma ma-
gazin 12.55 Domovina 13.25 Bali, az istenek szigete 13.40 Marsla-
kók, 21. 14.10 A szövetség 15.05 Angyali érintés  15.55 Veszélyes
szerelem. 16.40 MM. 17.30 Gombold újra! Divat a magyar! 18.30 Ma-
radj tapon! 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.10 Marslakók, 22. 20.40
Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az Este 23.10 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Barangolások öt kontinensen 9.25 Szép ottho-
nok, remek házak 9.50 McGyver 10.40 Előre. Magy. film 12.01 Hírek
12.30 Főtér 13.55 Lovas magazin 14.20 Magyar rock 15.15 Família
Kft. 15.40 McGyver  16.30 Felfedező úton a Robinson család 17.00
A Nyereg Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.35
Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszé-
lyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj
talpon! 22.20 Angyali érintés

7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00
Klubszoba  10.00 Család-barát 11.00 Heti Hírmondó 11.30 Térkép
12.00 Híradó 12.05 Vers 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Par-
lament üléséről 16.10 Lézerművészet 16.30 Vigyázó szemekkel a világ
körül 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 Hagyaték 20.00 Kultikon 20.55 Hírek 21.00 Du-
nasport 21.05 Egy legenda életre kel, 2/2.: Puskás Ferenc 23.45 Érdi
Tamás – Születésnapi koncert

9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 EZO.TV
12.25 Az ifjú Herkules 14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények  19.35 Aktív
20.10 Jóban-rosszban 21.20 NCIS  22.20 NCIS: Los Angeles 23.20
Aktív 23.50 Tények

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély,
142. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 56.
14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20
Teresa 18.30 Híradó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Dr. Csont 22.25 Showder Klub 23.35 Pokerstars.net big game

STORY TV
13.15 A végzet hatalma, 61. 14.10 A szerelem tengere, 86. 15.05
Quinn doktornő II., 5. 16.05 Tappancs, a mesterdetektív 17.00 Lak-
osztály 17.05 Gyilkos sorok  18.00 McLeod lányai III., 12. 19.00 Poirot
novellák 20.00 ÁtVágó 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 25. 22.00
Sherlock Holmes, 11. 23.00 NCIS II., 1.

13.50 Bazi nagy gringó lagzi. Am. vígjáték 15.50 Tüzes jég 17.35 Tre-
mors – Ahová lépek, szörny terem.  19.20 Rejtőzködnek. Am. sci-fi
21.00 Végítélet. Ang.- am. ném. sci-fi 23.05 A fegyver neve: Halál. 

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás  8.10 Gyilkos sorok  9.10 Gyilkos számok
10.05 Los Angeles-i tündérmese 11.55 A dadus 12.55 Amerikai mes-
terszakács 13.55 Monk   15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos sorok 18.30 Amerikai
mesterszakács, 20. 19.30 Jó barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Éden Hotel 2. 22.20 Kettős ügynök 23.15 CSI: A helyszínelők 

8.40 Családi vetélkedő 9.25 Rocca parancsnok 11.00 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac 13.30 Konyhatit-
kaim 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő-
járás 19.50 Sport 20.10 Tök jóképű vagy 21.45 Riporterek 22.15 Hírek
22.35 Manara felügyelő 23.30 Őrült szerelmesek 

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben
11.00 Fókusz 11.40 Eltűnt világok nyomában 12.10 Élő körkép 12.45
Folklórműsor 13.25 Autószalon 13.50 Lefújva 14.30 Sportvisszhang
15.00 Jégkorong NHLmagazin 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi
dokumentum 16.30 Fókusz  16.55 Tudomány és technika 17.30 Kör-
zeti híradók 18.00 A szépség szimbóluma 18.30 Mese 18.40 A szlo-
vákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul19.55
Gyógyászat. Vita 20.55 Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 21.55
Munkapiac 22.00 Tesztmagazin 22.10 Euromozi: Az ígéret szép szó 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő  10.05 Teljes
napfogyatkozás 11.45 Eltűntnek nyilvánítva  12.35 Hírek 12.40 A
farm 15.25 Hírek. 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00
NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
19.50 Időjárás-jelentés 19.59 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Fele-
ségcsere 22.30 Beugró 23.10 Éjszakai híradó 23.35 Túl a csúcson 

JOJ
9.25 Panelházi történetek 10.25 Az új házunk 11.25 Nyereményjá-
ték 12.00 Híradó 13.00 A tengerészgyalogos 15.00 Éden Hotel. 16.00
Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek  21.30 A Geis-
sen család 22.30 Éden Hotel 23.30 Hivatásosok 2012

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van
11.00 Kékfény  12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschrim 13.25 Bali, az istenek szigete 13.40 Marslakók 14.15 Hacktion
15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Ever-
wood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók  20.40  Hó-
bortos szerelem 22.15 Az Este 22.50 Tudorok 23.50 Rejtélyes XX. század

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás az Országos Természetfilmekből 9.25
Szép magyar tánc 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,  9.55 McGyver
10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg Klub, 11. 11.35
Lizzie McGuire 12.25 Főtér 13.50 1100 év Európa közepén 14.15 Ma-
gyar rock 15.15 Família Kft. 15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Ro-
binson család 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az
állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék
19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó, sport 20.30 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Angyali érintés 23.05 Hóbortos szerelem

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd  9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 A mindenséggel mérd magad.
Földmérés 16.20 1könyv 16.30 Utazás a Marsra Élet, útközben 17.20
Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Tér-
kép 19.30 Múzeumtúra 20.00 Kultikon 20.55 Hírek 21.00 Dunasport
21.05 A jövő kezdete 23.05 Magyar Jazz Ünnep 2011. Karosi Júlia.
Magy. koncertfilm 23.55 Szent Márton útjai Magyar dok.film

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
EZO TV 12.20 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében 14.10 La Pola,
15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szere-
lem  18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Bűntény
a támaszponton 23.15 Aktív 23.45 Tények 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély 10.35 Top
Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05
A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 A mentalista  22.25
A Grace Klinika

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Tappancs, a mesterdetektív 17.00
Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai  19.00 NCIS  20.00
ÁtVágó 21.00 Lost – Eltűntek  23.00 NCIS 0.00 Az első bevetés

13.50 Tremors – Ahová lépek, szörny terem.  15.35 A vihar rabjai
17.20 Káoszelmélet 19.00 9 – A szám hatalma. Am. film 21.00 Cliff
hanger – Függő játszma. 23.05 A félelmek iskolája.

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok  10.00
A salemi boszorkányper 11.55 A dadus 12.55 Amerikasi mestersza-
kács13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás  19.30
Jóbarátok20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 2. 22.20
CSI: A helyszínelők 23.15 Doktor House 

7.45 Építs házat, ültess fát! 8.15 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.35
Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.45 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal 15.05
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás19.50 Sport 20.10 Ki mond igazat? 21.00
Szemtől szemben 21.55 Különleges ügyosztály 22.35 Éjszakai hírek
22.55 Őrült szerelmesek 23.50 Ki mond igazat?

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja  10.25 Nemzetiségi doku-
mentum 10.55 Hírek magyarul 11.00 Fókusz 11.40 A szépség szim-
bólumai. 12.05 Élő körkép 12.30 Kulturális körkép 12.35 Folklórműsor
13.05 Sportvisszhang 13.40 A Szlovák Televízió története 14.50 Fé-
szekrakás 15.55 Ruszin magazin 16.30 Fókusz  17.00 Munkapiac 17.30
Körzeti híradók 18.00 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Mese
18.40 Sportttörténet 1945–1946. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
19.55 Szlovákia természeti szépségei 20.30 Bajnokok Ligája labda-
rúgó-mérkőzés 22.50 BL – összefoglaló 23.45 Tudomány és technika

MARKÍZA
9.10 Rex felügyelő  11.00 Tanár úrnak szeretettel 2 12.45 Hírek 12.50
Sue Thomas: FBI  13.50 Egyről a kettőre 14.25 A farm 15.30 Két pasi
meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS V. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.20 Cobra 11 23.25
Éjszakai híradó 23.50 Tell – A svájci mítosz. Svájci–ném. vígjáték

JOJ
7.15 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.25 Az új házunk
11.25 Nyereményjáték 12.00 Híaradó 13.00 A Geissen család 14.00
CSI.: Las Vegas-i helyszínelők 14.50 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30
Dr. Csont 22.30 Éden Hotel  23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, sze-
retlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kro-
nika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók 14.15
Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem16.45
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Pesty Fekete doboz
22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Aki megölte Sherlock Holmesot

5.55 Ma reggel 9.00 Tudástár 2011 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz város-
ban 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család, 12. 11.10
A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Főtér 13.55
1100 év Európa közepén 14.20 Magyar válogatott 15.20 Família Kft.
15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Robinson család, 17.00 A Nye-
reg Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.40 Rejté-
lyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes
szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon!
22.20 Tudorok 23.10 Angyali érintés 23.55 Bábel. Hesnával a világ

6.35 Srpski Ekran 7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon
8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 Ablak
a természetre. Rákok 16.20 1könyv 16.25 Utazás a Marsra Három
évig összezárva 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Múzeumtúra 20.00 Kultikon 20.55
Hírek 21.00 Dunasport 21.05 Thomas után 22.45 Új régi hang 23.40
Illényi Katica – Stéphane Grappelli emlékkoncert 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop
10.30 EZO TV 12.05 Törvényszéki héják 14.10 La Pola 15.15 Csoda
Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30
Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban, 21.20 Doktor House
22.20 Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Aktív 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 144. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 58. 14.15 Sarokba
szorítva 15.15 Döglött akták16.20 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Hír-
adó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 Legyen
Ön is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.10 XXI. század 23.45 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.05 Quinn doktornő16.05 Tappancsok, a mesterdetektívek,  17.00
Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS. 20.00
ÁtVágó 21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon, 2. 23.00 NCIS II.

14.00 Káoszelmélet. Am. film 15.40 Idegroncs derbi. Am. vígjáték
17.20 Földcsuszamlás. Am. akcióthriller 19.05 Lóhalálában. Kanad.-
ném. akcióvígjáték 21.00 A szállító 2.  22.40 Az ügynökség. 

VIASAT
8.20 Gyilkos sorok 9.15 Gyilkos számok 10.05 Jenifer.  11.55 A dadus
12.55 Extreme Makeover: Home Edition, 1. 13.55 Monk  15.40 CSI:
A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos
számok  102. 18.30 Extreme Makeover: Home Edition 19.30 Jóba-
rátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 22.20 Sha-
meless – Szégyentelenek 23.15 CSI: A helyszínelők

7.35 Munkapiac 7.45 Autószalon 8.15 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi
vetélkedő 9.35 Rocca parancsnok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.45 Taxi 14.15 Vad angyal 15.00
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok
Ligája labdargó-mérkőzés 22.45 Hírek, sport 23.05 Bajnokok Ligája

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Ruszin magazin 10.55
Hírek magyar nyelven  11.05 Fókusz  11.40 Nemzetközi terrorizmus
1945 után 12.10 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.15  Marfan-szind-
róma 13.45 Tizenkettő után öt perccel  14.35 Lakótelepi gondok
15.05 Egyházi magazin 15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30
Fókusz  17.00 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ
utcái  18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
A mai harmincasok életérzése  20.30 A harmincasok álmai 21.00 Ügy-
intézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 21.15 Egyházi énekek 

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Rex felügyelő 11.20 Űrcowboyok 13.50 Egy-
ről a kettőre 14.20 Hírek 14.25 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi
I., 24/23. 15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Hír-
adó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthí-
rek 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.10 Trauma.  23.05
Éjszakai híradó 23.30 Feleségcsere

JOJ
6.15 Híradó 6.40 Krimihíradó 7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi tör-
ténetek10.25 Az új házunk 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Csont VI.  22.30 Éden Hotel Stratégiai játék

HÉTFŐ, április 2 Kedd, április � Szerda, április 4

TVműsorTVműsor április 2 - április 8

Teljes lényed adod oda
másoknak, de most

magadra is időt kell szakítanod.
Egy kis magányt választva fel-
töltődhetsz, és újra megtalálha-
tod önmagad.

Kiváló fantáziádnak,
színes és élménydús

kommunikációdnak köszönhe-
tően párkapcsolatod remekül
alakul. Partneredet lenyűgözik
gondolataid, magával ragadja
az egyedi és rendkívül színes
egyéniséged.

Nagyon romantikus és
érzelmes a hangula-

tod. Feltétel nélkül elfogadod
szerelmed, akinek biztatására
elkezdhetsz tanulni idegen nyel-
vet, vagy magasabb szintű ta-
nulmányokba kezdhetsz.

Rokonaid körében valaki rá-
szorul a segítségedre, amely
segítség elismerést és oda-
figyelést vált ki környezeted-
ből.

Képes vagy azono-
sulni mások problémáival és
komoly érzelmi támogatást
tudsz nyújtani a nálad bi-
zonytalanabb emberek szá-
mára.

Sikerül közelebbi kapcso-
latba kerülni valakivel, aki
megdobogtatja a szíved. Eb-
ből az ismeretségből akár
szerelem is lehet.

Kiváló érzéked van az anyagi-
akhoz, s hogy pénzed valóban
gyarapítani tudd, meg kell szer-
vezned dolgaidat, ki kell hasz-
nálnod kiváló kommunikációs
képességed.

Munkádban rendkívül
kreatív vagy, kerülöd

a napi rutint, ami eredménye-
sebb munkavégzést garantál.
Ezt észreveszik munkatársaid
is, és bár nem értik a titkát si-
kereidnek, mégis segítik karri-
ered.

Méltatlan vitának a
szem és fültanúja leszel.
Jobb, ha nem avatkozol
bele. Csak akkor mondj bár-
mit, ha megkérnek rá!

Szárnyaló képzele-
ted, álmaid most fi-

zikai szinten is sikerül meg-
valósítani. Merész álmaid
megvalósíthatóságáról má-
sokat is meg tudsz győzni.

Kedvez ez a hét
mind a nagyobb utazásnak,
mind az ezoterikus tanok
magasabb szintű elsajátítá-
sának. Szinte kinyílsz, köz-
lékennyé és rugalmassá
válsz.

Párkapcsolatod köré
rózsaszín leplet terítettél.
Mindent elfogadsz és he-
lyénvalónak tartasz kettőtök
kapcsolatában.
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A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.ÉSZAK-KOMÁROM:
Április 3. HÚSVÉTI ÜNNEP-

VÁRÓ, 15:00 - 18:00  Szabadidő-
központ, Komárno, Ul. rozmarínova
2. Hagyományőrzés, locsolóvers
szavalás ( Figyelem! A legötletesebb
locsolóversekért jutalom jár.) Hús-
véti kiállítóterem – érdekes látnivalók
kézműves foglalkozás, táncház várja
az érdeklődőket. 

Április 3-4. 10.00 Jókai Színház -
Szegény Dzsoni és Árnika.

Április 14. a VMK-ban Egészség-
nap. Program: 9.00 Etikoterápia –
önismereti gyógyítás – Mgr. Vladi-
mír Červenák (Pozsony). Workshop
az előadás után: „Az etikoterápia
hasznosítása a mindennapokban“  -

szlovák nyelven. 10.45  Családi
konstellációk és az egészség Katy
Niké (Tatabánya) – magyar nyelven.
12.00   A tizenkét állatövi jegy titka
Enki Hogh (Martin) – szlovák nyel-
ven. 14.00  A természetgyógyászat
szerepe korunk civilizációs  és egyéb
betegségeinek gyógyításában, Ko-
vács József (Budapest) – magyar
nyelven.  15.30 A lélek nyelve a be-
tegség Dr. Thuróczy Róbert (Veszp-
rém) – magyar nyelven.  Tanácsadás
– bemutatók – diagnosztika – szol-
gáltatások – árusítás. 
Egésznapos belépődíj: 3 €, 
12 éves korig a belépés díjtalan. 
Infó: 035 77 13 550, 0905 960 188.

HETÉNy:
Április 4. - Húsvétváró. A Tarczy

Lajos Alapiskola tornatermében
09.30 – 12.00 Virágvasárnapi és
húsvéti szokások - Sipos Anna et-
nológus előadása a Duna Menti Mú-
zeumból. Mátyusföldi húsvéti játék-
udvar - Szomolai Adrianna kézmű-
ves foglalkoztató előadása
13.30 - 14.30 Kultúrműsor - fellépnek
a helyi óvodások és a Tarczy Lajos
Alapiskola tanulói
14.30 - 15.00 Húsvéti ételek bemu-
tatója
15.00 - 17.00 Kézműves foglalkozá-
sok: tojásfestés, fafaragás, koszorú-
fonás, csuhémunkák, mézeskalács
díszítés.

BÚCS:
Április 14. horgászverseny. 06.00

érkezés és helyfoglalás. 07.00 ver-
seny kezdése, 13.00 eredményhir-
detés. Utána baráti hangulatban co-
untry zene. Nevezési díj: 10 €.

LAKSZAKÁLLAS
II. Lakszakállasi fotomaraton - pá-

lyázat 4 fordulón keresztül. 1. forduló
április 20-án a Csallóközi művész-
bejáró c. rendezvény keretén belül.
Téma: Csallóközi tájkép. Határidő:
2012. április 13. A fotókat jeligével a
következő postaládába gyűjtjük: la-
kifoto@gmail.com. Koordinátor: Ko-
vács Béla. Kiértékelés a 4. forduló
után. A legjobb fotókat kinyomtatjuk
és kiállítjuk.

I. Retro számítógép kiállítás
Az idei Komáromi Napok kere-

tein belül kerül megrende-
zésre az „I. Retro számítógép kiállítás".
Az ingyenesen megtekinthető esemé-
nyen régi számítógépeket és konzolokat
mutatnak be a szervezők. Külön érde-
kesség, hogy majdnem mindegyik mű-
ködőképes állapotban van. A legidősebb
bemutatott gépek a hetvenes évek végén
kerültek forgalomba. Ennek kapcsán fag-
gattuk Kovács Dávidot, a kiállítás főszer-
vezőjét.

• Minek köszönhető ez a kiállítás?
- A szakmámból adódóan már régóta gyűj-

töm a számítástechnika világának eme igazi
csecsebecséit. Arra gondoltam, biztosan
nem csak engem kap el valami megmagya-
rázhatatlan különleges érzés, amikor időről
időre előveszek egy régi számítógépet a
szekrényből. Ebből kifolyólag úgy döntöttem,
hogy ha már megtehetem, miért ne oszta-
nám meg ezt másokkal is. Hát valahogy így
indult az egész.

• Kapóra jött a Komáromi Napok?
- Ha már az ember belevág ilyesmibe, meg

kell teremteni azokat a körülményeket, ahol
az erőfeszítés nem hiábavaló. A Komáromi
Napok szervezése idén nem egy egyszerű
feladat, ahogy hallottam kevés a pénz, ép-

pen ezért - két legyet ütve egy csapásra - mi
ezt saját költségre rendezzük úgy, hogy a vá-
ros biztosít helyet az attrakciónak.

• Milyen gépekkel találkozhatunk majd?
- Természetesen mindenki összefuthat

majd a régi nagy klasszikusokkal, úgy mint a
Commodore 64, a ZX Spectrum vagy éppen
egy Atari 800-assal. Mondanom sem kell,
hogy mindegyik működőképes állapotban
lesz. Ezeken kívül még sok más, igazi infor-
matikai csemege lesz az asztalokon, de nem
szeretném előre ellőni az aduászokat.

• Lesz még lehetőség másra is a néze-
getésen kívül?

- Természetesen. A kiállítás minden nap-
jára miniversenyeket tervezünk. Ez annyit
jelent, hogy az adott napon egy adott géptí-
puson kiválasztott játékban összemérhetik
a tudásukat a kedves érdeklődők, ahol a
nyerteseket apróbb ajándékokkal jutalmaz-
zuk majd.

• Olvashattunk a jótékonykodásról is...
- Így igaz. A bejáratnál elhelyezünk egy kis

gyűjtőládikót. Akinek tetszett, amit látott, ho-
norálhatja azt egy kisebb összeggel. Az így
összegyűjtött pénzt teljes egészében jóté-
kony célokra ajánljuk fel, előreláthatólag rá-
szoruló és nélkülöző gyerekeknek. Minderről
hivatalos honlapunkon tájékoztatjuk majd a
nagyközönséget a rendezvény után.



9.10 A Silla királyság ékköve 10.15 A L'art pour l’art Társulat műsora
11.10 Kasszasiker 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok-
Duna-Adria 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók 14.50 Négy szellem
15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Ever-
wood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Idő-
járás 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 FÁBRY 22.50 Az
ESTE 23.25 Örkény 100. Száz éve született Örkény István 23.55 Az
ember melegségre vágyik 

9.25 Jelképtár 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.55 McGyver 10.45
Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie
McGuire 12.35 Főtér 14.00 1100 év Európa közepén 14.30 Magyar retro
15.25 Família Kft. 15.50 McGyver 16.40 Felfedező úton a Robinson csa-
lád 17.05 A Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a fóka 18.40
Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.05 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes
szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon!
22.20 Angyali érintés 23.05 Aki megölte Sherlock Holmesot

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Hagyaték14.40 Határtalanul magyar 15.10
Száműzött magyar irodalom 15.40 Hazajáró 16.10 Az eltűnt fáraó
nyomában 17.00 Magyarok cselekedetei 17.10 Gondolatok a pincé-
ben 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
Múzeumtúra 20.00 Kultikon 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Isten
hozta, Őrnagy úr! 22.45 J. S. Bach: Máté-passió

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
EZO TV 12.20 Ami sok, az sokk 14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhat-
tanben 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem,
27. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Szakítani
tudni kell! 23.00 Aktív 23.30 Tények 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 145. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 59. 14.15 Sarokba
szorítva Am. sorozat, 155. 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20
Teresa.  18.30 Híradó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A Főnix útja  23.40 Tudorok

STORY TV
12.20 McLeod lányai III. 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 89. 15.05 Quinn doktornő  16.05 Tappancsok, a mes terdetek-
tívek 17.00 Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00
NCIS II 20.00 ÁtVágó 20.55 Labdarúgó Európa Liga 23.15 Cheers

13.45 Tiszta ügy. Am. krimi 15.55 A szállító 2. Fr.-am. akció- film 17.35
Bújj, bújj, ördög! Am. vígjáték 19.15 Spion- fióka 21.00 Jackie Chan:
Első csapás 22.35 Philadelphiai zsaru. Am. akcióvígjáték

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás  8.30 Gyilkos sorok 9.30 Gyilkos számok 10.25
Columbo: Az ínyenc gyilkos 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás
13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 22.20 A cél-
személy  23.15 Nikita

8.00 Maja, a méhecske 8.25 Bibliai történetek 8.55 Orest, a bűvész.
Mese 10.30 Családi vetélkedő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.35 Munkapiac 13.45 Slávia Kávézó 14.20 Vad an-
gyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Családi vetélkedő  21.00 Doktor House
21.45 Vádlottak: Alison esete 22.45 Hírek 23.10 Monte Christo grófja. 

9.00 Nők klubja 10.25 Magyar magazin 10.50 Hírek magyar nyelven
11.00 Fókusz 11.25 A világ utcái 11.50 A festő bácsi meghívása. Tévé-
játék 12.20 Élő körkép 13.05 Kulturális körkép 13.10 Folklórműsor 13.40
Szenvedés 14.05 Mišo 15.10 Ügyintézés 15.40 Rendőrségi magazin
16.05 Horgászmagazin 16.30 Roma magazin 17.00 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradók 18.00 Az Úrvacsora Dok.film 18.30 Esti mese 18.40 Gyere-
kek a gyerekekről 19.00 Híradó 19.50 Túléltük Gulagot 20.45 Labdarúgó
Európa Liga 23.00 Jégkorong NHLmagazin 23.20 Munkapiac

MARKÍZA
9.10 Matilda k 10.55 A szívem érted RAP-es 13.15 Sztár születik 15.30
Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás
20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben  22.20
Cobra 11  23.25 Éjszakai híradó 23.50 A Loch Ness-i szörny visszatér 

JOJ
6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.25 A
nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel.  16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont
22.30 Éden Hotel  23.30 A börtön királyai 

9.05 A Silla királyság ékköve, 62/42. 10.10 Elcserélt lányok 10.55 Te-
tőtől talpig 11.30 Múzeumtúra 12.01 Híradó 12.25 P’amende. Roma
kultúra 12.55 Esély 13.30 Passió. Munkácsy Mihály Trilógia 14.00
Marslakók, 25. 14.35 TeleSport. Magyarország- Macedónia férfi ké-
zilabda olimpiai selejtező mérkőzés 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó, Spor,  Időjárás 20.10 Marslakók, 26.
20.40 Páduai Szent Antal 22.25 Az ESTE 23.00 Négy szellem

9.00 Magyarország 2000 9.30 Hagyományok őrzői 9.30 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson
család 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Na-
tura 12.50 Főtér 14.15 1100 év Európa közepén 14.40 Áldott szép
Húsvétnak gyönyörű ideje 15.40 Família Kft. 16.05 McGyver 16.50 Fel-
fedező úton a Robinson család 17.20 A Nyereg Klub 17.45 Lizzie McGu-
ire 18.05 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.55 Nagypénteki református
istentisztelet 20.00 Híradó 20.30 A Szórád-ház  22.20 Antall József
emlékműsor  22.50 Maradj talpon! 23.40 És a nyolcadik napon

7.30 Híradó 7.35 Kultikon8.35 Közbeszéd 9.05 Hogy volt?! 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kíván-
ságkosár14.15 Vannak vidékek 14.40 Szerelmes földrajz 15.10
Munka-Társ 15.40 Heuréka! Megtaláltam!  16.10 Ízőrzők. Pánd 16.40
Magyarország 2000 - Családi krónikák 17.20 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok
20.00 Kultikon 20.55 Dunasport 21.00 Via Crucis – XVI. Benedek pápa
keresztútja a Colosseumból 22.40 Haydn: A Megváltó hét szava a
keresztfán 23.40 A kilencedik órában – Nagypénteki gondolatok

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Barátom, Charlie Brown. Am. anim. vígjáték 14.10 La
Pola, 89. 15.15 Csoda Manhattanban, 19-20. 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem, 28. 18.30 Tények – hírműsor 19.35 Aktív 20.10
Jóban-rosszban, 1797–1798. 21.20 Megasztár – döntő

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély,
146. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 60.
14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20 Te-
resa 18.30 Híradó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25 Gyilkos elmék 23.25 Gyilkos elmék 

STORY TV
13.15 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem tengere, 90. 15.05 Quinn
doktornő16.05 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.00 Lakosztály
17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot novellák 20.00
ÁtVágó 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison

14.10 Spionfióka. Am. film 15.55 Jackie Chan: Első csapás. Am.–hong.
vígjáték 17.30 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood. 19.15 Szágul-
dás a semmibe. Am. akciófilm 21.00 Halálos leszámolás. 

VIASAT
6.25 A kifutó I 7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 9.05 Gyil-
kos számok  10.00 Columbo 11.55 A dadus I 12.55 A nagy házalakí-
tás  13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás 19.30
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Higgy neki, hisz zsaru
23.30 CSI: A helyszínelők 

7.45 Maja, a méhecske 8.10 Bibliai történetek 8.45 Húsvét Nyusziék-
nál 9.35 Az elátkozott testvérek. 10.30 Nagypénteki evangélikus is-
tentisztelet 12.00 Sola fi de. Dok.film 12.30 Gasztronómiai kalauz
13.00 Grimm meséiből 14.00 Jan Eyre 15.45 Monte Christo grófja
17.30 Nyomorultak. 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Félelem nélkül: II.
János Pál.  21.35 Az ékszerész boltja 23.05 A vasálarcos.

9.55 A kereszt üzenete Dok.film 10.15 Az imádság helye10.40 Hé-
jacska 11.15 A festő bácsi meghívása 11.45 Élő körkép 12.15 Húsvét
előtt Folklórműsor 12.45 Zuzanka HraškovieTévéjáték 14.05 Hegye-
ink (ism.) 14.50 Az öreg méhész Tévéfilm (ism.) 15.50 Hétvége 16.15
Labdarúgó Európaliga  16.45 Szlovákia–Dánia jégkorong-mérkőzés
18.25 Mese 19.30 Etüdök a szlovák gótikáról 19.55 Nagypénteki ün-
nepi elmélkedés 20.00 Kálvin János Dok.film 21.10 XVI. Benedek pápa
keresztútja a Colosseumból 25.55 Napfivér, Holdnővér

MARKÍZA
5.35 Labakan 6.45 A Borz-szikla alatt  8.10 Chatterbox. Am. vígjáték
9.35 Nicsak, ki beszél!  11.35 A farm 12.45 Mi kell a nőnek?  14.20
Hírek 15.25 Egy éjszaka a királlyal. 15.35 Két pasi meg egy picsi I.,
24/20. 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjá-
rás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.10 Golyóálló szerzetes.
Am. akciófilm 23.25 Halálos játék Am. film

JOJ
7.35 Bírósági akták 8.35 Panelházi történetek IX., 56. 9.40 Joe, az
óriásgorilla Am. kalandfilm 12.00 Éden Hotel 13.00 Jégkorszak.  14.55
Flicka. Am. film 16.50 A Mesterek könyve. Orosz film 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 CSI: Miami helyszínelők IX, 5–6. 22.15
Éden Hotel 23.15 A nagyon nagy Ő Am. filmvígjáték

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30
KorTárs 11.00 Tér és idő keresztjén. Húsvét a művészetekben 11.30
Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Székelyföldi húsvét 12.35 Zöld Tea
13.05 Tetőtől talpig 13.35 TeleSport. Magyarország– Brazília férfi
kézilabda olimpiai selejtező mérkőzés 15.30 Giotto és Assisi Szent
Ferenc – Az assisi bazilika freskói. Ol. dok.film 16.35 A Szövetség.
Biblia vetélkedő 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó este 20.10 Ben Hur. Ang.– ném.–sp.–kanad. tévéfilm,
2/1-2. 23.20 A Bécsi Filharmonikusok koncertje Madridban

7.45 Rejtélyek Tesz-vesz városban I., 26/15. 9.10 Zorro legendája Ol.
sor., 28–29. 8.55 Felfedezőúton a Robinson család, 15. 9.20 A Nye-
reg Klub, 15. 9.45 Lizzie McGuire 10.10 A hetedik testvér Magy. rajz-
film 11.30 Vízitúra 12.00 Marslakók 14.15 Magyarország története.
Forradalom és honvédelem 14.40 Gyermekműsor 18.15 A bűvös
körhinta, 3. 18.30 Geronimo Stilton I., 13/3. 18.50 Vuk 19.10 Sze-
relmem Afrika Ném. sor., 24/23. 20.00 Híradó, sport 20.30 A Szó-
rád-ház, 4/2. 22.35 Megkésett memoár. Antall József emlékműsor,
3/2. 22.50 Gasztroangyal 23.45 TeleSport. Vasas Híd–Kecskeéti TE
OTP Bank Liga bajnokilabdarúgómérkőzés

7.50 Sírjaik hol domborulnak 8.20 Talpalatnyi zöld 8.45 Duna anzix
9.05 Daktari 10.00 Zarándokutakon 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-
Társ 12.00 Híradó 12.10 Lyukasóra 12.40 Mindennapi hősök 13.10
Önök kérték (ism.) 14.05 Pannon expressz 14.35 Jézus. Ang.–fr.–
ném.–ol. film, 2/1. 16.05 Magyar elsők 16.25 Leányvásár Magyar
film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Hogy volt?! Kálmán
György televíziós felvételeiből 19.30 Duna Színház. A Megfeszített
– rockopera 21.20 Napok, évek, századok 22.15 Dunasport 22.30
MÜPART. Lajkó Félix a Művészetek Palotájában

6.25 TV2-matiné 10.00 Babavilág 10.25 9 hónap 10.55 Tűsarok
11.25 Bajnokok Ligájamagazin 11.55 Én is szép vagyok 12.25 Gyil-
kos számok 13.25 TopSpeed 13.55 AutóGuru 14.25 Xena  15.25 Bű-
bájos boszorkák 16.25 Hawaii Five-0 17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények
19.00 Aktív extra 19.35 Producerek. Am. zenés vígjáték 22.10
Rambo 4.  23.45 A fehér sárkány 

7.00 Kölyökklub 10.00 Hasítsatok bele! 10.25 Asztro-show 11.20
Házon kívül 11.50 Autómánia 12.25 Amerika legkeményebb melói
13.25 Lost – Eltűntek 15.25 Hetedik érzék 16.30 Pokolba a szere-
lemmel 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik – A
válogatás 2012 21.05 Féktelenül 2. 23.35 A nagy hajcihő Am.–ang.
vígjáték

STORY TV
7.15 Anne, 14. 8.00 Dallas, 142–143-144. 12.00 Jakupcsek… mert
érdekel 12.30 McLeod lányai III., 12-13-14. 15.10 Lakosztály 15.30
Tappancs, a mesterdetektív, 34-35. 17.30 Lassie. Kanad.–am. sor.,
21. 18.00 Nora Roberts: Bukott angyal. Am.–kanad. filmdráma
20.00 Elizabeth Ang. filmdráma 22.30 Bizonyítás. Am. filmdráma
0.30 Autogram

13.30 Kemping. Fr. vígjáték 15.25 Huncutka. Am. vígjáték 17.25
Nincs kettő négy nélkül. Ol. akcióvígjáték 19.30 Spárta a köbön. Am.
vígjáték 21.00 Penge  23.15 A Falka. Am. thriller

VIASAT
7.55 Dawson és a haverok VI., 125. 8.50 Halottnak a csók II., 10. 9.40
Columbo: Az ínyenc gyilkos Am. krimi 11.10 Sunday School Musical.
Am. zenés film 12.55 Szívek szállodája  13.50 Szex és New York light
II. 14.50 Éden Hotel 2. 17-18. 16.50 Duma – A vadon hívó szava.
Am.- ang. kalandfilm 18.55 Kapás van Am. vígjáték Ryan Dunne fé-
nyes baseball karrierről álmodozik. A fűnyírásra ugyanis, amit
éppen foglalkozásként gyakorol nem igazán lehet jövőt építeni...
21.00 Nincs kiút Am. thriller 23.15 Bűvölet. Am. thriller

6.50 Grimm meséiből 7.50 Maja, a méhecske 8.15 Alíz Csodaor-
szágban 8.40 Bibliai történetek Jézus él! 9.10 Különleges barát Am.
film 10.45 Zypa Cupák Szlov. film 12.20 Grimm meséiből 13.25 Jane
Eyre 15.10 A vasálarcos 16.55 Nyomorultak 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó, Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda.
Váratlan találkozások 21.15 A megocsátás útja Am. filmdráma
22.45 Sporthíradó 22.55 Romulusz és Rémusz. Fr.–ol. film

9.05 Húsvéti népszokások 10.00 Kálvin János 11.00 Falusi álom. Té-
véfilm 11.45 Testvéri szeretet  12.35 Húsvét Bonifáccal Tévéfilm
13.35 Kőösvény 14.35 Idősebbek klubja 15.00 Kapura 15.45 Far-
mergazdaságok 16.10 Legyőzött halál 16.45 Szlovákia–Dánia jég-
korong-mérkőzés 18.25 Mese 19.30 Húsvét Európában Dok.film
20.05 Befagyott bolygó Természetfilm 20.50 Őrangyalok 21.25
Berlin felett az ég Ném. film 23.20 Liszt Ferenc: Haláltánc  

MARKÍZA
6.50 Vadorzóösvényen Cseh film 8.10 Mackómentő akció, Am. víg-
játék 9.50 Nicsak, ki beszél még! Am. vígjáték 11.30 Csehország és
Szlovákia hangja 13.30 Álljon meg a nászmenet! Am. vígjáték 15.40
Los Angeles-i tündérmese. 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A tár-
sadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sport-
hírek 20.15 A farm 22.00 Másnaposok 

JOJ
8.10 Jégkorszak 2. 10.05 Mennyei pófécia  12.20 A Geissen család
II., 6. 13.20 Éden Hotel Stratégiai játék 14.30 A rettenthetetlen Am.
kalandfilm 18.10 Hivatásosok V., 5. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 19.59 Időjárás-jelentés 20.20 Ausztrália. Auszt-
rál– ang.–am. western 23.45 Mennyei pófécia Am. film (ism.)

Csütörtök, április � Péntek, április � Szombat, április �

6.55 Ma reggel 9.00 A sokszínű vallás 9.15 Evangélikus magazin 9.40
Református műsor 9.45 Krisztus feltámadt 10.25 Tanúságtevők
10.55 Húsvéti római katolikus szentmise 12.00 Kapcsoljuk Rómát!
12.40 Hírek 12.45 Szellem a palackból… 13.15 Anno. Mesél a Film-
híradó 13.45 Húsvét görög földön 15.05 Út Londonba... 15.35 Te-
leSport – Sport7 16.10 Endemica Hungarica. Természetfilm 16.50
TeleSport. Magyarország– Svédország férfi kézilabda olimpiai se-
lejtező mérkőzés 18.45 „Imádságos harangozással…“ 19.30 Hírek,
sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Az ajtó. Szabó Ist-
ván filmje 21.55 Lóvátett lovagok Ang.-am.-fr. vígjáték 23.30 Fa-
usztina – Az irgalmasság üzenete. Lengy. film

7.00 Rajzfilmsorozatok 8.25 Gyermekműsor 10.25 Meséltem én...
10.55 Húsvétvasárnapi római katolikus szentmise 12.00 Kapcsoljuk
Rómát! 12.35 Krisztus feltámadt 13.15 Tanúságtevők 13.40 Refor-
mátus műsor 13.45 Evangélikus magazin 14.15 A sokszínű vallás
14.35 Magyarország története 15.00 Cimbora – régi új 15.55 Te-
leSport. Bp. Honvéd– Lombard Pápa Termál FC OTP Ban Liga baj-
nokilabdarúgó- mérkőzés 18.15 A bűvös körhinta, 4. 18.25
Geronimo Stilton I., 13/4. 18.50 Vuk. Rajzfilmsor., 3. 19.10 Szerel-
mem Afrika Ném.–ol. sor., 24/24. 20.00 Híradó, sport 20.30 A Szó-
rád-ház, 4/3. 22.25 Megkésett memoár. Antall József emlékműsor,
3/3. 22.50 Julianus. Magy. tört. film, 2/2.

8.25 Magyar elsők 8.40 Akadálytalanul 9.10 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon, 4.: A Mátra gerincén 10.00 Élő egyház 10.30 Isten
kezében 11.00 Húsvéti református istentisztelet közvetítése Kö-
rösfőről 12.00 Kapcsoljuk Rómát – Húsvéti „Urbi et Orbi” áldás köz-
vetítése 12.30 Híradó 12.45 Élő népzene 13.15 Csellengők 13.45
Határtalanul magyar 14.10 Arcélek 14.40 Jézus. Ang.–fr.– ném.–ol.
film, 2/2. 16.10 Hazajáró 16.45 Elcserélt ember Magyar film (ff .)
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök
kérték 20.00 Quo vadis? Am film 23.05 Száz szög. Ol. film

6.45 TV2-matiné 8.35 Nagy Vagy! 9.30 Őslények országa  11.05
Egérmese 3. – A Manhattan sziget kincse. Am. rajzfilm 12.40 Röfi
tábor. Am. kalandvígjáték 14.25 Szegény embert az Amish húzza
Am. vígjáték 16.40 Papák a partvonalon 18.30 Tények 19.00 Shrek.
Am. anim. vígjáték 20.45 Lara Croft: Tomb Raider 2.  23.00 A ká-
belbarát Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub 10.00 Kaland a szavannákon.  11.55 Fekete szépség
13.45 Egy zseni, két haver, egy balek. 16.20 A szomszéd nője min-
dig zöldebb Am. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Marley meg én Am.
vígjáték 21.20 Két hét múlva örökké. Am. vígjáték 23.20 Édes no-
vember Am. film

STORY TV
12.00 Autogram 12.30 McLeod lányai 13.30 McLeod lányai 14.30
Tappancs, a mesterdetektív, 36. 15.10 Lakosztály 15.30 Tappancs,
a mesterdetektív 17.30 Lassie 18.00 Aranytartalék 20.00 Poirot: A
szomorú ciprusfa 22.00 A Karib-tenger foglyai. Am.–ang. thriller

13.25 Vonzások és állatságok. Am. vígjáték 15.15 Egon és Dönci –
Mindenütt jó, de legjobb otthon. Anim. film 16.45 Megy a gőzős.
Magy. vígjáték 18.25 Nagy durranás. Am. vígjáték 20.00 A Gyűrűk
Ura – A Gyűrű Szövetsége. Am. kalandfilm

VIASAT
8.05 Véznák kontra dagik 9.05 EgészségŐr 9.35 A nagy házalakítás
11.25 Trendközelben11.50 Duma – A vadon hívó szava.  13.55 Szex
és New York light 14.55 Éden Hotel 16.55 Krokodil Dundee 18.55
Négy esküvő 20.00 CSI: Miami helyszínelők 21.00 A célszemély
21.55 Állj, vagy lő a mamám! 23.45 Golfőrültek

7.55 Rajzfilmsorozsatok 8.45 Bibliai történetek 9.10 A csodatevő
harmat. Mesejáték 9.50 Szivárványka Mesejáték 11.05 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Urbi et orbi. A pápa húsvét
üzenete és áldása 12.30 Úton. Texas 13.05 Filmmúzeum: Romulusz
és Rémusz  14.50 A három testőr: A királyné nyakéke Fr.–ol. ka-
landfilm 16.35 Nyomorultak 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó,
sporthírek 20.10 Don Bosco – A szeretet küldetése. Ol. életrajzi
film, 2/1–2. 23.30 Sporthírek

7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura 9.20 Farmergazdaságok
9.40 Befagyott bolygó 10.30 Húsvéti szentmise 11.55 Szlovákiai
kincsei 12.05 Kísértetek Mesejáték 13.40 Húsvét Európában.
Dok.film 13.50 Egyházi magazin 14.15 Východnái Folklórfesztivál
15.35 Úton. Texas16.00 Sportok Szlovákiában.  17.00 Apai örökség
Dok.film 18.00 A tátrai csúcsok története 18.30 Mese 18.50 Talk-
show gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Ünnepi elmélkedés 19.50
Púder és benzin Cseh vígjáték 21.20 Művészet 2011 21.50 Éjszaka
az archívumban 22.50 Ünnepi elmélkedés

MARKÍZA
6.50 A kökényborok mögött. Cseh film 8.10 A rodeó bajnokai Am.
vígjáték 9.55 Nicsak, ki beszél most!  11.50 Krokodil Dundee Auszt-
rál kalandfilm 13.55 Hűtlenség szlovák módra 16.50 Hírek 16.55 A
Szmokinger 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sport 20.15 Csehor-
szág és Szlovákia hangja 22.50 21 – Las Vegas ostroma.

JOJ
6.40 Merénylet a pápa ellen 9.00 Pearl Harbor  Am. film 12.45
Ausztrália. Ausztrál-ang.-am. western 16.15 Lidércnyomás Kanad.
thriller 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Dee nyomozó és a halálos tűz rejtélye. Kínai–hongkongi ak-
cióthriller 23.00 Halálos hallgatás Am. horror

6:55 Ma Reggel 9:00 A majmok kastélya 10:20 Rudi malac újra szá-
guld 12:01 Hírek 12:05 Ennio Morricone Krakkóban 13:05 Zöld Tea
13:35 Gombold újra! Divat a magyar! 14:30 Macskafogó 16:10 Li-
monádé 17:55 Szent Péter esernyője 19:30 Híradó este 19:55
Sporthírek 20:00 Időjárás 20:10 Nim szigete  21:45 Caramel kon-
cert 2011 22:45 Egy bolond százat csinál

6:55 Ma Reggel 9:00 A rejtélyes XX. Század 9:25 Lóvátett lovagok
10:55 Csizmás kandúr 12:00 Hírek 12:05 Vízitúra 12:30 Ben Hur 1-
2. rész 15:20 Magyar elsők 15:35 Felfedező úton a Robinson csa-
lád 16:00 A Nyereg Klub 16:25 Lizzie McGuire 16:50 Robbie, a fóka
17:35 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 18:00 Vuk 4  18:20 Macskafogó
20:00 Híradó 20:25 Sporthírek 20:29 Időjárás 20:30 A Szórád-ház
4. 22:15 Rocca parancsnok 23:05 Munkaügyek - IrReality Show
23:35 Munkaügyek - IrReality Show

8:00 Élő egyház 8:30 Isten kezében 9:00 Világ-nézet 10:00 Család-
barát 11:00 Jel a világ számára 12:00 Híradó 12:10 Vers 12:20 Kí-
vánságkosár 14:15 A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitókoncertje
16:15 Főhajtás 16:50 A Feltámadott 17:20 Kisváros 18:00 Híradó
18:35 Univerzum 19:30 Hagyaték 20.00 Teréz anya - A sötétség
szentje 21:00 Karol - Az ember, aki pápa lett 1-2

6:00 Tv2 matiné 9:55 Barbie - A Hercegnőképző 11:35 Zoom kapi-
tány kalandjai 13:02 Don Quijote szamarancsa 15:00  Sárkányszív 2.
16:40 Miss Potter 18:30 Tények 19:00 Irány Eldorádó  20:45  Sza-
hara (angol-sp.-német kalandf., 2005) 23:10 Vaklárma (am. vígj.,
1989) 

7:00 Kölyökklub 9:05 Micimackó és a Zelefánt 10:10 Míg a halál el
nem választ 10:40 Élet vagy valami hasonló 12:35 Defektes derbi
14:35 Mars a Marsra 16:25 Még zöldebb a szomszéd nője 18:30
Híradó 19:00 Az arany iránytű 21:10 A bakancslista 23:05 Családi
ügy 

STORY TV
8:00 Dallas  9:00Televíziós vásárlás 9:20 Dallas 10:20 Televíziós vá-
sárlás 10:40 Dallas 11:50 Televíziós vásárlás 12:15 Laptopkonyha
12:20 Szentföldi körutazás 13:15 Casper 2. 15:05 Quinn doktornő
16:00 Laptopkonyha 16:05 Flipper legújabb kalandjai  17:00 Lak-
osztály 17:05 Gyilkos sorok 18:00 McLeod lányai 19:00 Poirot  20:00
átVágó 21:00 Baráti kör ír-angol-am. rom. dráma 23:00 Elveszett je-
lentés am.-japán rom. dráma

7:05 Televíziós vásárlás 10:10 Vonzások és állatságok (am. rom. vígj.,
1996) 12:00 Nagy durranás am. akció-vígj., 1991 13:35 A Gyűrűk
Ura - A Gyűrű Szövetsége (új-zél.-am. fant. kalandf., 2001) 16:55
Lökött örökösök 18:35 Minden végzet nehéz (am. rom. vígj., 2003)
21:00 Erőszakik angol-belga vígj., 23:00 Domino francia-am.-angol
akcióf.

VIASAT
7:40 A nagy házalakítás 8:35 Gyilkos sorok 9:35 Gyilkos számok
10:30 Fedőneve: Pipő (am.-német anim. 12:05 A dzsungel könyve
2. 13:30 Kapás van 15:35 Állj, vagy lő a mamám! 17:15
Krokodil Dundee 2. auszt.-am. kalandf., 1988 19:30 Jóbarátok 20:25
Két pasi - meg egy kicsi 20:55 Két pasi - meg egy kicsi  21:20 Éden
Hotel 2. 22:20 Krokodil Dundee

7.45 Maja, a méhecske 8.10 Alíz Csodaországban, 26/19. 8.35 Bib-
liai történetek Jézus imája 9.05 Arany kenyér Mesefilm 10.15 Az úr
és a csillagász. Mesejáték 11.25 Szökőkút Zsuzsannának III. Szlov.
film 13.05 A Grimm testvérek meséi: Csizmás kandúr (ism.) 14.05
Üvöltő szelek Ang. film 16.00 A három testőr: A Milady bosszúja
Fr.-ol. kalandfilm 17.35 Nyomorultak. Fr. filmsor., 4/4. 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.10 Sommersby Fr.–am. film

8.00 Élő körkép 8.30 Folklórműsor 9.00 Apai örökség Dok.film (ism.)
9.55 Ballada Vojto Marínájáról Szlov. film 11.00 Zhrnaj menyasszo-
nya. Zenés vígjáték (ism.) 12.35 Élő körkép 13.00 Húsvéti népszo-
kások 13.50 Húsvét. Tévéjáték 14.25 Detvai Folklórfesztivál (ism.)
15.10 Doktor. Tévéjáték 15.55 Tévéoperett 17.00 Családi ezüst. A
Radosinai Naív Színház előadása 18.00 A tátrai csúcsok története.
Dok.film 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.50 Dokumentumfilmklub.
Jane Goodall útja. Ném. dok.film 21.40 Lakótelepi gondok 22.10 Eu-
romozi: Isten bárányai. Fr.-ol. film

MARKÍZA
6.10 Bunkócska, ki a zsákból! Cseh mesefilm 7.20 Lissi hercegnő
Ném. anim. film 10.00 A farm 11.45 Krokodil Dundee 2. Ausztrál–
am. kalandfilm 14.00 Dennis, a komisz Am. vígjáték 15.55 Gagyi
mami. Am.– ném. vígjáték 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50
Időjárás-jelentés 19.59 Sporthírek 20.15 A farm. Valóságshow
21.20 Csehország és Szlovákia hangja A továbbjutók 22.25 Beugró
23.05 Vakáció a szigeten Am. vígjáték

JOJ
6.15 Lidércnyomás Kanad. thriller 8.15 Dr. Dolittle 2. Am. vígjáték 10.00
Az oroszánkirály II. Am. anim. kaland- film 11.35 Éjszaka a múzeumban.
Am.–ang. film Miután megint felsül az új zseniális ötletével Larry, a
nagy álmodozó, kénytelen karácsony előtt munkát keresni. Egy mú-
zeumba szegődik teremőrnek. 13.50 Viszlát Prada 15.50 Szánon nyert
örökség. Ang.-kanad. vígjáték 18.00 Iveta Bartošova igaz története
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek IX.
57. 21.30 Extrém családok 2. 22.30 Éden Hotel 23.30 Hivatásosok 2012

Vasárnap, április � Hétfő, április � 1�

Barátom Charlie Brown • 12.30 • TV2
Szegény kis Charlie Brown! Nem elég
ügyes ahhoz, hogy sárkányt ereges-
sen, ráadásul mindig veszít baseball-
ban is. De talán most végre eljött az ő
ideje! 

Hazarendelik a Mongóliában mű-
ködő olajkutató expedíciót. A teher-
szállító repülő, ami értük jön, rosz-
szabb állapotban van, mint ők ma-
guk. A felszállást követően homok-
viharba kerülnek.

A Főnix útja • 21.25 • RTL KLUB

HIRDETÉS

1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére) 
2. díj: LCD Tv 
3. díj: sarok ülőgarnitúra 
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 
5. díj: videokamera
6. díj: ebédlőfal
7. díj: hosszú hétvége (1 fő ré-

szére)
8. díj: fényképezőgép
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten 
(busz, vacsora 1 fő részére)

Mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945

01 Komárno, Kertész utca 1., tel.: 035/7704 100, pepita@pe-
pitatours.com, www.pepitatours.com, vagy

- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzlet-
ben vásárol: 
Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy

- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: 
Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, vagy

- egy évre előfizeti a DELTa hetilapot.
Lapunkra szerkesztőségünkben fizethet elő: 
Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno, Tel.: 0905 213 967.

Mit nyerhet velünk?

Szabályok:Szabályok:

a játék 2012. március 5-étől április 25-ig tart.
Sorsolás: 2012. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok 

keretében, Vadkerti Imre fellépésével.
a nyertesek névsorát a dElTa május 7-i számában közöljük.

Filmajánló

Nim szigete
20:10, Hétfő  m1

Nim az egyik trópusi szigeten
él a tudós édesapjával. A leg-
jobb barátai: Silkie, a fóka,
Fred, a kerge iguána és Galileo, a vakmerő pelikán.
Nim és barátai vad és izgalmas kalandjait a régi le-
gendák és Alexandra Rover írónő könyvei inspirálják.

Karol - Az ember,
aki pápa lett

21:00 • hétfő • DUNA TV
Krakkó, 1939. A németek tá-
madása megindul a város el-
len. A lakosság menekül, szeretné elérni a lengyel
hadsereg által még ellenőrzött vonalakat. A menetben
ott van a fiatal egyetemista Karol Wojtyla is, aki elha-
tározta, hogy maga is fegyvert fog a támadók ellen.

Lóvátett lovagok
21:55 • vasárnap •  m1

A történet négy egyetemis-
táról szól, akik megfogad-
ják, hogy öt évig ellenállnak
a női bájaknak. Találkoznak azonban egy herceg-
nővel és három édes szobalányával, és ez elég a
megingáshoz.

A bakancslista
21:10 • hétfő •  RTL Klub

A bakancslista azon dolgok
sora, amelyeket az ember
még meg akar tenni az élet-
ben, mielőtt feldobná a ba-
kancsot. Carter Chambers (Morgan Freeman) is
kénytelen mindezt  összeírni, amikor kórházba kerül.
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SSPPOORRTT  
Kosárlabda

Egy lépésnyire a bajnoki döntőtől

SZERDÁN
MBK Rieker – Svit 89:78 (20:19,

22:23, 24:17, 23:19) – 1:0
Egy igazi play off mérkőzés szem-

tanúja lehetett a több mint 1000 főnyi
közönség. Mindkét oldalon érezhető
volt az idegesség, a hazai csapatnál
főleg az első félidőben. Mindez an-
nak ellenére, hogy „nyitás után” né-
hány másodperccel, már 5:0 világított
az eredményjelzőn. Ez nem meg-
nyugtatta a hazaiakat, inkább ide-
gessé tette. Így nem csoda, hogy a 4.
percben már a vendégek vezettek
11:5 arányban. Aztán újra kiegyenlí-
tődött a játék, és az első negyed vé-
gén a hazaiak örülhettek egypontos
vezetésüknek. A második negyedet a
vendégek kezdték jobban, a 16. perc-
ben már 36:25-re vezettek, amiből
semmi jó nem nézett ki hazai szem-
pontból. Ennek ellenére, a félidőt
döntetlenre hozták a csapatok, és
kezdődhetett minden elölről. 

A második félidő eleje is arra en-
gedett következtetni, hogy végig nyílt
marad a mérkőzés végkimenetele.
Fej-fej mellett haladtak a csapatok,
hol az egyik, hol a másik szerzett ki-
sebb előnyt, de a harmadik negyed
végére mégis a hazaiaknak sikerült
kicsikarniuk hétpontos előnyt. A ven-
dégek azonban ekkor sem adták fel,
bár a találkozó 34. percében végleg
megtört a lendületük. Pontosabban,
a hazaiak azt megtörték egy 11 pon-
tos zsinórral, amikor főleg Jones pa-
rádézott. Nem született könnyen ez a
győzelem, de a találkozó utolsó per-
ceiben kidomborodott a hazai csapat
nagyobb győzni akarása, tudása.
Ezzel a mérkőzéssel 13-ra emelke-
dett a sorozatban elért győzelmek
száma. Fantasztikus teljesítmény!    

Pontszerzők: Jones 26, Keller 17,
Johnson 15, Bilík 12, Jurík 7, Du-
bovský 5, Kratochvíl 4, Szabó 3 –
Polakovič 24, Henderson 22 

A másik elődöntőben: Prievidza
– Nitra 90:70 – 1:0

SZOMBATON
Svit – MBK Rieker 88:97 (15:30,

31:13, 17:30, 25:24) – 0:2
A komáromi csapatot szép szám-

ban elkísérték leghűségesebb szur-
kolói is a Tátra aljai mérkőzésre, le-
hettek vagy 60-70-en. És csak ámul-
tak az első negyedben, amikor csa-
patuk bemutatót tartott a hazaiaknak
kosárlabdából. És természetesen,
hangjukat is kellőképpen hallatták,
így nagyszerű hangulat alakult ki az
egyébként atipikus sviti sportcsar-
nokban. Szóval, az első negyed úgy
zajlott, ahogy azt a szurkoló csak
legmerészebb álmaiban merte felté-
telezni. A bajok a második negyed-
ben kezdődtek, amikor a hazaiak
nemcsak ledolgozták hátrányukat,
de félidei pihenőre már ők vonultak
hárompontos előnnyel. Két vendég
labdavesztés elegendő volt a haza-
iak feltámadásához, amit a játékve-
zetők is nagymértékben próbáltak
segíteni. Persze, az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a második ne-
gyedben nem igazán jöttek be Rón
mester cseréi, ami szintén lényege-
sen hozzájárult a hazai remények fel-
élesztéséhez. Különösen Berkis len-
dült bele, akit a komáromi szurkolók
nagyon jól ismernek, hiszen az előző
idényben a piros-fehérek csapatka-
pitánya volt. Ami szintén nem mellé-
kes, hogy a hazai játékosok érezve a
lehetőséget, sportszerűtlen eszkö-
zökhöz folyamodtak, ami durvaság-
ban, alattomos játékban nyilvánult
meg. 

Félidőben nagyon komoly beszél-
getésre került sor a komáromiak öl-
tözőjében, mert a harmadik ne-
gyedre ismét az a csapat futott ki,
amely magabiztosan nyerte az első
negyedet. Csak és kizárólag a já-
tékra koncentrált, a játékvezetőket is
sikerült jobb belátásra bírni, így a
harmadik negyedben szinte ponto-
san megismétlődött az első játék-
rész eredménye. Az utolsó negyed

bár szoros volt, a komáromiak végső
sikere egy pillanatig nem forgott ve-
szélyben.  Sorozatban tehát meglett
a csapat 14. győzelme is. 

Paulík József, az MBK Rieker
sportigazgatója: „Nagyszerűen kezd-
tünk ugyan,  de a második negyed-
ben nagyon furcsa dolgok történtek a
pályán. Különösen a játékvezetőkre
neheztelek, bár részben mi magunk
is hozzájárultunk a történésekhez
néhány nem sikerült cserével. Ez
azonban semmiképpen nem jogosí-
totta fel a hazai csapatot a durva-
ságra, alattomosságra, a játékveze-
tőket annak elnézésére. Félidőben
megkértük a játékvezetőket, hogy
amennyiben tényleg szeretik a ko-
sárlabdát, úgy próbáljanak meg an-
nak jegyében működni. Segített,
mert a második félidőben egyik csa-
patnak sem volt oka panaszra ilyen
szempontból. Játékosaink a legna-
gyobb felelősségtudattal vágtak neki
a második félidőnek, és aki látta a
mérkőzést, az elismerte, hogy min-
den szempontból mi voltunk a jobb

csapat, hiszen a hazaiak az első fél-
idő végén vezettek utoljára, onnan
kezdve teljes mértékben mi uraltuk a
játékot.  Nagy csatát, és hazai győ-
zelmet várok a szerdai, komáromi
mérkőzésen, egyben ezúton is meg-
köszönöm leghűségesebb szurkoló-
inknak, hogy elkísértek bennünket a
találkozóra, és a sviti csarnokban zú-
gott a: Szép volt, fiúk!“     

Pontszerzők: Berkis 32, Hender-
son 23 – Johnson 21, Kratochvíl 15,
Jones 14, Dubovský 13, Jurík 12,
Keller 10, Bilík 7, Bilič 3, Szabó 2.

A másik elődöntőben: Nitra –
Prievidza 79:72 – 1:1

A férfiak II. ligájának rájátszásá-
ban – Elit csoport

STU Bratislava – Highlanders
Komárom 69:72 – hosszabbítás
után

(20:12, 18:18, 17:16, 8:17 – 6:9)
Komáromi pontszerzők: Uňa-

tinský 38 (!), Kasznár 12, Szarvas
és Kablar 7-7, Farkas 6, Sukola 2.

Valóban csak egy lépésnyire, de az óvatosság soha nem árt.
Főleg a sportban, a kosárlabdázók extraligájának rájátszá-

sában meg különösen. Itt nincsenek gyenge ellenfelek, itt min-
den a pillanatnyi formától, hangulattól függ. Szerdán, az elő-
döntő harmadik mérkőzésén a Komáromi Városi Sportcsar-
nokban akár az is eldőlhet, hogy a komáromi piros-fehérek az
alapszakasz megnyerése után a döntőben mérkőzhetnek meg
a bajnoki címért. A két, Svit elleni győzelem az elődöntők ed-
digi során ugyan feljogosít bennünket az optimizmusra, azt vi-
szont tudni kell, hogy a vendégeknek ez az utolsó lehetőségük
a sorozat megfordítására, tehát semmiképpen nem érkeznek
Komáromba felemelt kezekkel. Sok mindent azonban eldönthet
a hazai pálya előnye, a már országszerte elhíresült komáromi
hangorkán, de elsősorban a kiváló hazai játékosok olyan szív-
béli játéka, mint ahogy azt ebben az idényben megszokhattuk.
Az utóbbi találkozón sorozatban 14. győzelmét gyűjtötte be a
komáromi csapat, ami a maga nemében egészen csodálatos
teljesítmény. De szép is lenne 18-ra növelni ezt a sorozatot… 
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Az első komáromi mérkőzésen is nagy csatát vívott a két csapat 
(MBK - Svit 89:78).
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DAC „B” – KFC 0:1 (0:0), Szórád
Szinte végig a lilák irányították a

játékot, bár helyenként nem igazán
tudtak mit kezdeni a hazaiak gyors
adogatásaival. Ennek ellenére a
mérkőzés folyamán öt kecsegtető
helyzetet is kidolgoztak, de gólt csak
a találkozó 80. percében sikerült el-
érniük, amikor Musil jobboldali bea-
dását a csapatkapitány Szórád vágta
a hazaiak hálójába. Mindezt annak
ellenére, hogy a találkozó 20. percé-
től sérülten játszott. A hazaiak
egyébként sem bántak „kesztyűs
kézzel” a vendégekkel, ami előbb
Maront, majd Lelkest és Mészárost
is kivonta a játékból. A komáromi
szurkolók szinte hazai környezetet
biztosítottak csapatuknak. Szomba-
ton a tavaszi idény egyik legfonto-
sabb mérkőzésére kerül sor Komá-
romban, amikor a listavezető pős-
tyénieket látják vendégül.

IV. LIGA

Ipolyság – Ekel 0:1 (0:0), Ódor
„A viharos szélnek is köszönhe-

tően nem volt túl magas a mérkőzés
színvonala, meg aztán a jó játékhoz
két csapat kell” – mondta el lapunk-
nak Csepi Nándor, az ekeliek klub-
elnöke. Ekeli fölénnyel ugyan, de in-
kább a két büntetőterület között pat-
togott a labda, mígnem, a találkozó
75. percében a játékvezető nem
tudni milyen megfontolásból, bünte-
tőhöz juttatta a hazaiakat. Még sze-
rencse, hogy a lövés kipattant a ka-
pufáról, és hét perc múlva Ódor vett
sportszerű elégtételt győztes góljá-
val. A durván játszó hazaiak nagyon
gyorsan harcképtelenné tették Fara-
gót, a vendégek gólzsákját, de sor-
sukat így sem tudták elkerülni.

Illésháza – Gúta 3:2 (0:1), Lovász
J., Kertész 

A találkozó 60.percében még a
gútaiak vezettek 2:0 arányban, de
aztán fura dolgok vették kezdetüket.
A hazaiak lőttek egy lesgólt, ami na-
gyon feldobta őket, és bár bírói se-
gédlettel, de egyre gyakrabban ve-
szélyeztették a vendégek kapuját.
Azok ugyan igyekeztek elkerülni a
nagy „fordulatot”, de végül szomo-
rúan kellett elhagyniuk a pályát.

Újlót – Nagymegyer 0:0
Inkább küzdelem, mintsem szép

játék folyt a kisméretű pályán. Erre a
vendégek fizettek rá jobban, hiszen
ők rendelkeznek több technikás és
„futó” játékossal. Tény azonban,
hogy a hazaiak dolgoztak ki több gól-
helyzetet, így a döntetlen a vendé-
gek sikerének tekinthető. 

További eredmények: ČFK – H.
Kráľová 5:0, Neded – Vrakúň 1:0,
ViOn „B“ – Sládkovičovo 3:1, Štú-
rovo – Šurany 0:2, Váhovce – Dvory
n/Ž. 5:3.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Hetény – Naszvad 2:4 (1:2),
Lucza 2 (1 – 11 m) – Molnár A. 2,
Káplócky, Ármai 

Nemcsak egyéb problémák, de a
sérülések is rendesen megtizedel-
ték a hetényi csapatot, így olyan já-
tékosok szolgálataira is rászorulnak,
akik már több éve abbahagyták aktív
pályafutásukat. Mindezek ellenére,
a tavaszi idény legelfogadhatóbb já-
tékát nyújtották, de ez a remek for-
mában lévő naszvadiak ellen is ke-
vésnek bizonyult.

Ógyalla – Zsitvabesenyő 1:1
(1:0), Bombicz

Nagyszerű hazai helyzetekkel kez-
dődött a találkozó, majd a mérkőzés
játékvezetője elnézett egy jogosnak
látszó büntetőt, amikor a vendégek
játékosa kézzel ütötte el a labdát a
büntetőterületen belül. A 38. perc-
ben aztán Bombicz nagy erejű lö-
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1. Neded 19 14 2 3 35:18 44
2. Okoličná 19 14 1 4 45:19 43
3. Šurany 19 10 4 5 40:20 34
4. Veľký Meder 19 10 3 6 27:19 33
5. ViOn „B“ 19 9 2 8 39:34 29
6. Vrakúň 19 9 1 9 33:22 28

7. Nový Život 19 8 4 7 34:27 28
8. ČFK Nitra 19 9 1 9 28:30 28
9. Sládkovičovo 19 7 6 6 37:30 27

10. Váhovce 19 8 3 8 43:47 27
11. Dvory n/Ž. 19 8 3 8 32:40 27
12. Kolárovo 19 6 6 7 23:29 24
13. Štúrovo 19 6 2 11 26:37 20
14. Veľké Lovce 19 5 5 9 28:42 20
15. Šahy 19 5 1 13 24:44 16
16. Horná Kráľová 19 1 2 16 15:51 5

V. LIGA
1. Želiezovce 19 13 1 5 48:21 40
2. Hont. Vrbica 19 10 4 5 28:15 34
3. Bešeňov 19 10 3 6 39:24 33
4. Nesvady 19 10 3 6 40:26 33
5. Imeľ 19 10 2 7 52:37 32
6. Kalná n./Hr. 19 9 4 6 31:21 31
7. Bánov 19 9 2 8 30:28 29
8. Čaka 19 8 5 6 25:26 29
9. Marcelová 19 8 4 7 38:24 28

10. Komjatice 19 8 3 8 25:33 27
11. Tvrdošovce 19 7 3 9 28:28 24
12. Kozárovce 19 7 3 9 25:35 24
13. Tlmače 19 7 2 10 24:35 23
14. Svätý Peter 19 5 2 12 23:48 17
15. Hurbanovo 19 4 4 11 21:41 16
16. Chotín 19 4 1 14 31:66 13

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 17 11 4 2 48:28 37
2. Keszegfalva 17 10 5 2 36:19 35
3. Šrobárová 17 10 2 5 39:24 32
4. Perbete 17 9 3 5 47:26 30
5. Bátorkeszi 16 9 2 5 29:18 29
6. Izsa 18 8 3 7 33:30 27
7. Madar 17 8 3 6 36:35 27
8. Gúta „B“ 18 6 5 7 48:29 23
9. Búcs 17 7 2 8 41:41 23

10. Lakszakállas 17 7 2 8 33:52 23
11. Dulovce 16 6 2 8 33:23 20
12. FK Activ 17 6 2 9 36:43 20
13. Pat 17 3 3 11 21:44 12
14. Nemesócsa 16 3 3 10 22:47 12
15. Vágfüzes /Kava 17 3 1 13 15:58 10
TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Tany 15 13 1 1 67:9 40
2. Marcelháza „B“ 15 12 1 2 72:25 37
3. Dunamocs 15 12 0 3 63:24 36
4. Őrsújfalu 14 9 1 4 32:17 28
5. Nagykeszi 14 7 1 6 37:20 22
6. Bogya/Gellér 15 6 3 6 30:36 21
7. Nagysziget 14 6 2 6 22:35 20
8. Martos 15 6 1 8 23:36 19
9. Bogyarét 15 5 2 8 32:37 17

10. Csicsó 13 4 2 7 21:46 14
11. Dunaradvány 15 3 3 9 28:40 12
12. Megyercs 15 2 1 12 13:60 7
13. Ifjúságfalva 15 0 2 13 8:63 2

TERÜLETI BAJNOKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Hetény 16 9 0 7 44:33 27
2. Nemesócsa 13 8 0 5 52:28 24
3. Perbete 14 8 0 6 44:35 24
4. Őrsújfalu 15 7 2 6 43:29 23
5. Tany 14 7 1 6 30:33 22
6. Dulovce 15 7 1 7 41:47 22
7. Keszegfalva 16 6 2 8 50:43 20
8. Lakszakállas 14 6 1 7 30:30 19
9. Madar 15 4 1 10 33:89 13

TERÜLETI BAJNOKSÁG - DIÁKOK
1. Cs.-aranyos 10 8 1 1 52:25 25
2. Lakszakállas 10 7 2 1 32:8 23
3. Ímely 10 7 2 1 36:19 23
4. Madar 10 6 2 2 47:16 20
5. Nemesócsa 10 4 1 5 19:31 13
6. Naszvad 10 3 2 5 29:16 11
7. Tany 10 3 1 6 25:24 10
8. Hetény 10 3 1 6 13:29 10
9. Perbete 10 2 2 6 25:39 8
10. Keszegfalva 10 0 0 10 9:80 0

Madar – Gúta „B” 2:1 (1:0),
Rontó (11 m), Keszegh – Ledeczky I.

A találkozó végig izgalomban tar-
totta a nézőket, helyzetek adódtak
mindkét oldalon, de a győzelmet ta-
lán jobban áhító hazaiaknak sikerült
némi szerencsével megszerezniük
a győzelmet.

Lakszakállas – Šrobárová 0:2
(0:1), Gažo J., Sýkora 

A fegyelmezetten játszó vendégek
megérdemelt győzelmet arattak a
megfiatalított hazaiakkal szemben.
A mérkőzés folyamata is azt iga-
zolta, hogy ennyivel voltak jobbak a
vendég szilosiak. 

Dulovce – Csallóközaranyos 1:4
(0:3), Kliský – Jakab, Berecz, Jan-
dás, Mészáros 

Nyílt sisakkal lépett fel mindkét
csapat, így remek mérkőzést láthat-
tak a szurkolók. A hazaiak 14 percig
állták a vendég rohamokat, és bár ők
is vezettek néhány veszélyes táma-
dást, végül kénytelenek voltak fejet
hajtani a bajnokság egyik esélyese
előtt, akik nagyon szép gólokkal ör-
vendeztették meg szurkolóikat.   

FK Activ – Perbete 1:2 (0:1), Ko-
vács T. – Lakatos Gy. 2

A vendégek kezdtek jobban, és az
első félidőben meg is szerezték a
vezetést. A második félidőben a ha-
zaiak vették át az irányítást, sőt,
nagy nyomás alá helyezték a ven-
dégek kapuját. És amikor már-már

levegőben lógott a hazai gól, Laka-
tos Gyula lódult meg, és belőtte csa-
pata győztes gólját. 

Pat – Vágfüzes/Kava 1:2 (0:1),
Markovics – Varga Z., Varga L.

Tovább menetelnek a vágfüzesiek,
akik hallani sem akarnak a kiesésről.
A küzdelmes találkozón ugyan a
szerencse is melléjük szegődött, de
ahogy a patiak csapatvezetője
Kuchta Pál lapunknak elmondta: „A
szerencse forgandó, legutóbb mi lőt-
tünk győztes gól a találkozó utolsó
percében, most ez a vendégeinknek
sikerült. Ilyen szempontból győzel-
mük megérdemelt”. 

Bátorkeszi – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy

Megyercs – Martos 0:4 (0:3),
György 3, Jóba

Csicsó – Őrsújfalu 3:1 (3:0) – a
82. percben félbeszakadt a játékve-
zető bántalmazása miatt az őrsújfa-
lusi játékosok részéről

Bogyarét – Ifjúságfalva 7:2 (5:1),
Horváth 2, Németh, Gubica, Sobo-
nya, Vendégh, Nagy – Balázs (11
m), Bagita

Dunamocs – Tany 1:0 (0:0), Šu-
lák M.

Dunaradvány – Marcelháza „B”
2:3 (1:1), Vörös Á., Komlósi – Oblo-
žinský M., Marcinko, Trencsík

Bogya/Gellér – Nagysziget 4:0
(2:0), Végh (11 m), Ledecky V.,
Nagy, Számel

Nagykeszi – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
– IFjÚSÁGIAK 

Hetény – Perbete 0:1 (0:0), Mol-
nár

Madar – Keszegfalva 2:2 (1:0),
Répás 2 – Kováč, Rafael

Dulovce – Őrsújfalu 2:2 (1:1) Ha-
zai gólok: Badala, Molnár

Tany, Lakszakállas és Nemesó-
csa – szabadnaposak voltak. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 

Naszvad – Lakszakállas 0:0

Csallóközaranyos – Nemesócsa
3:1 (0:1), Molnár 2, Szoboszlai –
Vígh (öngól)

Madar – Keszegfalva 11:0 (4:0),
Sebők 5, Lakatos és Csintalan A. 2-
2, Tóth, Csintalan Sz.

Ímely – Hetény/Őrsújfalu 2:0
(1:0), Ryšavý, Gogola 

Nagyon fontos találkozót nyertek meg a komáromi lilák idegenben,
így igazi focicsemegére van kilátás ezen a szombaton, amikor az

éllovas pőstyénieket fogadják Komáromban. A negyedik ligában to-
vább menetelnek az ekeliek, bár a negyediek még mindig egy apró lé-
péssel előttük vannak.  A legnagyobb fájdalom a gútai szurkolókat érte,
hiszen csapatuk már 2:0 arányban vezetett, mégis lógó orral voltak
kénytelenek elhagyni a pályát Illésházán. Az ötödikben továbbra is ré-
giónk csapatai zárják a tabellát, csupán az ímelyiek, a marcelháziak és
a naszvadiak védik a régió becsületét ebben az osztályban. A Területi
Bajnokságban folytatja hibátlan szereplését a listavezető Csallóköz-
aranyos, de a legnagyobb meglepetést mégis a Vágfüzes/Kava csapata
okozza, amely semmiképpen nem akarja elfogadni a bajnokságból
való kiesés lehetőségét. Nagyon helyesen! A második osztályban a lis-
tavezető tanyiak nem jártak sikerrel a nagyobb ambíciókat dédelgető
dunamocsiak pályáján, ebben az osztályban még nagyon érdekesen
alakulhatnak a dolgok. 

vése talált utat a vendégek hálójába,
és minden úgy nézett ki, hogy… Az-
tán mégsem. Három perccel a for-
dulás után egyenlítettek a vendégek,
és bár ezt több hazai helyzet követte,
a végén mégis Gombár szenzációs
védésére volt szükség a döntetlen
eredmény megőrzéséhez.

Tolmács – Szentpéter 3:0 (0:0)
Ebben az idényben még talán nem

voltak ilyen közel az idegenbeli si-
kerhez a szentpéteriek, mint éppen
Tolmácson. Már az első percben Ur-
banek „ajtó-ablak” helyzetben hibá-
zott, majd Sebestyényi hagyott ki or-
dító helyzetet. A vendégek állandó
mezőnyfölényt harcoltak ki, és már-
már a siker küszöbén álltak, amikor
váratlan törés állt be a mérkőzésen.
Két játékos ütközött, a szentpéteri
Sedlákot a játékvezető kiállította,
majd két hazai játékosnak sárga la-
pokat osztott ki. Innen kezdve a ha-
zaiaknak megnyílt az út a végső győ-
zelem felé. És nem érdemtelenül,
mert négy helyzetéből hármat gólra
váltott, és egyszer telibe találta a ka-
pufát.

Marcelháza – Komjatice 3:0
(2:0), Bottyán 2, Gere

Végig fölényben játszottak a ha-
zaiak, és csak az általuk lőtt gólok
száma volt kérdéses. A vendégek
csak ritkán tették tiszteletüket a hazai
kapunál, a hazaiak viszont több mér-
kőzésre való helyzetet kihagytak. Így
a vendégek sem panaszkodhatnak,
hiszen egy lényegesen nagyobb ará-
nyú vereség is belefért volna ebbe a
találkozóba.

Ímely – Tardoskedd 2:0 (0:0), Or-
šolík (11 m), Hübsch

Óvatosan kezdtek a csapatok,
mintegy kóstolgatva egymás erejét.
Később a hazaiak lettek kezdemé-

nyezőbbek, és a 46.percben meg is
szerezték a vezetést. A második fél-
időben egyre jobban fáradni látszot-
tak az egyébként jó játékot produ-
káló vendégek, és Hübsch bomba-
gólja végleg megpecsételte sorsu-
kat. 

További eredmények: Kozárovce
– Bánov 1:2, Želiezovce – H. Vrbica
1:0, Kalná n/Hr. – Čaka 3:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT

Dióspatony – Ekecs/Apácasza-
kállas 6:3 (2:1), Vörös 2, Végh V.

Egyre jobban megbátorodnak az
ekecsiek/apácaszakállasiak idegen-
ben is, bár a három elért találatuk
most sem volt elegendő a sikerhez.
Ami viszont biztató, hogy több mint
egyenrangú ellenfelei voltak a ha-
zaiaknak mezőnyjátékban. Sőt, a já-
ték alapján a döntetlen is bőven be-
lefért volna a találkozóba. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 

Izsa – Búcs 2:1 (1:1), Smolka 2 –
Zachar (öngól)

A közepes színvonalú mérkőzé-
sen megérdemelt győzelmet arattak
a hazaiak, akik jobb helyzetkihasz-
nálásuknak köszönhetik elsősorban
sikerüket.

Nemesócsa – Keszegfalva 0:5
(0:2), Szüllő, Budai, Hozman, Boros,
Bagin

A minden szempontból jobb ven-
dégeket az is hozzásegítette ehhez
az eredményhez, hogy a hazaiak-
nak a mérkőzés folyamán két hát-
védjük is megsérült, és tulajdonkép-
pen egy klasszikus hátvéddel voltak
kénytelenek végigjátszani a találko-
zót. Bár nekik is voltak helyzeteik,
ezen a vasárnapon a vendégeké volt
a főszerep.

Vágfüzes/Kava nem adja fel, Dun amocs is szépen araszol 

Az ekeliek (feketében) az őszi idényben lefocizták a negyedieket, most nagy valószínűséggel közöttük fog eldőlni
a bajnoki cím sorsa

A csallóközaranyosiak most már akár mosolyogva is elhagyhatnák a pályát
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Úszás

Asztalitenisz

Birkózás

Röplabda

Tíz érmet gyűjtöttek be a komáromi úszóklubok ver-
senyzői a 21. alkalommal megrendezett Érsekújvári

Nagydíjon. Különösen, a Delta Úszóklub színeiben ver-
senyző 10 éves Bielik Kevin volt elemében, akit ugyan az
50 méteres gyorsúszásban diszkvalifikáltak, de a to-
vábbi négy számban, amelyeken rajtkőre állt, csak
aranyéremért úszott. A maradék hat érmet a kilencéves
Knihár Michal jun. és Kardhordó Richárd, a Delta Úszó-
klub versenyzői, valamint felnőtt kategóriában Maitz
Miklós, a komáromi KomKo versenyzője gyűjtötték be.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a komáromi klubok
többi versenyzője is remek eredményeket ért el. Ered-
mények:

FELNŐTTEK:
50 m gyorsúszás: 2. Maitz Miklós (KomKo), ideje 24:98

14. Nagy Tibor Dániel (KomKo), ideje 30:36 
50 m pillangóúszás: 1. Maitz Miklós (KomKo), ideje 27:07

SERDÜLŐK:
Labancz Márk (2001) Delta
50 m mellúszás: 8. hely, ideje 47:78
100 m hátúszás: 7. hely, ideje 1:31,01
50 m gyorsúszás: 9. hely, ideje 35:62

100 m vegyesúszás: 5. hely, ideje 1:32,84
Labancz Áron (2001) Delta 
50 m mellúszás: 7. hely, ideje 47:64
50 m pillangóúszás: 9. hely, ideje 46:05
50 m gyorsúszás: 18. hely, ideje 38:53 
100 m vegyesúszás: 9. hely, ideje 1:40,53  
Bielik Kevin (2002), Delta 
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 43:47
50 m pillangóúszás: 1.hely, ideje 38:92
100 m mellúszás: 1.hely, ideje 1:33,61
100 m vegyesúszás: 1.hely, ideje 1:28,20
Knihár Michal jun. (2003), Delta
50 m mellúszás: 3.hely, ideje 53:93
50 m gyorsúszás: 2.hely, ideje 40:14
Kardhordó Richárd (2003) Delta 
50 m mellúszás: 2.hely, ideje 49:94
50 m gyorsúszás: 1.hely, ideje 39:21
Szűcs Tamás (2002) Delta
50 m gyorsúszás: 14.hely, ideje 58:16
Udvardi László (2003) Delta 
50 m mellúszás: 9.hely, ideje 59:07
50 m gyorsúszás: 14.hely, ideje 1:01,83
Gőcze Andrea (2000) Delta
50 m mellúszás: 9.hely, ideje 44:41
50 m pillangóúszás: 10.hely, ideje 46:25
50 m gyorsúszás: 9.hely, ideje 35:78
100 m mellúszás: 9.hely, ideje 1:40,56
Bohošová Denisa (2000) KomKo 
50 m gyorsúszás: 10.hely, ideje 37:11
Ďurenková Natália (2001) Delta 
50 m mellúszás: 10.hely, ideje 51:80
50 m pillangóúszás: 12.hely, ideje 52:97

Helyszín: Gútai Városi Sportcsarnok
Időpont: 2012. április 7. (szombat), 9 órai kezdettel 
Nevezési díj: 2 €, 
Nevezési feltétel: amatőr státusz 
Kategóriák: 30 – 45, illetve 46 – és felette
Bővebb információk: a 0905 661 206-os telefonszámon 

FELNŐTTEK
2012. április 7. (szombat) 15.30 óra-

kor: KFC – Pöstyén (Régióbajnokság),
Gúta – Ipolyság, Ekel – ViOn „B”, Nagy-
megyer – Vága (IV. liga), Ifjúságfalva –
Csicsó (Területi Bajnokság II. osztály)
2012. április 8. (vasárnap) 10.30 órakor:
Dulovce – Madar (Területi Bajnokság),
Nagysziget – Dunaradvány (Területi Baj-
nokság II. osztály) 15.30 órakor: Naszvad
– Ímely , Szentpéter – Ógyalla (V. liga –
Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas –
Pered (V. liga – Déli csoport), Csallóköz-
aranyos – Nemesócsa, Keszegfalva – Bá-
torkeszi, Vágfüzes/Kava – Izsa, Búcs – FK
Activ, Perbete – Lakszakállas, Šrobárová –
Gúta „B”, Pat – szabadnapos lesz (Területi
Bajnokság), Marcelháza „B” – Megyercs,
Martos – Dunamocs, Tany – Bogyarét,

Őrs újfalu – Nagykeszi, Bogya/Gellér – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osz-
tály)

LIGÁSAINK IDEGENBEN
Cseke – Marcelháza (szombaton), Bá-

nov – Hetény (V. liga – Keleti csoport)
TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 

2012. április 7. (szombat) 15.30 óra-
kor: Őrsújfalu – Madar, Lakszakállas –
Tany, Perbete – Nemesócsa (a 17. fordu-
lóból elmaradt) 2012. április 8. (vasár-
nap) 13 órakor: Keszegfalva – Hetény.  

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. április 7. (szombat) 13.30 óra-

kor: Hetény/Őrsújfalu – Madar, Perbete –
Csallóközaranyos. 2012. április 8. (va-
sárnap) 10.30 órakor: Nemesócsa –
Naszvad, Lakszakállas – Tany. Ímely és
Keszegfalva – szabadnaposak lesznek. 

Hétvégi focimenü

Két országos bajnoki cím régiónkba

Éremeső Érsekújvár Nagydíján 

Balról jobbra: Knihár Michal jun., Bielik Kevin és Kardhordó
Richárd, a Delta Úszóklub versenyzői 

III. Polgármesteri Kupa Gútán 

Bánovce nad Bebravou adott otthont a 2012-es
évi diák szabadfogású országos egyéni baj-

nokságnak, amelyen remekül szerepeltek régiónk
versenyzői. Csóka Krisztián (Spartacus) és Kohút
Milán (Madar) edzők növendékei, Hulman Niko-
lasz, illetve Kajtár Sándor országos bajnoki címet
szereztek, amivel ismét bebizonyították, hogy ez
a sportág régiónkban szépen fejlődik. Ezt maga
az a tény is bizonyítja, hogy jelenleg hat egyesü-
let foglalkozik a tehetségek nevelésével. 

Hátul balról jobbra Kohút Milán és Csóka
Krisztián edzők, elöl balról jobbra Kajtár Sándor
és Hulman Nikolasz országos bajnokok

Komáromban bonyolították le az első se-
lejtező-tornát, amelynek arra kellett választ
adnia, ki is indul nagyobb eséllyel a második,
zólyomi tornán a férfi röplabdázók extraligá-
jába való feljutásáért. Az első torna vendég-
látója, a VK Spartak Komárom, nem esé-
lyesként vesz majd részt a zólyomi tornán, hi-
szen csak az első két csapat jut fel az extra-
ligába, de mint a sportban általában, még

minden megtörténhet… A hazai torna ered-
ményei azonban sokat elárulnak az erővi-
szonyokról.   
Eredmények:
VK Spartak – Zólyom 0:3, Zsolna – Varannó
3:0, Zsolna – Zólyom 0:3, VK Spartak – Va-
rannó 3:2, Zólyom – Varannó 2:3, VK Spar-
tak – Zsolna 1:3 

Fotó: -kb-

Április 7-én harmadik alka-
lommal rendezik meg Gú-

tán azt a húsvéti tornát, amely-
nek fődíját, a Polgármesteri
Kupát, Horváth Árpád polgár-
mester adja át immár hagyo-
mányosan a győzteseknek.

Zólyomban dől el a feljutás sorsa 


