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Az elfelejtett
vagyonjegykönyvek

Kitüntették
a pedagógusokat

Ógyallán már
kiosztották az
élelmiszer-
csomagokat

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 8. oldalon

Ivan Gašparovič kinevezte Ro-
bert Ficót kormányfőnek, ezzel

hivatalossá vált, hogy a Smer
vezetője megkezdi második cik-
lusát az ország élén.

A kormányfő után az új kabinet
tagjai is átvették kinevezésüket, a
korábban már tisztázott felállás
szerint a tizenkét miniszterből ki-
lenc lesz pártjelölt és három párton
kívüli. Miroslav Lajčák külügymi-
niszter, Robert Kaliňák belügymi-
niszter lesz, Marek Maďarič a kul-
turális tárca élére tér vissza, Peter

Kažimír a pénzügyeket, Martin
Glváč pedig a védelmi minisztériu-
mot igazgatja.

Peter Žiga lesz az új kormány
környezetvédelmi minisztere. Ján
Počiatek ezúttal a közlekedési tár-
cát vezeti majd. A munka, szociális
és családügyi minisztérium veze-
tőjévé Ján Richtert nevezte ki az
államfő, Lubomír Jahnátek ezúttal
az agrártárca vezetését kapta.

Az igazságügyi tárca élén várha-
tóan az elkövetkezendő négy év-
ben egy pártonkívüli szakértő, To-
máš Borec állhat majd, ő ezelőtt a

Szlovák Ügyvédi Kamara elnöke
volt. Szintén pártonkívüli lett az
egészségügyi miniszter, Zuzana
Zvolenská, az Általános Egészség-
biztosító egykori vezetője. Az előző
Fico-kormányban a kisebbségügyi
kormányalelnök posztját ellátó Du-
šan Čaplovič ezúttal az oktatási tár-
cát vezeti majd, a gazdasági tárca
vezető posztját pedig Tomáš Mala-
tinský foglalta el.

A parlament elnöke a várakozá-
soknak megfelelően Pavol Paška
(Smer) korábbi házelnök lett.

(b)

Megalakult az új kormány

Akomáromi rendőrség április 4-
én előállított egy 25 éves fiatal-

embert, aki éppen egy adag drogot
adott el a Kis-duna töltésénél. A
helyszínen a marihuánán kívül egy
fecskendőt is találtak nála, ami me-
tanfetamint tartalmazott.

A járási bíróság ezután elrendelte a
házkutatást, amely során még egy ha-
sonló fecskendő került elő. Az illetékes
nyomozó vádemelési javaslatot tett a
25 éves gútai fiatalemberrel szemben,
kábítószergyártás, -tartás és -terjesztés
alapos gyanúja miatt – közölte lapunk-
kal Renáta Čuháková, a nyitrai kerületi
rendőrség szóvivője. -ga-

Kutyachip és
kutyapiszok

A tavaszra forduló idő nemcsak a
napsugarak előbújását hozta magával,
hanem a kutyapiszok is előbukkant Ko-
márom város utcáin. Sajnos a városban
sétálva szlalomozni kell, hogy kikerüljük
a kisebb-nagyobb kupacokat, mindezt
köszönhetően a felelőtlen kutyatartók-
nak. Azonban a város megálljt paran-
csolt. Folytatás a 3. oldalon

Drogdílert fogtak

Egyik kedves olvasónk hívta fel figyelmünket a komáromi Kassai utcán el-
végzett fakivágásokra, pontosabban annak következményeire. Mindenkép-
pen jó hír, hogy az emberek ennyire törődnek környezetükkel, és bár sze-
retnék azt saját érdekükben megvédeni, nem mindig járnak sikerrel. Még
könnyeket is véltünk felfedezni hölgy olvasónk szemében, amikor a hely-
színen jártunk. A sajnálat és düh könnyei voltak azok. Néhány óra leforgása
alatt egy lakótömbök közti gyönyörű park vált sivataggá, persze, ha közben
majd eltakarítják a „kivitelező” által otthagyott temérdek hulladékot, ágakat.

Folytatás a 2-3. oldalon

A Kassai utcában kivágott fák sorsa már visszafordíthatatlan
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Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor – titkár/nő, SR
MONTEX PLUS s.r.o. Trávnik 1

Életrajz a
montex777@azet.sk

e-mail címre.

Adminisztrátor - felvásárló, SR
ŽP EKO QELETt a.s. Komárno 1

Életrajz a
pitek@ekoqelet.sk

e-mail címre.

Asszisztens, SR
VILLATESTA s.r.o. Komárno 14

0905623771
Életrajz az attila.faze-

kas@villatesta.sk
e-mail címre

Pincér/nő, SR
PHOENIX DONAU s.r.o. Moča
Csak min.3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

1 0917 425 635

Pincér/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az asis-

tent@wellnesspa-
tince.sk e-mail címre

Szakács/nő, SR
Mária Hajabácsová, Reštaurácia KLAPKA, KN 1 0902 297 175

Hentes, SR
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort Komárno 4 0905 399 478

Szakács/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az sistent@wel l -
nesspat ince.sk e-mai l - re

Manikűrös és pedikűrös, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az asistent@
wellnesspatince.sk

e-mail címre

Hentes, SR
Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT Komárno 4 0905399478

Mezőgazdaságigép-javító, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905203

0907729842

Gépész, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno, Munkavégzés helye Galanta

5 035/7731644

CNC gépkezelő, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno
Munkavégzés helye Galanta

10 035/773 1644

Gyártósori operátor, SR
VICENE TORNS SLOVAKIA a.s.
Veľké Kosihy

4
Életrajz a kérvény

a zpavleova
@vicentetorns.com

e-mail címre.

CNC gépkezelő és programozó, SR
MOPED-SLOVAKIA s.r.o. Kolárovo 2 0905894482

Titkár/nő - adminisztrátor, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére !

2 0905/570632

Minőség-technikus, SR
VICENE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1

Életrajz a kérvény a
zpavleova@vicentetorns.com

e-mail címre

Műhelyi munkaerő, (gépész- és asztalos-
munkák), SR, LINGUA LEADER s.r.o. KN 1

Telefonszámmal ellátott
életrajz a lingualeader5

@gmail.com
e-mail címre

Műhelyi munkaerő, (gépész- és asztalos-
munkák), SR
LINGUA LEADER s.r.o. Komárno

1
Telefonszámmal ellátott élet-

rajz a
lingualeader5@gmail.com

e-mail címre

Gépésztechnikus, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno Munkavégzés helye Galanta

10 035/7731644

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
ROAD MASTERS as.r.o. Nová Stráž 5 0903462708

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 2 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető, SR
KOLAGREX s.r.o. Kolárovo 1 Személyesen vagy e-mai-

len: tomata@tomata.sk

Tehergépjármű-vezető, SR
DIKA TRANS s.r.o. Kolárovo 1 035/777 4056

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),
SR, Jozef Máriási-MAJO TRANS,
KN-Nová Stráž

2
0905 908 954
035/7782381

Tehergépjármű-vezető, SR, T-TRANS,
Takács Ladislav s.r.o. Bátorove Kosihy 2 0908 152 278

Egészségügyi asszisztens, SR
Zariadenie sociálnych služieb
MAGNÓLIA Hurbanovo

1 035/760 2582

Gépkezelő (forma-soroló), SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL
s.r.o. KomárnoMunkavégzés helye
Galanta

5 035/7731644

Kommentár

Régió, jövő, meg a politika
Elveszített képviselet, elveszí-

tett munkahelyek, borongós jövő.
Nem valami derűsek a kilátások a
Komáromi régió számára a kö-
vetkező pár évben. A munkanél-
küliségi mutatókat a járásban a
Nokia és a hajógyár kálváriája az
egekbe küldi, érkező nagybefek-
tetőkről pedig nem hallani. Eköz-
ben a politikai hátszél, akár-
mennyire is csak szimbolikusan

volt jelen, szintén eltűnt, hiszen a Híd ellenzékbe szorult,
az MKP pedig maradt ott, ahol volt: a parlamenten kívül.

Nem mintha önmagában a pártok segítsége sokat se-
gített volna a térségen, hiszen ami most történik, az an-
nak az eredménye, hogy hosszú ideig nem történt semmi,
és nem is volt olyan nagy formátumú személyiség, vagy
csoport, aki kigondolja, mi segíthet a régión. Jövőkép
nélkül pedig nincs előrelépés.

Honnan fognak jönni azok, akik valóban tehetnek és
tesznek is valamit a városért és a közvetlen környékért?
A jelenlegi politikusok köréből aligha. A választások ered-
ménye nagyon szomorú volt a magyar közösség szem-
pontjából, de végig kellene gondolni, miért történhetett
meg, hogy példátlan módon a járásban az országos át-
lagnál jóval kevesebben mentek el szavazni. Mintha el-
veszítettük volna a hitünket a politikában és ezekben a
politikusokban. Pedig az MKP és a Híd előtt ott volt a le-
hetőség a komáromi hajógyár esete kapcsán, hogy meg-
mutassák, mit tud elérni a politika a választók életének
közvetlen javítása érdekében. Megmutatták: a szavazás
előtt mindenkinek nagyon fontos volt a hajógyár meg-
mentése. Az már más kérdés, hogy a választások után
kollektív amnéziával küszködik az érdekképviselet az in-
tézmények ügyében. A politikusok első vonalában tehát
aligha lehet bízni. Még a Smerben is alig, hiszen a szo-
ciáldemokrata pártnak is megvannak a saját prioritásai,
azok pedig nem Dél-Szlovákiát érintik.

Akkor ez azt jelenti, hogy nagy a baj? Pánikra tulaj-
donképpen nincs ok. Bár a gazdasági kihívások és ne-
hézségek úgyis jelentkezni fognak valamilyen formában,
a politika átalakul, az érdekeinket meg lehet érvényesíteni.
Csak máshogy. Például közvetlenül helyi szinten, az erős
közösségek, a tenniakaró személyiségek és a civil szer-
vezetek által. Azok meg itt kopogtatnak az ajtón az utóbbi
években.

A szlovákiai magyar társadalom az utóbbi húsz évben
arra szokott rá, hogy a problémáit a politikai pártok hiva-
tottak kezelni, de ők javasolják a megoldásokat is, na meg
a megoldások kivitelezéséért is felelősek. Ez egy alapja-
iban rossz elképzelés: a politika ugyanis önmagában
nem elég, legfeljebb segíthet megoldani a problémáinkat.
Azokat elsősorban magunknak kell felismerni és kezelni.

A politikusaink tétlensége miatt abba a helyzetbe került
a régió, hogy a nagyvállalatok csődjére nincs megfelelő
válasz. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a régióval, merre fej-
lődhet a környék, egyáltalán hol kapnak munkát az elbo-
csájtott emberek. Röviden: nem kecsegtet jó kilátásokkal,
ha valaki a városban, vagy a környéken él.

Ezen a helyzeten a helyi politikusok, a vállalkozók,
meg a tettrekész emberek segíthetnek, méghozzá min-
denki a maga módján. A regionális szinten aktív politiku-
sok azzal hajthatják a legtöbb hasznot, hogy hosszú évek
toporgása után megteremtik a teret a befektetőknek. A
vállalkozók szintén a gazdasági növekedés motorjai le-
hetnek a saját kezdeményezéseik révén. A civileknek
ilyen lehetőségeik éppenséggel nincsenek, de hozzájá-
rulnak azon körülmények megteremtéséhez, amiért jó itt
élni: hogy tisztább legyen a város, legyenek szórakozási
lehetőségek, egyszerűbben, hogy legyen jó a környéken
élni és ide visszajárni. A problémák megoldásához néha
egyáltalán nincs szükség a politikára.

Tokár Géza

Folytatás az 1. oldalról
Mi is történt valójában? Ez

év januárjában, az egyik la-
kos kérésére, a Városi Hivatal
Városüzemeltetési Főosz-
tálya engedélyezési eljárást
indított 35 fa kivágására az
említett utcában. A lakosok
már csak arra lettek figyelme-
sek, hogy két személy, lánc-
fűrésszel felszerelkezve, ne-
kilát a fák kivágásának.
Semmi emelő-kocsi és egyéb
technika, amit ilyenkor látni le-
het. Mert ugye, ilyen „nagyta-
karításnál” nemcsak fákat kell
kivágni, de az épségben ma-
radt fákról a száraz ágakat is
el kellene távolítani. Szó sem
volt ilyenről. A megkímélt fá-
kon most is ott vannak az
elszáradt ágak, amelyek sé-
rülés, mi több, akár annál is
komolyabb veszély forrásai.
Arról nem is beszélve, hogy a
„kivitelező” csak a kivágott fák
törzseit szállította el, a levá-
gott ágakat otthagyta.

„Valóban volt 1-2 fa, amely
veszélyes lehetett, de állítom,

Ógyallán már kiosztották
az élelmiszercsomagokat
Azok a nyugdíjasok, valamint azok a sze-

mélyek, akik a létminimum határán élnek
és a hivatásos nevelőszülők, továbbá a gyer-
meket örökbefogadó családok, akik kérvé-
nyezték 2011 június, július és augusztus hó-
napokban az élelmiszersegély-csomagot,
azok március 31-én, április 3-án és 4-én a
szentpéteri úton lévő CBA raktárhelyiségei-
ben átvehették azokat.

A Szlovák Köztársaság több kisvárosa,
községe 2011 szeptemberében csatlakozott
ahhoz az élelmiszerprogramhoz, amely az
Európai Unióban már 1987 óta működik. Ez
a támogatás 20 kg simalisztet, valamint 20

kg száraztésztát jelent a szűkös anyagi kö-
rülmények között élő személyeknek, akik-
nek a bevétele a létezéshez szükséges alsó
határt súrolja, vagy nyugdíjuk nem haladja
meg a havi 305 eurót.

Minden kezdet nehéz, így volt ez a cso-
magok kiosztásánál is, mivel mindenféle se-
gély odaítélése, megvonása, ennek a rá-
szorulókhoz juttatása rendkívül nagy körül-
tekintést, figyelmet, igazságosságot és em-
berileg maximális méltányosságot követel
mindenkitől, aki a városok, községek hivata-
laiban, vagy a karitatív szervezetekben fele-
lősséget vállal az élelmiszerprogram itteni
lebonyolításáért. (miriák)

„Barbár munka volt!”

hogy a kivágott fák többsége
egészséges volt. Elegendő
lett volna a szárazabb ágakat
levágni, és minden maradha-
tott volna a régiben. Évek alatt
egy szép park alakult ki a la-
kótömbök között, amelynek
nagyon örültünk. Reggel ma-
dárcsicsergésre ébredtünk,
tiszta levegő áramlott be a la-
kásokba. Most ennek, leg-
alábbis egy hosszabb időre,
vége” – mondja szomorúan
hölgy olvasónk. Terepszemle
közben egyre többen va-
gyunk a helyszínen, dühös

megjegyzéseket téve azok
címére, akik ezt a pusztítást
végezték és engedélyezték.
„Azt hittem, rosszul leszek,
amikor megláttam ezt a
pusztítást. Én itt nőttem fel,
együtt ezekkel a csodálatos
fákkal, amelyeknek kilenc-
ven százaléka ma is egész-
séges volt. Igen, megértem
én, hogy néha-néha egy-
egy fának lejár az élettar-
tama, és el kell távolítani. Itt
azonban fakitermelés tör-
tént a lakótelep kellős köze-
pén. Mindenképpen java-
solni fogom lakótársaimnak,
hogy forduljunk bírósághoz,
hiszen kellő mennyiségű bi-
zonyítékkal rendelkezünk
igazunk bizonyítására. Az
elsők között fogom aláírni a
polgárok tiltakozó levelét,
amelyet a Komáromi Városi
Hivatalnak fogunk címezni.
Az meg különösen bosz-
szant, hogy a kivágásokat
kezdeményező, kérelmező

polgár, már évek óta nem is
lakik az általa megadott cí-
men ” – mondja az egyik,
hozzánk csatlakozó, igencsak
dühös lakos. Beszélgeté-
sünkbe bekapcsolódik az
egyik érintett lakótömb közös
képviselője is. „Természete-
sen, egyetértek azzal, hogy a
száraz, veszélyes fákat ki-
vágják, esetleg lebotolják.
Persze, ezek helyett újakat
kellene azonnal ültetni. Ami
bosszant, hogy velünk, itt lakó
polgárokkal senki nem be-
szélte meg a kivágásokat.
Biztos vagyok abban, hogy a
kivágott fáknak legalább a fe-

lét jogtalanul távolították el,
nagy károkat okozva a kör-
nyezetvédelemnek. Ehhez
valóban nem tudok már mit
szólni. Talán csak annyit,
hogy barbár munka volt” –
mondja el a közös képviselő.

Az ügyben természetesen
megkerestük a Komáromi Vá-
rosi Hivatal illetékes főosz-
tályvezetőjét, Patus Sándor
mérnököt is. Azt szerettük
volna megtudni, hány fa kivá-
gását engedélyezték a Kassai
utcában, ki ellenőrizte az en-
gedély pontos betartását, me-
lyik vállalat végezte a munká-

latokat, miért nem lett elszál-
lítva a hulladék, és kit köte-
leztek a kivágott fák pótlá-
sára? A főosztályvezető
egyenes, kertelés nélküli vá-
lasza kellemesen meglepett
bennünket, még ha a kivágott
fák sorsa visszafordíthatatlan
is.

„Komárom Város 35 nyárfa
kivágására adott engedélyt
Kovács Jozef, Košická 7/3,
Komárno lakcímmel rendel-
kező lakosnak az említett te-
rületen. Tudni kell, hogy az
érintett nyárfák rövid élettar-
tamúaknak számítanak a ma-
guk néhány tíz éves várható
életkorukkal, amelyet már saj-

nos ebben az esetben meg is
haladtak. Elérkezett tehát az
az idő, amikor a kockázati té-
nyező már akkora volt, hogy
elkerülhetetlen lett az érintett
fák kivágása. Mivel Kovács úr
felajánlása a jelenlegi pénz-
ügyi helyzetben kedvező volt,
ezért folyó év február 13-án
közigazgatási eljárás keretén
belül határozatban engedé-
lyeztük számára a 35 leg-
rosszabb állapotban lévő fa
kivágását. Az említett fák ki-

vágása március 22-én kez-
dődött, és március 24-én,
szombaton fejeződött be. A
városi hivatal szakemberei
március 26-án, hétfőn ellen-
őrzést végeztek, amely során
kiderült, hogy Kovács úr meg-
bízásából Jaško Pavol,
Banská Belá-i favágó az en-
gedélyezett 35 fán felül to-
vábbi 12 darab nyárfát vágott
ki a lakásszövetkezet és a Ko-
šická utcai háromemeletes la-
kóház mögötti városi terüle-
ten. Még aznap a városi rend-
őrség küzreműkodésével
megtörtént az érintettek ki-
hallgatása, és a többi szük-
séges irat megszerzése után
a városi hivatal a megállapí-
tott eszmei érték nagyságától

függően a környezetvédelmi
hivatalnak vagy a rendőrség-
nek fogja továbbítani az
ügyet. Nagy valószínűséggel
a jogtalanul kivágott 12 fa esz-
mei értéke akkora lesz, hogy
bűncselekmény kategóriába
lesz sorolva az eset. A favá-
gásra alkalmas személy be-
biztosítása a vágási enge-
déllyel rendelkező egyén kö-
telessége és felelőssége. Eb-
ben a konkrét esetben a fen-

tebb említett Jaško Ján,
Banská Belá-i favágó végezte
a fák kivágását az engedéllyel
rendelkező Kovács Jozef
megbízásából. A vágási en-
gedélyben a favágás befeje-
zésétől számított egy hetes
időintervallum lett meghatá-
rozva a vágási terület eredeti
állapotba való visszaállításá-
hoz. Mivel ez a megszabott
időben nem történt meg, Ko-
vács úr telefonon többször is
fel lett szólítva, hogy takarítsa
ki a vágási területet. A felszó-
lítások ellenére nem történt
változás, de tekintettel a kö-
zelgő húsvéti ünnepekre a vá-
rosi hivatal szervezésében
közhasznú munkások és két
szállítóeszköz bevonásával
április 4-én, szerdán délután
elkezdték a terület megtisztí-

tását, amit a rá következő
csütörtökön folytatnak, és ígé-
rem, hogy az ünnepek kez-
detéig a tisztítást be is fejezik.
Természetesen, Kovács úr
szabálysértési eljárás nélkül
nem ússza meg az ügyet, sőt
a tisztítási munkákra fordított
kiadásaink megtérítését is kö-
vetelni fogjuk Kovács úrtól. Új
fák ültetésére mindig a kér-

vényező van kötelezve. Eb-
ben az esetben a favágást
engedélyező határozatban
105 földlabdás fa kiültetésére,
és azoknak 3 éven át tartó
gondozására köteleztük a
kérvényezőt. A kérvényező-
nek egyrészt a kivágott fák
helyére kell ültetnie az új fá-
kat, illetve további két másik
városi terület lett kijelölve a
pótültetés elvégzésére“.

Nos, amint az bebizonyo-
sodott, a lakosok felháboro-
dása nem volt alaptalan. Bí-
zunk benne, hogy a kérvé-
nyező nagyon gyorsan kiül-
teti az előírt 105 darab fát,
amit a környezetükért aggódó
lakosok nagy várakozással és
figyelemmel fognak követni.
Mi is.

Böröczky József
A szerző felvételei

ASzociális Biztosító
adatai szerint Szlová-

kiában március végén át-
lagosan havi 374,5 eurót
tett ki a nyugdíjak ösz-
szege. Ez tizenöt euróval
több, mint tavaly ilyenkor.
A hónap végén 960 ezren
kapták meg a juttatást.

Az idő előtti öregségi
nyugdíjra 29,4 ezer személy
volt jogosult, ami 8,2 száza-

lékkal több, mint tavaly. A
nyugdíjuk 372,3 eurót tett ki
átlagosan. A legfeljebb het-
ven százalékos rokkant-
nyugdíjasok 189,8 euróhoz
jutottak az állami juttatás-
ból, ami 5,3 eurós emelke-
dést jelent, míg a súlyosabb
rokkantak havi 332,5 eurót
kaptak, ami 11,1 euróval
több a tavalyinál. Az özvegyi
nyugdíjak összege havi
229,2 eurót tesz ki, össze-

sen 298 ezer özvegy jogo-
sult erre a járulékra. Az ár-
vák 129,5 eurót kapnak hó-
naponként.

Az idei év elejétől kezdve
a nyugdíjak az éves inflá-
ciót és az átlagbéreket te-
kintetbe véve 3,3 százalék-
kal növekedtek - az árak
ugyanis 3,6 százalékkal
mentek fel, míg az átlagbér
3 százalékkal lett nagyobb.

(b)

Átlagosan 374,5 eurót
kapnak a nyugdíjasok

A Kassai utcában kivágott fák sorsa
már visszafordíthatatlan



A diákok vendéglátó csa-
ládoknál kapnak szállást, és
az egyhetes külföldi tartóz-
kodás során a projekttel kap-
csolatos munka mellett —
amire az adott iskolában ke-
rül sor — különböző kirán-
dulásokon is részt vettek. Ez
egész életre szóló tapaszta-

latot és élményt jelent min-
den diák számára, s jelen-
tős motivációt biztosít a to-
vábbi idegen nyelvi tanulmá-
nyokhoz.

A fiúk elmondták, hogy a
komáromi embereknek picit
fura a kanári-szigeteki élet-
mód vagy életstílus. Kezdjük

azzal, hogy sokkal pergő-
sebb hétköznapokat élnek
mint mi, s ez minden téren
megnyilvánul, úgy a jármű-
vezetésben, mint az iskolai
feladatok elvégzésében vagy
a mindennapi életben. Mivel
itt egy szigetről van szó, bi-
zonyos mértékben „elszige-
teltek” az Európában meg-
szokott életmódtól. A Kanári-
szigetek fő bevételi forrása a
turizmus, nagyon sokan eb-
ből élnek. Szeretnek szóra-
kozni, és jókat enni. Az or-
szágban a legdrágább az ivó-
víz, mivel a csapvíz nem
iható, ezért flakonos vizet fo-
gyasztanak, és ez nem olcsó.
Az élelmiszer- árak viszont
nem magasak. Ételeik ízlete-
sek, fogyaszthatók, kiemel-
kedő a Mojo-papassa nevű
krumpliból készült ínyencség.
Kedvelt a kecskesajt és a
Boccadillo nevű étel, amely
a bagettre hasonlít.

Az iparisták egy hét alatt
megszerették a szigetet. Jól
érezték magukat, kapcsola-
tokat alakítottak ki, és néhá-
nyuk eltökélt szándéka, hogy
ismét, de most már magán-
úton ellátogasson újra a szi-
getre.

Kép és szöveg: -pint-
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Komárom

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152,
mob: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk,
www.diderot.sk

Komárom ostroma 1849-ben
�

Komárom városának évezredes történelme véres ostro-
mok és csaták színhelye volt. A történelem kutatói a várról
mint bevehetetlen erősségről emlékeztek meg.

A komáromi vár tucatnyi ostromot állt ki az elmúlt évszá-
zadok alatt. Azonban legendás csillagként ragyog fel Ko-
márom történetének égboltján az 1848-49-es szabadság-
harc. 1849-ben hét hónapon keresztül állta a vár az osztrák
és orosz seregek rohamait.

E gondolatokkal szeretnénk bemutatni Szénássy Zoltán:
Komárom ostroma 1849-ben című könyvét, amelyben vé-
gigkísérheti a véres harcokat, legendás győzelmeket és gyá-
szos bukásokat.

Ezen utalvány felmutatásával a Diderot köny-
vesboltban megvásárolható a könyv, melynek ára
most csak 33,,8800 euró.

Fábik Flóra jött, látott és győzőtt. Így foglalhatnánk
össze tömören a komáromi TAT énekeseinek a ver-

senyét. A hat énekes közül a zsűri a gútai gálán Flórát
hozta ki győztesen. Nemrég meglátogattuk őt az isko-
lában, hogy egyet-mást megtudjunk a TAT fiatal éne-
kesnőjéről.

Flóra 14 éves, a csi-
csói Gáspár Sámuel
Alapiskola kilencedikes
tanulója. Az alapiskola
megkezdése óta rend-
szeresen részt vesz a
különböző szavalóverse-
nyeken. Az énektudását
csak később fedezték fel.
Viczencz Andrea tanárnő
vette észre a Flórában
rejlő tehetséget, és meg-
hívta őt az akkor szár-
nyait bontogató Musiköl-
kök csapatába, melynek
tagjaként több helyütt és
többször fellépett. Szere-
peltek Érsekújvárban,
Nagymegyeren és szá-
mos járásunkbeli telepü-
lésen. 

Mint megtudtuk, soha
nem volt énektanárnál. A TAT tehetségkutató versenyre is
Viczencz Andrea „nógatására” jelentkezett. A falu képvise-
lése olyan jól sikerült, hogy végül a TAT három „ítésze“, őt
látta a legjobbnak. Erre Flóra így emlékszik: „Nagyon jó ér-
zés volt 200 vagy még több néző előtt fellépni, soha nem
szerepeltem addig ennyi ember előtt, de ugyanakkor nagy fe-
lelősség is. Sok jó énekes vett részt a komáromi TAT-on,
ezért reálisan néztem a helyzetem. Arra gondoltam, a hat
versenyző közül ha az első háromban bent leszek, az már
nagy siker számomra, de amikor az én nevemet hozták ki
győztesnek, olyan hihetetlennek tűnt. Egyszerűen nem akar-
tam elhinni. Még aznap este is azon gondolkodtam: igaz le-
het ez?“ – mondta el a szimpatikus tinédzserlány. Arra a kér-
désre, hogyan tovább, ezt válaszolta: „Természetesen ha fel-
kérnek és lesznek fellépések, boldogan vállalom, hisz na-
gyon szeretek énekelni. Örülök, hogy részt vehettem ebben
a projektben, és öregbíthettem a falum, az iskolám hírnevét.
Köszönöm a csicsóiaknak a támogatást, a szurkolóknak a
buzdítást, mert a siker részben az övék is“ - tette hozzá a TAT
győztese. Kép és szöveg: -pint- 

Iparisták a Kanári-szigeteken

Márciusban a komáromi Ipari Szakközépiskola né-
hány diákja, névszerint Hrmo Dávid, Rozsási Márk,

Csákvári Roderik, Tibor Zauko, Raoul Vasquez Duarte,
Vysocky Christopher és két tanárnő, Rechtoris Klára és
Mészáros Tímea a Kanári-szigeteken töltöttek el egy he-
tet a Comenius-program keretén belül. Tudvalevő, hogy
ez a tervezet több nyelvű prezentációból áll, amelyek
célja a diákok tudásának kibővítése és elmélyítése a
számítástechnika terén, tapasztalatszerzés az anyanyelvi
és az angol vagy német nyelvű előadások által.

Fábik Flóra, a TAT énekverseny győztese

Egy tehetség Csicsóról

Mit csinál a költő a költészet napján?
Olvas verset a zenész? Kik a ked-

venc kortárs költői egy írónőnek?  Meny-
nyi verseskötet van a könyvesboltban?
Milyen rímeket farag a színész? Ezeknek
jártunk utána, április 11., József Attila
születésnapja, a költészet napja előtt.

– Azt gondolom, amíg ember lé-
tezni fog a Földön, addig költé-
szet is lesz, és lesznek em-
berek, akik képesek ráhango-
lódni erre – véli Z. Németh Ist-
ván költő. – Nincs különösebb
probléma, mert a versesköte-
tek választják meg a maguk
embereit, akikhez el akarnak
jutni. Szükség van a költészetre –
mondta még a költő, akinek új ver-
seskötete, Vidd Lindát szörfözni cím-
mel nemrég jelent meg. Megtudtuk, Z.
Németh István verset ír majd a költészet nap-
ján. – Úgy néz ki, lesz egy szabad délutá-
nom – tudatta. Vajon olvas-e verset a egy ze-
nész? – érdeklődtünk Zsapka Attilánál. –
Néha csak úgy elolvasok egy verset, és va-
lami megfog benne. Az alkotói időszak sű-
rűbb. Akkor sok verset olvasok – avatott be
a Kor-Zár együttes frontembere. Jankovič
Nóra publicistának, írónőnek vannak ked-
venc költői? – Szeretem a Nyugatosokat, de
a kortárs költőket is – fogadott Nóra, majd így
folytatta:  – Kedvelem Izsó Zita verseit, és ott
van Hodossy Gyula, Varró Dániel meg Ay-

chan Gökhan, akit az irodalmi lapokban fe-
deztem fel” – árulta el az írónő, aki lányának
és fiának köszönhetően lelt a versek szép-
ségére. A Diderot könyvesboltban 3 polcon
sorakozik a líra. – Most érkezett két kötet is
az Osiris Kiadótól. Ady Endre és Szabó Lő-

rinc versei. A két költő művei hagos-
könyvben is meghallgathatók.

DVD-n mond verset Latino-
vits Zoltán. 50 verseskötet

található az üzletben –
tájékoztatott Bölcskei
Dénes tulajdonos.
Benkő Géza színész
kedveli a kávéházakat.

Mostanában verseket is
ír a kávé mellett. – Nem

biztos, hogy ez rímfaragás.
Inkább szavak összeillesztése

értelmes egésszé. Az ember meg-
próbálja néha nem szokványosan

kifejezni a gondolatait. Ebből egyfajta kan-
csal rímek születnek, amik azután tetszést
aratnak, vagy nem. Szeretek ezekkel elját-
szadozni a magam suta módján – mesélte a
színész egy kávéházban. Műveit a közösségi
hálón olvashatjuk. – A kávéházi rímfaragás
különösen áldásos, mert ott aztán el tudják
lepni az embert a gondolatok, egyfajta társas
magányban. Egyedül vagy, mégis emberek
között. Így könnyebb gondolkodni – zárta rö-
vidre Benkő Géza.

Bárány János
Fotó: archívum

Öten a költészet napja előtt

A versek sorsa mostanában

Benkő Géza

Folytatás az 1. oldalról
Lapunk megkereste a Komáromi

Városi Hivatal illetékes főosztályve-
zetőjét, Patus Sándor mérnököt, aki
arról tájékoztatott, hogy mikor bün-
tethető meg egy kutyatulajdonos.
„A gazdiknak sok mindenre oda
kell figyelniük, ha állatot tartanak a
városban. Nagyon fontos, hogy a
kutyák be legyenek jelentve a városi
kutyanyilvántartásba. Továbbá több
fontos szabályt is be kell tartani: a kutya
vezetését nem lehet olyan személyre bízni,
aki fizikailag és szellemileg nem képes felügyele-
tet gyakorolni a kutya felett, a kutya póráz nélküli
tartása tilos, csak a kijelölt területeken lehet ezt
megtenni (Komáromban ezek a közterületek
sárga táblával vannak jelölve). Valamint a legfon-
tosabb szabály a kutyaürülék eltakarítása, ezt
minden esetben el kell végezni. A fent említett
esetekben ha a lakos szabályt sért, akkor akár
165 euró magasságában is kaphat bírságot” -
mondta el a főosztályvezető.

Azzal, hogy az adót rendszeresen befizetik, a
kutyapiszkot eltakarítják, még nincs minden köte-
lezettsége elintézve a gazdinak. Ugyanis érdemes
azt is tudni, hogy az egészségügyi törvény értel-
mében minden kutyát, macskát és vadászgörényt
2013. szeptember 30-ig kötelezően mikrochipel
kell ellátni. 

Lapunk megkereste MVDr. Farkas Orsolyát, aki
elmondta, hogy ezzel a rendszerrel sokkal átlát-
hatóbb lesz az állatok nyilvántartása. „A chip fel-
helyezése nagyon egyszerű és kevésbé fájdal-

mas, mint egy oltás. Nagyon fontosnak
tartom, hogy ezzel az új nyilvántartási

rendszerrel pillanatok alatt kiderít-
hető lesz a gazdinak a személye és
az állatok veszettség elleni oltásá-
nak ténye is. Az állat bal fültövébe
helyezzük be a chipet, amely nem
vándorchip, tehát nem kell attól tar-

tani, hogy elmozdul. Komáromban
a chip felhelyezésének az ára 10 és

15 euró közt mozog. Valamint van le-
hetőség egy kombinált megoldásra is:

felhelyezzük a chipet és még útlevelet is
adunk az állatnak, ennek az összege 30-33 euró
közt mozog” - mondta a doktornő. -ssy-

Kutyachip és kutyapiszok

Városrész euró/év

Őrsújfalu, Kava, Lándor, Gadóc, Harcsás 3,60 euró

Bene városrész, Erzsébet-sziget, Singellő 7,30 euró

Komárom többi lokalitása – családi házakban tartott állatok 10,90 euró

Komárom többi lokalitása – tömbházakban tartott állatok 36,50 euró

Nyugdíjasoknak, akik tömbházban tartanak állatot 14,60 euró

Komáromban a befizetendő adó nagysága változó

Azoknak a tulajdonosoknak, akiknek az állata sterilizálva van, az adó mértéke felére csökken, az
egészségkárosultak(ZŤP) pedig  mentesülnek ettől az adótól.
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Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életki-
látások jelentősen javíthatók!

Lappangó kór az alsó végtagi verőér-
szűkület. Nemzetközi felmérések sze-

rint az 50 év feletti lakosság mintegy 30%-
a veszélyeztetett. Egy magyar férfi 17, egy
magyar nő 14 évvel él kevesebbet, mint
nyugat-európai kortársa. A végtagok erei-
nek szűkülete vagy elzáródása önmagá-
ban is súlyos egészségügyi-szociális ter-
het jelent az évente elvégzett kb. 7000 vég-
tag amputáció következtében. Az érszűkü-
letben szenvedő betegek számára a szív-
infarktus és szélütés (stroke) kockázata is
jelentősen megnő, ezzel súlyos, életve-
szélyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is
gondolja, mekkora veszélynek van kitéve
stresszel teli mozgásszegény életmódja kö-
vetkeztében, hiszen környezetében az ér-
szűkület legfőbb rizikófaktorai vannak jelen.
Az érelmeszesedés sokszor már 40 éves

Jelentkezzen 
fájdalommentes 
thermokamerás 
állapotfelmérésre!
Dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos
Bejelentkezés: 
+36 30 638 24 88
Sonocentrum 
- Komárom, 
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

„A láb-zsibbadásom és a görcseim el-
múltak, fellazult a lábam, ami kemény volt,
mindez a 15 kezelés után! ”

Springó Károlyné, Dél-Komárom

korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és
csak évek  múlva jelentkezik görcsölő láb-
szárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji
szorító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbeteg-
ség elkerülhetetlen szövődménye a hajszál -
erek károsodása, amely sokszor a nem gyó-
gyuló sebek miatt a beteg végtagját, de életét
is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők csa-
ládja is gyakran megsínyli e betegséget, a
beteget lelkileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős része is ebből
a betegségcsoportból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszű-
kületes betegeknek, hiszen az új magyar ta-
lálmány, a sonoterápia a betegek 85%-ánál
eredményes! A gyógymód klinikailag igazolt,
fájdalom- és  mellékhatásmentes. A terápia
lényege: az artériákban kialakult érszűkület
vagy elzáródás kezelése a szívösszehúzó-
dással szinkronban adagolt alacsony frek-
venciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon ha-
tásos  gyógymód lehetővé teszi mindazok
állapotának javítását, akik az eddigi keze-
lési módokkal nem tudnak megfelelő javulást
elérni, akiknél nem alkalmazhatóak a sebé-
szeti eljárások, vagy nem vállalják azt. Az al-
sóvégtagi és nyaki érszűkületesek, a koszo-
rúér-betegek, a cukorbetegség érszövődmé-
nyesei, azaz bármilyen érelmeszesedéses
megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új

eljárás kiegészítheti a többi gyógyítási mód-
szert, része lehet komplex rehabilitációs el-
járásnak, de önálló terápiaként is eredmé-
nyesen alkalmazható. A test egészére fejti ki
hatását, nincs gyógyszer kölcsönhatás, al-
lergia, de túladagolás sem lehetséges. Már
az első 20 kezelés alatt megkezdődik az
érezhető és műszeresen is mérhető javulás.
Az egész testben tisztítja az ereket, és olyan
irigylésre méltóan eredményes, hogy már
hamisítani is próbálják. A sonoterápia más
eljárással nem helyettesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra
eredményeként a járástávolság kilométe-
rekre hosszabbodik, a lábszárgörcsök meg-
szűnnek, a végtagok átmelegszenek. A haj-
szálér keringése javul, az addig nem gyó-
gyuló sebek begyógyulnak. A szívbetegek
terhelhetősége megnő, anginás panaszaik
megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatás-
sal szólnak az eredményekről.
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Regisztrációs adó bevezetését
tervezi a luxus és a felső 

középkategóriába tartozó sze-
mélygépkocsikra a Fico-kor-
mány.

A pénzügyi tárca leendő vezetője,
Peter Kažimír szerint a regisztrációs
adó összegét vélhetően a gépko-
csik motorja hengerűrtartalmának
és káros anyag kibocsátásának
függvényében állapítanák meg. „Biz-
tosan nem a Škodákat érinti majd a
dolog" - utalt Peter Kažimír az új adó
által érintett gépkocsi-kategóriákra.
A regisztrációs adó azonban így is
évi több ezer gépkocsit érinthetne,
hiszen Szlovákiában csak február-
ban csaknem 800, a prémiummár-
kák csoportjába tartozó új személy-
gépkocsit regisztráltak.

Robert Fico kormánya a sajtóér-
tesülések szerint a regisztrációs
adó bevezetése mellett a felső ár-
kategóriába tartozó lakhatási célú
ingatlanok adóterheit is növelni
szándékozik. Gazdasági elemzők
becslései szerint egy ilyen intézke-
déstől 120 millió euró körüli plusz
bevételt remélhetne az állam. (mti)

Olvasóink közül sokan nemrég kénytelenek voltak
szembesülni azzal a ténnyel, hogy egy régi va-

gyonjegykönyvük után most illetéket kell fizetni. 

A Központi Értékpapír-nyilvántartó
azzal állt elő, hogy azokért a számlá-
kért, amelyeken legalább 35 euró
értékű részvény van, vezetési díjat
kér az ügyféltől. Ez jelen esetben,
minimum 9,60 euró akkor is, ha a
részvény értéke nulla. A mintegy
700 ezer érintett csak akkor mentesült a
fizetés alól, ha a részvényeket február végéig átruházta
a Nemzeti Vagyonalapra. Aki február végéig ezt nem
tette meg, az fizesse ki a számlavezetés díját, és miután
az átruházás megtörtént, visszakapja az összeget. 

Az átruházást a Szlovák Posta 42 erre kijelölt fiókjában,
továbbá a RM-S Market 4 központjában lehet bejelenteni.
Aki a tulajdonában lévő értékpapírok árára kíváncsi, an-
nak pénzügyi tanácsadóhoz kell fordulni. Természete-

sen a tanácsadás nem ingyenes.
Sajnos azonban sokkal nehezebb

megszabadulni azoktól a részvé-
nyektől, amelyek tulajdonosa el-
hunyt. A családtagok csak úgy tud-
nak túladni rajtuk, ha újra meg-
nyitják a hagyatéki eljárást, ame-
lyet a bíróságokon kell kérvé-
nyezni. A bíróságnak jóvá kell

hagyni az örökösödési határozatot, s ezzel az örökös
már a részvények jogos tulajdonosa.

(miriák)

Az elfelejtett vagyonjegykönyvekLuxusadóval
növelnék 
a bevételt

Avállalat arra kér minden vá-
sárlót, aki DÅTID, NUTID vagy

FRAMTID sütőt vásárolt 11/34-
11/50 (év/hét-év/hét) gyártási dá-
tummal, hogy hívja a vevőszolgá-
latot a 02/5010 2658 telefonszá-
mon, és ingyen kicserélik az érin-
tett sütőrácsokat.

A sütőben található rácsok nem
kellő szélességűek, ezért sütés köz-
ben leeshetnek, és égési sérülést
okozhatnak. Az IKEA korábbi sérülé-
sekről nem értesült, a lehetséges bal-
esetek elkerülése érdekében azon-

ban kicseréli a sütőrácsokat, hiszen
termékeinek biztonságos használata
kiemelt fontossággal bír számára. A
sütőtálcák megfelelően illeszkednek,

azokat a visszahívás nem érinti.
Ez a felhívás csak a 11/34-11/50

(év/hét-év/hét) gyártási dátumú és
bizonyos cikkszámú sütőkre vonat-
kozik. A gyártási szám és a cikkszám
a sütő belsejében, az ajtóhoz közel
egy címkén található. -soi-

Az IKEA kicseréli egyes sütőinek sütőrácsait 

Mindegyik érdekes város,
tele látnivalókkal. És

hogy mi köti őket össze? A
kérdésre bizonyára sokan
sokféle választ tudnának adni.
A mi esetünkben azonban a jó
válasz az őrsújfalui ÉS?! Szín-
ház.

Ez a Komárom őrsújfalui vá-
rosrészében működő felnőtt
amatőr színjátszócsoport az el-
múlt egy év alatt a címben sze-
replő városokban lépett fel nagy
sikerrel, így öregbítve szűkebb
pátriánk és a szlovákiai magyar
amatőr színjátszás hírét. A lel-
kes, tehetséges csapat három si-
keres előadását – A helység ka-
lapácsa, A bajusz, Hamar egy
asszonyt – vitte el ezekre a fellé-
pésekre. A darabok rendezője
Szabó Csilla, és mindhárom elő-
adás fődíjat kapott (külön-külön)
a Jókai Napokon. 

Ez év júniusában felbuzdulva a
sikereken ők is megtartják a sa-
ját fesztiváljukat, ahová azokat a
csoportokat szeretnék meghívni,
akiknél ők is vendégeskedtek.

Azt viszont remélik, hogy az őrs -
újfalui városrészben található
kultúrház, amely a csapat ott-
hona, ellenáll az időnek és nem
omlik váratlan pillanatban össze.
A színház tagjai bíznak abban,
hogy a város vezetése egyszer
majd azzal is elismeri munkáju-
kat, hogy felújítja az omladozó-
ban lévő kultúrházat. d

Prága, Budapest,Celldömölk, 
Székelyudvarhely, Pozsony, Bécs

Az érdeklődők árajánlataikat meg-
tehetik írásban 2012. május 15-én
12,00 óráig a Nemesócsai Községi Hi-
vatalban, Fő utca 26, lezárt  boríték-
ban, „Súťaž - prenájom priestorov 
v MKS" felirattal.

A versenytárgyalás eredményéről a
pályázók levélben kapnak értesítést.

Közelebbi információt a Községi
Hivatalban nyújtanak, vagy a
035/7796108-as telefonszámon.

Az utóbbi esztendők hagyományait
követve a nagymegyeri önkor-

mányzat idén is kitüntette a város tan-
intézményeinek néhány pedagógusát.

A tanítók napján megrendezett ese-
ményen Néveri Sándor polgármester kö-
szöntötte a művelődési otthon színház-
termében megjelent pedagógusokat. Az
egyes tanintézmények javaslatai alapján
a március 31-én megrendezett ünnepsé-
gen nyolc pedagógus kapott díjat a város
önkormányzatától: Bankó Márta (Bartók

Béla Alapiskola), Varga Adrianna (Bartók
Béla Alapiskola), Eva Gombalová (Ko-
menský Alapiskola), Hervay Adrianna
(Vasút utcai óvoda), Bartalos Erika (Bar-
tók Béla téri óvoda), Décsi Mária (Janiga
József Művészeti Alapiskola), Csémi Zol-
tán (Kereskedemi Akadémia) és Lénárth
Zsuzsanna (Corvin Mátyás Gimnázium).
A díjátadást követően a helyi iskolák ta-
nulói és a művelődési otthon csoportjai
kultúrműsorral köszöntötték ünnepükön
a pedagógusokat. Kovács Zoltán

Szezonnyitó gyalog-
túrát és kerékpártú-

rát szervezett a Nagy-
megyeri Csigák Turista-
klub és a Nagymegyeri
Tekergők Városi Sport-
klub március 31-én. 

A hagyományos gya-
logtúra néhány éve már a
Sanyi bácsi Emléktúra
nevet viseli, mellyel a tu-
ristaklub korábban el-
hunyt, egykori túraszerve-
zőjéről, az egyesület haj-
tómotorjáról, id. Ollé Sán-
dorról emlékezik meg. 

A gyalogtúra és kerék-
pártúra hivatalos megnyi-
tója a Bartók Béla téren
található szlovák óvoda
udvarán zajlott, itt volt a
város polgármestere is. A
14 kilométeres gyalogtú-
rának pedig aktív résztve-
vője is volt Lapos Ildikó
alpolgármester, aki az
utóbbi időben rendszere-
sen látogatja a Csigák ter-
mészetjáró akcióit. „Mint-
egy százhuszonöten vet-

tek részt a mai közös ren-
dezvényünkön. A gyalog-
túra a Medve – Kulcsod –
Csilizradvány közötti tá-
von zajlott, bebarangolva
a Duna menti táj egy ré-
szét. A Tekergőkkel elő-
ször rendeztünk közös
akciót, együttműködésün-
ket a jövőben is folytatni
szeretnénk” – mondta a
két túra közös pihenőjé-
nek helyszínén ifj. Ollé
Sándor, a Nagymegyeri
Csigák Turistaklub el-
nöke. 

A kerékpártúra távja
eredetileg 46 kilométer

volt, amit végül kénytele-
nek voltak megváltoztatni:
„Az erős szél miatt rövidí-
tettünk a távolságon, de
így is több mint harminc
kilométert kerekeztünk.
Talán az időjárási viszo-
nyoknak is köszönhető,
hogy kevesebben teker-
ték végig a Nagymegyer –
Csiliznyárad – Kulcsod –
Nagymegyer rövidített tá-
vot, de így is tizenöten ke-
rekeztek a mai napon” –
nyilatkozta Varga Albin, a
Nagymegyeri Tekergők
Városi Sportkub elnöke.
Kép és szöveg: -kovács- 

Ünnepeltek a pedagógusok

Összefogtak a Csigák és a Tekergők 

Nemesócsa község
Községi Hivatal, Fő utca 26, 946 14  Nemesócsa

v e r s e n y t á r g y a l á s t   h i r d e t
a Nemesócsai Helyi Művelődési Központ épületében levő 

149,66 m2 alapterületű nappali bár, étterem és konyha helyiségeinek 
bérbeadására.

A helyiségek 2012. jún. 1-től vehetők bérbe.



A nemesócsaiakra nem az
a jellemző, hogy a problé-
máktól megfutamodnak, épp
ellenkezőleg: a hosszú évek
során megszokhattuk, hogy
a nemesócsai közönség igé-
nyes, és ennek mindenkor
hangot is adott. Így a 2012-es
évre is vannak már terveik,
és nem is akármilyenek. A
napokban felkerestük Bajcsi
Éva művelődésszervezőt,
akit a fent említett tervekről
faggattunk: „El kell mondjam,
igaz szerény a költségveté-
sünk, de ez nem jelenti azt,
hogy egy-két Nemesócsán
és környékén is népszerű
eseményt ne tudnánk meg-

valósítani. Ezek olyan prog-
ramok, melyek főleg a kö-
zösséget erősítik, és ebben a
nehéz világban ez most min-
dennél fontosabb. Ide sorol-
nám a hagyományos gyer-
mek horgászversenyt, amit
kis idő múltán követni fog egy
jellegzetes nemesócsai má-
jusfaállítás, mely igen köz-
kedvelt a falunkban. Mond-
hatnám olyan ízig-vérig ócsai
majális, ahol rendszeresen
fellép az Oucha fúvószene-
kar a mazsorettekkel együtt
és a helyi iskolák tanulói. Jú-
niusban nagy valószínűség-
gel lesz falunap is, melyet
megelőz a Csemadok által

szervezett gyermeknap. A to-
vábbiakban megemlíteném a
Zenei kavalkádot, mely szin-
tén népszerű a helyi lakosok
körében. Ezt a rendezvény
tavaly nem sikerült megren-
deznünk, de idén úgy néz ki,
megvalósul. 

Nyáron minden hónapban
szeretnénk egy nagyobb ren-
dezvényt véghezvinni. A
nyári programokat a Lecsó-
fesztivállal szeretnénk be-
zárni. Persze ezzel még nem
érne véget a sorozat, hisz a
tervek szerint októberben a
népdalkörök találkozójának
adunk otthont a helyi kultúr-
házban. Úgyhogy pergős
események előtt állunk, és
természetesen, ha sikerül
pénzt szereznünk, akkor ez a
paletta még bővülhet egy-két
eseménnyel“ – fejezte be tá-
jékoztatását Bajcsi Éva, a
kultúrház vezetője

-pint-
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Ógyalla

Dunamocs

Hetény

Nemesócsa

�

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Apárkányi LIMES–ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és a
helembai Pázmáneum Társulás jóvoltából indult vándorútra a dél-

szlovákiai régióban az a kiállítás, melyet a várpalotai Trianoni Múzeum,
illetve Alapítvány kölcsönzött bemutatásra. A kiállítás 16 panelból és 32
képből áll, térkép-, fotó- és írásos dokumentumokat tartalmaz, össze-
állítói Raffay Ernő és Szabó Pál Csaba történészek, akik történelmi lec-
keként mutatják be Trianon előzményeit és következményeit. Dunamo-
cson, az egykori községi hivatal épületében – Imánuel ház – ifj. Rácz
Kálmán történész nyitotta meg a kiállítást, a szép létszámú közönség je-
lenlétében. 

Ezt minden magyarnak egyszer látni kell ! – áll a kiállítás szórólapján,
mert amíg nem ismerjük múltunkat, nem becsülhetjük és védhetjük
eléggé jelenünket és jövőnket. Miriák Ferenc

Kissová Valéria 1953-ban született. Férjezett, két fiúgyer-
mek édesanyja, és boldog nagymama. Szlovákul és ma-
gyarul tökéletesen, németül passzív szinten beszél. Érdek-
lődési körébe tartozik az aktív éneklés és a környezetvédelmi
törekvések. Főiskolai végzettsége szerint kémia-természet-
rajz szakos pedagógus, valamint specializált, az innovációt
érintő tanulmányokat végzett a környezetvédelemmel kap-
csolatban. Pedagógusi pályáját 37 éve, 1976-ban kezdte a
helyi szlovák tnnyelvű alapiskolában. A tanítást 1983-ban
megszakította. Ebben az évben átvette a városi pionír- és if-
júsági ház (a mai Városi Szabadidőközpont) vezetését. Tíz
évig állt az intézmény élén amikor is visszatért előző mun-
kahelyére. 2006-tól az alapiskola igazgatóhelyetteseként is
tevékenykedik. Munkásságát dicséri többek között, hogy 
6 éve irányítja az ún. „Zöld iskola” nemzetközi környezetvé-
delmi programot. Minden évben sikeresen készít fel tanuló-
kat a járási kémiai olimpiászra és a kerületi kémiai, biológiai
olimpiászra. 7 éve szervez nyári gyermektáborokat, továbbá
érdekköröket is vezet. Sikeres javaslatot adott a Szlovák
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának, melynek
alapján a város elnyerte a környezetvédelmi miniszter kitün-
tetését. A „Mosoly” énekkarban több éve sikeresen tevé-
kenykedik. A gútaiak meg vannak győződve róla, hogy Az év
pedagógusa díj méltó helyre került.

-pint-

Az év pedagógusa
Gútán

Márciusban Gútán is át-
adták Az év pedagó-

gusa díjat. Ezt a méltó elis-
merést idén Mgr. Kissová
Valéria, a J.A. Komenský
Szlovák Tanítási Nyelvű
Alapiskola pedagógusa ér-
demelte ki. A díjat Horváth
Árpád, Gúta polgármes-
tere adta át. 

AKonkoly-Thege Miklós Művelődési
Otthon nagytermében került meg-

rendezésre a városi pedagógusnap. Az
idei ünnepséget a helyi Szabadidőköz-
pont mellett működő mazsorettcsoport
tagjai nyitották meg „Tánc szalagokkal”
c. koreográfiájukkal.

A városi hivatal oktatási osztályának ve-
zetője, Katarína Valachová köszöntötte a
megjelenteket, köztük az ünnepség fővéd-
nökét, Zemkó Margit polgármestert, Jad-
ranka Földesovát, az Állami Tanfelügyelet
Nyitrai Központjának tanfelügyelőjét, Karol
Lovász alpolgármestert, a képviselő-testü-
let tagjait, a város iskoláinak vezetőit, az
egyházak képviselőit és a pedagógusokat. 

A Konkoly-Thege téri Alapiskola pedagó-
gusai közül elismerésben részesültek: Kata-
rína Valachová, az osztályfőnöki és neve-
lési tanácsadói beosztásban végzett peda-
gógiai munkájáért és az oktatási reformok
megvalósításában való alkotó hozzáállásáért
és Anna Kašíková, az iskolai klubban végzett
sokéves munkájáért.

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda ki-
tüntetett pedagógusai: Tarr Nóra, az oktatási
folyamatban bevezetett új, innovatív mód-

szerek bevezetésért, az alsó tagozaton be-
vezetett új tantárgy – a drámai nevelés –
programjának kidolgozásáért és Papp Ildikó,
az óvodáskorú gyermekekkel pozitív és
kreatív hozzáállással végzett oktató-nevelő
munkájáért.

Az Új Negyed Óvoda kitüntetett pedagó-
gusa: Adriana Hajtmanová, a sikeres oktató-
nevelő munkájáért. 

A Művészeti Alapiskola kitüntetettje: Döme
József, a zenetagozatos diákok kamara-
zene-oktatásában elért sikereiért.

A Szabadidőközpont kitüntetésben része-
sült pedagógusa: Marcel Vereš, a drogelle-
nes tevékenység irányításában való aktív
pedagógiai hozzáállásáért. 

Kitüntetésben részesültek a születésük ke-
rek évfordulóját ünneplő pedagógusok:

80 évesek: Terézia Ondrejkovičová, Mar-
gita Krištofovičová, Jozef Krištofovič.

75 évesek: Elek Gizella, Pálinkás Erzsé-
bet, Bombek Irén.

70 évesek: Bögi Etelka és Benkó Ferdi-
nánd.

65 évesek: Szabó Olga, Kiss Mária, Mlin-
kovics Teréz.

Az idei ünnepséget a helyi Művészeti Alap-
iskola diákjainak fellépése tette színesebbé. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Kitüntették a pedagógusokat 

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda kitün-
tetett pedagógusai: balról Papp Ildikó és
Tarr Nóra

Kitüntetésben részesültek a születésük kerek
évfordulóját ünneplő pedagógusok: Benkó
Ferdinánd és Bögi Etelka

Március 31-én egy világméretű önkén-
tes kezdeményezés valósult meg, A

Föld Órája elnevezés alatt. A WWF idén 6.
alkalommal rendezte meg a történelem
legnagyobb környezetvédelmi esemény-
sorozatát. Évente egyszer – március
utolsó szombatján, helyi idő szerint
20:30-tól, 21:30-ig minden áramfogyasztó
kikapcsolását kérték az akcióba bekap-
csolódóktól.

Ebben az évben a hetényi Villa Heten pol-
gári társulás is részt vett az akcióban. Vál-
lalták, hogy informálják nemcsak Hetény
község lakosait, de a világhálón keresztül

honlapjukon is hirdetik az eseményt és fel-
kérik az embereket, hogy csatlakozzanak a
mozgalomhoz. Így a Villa Heten polgári tár-
sulás csatlakozott ahhoz a 67 tagú kulturális
szervezethez, 63 faluhoz és városhoz, ame-
lyek Szlovákiában az akció résztvevői voltak.

(miriák), Rancsó Péter felvételei

Az utóbbi években egyre több helyütt a tavaszvárást első-
sorban a húsvéti készülődés jegyében tartják. Így volt ez

Bátorkeszin is. Virágvasárnap a kultúrház előcsarnokában is-
mét megszervezték a tavaszváró alkotóházat. A délután fo-
lyamán a helyi oktatási intézmények pedagógusai, a kreatív,
ügyes kezű hölgyek, saját kézműves ismereteiket és a szü-
lők mesterségbeli tudását, ötleteit felhasználva segítettek ké-
szíteni közösen a gyerekekkel ajándékokat növényekből, tex-
tilből, papírból, tojásból. Kép és szöveg: (miriák)

Akik rendszeresen átutaz -
nak a Duna menti közsé-
gen, már megszokhatták,
hogy legnagyobb ünnepe-
ink alkalmából Szeginé
Sántha Ilona és Lajos Ilona
feldíszítik a kultúrház mel-
letti területet. Ez a kiállítás
egy tavaszhozó üzenet a
szívekben, a szeretet, a re-
mény jelképe, derűt, biza-
kodást fakasztó ajándék.

(miriák)
A szerző felvétele

A nemesócsai kultúra életképes

A rendezvényekből 
az idén sem lesz hiány

Kulturális szempontból Nemesócsa mindig megha-
tározó szerepet játszott a régiónkban, és ez most

sincs másképp. Annak ellenére, hogy több mint egy
éve kényszerfelügyelet alatt áll a község, a kulturális
szervezetek nem szűntek meg tevékenykedni, sőt egyre-
másra érték egymást a különböző rendezvények.

Tavaszváró alkotóház

A Föld órája

Tavaszváró üzenet: Ébredjen a szeretet!
Dunamocs

Bátorkeszi

Március 31-én délután a csicsói művelődési házban ha-
gyományőrző kézműves foglakozáson fiatalok és idősek

közösen készítették el a szebbnél szebb húsvéti díszeket. A
foglakozás alatt az alkotók jó hangulatát fokozta a vidám hát-
térzene, tea, édességek és az elmaradhatatlan élő nyuszik,
a gyermekek nagy örömére. zs

Húsvétváró hagyományőrző
kézműves foglakozás

Csicsó

A Trianon története és 
következményei vándorkiállítás
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Búcs

Naszvad

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

Novootvorené

LPG Vyššia 
čistota

- 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!“

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ jarná AKCIA

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ jarná AKCIA

=

A találkozóval kapcsolatban a falu polgármestere megosztotta
élményét hetilapunkkal: „Meghatódottan fogadtam a meghí-
vást a születésnapi ünnepségre. Az első pillanatban  emléke-
imben kutatva  azokat az eseményeket kerestem, mikor először
volt  szerencsém találkozni személyesen is András bátyámmal.
Több éven át szorgalmasan papírra írta emlékeit, így 2001-ben
megjelent  életregénye „Egy emberöltő“  címmel.  A könyv
községünk egyik kincsévé vált.  Az én szememben Nemes
András egyike a „ nagy“  naszvadiak közösségének. Barátaim-
mal, Holop Ferenccel és Németh Gyulával sokat gondolkoztunk
azon, hogy mivel is lepjük meg  András bátyánkat.  Így szüle-
tett meg egy újabb kis könyvecske „Mert nincs más szülőföld“
címmel. Ez nem gyémánt, nem arany, sem nem drágakő – egy
egyszerű kis könyv, mellyel szeretnénk nagy tisztelettel köszö-
netünket kifejezni Nemes Andrásnak mindazért, amit a nasz-
vadiakért tett. Miriák Ferenc, Holop Ferenc felvételei

Kanadában is bemutatkoztak
a népviseletes babák

Kanadában is bemutatták
a búcsi Népviseletes

Babák Házának tárlatát. A
múzeum anyagának egy
apró része hatalmas utat tett
meg, mivel a búcsi születésű
Cúth János és felesége, Ka-
talin meghívására eljutott a
tengerentúlra, pontosabban
Kanadába, az Ontario-beli
Oshawa város Magyar Há-
zába. 

miriák
Képarchívum

ASzegab vezetőségét is
kellemesen meglepte,

hogy a régió tizenegy te-
lepüléséről jelentkeztek a
gazdák a jubileumi, tizedik
falusi borversenyre. A
szakmai bírák 251 bormin-
tát – 161 fehér- és 60 vö-
rösbort – értékeltek.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen Szabó Sándor
köszöntötte a vendégeket,
majd a Szegab Polgári Tár-
sulás elnöke mondott be-
szédet, aki elmondta, hogy a
fehérborok kategóriában 1
Champion, 1 nagy arany, 21
arany-, 57 ezüst-, 63 bronz -
érem került kiosztásra, 18
borminta oklevélben része-
sült. A vörösborok közül 2
nagy arany, 15 arany-, 30

ezüst- és 27  bronzérem
született, 16 borminta pedig
oklevelet kapott.

A vörösborok kategóriá-
ban a két nagy aranyat, a
bátorkeszi Vinória Pincészet
Merlot és Dunaj boraival érte
el. A fehérborok közül a
nagy aranyat, a szentpéteri

Lengyel László Fehér bur-
gundi borával érte el, de en-
nél is értékesebb a bátorke-
szi Domonkos Pincészet
Zöldveltelini bora, amely is-
mét Champion-díjat kapott.

(miriák)
A szerző felvételei

A borokat Garai János, Kovács Béla, Csémi László, Gajdosík
József, Nagy Róbert értékelte. Vakteszt alapján a legtöbb pont-
számot elért borminta Gajdosík József Alibernetje volt, amely el-
érte az aranyérmes minősítést (88 pontot). A második helyzett bor-
minta Buglos Péter Királyleánykája lett, a harmadik helyen pedig
Gajdosík József Kékfrankosa végzett.

A polgármester vándorserlegét Ledeczky Katalin Zöldveltelíni és
Gajdosík József Kékfrankos bora nyerték el. zs

Nyolcadszor mérettethetik össze bo-
raikat eurorégiónk borászai, szőlé-

szei és szőlősgazdái, ugyanis euroré-
giós vándor borversenyt hirdet a sári-
sápi önkormányzat.

Az Ister-Granum Eurorégió területén élő
magyar gazdák bormintáikat április 17-én
adhatják le a sárisápi Bányász Művelődési
Házban 10 és 18 óra között, míg a felvidéki
érdeklődők a párkányi Művelődési Házban
ugyanezen a napon 10 és 15 óra között.

Ezt követően április 20-án zajlik a zsűrizés,
az eredményhirdetés pedig május 5-én
lesz Sárisápon.

A borversenyre nevezni fajtánként két
minta leadásával lehet, szabvány 0,75 lite-
res zöld vagy fehér üveggel dugózva. Az
üveg nyakára a nevezőknek címkét kell el-
helyezniük, amire ráírják a tulajdonos nevét,
lakcímét, a szőlő termőhelyét, a bor fajtáját,
jellegét és évjáratát. A nevezési díj 1400 fo-
rint fajtánként, az ünnepi eredményhirdetés
vacsorájának ára is ennyi.

(miriák)

Zöldveltelini szőlőből is lehet
Champion-bort készíteni 
Bátorkeszi

Borok eurorégiós csatája már nyolcadszor
DELTA előzetes

Csicsói borok VI. fesztiválja

Acsicsói borosgaz-
dák közössége

március 24-én tartotta
idei borfesztiválját. A
rendezők 52 beneve-
zett bormintát számol-
tak össze, 29 fehér- és
23 vörösbor-mintát.

Évek óta visszatérő vendé-
gek Megyercsen a falusiak

nagy kedvencei, a gólyák, me-
lyeknek fészke a falu közepén
egy villanyoszlop tetején van.
Az elmúlt években általában
mindig márciusban megjöttek,
de most nem tudni miért pont
április elsején érkezett meg az
első gólya.

Ezzel kapcsolatban Farkas Adél, aki már jó pár éve figye-
lemmel kíséri a gólyapár ténykedését, ezt mondta: “Utána-
néztem és jól emlékeztem, a mi gólyánk márciusban érkezett
az elmúlt 3 évben. Az idén április elsején ért haza a me-
gyercsi gólyapár első tagja. Egész nap hideg szél fújt és dél-
utánra havaseső is esett. Sajnáltuk szegény gólyát, ahogy
belelapult a fészkébe, várva a jó időt.

Mint megtudtuk, először mindig a hím érkezik a fészekre,
majd 2-3 nap elteltével követi őt a párja. Addig a „háziúr” ren-
dezgeti a tél által megtépázott fészket. A hím gólya mindent
megtesz annak érdekében, hogy a „lakás” kellően előkészí-
tett legyen a gólyaasszonyság számára. -pint-

Megjött a gólya
Megyercs

Március végén a helyi Csemadok kezde-
ményezésére egy kiállítást rendeztek a

Boschán-kastélyban. A tavalyi húsvéti kiál-
lítást váltotta fel ez a néphagyományt nép-
szerűsitő seregszemle, mely Megyercs köz-
séget mutatta be a nagyközönségnek.

A közel száz évet felölelő bemutatón régi,
megsárgult fényképeken  a falusi emberek és a
falu régies arca is megelevenedik egy pillanatra.
A kiállítás egy másik részében régen használa-
tos szerszámokat mutattak be, mint a mángoló-
fát, több mint 100 éves vasalót, különböző fűré-
szeket, továbbá egy rokkát, katonaládát, fonott
kenyérkosarakat, kancsókat és korsókat, szőlő-
darálót. 

A látogatók megtekinthették az 1901-ből szár-
mazó falvédőket, egy eredeti mozsárt, egy vaj-
köpülőt, egy sütőlapátot. A képeken megeleve-
ledtek a régi emlékek, a megyercsi táj, az utcák,
a nádtetős házak. -pint-, Kép: Farkas Adél

Megyercs a múlt században

Afaluból 65 évvel ezelőtt 585 családot és 3328
személyt (5768 lakosból) telepítettek át Ma-

gyarországra és Csehországba. Talán a leg-
idősebb egykori naszvadi  lakos a jelenleg
Budakeszin élő Nemes András, aki nemrég
töltötte be kilencvenedik életévét. Haris József
polgármester, Holop Ferenc, a művelődési ott-
hon igazgatója és Németh Gyula abban a meg-
tiszteltetésben részesülhetett, hogy részt vehet-
tek a születésnapi ünnepségen. 

Az ember elmegy, a szülőföld örök

Március végén egy vidám hangulatú összejövetel
helyszíne volt a gelléri kultúrház. Itt rendezték meg

már 20. alkalommal a helyi berkekben igen népszerű
amatőr borversenyt, mely az utóbbi időkben más bo-
rosvidékek gazdáinak a figyelmét is felkeltette, így egy
baráti társaság Farnadról is benevezett. 

A borversenyeken megszokott szabályoktól eltérve, itt
mindenki pontozhatott, aki úgy érezte egy kicsit is ért a bo-
rokhoz. Így a 65 résztvevő közül 56-an éltek is ezzel a lehe-
tőséggel. Az este hét órakor kezdődő bormustra éjfél előtt
néhány perccel fejeződött be. 18 fajta fehér és 16 fajta vö-
rösbor került terítékre. A zsűri a sorszámmal ellátott borokat
szín, illat, íz, valamint zamat szerint rangsorolta. Közben
Pálfy Gábor zenefelelős kellő hangulatot teremtett a kultúr-
ház nagytermében. Éjfél után erdményt hirdettek, melyből ki-
derült, hogy a 32 benevezett borosgazda közül kik lesznek
a helyezettek, illetve a nyertesek. 

A fehérborok kategóriájában az első helyet hazai ver-
senyző szerezte meg Dobronyi Imre személyében. Második
helyen végzett az ugyancsak hazai színekben induló Bara-
nyai Zsolt, míg a harmadik hely tulajdonosa is gelléri lakos
lett Filkó Gábor által. Megállapíthatjuk, hogy a fehérborok
versenyében abszolút a hazai borok domináltak. A vörös-
borok versenye már nem volt ennyire egyöntetű, ugyanis itt
a nemesócsai Magyarics Gusztáv vitte el a pálmát, vagyis az
ő bora lett az első. Másodikként a gelléri Dobronyi Imre, míg
a harmadik helyen a nemesócsai Magyarics Gusztáv máso-
dik benevezett bora végzett. A borverseny után kezdődő vi-
dám hangulat egészen hajnalig eltartott. -pint-

Gelléri amatőr borverseny
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Első fotóm

Pasztorek Amira Kira
Bátorkeszi
(2450/40)

Papp Kiara
Nagykeszi 
(3250/52)

Hegedűsová Alexandra
Komárom
(2400/48)
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Újszülöttek:
Rebrošová Simona (Gúta); Mészáros Krisztián (Nasz-
vad); Bardiovská Sofia (Komárom); Forgáčová Viktória
(Csallóközaranyos); Rigó Máté (Marcelháza); Martinče-
ková Nela (Komárom); Papp Kiara (Nagykeszi); Simon
Zara (Komárom); Pasztorek Amira Kira (Bátorkeszi);
Olasz Lili (Komárom); Poló Klaudia (Nemesócsa); Hege-
dűsová Alexandra (Komárom); Bogárová Tamia (Gúta);
Grajski Máté (Búcs); Markuszek Dominik (Csicsó).

Elhunytak:
Kálmán József (55) Marcelháza; Füssy János (64) Ke-
szegfalva; Majer Julianna (88) Nemesócsa; Tóthová
Mária (80) Komárom.

Házasságot kötöttek:
Valach Zoltán és PaedDr. Vargová Andrea (Komárom);
Pohlmüllner József (Dél-Komárom) és Kaszbeková Eva
(Észak-Komárom); Farkas Norbert (Komárom) és 
Víghová Judita (Medve).

Gyors és megbízható 
kölcsön intézés.

Hívjon: 0919 079 983
Szlovákiában, Magyarorszá-
gon, Németországban, Auszt-
riában dolgozók (agentúra is),
nyugdíjasok, vállalkozók ré-
szére is.

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

Megemlékezés
„Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
2012. április 8-án, halálának 

15. évfordulóján 

id. Fekete Tivadarra Ekelen. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma percet ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét őrző, szerető családja.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK GyORS,
MEGBÍZHATÓ 

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

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.

A budapesti Metafizikai
Parapszichológiai Szel-
lemtudomány Akadémia
tanfolyamot indít április 14-
15-én, reggel 9-kor Komá-
romban a Csemadok épü-
letében. Érdeklődni lehet a
0915 113 593 vagy a 0918
264 348-as telefonszá-
mon.

• Középiskolai végzettségű
építésvezetőt keresek.
Tel.: 0905 295 528.

,,Ha én írhatnám sorsod könyvét,
Szíved-lelked vágyát, életed  örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb TE lennél ezen a világon.“

Április 12-én ünnepli 
2. születésnapját 

Godány René Pozsonyban. 
Szívből köszöntik szülei, 

nagyszülei és a rokonság.

Garai Gergő 
április 1-jén ünnepelte 4. szülinapját, 

Garai Márk 
április 6-án ünnepelte 1. szülinapját.
E szép ünnep alkalmából nagyon sok
boldog szülinapot és vidám gyermek-
kort kíván nektek: anyu, apu, a nagy-
szülők, keriék és dédi Ógyalla-Vékről.

„Nyolc tavasz telt jöttöd óta
Ma olyan vagy, mint kis manócska,
Ki ha kacag, szívem nevet,
Mert nincsen olyan, ki nem szeret.
De ha szemed lepik könnyek,
S kis fejedre gondok jönnek,
Mikre nincs is magyarázat,
Ez nékem is hidd csoda bánat.
Azt kívánom, boldog legyél,
S rosszból részt Te sose vegyél,
Legyen vidám összes napod,
S oly gyönyörű a holnapod,
Milyet gyermek sosem látott,
S híre járja nagyvilágot.
S ha Rád köszönt az álmos éjjel,
Az éj egy vászont húzzon széjjel, 
Hol csillagpor az aranyfesték,
S ettől ragyogjon az estéd.
Hold legyen az ágyacskád,
Puha felhő párnácskád,
Ez minden, mit Gábor és Anna kaphat,
Hisz nénnye ennyit adhat,
Mégis lelkét adja Néktek,
Mert életénél is jobban szeret Titeket.
Boldog születésnapot kívánok:

Židek Anna (április 9.)

Židek Gábor (április 15.) 

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Április 10-én ünnepli 80. születésnapját 
a drága jó édesanya, nagymama 

Simon Mária Ekelen.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak és jó erőt,
egészséget kívánnak lányai Veronika és Erika, vejei János
és Imre, unokái Gábor, Anita, Ádám és az egész rokonság.

Április 3-án 
ünnepelték 
5. születésnapjukat 

Tóth Kira
és Tóth Bence

Hetényen. 

Április 5-én ünnepelte 
6. születésnapját 

Krén Krisztián Szentpéteren.
Boldog szülinapot: anya, Németh

mama és nagybátyád Olivér.

„Ezt a napot régen vártuk, 
Megjegyeztük a naptárban, 
Tanultunk is egy kis verset 
Csörgedező patak mellett!
Életed úgy folyjon szépen, 
Mint patak a medrében, 
Virágok közt folydogáljon, 
Szülinapodra ezt kívánjuk!
Isten éltessen sokáig!“

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál: 
testvérük Orsi, szüleik, nagyszüleik, nagynénjük, 

nagybátyjai és dédipapa. 

• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Tel.: 0905 269 733.

• Eladó Ógyallán új 1-szo-
bás lakás 16.400 €-tól, és új
2-szobás 19.000 €-tól. Le-
hetséges engedmény 5-
10%. Tel.: 0905 663 408.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.

• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Csallóközaranyoson a Du-
nánál kiadó kert. Tel.:
035/7781 017 az esti órák-
ban.

• A Metagold kenőanyagok
hálózati kereskedelmével
foglalkozó cég munkatársa-
kat keres egész Szlovákia
területén. Az anyacég, a Me-
tabond Kft. 20-éves tapasz-
talattal rendelkezik, mely
alatt több ezres hálózat épült
ki Magyarországon és Ro-
mániában. Szlovákiában a
hálózatépítés 2011 novem-
berében indult. Kezdetben
nem szükséges vállakozó-
nak lenni, a tevékenység vé-
gezhető mellékállásban is.
Szerdánként cégünkben
(Kostolné nám 15. Kolárovo)
tájékoztató jellegű bemuta-
tókat tartunk este 18.30-tól.
Info: 0948 221 339.
• Eladó heremag. Tel.: 0907
578 200.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár:
27.000 €-tól. Tel.: 0905 663
408.
• Eladók 7 hetes Dominant
tojójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-
féle színben (barna, kender,
fekete, kék, sasex). Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.

• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
•  Eladó 3-szobás teljesen
felújított lakás Gúta központ-
jában, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 072 558.

•  Megrendelhetők bábolnai
brojlercsirkék és tojójércék.
Tel.: 0915 954 912.
• 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
csallóközaranyosi raktárába,
meghallgatás minden pénte-
ken 9-től 12-ig. Bindics Lajos
0918/956 573, Rudolf Károly
0918/185 810.
• A csehországi Veselí nad
Moravou Night Clubs szim-
patikus lányokat felvesz. Ha-
zai és külföldi klientúra, fize-
tés minden  nap készpénz-
ben. Munkaidő megegyezés
szerint, szállás ingyenes.
Diszkréció és megbízható-
ság. Jöjjenek és győződje-
nek meg róla, nem fogják
megbánni! Tel.: 0905 244
226.

• Mellékállásban kere-
sünk 3 és 55 év közötti
hölgyeket és urakat fo-
tózásra, divatbemuta-
tókra, reklámfilm sze-
repekre, szépségver-
senyekre stb.. Jelent-
kezés a www.monde-
caste.hu weboldalon.
• Eladó 25 zöld láda.
Tel.: 0915 128 674.
• Tujafák eladók 1,50
magas, ár: 3,50 €/db.
Tel.: 0908 301 461.
• Gondozott kert eladó

Kabátfalu mellett, ár meg-
egyezés 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
Komáromban. Tel.: 0902 841
761.
• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Os-
trove, 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.
• A Duna-parton, Karván,
közvetlenül a töltés mellett
669 négyzetméteres, ház-
építésre alkalmas gyönyörű
telek eladó. Tel.: 0907 910

397.
• Predám 3-izbový RD
v Kameničnej. Tel.:
0905 972 268.
• Villanymotorok, fű-
nyírók, öntözőmotorok
tekercselése. Gadóci
út, Agrostav. Tel.: 0915
470 709.
• Különféle akciók!
Épített cserépkályhák,
hordozható cserép-
kályhák, kemence-
rendszerek, kerti gril-
lek samottból, kemen-

zokat a berdoerik@gmail.
com  címre várjuk.
• Nem banki gyorskölcsön
vállalkozóknak 900 €-ig. tel.:
0905 269 733.
• Eladók új könyvek 50-70
%-os kedvezménnyel. Tel.:
0903 574 191.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó térkő, járdaszegély,
kerítésre betonkalapok. Tel.:
0908 042 655.
• Kiadó 1-szoba konyhás la-
kás a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0908 136 744.
• Otthonról végezhető
munka, kössön életbiztosí-
tást a legkedvezőbben. Tel.:
0903 012 334.

cék, bútorok, tükör- és kép-
keretek (fenyőből, tölgyből,
cserépből, bükkből), csapá-
gyak. www.cserepkalyhak-
mobilcserepkalyhak.hu. Tel.:
0036/203979102.
• Teraz sa oplatí kúpiť ob-
chodný priestor, -25 % zľava.
Tel.: 0905 562 711.
• Bejárónői munkát + varrást
vállalok. Tel.: 0908 787 459.
• Önálló tapasztalt, dinami-
kus könyvelőt keresünk
könyvelői irodánkba. Életraj-

• Korlátlan kereseti lehető-
ség! Segítek. Tel.: 0903 783
477 – 15.00 után.
• Festés és glettelés kisebb
kőművesmunkát vállalok,
KN. Tel.: 0944 080 121.
• Térkő gyártása és lera-
kása. Érdeklődni lehet: 0907
501 979 vagy 0908 463 661.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Eladók új fa kerti bútorok
féláron, 2-pad + asztal, 210
€. Tel.: 0915 270 685.
• Ki tudna segíteni, hogy hol
lehet leadni a műanyagku-
pakokat? Tel.: 0907 479 225.
• Eladó színes tv, gyermek
sportkocsi. Tel.: 0948 006
071.
• Eladó Renault Megane 1.6i,
1997, kiváló állapotú, gará-
zsolt. Tel.: 035/7741 188.
• Eladom vagy bérbe adom
felújított 3-szobás téglalaká-

som, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Duna-parti ház nyaralónak
eladó, csónak leereszthető
közelebb. Tel: 0907 167 096.
• Csempézést, kőműves-
munkát vállalok. Csempézés
7-10 €/m2. Tel.: 0907 401
981.
• Házak külső szigetelése
3,50-5,50 m2 + színezés 2-3
€/m2. Tel.: 0908 695 877.
• Eladók Škoda Favorit kere-
kek, 5 €/db. Tel.: 0905 245
832.
• Favorit motor, váltóval
együtt eladó, 80 €. Tel.: 0905
245 832.
• Gabona-daráló eladó 
4 kW-os motorral, ára: 100 €.
Tel.: 0905 245 832.
• Eladó 80 m2-es lakás er-
kéllyel a Hajós utcában. Tel.:
0905 230 373.
• Garázshely a Hoffer ben-
zinkútnál eladó. Tel.: 0905
773 527.
• Egyszobás lakás kiadó Ko-
máromban. 0907 636 113.

• Smaragdtuja 70 cm –
4,50 €, 90 cm – 6 € Gú-
tán. Tel.: 0905 896 431.

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztő-
ségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�
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www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059

370
eur

Výcvik vodičov 
na skupinu „B“ 

Dopravné nehody

Dňa 31. marca 2012 o 09.45 hod. na ceste pri obci Ne-
svady časť Aňala došlo k dopravnej nehode, kde vodička
Monika K. viedla osobné motorové vozidlo zn. Peugeot v
smere od  obce  Nesvady na  Nové  Zámky,  pričom pri pre-
chádzaní  tiahlou ľavotočivou  zákrutou v smere svojej jazdy
stratila za doposiaľ nezistených okolností kontrolu nad ve-
dením vozidla. Vodička sa  snažila vozidlo udržať v smere
jazdy vo svojom jazdnom pruhu, napriek snahe však po vý-
jazde zo zákruty prešla do protismernej časti vozovky, kde
prednou časťou ňou vedeného motorového vozidla narazila
do  ľavej  prednej  časti  v protismernej časti vozovky pri-
chádzajúceho motorového vozidla zn  Toyota, ktoré viedol
vodič Jozef M. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu spo-
lujazdkyne v motorovom vozidle zn. Toyota,  Alice M.,  ktorá
utrpela zranenia s predpokladanou dobou  liečenia  cca 4
týždne. Ďalej došlo k zraneniu vodičky Moniky K., ktorá
utrpela zranenia  vyžadujúce si dlhodobé liečenie a spolu-
jazdkyňa vo vozidle zn. Peugeot utrpela zranenia s pred-
pokladanou dobou liečenia do 7 dní. Požitie alkoholu zistené
nebolo, pri dopravnej nehode vznikla materiálna škoda vo
výške cca 12.000 €.

•   •   •
Dňa 31. marca 2012 o 20.10 hod. Dušan  F. viedol moto-

rové vozidlo zn. Audi  v meste Kolárovo po ul. Školskej 
označenej dopravnou "Stoj, daj prednosť v jazde" smerom
do  križovatky s ul. Mierovou označenou dopravnou znač-
kou ako "Hlavná cesta". Menovaný nedal prednosť  osob-
nému motorovému vozidlu zn. Škoda Felícia, ktoré viedol
vodič Marek L., následkom čoho došlo medzi nimi k zrážke.
Pri dopravnej nehode vznikla materiálna škoda vo výške cca
1 500 €. Vodič Dušan F. bol následne podrobený dychovej
skúške na zistenie alkoholu  s výsledkom 0,80 mg/l alkoholu
v dychu. U vodiča Mareka L. požitie alkoholu zistené nebolo.
Vodičovi Dušanovi F. bolo vznesené obvinenie za prečin
ohrozenia  pod vplyvom  návykovej látky. 

Dňa 03. marca 2012 v čase okolo 00.40 hod.  po ceste v
obci  Tôň  v  smere od Bratislavy  smerom na Komárno vie-
dol Ľudovít N. osobné motorové vozidlo zn. Audi,  pričom  z
dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti v obci,
bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície. Počas kon-
troly bolo zistené, že menovaný má právoplatným rozhod-
nutím uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Za
uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin
marenie výkonu úradného rozhodnutia.  

•   •   •
Dňa 22. februára 2012 okolo 15.20 hod. Štefan  B. viedol

traktor zn. Zetor,  po miestnej  komunikácii vedúcej od
centra  obce  Kravany  nad Dunajom  k ceste I/63,  kde  bol
zastavený a  kontrolovaný  hliadkou  polície. Menovaný  po-
čas kontroly nepredložil doklady potrebné k  vedeniu  a
prevádzke traktora, pričom  bola  u  neho  vykonaná  dy-
chová  skúška s výsledkom 0,41 mg/l alkoholu v dychu. Ná-
sledne bolo zistené, že Štefan B. nie je držiteľom vodič-
ského oprávnenia na skupinu "T" a  že  má  právoplatným
rozhodnutím  uložený zákaz činnosti viesť motorové vo-
zidlá.  Za uvedené konanie mu bolo dňa 29. marca 2012
vznesené obvinenie pre prečin marenie výkonu úradného
rozhodnutia.

V utorok 10. 4. predpokladám v
našom regióne zrána ešte veľmi
chladno, cez deň polojasno a bez
zrážok . Nočná teplota od  - 2 do  
0  C̊, časté prízemné mrazíky, denná 
teplota od + 12 do + 16  ̊C. Slabý, neskôr
mierny J vietor do 6 - 8 m/s.    

V stredu 11. 4. predpokladám v na-
šom regióne slabé oteplenie, polo-
oblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 2 do + 4  ̊C, cez deň od + 14 do
+ 16  C̊. Mierny J vietor do 6 - 8 m/s.      

Vo štvrtok 12. 4. predpokladám v našom
regióne ešte väčšie oteplenie, polooblačno,
popoludní pri zväčšenej oblačnosti miestami
prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od + 6 do + 8  ̊C, cez deň od + 17 do
+ 19  C̊. Mierny vietor J smeru do 6 - 8 m/s.  

V piatok 13. 4. predpokladám v našom re-
gióne konečne daždivo, veľká oblačnosť až
zamračené a občasný dážď, malá možnosť
aj búrok. Množstvo vlahy do 10 - 12 mm.
Nočná teplota od + 9  do + 11  ̊C, denná  tep -

lota od + 19 do + 21  C̊. Mierny
vietor J smeru do 6 - 8 m/s.
pri búrkach prechodne zo-

silnie. 
V sobotu 14. 4. predpokladám v

našom regióne ešte stále daždivo,
veľká oblačnosť až zamračené s
občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 9 do + 11  C̊, denná teplota od
+ 16  do + 18  C̊. Slabý premen-
livý vietor do 2 - 4 m/s.  

V nedeľu 15. 4. predpokladám v našom
regióne premenlivo, zrána polojasno, cez
deň pri zväčšenej oblačnosti miestami pre-
hánky alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 5
mm. Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, cez deň
od + 18 do + 20  C̊. Mierny J vietor do 6 - 8
m/s.  

V budúcom týždni očakávam premenlivé,
aprílové počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 10. 04 - 15. 04

Zverejnenie informácie

... 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

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Na 11-hodinovom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Komárne

padlo vo štvrtok (29.3.) niekoľko veľmi
dôležitých rozhodnutí, mestskí poslanci
prijali stratégiu spoločného územnoplá-
novacieho a hospodárskeho rozvoja Ko-
márna a maďarského Komáromu.

„Tieto dve mestá sú susedné, delí ich rieka
Dunaj a nachádzajú sa v dvoch štátoch.
Spoločne sme získali grant Európskej únie,
v zmysle ktorého pripravíme spoločný plán
územného rozvoja. Uvedomujeme si, že v
Európe existujú hranice, ale majú stále
menší a menší význam, preto musia mať
tieto susediace mestá spoločnú územnoplá-
novaciu dokumentáciu, okrem iného aj z hľa-
diska dopravy“ - zdôraznil Štefan Pásztor s
tým, že doprava musí byť zladená a jednot-
livé funkcie sa nesmú zdvojovať.

Podľa slov prednostu spoločnú koncepciu
dvoch miest prijali všetci poslanci. „Stratégiu

sme vypracovali s odborníkmi obidvoch
strán, komparatívne výhody chceme čo naj-
lepšie využiť. Európske plány svedčia o tom,
že v budúcnosti sa zvýši doprava na Dunaji
a my sa chceme na túto stratégiu dôkladne
pripraviť“.

Mestskí poslanci prijali aj celý rad všeo-
becne záväzných nariadení, schválili správu
o hospodárení škôl a školských zariadení v
správe mesta, ktoré pri všetkých ťažkostiach
gazdujú s prebytkom.

„Hovorili sme aj o podnikateľských aktivi-
tách, nedoriešili sme však otázky cestov-
ného ruchu. Poslanci mali rozličné názory,
takže tento bod sme preložili na ďalšie za-
sadnutie. Taktiež na aprílovom zasadnutí bu-
deme riešiť problematiku termálneho kúpa-
liska a nového piesočnatého kúpaliska pri
mŕtvom ramene Váhu. V minulosti pri Váhu
už existovalo kúpalisko a teraz plánujeme
revitalizáciu tejto pláže“.

Zdroj: novezamky.sme.sk

Vokrese Komárno sa vo februári opäť
zvýšil počet nezamestnaných osôb.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) Komárno zaevidoval 18,10 %-nú
nezamestnanosť.

„Je to o 298 osôb viac ako v mesiaci ja-
nuár, registrujeme teraz 10.399 osôb, ktoré
sa uchádzajú o zamestnanie“ - uviedla ria-
diteľka Gabriella Nagy s tým, že v Komár-
ňanskom okrese je najviac ľudí bez práce v
Svätom Petri, kde je už 30 %-ná nezames-
tnanosť. Nadpriemernú nezamestnanosť evi-
dujú aj v obciach Marcelová, Bajč, Patince,
Martovce a Modrany. Nepriaznivá je situácia
aj v mestách, v Hurbanove čaká na prácu
789 a v Kolárove až 1020 ľudí.

Podľa starostu obce Svätý Peter Jozefa
Jobbágya postihlo pracujúcich zrušenie via-

cerých okolitých firiem. „Naši obyvatelia cho-
dili dlhé roky za prácou do maďarského Ko-
máromu do firmy Nokia, ale prednedávnom
boli prepustení. Z komárňanských lodeníc
muselo odísť tiež niekoľko zváračov. Po-
dobný osud postihol aj zamestnancov kolá-
rovskej firmy Kromberg & Schubert, s.r.o.,
ako aj pracovníkov firmy Suzuki v maďar-
skom Ostrihome“ - objasnil starosta s tým, že
situácia sa pravdepodobne zlepší, nakoľko
sa začínajú jarné práce a súkromne hospo-
dáriaci roľníci zamestnajú niekoľko desiatok
ľudí. „Najväčšia nezamestnanosť vzniká pra-
videlne v zimných mesiacoch, sezónne poľ-
nohospodárske práce situáciu zmierňujú“ -
povedal. Dodal, že obecný úrad tiež prijme
niekoľkých sezónnych zamestnancov.

Zdroj: novezamky.sme.sk

Už v mesiaci apríl sa vodiči motorových
vozidiel  môžu stretnúť na cestách okresu
Komárno so žiakmi základných škôl, ktorí
skontrolujú vodičom rýchlosť v blízkosti škôl.
Samozrejme táto aktivita bude vykonaná v
súčinnosti s dopravnými policajtmi v rámci
preventívnych aktivít,  kde sa nedisciplino-
vanosť bude riešiť prevažne dohovorom a
disciplinovanosť odmeňovať. 

Princípom tejto aktivity je vykonanie pred-
nášky pre žiakov 4. alebo 5. ročníka zá-
kladnej školy, kde sú im policajtom vysve-
tlené základné povinnosti chodcov  a  cy-
klistov. V závere prednášky sú žiaci požia-

daní o vyhotovenie  obrázkov a záložiek do
kníh s dopravnou tematikou.  V priebehu na-
sledujúcich dní do školy opäť zavítajú do-
pravní policajti a  spolu s deťmi vykonajú v
blízkosti školy preventívnu akciu, kde sú vo-
dičom rozdávané deťmi vyrobené predmety.
V rámci tejto akcie sa deti zoznámia s  tech-
nickými prostriedkami dopravnej  polície, s
praktickými ukážkami a riešením doprav-
ných situácií v blízkosti  školy.

Tento preventívny projekt je realizovaný
od roku 2010 a touto cestou ponúkame zá-
kladným školám v okrese Komárno mož-
nosť zapojiť sa do spomínanej aktivity.

Nezamestnanosť 
v okrese Komárno sa opäť zvýšila

Mestskí poslanci schválili spoločný
projekt s mestom Komárom

Viac ako stotisíc cestujúcich pre-
pravili od nedele 4. marca sú-

kromné vlaky spoločnosti RegioJet na
trase Bratislava – Dunajská Streda –
Komárno.

Počet prepravených cestujúcich je
denne viac ako dvojnásobný oproti počtu
cestujúcich, ktorí využívali vlakové spoje-
nie predchádzajúceho dopravcu.

„Počet cestujúcich, ktorí začali využí-
vať vlaky RegioJet, nás veľmi pozitívne
prekvapil a prekračuje aj naše plány. Dokazuje, že kombinácia atraktívneho cestovného po-
riadku, moderných vozidiel, služieb a dobrej cenovej ponuky dokáže rýchlo zvrátiť prepravné
návyky v prospech efektívnejšej železnice“ - hovorí Marek Bičan, projektový manažér Re-
gioJet Slovensko. zdroj: sme.sk

Prepravili vyše stotisíc ľudí

Obec Zemianska Olča, Obecný úrad, Hlavná č. 26, 946 14  Zemianska Olča

p o n ú k a  na prenájom nebytové priestory
v budove Miestneho kultúrneho strediska obce Zemianska Olča

priestory denného baru, reštaurácie a kuchyne   
o výmere 149,66 m2

Prenájom možný: od 01. 06. 2012 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne a svoje ponuky podať

do 15. mája 2012 do 12.00 hod.
na Obecný úrad Zemianska Olča, Hlavná č. 26 v uzavretej obálke s označením 

„Súťaž - prenájom priestorov v MKS“.   
O výsledku ponuky bude každý uchádzač písomne vyrozumený. 

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Obecnom úrade 
v Zemianskej Olči, tel. číslo: 035/7796108



1� DELTASZÓRAKOZÁS - HIRdeTéS

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 FÁBRY 11.30 Most
a Buday! 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschrim
13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók, 26. 14.15 A Szövetség. Biblia-
vetélkedő 15.15 Angyali érintés  16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók,
27. 20.40 Hofélia – Hofi Géza műsora 22.00 Az Este 22.35 Tudorok
23.30 Barangolások öt kontinensen

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,
9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nye-
reg Klub, 16. 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Főtér 13.50 1100
év Európa közepén 14.35 Magyar pop 15.20 Família Kft. 15.45
McGyver  16.35 Felfedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg
Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.50 Robbie, a fóka 18.35 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 19.00 A bűvüs körhinta 19.15 Veszélyes szerelem
20.00 Híradó, sport 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon!
22.20 Angyali érintés 23.05 Vártam rád. Fr. film

6.30 Híradó 6.35 Domovina 7.00 Kárpát expressz 7.35 Csécs – Cece-
jovce 8.00 Akadálytalanul 8.35 Önök kérték 9.30 Élő népzene 10.00
Család-barát 11.00 Kulisszatitkok 11.30 Sírjaik hol domborulnak  12.00
Híradó 12.15 Talpalatnyi zöld 12.45 Nagy Lajos (1342-1382) 13.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.10 A levendula  16.30 Utazás a Marsra
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Mú-
zeumtúra  20.00 Kultikon 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 A nap
vége. 22.35 Magyar Jazz Ünnep 2011 Tóth Viktor

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop
10.40 EZO TV 12.15 Vásott szülők  14.20 La Pola 15.20 Csoda Man-
hattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 A Bourne-csapda Am.–ném.
akciófilm 23.25 Aktív 23.55 Tények

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
147. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15
Sarokba szorítva, 157. 15.15 Döglött akták  16.20 Marichuy 17.20 Te-
resa 18.30 Híradókiadás 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 A mentalista 22.30 A Grace Klinika 23.35 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai III., 17. 13.15 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem
tengere, 91. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai,
2. 17.00 Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok  19.00 NCIS II., 4. 20.00 Át-
Vágó 21.00 Lost – Eltűntek I., 11- 12. 23.00 NCIS II., 5. 

14.15 A sztárkivetett. Am. vígjáték 15.50 Szökőárban. Am. akciófilm
17.35 Jackie Chan: Túzsziget 19.15 Hydra, a sziget szörnye. Am. ak-
ciófilm 21.00 Nico 22.55 Halálra jelölve. Am. akciófilm

VIASAT
7.50 Gyilkos sorok 8.45 A nagy házalakítás 9.45 Krokodul Dundee 11.55
A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszíne-
lők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.30 Gyilkos számok
18.30 A nagy házalakítás  19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.20 Éden Hotel 2. 22.20 CSI: A helyszínelők  23.20 Doktor House

7.05 Hírek 8.00 Maja, a méhecske 8.25 Bibliai történetek Saul 8.55
Mach, Šebesta és a bűvös kagyló Cseh film 10.40 Kincsek.sk 11.05 Vi-
haros szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim
14.20 Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek  16.00 Hírek, sporthírek
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás, sporthírek 20.10 Ki
mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 21.55 Különleges ügyosztály
22.35 Éjszakai hírek 22.55 Megszállottság Kand.-am. thriller

8.35 Munkapiac 8.40 Gyerekeknek 10.05 Jane Goodall útja 12.00 Élő
körkép 12.55 Éjszaka az archívumban 14.00 Pro forma Tévéjáték
14.50 Sportvisszhang 15.20 Bajnokok Ligájamagazin 15.55 Ukrán
magazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00
Nemzetközi terrorizmus 1945 után. 18.30 Mese 18.40 Sporttörté-
net 1947–1948. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Nemzet-
közi romanap. Luník IX. 20.55 Lépésről lépésre 21.40 Az est témája
23.20 Rendőrségi magazin 23.30 Jégkorongmagazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsara  9.10 Rex felügyelő  10.10 Páros-
ban a városban 11.50 A három obsitos 13.50 Egyről a kettőre 14.20
A farm 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,
időjárás, sport 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.30
Cobra 11 23.30Híradó

JOJ
6.50 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek 10.25 Az új házunk
11.00 Extrém család 2. 12.00 Híaradó 13.00 Szánon nyert örökség.
Ang.-kanad. vígjáték 14.50 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Hír-
adó 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, sporthírek 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Magyar elsők 13.45
Marslakók, 27. 14.15 Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés 16.00 Ve-
szélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók,
28. 20.40 Kasszasiker 21.25 Becsengetünk és elfutunk 22.25 Az Este
23.00 KorTárs 23.30 Mellbevágó Magy. dok.film

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 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 Főtér 13.55 1100 év Európa
közepén 14.25 Magyar válogatott 15.20 Família Kft. 15.45 McGyver
16.35 Felfedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg Klub 17.25
Lizzie McGuire 17.50 Robbie, a fóka 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz város-
ban 19.00 A bűvös körhinta 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó
20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Tudorok 

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.10 1könyv 16.20 A szabadság keserű íze – Márai Sándor és Nápoly.
17.10 Vers 17.20 Kisváros 8.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép
19.30 Múzeumtúra 19.55 Vers 20.00 Kultikon 20.50 Hírek 21.00 Du-
nasport 21.05 Kaland. Magyar film 22.30 Vers 22.35 Márai naplói
23.35 Új régi hang

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Winnetou és a félvér Apanatschi 14.20 La Pola 15.20
Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem,
30. 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 – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
148. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sa-
rokba 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 Legyen Ön
is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. század 23.45 Refl ektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 92. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.00
Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00
ÁtVágó 21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS 

13.25 Kamuzsaru. Am. akcióvígjáték 15.15 Nincs kettő négy nélkül.
Ol. akcióvígjáték 17.20 Gördülő kung–fu 19.20 Gyilkos hőség 21.00
Tisztítótűz. Am. akciófilm 22.45 A hazafi Am. akciófilm

VIASAT
8.10 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 10.00 A múzsa csókja  11.55
A dadus  12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszí-
nelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.30 Gyilkos számok
18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.20 Éden Hotel 22.20 CSI: A helyszínelők 23.15 Shameless 

8.15 Párharc – vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Rocca pa-
rancsnok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal 15.05 Őrült szerel-
mesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
időjárás, sporthírek 20.10 Pillangó.  20.35 Bajnokok Ligája labdargó-
mérkőzés 22.30 Éjszakai hírek, sport 22.50 Őrült szerelmesek.

8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrán
magazin 10.55 Hírek magyar nyelven 11.00 Fókusz 11.40 Nemzetközi
terrorizmus 1945 után  12.10 Élő körkép 12.30 Kulturális körkép 12.45
Folklórműsor 13.15 Lépésről lépésre 14.00 Az est témája 15.45 Ener-
getika 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz – pénz 16.55 Nyugdíja-
sok klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái 18.30 Esti mese
18.45 A szlovák nyelv kulisszatitkai 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Adolf Frankel képzőművész portréja Dok.film 21.00
Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.15 Az életemről
Cseh film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata  9.20 Rex felügyelő  10.20 Mi kell
a nőnek? 12.45 Hírek 12.50 Sue Thomas: FBI.  13.50 Egyről a kettőre
14.15 Hírek 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek
16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15
Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.15 Trauma 23.10 Éjszakai híradó
23.35 Feleségcsere

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek 10.30 Az új házunk
11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00 CSI: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel  16.00 Hivatásosok 17.00 Hír-
adó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek21.30 Dr. Csont  22.30 Éden
Hotel. Stratégiai játék 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Növények és em-
berek. Fr. dok.film 11.10 Kasszasiker  12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók,
28. 14.15 Négy szellem 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szere-
lem 16.40 MM  17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lá-
nyok  21.30 DTK 22.25 Az ESTE 23.00 Feltépett szerb sebek

9.00 Múlt-kor 9.25 Zenelánc 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,
9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család, 18. 11.10 A
Nyereg Klub  11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Főtér 13.50
1100 év Európa közepén 14.25 Magyar retro 15.20 Família Kft.
15.45 McGyver  16.35 Felfedező úton a Robinson család 17.05 A
Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a fóka 18.40 Rejté-
lyek Tesz-vesz városban 19.05 A bűvös körhinta 19.15 Veszélyes sze-
relem 20.00 Híradó, sport 20.30 Rocca parancsnok  21.30 Maradj
talpon! 22.20 Angyali érintés  23.05 Mellbevágó 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-
Nézet 10.00 Család-barát 10.50 1könyv 10.55 Pannon expressz 11.25
Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.10 Hagyaték  14.40 Ha-
tártalanul magyar 15.10 Lyukasóra  15.35 Hazajáró  16.10 Chorin Fe-
renc 16.20 Kalandozó magyarok Kínában 17.20 Kisváros 18.00 Híradó
18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Múzeumtúra 20.00 Kultikon
20.50 Hírek 21.00 Dunasport 21.05 A kőszívű ember fiai.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A jamaikai kalóz 14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.10 Jóban-rosszban 21.20 Amerikai pite 2.  23.20 Aktív 23.50 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 Daredevil, a fene-
gyerek 23.30 Tudorok

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.00
Lakosztály 17.05 Gyilkos sorok  18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS II., 6.
20.00 ÁtVágó 21.00 Miss Marple 23.00 Frank Riva 

14.00 Könyörtelen hajsza. Am. akciófilm 15.35 Yamakasi 2. 17.20
Nomád. Fr.–kazah kaland- film 19.20 Azték Rex – Az őslény legen-
dája.  21.00 Úszó erőd 23.00 A megmentő

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás  8.30 Gyilkos sorok 162. 9.25 Gyilkos szá-
mok VI., 106. (ism.) 10.25 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra. Am.
krimi 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk  15.40 CSI:
A helyszínelők  16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.30 Gyil-
kos számok 18.30 A nagy házalakítás  19.30 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden
Hotel 22.20 CSI: A helyszínelők 

8.15 Párharc - vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Rocca pa-
rancsnok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal, 147. 15.05 Őrült
szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Családi vetélkedő  21.00 9. A osztály
22.00 Doktor House 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Őrült szerelmesek

8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja 10.20 Ma-
gyar magazin 10.45 Hírek magyarul 10.55 Fókusz 11.25 A világ utcái
12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Ügyintézés 13.35 Rend-
őrségi magazin 14.05 Egyházi magazin 14.30 Vadászmagazin 14.55
Egyszerű történet 15.55 Roma magazin 16.30 Fókusz 16.55 Kvar-
tett 17.30 Körzeti híradók 18.00 Édenkertek 18.30 Mese 18.40 Gye-
rekek a gyerekekről 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
Zdenek Bílek karmester portréja 20.35 Történelmi panoráma 21.10
Jozef Jablonicky 21.30 Kommentárok 22.05 Igric 2011

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő  10.10 A Twister visszavág.
Am. katasztrófafilm 12.00 Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Hírek 13.00
Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11
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, sporthírek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben
22.30 Cobra 11 23.30 Híradó JOJ
6.25 Krimihíradó 6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.30 Panelházi tör-
ténetek 10.30 A nagy házalakítás 11.30 Nyereményjáték 12.00 Hír-
adó 13.00 Dr. Csont 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden
Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi
történetek 21.30 Dr. Csont 22.30 Éden Hotel 23.30 Gyilkos elmék 

Kedd, április 10 Szerda, április 11 Csütörtök, április 12

tVműsortVműsor április 10 - április 15

Horoszkóp

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

A jubileumi X. Csárda túra 2012. április 29-én, vasárnap ke-
rül megrendezésre.

A már tradicionális CLASSIC 40, MTB 55 és ROAD 60 távo-
kon idén a tavalyihoz képest nem lesz változás. Az újdonság az
új, családi táv CITY 10. Ezen a város különböző pontjait kell fel-
keresni, ahol megoldandó feladatok várnak a kerékpárosokra.
A megújult, 110 kilométeres EXTREM táv egy kanyargós, erdei,
aszfaltozott szakasszal bővült Ölved és Csúz között. A szint-
különbség így tovább nőtt, mindemellett országúti kerékpáro-
zásra továbbra is kiváló. További újdonság, hogy a MaMa-Trek
kerékpáros klubbal karöltve megszervezésre kerül  az  első ke-
rékpáros felvonulás, valamint bringaemelés a Klapka téren. To-
vábbi info a http://www.csardatura.sk/ honlapon.

Rendszeres biciklitúrázások
A csicsói Művelődési

Ház rendszeres
egészségmegőrző és
élmény biciklitúrákat
rendez. Az érdeklődő
sportolni, mozogni vá-
gyók minden péntek dél-
után 16.30 órától Zakál
Sándor tapasztalt bicikli-
túrázó vezetésével vághatnak neki a megtervezett napi útvo-
nalnak. A biciklitúrán szeretettel várják a környező községek bi-
cikliseit is. Érdeklődni a csicsói Művelődési Házban lehet, min-
den délután.
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Csárda túra 2012

Tany, Csallóközaranyos, Ekel, Keszegfalva, Megyercs köz-
ségek önkormányzatai 2012. május 5-én, szombaton közös
sportnapot szerveznek Tanyon a következő programmal:
8.00-11.00 Horgászverseny gyerekeknek 15 éves korig, 9.30-
10.00 Gyülekező a futóversenyre a futballpályán, 10.00 Indul
a futóverseny, 11.00 Lábtenisz, 13.00 Sportversenyek a fut-
ballpályán, 14.30 Kultúrműsor – fellépnek az óvodások, isko-
lások, énekkarok. A versenyekre a községi hivatalokban lehet
jelentkezni április 23-ig.

sportnap

Humor
A férj ujjongva telefonál haza

a feleségének:
- Képzeld, nyertem a lottón!

Eltaláltam mind az öt számot,
és még a jackpotot is, úgyhogy
kezdj máris csomagolni!

- Hát ez igazán fantasztikus,
és meleg vagy inkább lazább
dolgokat pakoljak?

- Nekem mindegy, a lényeg,

hogy mire hazaérek, már ne
legyél otthon!

☺ ☺ ☺
- Ki tudja nekem megmon-

dani, hogy mikor jó a fáról le-
szedni a gyümölcsöt? - kérdi a
tanító néni. A kis Gazsi jelent-
kezik:

- Amikor nincs otthon a
szomszéd!

Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM:
Április 11., Jókai
színház 15.00 Cali-
gula helytartója., Áp-
rilis 12., 11.00 A régi
nyár., Április 13.,
10.00 Szegény
Dzsoni és Árnika.,
Április 14., 19.00
Sári bíró.
Április 14-én a
VMK-ban Egészség-
nap. Program: 9.00 Etikoterápia – önisme-
reti gyógyítás – Mgr. Vladimír Červenák
(Pozsony). Workshop az előadás után: „Az
etikoterápia hasznosítása a mindennapok-
ban“  - szlovák nyelven. 10.45  Családi
konstellációk és az egészség. Katy Niké
(Tatabánya) – magyar nyelven. 12.00   A ti-
zenkét állatövi jegy titka. Enki Hogh (Mar-
tin) – szlovák nyelven. 14.00  A természet-
gyógyászat szerepe korunk civilizációs  és
egyéb betegségeinek gyógyításában, Ko-
vács József (Budapest) – magyar nyelven.
15.30 A lélek nyelve a betegség. Dr. Thu-
róczy Róbert (Veszprém) – magyar nyel-
ven.  Tanácsadás – bemutatók – diag-
nosztika – szolgáltatások – árusítás.
Egésznapos belépődíj: 3 €, 12 éves korig a
belépés díjtalan.  Infó: 035 77 13 550, 0905
960 188.
Április 14., 8.00 - 14.00 Bolhapiac a Nádor
utcán.
Április 17., 19.00 Sportcsarnok REPUB-
LIC koncert a VIII. Komáromi Egyetemi Na-
pok keretén belül. 20:00 Undermind, 21:30
Republic, 22:30 Colourblind.

DÉL-KOMÁROM:
Április 11., 18.00 KÖLTÉSZET NAPJA. Ko-
márom, Jókai mozi. „Optimistán bele a re-
ménytelenségbe...” – Dörner György szín-
művész önálló estje. 
Április 11-től KÖLTÉSZET NAPJA TISZ-
TELETÉRE. Komárom, Monostori erőd -
Folyosó Galéria, Duna-part 1., Költészet
Fala installáción a 125 éve született Áprily
Lajos költőre, műfordítóra (1887-1976) em-
lékezünk. A verseket egész évben olvas-
hatják a látogatók a Monostori Erőd Fo-
lyosó Galériájában.
Április 13., 19.00  HOT JAZZ BAND KON-
CERT, Komárom, Jókai mozi.
Április 14. III. TOLMA KUPA ÍJÁSZVER-

SENY a Csillag erődben. Szervező: Erőd-
város Íjász SE. www.erodvaros.hu
Április 14-15., 18.00 ANCONAI SZEREL-
MESEK - zenés játék bemutató. Komárom,
Jókai Mozi. A 10 éves ünnepi évad első be-
mutatójára készül a társulat, amely egy re-
neszánsz mestereket megszégyenítő vérbő
olasz komédia sok-sok zenével. Az Anco-
nai szerelmesek című Goldoni utánérzésű
darabot Valló Péter kérésére, Vajda Katalin
írta. A szellemes, vidám, zenés összeka-
csintásra április 14-én és 15-én, 18.00 óra-
kor kerül sor a Jókai moziban. Jegyek kor-
látozott számban kaphatók a komáromi Jó-
kai moziban a nyitvatartási idő alatt.
www.magyarockdalszinhaz.hu
Április 20-22. 20. JUBILEUMI NEMZET-
KÖZI MOTOROS TALÁLKOZÓ.
Komárom, Fenyves Ifjúsági Tábor
www.kassakkse.hu. Belépőjegy 2000 Ft.  
Április 26. és 30. Fényírók Fesztiválja a
Monostori erődben. Mediawave nemzet-
közi film- és zenei fesztivál.  Bővebb infor-
máció a http://mediawavefestival.hu/ hon-
lapon.

BÚCS:
Április 14-én hor-
gászverseny. 06.00
érkezés és helyfog-
lalás. 07.00 a ver-
seny kezdete.
13.00 eredményhir-
detés. Utána baráti
hangulatban country
zene. Nevezési díj: 10 €.

GÚTA:
Városi Művelődési Központ: Április 14-én
18.00 40 éve Szól a nóta, magyarnóta- és
népdalest, gútai és vendégművészek köz-
reműködésével. Belépő: 3 €. Jegyelővétel
a VMK pénztárnál.

LAKSZAKÁLLAS:
II. Lakszakállasi fotomaraton - pályázat 4
fordulón keresztül. 1. forduló - Április 20-án
a Csallóközi művészbejáró c. rendezvény
keretén belül.  Téma: Csallóközi tájkép.
Határidő: 2012. április 13. Fotókat jeligével
a következő postaládába gyűjtjük: laki-
foto@gmail.com. Koordinátor: Kovács Béla.
Kiértékelés a 4. forduló után. A legjobb fo-
tókat kinyomtatjuk és kiállítjuk.

KKooss
Ha párban vagy, kapcsolatod újra tüzessé
válik, a szinglik pedig sugárzóan ragyog-
nak majd. Ne mulaszd el a flörtöket és
hagyd, hogy behálózzanak, hisz benned is
ég a parázs!

BBIIKKAA
Szépítgeted otthonod, meghívod csalá-
dod ebédre, esetleg meglátogatod szüle-
idet. Sokat gondolkozol gyermekeid jövő-
jén, ha pedig nincs még gyermeked, meg-
érik benned rá az igény.

IIKKRREEKK
Mozgalmas lesz ez az időszak, sok a
munkád, ráadásul ismerőseidet is meg
kell látogatnod. Kedves, közvetlen ember-
nek tart a környezeted, ezért sokan sze-
retnek.

RRÁÁKK
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismeretesen,
hatalmas kitartással végzed a munkád.
Ennek természetesen meglesz az ered-
ménye, anyagilag stabilizálhatod az

életed, még az is elképzelhető, hogy va-
lami szép és értékes tárggyal gazdagodsz.

ooRRoossZZllÁÁnn
Légy logikus és hagyd, hogy inkább az ér-
zelmeid irányítsanak, mint hogy kizáróla-
gosan azokra a véleményekre támasz-
kodj, amiket az utóbbi időben hallottál!

SZűZ
A mostani egy szuper időszak a hatalmas
ötletek megvalósításához, főleg romanti-
kus helyzetekben. Szokatlanul energikus
leszel, nagyszerű formában vagy!

MMééRRllEEgg
Lépj túl a felületes dolgokon, s csak ahhoz
fogj hozzá, amibe a szívedet is bele tudod
adni! A hét közepe táján feltehetőleg osz-
tozkodnod kell valamiben, de az igaz szavak
és a jó időzítés miatt könnyen túllépsz rajta.

ssKKooRRppIIÓÓ
Nagyon önfejű és makacs leszel, nem
hallgatsz senkire. Hatalmas lendületed
senki sem tudja megállítani, határozottan
haladsz célod felé.

nnyyIIllAAss
Ez a hét arra is alkalmat ad, hogy kiderül-
jön, ki az igazi barátod. Több beszélgetés
is adódhat, amely segít tisztán látnod eb-
ben a kérdésben.

BBAAKK
Vigyázz a pénzedre, és okosan oszd be!
Lehet, hogy a szezonális leértékeléseknek
nehéz lesz ellenállnod. Mielőtt kinyitnád a
pénztárcádat, gondold át, hogy valóban
szükséged van-e arra a valamire!

VVííZZöönnTTőő
Olyan dolgokra jöhetsz rá, vagy olyan tit-
kokat árulnak el neked mások, amelyek
választ adnak jó pár kérdésre. Ez sokat
fog segíteni abban is, hogy pénteken el
tudd viselni, ha igazságtalanul megtámad
valaki.

HHAAllAAKK
Ellenőrizd anyagi ügyleteidet a munkád-
ban és magánéletedben is, hogy egy eset-
leges ár-apály helyzet ne okozzon kelle-
metlen meglepetéseket!
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5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 DTK 10.55 Tetőtől
talpig 11.30 Múzeumtúra – francia módra 12.01 Híradó 12.25
P'amende. Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Magyar elsők 13.45 Mars-
lakók 14.15 Elcserélt lányok 15.00 Angyali érintés 15.50 Veszélyes sze-
relem 16.30 MM 17.40 Everwood I. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek, időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Rádiókabaré-válo-
gatás 21.40 Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.25 Néprajzi értékeink 9.30 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson
család11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 14.00
1100 év Európa közepén 14.25 Magyar bulizene 15.25 Família Kft.
15.50 McGyver 16.40 Felfedező úton a Robinson család, 20. 17.05 A
Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a fóka 18.40 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 19.05 A bűvös körhinta 19.20 Veszélyes szerelem
20.00 Híradó este 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon!
22.20 Angyali érintés 23.05 Feltépett sebek 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Hogy volt?! 10.00 Csa-
lád-barát 10.50 1könyv 10.55 Csellengők 11.25 Térkép 12.00 Híradó
12.20 Kívánságkosár 14.10 Arcélek  14.40 Munka-Társ 15.10 Heuréka!
Megtaláltam!  15.40 Mindennapi hősök 16.10 Károly Róbert (1308-
1342) 16.25 Ízőrzők 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok 20.00 Kultikon 20.50 Hírek 20.55
Dunasport 21.05 Abigél 3. 22.15 Koncertek az A38 Hajón. Paddy and
the Rats , Wombo Orchestra

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.10 EZO TV 12.55 A kezdetek kezdete 14.20 La Pola 15.20 Csoda
Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 32. 18.30
Tények  19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Megasztár – döntő

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Má-
sodik 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 Te-
resa.  18.30 Híradó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: Miami helyszínelők  22.30 Gyilkos elmék 23.30 Gyilkos elmék 

STORY TV
13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere, 15.05 Quinn dok-
tornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.00 Lakosztály 17.05 Gyilkos
sorok III. Am. krimi, 10. 18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot novellák
20.00 ÁtVágó 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison

14.00 Megy a gőzös. Magy. vígjáték 15.35 Jó társaság. Am. vígjáték
17.40 Aranyeső Yuccában. Ol. vígjáték 19.30 Garfield. Am. vígjáték
21.00 Csúcsformában 3.  22.40 Szökésben. Am. akciófilm

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 9.00 Gyilkos számok 9.55
Columbo 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk 15.40
CSI: A helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.30 Gyil-
kos számok  18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi  21.20 Elátkozottak faluja 23.15 CSI: A helyszínelők

7.05 Híradó, sporthírek 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30
Rocca parancsnok11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal
15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos
szerelem 17.25 Szakácspárbaj 17.55 Párharc 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 SOS 100  21.25 Michal David 22.15
Éjszakai hírek 22.30 Sporthíradó 22.35 A gyilkos szemében. Ol. film

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Roma magazin 11.00
Hírek magyarul 11.05 Fókusz - jog 11.45 Édenkertek. Chile 12.15 Élő
körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Jozef Kuchár énekes és vendé-
gei 13.35 Nyugdíjasok magazinja  14.05 Kvartett 14.35 A nyitrai vár
15.25 Falu előtt, falu mögött. 15.55 Szemtől szemben Magyar ma-
gazin 16.30 Fókusz 16.55 Jánosík Napok 2011. Dok.film 17.30 Körzeti
híradók 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklo-
pédiája 19.00 Hírek 19.40 Hírek magyarul 20.00 Befagyott bolygó
20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00 A hét kard legendája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 10.00 Függő
játszma 3 11.45 Feleségcsere 12.45 Hírek 12.50 Sue Thomas: FBI,
13.50 Egyről a kettőre 14.15 Hírek 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Hír-
adó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A farm 21.20 A dzsungel árnyékában  23.25 Kobra. 

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek 10.30 A nagy házala-
kítás 11.30 Milliós nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Milliós nyereményjáték 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 C.S.I.: Miami helyszínelők  22.15
Éden Hotel 23.15 Éden Hotel 

6.55 Híradó 7.10 Boxutca 7.40 Forma–1. Kínai Nagydíj 9.25 Delta 9.55
Mozdulj! 10.25 Angi jelenti 10.55 KorTárs 11.25 Most a Buday! 12.01
Hírek 12.05 A Budapesti Bár és a Liszt Ferenc Kamarazenekar kon-
certje, 2. 12.55 Zöld Tea 13.25 Tetőtől talpig 13.55 Nagy-Britannia
madártávlatból 14.55 A modern Robinson család  16.35 A Szövet-
ség Biblia 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Hír-
adó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Titanic.
Am.-kanad.-magy. film 1–2. 23.20 Bikini 30. Jubileumi koncert 2012

6.00 Ótestamentum, 39/22–24. 7.23 Rajzfilmsorozatok gyerekek-
nek 9.20 Felfedezőúton a Robinson család 9.45 A Nyereg Klub.  10.10
Lizzie McGuire 10.35 Ábel az országban 11.30 Pecatúra 12.00 Mars-
lakók, 27–30. 13.50 Magyarország története 14.20 Arborétumok,
gyűjteményes kertek 14.30 Gyerekeknek 16.20 Nyár a szigeten 17.15
Öcsi, a sztár 18.05 Mi micsoda 18.30 A bűvös körhinta 18.40 Gero-
nimo Stilton 19.05 Melissa és Joey 19.25 Waczak szálló  20.00 Híradó
20.30 Forma–1. Kínai Nagydíj 22.00 Gasztroangyal 22.55 TeleSport.
Újpest FC–Bp. Honvéd OTP Bank Liga bajnokilabdarúgó-mérkőzés

6.25 Naftalin. Magyar tévéjáték 7.30 Magyar elsők 7.45 Isten kezében
8.15 Daktari 9.10 Márai Sándorra emlékezünk 9.40 Duna anzix 10.00
Zarándokutakon 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó
12.15 Száműzött magyar irodalom 12.45 Vannak vidékek Maroshéviz
13.15 Heuréka! Megtaláltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10
Önök kérték 15.05 Pannon expressz 15.35 Talpalatnyi zöld 16.05 100
éve történt 16.15 A pármai kolostor18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Hogy volt?! 19.30 Anconai szerelmesek 21.35 Törzsasztal
22.30 Dunasport 22.45 MÜPART

6.25 TV2-matiné 9.35 Egyik kutya, másik nem! 10.00 Babavilág 10.25
9 hónap 10.55 Tűsarok 11.25 Bajnokok Ligája 11.55 Én is szép va-
gyok  12.25 Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55 AutóGuru 14.25
Xena 15.25 Bűbájos boszorkák 16.25 Hawaii Five-0 17.25 Sas-Kabaré
18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Államfőnök Am. vígjáték 21.25
Minden pasi disznó? 23.00 A titkok kulcsa 

7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30 Asztro-show 11.25 Házon
kívül 11.55 Autómánia 12.30 Amerika legkeményebb melói  13.30
Lost – Eltűntek 15.35 Hetedik érzék 16.35 Kölyökpilóta 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik  2012 21.05 300. Am. akci-
ófilm 23.30 Nem az én életem 

STORY TV
7.15 W.I.T.C.H., a tini boszorkány 8.00 Dallas 12.00 Túrakommandó
12.30 McLeod lányai 15.30 Flipper legújabb kalandjai 17.30 Lassie.
18.00 Dolmen – Rejtelmek szigete 20.00 Nulladik óra. Am. vígjáték
22.00 Senkinek egy szót se!

13.25 Amin a muszlimok röhögnek. Am. vígjáték 15.20 Az eladólány.
Am.–ang. vígjáték 17.20 Csúcsformában 3. Am. akcióvígjáték 19.00
A Gyűrűk Ura – A két torony. Am. kalandfilm 22.15 Az élet sója 

VIASAT
8.10 Dawson és a haverok 9.00 Halottnak a csók  9.55 Columbo: Gyil-
kosság telefonhívásra  11.25 Álmodj rózsaszínt Am. vígjáték 13.15
Szívek szállodája  14.10 Szex és New York light 15.15 Éden Hotel 2.
17.20 Mambómánia 19.15 Szerelem a végzeten. Am. vígjáték 21.00
Végső állomás 2. 22.45 Tempó. Kanad.-fr.- lux.-ang. krimi

7.45 Alíz Csodaországban 20. 8.10 Fidlibum 8.40 Sportvetélkedő gye-
rekeknek 9.10 Találd ki, ki hívott meg 9.40 Családi vetélkedő - speciál
10.30 9. A osztály Realityshow 11.30 SOS 100 – Születésnapi speciál
12.55 Autószalon 13.45 A szerelem korszakai 15.35 Álmodj tovább
17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézi-
könyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás, sporthírek 20.10 Postaláda 21.15
Az anarchista felesége  23.15 Sporthíradó 23.25 Daybreakers

8.40 Hétvége 9.10 Extra@francais, 13/13. 9.35 Energetika 9.50 Be-
fagyott bolygó 10.35 Utak 11.05 Ügyintézés a hivatalokban 11.30
Arcélek. Viera Bombová 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.30
Együttélésre ítélve Dok.film 13.25 A kis szamár  14.30 Idősebbek
klubja 15.10 Kapura 15.50 Farmergazdaságok 16.10 Zsíros bödön Té-
véjáték 17.30 Mozdulj! 18.00 Úton. Mauritiusz 18.30 Mese 18.45
Sütés-főzés 19.00 Híradó 20.00 Az ember útja 20.50 Őrangyalok
21.20 Retróhíradó 21.40  Párizs, Texas. Fr.–ném. film

MARKÍZA
7.40 Három kicsi nindzsa. Am. kalandfilm 9.30 Jóbarátok 10.00 Ju-
nior. Am. vígjáték 12.05 Csehország és Szlovákia hangja (ism.) 15.45
Táncláz. Kanad. film 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom
krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm.
Valóságshow 22.00 Spancserek

JOJ
8.40 C.S.I.: Miami helyszínelők 9.35 Ellopott éden 11.25 Éden Hotel –
Meglepetés 12.25 Hivatásosok 14.20 A rettenthetetlen  18.10 Hiva-
tásosok 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59 Idő-
járás20.20 Felkoppintva Am. vígjáték 23.10 Beavatás Am. thriller

7.35 Útmutató 8.00 Híradó, sporthírek 8.30 Forma–1. Kínai Nagydíj
11.25 EURO 2012. Labdarúgó Eb-magazin 12.00 Hírek 12.05 Zegzu-
gos történetek 12.35 Anno 13.05 A pénzcsináló 14.40 Út Lon-
donba... 15.10 TeleSport 15.50 TeleSport. Videoton FC–Vasas Híd
bajnokilabdarúgómérkőzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A Lényeg
19.30 Hírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek 22.25
Hogy veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket? 

7.15 Rajzfilmek 8.40 Gyermekműsor12.00 Engedjétek hozzám 12.05
Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 A biblia a magyar kép-
zőművészetben 12.55 Református magazin 13.25 Református
műsor 13.30 Útmutató 14.00 Ars hungarica 14.25 Magyarország
története 14.50 Magyar elsők 15.05 Az aranyrózsa barlangja 16.45
Cimbora – régi új 17.35 P@dtársat keresünk 18.35 A bűvös körhinta
18.45 Geronimo Stilton 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés,  20.00
Híradó, sport 20.30 Forma–1. Kínai Nagydíj 23.00 TeleSport. Vide-
oton FC–Vasas Híd OTP Bank Liga bajnokilabdarúgó-mérkőzés (ism.)

6.50 Illyés Gyula: A különc 8.55 Magyar elsők 9.10 Másfélmillió lépés
Magyarországon Cserháti tájakon 10.00 Élő egyház 10.25 Isten ke-
zében 11.00 Római katolikus szentmise közvetítése Gyöngyösről
12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző 12.40 Akadálytalanul 13.10 Csellengők
13.40 Határtalanul magyar 14.10 Szerelmes földrajz 14.40 Haza-
járó 15.05 100 éve történt 15.15 A bohóc felesége Magyar tévé-
film 16.20 Kalotaszegi madonna 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 Anna Karenina
21.45 Klubszoba 22.45 Dunasport 23.00 Szerelemmel fűszerezve. 

6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matiné 9.45 Nagy Vagy! 10.40 Stahl
konyhája 11.10 Kalandjárat  11.40 Borkultusz 12.10 Talpig nő 12.40
Több mint TestŐr 13.10 A kiválasztott 14.10 Monk 15.15 Bűbájos
boszorkák 16.15 Másodállás 16.40 Államfőnök 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Holiday  22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Elit egység

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsu-
tas 12.00 Míg a halál el nem választ 12.25 Tuti gimi V., 5. 13.20 Gos-
sip Girl 15.15 Tru Calling 16.20 Filofax. Am. vígjáték 18.30 Híradó
19.00 Titanic. Am. kalandfilm 20.50 Heti Hetes

STORY TV
8.00 Dallas 12.00 Autogram 12.30 McLeod lányai  13.30 McLeod lá-
nyai  14.30 Flipper legújabb kalandjai 17.30 Lassie 18.00 A kincses
sziget gyermekei 1. – Az ütközet. Új-zélandi kalandfilm 20.00 Poi-
rot: Halál a Níluson 22.00 Tremors 2. 

14.00 A Gyűrűk Ura – A két torony. Am. kalandfilm 17.15 Szőke kóla.
Magy. vígjáték 19.00 Nagy durranás 2.  20.50 Taxi 2. Fr. akcióvígjá-
ték 22.30 Utánunk a tűzözön 0.45 Államérdek. Am. akciófilm

VIASAT
6.25 Columbo 8.15 Véznák kontra dagik9.15 EgészségŐr 9.45 A
nagy házalakítás 11.40 Trendközelben 12.05 Az én családom! Am.
vígjáték 13.50 Szex és New York light 14.55 Éden Hotel 17.00 Ke-
gyetlen bánásmód 19.00 Négy esküvő 20.00 CSI: Miami helyszíne-
lők 20.55 A célszemély 21.50 Kamukém.  23.35 Végső állomás 2.

7.20 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.40 Sportvetélkedő 9.15 Po-
koli szerencse 10.05 Ushuaia 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Agatha Chris-
tie: Kis családi gyilkosságok. Fr. krimi 14.45 Filmmúzeum: Nyári in-
termezzó Cseh film 16.15 Úton II. Mauritiusz 16.45 Postaláda 17.50
Irány a kert!  18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.10 A Postamester 1-2. 23.30 Sporthírek

8.00 Forma-1. Kínai Nagydíj 11.05 Katolikus szentmise 12.45 Moz-
dulj! 13.15 Medulienka 14.40 Az ember útja, 5/4. 15.30 Egyházi ma-
gazin 15.55 A szó 16.05 Família. Családi magazin 16.35 Őrangyalok
17.00 Amikor Szlovákiában a hoki volt az úr – 1959-es világbajnok-
ság 18.00 Apák öröksége Dok.film 18.30 Esti mese 18.40 Talkshow
gyerekeknek 18.50 Jégkorong U18-vb Élő adás 21.25 Művészet
2011 21.55 Színházi meghívó Mizantrop 23.45 Retróújság

MARKÍZA
5.25 Terezát egy lányért sem hagynám el  6.45 Rajzfilmsorozatok
gyerekeknek 7.10 Bűbájos boszorkák 8.00 Papa, én nő vagyok!  9.50
Jóbarátok10.50 Hellcats 11.45 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza ku-
lisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek
14.10 Mr. Bean 14.35 Az utolsó út 16.30 Hírek 16.35 Szabadság,
szerelem 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Cseh-
ország és Szlovákia hangja. Tehetségkutató 22.55 Lökd a ritmust!

JOJ
6.45 A Simpson család 7.45 Beavatás 10.00 Egy csodálatos család,
1–2. 12.00 Tarzan 2. 13.30 Húgom, nem húgom 15.20 Lelki béke
Szlov. film 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 A Karib-tenger kalózai

Péntek, április 1� Szombat, április 1� Vasárnap, április 15

300 • 21.05• RTL KLUB
Xerxes újabb perzsa támadást indít.

Spárta, Athén és Korinthosz vezetésével
szövetkeznek. Az első összecsapásra a
Thermopülai-szorosnál kerül sor, amelyet
Leonidas spártai király véd...

Buddy, az "indián áltörzsfő" utasítá-
sára a foglyot kísérő katonai járőrök
kénytelenek szabadon engedni a ló-
tolvaj Girolamót. Buddy jótettét ha-
mar megbánja, mert Girolamó ra-
gaszkodása kissé terhes számára.

Aranyeső Yuccában • 17.40 • FILM+

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 részére)
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@pepitatours.com, www.pepitatours.com, vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: 

Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, 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.

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később április 19-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA
előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

Az orvos találkozik régi betegével, és barátságosan
üdvözli: - Á, hogy vagyunk, hogy vagyunk?

(A beteg válaszát lásd a rejtvényben!)
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Nemrég ünnepelte 70. születés-
napját Sztevanovity Zorán

Kossuth- és Liszt-díjas zene-
szerző, előadóművész, énekes, aki
mintegy fél évszázada a magyar
könnyűzenei élet egyik legsikere-
sebb, legnépszerűbb szereplője.

Zorán a hatvanas évek óta jelen
van a zenészpályán, sikere azon-
ban máig töretlen. Több mint húsz

nagylemeze közül számos arany, il-
letve platina lett. Zorán tud váltani,
újat hozni, az idő múlásával nem el-
vesztette, hanem megtalálta hangját;
nemcsak a negyven felettiek, hanem
a fiatalok körében is rendkívül nép-
szerű. Tavaly októberben jelent meg
a Körtánc • Kóló című albuma.
„Igaz, a dalok nem mind vidámak, de
számomra mindegyikben ott van az
együtt muzsikálás, a közös gondol-
kodás élménye“ - mondta Zorán.  A
zenéket  Presser Gábor szerezte,
egy dalnak Zorán a zeneszerzője
(Mikor növünk fel?), egy dalnak pe-
dig Jávori Ferenc Fegya (Esküvő). A
dalok szövegét természetesen Szte-
vanovity Dusán írta.  Az érdeklődők
április 13-án pénteken 19.00 óra-
kor hallgathatják meg élőben a Vá-
rosi Művelődési Központban.

Zorán Komáromban

Komáromba költözik a Mediawave
Győr és Szombathely után a komáromi Monostrori erődben rende-

zik meg április 26. és 30. között a „Fényírók fesztiválját”. A filmes
zsűri elnöke Jiří Menzel lesz.

A szervezők nem tagadják, a gazdasági lehetőségeik igencsak beszű-
kültek, de így is megpróbálják az öt napra és egy helyszínre összehúzott
rendezvényen a szokásos színvonalat tartani mind a filmes, mind a zenei,
képzőművészeti, konferencia, mind a buli-programok tekintetében.

74 film indult, ezek közül a Jiří Menzel vezette zsűri választja majd ki a dí-
jazandó alkotásokat.  A zenei program is a korábbi évekhez hasonlóan na-
gyon sokszínű lesz: a blues-jazz improvizatív műfajoktól a népzenén át az
underground-rockig terjed a spektrum. Ez utóbbiban olyan „mazsolákkal”,
mint a belga Humble Grumble, vagy az orosz Children of Gagarin.

Anna Karenina, a gyönyörű asz-
szony, nagy tekintélyű férjével és
kisfiával él a XIX. század végén
Oroszországban. Egy rokonláto-
gatás alkalmával találkozik a fia-
tal, vonzó Vronszkij gróffal,

Anna Karenina • 20.00 • DUNA TV
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SSPPOORRTT  
Kosárlabda

Ellenfélre és fényes éremre várva

MBK Rieker – Svit 82:69
(17:18, 24:15, 20:11, 21:25) – 3:0  
Az elődöntő harmadik mérkőzésén

is magabiztos komáromi győzelem
született, bár ez a mérkőzés sem volt
a „sétagalopp” kategóriából. Azt min-

denki tudta, hogy szívós ellenfél a
Tátra aljai csapat, de azt is, hogy a
nagy menetelésben lévő komáromi
csapatot jelen állás szerint, szinte
nem lehet megállítani. Az alapsza-
kasz megnyerése után előbb a zsol-
naiakat ütötte el az elődöntőbe jutás-
tól 3:0 arányban, majd ott a lényege-
sen nagyobb játékerőt képviselő sviti
csapaton kellett túljutnia ahhoz, hogy
a döntőben küzdhessen meg a baj-
noki címért. A múlt szombati, harma-
dik találkozó csak bizonyította, hogy a
két csapat közül kétségtelenül a ko-
máromi a jobb. Még akkor is, ha az
első negyedet a vendégek nyerték
egy pontos előnnyel úgy, hogy a ha-
zaiak már 15:10 arányban is vezettek.
Ilyenkor sem a játékosok, sem pedig
szurkolóik nem szoktak kétségbe
esni, hiszen csak azt kellett kivárniuk,
hogy a csapat elérje a hibátlan mű-
ködéshez szükséges „hőfokot”. A má-
sodik negyedben érkezett is menet-
rendszerűen a változás, a szurkolók
legnagyobb örömére. Egyre többen
kapcsolódtak be a pontszerzésbe, és
szépen növekedni kezdett a hazai
előny. Félidőben már 41:33 volt az ál-
lás még akkor is, ha a mérkőzés já-
tékvezetői… Legyünk azonban nagy-
vonalúak csakúgy, mint a csapat já-
tékosai, és ebben a felemelkedett
hangulatban már ne foglalkozzunk a
honi kosárlabdázás talán leggyen-
gébb láncszemével. 

A második félidő már teljes mér-
tékben hazai rendezésben zajlott,
bár a vendégek, nem mindig tiszta
eszközökkel ugyan, de próbáltak vál-
toztatni a dolgok állásán. Ez sem je-
lentett azonban olyan problémát, ami
gátolta volna a hazai játékosokat elő-
nyük növelésében. Az utolsó ne-
gyedben, amikor már csak az ered-
mény „kozmetikázására” maradt
ereje a vendégcsapatnak, kissé el-
szabadultak az indulatok. A már biz-
tos vereség ugyan kiválthat érzelmi
ingadozásokat a sportolóknál, de
amit a sviti védelem kezdett művelni,
annak vajmi kevés köze volt a sport-
hoz, sportszerűséghez. A helyen-
ként hevesen tüntető szurkolók
azonban örömmel mentek át nem
sokkal később ünneplésbe, hiszen
csapatuk ismét magabiztosan győ-
zött, és a döntőben fogadhatja el-
lenfelét. Kit érdekelnek már ilyenkor
a sérelmek…?

Pontszerzők: Johnson és Jones
19-19, Bilič 16, Bilík 11, Keller 6,
Szabó 4, Jurík 3, Dubovský és Kra-
tochvíl 2-2 – Henderson 20, Cvita-
novič 17.

A másik elődöntőben: Prievidza
– Nitra 73:59 – 2:1

A döntő első mérkőzésére a Ko-
máromi Városi Sportcsarnokban
kerül sor szombaton, április 14-
én, 18 órai kezdettel.

Történelmet írnak a komáromi férfi kosarasok. Voltak ugyan a
múltban is aránylag jó idényei a csapatnak, de most minden

idők legnagyobb sikerét élvezhetik ki a csapat játékosai, a klubve-
zetés és a hűséges szurkolók. Azok a szurkolók, akik szinte az
egész idényben meccsről-meccsre zsúfolásig megtöltötték a csar-
nokot, és kedvenc csapatukkal egyetemben, országos hírnévre tet-
tek szert. Már biztos, hogy a legfényesebb érmek egyike jut majd a
komáromi csapatnak, hiszen a döntőben várja ellenfelét úgy, hogy
sorozatban immár 15 mérkőzést megnyert. Persze, ilyenkor már
csak egy cél lehet a sportban, a legfényesebb érem megszerzése.
Mivel azonban az ellenfél is így gondolja, minden nyílt a döntő mér-
kőzések előtt. Legyen az ellenfél Privigye vagy Nyitra, legyen a vég-
eredmény arany vagy ezüst, az MBK Rieker neve már aranybetűkkel
van beírva a komáromi sport történelmébe. 
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Birkózás

Kadett országos bajnokság, Snina  
42 kg: 2. Lakatos Igor (Gúta)
46 kg: 1. Banda Stanislav (Gúta) 

– országos bajnok 
63 kg: 3. Marcinkó Dávid (Marcelháza)
76 kg: 2. Papp Lajos (Madar)

Katowice Város Nagydíja
Serdülők:
32 kg: 1. Keszi Bálint (Naszvad)
42 kg: 1. Borka kevin (Gúta)
47 kg: 1. Takács Máté (Naszvad)
53 kg: 2. Marcinkó Nikolasz 

(Marcelháza)
85 kg: 1. Érsek Norbert (Naszvad)
Kadettek:
63 kg: 1. Csicsó Zoltán (Madar)
69 kg: 2. Paradi Ferenc (Marcelháza)
Juniorok:
84 kg: 3. Dikan Ádám (Naszvad)

Csapatban a naszvadiak a második
helyet szerezték meg a házigazda Ka-
towice mögött.

Szarajevó Város Nagydíja
A versenyre, amelyen 147 versenyző
képviselte a résztvevő 6 országot, a
Marcelházi BK kapott meghívást. Eb-
ben a konkurenciában állhattak fel hár-
man is a dobogóra. Remek teljesít-
mény volt. 
Eredmények:
53 kg: 3. Tóth Ádám
62 kg: 3. Marcinkó Dávid 
66 kg: 1. Megály Attila 

A naszvadi különítmény Gál János
edzővel és a házigazda 

versenyigazgatóval Katowicében

Régiónk az élen jár
Három helyszínen is szőnyegre léptek régiónk tehetséges birkózói,

amelyeken ragyogó eredményeket értek el. A sninai szabadfogású ka-
dett országos bajnokságon egy arany, két ezüst és egy bronzérem volt a
termés, a naszvadiak egy katowicei meghívásnak tettek eleget, amelyen
madari és marcelházi erősítést is igénybe vettek, és végül, a marcelháziak
nyújtottak kimagasló teljesítményt Szarajevóban. Az eredményeket el-
nézve megállapítható, hogy az utánpótlás nevelésében régiónk az élen jár.  



RéGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Pőstyén 1:2 (0:1), Szórád 
Két egészen kiváló csapat játékát

hozta az első félidő, a szurkolók igazi
focicsemegét láttak. Az első nagy
helyzet a vendégek előtt adódott a
találkozó 6. percében, amikor a
lassú hazai védők mögül Zrgela ug-
rott ki, lövés helyett azonban vissza-
gurított, ezt a helyzetet Rusina kapus
és a védelem nagy üggyel-bajjal
ugyan, de megoldották. Aztán a ha-
zaiak vették át az irányítást, bár a
fürge vendégeknek minden ellentá-
madása nagy veszélyt jelentett a ha-
zai kapura. A 23. percben Nagy Jó-
zsef baloldali szabadrúgása nyomán
a felső lécről jött vissza a labda,
majd két perc múlva Musil jobboldali
beadását állította meg a jobb kapufa,
majd Hodulík kapusnak még kétszer
kellett nagyot nyújtózkodnia, hogy
megelőzze a gólt. Közben persze a
vendégek is vezettek több veszélyes
támadást, és bizony gyakran csak
szabálytalanságok árán lehetett őket

megállítani. A 34. percben megis-
métlődtek a hatodik perc eseményei,
de ekkor már Zrgela nem tétovázott,
hanem a bal kapufa mellett, egy
nagy gólt ragasztott a hazaiak háló-
jába. A második félidőben mindösz-
sze három percig éltek a hazai re-
mények, mert a mérkőzés játékve-
zetője másodszor is felmutatta a
sárga lapot Kökényesinek, amit ér-
telemszerűen piros követett. Valljuk
meg, nem érdemtelenül… Érthető
módon, ez a vendégeknek kedve-
zett, bár a hazai játékosok még ek-
kor is küzdöttek az egyenlítésért. A
65. percben Szórád került nagy
helyzetbe, de a vendég védelem
csodával határos módon megoldotta
ezt a problémát. Sőt, a helyzet utáni
első ellentámadásból növelni tudták
előnyüket a vendégek. Szórád a 78.
percben kijavította előző hibáját,
mert 1:2-re szépített, ekkor nagyon
úgy nézett ki, hogy a liláknak még
mindig van keresnivalójuk ezen a
találkozón. Mindezt azonban csak
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Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 20 15 1 4 47:19 46
2. Neded 20 14 2 4 35:20 44
3. Šurany 20 11 4 5 42:20 37
4. Veľký Meder 20 11 3 6 28:19 36
5. ČFK Nitra 20 10 1 9 32:32 31
6. Sládkovičovo 20 8 6 6 39:30 30
7. Dvory n/Ž. 20 9 3 8 38:40 30
8. ViOn „B“ 20 9 2 9 39:36 29
9. Vrakúň 20 9 1 10 35:26 28

10. Nový Život 20 8 4 8 34:29 28
11. Kolárovo 20 7 6 7 25:29 27
12. Váhovce 20 8 3 9 43:48 27
13. Veľké Lovce 20 5 5 10 31:46 20
14. Štúrovo 20 6 2 12 26:43 20
15. Šahy 20 5 1 14 24:46 16
16. Horná Kráľová 20 2 2 16 19:54 8

V. LIGA
1. Želiezovce 20 13 1 6 48:22 40
2. Bešeňov 20 11 3 6 40:24 36
3. Nesvady 20 11 3 6 42:26 36
4. Hont.Vrbica 20 10 5 5 31:18 35
5. Imeľ 20 10 2 8 52:39 32
6. Bánov 20 10 2 8 34:29 32
7. Čaka 20 9 5 6 27:27 32
8. Kalná n./Hr. 20 9 4 7 31:22 31
9. Komjatice 20 9 3 8 26:33 30

10. Marcelová 20 8 4 8 39:26 28
11. Tvrdošovce 20 8 3 9 29:28 27
12. Kozárovce 20 7 4 9 28:38 25
13. Tlmače 20 7 2 11 24:36 23
14. Hurbanovo 20 5 4 11 24:41 19
15. Svätý Peter 20 5 2 13 23:51 17
16. Chotín 20 4 1 15 32:70 13

TeRüLeTI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 18 12 4 2 58:28 40
2. Keszegfalva 18 11 5 2 38:20 38
3. Šrobárová 18 10 3 5 42:27 33
4. Perbete 17 9 3 5 47:26 30
5. Izsa 19 9 3 7 34:30 30
6. Bátorkeszi 17 9 2 6 30:20 29
7. Madar 18 8 4 6 38:37 28
8. Búcs 18 8 2 8 46:41 26
9. Gúta „B“ 19 6 6 7 51:32 24

10. Lakszakállas 17 7 2 8 33:52 23
11. Dulovce 17 6 3 8 35:25 21
12. FK Activ 18 6 2 10 36:48 20
13. Pat 17 3 3 11 21:44 12
14. Nemesócsa 17 3 3 11 22:57 12
15. Vágfüzes /Kava 18 3 1 14 15:59 10

TeRüLeTI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 16 14 1 1 69:9 43
2. Marcelháza „B“ 16 13 1 2 78:25 40
3. Dunamocs 16 13 0 3 65:25 39
4. Őrsújfalu 15 9 2 4 32:17 29
5. Nagykeszi 15 7 2 6 37:20 23
6. Nagysziget 15 7 2 6 25:35 23
7. Bogya/Gellér 15 6 3 6 30:36 21
8. Martos 16 6 1 9 24:38 19
9. Bogyarét 16 5 2 9 32:39 17

10. Csicsó 14 5 2 7 23:46 17
11. Dunaradvány 16 3 3 10 28:43 12
12. Megyercs 16 2 1 13 13:66 7
13. Ifjúságfalva 16 0 2 14 8:65 2

TeRüLeTI BAjNOKSÁG - IfjÚSÁGIAK
1. Hetény 17 10 0 7 49:33 30
2. Őrsújfalu 16 8 2 6 50:31 26
3. Nemesócsa 14 8 1 5 55:31 25
4. Perbete 15 8 1 6 47:38 25
5. Lakszakállas 15 7 1 7 33:30 22
6. Dulovce 15 7 1 7 41:47 22
7. Tany 15 7 1 7 30:36 22
8. Keszegfalva 17 6 2 9 50:48 20
9. Madar 16 4 1 11 35:96 13

TeRüLeTI BAjNOKSÁG - dIÁKOK
1. Lakszakállas 11 8 2 1 35:8 26
2. Cs.-aranyos 11 8 2 1 56:29 26
3. Madar 11 7 2 2 56:16 23
4. Ímely 10 7 2 1 36:19 23
5. Nemesócsa 11 5 1 5 21:32 16
6. Naszvad 11 3 2 6 30:18 11
7. Hetény 11 3 1 7 13:38 10
8. Tany 10 3 0 7 25:27 9
9. Perbete 10 2 2 6 29:43 8

10. Keszegfalva 10 0 0 10 9:80 0

Szentpéter – Ógyalla 0:3 (0:1),
Bombicz, Kóša, Pasztorek 

Bár a vendégek megérdemelt győ-
zelmet arattak, a hazaiakra nézve ez
az eredmény kissé túlzott. A vendé-
gek gyorsan vezetést szereztek, de
ezután Sebestyényi lövését védte
bravúrosan a vendégek kapusa,
Gombár. Ezután a hazai Tárnok ha-
gyott ki remek helyzetet, amit a ven-
dégek büntettek, hiszen a második
félidő elején növelték előnyüket. Sőt,
a 84. percben Rigó a jogosan meg-
ítélt büntetőt sem tudta értékesíteni.
A vendégek optikai fölénye érezhető
volt ugyan, de a hazai csapat sem
vallott szégyent játékával.  

Cseke – Marcelháza 2:1 (1:0),
Svitel

Két gólt kellett ahhoz kapniuk a
vendégeknek, hogy teljes erővel el-
kezdjenek küzdeni a győzelemért.
A második gól után ugyanis „felbil-
lent a pálya”, levegőben lógott az
egyenlítő gól, de ekkor a hazaiak lé-
nyegesen bekeményítettek, és alat-
tomos, durva játékkal próbálták
megfékezni a nagy vendég fölényt.
És a mérkőzés játékvezetője mind-
ezt csak nézte és nézte…   

Bánov – Hetény 4:1 (1:0), Szalai B.
Bármennyire hihetetlennek is tűn-

het, ez az eredmény lehetett volna
akár fordítva is. A hazai nézők csak
néztek, amikor az első félidőben a

hetényiek szinte nem engedték át
térfelükre a hazaiakat, és sorra
hagyták ki a jobbnál jobb helyzete-
ket. A második félidőben aztán egy
kapushibát követően növelték elő-
nyüket a hazaiak, és a vendégek in-
nen már nem tudtak felállni. Kár,
mert nagyon közel voltak egy iga-
zán szép eredményhez.

További eredmények: Tvrdo-
šovce – Kalná n/Hr. 1:0, Komjatice –
Tlmače 1:0, Bešeňov – Želiezovce
1:0, H. Vrbica – Kozárovce 3:3.

V. LIGA – déLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Pered

2:1 (2:0), Végh (11 m) és öngól 
A rokonszenves hazai csapat

megszerezte első győzelmét a baj-
nokságban. Ez azért sem bír külö-
nösebb meglepetéssel, mert a tava-
szi idényben remek mérkőzéseket
játszottak, és csak balszerencséjük-

nek köszönhetően veszítették el
azokat. Ezen a találkozón ugyan két
egyforma csapat vívott nagy küzdel-
met, de a hazaiak mintha jobban
áhították volna a várva várt győzel-
met. Megérte! 

TeRüLeTI BAjNOKSÁG 
Dulovce – Madar 2:2 (0:2),

Szabo, Otyepka – ifj. Varga R., ifj.
Varga P.

Nem játszottak rosszul a hazaiak,
mégis a szemfüles vendégek lőtték
a gólokat az első félidőben. A haza-
iak nagy szerencséje, hogy a ven-
dégek erőnlétileg visszaestek az
utolsó 20 percben, amit sikerült ki-
használniuk.

Csallóközaranyos – Nemesócsa
10:0 (5:0), Turza 3, Berecz, Szo-
boszlai és Mészáros 2-2, Jakab G.

Gyors góllal szereztek vezetést a
hazaiak, majd amikor félidő előtt a
vendégek fáradni látszottak, gyor-
san lőttek még négyet. Ugyanez tör-
tént a második félidőben is, így más
eredmény nem is születhetett.

Keszegfalva – Bátorkeszi 2:1
(2:0), Bagin 2 – Kaszab 

A hazaiak nagyon játszottak a tűz-
zel. Az első félidőben szinte lefociz-
ták ellenfelüket a pályáról, lőttek két
gólt, és minden szépnek látszott. A
másodikban a vendégeknek sikerült
szépíteniük, ami igencsak nagy erőt

adott a csapatnak, és bizony a ha-
zaiaknak nagyon meg kellett küzde-
niük győzelmük megtartásáért. 

Vágfüzes/Kava – Izsa 0:1 (0:1),
Vörös

Régen nem játszottak ilyen bal-
szerencsés mérkőzést a hazaiak. Ki-
hagytak talán egy féltucatnyi hely-
zetet, s a bekapott gól ellen is kifo-
gással éltek. Kapusuk ugyanis kiütött
egy kapuba tartó labdát – állításuk
szerint még a gólvonal előtt –, az
asszisztens azonban gólt jelzett kol-
légájának. Két, meg nem adott bün-
tetőt is felrónak a mérkőzés játékve-
zetőjének…

Búcs – FK Activ 5:0 (3:0), Ko-
vács 3, Sánta, Szabó

Könnyedén focizva küldte ellenfe-
lét padlóra már az első félidőben a
hazai csapat. A vendégek szinte
helyzetig sem jutottak el a mérkőzés
folyamán.

Perbete – Lakszakállas – elma-
radt, a vendégek nem utaztak ki a
találkozóra.

Šrobárová – Gúta „B” 3:3 (2:1),
Židek, Čepela, Sýkora – Ferencz,
Ledeczky I., Jancsó

Két nagyon ellentétes félidőt látott
a szilosi közönség. Az elsőben a ha-
zaiak, a másodikban a vendégek do-
mináltak, bár a hazai csapat nagy le-
hetőséget mulasztott el, merthogy a
vendégeket 3:1-ről engedte egyenlí-
teni. 

Pat – szabadnapos volt. 

TeRüLeTI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Ifjúságfalva – Csicsó 0:2 (0:1),

Dudás, Nagy T.
Nagysziget – Dunaradvány 3:0

(2:0), Sladky 2, Szalai (11 m)
Marcelháza „B” – Megyercs 6:0

(2:0), Obložinský M. és Németh J. 2-
2, Viderman, Zsidek T.

Martos – Dunamocs 1:2 (0:2),
György – Bertók 2 

Tany – Bogyarét 2:0 (1:0), Pa-
tócs L., Patócs Sz. (11 m)

őrsújfalu – Nagykeszi 0:0
Bogya/Gellér – szabadnapos

volt.

TeRüLeTI BAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK 
őrsújfalu – Madar 7:2 (3:0) Hazai

gólok: Döme és Natkai 2-2, Fábri,
Austen, Szépe

Lakszakállas – Tany 3:0 (1:0),
Németh, Győri, Benedek Zs.

Perbete – Nemesócsa 3:3 (3:2),
Hinora 2, Sipos – Hipp 2, Cseh (11
m) – a 17. fordulóból elmaradt

Keszegfalva – Hetény 0:5 (0:2),
Lévia 4, Dóczi

Dulovce – szabadnapos volt. 

TeRüLeTI BAjNOKSÁG – dIÁKOK 
Hetény/őrsújfalu – Madar 0:9

(0:6), Papp L. 3, Szabó, Kiripolsky,
Csicsó, Tóth, Sebők, Palo 

Perbete – Csallóközaranyos 4:4
(3:3), Molnár 2, Gábor, Szabó – Hor-
váth 2, Kühn, Susík 

Nemesócsa – Naszvad 2:1 (2:1)
Hazai gólok: Kecskés 2

Lakszakállas – Tany 15:1 (6:0)
Hazai gólok: Stanko 6, Kovács V. 4,
Bugár 2, Németh 

Ímely és Keszegfalva – szabad-
naposak voltak. 

Sok esemény történt a húsvéti fordulóban, amelyekre a szurkolók
igencsak felkapták fejüket. A KFC elveszítette első hazai mérkő-

zését, mégpedig azon a találkozón, amelyet az év mérkőzésének te-
kintett. Sajnos, nagyon úgy néz ki, hogy a mérkőzésnek még lesz
folytatása, de az már a fegyelmi bizottság rendezésében. A IV. ligában
ismét győztek az ekeli zöld-fehérek, és átvették a vezetést a bajnok-
ságban. Az V. ligában két rangadót is rendeztek járásunkban, az ógyal-
laiak Szentpéteren voltak eredményesek, míg a rangadók rangadóján
a hazai naszvadiak bizonyultak jobbnak szomszédjuknál. A Területi
Bajnokságban tovább menetelnek a csallóközaranyosiak, akik egy „tí-
zessel” küldték haza a hányatott sorsú nemesócsaiakat. A lakszakál-
lasiak nem utaztak ki Perbetére, így minden bizonnyal mérkőzés nél-
kül írnak a hazaiak javára három bajnoki pontot.  A második osztály-
ban valamennyi feljutásra esélyes csapat győzött, különösen a duna-
mocsiak martosi győzelme érdemel több figyelmet.

három percig, mert ekkor Nagy Jó-
zsef szemei előtt is villant a piros
lap. A felezővonal közelében a já-
tékvezető – véleményünk szerint in-
dokolatlanul – szabadrúgást ítélt a
vendégek javára. A hazai játékosok
tiltakoztak, Nagy József pedig dü-
hében a labdával megcélozta a já-
tékvezetőt, és… talált(!?) Bárcsak a
kaput célozta volna meg ilyen pon-
tosan… Néhány pillanatig annak a
veszélye is fennállt, hogy az véget
vet a találkozónak, de aztán helyre-
állt a rend, és a lilák tovább küzdöt-
tek az egyenlítésért. Ekkora ember-
hátrányban viszont már nem sok
eséllyel. A hazai szurkolók hevesen
tüntettek, és bizony ez-az berepült a
vendégek kispadjához is. Az igaz-
ság viszont az, hogy bár voltak já-
tékvezetői tévedések, amelyek in-
kább a hazai csapatot sújtották, a
vendégek remek focit játszottak,
gyorsaságban felülmúlták a hazai-
akat, és gyakran kerültek kecseg-
tető helyzetbe. Ha nincs ez a máso-
dik félidőben látott „sportdiplomáciai
kivégzése” a hazai csapatnak, talán
még azt is meg lehetne kockáztatni,
hogy megérdemelték a győzelmet.
Az okokat azonban mindenképpen
idehaza kell keresni.

IV. LIGA
Gúta – Ipolyság 2:0 (0:0), Ma-

gyar, Kiss 
A vendégek végig csak a védeke-

zéssel foglalkoztak, és csak idő kér-
dése volt, a hazaiak mikor tudják fel-
törni a 10 tagú védelmet. Ez a má-
sodik félidőben sikerült, de a vendé-

gek így is elégedetten távoztak Gú-
táról, mert lényegesen több gólra vol-
tak érettek. 

Ekel – ViOn „B” 2:0 (2:0), Bogyai 2
Jó kis mérkőzést vívott a két tech-

nikás csapat, bár a hazai oldalon volt
több gólhelyzet, amelyekből kettőt
Bogyai rutinosan ki is használt. A ha-
zai zöldek ezzel a megérdemelt győ-
zelmükkel felugrottak a tabella élére,
hiszen a negyediek vereséget szen-
vedtek Diószegen. Ezen a hétvégén
nagyon érdekesnek ígérkezik tehát a
Negyed – Ekel találkozó. 

Nagymegyer – Vága 1:0 (1:0),
Csápai 

A nagyon nehéz, esőáztatta tala-
jon a vendégek hagytak ki több hely-
zetet, ami később nagyon megbosz-
szulta magát. A kemény belemené-
sekkel tarkított mérkőzés 80. percé-
ben lőttek egy kapufát is, de minden
ellentámadásuk veszéllyel fenyege-
tett. A hazaiak nagyon fellélegeztek
a mérkőzés után. 

További eredmények: H. Kráľová
- V. Lovce 4:3, Dvory n/Ž.-Štúrovo
6:0, Šurany-N. Život 2:0, Sládkovi-
čovo-Neded 2:0, Vrakúň-ČFK 2:4.

V. LIGA – KeLeTI CSOPORT 
Naszvad – Ímely 2:0 (1:0), Mol-

nár A. 2
Nagyon színvonalasra sikeredett

a rangadók rangadója, amelyen tel-
jesen megérdemelt hazai győzelem
született. Bár mindkét csapat igye-
kezett, a hazaiak hagyták ki a több
helyzetet. A vendégek nagyon sport-
szerűen küzdöttek, de igazából nem
tették próbára a hazai csapatot. 

Ekel a IV. ligás tabella élén, naszvadi győzelem a rangadók rangadóján

FELNőTTEK
2012. április 14. (szombat) 15.30
órakor: KFC – Šúrovce (Régió-
bajnokság), Ógyalla – Komjatice,
Marcelháza – Tardoskedd (V. liga
– Keleti csoport), Gúta „B” – Per-
bete (Területi Bajnokság), Duna-
mocs – Marcelháza „B” (Területi
Bajnokság II. osztály). 2012. ápri-
lis 15. (vasárnap) 15.30 órakor:
Hetény – Hontfüzesgyarmat (V.
liga – Keleti csoport), Madar – Šro-
bárová, Lakszakállas – Búcs, FK
Activ – Vágfüzes/Kava, Pat – Ke-
szegfalva, Bátorkeszi – Csalló-
közaranyos, Nemesócsa – Du-
lovce, Izsa – szabadnapos lesz
(Területi Bajnokság), Nagykeszi –
Ifjúságfalva, Csicsó – Tany, Bo-
gyarét – Martos, Megyercs –
Nagysziget, Dunaradvány – Bo-
gya/Gellér, Őrsújfalu – szabadna-
pos lesz (Területi Bajnokság II.
osztály).
Ligásaink idegenben:
Párkány – Nagymegyer (szom-

baton), Negyed – Ekel, ViOn „B” –
Gúta (IV. liga), Zselíz – Szentpé-
ter, Garamkálna – Ímely (mindkét
találkozóra szombaton kerül sor),
Bánov - Naszvad (V. liga – Keleti
csoport), Nagymagyar – Ekecs/
Apácaszakállas (V. liga – Déli
csoport).   

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– IFJÚSÁGIAK

2012. április 14. (szombat) 15.30
órakor: Tany – Nemesócsa, He-
tény – Őrsújfalu, Madar – Dulovce.
2012. április 15. (vasárnap) 13
órakor: Keszegfalva – Perbete
(előrehozva a 29. fordulóból). 

TERÜLETI BAJNOKSÁG
– DIÁKOK

2012. április 14. (szombat) 13.30
órakor: Tany – Nemesócsa, Nasz-
vad – Perbete, Csallóközaranyos –
Keszegfalva, Madar – Ímely. Lak-
szakállas és Hetény/Őrsújfalu –
szabadnaposak lesznek. 

Hétvégi focimenü

Privigye lesz a komáromiak ellenfele a kosárlabda extraliga döntőjében.
Múlt szombaton ugyanis a bányászok nyitrai ellenfelük pályáján szerezték
meg a döntőbejutáshoz szükséges harmadik győzelmüket 87:74 arány-
ban. Szombaton tehát MBK Rieker – Privigye mérkőzés lesz a Komáromi
Városi Sportcsarnokban.

Lapzártakor érkezett
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Baráti hangulatban kezdődött és végződött is a nagy rangadó (Naszvad-Ímely 2:0)

Nem volt könnyű „megbirkózni“ a pőstyéni csatárokkal (KFC-Pőstyén 1:2)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

Mahor Mihály edző és kézilabdás lányainak  egy csoportja

Kéthetes szünet után folytatódtak a küzdelmek a nők
I. ligájában. Csapatainknak jót tett ez a pihenő, hi-

szen úgy az aranyosiak, mint naszvadiak/ímelyiek is
egyaránt nagyarányú győzelmet arattak. Most ismét
egyhetes szünet következik, ami remélhetőleg megint jó
hatással lesz csapatainkra, hiszen a csallóköziek a ta-
bella harmadik helyezettjéhez utaznak, míg a naszva-
diak/ímelyiek a sereghajtó csarnokában lépnek pályára.
A II. ligában a gútaiak igazolták jó formájukat a tavaszi
nyitányon is, mintegy megerősítve a tabellán elfoglalt
első helyük jogosságát.

NőK I. LIGA 
Csallóközaranyos – Nagytapolcsány 36:18 (18:6)
Az aránylag szerencsétlen bytčai vereségük után a se-

reghajtó ellen léptek pályára Peter Talár edző védencei. A ta-
lálkozó első néhány perce ugyan kiegyensúlyozott volt, a 8.
percben még a vendégek vezettek 4:3 arányban, de Švec-
Somogyi három gyors  góljával a játék képe is változni kez-
dett. A 20. percben, már 13:4 világított az eredményjelzőn.
Ezen játékrészben parádézott a hazai csapat, és egyre nö-
velte előnyét. Az 50. percben már húsz gól volt a különbség
(32:12), a vendégek szinte semminek nem találták az ellen-
szerét. 

Ebben az idényben a hazaiak először lépték át a 30-gólos
határt. A mérkőzés kétségkívül legjobb játékosa és góllövője
ismét Olajos Milada volt, aki a rá jellemző harciassággal és
játékkedvvel magával ragadta az egész csapatot. 

Hazai góldobók: Olajos M. 11, E. Pažúrová 8, Švec-Somo-
gyi és Szabó 5-5, Turza, Kasznár és Zakál 2-2, Šebeňová 1.   

Naszvad/Ímely – Bytča 32:24 (20:11) 
Semmit nem hagytak a véletlenre a hazaiak, és a zsúfo-

lásig megtelt Vlahy Jenő Sportközpontban mindjárt az első
sípszó után nagy nyomás alá helyezték a vendégek védel-
mét. Az első negyedóra után 11:4 volt az állás, ami úgy
meglepte a vendégeket, hogy sokáig nem találták helyüket
a pályán. A második félidőben ugyan kezdtek eszmélni, de
a hazaiak első félidőben szerzett előnyét már nem tudták be-
hozni. Azért sem, mert azok továbbra is lendületből játszot-
tak, kapusaik pedig csúcsformában védtek. Miškovič György
elmondása szerint az egész csapat jó teljesítményt nyújtott,
góllövésben pedig Bízik „kapta el a fonalat”.  Kishíján hét hó-
napos kihagyás után ismét pályára lépett a sérüléséből fel-
épült Kelemen Petra, aki az előző mérkőzéseken nagyon hi-
ányzott a csapatnak. 

Hazai góldobók: Bízik 11, Haris E. 5, Haris Sz., Šulanová,
Oláh és Vass 3-3, Molnár B. és Kelemen 1-1. 

NőK II. LIGA 
Gúta – Lehota pod Vtáčnikom 40:10 (19:6)
Súlyos vereséget mértek ellenfelükre a listavezető gútai lá-

nyok a II. liga tavaszi nyitányán. Minden szempontból lé-
nyegesen jobbak voltak ellenfelüknél, sőt, a második félidő
inkább hasonlított egy intenzív edzésre, mintsem bajnoki
találkozóra. 

Hazai góldobók: Bogár és K. Navrátilová 10-10, Vass 8,
Oláh 4, T. Navrátilová 3, Haris Sz. 2, Csente K., Harcsa és
Molnár 1-1.  -dm- 
Az I. liga állása
1. Inter 15 11 0 4 464:377 22
2. B. Bystrica 14 10 2 2 444:368 22
3. Michalovce jun. 15 10 1 4 476:382 21
4. Močenok 15 10 1 4 467:408 21
5. Bytča 16 9 1 6 481:465 19
6. Nesvady 14 7 2 5 341:342 16
7. Zlatná n/O. 14 6 1 7 328:319 13
8. Košice 15 5 1 9 349:367 11
9. Senica 14 5 1 8 402:429 11

10. Modra 15 2 0 13 285:428 4
11. Topoľčany 15 1 0 14 358:510 2 

EGyÉNI KATEGÓRIA 15 ÉVES KORIG
Murányi Gábor, a helyi sportklub csel-

gáncs szakosztályának versenyzője. 
Edzője: Vincze Ferenc
Vivien Gogolová, a HŠK-74 Kolárovo női

kézilabda szakosztály idősebb diáklánycsa-
patának tagja. 

Edzője: Michal Mahor
Ján Bogár, a Taiyó karate klub ifjúsági

korosztályos versenyzője.
Edzője: Kiss Tibor
A 15 év alatti korosztály további eredmé-

nyes sportolói helyezési sorrend nélkül:
Jakab Barbara Éva, a helyi sportklub bir-

kozó szakosztályának versenyzője. 
Edzője: Ing. Michal Gőgh
Vivien Tóthová, a HŠK-74 Kolárovo kézi-

labda szakosztály idősebb diáklánycsapatá-
nak tagja.

Edzője: Michal Mahor
Dávid Molnár, a helyi sportklub cselgáncs

szakosztályának versenyzője idősebb diá-
kok kategóriájában,

Edzője: Vincze Ferenc
Dominika Bogárová, a helyi Taiyó karate

klub fiatal versenyzője. 
Edzője: Kiss Tibor
Dániel Bagita, a helyi Taiyóo karate klub

fiatal versenyzője.
Edzője: Kiss Tibor

15 ÉV FELETTI KOROSZTÁLy
1. helyezett: Kárpáty Ernő, a cselgáncs

szakosztály felnőtt csapatának tagja. 
Edzője: Vincze Ferenc
2. helyezett: Roland Bagita, a Taiyó karate

klub tagja. 
Edzője: Kiss Tibor
3. helyezett: Magyar Zsolt, a helyi labda-

rúgó szakosztály férfi csapatának játékosa. 

Edzője: Mgr. Máté Zsolt
Kristina Vassová, a HŠK-74 Kolárovo női

kézilabda szakosztályának játékosa. 
Edzője: Miroslav Zolnai
Simona Harcsová, HŠK-74 Kolárovo  női

kézilabda szakosztályának kapusa. 
Kitti Zsolnaiová,  a Taiyó karate klub si-

keres versenyzője. 
Stanislav Banda, a helyi sportklub bir-

kózó szakosztályának kadett versenyzője. 
Edzője: Ing. Michal Gőgh
Kristián Angyal, a helyi sportklub csel-

gáncs szakosztályának tagja. 
Edzője: Vincze Ferenc

CSAPATOK
1. helyezett:
A helyi teremkerékpárosok női négyes

csapata:  Csente Viktória, Alica Vinczeová,
Szabó Dóra, Vas Korina 

2. helyezett:
A helyi sportklub cselgáncs szakosztá-

lyának ifjúsági csapata: Gábor Murányi, Bálint
Szabó, Dávid Molnár, Bényi Bence, Alexander
Román, Vajkai Károly, Bartakovics Lajos

3. helyezett:
A helyi kézilabda szakosztály serdülő

lánycsapata: Nikoleta Bogárová, Csente Kitti,
Csente Alexandra, Csontos Vivien, Kristína
Dibalová, Katarína Gombaiová, Vivien Go-
golová, Kürti Barbara, Nikoleta Nagyová,
Pásztó Piroska, Diana Petrová, Szántó Dóra,
Szulcsányi Anikó, Simona Sladká, Vivien 
Tóthová, Viktória Tóthová.

Edző: Michal Mahor
Az eredményekért természetesen köszö-

net jár a szülőknek, a támogatóknak, akik
segítették a sportolókat kiváló eredményeik
elérésében. -pint-

Kép: Kürti Endre

Gólerős hétvége 
a kézilabdás hölgyeknél  

Gúta legeredményesebb
sportolói és csapatai

A Városi Művelődési Központban került sor a 2011-es év legjobb sportolóinak és
csapatainak a kiértékelésére. A képviselő-testület mellett működő sport- és ifjú-

ságnevelési bizottság jóváhagyott javaslata értelmében március 29-én adták át a leg-
sikeresebb sportolóknak és csapatoknak járó elismeréseket. 


