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Több éves, szinte már csontig lerágott kérdés került újra terítékre Komá-
romban. A parkolási rendszer bevezetése óta képezi vita tárgyát a közte-

rületen való parkolás díjszabásának, de különösen a kerékbilincsek haszná-
latának jogi háttere. Két évig a kerékbilincsek használatát illetően csend ho-
nolt, hiszen Anton Marek polgármester hivatalba lépésének másnapján ka-
tegorikusan megtiltotta azok használatát fizető parkolóhelyeken. A parkoló-
társaság megszüntette a városi rendőrséggel addig közösen végzett
ellenőrzéseket. Most, információink szerint, ismét előkerülnek a kerékbilin-
csek fizető parkolóhelyeken, ami nagy valószínűséggel újabb viharos vitákat
hoz majd a felszínre. Folytatás a 3. oldalon

KOMÁRNO Nám. M.R. Štefánika 2,

0917 833 128

A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG

HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG

NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!

AGisplan-rendszer digitális térképek segítsé-
gével közöl információkat a városról és a la-

kosságáról. Egy térképen láthatjuk a város tulaj-
donában levő ingatlanokat, csoportosíthatjuk az
összes területet a felhasználásuktól függően. A
megjelenített területekről, ingatlanokról minden
lényeges információt megtudhatunk anélkül,
hogy más oldalakat, linkeket kellene megnyitni.
Elkészítéséhez légi felvételeket és a földhivatal
adatait használták fel. Folytatás a 2. oldalon

E heti számunkban
megtalálja
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Új tájékoztatási rendszer
Ógyalla

Nem állt szóba Boldoghy Olivérrel
Robert Fico
Robert Fico kormányfő csütör-

tök (február 28) este Dunaszer-
dahelyen ünnepelte kollégáival a
nemzetközi nőnapot. Boldoghy Oli-
vér a helyszínen egy levelet pró-
bált neki átadni, de sikertelenül.
Volt viszont muzsika, anekdotázás
és nejlontáskás ajándék, rózsával
kiegészítve.

Folytatás a 2. oldalon
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Pályázat a Felvidékről kitelepí-
tettek emléknapja alkalmából
ARákóczi Szövetség pályázatot hirdet magyarországi és határon túli középisko-

lások, valamint főiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített
magyarok április 12-i emléknapja alkalmából.

A felhívás célja, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba - önálló alkotó-
vagy kutatómunkával - a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból
elűzött, Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával - olvasható
a szövetség közleményében.

Mint írták, a Rákóczi Szövetség a pályázó fiatalokra bízza, hogy milyen módon közelíti
meg a pályamunka a kiírás témáját. Pályázni lehet irodalmi művel (vers vagy próza), tör-
ténelmi esszével, tanulmánnyal, interjúval, rövidfilmmel, illetve egyéb, szabadon választott
műfajban elkészített munkával. Az alkotásokat március 22-ig várják, az eredményhirdetés
és díjátadás április 12-én, a Rákóczi Szövetség központi emlékünnepségén lesz.

mti

Folytatás az 1. oldalról
„Február elsejétől a város lakossága és az érdeklődők

már használhatják az új térképi tájékoztatási rendszert, a
Gisplan-t. Ez a rendszer lehetővé teszi az önkormányzati in-
gatlanvagyon üzemeltetésével, gazdaságos kihasználásával,
fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos térképi adatbá-
zisok kezelését és elérését” - mondta Zemkó Margit, a város
polgármestere.

A lakossági információs alrendszer hozzáférhető otthonról,
közintézményekben elhelyezett számítógépekről vagy köz-
területen elhelyezett érintőképernyős terminálokról. Belépni
a város honlapja segítségével lehet, a Gisplanra kattintva.

(miriák)

Új tájékoztatási
rendszer

Bár a Smer továbbra is toronymagasan vezeti a pár-
tok népszerűségi listáját, lassan csökkennek a

preferenciái. A Focus ügynökség legújabb felmérésé-
ből emellett az is kiderül, hogy a Híd csak alig lépi át
a parlamenti küszöböt, az MKP pedig kívül rekedne.

A február első felében, 1025 válaszadó megkérdezésé-
vel végzett felmérés szerint a kormányzó Smert a meg-
kérdezettek 34,6 százaléka választaná, ez több mint két
százalékos csökkenést jelent a januári eredményekhez
képest. A második helyen a KDH végezne 10,9 százalék-
kal, a kereszténydemokratákat az Egyszerű Emberek és az
SDKÚ követi egyaránt 8,9 százalékkal. A parlamentbe ke-
rülne még a liberális SaS 7,7 százalékkal, Daniel Lipšic új
pártja, a Nova 5,4 százalékkal, valamint a Híd 5,1 száza-
lékkal. Bugár Béla pártja hasonló eredményt ért el az előző
felmérésen, mint most, januárban 5,2 százalékot kapott a
Híd.

A parlamentbe nem jutna be a mostanában nagyon hal-
kan tevékenykedő SNS, csupán 4,1 százalékot szereztek
a felmérésen. A Magyar Közösség Pártja 3,8 százalékon
áll, ez fél százalékos csökkenést jelent januárhoz képest.
Három százalékot kapna a KSS, a Mi Szlovákiánk Néppárt
és a HZDS pedig 1,4 százalékon áll. (b)

Nem állt szóba Boldoghy Olivérrel
Robert Fico miniszterelnök
Folytatás az 1. oldalról

A Smer-SD tagjai már hagyományosan a
nemzetközi nőnapot több városban ünnep-
lik, ilyenkor szórakoztató műsorokkal, be-
szélgetésekkel és ajándékokkal várják a
vendégeket, elsősorban a hölgyeket. Bár a
nőnapig még van idő, azonban már elindult
az országjárás. Csütörtök este Dunaszer-
dahelyen találkozott Robert Fico miniszter-
elnök a szimpatizánsaival, hogy köszöntse
őket. A kormányfőt elkísérte Robert Kaliňák
belügyminiszter, Marek Maďarič kulturális
miniszter és Peter Kažimír pénzügyminisz-
ter.

A program egy kisfilmmel indult, amiből
megtudhatta a közönség, hogy a nők a te-
remtés koronái. A film végén legalább tíz
nyelven megjelent a „nő“ szó fordítása, de
a magyar nyelv nem jutott be a felsoro-
lásba.

Boldoghy Olivér, a Fontos Vagy! mozga-
lom vezetője egy levelet szeretett volna át-
adni a kormányfőnek, amiben a kedden el-
hangzott kijelentései kapcsán kérne ponto-
sítást. Robert Fico akkor a Matica slo-
venská ünnepi ülésén fogalmazott élesen a
kisebbségekkel szemben.

A levél végül az egyik szervezőnél lan-
dolt. Robert Fico a hátsó bejáraton érke-
zett, és nem állt le beszélgetni az ott vára-
kozókkal. A műsor fő részének lezárta után
a kormányfő távozott, ám ekkor sem adott
lehetőséget a levél átadására, pedig az
összegyűltek kitartóan várták.

A rendőrség intenzív őrizete mellett zaj-
lott a találkozó, a helyi és az állami szervek
több csoportja is képviseltette magát. Iga-
zoltatták az aktivistákat és más érdeklődő-
ket is. Érdekes esetnek számít, hogy Bol-
doghy Olivér is átadta személyazonossági
igazolványát, majd az adatai felvétele után
a rendőrség visszaadta neki a személyes
iratát. Miután nyíltan vállalta a magyar ál-
lampolgárság felvételét, Boldoghytól már
több esetben, lakásán felkeresve próbál-
ták elvenni az iratait.

A dunaszerdahelyi akció furcsa egybee-
sése, hogy éppen most tekinthető meg a
művelődési házban a Nyelvében él a ná-
rodnostná menšina kiállítás, amely a két-
nyelvűség különböző állomásainak állít em-
léket. Mivel a kormányfő a hátsó bejáraton
érkezett, így nem tekinthetett bele a kiállí-
tás anyagába. b

Az egyik szervező vette át Boldoghy Olivér levelét

Folytatás az 1. oldalról
Foglaljuk össze röviden,

mi is történt eddig a belvá-
rosi parkolás ügyében. A
parkoló-rendszer beveze-
tése óta heves vitát váltott ki
maga a fizetési kötelezett-
ség, de főleg a kerékbilin-
csek használata. Jogászok
próbálták különböző törvé-
nyekre hivatkozva megma-
gyarázni annak jogsértő mi-
voltát, de a kerékbilincsek
használói is felvonultattak
több olyan érvet és bizonyí-
tékot, amelyek viszont an-
nak ellenkezőjét voltak hiva-
tottak bebizonyítani. A már
említett polgármesteri tiltás
vetett véget ennek a mai na-
pig tisztázatlan vitának.

Aztán az élet ment to-
vább, mígnem elkezdődött a
Kossuth tér felújítása, minek
következtében a belváros
közvetlen közelében meg-
határozatlan időre több par-
kolóhely is megszűnt létezni.
Ez tovább bonyolította a bel-
város amúgy is korlátozott
parkolási lehetőségeit, mi-
közben rohamosan csök-
kenni kezdett a parkolási fe-
gyelem. Egyfajta káosz vette
kezdetét, egyrészt a már
említett Kossuth téri felújí-
tás, másrészt a romló par-
kolási fegyelem következté-
ben. Közben, a Vár melletti,
ingyenes gyűjtőparkoló évek
óta üresen tátong(!?)

A komáromi, belvárosi
parkolás kérdésével lapunk
már temérdek esetben fog-
lalkozott. Hol olvasóink le-
veleinek adott helyet, hol
pedig az illetékesek vála-
szainak, magyarázatainak.

A városvezetés jóhiszeműen abban bízott,

hogy büntetés nélkül is működni fog a rendszer.

Részünkről szinte kilátásta-
lan kísérletnek látszott jogi-
lag is helytálló állást foglalni
a kérdésben, hiszen maguk
a jogi tudományok doktorai
sem tudtak közös nevezőre
jutni. A történet több fonák-
sága mellett előkelő helyet
foglalt el, amikor szerkesz-
tőnk jelenlétében sikerült
egy asztalhoz ültetni a vá-
rosi rendőrség parancsno-
kát, Rozsnyó Lajost, vala-
mint a kerékbilincsek hasz-
nálatának akkori, egyik leg-
nagyobb ellenzőjét, Novák
Bélát, aki ma alpolgármes-
terként tevékenykedik. Ab-
ban ugyan egyetértettek,

hogy a parkolásért minden-
képpen fizetni kell, a kerék-
bilincsek használatának kér-
désében viszont lényegesen
eltérő álláspontokat képvi-
seltek. Anton Marek polgár-
mester több esetben is ki-
nyilatkozta, hogy a kerékbi-
lincsek használatát nem
tartja megfelelő erejű visz-
szatartó erőnek a bliccelők-
kel szemben. Azt viszont ő
sem vitatta, hogy a parko-

lási díjakból befolyó bevétel
némileg javít a város gazda-
sági helyzetén. Nyilvánvaló,
hogy a lakosság nagyobb
része is így gondolja, és
többé-kevésbé ezt tisztelet-
ben is tartja, bár… Ahogy az
egyik előző számunkban kö-
zölt interjúban Ferenczi Ti-
bor, a parkolási rendszert
működtető City Parking s.r.o.
szlovákiai részlegének veze-
tője elmondta, a kerékbilin-
csek használatának betiltása
után lényeges változás állt
be a parkolási fegyelem be-
tartásában. Magyarul, sokat
romlott.

Aztán, mint derült égből a
villámcsapás, jött, a sokak
számára ugyan nem nagy

meglepetéssel bíró hír, mi-
szerint hétfőtől, március 4-
től újra kezdetét veszi a vá-
rosi rendőrség és a parkoló-
társaság korábban már
megszokott ellenőrzési fo-
lyamata, nem mellőzve a ke-
rékbilincsek használatát
sem. Ezzel kapcsolatban
tudni kell, hogy folyamatban
van egy új szerződés meg-
kötése a város és a parkoló-

társaság között, amelyben
új alapokra helyezik a par-
kolási díjakból befolyó ösz-
szegek megosztásának sza-
bályait. Az eddigi, százalék-
arányos megosztás helyett,
a városi hivatal szívesebben
venné egy méltányos fixdíj
fizetését a parkoló-társaság
felé. Az eddigi megosztás
ugyanis hátrányos volt a vá-
ros számára. Ahogy Fe-
renczi Tibor lapunknak el-
mondta, e hónap végéig ki-
dolgozza a cég javaslatát,
amely az önkormányzat jó-
váhagyása után léphet ér-
vénybe.

Mivel a kerékbilincsek
használatát illetően kósza
hírek röppentek fel, megke-
restük a városi hivatal szóvi-

vőjét, Králik Róbertet, kér-
désünkkel a hír igazságtar-
talma felől érdeklődtünk.

Íme, a szóvivő válasza:
„Komárom város korábbi

vezetése 2006-ban kötött
egy megbízási szerződést a
City Parking Kft.-vel a városi
parkolási rendszer megter-
vezésére és megvalósítá-
sára vonatkozólag. A parko-
lási rendszer bevezetésének
célja az volt, hogy megaka-
dályozza a hosszú távú par-
kolást a belvárosban, ezzel
a belvárosi közlekedés úgy-
mond bedugulását. A parko-
lási rendet (a parkolás felté-
teleit) az előző testület több
ízben módosította, csök-
kentve a parkolás díját és ki-
terjesztetve a térítésmentes
parkolás idősávját. A fent
említett szerződés a város
szempontjából bizonyítha-
tóan előnytelen. A parkolási
díjakból befolyó összegből a
rendszert üzemeltető társa-
ság 63% + 20% forgalmi
adó (DPH) arányban része-
sül. Nagyságrendileg pél-
dául az idei évre tervezett
összbevétel 140 ezer euró,
ebből a városnak csupán 25
ezer euró marad. A szerző-
dés szigorúan megszabta,
hogy a parkolóhelyek szá-
mát a város nem csökkent-
heti. Mivel a Kossuth tér fel-
újításával öt évig a rend-
szerből kiesik mintegy 150
parkolóhely bevétele, a szer-
ződés értelmében a költség-

kiesést az üzemeltető a vá-
roson behajthatja. A város
semmiképp nem áll rá a tár-
saság által felvetett megol-
dásra, hogy a fizetett parko-
lóhelyeket kiterjessze a la-
kótelepek egyes részeire is,
hogy a bevételkiesést pó-
tolja. Az elmúlt időszakban a
parkolási díj fizetésének el-
lenőrzése és a kihágás bün-
tetése, az úgynevezett „pa-
pucsozás“, a városi rend-
őrök a szükségesnél ala-
csonyabb létszáma miatt
nem tartozott a prioritások
közé. A városvezetés jóhi-
szeműen abban bízott, hogy
büntetés nélkül is működni
fog a rendszer, de ez nem
így van. A bevételkiesés je-
lentős és ezt a kiesést a par-
kolást üzemeltető cég a

szerződés értelmében jogi
úton követelheti a várostól.
Ezért a jövőben a város ha-
tékonyabbá kívánja tenni a
parkolás ellenőrzését. Ez-
úton szeretné a városveze-
tés felhívni a lakosság fi-
gyelmét arra is, hogy a par-
koló-társaság által üzemel-
tetett rendszeren kívül eső
történelmi belvárosba való
behajtást, amit a helyi adók-
ról rendelkező törvény sza-
bályoz, a városi rendőrség
szigorúan ellenőrizni fogja”.

Mivel kérdésünk egyértel-
műen a kerékbilincsek eset-
leges használata felé irá-
nyult, a szóvivő válasza
azonban diplomatikusan az
„ellenőrzés hatékonyabbá
tételéről” szól, ismét megke-
restük Ferenczi Tibort, a
parkoló-társaság vezetőjét.
Kerek-perec feltettük a kér-
désünket. Igaz a hír, misze-
rint március 4-től visszatér-
nek a korábban már meg-
szokott ellenőrzési folyama-
tokhoz, beleértve a kerékbi-
lincsek használatát is? „Van
egy olyan megállapodásom
a polgármester úrral, hogy
ezt a kérdést az általa veze-
tett hivatal fogja lekommuni-
kálni, így nem áll módom-
ban válaszolni a kérdésükre.
Maradjunk annyiban, hogy a
hírt nem kívánom megerő-
síteni, de cáfolni sem” –
mondta el Ferenczi Tibor.

Mivel már régen kitanul-
tuk az ilyen hírek megfejté-
sének „tudományát”, szá-
munkra minden világos.
Azok a gépkocsivezetők,
akik eddig a bliccelést he-
lyezték előnybe, legyenek
felkészülve nemcsak a bír-
ságra, de rosszabb esetben
a kerékbilincs „bevetésére”
is. Az sem kétséges, hogy
újra fellángolnak majd a ke-
délyek, lesznek számonké-
rések a polgármester és al-
polgármestere felé, de… A
parkolásért azonban fizetni
kell, hiszen a város bevéte-
lének egy részét is biztosít-
juk ezzel. A bliccelés pedig
nemcsak a szabályok meg-
sértését jelenti, de egyben
megcsúfolása is a törvény-
tisztelő, parkolódíjat kifizető
gépkocsivezetőknek egya-
ránt. Böröczky József

Csökken a magyar érdekeltségű
pártok népszerűsége
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Perbete

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HHIIRRDDeeTTééSSffeeLLvvééTTeeLL  
HHééTTffőőTTőőLL  PPéénnTTeeKKIIgg..

- Profi frizura, smink - 
Radvanszká Renáta, 0905 598 435

- Profi köröm design - 
Chovan Szilvia, 0905 284 032

- Stílustanácsadás - 
Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy

szeretnék visszakapni régi formájukat.
Fényképes jelentkezésüket március 15-ig

várjuk emailben (deltakn@gmail.com)
vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), 

melyben tüntessék fel címüket és telefonos
elérhetőségüket.

Előtte Utána

Átalakítás helyszíne: Salon Style
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Kismackók és gyermekmenyegző

Mackóálarcokat készítettek ügyes gyermekkezek Mé-
hes Kata óvó- és táncpedagógus irányításával a leg-

utóbbi Fonóban, a Rév Magyar Házban. Szeptember-
ben a gyümölcsökkel, októberben a szürettel, novem-
berben a kukoricával foglalkoztak, decemberben illatos
mézeskalácsot sütöttek. A minap megtáncoltatták a med-
vét a „Mackó, mackó, ugorjál” kezdetű mondókára. Utána
gyermekmenyegző vette kezdetét. „A legtöbb helyen far-

sangkor voltak a lakodalmak, a gyermekek pedig utá-
nozták a felnőtteket. Volt lakoma is, farsangi fánkkal, amit
előtte otthon megsütöttem, és itt a kis gazdasszonyok tá-
lalták fel” – avatott be Méhes Kata, aki azt is elárulta, hogy
az aprók táncához a talpalávalót a Hárompatak zenekar
húzta, akik később a felnőtteknek csángó táncházat és
tánctanítást tartottak. (báj)

Fotó: Gábor Csaba

Méhes Katát kergeti a medve A gyermekmenyegző ifjú párja

Megjelent Kiss Péntek József
pedagógus, tanár Kihallgatás

című, novellákat, karcolatokat és
elbeszéléseket tartalmazó kötete.
Minden megtörtént, és semmi
sem történt meg, mondta a
szerző, amikor meglátogattuk.
Hozzátette: ahhoz, hogy a szöveg
irodalommá váljon, a valóságot
irodalommá kell alakítani. Kiss
Péntek Józseffel beszélgettünk.

• Ezek a tizen– huszonéves írá-
sok megjelentek már valahol?

- A korabeli sajtóban. Akadt olyan,
ami kétszer is, különböző változatok-
ban. Egyedül a tavaly írt A rózsafa
koporsók nem jelent meg még se-
hol. Szüleim testvéreit Magyaror-
szágra telepítették a lakosságcsere-
kor. Egyik nyolcvanéves unokanővé-
rem mesélte ezt a történetet. Meg-
történt komáromi eset. Még a házat
is láttam, ahonnan kitelepítették.

• Több novellában visszakö-
szönnek motívumok egy másikból.
Mint a rántott hús, mustárral az •

Egy szelet hús és a Csuli című no-
vellákban.

- Nemcsak élethelyzetek, hanem
szereplők is visszaköszönnek a pró-
zai írásaimban. Husi például több el-
beszélésben szerepel. Ha minden
igaz, nemsokára megjelenik a dra-
matikus szövegeimet tartalmazó kö-
tet, és abban szerepel ez a hangjáték
is. Annak idején, a Szlovák Rádió
Magyar Adása felvételén, Varsányi
Mari volt Husi.

• Mindegyik mű tragikus kicsen-
gésű.

- Szerintem a felhőtlenségről nem
érdemes írni. A téma mindig a konf-
liktus, a gond, a probléma, a tragi-
kum. Még akkor is, ha egy vidám epi-
zódokat tartalmazó szövegről van szó.

• Misztikum is van bőven.
- Az ezoterikus világ is része az

életünknek, de nincs elég bátorsá-
gunk ezekről a dolgokról beszélni.
Minden ember életében előfordulhat-
nak olyan momentumok, amikre nem
talál magyarázatot. Életünket a titkok
teszik színesebbé. Fontos, hogy a
saját titkaira mindenki maga találjon
választ. Mostanában egyre többet
foglalkozom a párhuzamos világok-
kal. Lehet, hogy regényt írok belőle.

• Hol találkozhatnak az érdeklő-
dők élőben a Kihallgatással?

- Március 6-án, szerdán 17 órakor
kezdődik az író-olvasó találkozó, a
Csemadok Kossuth téri székházá-
ban. Mindenkit szeretettel várok!

Bárány János
Fotó: archívum

„A felhőtlenségről nem érdemes írni”

Tisztelt  vak és gyengénlátó 
polgártársaink, 

kedves  időskorúak!
Engedjék meg, hogy felajánljuk

Önöknek könyvtárunk (Szinnyei Jó-
zsef Könyvtár, Komárom) szolgálta-
tását, mely lehetővé teszi hangos-
könyvek kölcsönzését . CD és audio -
vizuális  anyagaink minden olvasási
problémával küzdő és időskorú olva-
sónk számára rendelkezésre állnak.

Szerettel várjuk Önöket a könyvtár
központi épületében (Eötvös u. 35.),
az 1. emeleti zenei részlegen.

A Harmónia Díj 2013
eredményei:
Életműdíj: Ág Tibor, a
legjobb hangszeres
muzsikus: Emmer Pé-
ter, a legjobb fiatal mu-
zsikus: Bertók Tibor, a
legjobb énekes vagy
szólista: Vadkerti Imre,
a legjobb zenekar: Ki-
csi Hang, az év dala:
Korpás Éva - Elindul-
tam hosszú útra, a leg-
jobb fiatal népzenész
díja: Pusko Márton, a
legjobb énekes vagy
szólista díja népművé-
szet kategóriában: Kor-
pás Éva, a legjobb ze-
nekar, csoport díja
népzene kategóriában:
Ritka Magyar Folk-
band.

A díj Reicher György
gútai díszműkovács,
iparművész munkája,
az alapítók és a szak-
mai kuratórium elnöké-
nek kézjegyével ellátott
díszoklevél, és mellette
pénzjutalom is. A Szlo-
vákiai Magyar Zené-
szek Egyesülete, a
Szlovákiai Magyar Ze-
nebarátok Társasága,
a Csemadok Művelő-
dési Intézete, a Cse-
madok naszvadi alap-
szervezete, Lábszky
Olivér énekes-dalszö-
vegíróval együttmű-
ködve alapította meg a

Harmónia - Szlovákiai
Magyar Zenei Díjat.

A díjátadáson sztár-
fellépők adtak kultúr-
műsort, többen fellép-
tek a tavalyi Harmónia-
díjasok közül is. Szín-
padra lépett Malek
Andrea, St. Martin, az
ipolybalogi Lőrincz Sa-
rolta, Lakatos Róbert,
Gyöpös Krisztina, a
Kor-Zár, a buzitai cite-
rások, a tavalyi életmű-
díjas Stiber Lajos által
vezetett énekkar, Erich
Boboš és a História.
Az est műsorvezetői
Gál Teodóra és Faze-
kas Dávid voltak.

(miriák)
Képarchívum

Kilencen kaptak díjat
Kiosztották a Harmónia - Szlovákiai Magyar Zenei Díjat az elmúlt hétvégén

Dunaszerdahelyen. Az elismerést második alkalommal ítélték oda a leg-
jobb hazai magyar zenészeknek. Az idén 21 tagú szakmai kuratórium kilenc
kategóriában osztott díjakat.

Aki három kategóriában is a legjobbnak bizonyult 
– Korpás Éva

Egy hónappal ezelőtt felröppent a hír, hogy egy angol hölgy 
17 hónap alatt rakott ki egy 24 ezres kirakót (puzzlet). Azonban régiónkban

él egy hölgy, akinek ez sokkal rövidebb idő alatt sikerült. A perbetén élő Pinke
Erikának nem egész hét hónapra volt szüksége, hogy kirakja a puzzlet.
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A legjobb énekes vagy szólista:
Vadkerti Imre 

A legtöbb református a nép-
számlálási és az egyházme-
gyék összesített adatai alapján
is a Komáromi Református Egy-
házmegyében él. A nyilvántar-
tott egyháztagok száma 13 194.
2012-ben viszont 308 személy-
lyel jegyeztek kevesebbet a
2011-es évhez viszonyítva.
Csökkenés mutatkozik további
három  magyar egyházmegyé-
ben is. A legnagyobb apadást
az abaúj-tornaiban mutatták  ki,
mintegy 633-mal lettek keve-
sebben, mint korábban. Ehhez
azonban  hozzájárult az is, hogy
az egyik egyházközség átkerült
az ondava-hernádi egyházme-
gyéhez. Jelentősen csökkent,
több mint ötszáz nyilvántartott
egyháztaggal a pozsonyi egy-
házmegye is. A legnagyobb nö-
vekedést a két szlovák - az on-
dava-hernádi és a nagymihályi -
egyházmegye mutatott ki, az
utóbbiban 421-gyel, az előbbi-
ben 257-tel lett több a reformá-
tusok száma.

A legutóbbi, 2011-es évi nép-
számlálási adatok alapján 91
696 személy vallotta magát re-
formátusnak. A Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház
209 anya- és 112 leányegyház-
községet tart nyilván. Reformata.sk

A komáromi egyházmegyében
él a legtöbb református

„Az elmúlt év augusztusában kezdtem
hozzá és február közepére fejeztem be a
428x157 cm nagyságú alkotást” - árulta el
a szimpatikus hölgy, aki naponta 1-5 órát
dolgozott az alkotásával. Közel 15 éve
hobbija a puzzle kirakás. „Annyira meg-
tetszett, hogy az ünnepekre nem kap-
tam más ajándékot, csak kirakót” -
mondja mosolyogva. Amióta kirakta a 6
ezres puzzlet, elkezdett gondolkodni
azon, hogy valami nagyot, maradandót
kéne megalkotni. „Amikor a gyerekeim
megajándékoztak a 24 ezres kirakóval,
majdnem sokkot kaptam, hogy hol és ho-
gyan fogom kirakni. Végül is elsőként a
színek és a formák alapján kezdtem
hozzá, majd megcsináltam a keretét” –
mondta Erika. 

„A puzzle igazi türelemjáték, gondol-
kodtat, fejleszti a memóriát és a meg-
oldó készséget. Megfelelő stratégiával
hamar a puzzle mesterévé válhat a
kezdő kirakó. Még nem kívánom abba-
hagyni, sőt terveim között szerepel a 32
ezres puzzle kirakása is” – zárta nyilat-
kozatát Pinke Erika.

Miriák Ferenc

ASzlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyház-
megyéjének 321 egyházközségében a 2012-es év végén 62

443 egyháztagot tartottak nyilván, 1 130-cal kevesebbet, mint
egy évvel korábban. A legtöbb református a népszámlálási és
az egyházmegyék adatai szerint is a komáromi egyházme-
gyében él. A hét egyházmegyéből ötben emelkedett a nyil-
vántartott reformátusok száma – derül ki a Zsinati Iroda által
a napokban nyilvánosságra hozott statisztikai adataiból.



Pozitív mutatókkal gazdálkodott a
tavalyi esztendőben a nagyme-

gyeri horgászszervezet, a bevételi ol-
dalon 60 078 euró, míg a kiadási ol-
dalon 50 025 euró található. Többek
között ez is elhangzott Cseh László
pénzügyi beszámolójában, melyet a
szervezet évértékelő gyűlésén ter-
jesztett a jelenlévő tagság elé. 

A városi művelődési otthon színház-
termében lezajlott évzárón Nagymegyer
polgármestere, Néveri Sándor is részt
vett, aki köszöntötte a múlt évben már
hatvanadik születésnapját ünneplő hor-
gászszervezetet, melyet dátumra ponto-
san 1952. május 10-én alapítottak. Az
évforduló kapcsán megjelentetett em-
lékfüzetet - Berecz György jelenlegi el-
nök előszavával és Bodnár Gyula szer-
kesztésében - most vehette kézbe a tag-
ság, melynek létszáma már 707 sport-
horgászt jegyez. Ennek kapcsán a szer-
vezet elnöke beszédében megemlítette,
a horgászengedélyek ára nem változik,
viszont az újonnan belépő tagoknak idén
már 50 eurót kell fizetniük az eddig meg-
szokott 20 eurós regisztrációs illeték he-

lyett. Berecz György szerint a tavalyi évet
sikeresen zárták, teljesítették kitűzött fel-
adataikat, köztük a horgászversenyek le-
bonyolítását, a haltelepítést, az ellenőr-
zést, a brigádmunkákat, valamint az év-
záró megszervezését. Az egyik legna-
gyobb problémának 2012-ben a szerve-
zet kezelésében lévő tavak,
horgászhelyek alacsony vízszintjét je-
lölte meg az elnök. Az elmúlt évben 24
893 eurót költött haltelepítésre a szerve-
zet. Ebből az összegből a nagymegyeri
és az ekecsi bányatóba, valamint a Ti-
szotába és a balonyi tóba összesen 110
mázsa ponty került, továbbá 10-10 ezer
darab csukaivadékot tudtak telepíteni az
általuk kezelt csallóközi kanálisokba és
az ottani halneveldéjükbe, említette meg
beszámolójában Méhes Roland halász-
gazda. Az elmúlt hét év folyamán egyre
több pontyot tudtak telepíteni, ez a szám
folyamatosan felfelé ível, a 2006-os 30
mázsa pontytól jutottak el a 2012-ben te-
lepített 110 mázsáig. Az évzáró tagsági
gyűlésen Kórósi Géza, az ellenőrző bi-
zottság elnöke elmondta, hogy a nagy-
megyeri horgászszervezet könyvvitele
és gazdálkodása az előírásoknak meg-
felelően zajlott. 

Kovács Zoltán 
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Már hétszáz felett a tagok száma

Nagymegyer

Nagymegyer

A beruházásokat
folytatni szeretnék

ADuna és a Zsitva folyók összefolyá-
sánál fekvő 708 lakosú község 1970-

től indult el a fejlődés útján. A falu vala-
mennyi utcáját aszfaltburkolattal látták
el, megépült a 60 férőhelyes óvoda, be-
vezették a gázt, felépült a községi hivatal.
A rendszerváltás után a falu vezetősége
új alapokra helyezte a község fejlődését.
Ennek köszönhetően az utóbbi években
olyan szembetűnő beruházásokat sike-
rült megvalósítani, amelyeket egy na-
gyobb lélekszámú község is megirigyel-
hetne. Erről nyilatkozott hetilapunknak a
község polgármestere, Ľubomír Pú-
chovský.

„Az önkormányzat élt a törvény adta lehe-
tőséggel, az Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztérium, valamint az Állami Lakásfej-
lesztési Alap nyújtotta támogatással, és ta-
valy hozzáfogtunk a községi bérlakások épí-
téséhez. A 606 313,95 eurós összköltséggel
felépült 14 bérlakás ünnepélyes átadására
márciusban került sor. Az elfogadott terület-
fejlesztési terv alapján szeretnénk össze-
kötni Zsitvatőt Dunaradvánnyal. A két tele-
pülés között lévő terület magántulajdonban
van, de a tulajdonosokkal való megegyezést
követően lehetőség van családi házak épí-
tésére, vagy egyéb építkezésekre is. A helyi
Hídverő Társulás akciócsoport sikeres pá-
lyázatának köszönhetően 1590 euró érték-
ben új tájékoztató táblákat helyeztünk ki.
Nyáron 15 ezer euróból sikerült befejezni a
bérlakások előtt lévő parkoló megépítését, s
ezzel elhárult az akadály a főútra való kihaj-
tásra. Mivel községünk a főút mellett fek-
szik, ezért sebességmérő kihelyezésével
próbáljuk a sofőröket arra kényszeríteni,
hogy tartsák be a kötelező sebességet a la-
kott területen. Többfunkciós sportpályával is
gazdagodtunk. Az összesen 800 négyzet-
méteres műfüves szőnyeggel borított pálya
75 350,70 euróba került. Az összeg 75%-át
az Európai Unió adta, a maradék 25%-ot
pedig a szlovák állam biztosította vissza nem
térítendő támogatás formájában. A létesít-
mény a falu közepén, az ifjúsági klub udva-
rában lett felépítve, melynek a felújítása épp
most van folyamatban, s mely elkészültével

a két építmény hatékonyan ki fogja egészí-
teni egymást. 

Az iskola minden településen nagyon fon-
tos szerepet tölt be. Így van ez Dunarad-
vány esetében is. Ezért is örülük annak,
hogy nyáron sikerült az iskola tetőszerkeze-
tét felújítani 25 ezer euró értékben, novem-
ber végén pedig 20 ezer euróból befejeztük
az iskola szociális helyiségeinek felújítását
is.

Új buszmegállókkal is gazdagodott a köz-
ség, digitális formában működik a hangos-
bemondó. Amennyiben már az időjárás en-
gedi, folytatjuk az ifjúsági és nyugdíjasklub
felújítását, amelyben helyet kap a könyvtár
is. Amennyiben a nyugdíjas lakóink igénylik,
egész napokat tölthetnek el a klubban,
ahová az új autóval biztosítani tudjuk az ebé-
det és a gyógyszereket” – mondta értékelő
nyilatkozatában a polgármester. 

Az idei év terveiről a polgármester el-
mondta, kész a projekt az iskola, az óvoda
és a községi hivatal nyílászáróinak és a fű-
tésének cseréjére, valamint az épületek
külső hőszigetelésére. Terveikben szerepel
még a kultúrház és a szövetkezet egykori bo-
rospincéjének felújítása, valamint a labda-
rúgó-pályán lévő szociális helyiségek felújí-
tása.

A községben élénk kulturális és sportélet
zajlik. Május 25-én egy rockkoncertet szer-
veznek, de lesz Baróti Szabó Dávid Napok,
fogadják a Felvidéki Huszárokat, köszöntik a
nyugdíjasokat és megtartják az idei borver-
senyt és a Tűzvédelmi Sport- és Kulturális
Napot is. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

DunaradványGútától 10 km-re délnyugatra fekszik a régió nyugati
részének egyik kis települése, Bogyarét. A falu az

Alsó-Csallóköz jellegzetes tanyavilágának szerves ré-
sze. A lakosság többsége szétszórt tanyákon él. Bogya-
rét csak 1990-ben lett önálló község. Azelőtt a szom-
szédos Bogya településhez tartozott. Elsősorban szép
helyeiről, egyedülálló, mesebeli fehér fűzfáiról, és az itt
élő emberek vendégszeretetéről, no meg újabban a kol-
bászkóstoló versenyéről is híres. Az elmúlt héten meg-
látogattuk Aradi Mónikát, Bogyarét polgármesternőjét,
akit az idei év feladatairól faggattunk. 

Bogyarét

„Mi is bekapcsolódtunk a Tisztább Duna mente prog-
ramba, ami azt jelenti, hogy több héten keresztül szerveztünk
brigádokat a falu különböző pontjain, ezzel is bevonva Bo-
gyarét lakosságát a faluszépítési munkálatokba. Tudvalevő,
hogy ebben a faluban sok ügyes kezű asszony is él, akit na-
gyon tevékenyek a kézműves foglalkozásokat illetően. Ezért
úgy gondoltuk, hogy az év folyamán rendszeresen szerve-
zünk majd különböző kézműves foglalkozásokat, bogyaréti-
esen ún. közösségi esteket, ahol a fiatalok és idősek egya-
ránt hódolhatnak szenvedélyüknek. 

Mostanság ha szóba kerül Bogyarét neve, szinte minden-
kinek a kolbászkóstoló jut az eszébe. Ezt a népszerű ese-
ményt idén is megrendezzük, méghozzá március 9-én, egy
bállal egybekötve. Minden két évben tartunk falunapot. Idén
július végére vagy augusztus elejére tervezzük ennek meg-
rendezését. Változatos programot szeretnénk kínálni az ide-
látogató vendégek számára. A falunap egyik rendezvénye
lesz Jacsmenyík József füleki származású akadémiai festő-
művész, restaurátor kiállítása, akinek számos képén fellel-
hetők Bogyarét szépséges tájai is. 

A nyár folyamán szeretnénk üzembe helyezni a tervezett pi-
henőzónát a padokkal. Az iskola udvarán még a falunap előtt
fel szeretnénk újítani a szabadtéri színpadot, a kultúrház ab-
lakainak cseréje is esedékes. Hát elég sok minden vár felújí-
tásra, javításra, persze kérdés az, melyiket tudjuk majd kellő-
képpen finanszírozni. Meg kell említenem, hogy kisközség lé-
vén a legtöbb akciót saját erőből illetve a helyi vállalkozók se-
gítségével, hozzájárulásával tudjuk megoldani. Egy biztos, jó
bogyaréti szokás szerint mindent elkövetünk majd azért, hogy
az idelátogatók jól érezzék magukat kis falunkban“ - mondta
zárszóként Bogyarét polgármesternője. -pint-

Idén is megszervezésre került a felol-
vasó-maraton, melynek lényege, hogy

ugyanazon a napon minél többen olvas-
sanak együtt a világ bármelyik pontján.
Tavaly 7 ország 115 településén több, mint
16 000 lelkes olvasó vett részt az ese-
ményben.

A 2009-ben elindított Mesemaraton folyta-
tásaképpen, Orbán Balázs, Jókai Mór és
Arany János után, az idén Gárdonyi Géza
műveiből szervezett maratoni felolvasást a
székelyudvarhelyi székhelyű Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cim-
bora Gyermekek Klubja.

Az előzetes számok alapján Felvidékről 13
település kapcsolódott be, 1706 olvasóval:
Dunamocs, Nagyszarva, Ipolyság, Csalló-

közaranyos, Búcs, Lukanénye, Deáki, Zselíz,
Perbete, Nemesócsa, Lakszakállas, Gúta és
Marcelháza.

„Csekes Ilona magyar szakos pedagógus
ötlete nyomán kapcsolódtunk be a felolvasó-
maratonba. Nagyon jó ötletnek tartom a kez-
deményezést, így intenzívebben fel tudjuk hívni
a gyermekek figyelmét a magyar irodalomra.
Gárdonyi Géza munkássága az Egri csillago-
kon kívül nem nagyon ismert a tanulók köré-
ben. Mivel az írónak vannak felvidéki kötődései
is, ezért felolvastuk a gyerekeknek a Két meny-
asszony című novellát, ami arról szól, hogy a
Martos mellett lévő Kingyes tanyán megláto-
gatták Pósa Lajossal (író) és Lányi Gézával
(cimbalmos) Feszty Árpád festőt” - nyilatkozta
Győző Andrea, a búcsi Katona Mihály Alapis-
kola igazgatónője. Miriák Ferenc

Gárdonyi Géza felolvasó-maraton

Kis falu – kis tervek
Az ügyességi versenysorozat harmadik fordulóját rendezték

meg az ekecsi Arany János alapiskola tornatermében. A ha-
zaiak nagyon felkészülten várták a csapatokat. Sajnos a gelléri
csapatkapitány betegség miatt nem tudott jelen lenni az ese-
ményen, de így is végigcsinálták a versenyt. Az elmúlt fordulók
alapján várható volt, hogy ismét Ekecs és Lakszakállas csapa-
tai között fog eldőlni a harmadik forduló. Így is lett, az ekecsi
gárda kihasználta a hazai pálya előnyét, és 31 ponttal nyerte az
utolsó előtti fordulót.

Újra remekeltek

Mindenki kíváncsian várja a 4. fordulót, amely a nagymegyeri ter-
málfürdőben lesz megtartva március 10-én, vasárnap 9 órától. Az
utolsó, mindent eldöntő fordulóban hat vizes versenyszám várja a
résztvevőket, és a palacsintaevés. -pint-

Fotó: Szukola István

Az utolsó forduló előtt 
az állás a következő:
1. Lakszakállas 81 pont
2. Ekecs 78 pont 
3. Szilas 60 pont 
4. Gellér 59 pont.

A sikeres lebonyolítás érdekében pók-
emberek egész hada is eljött, itt volt super-
man, a denevérember és a macskanő is,
sőt a nagymegyeri művelődési otthon szín-
padán maga Sherlock Holmes kereste pi-
pájával és nem hiányozhattak a jótündé-
rek, a királykisasszonyok, a huszárok, a lo-
vagok, a sherwoodi erdő íjászai és felfegy-
verzett ügynökök. Egyébként a mintegy ki-
lencven beöltözött gyereket egy szülőkből
álló háromtagú zsűri értékelte. A legjobba-
kat a gyémántsávba sorolták, de a masz-
kabálról senki sem távozott üres kézzel,
mert minden részvevő gyerek kapott egy-
egy kis ajándékot.

Kozo (fotó: Kovács Zoltán)

Sherlock
Holmes 
is eljött

Amese- és mondavilág szinte
minden jótékony hőse, figu-

rája és alakja megjelent a hagyo-
mányos farsangi maszkabálon a
nagymegyeri Bartók Béla Alapis-
kolában.



4. díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége (1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten
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Naszvad - Anyala

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.

Szabályok:

A játék 2013. február 18-tól április 15-ig tart.
Sorsolás: 2013. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi 
Napok keretében, Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével.

Tavaszi nyereményeső

2. díj: LCD TV 
3. díj: konyhabútor

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

Ógyalla

Az alapszervezet fő problémája,
hogy nincs saját helyisége

A Csemadok elnöke beszámolójá-
ban kitért az alapszervezet fő problé-
májára, hogy nincs megfelelő saját
helyisége, pedig céljai megvalósítá-
sához nagy szüksége lenne rá. En-
nek ellenére nagyon sok színvonalas
igényes rendezvényt valósítottak meg
a tavalyi évben.

A kulturális rendezvényekről Hor-
váth Mária számolt be kivetített ké-
pes prezentáció segítségével. Há-
rom rendezvényt emelt ki: a Leg-
kedvesebb versem c. lírai délutánt, a
Szent István-napi megemlékezés és
a Múltba nyíló ablakok c. eseményt.
A megvalósított kirándulásokról
Varga Edit informálta a jelenlévőket,
Barthalos Diana pedig a pénzügyi
helyzetről tájékoztatott. 

A tavalyi év gazdag tevékenysége
nem valósulhatott volna meg a tagság
szélesebb körű bevonása, a Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda és a Kon-
koly-Thege Kultúrközpont sikeres,
zökkenőmentes együttműködése nél-
kül. „Jó így együtt dolgozni, mindany-
nyiunkat elragadott a közös munka
öröme, a lelkesedés, a készülődés, az
izgalom, hogy vajon a következő ren-
dezvényünk, hogy fog sikerülni. Csak
remélni tudjuk, hogy mindez nem volt
hiábavaló, lassan sikerül feléleszteni
az érdeklődést a magyar kultúra iránt
és talán sikerül visszahozni közénk

olyanokat is, akik már majdnem le-
mondtak a magyarságukról” - fejezte
be beszámolóját Radosicky Györgyi.

Az alapszervezet erre az évre még
több, még színesebb tervvel készül.
Egy nagyszabású megemlékezést
szerveznek az 1848-as szabadság-
harcról, nyáron a hordozható pavilon
alatt különböző zsánerű zenés hétvé-
géket szeretnének megvalósítani és
idén is lesz Szent István-napi meg-
emlékezés - hogy csak a legérdeke-
sebbeket említsük, ugyanis minden
hónapra jut valamilyen rendezvény.
Ami újdonság az alapszervezet éle-
tében, hogy határozott lépéseket tettek
a régóta betervezett színjátszó-cso-
port létrehozása felé. Taggyűlésükre
meghívták a fiatal színművészt, Finta
Márkot, akinek már komoly tapaszta-
latai vannak ezen a téren. Az idén is
több közös kirándulást terveznek. Áp-
rilis elsején Szentendrére, májusban
Nagymagyarra és a gyermeknap al-
kalmából Budapestre, nyáron a Bala-
tonra és Lévára szeretnének elmenni.
Legnagyobb kirándulásukként egy öt-
napos erdélyi körutat terveznek au-
gusztus 28. és szeptember 1. között.

A taggyűlés végén az izsai hagyo-
mányőrzők vidám, népies előadással
folytatták vendégszereplésüket.

(miriák)
Szűcs Attila felvétele

Az ógyallai Csemadok alapszervezete megtartotta évzáró taggyűlé-
sét, amelyen megjelent Zemkó Margit polgármester és Petheő At-

tila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke. A gyű-
lést az izsai Hagyományőrzők nyitották meg, utána Darázs Szilvia üd-
vözölte a jelenlévőket, és levezette a taggyűlést.

Járásunk legnagyobb lélek-
számú településéhez, Nasz-

vadhoz, Hamusad mellett még két
puszta tartozik a Gúta–Naszvad-
Érsekújvár főúttól északra, Anyala
és Ógúta.

A közel 200 lakosú Anyalát a bajcsi
állami gazdaság irányította. 1989
előtt a „Z” akció keretében felépült itt
az élelmiszerüzlet kocsmával, de mű-
ködött egy óvoda és 1-4. osztályos
alapiskola is. A rendszerváltást kö-
vetően az állattenyésztés széthullott
a majorban, a termelő épületek sorra
mennek tönkre. Ennek ellenére min-
den házat lakják. A körzeti orvos he-
tente egyszer rendel. Az élelmiszer-
üzletet bezárták, Naszvadra vagy Ér-
sekújvárba járnak a lakosok vásá-
rolni. Az autóbuszmegállóknak csak
a teteje és a hátsó része maradt
meg, a többit ellopták. A parkban
egykor biliárdoztak az emberek, ma
már benőtte a gyom és az ágak, mi-
vel a fákat kifűrészelték és elhordták
az itt lakók.

A temetőben az itt élők legnagyobb
problémája, hogy a temetéseket a
szabad ég alatt tudják megtartani,
mivel nincs halottasház vagy egy te-
tőszerkezet, amely megvédené őket
az esőtől, hóeséstől. A község veze-
tése felajánlotta az itt élőknek, hogy
a szeretteiket temessék el Naszva-
don, de ők ezt visszautasították és

petícióval fordultak a hivatalhoz, hogy
a község fektessen a költségvetésből
a majorba is. 

A községi hivatal fejlesztési osz-
tályának vezetője, Ondrej Suba el-
mondta: 1992-ig az egész majorban
csak egy villanyóra volt. Amikor a
mezőgazdasági vállalat megszűnt
működni, egész Anyalában kikap-
csolták a villanyt. A községben közel
17 ezer euróért új oszlopokat és ve-
zetéket húztak. 2009-ben felújították
a közvilágítást és megépítették a víz-
vezetéket. A hangosbemondót is fel-
újították, mivel közel három kilomé-
teres szakaszon ellopták a vezetéket.
Gyermekjátszóteret is kapott a major.

A község képviselő-testülete meg-
szavazta a költségvetésből a tető-
szerkezet felépítését, ahol évente át-
lagban 5 temetési szertartásra kerül
sor. 6400 euró értékben készült el a
létesítmény, ezzel megfelelő feltéte-
leket biztosítottak a hozzátartozók-
nak halottaik búcsúztatására. Azon-
ban egyúttal elvárják az itt élőktől,
hogy a jövőben jobban ügyeljenek a
tisztaságra, a vagyonukra, és óvják a
környezetüket. (miriák)

A szerző felvétele

új hajlékot kapott az anyalai temető

Az ógyallai Magyar Tannyelvű
Speciális Iskola részt vett Lé-

ván a Nyitrai kerület fenntartása
alá tartozó speciális iskolák 3. ke-
rületi olimpiáján, melyet a lévai
Bentlakásos Speciális Alapiskola
szervezett.

Tizenhét speciális iskola tanulói
szálltak versenybe négy verseny-
számban: minifutball, távolugrás
helyből, töltött labda távolba dobása,
ül-fekszik egy perc alatt. 

„Összetettben és a labdarúgásban
iskolánk szerezte meg az első díjat,
megelőzve Komáromot és Párkányt.
Bízunk benne, hogy ez a sportren-

dezvény hagyománnyá válik és to-
vábbi sikereket érhetnek el a sajátos
nevelési igényű diákok. Ezúton is kö-
szönjük a segítséget a támogatók-
nak.“ Az iskola tanulói által elért ered-
mények már bizonyították, hogy a te-
hetséggondozás eredményesen fo-
lyik intézményükben. Tanulóik több
országos, területi és városi verse-
nyen is sikerrel szerepeltek. Peda-
gógusainak munkájának egyik fő
célja a rejtett tehetségek feltárása és
tovább fejlesztése, ezáltal tanulóik
önbizalmának és helyes önértékelé-
sének erősítése - nyilatkozta Misák
Zoltán igazgató. (miriák)

Képarchívum

ógyallaiak nyerték a kerületi olimpiát

... 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

Örömzenélés mazsorettekkel

Több mint 350 néző volt
kíváncsi az Oucha fú-

vószenekar és a mazso-
rett-csoportok hagyomá-
nyos ünnepi koncertjére,
melyet a helyi kultúrház-
ban rendeztek. „A zene
nem ismer határokat” el-
nevezésű esemény idén ti-
zenegyedik alkalommal
gyűjtötte össze a fúvós-
zene és a mazsorett rajon-
góit. 

Magyarics Gusztáv,
Nemesócsa polgár-
mestere ünnepi be-
szédében köszön-
tötte a jelenlevőket,
és mindenkinek jó
szórakozást kívánt
a koncerthez. A
mintegy két órás
program keretén belül
először a Katica junior
mazsorett-csoport lépett
színpadra, akik a Jászkun
indulóra mutattak be kore-
ográfiát, majd őket követték
az Oucha mazsorettek a Ti-
tanic indulóval. A műsor to-
vábbi részében a Katicák két
csoportja tündökölt. Különö-
sen nagy közönségsikert
aratott a Moskau zenére ko-
reografált mazsorett-, vala-
mint az Oucha-csoport New
York, New York című feldol-
gozása. A folytatásban pe-
dig Banyák Lajos irányítása
alatt szereplő ifjú zenészek

mutatkoztak be, név szerint:
Varga Vivien, Nagy Diana,
Varga Zoltán, Szabó Bálint
és Csík György, akik színvo-
nalas műsorukkal nagy si-
kert arattak. 

A rövid szünetet követően
Abba-Gold feldolgozással,
csárdás egyveleggel és a
Karib-tenger kalózai feldol-
gozással szórakoztatták a
nagyérdeműt. A nemesócsai
közönség pedig nem fukar-

kodott a tapssal. Az ün-
nepi gála fináléja a

párizsi karnevál
hangulatát hozta el
a nemesócsai kul-
túrházba az Ou-
cha mazsorett tol-
mácsolásában. Az

ünnepi koncert vé-
gét hagyományosan

a Radetzky Marsch-
sal fejezték be. Örömteli,

hogy a pezsdítő hangulatba
41 mazsorett is bekapcsoló-
dott nem mindennapi pará-
dét produkálva a színpadon.
Az idei alkalom különleges-
sége volt, hogy a mazsoret-
tek között 16 új kis mazsorett
is fellépett a nagyközönség
előtt. Minden bizonnyal nagy
élménnyel gazdagodtak
azok, akik vették a fáradsá-
got, és ellátogattak régiónk
egyik legpatinásabb rendez-
vényére. -pint-

Fotó: Olláry Ildikó

Ünnepi koncert Nemesócsán
Szülők bálja Lakszakállason

A bált a Janiga József mű-
vészeti alapiskola Csiribiri
gyermek néptánccsoportja
nyitotta a palotással. Ezután
Bartalos Andrea elnöknő kö-
szöntötte a vendégeket, és
rövid tájékoztatást nyújtott a
tavalyi bál bevételének fel-
használásáról, majd a kilen-
cedik osztályos tanulók mu-
tatták be tánctudásukat.

Krnčan Milán és Bartalos
Andrea visszatérő fellépői a
rendezvénynek, ezúttal két
duettel kápráztatták el a kö-
zönséget. Kosár Mónika, az
iskola igazgatónője és férje
nyitotta meg a táncot. A talp -
alávalót a környéken nagy
népszerűségnek örvendő
Dancing zenekar szolgál-
tatta. -pint-

Csodálatos gyűjtésekből valósult meg
az a kiállítás, amelyet Dunamocson, a

kultúrházban nyitottak meg. A kiállítás a
földtörténet igen nagy időszakát mutatja
meg.

A hazai ásványok mellett ékkövek, éksze-
rek, tengeri csigák, kagylók, sőt még meg-
kövült cápafogak is helyet kaptak a kiállítá-
son, vagyis a legélesebb szemű gyűjtők és a
csak egy kis szépségre vágyó laikusok egya-

ránt megtalálhatták a nekik leginkább tetsző
darabokat.

Az ünnepélyes megnyitón Banai Tóth Pál
polgármester köszönetét fejezte ki Szeginé
Sánta Ilonának, aki összefogja az itt élő em-
bereket, s akinek ötletei szinte kimeríthetet-
lenek, továbbá megköszönte a 47 gyűjtőnek
is, akiknek segítségével sikerült ezt a kiállí-
tást megvalósítani.

Ezt követte Petkó Veronika középiskolai
tanuló szavalata „A vizek fohásza” címmel és
egy rövid írás felolvasása a kövekről, ka-
vicsról és a homokról.

Mindenkit, akit lenyűgöznek a természet
kincsei, ásványok, drágakövek, valamint a
csigák, kagylók és egyéb tengeri herken-
tyűk, keressék fel a március végéig látható
nem mindennapi kiállítást. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Ahelyi alapiskola mellett működő Szülői Szövetség
vezetősége ebben az iskolaévben is megrendezte a

hagyományos Szülők bálját. Ez a rendezvény sok éve
nyújt lehetőséget a szórakozásra. Meghívást kaptak az
iskola körzetébe tartozó községek polgármesterei is,
az iskola két legfőbb támogatója, valamint az iskola ve-
zetősége és tanári kara. Szép számban jelentkeztek a
bálozó kedvű szülők és vendégeik. 

Kagylók, csigák, kövek 
és kőzetek kiállítása
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Nemesócsa

Nyugdíjasklubok találkozója

Első ízben rendezték meg Lak-
szakállason a környező köz-

ségek nyugdíjasklubjainak talál-
kozóját. A helyi kultúrházban
szervezett eseményre meghívást
kaptak a nagymegyeri, a nyárasdi,
az ekecsi, az apácaszakállasi, a
komáromfüssi „Egyszer élünk”, a
szilasi SZISZETA, és a helyi Nyu-
giLAK nyugdíjasklub tagjai. 

A több mint 200 vendéget Bartal
András, Lakszakállas polgármestere
és Pázmány Gizella, a NyugiLAK
klub elnöknője köszöntötte. A beve-
zető szavak után egy szavalattal
kezdetét vette a találkozó kulturális
része, melyben nagy szerepet vállalt
a helyi VaLAKik tánccsoport összes

tagja, akik a tőlük megszokott mű-
sorral szórakoztatták a jelenlevőket.
A program közben a bátrabbak a kö-
zönség soraiból egy-egy magán-
számra is vállalkoztak. Ebben főleg
a helyi Jácint énekkar tagjai jeles-
kedtek. A finom vacsora után a szó-
rakozásé volt a főszerep. Domon-
kos Árpád és Csicsai Zoltán zenefe-
lelősök mindent megtettek azért,
hogy emlékezetes legyen a laksza-
kállasi nyugdíjas találkozó. A műsor
harmadában tombolahúzásra is sor
került. Nyolcvan boldog nyertes örül-
hetett az értékes díjaknak. A követ-
kező nagyszabású nyugdíjas talál-
kozóra májusban Nagymegyeren ke-
rül sor. 

-pint-

Lakszakállas

Anemesócsai Móra Ferenc Alapiskolában is megtartották a hagyo-
mányos jelmezbált. A gyerekekből pillanatok alatt hercegnők, szel-

lemek, bogarak, nindzsák, katonák, és a legújabb rajzfilmfigurák lettek,
tudtuk meg Magyarics Erikától és Angyal Pétertől, akik elmondták,
hogy az osztályfőnökök játékokkal, finomságokkal, apró ajándékokkal,
vetítéssel, na meg jó zenével teremtettek kitűnő hangulatot. 

Jelmezbál az iskolában

A zsűri tetszését főleg a saját ké-
szítésű álarcok nyerték el. Valójában
erről az eseményről mindenki győz-
tesként távozott. Arany-, ezüst-, va-
lamint bronzsávba sorolták a jelme-
zeket. Örömteli tény az, hogy min-
den jelenlevő alsó tagozatos tanuló
álarcot öltött. A felső tagozatosok az
iskola folyosóján adták át magukat

az álarcosbál örömeinek. Itt többek
között rendőr, ördög, drakula, cow-
boy volt a legnépszerűbb. A diák-
ság a nagy hangzavar ellenére is
élvezte a napot, a tanári kar gondo-
lataiban pedig új ötletek halmozód-
tak fel a jövő évi álarcosbállal kap-
csolatban.

-pint-

iii. Csemadok ifjúsági bál
Ez alkalommal Süttő Jennifer vállalta a műsorvezetői
szerepet, köszöntötte a jelenlévőket és felkérte Petheő
Attilát, a Csemadok Komáromi Területi Választmányá-

nak elnökét, hogy nyissa meg a 3. IFI bált. Ezek után
a műsorvezető színpadra szólította az ALFA Trió
együttest, akik aztán reggelig húzták a talpalávalót.
Éjfél előtt megérkezett a sztárvendég Tóth Gabi is,
majd kisorsolták a tombolát, kihirdették a bál király-

nőjét és királyát és reggel 6-ig felhőtlenül folyt a szó-
rakozás, mindvégig kiváló hangulatban. (miriák)

Naszvad

ACSEMADOK helyi alapszer-
vezete immár tizenhetedik al-

kalommal rendezte meg a „Nem
élhetek muzsikaszó nélkül...”
estjét.

„Reményeink szerint a nótaest so-
kat segíthet abban, hogy a nóta újra
méltó helyet és rangot kapjon a ma-
gyar kultúrában. Mai rohanó, elsivá-
rosodó anyagias világunkban rend-
kívül fontos a felnövekvő nemze-
dékben a hazaszeretet, a gyökerek,
a hazához tartozás büszke érzésé-
nek erősítése. A magyar nóta a ma-
gyar nemzet egyik legtisztább kin-
cse, mert a legőszintébb hangon
szól a magyar ember öröméről, bá-
natáról, a szerelemről és az elmú-
lásról” - mondta ünnepi köszöntőjé-
ben Lajos András, a szervezet el-
nöke, aki köszöntötte a Kocsról és
Süttőről érkező vendégeket, Kún Fe-

renc történészt, Polhammer Lászlót,
Szigeti Jánost Búcs, Banai Tóth Pált
Dunamocs polgármesterét és a min-
tegy 200 résztvevőt.

A dunamocsi színpadon jelen vol-
tak a szakma nagyjai: Básti János
(Ipolykeszi), Ágh Sándor (Szentmi-
hályfa), Barti Éva (Kéménd), Barusz
László (Érsekújvár), Gőgh Zoltán
(Gúta), Barta Barbara (Érsekújvár),
Morvai István (Gúta), Fürst Pál (Po-
zsonypüspöki), Bartáné Nyitrai Mária
(Érsekújvár) és Lajos András (Du-
namocs). Az énekeseket Mezei Zsolt
és zenekara kísérte.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Dunamocs
Szállt a mu zsika

A naszvadi
Csemadok alapszer-

vezetének tagjai jelké-
pesen is elbúcsúztatták

a farsangot a szerve-
zet klubhelyiségé-

ben.

EGÉSZNAPOS BELÉPŐ
A MEDENCÉK VILÁGÁBA

+ 1 gyermek 15 éves korig 
ingyen.

Az akció „Egésznapos belépő a medencék világába csak 9,90 euró 
+ 1 gyermek 15 éves korig ingyen“ egy egésznapos felnőtt, a medencék

világába szóló belépő megvásárlása esetén érvényes 
2013. 3. 2-től - 2013. 3. 10-ig a Wellness Hotel Patince****-be.

Szenzációsan szerepelnek a komáromi férfiak az I. ligában. Sima szakolcai győ-
zelmeik egyben azt is jelentik, hogy amennyiben ezen a szombaton legalább

egyik mérkőzésüket megnyerik hazai csarnokban a pozsonyi VKP „B” csapat ellen,
úgy már bajnokok. Ezt a nagy eseményt nem szabad kihagyni, aki teheti, jöjjön ün-
nepelni egy újabb nagy komáromi sportsikert. A mérkőzések kezdetei 11 és 13.30 óra.
A belépés ingyenes.

Skalica – VK Spartak Komárom 0:3 (-15, -14, -13)
és 
Skalica – VK Spartak Komárom 0:3 (-11, -19, -13)

Szerdán:
MBK Rieker – B. Bystrica 98:76 (28:19, 22:26, 24:14, 24:17)
Pontszerzők: Bílik 22, Stevens 18, Thompson 17, Šoška 14, Simpson 8, Kozlík 7, 
Kratochvíl és Dubovský 5-5, Lowe 2 – Hughes 24
További eredmények: Sp. N. Ves – Nitra 94:84, Handlová – Inter 79:97, 
Levice – Prievidza 99:54, Svit – szabadnapos volt. 

Szombaton:
Svit – MBK Rieker 97:86 (26:19, 38:20, 16:25, 17:22)
Pontszerzők: Jackson 27, Channels és Bond 14-14 – Stevens 26, Thompson 25, 
Simpson 12, Dubovský és Kozlík 8-8, Lowe 3, Bílik és Šoška 2-2. 
További eredmények: B. Bystrica – Sp. N. Ves 84:74, Handlová – Prievidza 73:71, 
Nitra – Levice (lapzártánk után játszották). Inter – szabadnapos volt. 

Kedden Privigyén, majd hétvégén Léván lép pályára a komáromi csapat.

Futsal

Befejeződtek a komáromi Futsal Bajnokság 6. évfo-
lyamának küzdelmei, amelynek során 13 csapat

mérte össze erejét. A Bauring City megvédte bajnoki cí-
mét, mi több, mindezt pontveszteség nélkül. Kétségte-
len tehát, hogy valóban a legjobb kezekbe került a baj-
noki cím. A góllövő listán sem született meglepetés, hi-
szen Maríkovec Gábor már évek óta annak élvonalába
tartozik.

A bajnokság végereménye: 

A góllövő lista élvonalának végeredménye:
1 Maríkovec Gábor (Anaplast) 55
2 Ravasz Tibor (Selye University) 40
3 Peter Cong (1.FC Doki) 34
4 Mészáros Ádám (1.FC Doki) 30
5 Mészáros András (Young Boys) 24

6 Szabó Marek (Anaplast) 23
7 Németh Péter  (DHL) 21
8 Nagy József (TJ Litovel) 19
9 Tokár Attila (Young Boys) 18

10 Bottyán Attila (Barracuda) 17

1 BAURING CITY 12 12 0 0 100:19 36

2 BARRACUDA 12 10 0 2 95:27 30

3 ANAPLAST 12 9 0 3 124:29 27

4 1.FC DOKI 12 9 0 3 122:44 27

5 LITOVEL 12 8 0 4 97:51 24

6 YOUNG BOYS 12 7 0 5 83:57 21

7 DHL 12 6 0 6 78:76 18

8 SELYE UNIVERSITY 12 5 0 7 84:84 15

9 FK ACTIV 12 5 0 7 56:59 15

10 KRALIKTV.COM 12 3 1 8 55:97 10

11 CARS TEAM 12 2 1 9 43:92 7

12 ILMONT 12 1 0 11 36:130 3

13 ATHLETICO 12 0 0 12 28:236 0

Kosárlabda

Egy sima, egy fordított... Felnőttek:
2013. március 9. (szombat) 14.30 órakor: Gúta –

Nagymegyer (IV. liga), Ógyalla – Marcelháza (V. liga – Ke-
leti csoport), Hetény – Šrobárová (Területi Bajnokság),
2013. március 10. (vasárnap) 14.30 órakor: Szentpéter
– Tardoskedd, Naszvad – Tolmács (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Šoporňa (V. liga – Déli csoport),
Madar – Izsa, Dunamocs – Perbete, Pat – Búcs, Dulovce
– Gúta „B”, Ekel – Tany, Bátorkeszi – Lakszakállas, FK Ac-
tiv – Keszegfalva (Területi Bajnokság), Megyercs – Nagy-
sziget, Nemesócsa – Csicsó, Vágfüzes/Kava – Nagykeszi,
Őrsújfalu – Dunaradvány, Ifjúságfalva – Bogyarét, Marcel-
háza „B” – Bogya/Gellér, Martos – szabadnapos lesz (Te-
rületi Bajnokság II. osztály).   

Ligásaink idegenben:
Galánta – KFC (Régióbajnokság), ČFK – Ímely (IV. liga

– vasárnap 10.30 órakor), Podhájska – Csallóközaranyos
(V. liga – Keleti csoport) 

Röplabda

szombaton bajnokavató? 

Felemásra sikeredett az elmúlt hét kosarasainknak. Előbb szerdán arattak maga-
biztos győzelmet a besztercebányai rendőrök ellen hazai csarnokban, de három

nappal később, ha nem is súlyos, de azért fájó vereséget szenvedtek a Tátra alatti Svit-
ben. Annál is fájóbbat, mivel – nem először, és valószínűleg nem is utoljára – ismét
a játékvezetők játszották a főszerepet. Tulajdonképpen minden a második negyedben
dőlt el, hiszen azt a hazaiak 38:20 arányban megnyerték, így az első negyedből ho-
zott hétpontos előnyük huszonötre duzzadt. Bár nem sok híja volt, ezt az előnyt már
Rón mester csapata nem tudta ledolgozni. 

Jó színvonalú, sportszerű, szoros
mérkőzést vívott a két csapat, amelyen
az aranyosi lányok több mint egyen-
rangú ellenfelei voltak a hazai sárga-fe-
ketéknek. Vereségük rosszabb helyzet-
kihasználásuknak köszönhető.

Vendég góldobók: Turza 7, Zakál 5,
Gál és Rísová 3-3, Kasznár 2, Švec-
Somogyi 1.

Kézilabda

Hétvégi focimenü

A bajnok Bauring City

A Naszvad/Ímely – Sereď mérkőzést lapzártánk után ját-
szották.

Ezen a hétvégén igazi kézilabda csemege várja a szur-
kolókat a csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportközpont-
ban. Szombaton 16 órai kezdettel a Csallóközaranyos –
Naszvad/Ímely rangadóra kerül sor, amely szinte minden
esetben megtölti a lelátót és nagyon sok izgalmat ígér.

Nők I. liga 
Inter – Csallóközaranyos 25:21 (12:8)



• Húsvéti kiskecskék eladók.
Tel.: 0903 390 379.
• Eladó Renault Clio, gy.év:
2002 Dci 1500 cm3, gará-
zsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.
• Vennék 2-szobás lakást az
Ister áruház környékén. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó hízók élve 1,80 €/kg,
hasítva 2,20 €/kg. Tel.: 0908
133 315.

• Bérbe adó garázs a Barát-
ság utcában (villany, víz).
Tel.: 0904 223 521.
• Szeretne sok pénzt ke-
resni? Info: mgyuri13@
gmail.com. Tel.: 0903 783
477.
• Eladó autóülés: Škoda,
Audi, Seat, Volkswagen.
Tel.: 0905 918 388.
• Betonkerítések gyártása
szereléssel. Tel.: 0908 042
655.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Eladó 2-szobás részben
felújított lakás a Komenský
utcán. Tel.: 0944 928952.

• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.:0905 666
838.
• Látogasson el velünk az
Orchidea kiállításra Kloster-
neuburgba 2013.03.10-én.
Indulás: Perbete, Dulovce,
Szentpéter, Ógyalla és Ko-
márom. Program: 10.00
Bécs-városnézés, 14.00 ki-
állítás látogatás. Ár: 18 euró.
Bővebb információ: 0918
697 959.
• Villanymotorok, búvármo-
torok tekercselése a Gadóci
úton, Agrostav épülete. Tel.:
0915 470 709.
• Predám 3-izbový byt 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
a VII-es lakótelepen. Tel.:
035/760 25497.
• Szoba-konyhás lakás kiadó
KN-ben. Tel.: 0907 670 847.
• Kedvező kamattal kölcsö-
nök, összevonások is. Tel.:
0905 202 488.
•  Pucolt dió és kettes ágy el-
adó.Tel.: 0915 719 752.
• Öntözni szeretne? Segítek
a szerelésig. Tel.: 0908 089
360.

• Családi ház eladó Marcel-
házán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0918 688 104.
• Tetők, teraszok készítése.
Csatornázás. Olcsón! Tel.:
0908 248 536. Hívjon.
• Vásárolnék 3-szobás la-
kást a Duna rakparton. Tel.:
0905 230 373.

• Kandallók, cserépkályhák.
Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:0036
203979102.
• Csempekandallók és cse-
répkályhák értékesítéséhez
üzletkötőket keresünk.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:
0036203979102  E-mail:
zach@chello.hu.

• Nemesócsán kiadó 2-szo-
bás lakás. Info: 0918 727
431.
• Azonnal kiadó másfél szo-
bás lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó Dema márkájú
gyermekkerékpár, papi-
rokkal, jó áron! Tel.: 0915
767 673.

• Kőműves és csempéző
munkát végzünk, nyugdíja-
soknak akció, megegyezés
szerint. Családi házak átala-
kítása és építése. Tel.: 0905
295 528, 035/760 4432.

• Búcson eladók hízóserté-
sek 130-150 kg között. Ér-
deklődni lehet naponta 17
óra után a 0948/ 443435-ös
telefonszámon.
• Hízók eladók, 130-150 kg.
Tel.: 0907 209 821.

• Predám 2-izbový byt na
ul. Rákócziho, cena 23.500
€ + dohoda. Tel.: 0918 834
493.
• Predám 1-izbový byt na
Hradnej, cena 14.000 €.
Dohoda možná. Tel.: 0918
834 493.
• Kiadó másfél szobás lakás
a Vnútorná Okružnán, Ko-
márnóban. Tel.: 0905 329
850.

• Traktorokat és ONC mun-
kagépeket vennék, rosz-
szabb állapotban is. Tel.:
0905 950 930.
• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platanová alej) za
výhodnú cenu. Tel.: 0904
179 889.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. Tel.: 0915 111 646.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban 130 euróig.
Tel.:0915 724 209.

•  Eladó szoba-konyhás la-
kás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.
• Vennék Zetor traktort és
TZ-TK-14 kistraktort, pót-
kocsit üzemképtelen álla-
potban is lehetnek. Tel.:
0905 624 310.
• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván vagy elcseré-
lem 2-szobás lakásra Komá-
romban. Megegyezés lehet-
séges! Tel.: 0908 958 563,
0915 749 866.

• Eladó Jamaha PSR 3000
szintetizátor, ár: 750 €. Tel.:
0907 272 399.
• Vyučujem španielčinu. Tel.:
0918 355 994.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Dám do prenájmu 1-izbový
byt na ulici Hviezdoslavovej v
KN. Len seriózny a dlhodobý
záujem. Tel.č. 0918 755 933.

• Eladók fajtatiszta németju-
hász kiskutyák. Tel: 0908
103 600.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (5 szín), 3,55 €/db.
Tel.: 0948 077 891, 0903 130
168.
• Búcson eladó családi ház.
Érdeklődni lehet naponta 17
óra után a 0948/ 443435-ös
telefonszámon.
• Eladó az Erzsébet-szige-
ten (Platánfa sor) régebbi 4-
szobás családi ház, jutányos
áron. Tel.: 0904 179 889.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Vennék sérült vagy mo-
torhibás Škoda Octáviát
vagy Fábiát. Tel.: 0905 624
310.
• Maliar, šikovné ruky, pekné
steny. Tel.: 0905 365 661.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.

• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Údržbár bytov. Tel.: 0905
365 661.

• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Sürgősen pénzre van
szüksége? 3 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg Önnek a legmegfele-
lőbbet. Azonnali hitelelbírá-
lás. Hívjon vagy fáradjon be
irodánkba. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületé-
ben), 1. em. 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
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Pécsová Zoé
Keszegfalva

(2700/47) 

Kovács László Zsombor
Bátorkeszi 
(4350/53)
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Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb 

bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb helyén,
a  Duna rakparton, a híd alatti parkoló
mellett. Ezen kívül teljesen új, tágas
helyiségeket (70+80 m2) is bérbe kí-
nálunk, közvetlenül az utcafronttól kö-
zelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

Vízszerelő - szerelés,
szerviz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesz-
tőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., vagy  INNOVTRADE
s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. A hirdetések zárásának időpontja
minden héten szerda 15:00.

�
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• Starožitnosti unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Alli-
anz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – felvá-
sárlás. Po dohode prídeme
aj na adresu. Kérésre
címre megyünk. Tel.: 0905
528 522.

Záložňa Unicorn, Komárno,
Palatínová 34. Najstaršia a
najspoľahlivejšia záložňa v
Komárne. Preberáme zlato,
starožitnosti, elektroniku,
mob. telefón, stálym klien-
tom poskytujeme 10 %
zľavu. 0905 528 522.

• Burgonyatermesztők fi-
gyelem ! Eladó holland
DESIRE (piroshéjú, sárga
húsú), és ugyancsak hol-
land LUTÍNA (sárga héjú,
világossárga húsú) vető-
burgonya. Ár: 0,50 eur/kg.
Amíg a készlet tart. Mo-
bil: 0902 815 615,  Komá-
romi járás.

• Sex shop unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bie-
lizeň, DVD filmy a iný to-
var erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

Výhodný úver pre živnost-
níkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Po-
sudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.

Montáž a servis satelitnej
techniky a digitálnych an-
tén. Aj cez víkendy. Tel.:
0908 132 362.

Kitanult  fodrásznőt/haj-
kozmetikust keresek befu-
tott fodrászatba Marcelhá-
zán. Érdeklődni lehet Hé-
Szo 8.00-18.00. Tel.: 0905
144 400. 

ÚJSZüLÖTTEK:
Fekete Mia (Komárom);  Rigó Pavol (Dulovce); Got Cynthia
(Komárom); Jankó Laura (Komárom); Tánczos Sándor
(Gúta); Pécsová Zoé (Keszegfalva); Nagyváthy Luca (Ne-
mesócsa); Czigle Tamás (Komárom); Szabó Patrik (Gúta);
Kovács László Zsombor (Bátorkeszi); Tóth Sándor (Gúta)

ELHuNyTAK:
Perczelová Juliana (68) Komárom; Bakulár Ján (76) Mar-
celháza; Németh Karol (80) Komárom; Czaniková Mária
(91) Komárom; Vysocká Helena (60) Komárom; Farkas Irén
(62) Komárom; Garaiová Helena Bátorkeszi; Halász Pavol
(74) Komárom; Bedecsová Alžbeta (85) Komárom; Balogh
Gábor (72) Gúta; Koller Eugen (87) Megyercs; Csicsó Lajos
(44) Komárom; Nagyová Katarína (54) Bálvány; Gerencséri
Teodor (71) Komárom; Vašek Ľudovít (84) Ógyalla

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Balázs Vendel és Rozbroj Katalin (Nagylél); Horváth Voj-
tech és Simonová Andrea (Komárom)

Gyorskölcsön dolgozók-
nak, nyugdíjasoknak,
vállalkozóknak, Német-
és Magyarországon, va-
lamint Ausztriában dol-
gozóknak is. Tel.: 0919
079 983. Azonnali hitel -
elbírálás.

Gyorskölcsönök 
24 órán belül. 

Tel.: 0907 452 538.Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mellett),
zálogba veszünk vagy fel-
vásárolunk arany éksze-
reket, műszaki cikkeket,
régiséget, autót, laká-
sokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor

Ilyen még nem volt!!! Fi-
gyelem!!! Műköröm épí-
tés tanfolyam indul már-
cius elején (tippes zselé,
acryl, épített köröm és
gél lakk technikája). 
4-féle műkörömépítési
technika egy tanfolyam
alkalmával. Verhetetlen
áron!!! Tel.: 0907 720
733.

Elektro TV szerviz, 
Lami Gábor (Bátorke-
szi). Tel.: 0905 239 403.
TV, LCD, Plazma-készü-
lékek gyors és megbíz-
ható javítását vállalom.

Otthonról végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges szá-
mítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejo-
bog@gmail.com email cí-
men.

Február 27-én ünnepelte 
4. születésnapját drága kisfiunk

Farkas Karcsika.

„Ha gyermeked okos, ügyes
És ő a legszebb…

Akkor Te a nagyszülője vagy!“
Március 7-én ünnepli

2. születésnapját drága kisunokánk 

Lengyel Benjámin 

Március 5-én ünnepli 2. születésnapját 

Szabó Attila Őrsújfalun.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti

őt: Vašák mama, anyuci, apuci, mama,
papa, drága nénikéid Szimonka és Kamilla, 

dédmamáid, Anita és Peti köriék, 
unokatestvéreid, doktornénid és nővérkéd

Margit néni és az egész rokonság.

Március 1-jén ünnepelte 
a 15. születésnapját 

Zsoldos Christopher 
Nemesócsán.

Boldog születésnapot kíván: apu,
anyu, hugod Nicol, nagyszüleid 

és a rokonság.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk március 8-án 

Károly Mihály
halálának ötödik 

és édesanyja 

Károly Irén szül. Blaskovics 
halálának tizenötödik évfordulójára.

Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emlékükre
egy néma pillanatot. A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
„Elmentem azokhoz, akik szerettek,

Várom azokat, akiket szeretek.”
Ezúton mondunk köszönetet a családtagoknak,
barátoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik
február 21-én elkísérték utolsó útjára a szeretett
feleséget, édesanyát és nagymamát 

Marosi szül. Rácz Teréziát 
a komáromi római katolikus temetőbe, aki 63 éves 

korában távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágadományokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Március 1-jén ünnepelte 
születésnapját 

Daniš Natasa.
Boldog születésnapot 

kívánunk: 
szerető párod Mackó, fiad

Pisti és lányod Ilus.

„El akartunk érni, túl a csillagokon.
Túl mindenen, mert nagyon szeretünk Téged.
Túl minden emberi mértéken.
Túl Istenen...   Túl a végtelenen.
Túl a szerelmen.   Szeretünk Téged.”

„Születésed óta a Nap is szebben ragyog,
Minden léptedet vigyázza őrangyalod.”

E szép ünnep 
alkalmából szívből 

gratulál: 
anya, apa, nagyszüleid, 

keresztszüleid, 
dédiék, a barátok és 
az egész rokonság.

Március 6-án ünnepli 
90. születésnapját 

Gyarmati Karolina
Szentpéteren.

Köszöntik őt: lányai Bözsike,
Ilonka és Piroska, az unokák

és a dédunokák.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a 90. évet!
Ahány csillag van az égen,
Annyival tartozunk mi Néked,
Kívánunk Neked nagyon jó egészséget,
Hogy minél tovább lehess családod körében.”

Március 7-én ünnepli 
40. születésnapját 

Kocsis Friderika
Nagylélen. 

E szép ünnep alkalmából 
jó egészséget, boldogságot

kíván neki az egész családja.

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

Pozsonyban.

Szeretettel 
gratulálnak Dikácz 

és Lengyel nagyszülei
és az egész rokonság.

„Nem vagyok jó tündér, nem tehetek csodát,
Látom az arcodnak halvány kis mosolyát.
Örül a szívünk, mert Te vagy a világon 

Az életet adó összes boldogságunk. 
Bánatos sose légy, ott leszünk Veled,

Tudnod kell, családod szeret!
Ha rosszat is teszel, nem számít most semmi. 
Így lássunk jó pár évig boldogan nevetni.“

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

Cseréptetők, pala- és la-
postetők (eternit), pléhte-
tők bontás nélküli felújí-
tása, szigetelése  és hő-
szigetelése garanciával.
Ereszcsatornák, kőműves-
munkák. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. www.xola-
rinfo.sk. 0908 209 655.

Fotózások, Forgatások,
Fellépések, Szépségver-
senyek – modelleket kere-
sünk 3- 50 évig mellékál-
lásban! Duci hölgy model-
lek (16 év felett) jelentke-
zését is várjuk! Jelentke-
zés és további információ:
www.mondecaste.hu ol-
dalon!

Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen ál-
lapotban. Tel.: 0905 950
930.
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Po minuloročnom pestrofarebnom včelárikovi zla-
tom sa vtákom roka 2013 stáva nenápadná, avšak

o to zaujímavejšia belorítka obyčajná. Ľudovo nazý-
vané "juričky" hniezdia v blízkosti ľudí a podobne ako
lastovičky, stavajú svoje hniezda na domoch a hospo-
dárskych budovách. Patria medzi sťahovavé vtáky,
ktoré sa živia hmyzom. Ich prvé jarné prílety môžeme
očakávať už o mesiac.

Belorítka obyčajná
(Delichon urbica) je viazaná
na osídlené prostredie.
Svoje hniezda zlepené z
blata, tráv a peria vtákov stavia na
budovách, kde často vytvára koló-
nie niekoľkých desiatok párov. Živí sa hmyzom, ktorý chytá
v okolí hniezdisk. Zimuje v subsaharskej Afrike a do našich
končín prilieta od druhej polovice marca, ťah vrcholí za čiat-
kom apríla. Hniezdi 2- až 3- krát v roku. Hniezdne obdobie
je dlhé a trvá od mája do septembra. Pôvodné hniezdiská
na skalných bralách sú už dnes veľmi zriedkavé a väčšina
populácie žije v urbanizovanej krajine.

Cieľom kampane Vták roka, ktorú realizuje Slovenská or-
nitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, je upozorniť na
ohrozenie bežného vtáčieho druhu, ktorý sa vyskytuje a žije
v okolí ľudí. „Hlavnými príčinami ohrozenia belorítok sú
podobne, ako aj pri iných druhoch vtákov v mestskom pro-
stredí zatepľovanie, počas ktorého sa zhadzujú hniezda be-
lorítok s násadami alebo mláďatami, strata vhodných miest
na stavbu hniezd kvôli zatepľovaniu a aplikácii protiab-
sorpčných náterov na fasády, ktoré zamedzia stavbu no-
vých hniezd, netolerantnosť voči vtáctvu v oknách či na bal-
kónoch kvôli špineniu, a tiež nedostatok hniezdneho ma-
teriálu na vyasfaltovaných sídliskách.“, vysvetľuje Ján Gúgh
zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko
a dodáva: „Z prirodzených faktorov je pre belorítky nebez-
pečná náhla zmena počasia, kedy v dôsledku studeného
frontu nie je aktívny hmyz a hladujúce vtáky s rýchlym me-
tabolizmom hynú v obrovských počtoch.“

Belorítky patria k bežne rozšíreným druhom vtákov po ce-
lom Slovensku. K ich ochrane môže prispieť ozaj každý. Už
len tolerancia k hniezdam v oknách a na balkónoch a po-
nechanie hniezd pomôže belorítkam vychovať potomstvo.
Padajúcemu trusu z hniezd sa pritom dá ľahko zamedziť in-
štalovaním jednoduchej podložky pod hniezdo. Belorítky sa
odvďačia lovom hmyzu v okolí sídiel. K ďalším možnostiam
pomoci patrí aj inštalovanie umelých hniezd, vtáčích domov
a veží, prípadne úprava renovovanej fasády domu. V prie-
behu roka belorítky si postupne predstavíme všetky mož-
nosti praktickej pomoci a ochrany.

Autor: Ján Gúgh

S peniazmi prichádzame do styku
každý deň. Pracujeme  s účtom, pla-

tobnými kartami, máme nové spôsoby
nakupovania, máme rôzne poistenia.
Vyznať sa v ponuke mnohých banko-
vých produktov nie je jednoduché. Roz-
hodnutia, ktoré robíme, môžu významne
ovplyvniť našu budúcnosť. Vzdelaný
spotrebiteľ je schopný prijímať rozumné
a správne rozhodnutia.

Pod pojmom finančná gramotnosť chá-
peme všeobecné poznatky a zručnosti žia-
kov vo sfére peňazí, ale je to aj schopnosť
chápať základné súvislosti a vedieť sa efek-
tívne rozhodovať pri  svojich investíciách.
Finančná gramotnosť má opodstatnenú sú-
časť v školskom vzdelávacom programe,
pretože vytvára priestor na to, aby sme pra-
videlne a konkrétnymi aktivitami upozorňo-
vali na jej dôležitosť a význam  v každo-
dennom  živote aj u našich žiakov. Ukazo-
vatele finančnej gramotnosti však pouka-
zujú na nízku úroveň finančných vedomostí
v celej Európe. Slovensko nie je výnimkou,
preto vyvíjame aktivity prispievajúce k rie-
šeniu tejto problematiky. Problematika fi-
nančnej gramotnosti je zapracovaná do
učebných  osnov jednotlivých vyučovacích
predmetov, ďalej organizujeme projektové
vyučovanie, kurz, realizujeme pravidelné fi-
nančné zbierky (napr. Deň narcisov, Modrý
gombík, šatstvo pre ekonomicky slabšie ro-
diny), odborné besedy a prednášky. Žiaci
postupne nadobúdajú zručnosť ako narábať
s peniazmi, čo je to inflácia, získavajú všeo-
becné poznatky o základných právach spot-
rebiteľa, a pod. Od toho nie je ďaleko krok
k tomu, aby si vedeli vybrať nielen výhod-
nejšiu banku, ale aj výhodnejší úver či do-
konca výhodnejší finančný produkt.

V rámci projektu finančnej gramotnosti
sme si pripravili pre žiakov zaujímavé, veku
primerané a zábavné aktivity súčasne. Prvá
aktivita sa konala dňa 21. 12. 2012 vo forme
Dobročinnej burzy. Pred samotnou burzou
si žiaci na vyučovacích hodinách výtvarnej
výchovy, výchovy umením, techniky a svetu
práce v tímoch vytvorili názov, logo a pla-
gáty pre svoj stánok. Na hodinách informa-
tickej výchovy vytvorili informačné letáčiky a
pozvánky pre rodičov, starých rodičov, dru-
žobné školy. Na hodinách slovenského ja-
zyka a literatúry sa zamerali na obsahovú
stránku jednotlivých  plagátov, pozvánok,
receptov, správne používanie skratiek a
opis postupu práce. Hodiny matematiky
žiaci využili na počítanie s mierami a vá-

hami, naučili sa prakticky používať ich jed-
notlivé značky. 

Každá trieda si vytvorila vlastný rozpočet
na prípravu zvoleného stánku – cukráreň,
bufet, hračkárstvo, darčeky, zmiešaný to-
var a pod., ktoré potom  spoločne s rodičmi
doma pripravili. Burza sa konala v každej
triede našej školy. Žiaci si prichystali tovar
buď doma (medovníky, zákusky, koláče, de-
korácie atď.), alebo si ho pripravili v škole.
Samozrejme si žiaci mohli doniesť aj hračky,
bižutériu, kabelky, alebo čokoľvek, čo doma
našli a už to nepotrebovali. Predali sme tak-
mer všetko a každý odchádzal domov s
dobrým pocitom „úspešného obchodníka“.

Spôsob naloženia s výťažkom z predaja
sme konzultovali spoločne s deťmi a roz-
hodli tak o najlepšom návrhu - pomoc vlast-
nej škole.

Žiaci sa naučili plánovať a vytvoriť rozpo-
čet, získali zručnosti, vďaka ktorým môžu
využívať svoje zdroje a tiež sa naučili efek-
tívne spolupracovať v tíme. Zistili ako vy-
užívať výhody spolupráce, uvedomili si
svoju mieru zodpovednosti pri plnení cieľov
a tiež ako vhodne komunikovať s roves-
níkmi i dospelými.

Druhá časť projektu sa konala dňa 31. 1.
2013, vo forme kurzu pre žiakov 1.-4. roč-
níka a pre žiakov 5.-9. ročníka, v rozsahu
piatich vyučovacích hodín. Témou pre roč-
níky primárneho vzdelávania bolo Nákupné
centrum. Pani učiteľky so žiakmi navštívili
rôzne obchody v obci a informovali sa
hlavne o cenách, ziskoch, počtoch zákaz-
níkov atď. Potom si sami vytvorili vlastné
„hračkárske“ peniaze, ktorými sa učili platiť
vo svojich fiktívnych obchodoch. Každý mal
svoju rolu – predavač, alebo zákazník.

Kurz pre ročníky nižšieho sekundárneho
vzdelávania bol rozdelený na tematické
celky: Človek vo sfére peňazí, Finančná
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Za-
bezpečenie peňazí pre uspokojovanie ži-
votných potrieb, Plánovanie a hospodárenie
s peniazmi a Úver a dlh. Učitelia si rozdelili
dané témy a tak napríklad hodinu klasickej
matematiky vystriedalo počítanie s rodin-
ným rozpočtom. Na hodine informatiky si
žiaci vytvárali tabuľky o sporení, na hodine
slovenského jazyka skladali básne, písali
slohy o financiách. Výtvarná výchova bola
zameraná na tvorbu reklamných plagátov.
Úspešný deň vyvrcholil návštevou zamest-
nankýň pobočky VÚB banky z Komárna,
ktoré žiakov informovali o našom bankov-
níctve, sporení, hypotékach atď. Žiaci im s
veľkým záujmom kládli rôzne otázky a ob-
divovali platobné karty

Do konca školského roka plánujeme ešte
uskutočniť projektové vyučovanie na tému
Príprava výletu po Slovensku a následne
uskutočniť exkurziu so žiakmi po prírodných
krásach a pamätihodnostiach našej vlasti s
cieľom rozšíriť ich obzor a získať nové zá-
žitky. Žiaci na hodinách matematiky po-
stupne navrhnú náklady spojené s turistic-
kou exkurziou ( ubytovanie, strava, doprava,
vstupenky, ...) a na hodinách geografie na-
plánujú trasu. 

Žiaci získajú veľké množstvo informácií,
ktoré určite využijú v každodenných situá-
ciách, pri každodennom styku s peniazmi.

Mgr. Lucia Pšenáková,
ZŠ Marcelová

Finančná gramotnosť 
na Základnej Škole V Marcelovej

Vtákom roka 2013 sa
stáva belorítka obyčajná

V pondelok 4. 3. predpokladám v našom
regióne veľmi pekne ale chladno, jasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1

�°C, denná teplota od  + 5 do + 7  �°C. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   
V utorok 5. 3. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, jasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1  °� C,
denná teplota  + 5 do + 7  °� C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 6. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 2 do  0  °� C, cez deň
od + 7 do + 9  �°C. Čerstvý JV vietor do 6 -
8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)  
Vo štvrtok 7. 3. predpokladám v našom re-
gióne ešte o niečo teplejšie, jasno alebo
polojasno a bez zrážok, k večeru pribúdanie
oblačnosti. Nočná teplota od + 2 do + 4
°� C, cez deň od + 9 do + 11  �°C. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V piatok 8. 3. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, oblačno a miestami slabý
občasný dážď. Množstvo vlahy do 2 mm.

Nočná teplota okolo + 5 do + 7  �°C, denná
teplota od + 10 do + 12  �°C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V sobotu 9. 3. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, v noci so slabými
zrážkami, cez deň polojasno a bez zrážok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 5 do + 7  �°C, denná teplota od + 13 do 
+ 15  �°C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 10. 3. predpokladám v našom re-
gióne znovu premenlivo ale príjemne, ob-
lačno a miestami ešte slabý dážď. Množ-
stvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 5
do + 7  °� C, cez deň od + 10 do + 12  �°C.
Mierny J, JV vietor do 4 - 6 m/s. (od 14 – 22
km/h.).

V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam vpád arktického
vzduchu zo SV, rapídne ochladenie.

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

Predpoveď počasia 4. 03. 2013 - 10. 03. 2013

Opäť nadišiel čas, kedy sa treba roz-
hodnúť, komu venujete svoje dve

percentá z dane. Tieto prostriedky nie sú
pre vás žiadnou sumou navyše, sú čas-
ťou vášho povinného odvodu. Preto sa
oplatí popremýšľať ako a hlavne pre koho
ich zužitkujete.

Jednou z alternatív je aj UNICEF Slo-
vensko, mimovládna organizácia, ktorá v
tomto roku oslávi už 20 rokov svojho pôso-
benia na Slovensku. UNICEF sa od svojho
vzniku snaží každý deň pomáhať tým, v kto-
rých sa ukrýva budúcnosť našej planéty aj
nás samých  – deťom vo svete, ale aj u nás
na Slovensku. 

V prípade, že sa rozhodnete presmerovať
svoje  percentá z dane práve na pomoc a
podporu detí, UNICEF vaše prostriedky vy-
užije hlavne na realizáciu programov pre deti
na Slovensku. Ak premýšľate, prečo práve
UNICEF, k darovaniu vás možno inšpirujú
výsledky, ktoré táto organizácia dosiahla aj
vďaka príspevku z 2% v minulom roku.

Približne 80 detí v núdzi sa denne obrátilo
na Linku detskej istoty pri Slovenskom vý-
bore pre UNICEF s prosbou o pomoc. Na
linke sa pracuje 24 hodín denne, 7 dní v
týždni a jej pracovníci sú pripravení okamžite

pomôcť deťom aj rodičom. Jej fungovanie
sa už viackrát ukázalo ako životne dôležité. 

V roku 2012  tím UNICEF Slovensko nav -
štívil 159 škôl, hovoril s 5 556 žiakmi o ich
právach, vyškolil 273 učiteľov a 24 dobro-
voľníkov. To všetko s cieľom vzdelávať deti o
ich právach a hovoriť s nimi o tom, že nie
všetky deti na svete majú toľko šťastia ako
my na Slovensku.

Časť z poskytnutých finančných prostried-
kov z dvoch percent bude určená aj na po-
trebnú administráciu projektov UNICEF vo
svete, čím prispejete k ich plynulému chodu.
A teda aj vďaka vášmu príspevku, bude
môcť UNICEF Slovensko pokračovať naďa-
lej v práci a napĺňať poslanie organizácie.

UNICEF Slovensko svojou prácou doka-
zuje, že deti vo svete, ale aj na Slovensku sú
naozaj prioritou a finančné prostriedky po-
užíva na zmysluplné a hodnotné projekty.
Rozhodnutím venovať svoje dve percentá
práve tejto organizácii, sa môžete stať sú-
časťou jej projektov.

Všetky potrebné informácie nájdete na
https://www.unicef.sk/sk/pomoc/2percenta a
v prípade akýchkoľvek nejasností, sa môžete
obrátiť aj na samotných zamestnancov UNI-
CEF, ktorí vám ochotne zodpovedajú na
všetky otázky. 

Viete už, komu tento rok 
darujete svoje dve percentá? 



�� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Ro-
mamagazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.50 Gyerekjáték a számítógép 15.00 Van képünk hozzá 15.55 Bos-
ton Legal – Jogi játszmák 16.45 Acu hercegnő  17.30 Jövő-időben
17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30
Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás  20.15 Hacktion Újratöltve 21.10
Kékfény 22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés

M2
6.15 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan12.25 Vipo és barátai – Az
Idősziget túlélői 12.55 Mi micsoda13.20 Enid Blyton  13.45 A Nyereg
Klub 14.10 Az idő kalandorai 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az
idő kalandorai, 8. 15.30 Lizzie McGuire, 15. 15.55 Mi micsoda  16.20
Sandokan  16.50 Raju, a riksa 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou
17.45 Kérem a következőt I. 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Me-
sebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Családom és egyéb ember-
fajták 21.00 Petőfi  3. 21.55 Milk. Am. film

DUNA
7.00 Hagyaték 7.30 Híradó 7.35 Vivaldi 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu
9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház10.00 Isten kezében10.30 Új nem-
zedék 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.10 Magyar elsők
12.30 Napirend előtt 13.00 Parlamenti közvetítés 16.30 Térkép 17.05
MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 An-
gyali érintés 19.50 A 78-as körzet 20.30 Hírek 20.35 Dunasport
20.40 Szigorúan ellenőrzőtt életek  22.45 Kultikon 23.00 Sportaréna

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív dik-
tál 17.00 Doktor House 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Té-
nyek 19.15 Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00
Jóban-rosszban 21.30 NCIS  22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 A mé-
dium 

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Reming-
ton Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl ektor reg-
gel 13.05 Fókusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20
Bűnös szerelem 16.20 Riválisok, 80. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.10 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok
közt 21.25 Csont nélkül  23.35 A hatalom hálójában 

STORY TV
13.30 Poirot-novellák. A vadászház titka, 28. 14.30 Egy fiúról 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Jobb ma
egy veréb 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 61. 21.00 Miss Fisher
rejtélyes esetei 22.00 Downton Abbey 23.05 Jim szerint a világ 

13.15 Kisvárosi gyilkosságok 15.20 Sárkányölő lovagok. Am. akciófilm
17.10 A pokoli sziget rabjai 19.00 Columbo 20.35 A sárkány közbelép
22.45 A bosszú börtönében

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 Balek-suli 11.10 A
dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok  13.10 Szívek szállo-
dája 14.05 A cég hangja 15.10 Shark 17.05 A célszemély 18.00 Éden
Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Csali. Am.-kanad. akcióvígjáték 23.50 A célszemély 

STV :1
9.00 Párbaj. Vetélkedő 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim
14.20 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viha-
ros szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Boldogság brazil módra 21.40
Egy lépésre a mennyországtól  22.35 A körzet 23.15 Doktor Quinn 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Műanyag bolygó 10.35
Szemtől szemben 11.05 Fókusz 11.40 Slávia Kávézó 12.20 Élő körkép
13.15 Folklórműsor 13.35 Művészet 2013 14.00 Família 14.30 Lefújva
15.00 Sportvisszhang 15.35 Bajnokok Ligájamagazin 16.00 Magya-
rok Szlovákiában 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.55 60 állati
kalandom 18.30 Esti mese 18.40  Dalibor Karvay 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Kockázatos műszaki műveletek
20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek és kommentárok 22.00
Sporthírek 22.05 Euromozi. Irina Palm. Belga–lux.–ném. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A világ legszigorúbb szülői
10.40 Adéle és a múmiák rejtélye 12.40 Rex felügyelő  14.35 Monk
15.30 Alf 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal. Polgár-
jogi ügyek 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre 22.40
Éjszakai hírek 23.05 Doktor House

JOJ
6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 10.00 A nagy házalakítás 12.00 Hír-
adó 13.00 A szupermama 14.00 Eltitkolt erőszak 16.00 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Bučekék –
Nap, széna, falu.  23.15 Expertek

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.45 Rex felügyelő 10.40 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Kékfény 14.20 Gyerekjáték a számítógép14.30 Forrás-befogadás 14.40
Ízőrzők 15.15 Balázs Péter kabaréja 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák
16.55 Acu hercegnő 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők
21.10 Camelot 22.05 Az ESTE 22.40 Cambridge-i kémek 23.40 Híradó

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55
Mi micsoda 13.20 Enid Blyton  13.45 A Nyereg Klub 14.15 Az idő ka-
landorai 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az idő kalandorai 15.30
Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda  16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa
16.55 Blinky Bill 17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi,
malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és
egyéb emberfajták 21.00 Beugró 21.55 Vér és rózsa 23.25 Legyen a
vendégem! Rátónyi Róbert vendége Balázs Péter 

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró9.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.00 Néprajzi értékeink 16.10 Zebra
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 8.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Mire megvénülünk 20.50
Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Schiller. Német tévéfilm 22.35 Kultikon
22.55 Lélek Boulevard. Balázs Péter 23.20 Koncertek az A38 Hajón.

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények
15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Doktor House
17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 Családi titkok
20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-rosszban  21.30 Miami Vice 

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05
Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest14.35 Fókusz  15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok, 81. 17.20 A gyanú árnyékában, 135. 18.30
RTL híradó 19.10 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok
közt 21.25 A mentalista22.25 A Grace Klinika  23.25 XXI. század 

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Titkos ügyek 20.00 Miss Marple:
Könnyű gyilkosság 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ 

12.55 Kisvárosi gyilkosságok 15.00 Viharok háborúja 16.50 A sárkány
közbelép 19.00 Columbo 20.35 Én a vízilovakkal vagyok 22.35 Vég-
képp eltörölni

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 Fekete kalóz.  11.10 A
dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája
14.05 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 A célszemély 18.00 Éden Hotel
19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Két pasi – meg egy kicsi  22.25 Terepen 23.20 A célszemély 

STV :1
7.20 Hírek, sport 8.25 Galileo 9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20
A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Építs házat, ültess fát! 14.15 Kachora 15.10 Quinn doktornő  16.00
Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes 21.10
Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.25 Esküdt el-
lenségek: Különleges egység 23.05 A körzet 23.50 Doktor Quinn 

STV :2
10.00 A kárpáti németek tragédiája 1945- ben 10.30 Magyarok Szlo-
vákiában11.00 Fókusz 11.40 60 állati kalandom 12.05 Élő körkép 12.45
Folklórműsor 13.15 Két magányos kerékpáros helye 14.40 Kockázatos
műszaki műveletek 15.30 Egyházi magazin 16.00 Ünnepi szentmise
17.45 Vadászmagazin 18.00 Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.40
Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Fénycsövek: Ta-
karékos és veszélyes 20.55 Diabetes 21.30 Hírek 22.00 Sporthírek 22.05
Művészet 2013 22.35 Mozimagazin 23.00 Két háború közötti kávézó

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.45 Még egy esély az életre 10.45
Bombajárat 12.35 Rex felügyelő 14.35 Monk 15.30 Alf 16.00 Doktor
House 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Megöl a családom 21.30 Forró
vér22.40 Éjszakai híradó 23.05 Doktor House 

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk  12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Pa-
nelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek  21.30 Családi ügyek 22.45 A bűntény 23.45 Dr. Csont 

M1
9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Arisztokraták 14.20 Gyerekjáték a számítógép 14.30 Ízőrzők.
Györköny 15.05 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!
16.00 Boston Legal 16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.40
Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú  21.00 A Kennedy
család 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilág-
ból 23.25 Híradó

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és
barátai 12.55 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub
14.15 Az idő kalandorai 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég  15.05 Az idő
kalandorai 15.30 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan
16.45 Raju, a riksa 16.55 Blinky Bill 17.20 Caillou 17.45 Kérem a kö-
vetkezőt 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Hír-
adó 20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Színész és változó
világ 22.30 Októberi égbolt

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés  8.35 Határtalanul magyar 9.05 Köz-
beszéd 9.30 Napok, évek, századok 10.30 Építészet 11.00 Mire meg-
vénülünk 12.00 Híradó 12.15 Szálka, hal nélkül 13.00 Kívánságkosár
15.00 A világ metrói Sao Paulo 15.55 Mesélő cégtáblák A Tőzsde
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés19.50 Glóbusz 20.50 Hírek 20.55 Dunasport
21.05 Lottózsonglőrök  22.30 Kultikon 22.45 Beavatás 23.00 Konc-
ertek az A38 Hajón. Carbovaris

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal12.00 Titkok hálójában13.00 Doki 14.00 Tények n
15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Doktor
House 17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 Családi
titkok, 51. 20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-rosszban 21.35
Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel

8.05 Reflektor 8.15 Reggeli  8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop
11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Trendmánia 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 Fókusz
20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán
22.30 Házon kivül 23.05 Reflektor 23.20 A szépség és a szőr: Diane
Arbus képzeletbeli portréja

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple: Könnyű gyilkosság.  16.30
Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Végzetes
gyakorlat 20.00 Poirot: Hétvégi gyilkosság 22.00 A hidegsebész
23.05 Jim szerint a világ

12.40 Kisvárosi gyilkosságok 14.45 Én a vízilovakkal vagyok. Ol. film
16.45 Végképp eltörölni 19.00 Columbo 21.00 Sziklák szeme 2. 22.45
A fegyver neve: Halál. Kanad. sci-fi akciófilm

VIASAT
5.50 Gyilkos sorok 7.55 Harmadik műszak 8.55 Don Camillo visszatér.
11.10 A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek
szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 A célszemély 18.00
Éden Hotel19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.25 Sztriptíz 23.50 A célszemély

STV :1
7.30 Híradó 8.25 Időjárás 8.30 Galileo 9.10 Párharc  9.40 Családi ve-
télkedő 10.25 A körzet, 9. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő16.00
Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo – a fociról
17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 Paris SG–Valencia Bajnokok Ligája labdarúgó-
mérkőzés 22.45 Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.30 A körzet

STV :2
10.30 Turóci köznemesek ma 11.55 Élő körkép 12.50 Folklórműsor
13.15 Hallássérültek tévéklubja 13.40 Hogy én félek? 14.10 Fény-
csövek 14.30 Egy zenészcsalád Dok.film 15.05 Az államiság eszméje
15.40 Szlovákok a nagyvilágban. Belgium 16.05 Magyar magazin
16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A Szlovák Televízió történeté-
ből (2000–2010) 21.00 Nyolcasok 21.30 Hírek 22.05 Győztes 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.40 Step Up 3.
12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.35 Monk  15.30 Alf
16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitko-
sabb álmát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 Doktor House 

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták
15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 A szállító 22.30 Castle 23.30 Dr. Csont 

Kedd, március � Szerda, március �

TVműsorTVműsor február 4 - március 10
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, március �
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Első drámája szenzációs sikere után Fried-
rich Schiller Németország Kurpfalz tartomá-
nyába megy. Csalódottan tapasztalja, hogy a
háziköltői állás betöltésekor vetélytársa akad.

schiller • 21.05 • duna tv

Horoszkóp
kOs
Figyelj oda a pénzügyekre, lehet,
hogy spórolnod kell, és hagyj elég
időt a pihenésre, nehogy az
egészséged bánja.
Bika
Munkaügyekben jó híreket kap-
hatsz a héten. Lehetőséged nyílik
a kreativitásod és az ötleteid meg-
mutatására.
ikREk
A hét különösen romantikus han-
gulatban telhet. Ha párban élsz,
nem mindennapi közös élmény-
ben lehet részetek.
Rák
Egy kisebb utazás kilátásba ke-
rülhet, ami felvillanyoz és lelkese-
déssel tölt el, így máris energiku-
sabban telnek a hétköznapok.

OROszláN
Ez a hét nem lesz számodra zök-
kenőmentes. Félreértések adód-
hatnak és az is lehet, hogy túl he-
vesen reagálsz, légy türelmes!
szűz
Elkaphat a tél végi fáradtság,
emellett lelki szinten is úgy érez-
heted, hogy mindenből eleged
van, étkezz egészségesebben!
MéRlEg
Lehet, hogy némi csendre és ma-
gányra van szükséged, hogy át-
gondold az életed, legalábbis a
bolygók ezt javasolják.
skORPió
Különleges eseményre lehetsz hi-
vatalos, ahol rég nem látott isme-
rőseiddel találkozhatsz, és új is-
meretségeket is köthetsz.

Nyilas
Ha egyedülálló vagy, akkor ro-
mantikus szálak is szövődhetnek
közted és egy újdonsült barát kö-
zött.
Bak
Szakmai ügyekben jó hírekre szá-
míthatsz, a szerelem terén viszont
kellemetlen helyzetbe kerülhetsz.
vízöNtő
Sikerül stabilizálnod az anyagi
helyzetedet. Több bevételre te-
hetsz szert, ami nagyobb költeke-
zésre is ösztönöz.
Halak
Vigyázz, mert megpróbálnak rá-
venni, hogy olyan dologban ve-
gyél részt, ami a jóhiszeműség ha-
tárait súrolja. Határolódj el az
ilyen ajánlatoktól.

A freeline San Franciscoból szár-
mazó extrém sport. Ryan Farelly
2005-ben hozta létre a hozzá
szükséges sporteszközt, mely két
különálló deszkából áll, amikhez külön
erre a célra kifejlesztett nagy teherbí-
rású felfüggesztésekkel kapcsolódik két-két ke-
rék. Ryan Farelly ötlete 2003-ban San Franciscoban fogalma-
zódott meg, mikor a downhill, vagy más néven lejtőző deszkázást akarta forra-
dalmasítani. Szeretett volna egy módszert, amivel ezeket a lejtőzéseket köny-
nyebben irányíthatóvá és élvezhetőbbé lehetne tenni. A korai prototípusok in-
kább egysoros gördeszkához hasonlítottak, azonban egy véletlen folytán
észrevette, akkor is képes uralni egyensúlyát, ha két külön elemen áll. Így ta-
lálta fel ezt az újabb extrém megoldást. Ez egy új, városi közlekedésre is kiváló
extrém sport, mely egyesítette a gördeszkázás, a snowboardozás, a szörfözés
és a görkorcsolyázás élményét. A freeline-t olyanoknak ajánlják, akik kedvelik
az újszerű dolgokat, szeretnek sportolni és szenvedélyük a gyorsaság. A free-
line kanyarodás közben a snowboardhoz hasonló dőlésekre, hajtásnál a hul-
lámzó görkorcsolyás mozgásra, egyensúlyozásnál pedig a tengerparti vad hul-
lámokon való szörfözésre emlékeztet. Egy biztos, az élmény és a kihívás ga-
rantált! A freeline azon kívül, hogy egy kellemes szórakozás, nagymértékben
fejleszti a sportoló egyensúlyérzéket, mely más területeken is kamatoztatható.
Hosszú távú, intenzív használat során az alsó végtagok és a törzs izmai nagy-
mértékben megerősödnek, így kiváló alternatíva lehet a testsúly optimalizálá-
sára is. A világ legkülönbözőbb pontjain jelenleg kb. 25 millió freelineos van. Eu-
rópa-szerte igen népszerű, főként Hollandiában, Német- és Franciaország-
ban. A sportot főleg fiatalok űzik. Csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg Ko-
márom utcáin is ez az új „őrület“! -pint-

Itt az új extrém „őrület“: 
a freeline skateÉSZAK-KOMÁROM:

Zichy palota: A Helios Fotóklub
36. tagsági kiállítása. A kiállítás
megtekinthető március 26-ig.
Csemadok Galéria: Kiss Péntek
József könyvbemutatója, március
6-án, 17.00 órakor. 
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Március 19-én, 19.00 órakor Kaszás
Attila emlékműsor, az Ipari Iskola
Diákotthonának rendezésében.  
Jókai Színház: Március 11-14-én,
9.00, 11.00 órakor Csillaglépő cso-
daszarvas.
Komáromi vár – bejárat a Li-
pót kapun keresztül: Március
16-án, 9.00 órai kezdettel A Kard
Rendje rendezésében Lovagi
Kultúra Napja. Program: PaedDr.
Farkas Zsolt: A szélsőséges esz-
mék szimbólumai és azok törté-
nelmi vonatkozásai. Bíró Sza-
bolcs: Magyar templomosok és
az Anjou kor hajnala a XIV. szá-
zadban, a Non nobis, Domine c.
könyv bemutatója.

DÉL-KOMÁROM:
Városi Sportcsarnok: Színház-
szerda: Örkény István: Tóték (tra-
gikomédia) - a Győri Nemzeti Szín-
ház előadása. Időpont: 2013. már-
cius 13., 19.00 óra. 
Arany 17 Rendezvényközpont,
Arany János u. 17.: Szemtől
szemben a csodával: Buddha
ereklyék március 16-17 között te-
kinthetők meg ingyenesen.

GÚTA:
VMK: Március 10-én Nőnap Balázs
Fecóval és vendégeivel Janza Ka-
tával és Vadkerti Imrével. Jegyár:
10 €, jegyek kaphatók a Tangó-To-
urs utazási irodában, illetve a VMK-
ban. Info: 0905 255 410. Március
19-én 18.00 órakor az első magyar
hópárduc, Erős Zsolt előadása és
könyvbemutatója. Belépődíj: elővé-
telben 2 €, helyszínen 3 €. 
Biliard Club: Március 16-án,
20.00 órakor Showder Club, Had-
házi Lászlóval és Benk Dénesel.
Belépő 11 €.

ÓGyALLA:
Kultúrház: Március 10-én, 16.00
órától ESZPÉ együttes „Kósza
szél” Szécsi Pál emlékkoncert.
Közreműködnek: Korpás Éva,
Zsapka Attila - ének, Emmer Péter,
Szabó Károly, Sipos Dávid, Fujas
Andrej és Kovács László – zene.
Belépőjegy: 5 €.

MARTOS:
Március 15-én, 19.00 órakor Te-
temre hívás, a Jókai Színház elő-
adásában.

GELLÉR:
Kultúrház: március 9-én Nőnapi
Retro est. Kezdés hölgyeknek:
20.00, uraknak: 23.00.  Egész éjjel a
80-as és a 90-es évek legnagyobb
slágerei. 22.00 órakor Chippandale
show. Az est batyubál jellegű, italbár
nem lesz. Infó: 0908 442 003. Be-
lépő elővételben: 5 €, helyszínen 7 €. 

OLVASÓI JÁTÉK
Azok között, akik beküldik kérdésünkre a helyes megfejtést páros belépő-

jegyeket sorsolunk ki!
Hogy hívják a a perbetei gyökerekkel rendelkező dallamos rock-ot ját-

szó együttest?
A helyes választ a DELTA hetilap szerkesztőségébe (Františkánov 22., 

Komárno 945 01) vagy a deltakn@gmail.com email-címre küljék.

- Miért rakja a rendőr a ha-
sára a rádiót?

- Hogy róla szóljon a mű-
sor.

☺ ☺ ☺
- Miért nem lehet az

anyóssal bújócskázni?
- Mert ki az a hülye, aki

megkeresi? 
☺ ☺ ☺

- Honnan lehet felismerni
a focistát?

- Négy árnyéka van. 



��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.45 Rex felügyelő 10.35
Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Rondó 12.55
Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy család 14.10 Gyerekjáték a szá-
mítógép 14.20 Forrás-befoglalás 14.30 Ízőrzők 15.05 Beugró 15.55
Bostonilegal – Jogi játszmák 16.40 Acu hercegnő 17.25 Szerencse-
híradó 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő
19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Éretlenek 21.50 Munkaügyek – IrRe-
ality Show 22.20 Az ESTE 22.55 Nemzeti nagyvizit 23.25 Rejtélyes
XX. század 23.55 Híradó

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55
Mi micsoda  13.20 Enid Blyton... 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Az idő ka-
landorai 14.40 H2O 15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire 15.55
Mi micsoda  16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa 16.55 Blinky Bill 17.20
Caillou 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Rózsafabot  22.20 Ca-
terina és a lányok 23.50 Zegzugos történetek

DUNA
6.30 Híradó 6.35 Horvát krónika 7.00 Ecranul Nostru 7.30 Híradó 7.35
Angyali érintés Am. sorozat 8.30 Híradó 8.35 Száműzött magyar iro-
dalom  9.05 Közbeszéd 9.35 Krisztus vándorai 10.10 Kerekek és lé-
pések 11.00 Glóbusz 12.00 Híradó 12.15 Szálka, hal nélkül 13.00
Kívánságkosár 15.00 Univerzum 15.55 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép
17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 Angyali
érintés 19.50 Angyalbőrben  20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Esz-
kimó asszony fázik 22.55 Kultikon 23.15 MüpArt classic

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00
Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Doktor House
17.55 Update konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 Családi titkok
20.15 A 40 milliós játszma 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Én és én, meg
a tehén 23.20 Zűrös szerelmek 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reg-
geli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show
12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 18. 14.35
Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyé-
kában 18.30 RTL híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.20 Igazságosztók 22.15 A rejtély

STORY TV
14.30 Poirot-novellák 15.30 Downton Abbey  16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: 19.45 Poirot-novellák 20.55
Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 23.15 Jim szerint a világ 

13.15 Kisvárosi gyilkosságok 15.20 Szemet szemért 17.10 Elrabolva.
19.00 Columbo 20.35 Rendőrakadémia 4. 22.20 Mad Max

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 Gyapjúsapka 11.10 A
dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok  13.10 Szívek szállo-
dája  14.05 Éden Hote 15.10 Shark 17.05 A célszemély 18.00 Éden
Hotel 19.00 Szívek szállodája  19.55 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg
egy kicsi  22.25 Terepen 23.20 A célszemély

STV :1
5.05 Hírek, sport 6.10 Nők klubja 7.30 Híradó 8.30 Galileo 9.10 Párbaj
9.40 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.05 Viharos szerelem  12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.10 Kachora
15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Lázadók országa – Új világ 21.50 Riporterek
22.20 Borgiák 23.10 A körzet 23.50 Quinn doktornő 

STV :2
9.05 A 9. a osztály 10.05 A jászói barlang 10.25 Magyar magazin
10.50 Fókusz 11.30 Építészet. A Saint- Cloud-i Dall ava villa 11.55 Élő
körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Slágerparádé 13.35 Az élet vize
Dok.film 13.55 Rendőrségi magazin 14.25 A Szlovák Televízió törté-
netéből 15.35 Idősebbek klubja 16.05 Romamagazin 16.30 Martin Ci-
novsky jubileumára 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A
természet közelről 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Labdarúgó Európa Liga-mér-
kőzés 23.00 Sporthíradó 23.10 A tudomány spektruma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor  9.45 Feleségcsere – Új részek 10.50
Gyilkos méhek  12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.35 Monk
15.30 Alf  16.00 Doktor House  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a
bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 A világ legszi-
gorúbb szülői 21.30 Forró vér 22.45 Éjszakai híradó 23.10 Doktor House

JOJ
6.40 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. Té-
vésor. 11.00 Az új házunk  12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talk-
show 14.00 Szójáték 15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.15 Időjárás-.jelentés 20.30 Panelházi történetek. 21.30 Dr.
Tökéletes 22.45 A Geissen család 23.45 Dr. Csont 

M1
6:30 Család-barát Hétvége 9:00 Az ördögszántotta hegy 9:30 Vízi-
túra 10:00 Noé barátai 10:30 Aranymetszés 11:30 Nemzeti Nagyvi-
zit 12:00 Hírek 12:05 Summa 12:35 Történetek a nagyvilágból 13:05
Elle - Modern Hamupipőke 14:45 Rövidpályás Gyorskorcsolya világ-
bajnokság 16:20 Séf 16:45 Doc Martin 17:35 Gasztroangyal 18:30
SzerencseSzombat 19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjá-
rás 20:15 Dan és a szerelem 21:55 MR2 Akusztik+ a Müpából - Pál
Utcai Fiúk 23:10 Válaszcsapás

M2
7:15 Miss BG 7:30 Gyerek Híradó 7:35 Mesebolt 7:45 Vízipók csoda-
pók 7:50 Maja, a méhecske 8:15 Nils Holgersson 8:40 Eszes Jess 8:55
Rudi, malac a családban 9:25 Állatkert a hátizsákban 9:50 Miss BG
10:05 A nagy ho-ho-horgász 10:15 Mondák a magyar történelemből
10:25 Miss BG 10:40 Harisnyás Pippi 11:05 Log Jam 11:10 Geronimo
Stilton 11:35 Kaja-kalandok 12:00 Vipo és barátai 12:15 Vipo és ba-
rátai 12:25 H2O 14:40 Táncakadémia 15:05 Csajok a zŰrből 15:30
Hatot egy csapásra 16:30 Veszélyeztetett állatok 17:00 Geronimo
Stilton 17:20 Mézga család 17:50 Raju, a riksa 18:00 Rudi, malac a
családban 18:30 Gyerek Híradó 18:35 Mesebolt 18:45 Vízipók cso-
dapók 18:55 Maja, a méhecske 19:20 Nils Holgersson 19:45 Eszes
Jess 20:00 Híradó este 20:29 Sporthírek 20:34 Időjárás 20:35 Sport
2012 - EURO 2012 21:55 Ki Mit Tud? 1977 23:05 Liliomfi 

DUNA
7:30 Századfordító magyarok 8:20 Élő egyház 8:50 Isten kezében
9:15 Kerekek és lépések 10:05 Zodiákus 10:35 Székely kapu 11:10
Ménes élet 12:00 Híradó 12:10 Vers 12:15 Kedves titkárnőm 14:00
Labdarúgó-mérkőzés - OTP Bank Liga DVTK - Szombathelyi Haladás
16:00 Hagyaték 16:30 Szováthy Éva 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás 18:35 Hogy volt!? 19:30 Futótűz 20:20  Volt egyszer
egy másik Amerika 22:15 Dunasport 22:30 Törzsasztal 23:25 Mü-
pArt - Sebő-együttes

6:25 Tv2 matiné 10:25 Astro-Világ 11:30 Én is karcsú vagyok 12:00
Babavilág 12:30 Tűsarok 13:00 Herkules 14:00 Autóguru 14:30 Psych
- Dilis detektívek 15:30 Monk 16:30 Kettős ügynök 17:30 Irigy Hó-
naljmirigy Show 18:30 Tények 19:00 Aktív Extra 19:30 A múmia
21:55 Hudson Hawk 23:55 Földrengés

7:00 Kölyökklub 10:00 Trendmánia 10:40 Asztro Show 11:35 XXI. szá-
zad 12:05 Házon kívül 12:40 Autómánia 13:15 Az utazó 14:20 A zöld
íjász 15:20 Cobra 11 16:25 Szívem csücskei 18:30 Híradó 19:00 Fókusz
Plusz 19:30 Nagy durranás 21:20  Hitman 23:15 Szemtől szemben

STORY TV
7:00 Miss Marple: Szemfényvesztők 9:00 Televíziós vásárlási műsor-
ablak 10:30 Dallas 12:30 Autogram 14:30 Fapados történetek 15:00
Fapados történetek 17:00 Downton Abbey 18:00 Talpig zűrben 2.
20:00 Miss Marple: Szemfényvesztők 22:00 A professzor

10:15 Danielle Steel 13:00 Tuti terv 14:50 Akárki Joe 16:50 Az iste-
nek a fejükre estek 19:05 Hazárd megye lordjai 21:00 A szállító 3.

VIASAT
8:25 Amerikai mesterszakács 9:20 Örjítő szenvedélyek 9:55 Örjítő
szenvedélyek 10:30 Luxusdoki 12:25 Mondom vagy mondod 14:45
Carrie naplója 15:45 Candleford-i kisasszonyok 16:50 Candleford-i
kisasszonyok 18:00 Sztárkoktél 18:30 Kertvárosba száműzve 19:00
Beépített szépség 2. 21:20 Tornádó 23:20 A veszély közelében

STV :1
6:20 Hírek 7:00 Időjárás 7:05 Rút kiskacsa 7:30 No, várj csak! 7:40
Volt egyszer egy bolygó 8:10 Fidlibum 8:35 Dunai mesék 9:05 Tánc
akadémia 10:05 Anička Jurkovičová 11:20 Senki sem tökéletes 12:20
Reportéri 12:50 Autosalón 13:20 On air 13:45 Rebellisek világa 15:35
Afrikai 17:15 Építs házat, ültess fát 18:00 Taxi 18:25 Nebíčko v pa-
puľke 19:00 Hírek 19:45 Időjárás 19:50 Gólok, pontok, másodpercek
20:10 Posta neked 21:15 Éjszakai repülés 22:45 Gólok, pontok, má-
sodpercek 23:00 Nyisd ki a szemed.

STV :2
7:25 Hírek 7:30 Regionális napló 8:00 Élő panoráma 8:35 Televíkend
9:00 Afrikai felfedezések 9:50 Rendelő 10:20 Út 2013 10:45 Cirkus,
Cirkus Festival 11:35 9. A osztály 12:05 Tizenkettő után 5 perccel
13:10 Anya tudja a legjobban 13:35 Szlovákok a világban 14:00 Soirée
15:10 Kapura 15:55 Gazdasági revue 16:15 Magazin 16:30 Senior klub
17:00 Tizenhét tavasz 18:00 Úton 18:25 Ovce.sk 18:30 Mese 18:40
Kassa 18:50 (Nem)celebek 19:00 Hírek 19:40 Hírek magyarul, Időjárás
20:00 Apokalipszis 20:55 Őrzőangyal 21:20 Moziráma 21:50 Szürkület.

MARKÍZA
7:00 Kung Fu panda 7:25 Madagaskar pingvinjei 7:45 Csak úgy rúgni 
9:35 Jim szerint a világ 10:30 Csupasz pisztoly 12:15 SuperStar 14:20
Harry Potter és a tűz serlege 17:25 Az enyémek kiynírnak 18:20
Smotánka 19:00 Híradó 20:00 Sporthírek 20:15 Időjárás20:20 Az élet
ilyen 22:55 Könyörtelen gyilkos 0:50 Profesionális

JOJ
6:20 Timon és Pumbaa 6:40 Gumimacik 7:40 Beyblade Metal Fusion
8:10 Bakugan 8:35 Krabat 11:00 Ligszigorúbb szülők 13:15 Kényel-
metlen tanú 15:00 Utolsó süllyedés 16:50 Családi történetek 18:00
Szójáték 19:00 Krimihíradó 19:30 Híradó, sport 20:10 Időjárás 20:30
Ausztrália 22:00 Sexi hármas 0:15 Kaland a felhőkben. 

M1
6:30 Család-barát 9:00 A sokszínű vallás 9:20 Evangélikus
magazin 9:50 Bölcsföldi András portré 10:20 Katolikus kró-
nika 11:00 Görög katolikus liturgia 12:15 Hírek 12:20
Világ+Kép 12:50 Séf 13:10 Sport 13:45 Rövidpályás Gyors-
korcsolya világbajnokság 14:45  Forma-1 2013 15:20 Rövid-
pályás Gyorskorcsolya világbajnokság 16:25 Sport   Fradi -
Újpest 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sport, Időjárás
20:15 Kegyetlen bánásmód  21:55 Zongoralecke

M2
8:20 Nils Holgersson 8:45 Eszes Jess 8:55 Rudi a malac 9:25
Állatkert a hátizsákban 9:55 Blinky Bill 10:20 Harisnyás Pippi
10:45 Miss BG 11:10 Geronimo Stilton 11:35 Kaja 12:00 Hatot
egy csapásra 13:00 Táncakadémia 13:25 Csajok azŰrből 13:55
Benedetta 14:20 Log Jam 14:25 Enid Blyton 16:15 Ókori ka-
landok 16:45 Geronimo Stilton 17:10 Raju, a riksa 17:20 Apró-
nép 17:25 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 17:50 Engedjétek
hozzám 18:00 Benjámin, az elefánt 18:30 Híradó 18:35 Me-
sebolt 18:45 Vízipók csodapók 18:55 Maja, a méhecske  19:20
Nils Holgersson 19:45 Eszes Jess 20:00  Híradó, Sport, Időjá-
rás 20:35 Forma-1 21:30 Egy szerelem három éjszakája

DUNA
7:00 Afrika 7:35 Világ-nézet 8:25 Önkéntesek 8:55 Hagyaték
9:30 Akadálytalanul 10:00 Lyukasóra 10:30 Határtalanul ma-
gyar 11:00 világegyház 11:30 Beavatás 12:00 Híradó 12:10 Ízőr-
zők 12:50 Elveszett paradicsom 14:20 Szerelmes földrajz 15:00
Hazajáró 15:30 Hogy volt!? 16:30  Férjet keresek 18:00 Híradó,
sport, iőjárás 18:35 Heti Hírmondó 19:00 Önök kérték! 20:00
A dunai hajós 21:00 Két félidő a pokolban 23:05 Klubszoba

6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 EgészségMánia
11:35 Stahl konyhája 12:05 Több mint TestŐr 12:35 13-as
raktár 13:30 Zsaruvér 14:25 Hawaii Five-0 15:20 Lángoló Chi-
cago 16:15 A múmia 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Halálos
iramban 22:05 Taplógáz: Ricky Bobby legendája

7:00 Kölyökklub 10:00 EgészségKalauz 10:35 Teleshop 11:30
Gasztrotúra 11:55 A Muzsika TV 13:05 Pick Szeged-Grundfos
Tatabánya férfi kézilabda-mérkőzés 14:50 Nagy durranás
16:30 Hazárd megye lordjai 18:30 Híradó 19:00 Cobra 11
20:00 A Fantasztikus Négyes és az Ezüst Utazó 21:50 Törés

STORY TV
8:00 Miss Fisher rejtélyes esetei 9:00 Televíziós vásárlási
műsorablak 10:30 Dallas 13:30 Jim szerint a világ 14:30 Fa-

pados történetek 15:00 Downton Abbey 17:00 A Vatikán
ügynöke 18:00 Foyle háborúja 20:00 Downton Abbey
21:00 Szerelmes Shakespeare 23:15 A professzor

9:50 Az istenek a fejükre estek 10:05 Hazárd megye lord-
jai 14:00 Pénz beszél 15:50 A szállító 3. 17:55 Fantasztikus
négyes  20:00 True Lies - Két tűz között 22:50 Inferno

VIASAT
8:15 A nagy házalakítás 9:15 Candleford-i kisasszonyok
11:30 Sztárkoktél 12:00  Harlequin 13:55 Viharzóna 16:35
Beépített szépség 18:55 Szeretem a testem 20:00 CSI: A
helyszínelők 21:00 CSI: New York-i helyszínelők 22:00 Két
cowboy New York-ban.

STV :1
6:20 Hírek, időjárás 7:10 Rút kiskacsa 7:35 No, várj csak! 7:45
Volt egyszer egy bolygó 8:10 Falánka 8:40 Tudás mindenek-
felett 9:05 Darazsak a kaptárban 9:35 Jakubbal halászaton
10:05 A Föld felülről 11:05 Szlovákia képekben 11:55 5 perc
múlva 12 13:00 Polgár az ajtók mögött 13:30 Rosemary és
Thym 15:10 A védő esete 16:45 Posta neked 17:45 Szeret-
jük egymást 18:15 Konyhám titkai 19:00 Hírek, időjárás
19:50 Gólok, pontok, másodpercek 20:10 Örökösök 23:20
Gólok, pontok, másodpercek 23:35 Rosemary és Thym.

STV :2
8:00 Élő panoráma 8:40 Kapura 9:20 Gazdasági revue 9:45
Magazin 9:55 éjjel az archívumban 10:55 Apokalypszis 11:50
On air 12:10 Mostoha 12:50 Profil 13:35 Orientáció 14:00 Szó
14:05 Kultúra és vallás 14:45 Folklór fesztival 16:10 Őrangyal
16:40 Família 17:15 Pasians 18:00 Évekkel ezelőtt 18:30 Mese
18:40 Találós 18:50 (Nem)celebek 19:00 Hírek 19:40 ArtS-
pektrum 19:50 Időjárás 20:00 Trebbia 21:35 Sport 22:00
Meghívó színházba 23:50 Művészet 2013.

MARKÍZA
7:25 Kung Fu panda 7:55 Madagaskar pingvinjei 8:15 K. O.
10:10 Jim szerint a világ 10:35 Ilyen az élet 13:00 Testre
13:45  Éltmentők 14:35 Krokodíl Dundee 16:40 Beépített
szépség 2 19:00 Híradó 20:00 Sport, Időjárás 20:20 Su-
perStar 22:40 Michael Jackson's This is it.

JOJ
6:10 Farkas ideje 8:00 A kincs útja 10:00 Fantasztikus tor-
ták 11:00 Hol volt, hol nem volt 12:00 Test, mint bizonyí-
ték 13:00 Ausztrália 16:35 Nap, széna, falu 18:20 Új lakás
19:00 Krimi híradó 19:30 Híradó 19:59 Sport 20:10 Időjá-
rás 20:30 Tekken 22:30 Férfi a haláljellel 0:35 A mékység
szörnye.

CSütörtöK, március � Szombat, március � VaSárnaP, március ��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Rövidpályás gyorskorcsolya - vb. Élő 15.10 A kúra. Am. burleszkfilm
15.35 Bakiparádé 16.05 Boston Legal 16.50 Acu hercegnő 17.35
Jövő-időben 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai, 188/20.
18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Kalandorok 22.10 Az ESTE 22.45 A nagy fe-
hérség 

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan  12.25 Vipo és barátai  12.55
Mi micsoda 13.20 A Nyereg Klub 13.45 Benedetta 14.15 Az idő ka-
landorai 14.40 H2O 15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire
15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan 16.50 Raju, a riksa 16.55 Blinky Bill
17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a családban
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfaj-
ták 21.00 Nőnapi – Egymillió fontos hangjegy 21.20 Ne vegye a szí-
vére... 21.55 Kalandorok.  23.45 Zöld Tea

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05 Közbeszéd 9.30 Ka-
pásjelző 10.00 Balatoni utazás 10.35 Virágzó Magyarország 11.00
Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.15 Szálka, hal nélkül 13.00 Kívánság-
kosár 15.00 Zodiákus 15.30 Magyar elsők 15.50 Budapest, nőváros
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.00 Kaposvári Rákóczi-Kecskeméti TEPhoenix Mecano labdarúgó-
mérkőzés 21.00 Hírek, sport 21.15 Csillagjegyek, 10. 22.10 És mégis
mozog a föld 23.05 Kultikon 23.25 Wallander

6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30
TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit
a szív diktál 17.00 Doktor House 17.55 Update konyha 18.00 Aktív
18.30 Tények 19.15 Családi titkok 20.15 A 40 milliós játszma 21.00
Jóban-rosszban 21.35 Ha igaz volna... 23.30 Kettős ügynök

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05
Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest14.35 Fókusz  15.20 Bűnös
szerelem  16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.15 Fókusz 20.05 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt  21.25
A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék 23.25 Az egység 

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Talpig zűrben  16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Embert barátjáról. Am. krimi
20.00 Poirot-novellák 21.00 Született feelségek  22.00 Született fe-
leségek 23.05 Jim szerint a világ

12.35 Kisvárosi gyilkosságok 14.35 Bosszú az Eiger csúcsán 17.15 Rend-
őrakadémia 4  19.00 Columbo  21.00 Ragadozó  23.10 Ragadozó 2.

VIASAT
5.45 Gyilkos sorok 7.55 Harmadik műszak  8.50 Az idő árnyai  11.10 A
dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállo-
dája 14.05 Éden Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó17.05 A
célszemély  18.00 A cég hangja 19.00 Szívek szállodája  19.55 Carrie
naplója  20.55 Kertvárosba száműzve 21.25 Viharzóna. 

STV :1
7.35 Híradó, sporthírek 8.35 Galileo 9.10 Párbaj 9.45 Családi vetél-
kedő 10.25 A körzet 11.10 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora – Az ártatlan szö-
kevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos
szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, sport19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes.
Szilveszteri különkiadás  21.50 A Keresztapa Am. film

STV :2
8.30 Urali mesék 9.10 A tudomány története  10.05 A tudomány
spektruma 10.30 Romamagazin 10.55 Fókusz 11.35 A természet kö-
zelről 12.05 Élő körkép 12.30 Fúvószene 12.50 Anya tudja a legjob-
ban 13.15 Különös lány 14.20 Táncvarázs 15.40 Labdarúgó Európa
Liga – összefoglaló 16.05 Szemtől szemben 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak
enciklopédiája Badín 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Dél-
Afrika felfedezése 20.50 Família. Magazin 21.20 Az álmok tudomá-
nya  23.05 Sporthíradó 23.15 Pozsonyi Zenei Ünnepségek 2007

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor  9.45 Forró vér  10.55 A barátnőm
pasija 12.35 Rex felügyelő  13.35 Döglött akták  14.35 Monk – Flú-
gos nyomozó 15.30 Alf III. 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Forr a bor.  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.20 Vasember 2.  23.00 Másodpercekre a haláltól

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talkshow 14.00 Szójáték
15.00 Panelházi történetek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-je-
lentés 20.30 Panelházi történetek 21.30 Ausztrália

PénteK, március �

kalandorok • 20.15 • M1
Elekes István a fiához (Rudolf Péter)
költözne, ha egy élet beférne a cso-
magtartóba. De nem fér be. Némi
huzavona után egy tetőcsomagtar-
tóval felszerelkezve nagyapa, apa
és fia mégis elindul Pestre.

David Collins (Jerry O'Connell) tipikus új-
gazdag férfi, aki erőlködés nélkül bármit
megszerezhet. Barátnője, Sarah megelé-
geli semmittevését és ultimátumot ad: két
hónapot kap, hogy eldöntse, mit akar.

én és én, meg a tehén • 21.35 • tv 2

Nagy durranás • 19.30 • Rtl klUB
Topper (Charlie Sheen), a fiatal, kezelhe-
tetlen pilóta egy év kihagyás után feladja
önként vállalt remeteéletét és visszatér tá-
maszpontjára, hogy részt vegyen a szu-
pertitkos Alvó Menyét akcióban.

Fény derült Freddie
Mercury nyughelyének
titkára 

LONDON. Huszon-
egy évvel halála

után megoldódott
Freddie Mercury
nyughelyének rejtélye:
a nyugat-londoni Ken-
sal Green temetőjében
a közelmúltban emlék-
táblát emeltek a
Queen együttes 1991-
ben, 45 éves korában
AIDS-betegségben
meghalt énekesének.

A „Bulsara emlékére“ angol nyelvű feliratú táblán egy fran-
cia szöveg is olvasható: „ Mnden szeretetemmel mindig kö-
zel leszek hozzád", és egy M betű jegyzi a táblaállító kilétét
- adta hírül a Daily Mirror című brit napilap honlapján. Farrokh
Bulsara volt Freddie Mercury valódi neve, utóbbit akkor vette
fel, miután 1971-ben a Queen együttes megalakult. M. pedig
nem más, mint Mercury egykori szerelme és élettársa Mary
Austin, aki az énekes halála után örökölte annak 10 millió font
értékű Garden Lodge-i otthonát. Freddie hamvainak hollétét
eddig senki nem ismerte. Feltételezték, hogy a hamvasztás
után Mary Austin kapta meg az urnát, de ő erről soha nem
nyilatkozott. Szóvivője most sem volt hajlandó kommentálni
a brit lap hírét. A biszexuális Mercury Maryt feleségének ne-
vezte, a nő örökölte a sztár által hátrahagyott lemezek szer-
zői jogait. A Queen világszerte mintegy 300 millió lemezt
adott el.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného ma-
jetku:

1. 2-izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so sú-
pisným číslom 1387 na parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506 m2 , zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8880
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo
výške 14 400,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

2. 3-izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne,
časť Ďulov Dvor so súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592,
so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných za-
riadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.  Komárno, s  vyvolávacou
cenou  podľa znaleckého  ocenenia  vo výške  9 700,- eur, ktorá je zá-
roveň najnižším podaním,

3. 3-izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne,
časť Ďulov Dvor so súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592,
so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných za-
riadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou
cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 600,- eur, ktorá je záro-
veň najnižším podaním,

4. 2-izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so sú-
pisným číslom 1076 na parcele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlast-
níckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.

2025/1 o výmere 814 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je
obytný dom postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku
parc. registra „C“ č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a   ná-

dvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 9289 v k.ú. Ko-
márno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 5 100,-
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

5. 2-izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so
súpisným číslom 1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlast-
níckym podielom na spoločných častiach a  spoločných  zariadeniach
domu a  na pozemku  parc.  registra „C“  č. 5769  o  výmere 1 118 m2 ,
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený
na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
ocenenia vo výške 20 700,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na
predkladanie návrhov, sú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta, 
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj vzor sú-
ťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne
Mestský úrad v Komárne, Bytové oddelenie, na adrese  945 01 Ko-
márno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C  tel. č. 035/2851 378. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je
predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť na vyššie
uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.

MuDr. Anton Marek
primátor mesta

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:

uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1028/2013 zo dňa 14. februára 2013 bol schválený zámer Mesta Komárno na pre-
daj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
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www.chevrolet.sk   Info 0800 606 607
Chevrolet Cruze  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,5-7,4 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 117-174 g/km. Chevrolet Orlando  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 139-186 g/km. 
A feltüntetett kínálat a Cruze és Orlando kiválasztott modelljeire érvényes a Chevrolet Finance felhasználása esetén.

HoFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01  komárno, 

tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

Hatchback egészíti ki a díjazott sedant 
több mint 1,5 millió ügyfél
El. irányítható elülső ablakok   6 airbag, ABS
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
távirányítható központi zár
A kormány és az elülső ülések magassági 
állíthatósága

A legmegfelelőbb idő új Autó 
vásárlásárA? ÉPPen most!
győződjön meg rólA!

FinAnSzíRozáS
nEgyEDRéSzEnként Az áR EMEléSE nélkül,
éS kEDvEzMény EgéSzEn 2 530 €-ig!

Családi gépkocsi modern dizájnnal
7 ülés három sorban (6 airbag, ABS)
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
A sofőrülés magassági állíthatósága
El. irányítható elülső ablakok

CHEVROLET CRUZE

CHEVROLET ORLANDO



Kosárlabda

Tisztelt Sportkedvelő Olvasó!
Immár hagyományosan, melléklet formájában közöljük régiónk csapatainak bajnoki sorsolását. Most, a 2012/2013-as idény
tavaszi, visszavágó fordulóinak sorsolását veheti kézbe, és böngészheti hétről hétre a mérkőzések menetrendjét. Régiónk-
ban bő a választék, így remélhetőleg minden focirajongó megtalálja azokat a mérkőzéseket, amelyeket szívesen látna a hely-
színen is. Mivel tavaszi idényről van szó, a bajnokságok ezen szakaszában eldől nemcsak a bajnoki címek, de a bajnokság-
ból kieső csapatok sorsa is. Az egyes szövetségek a bajnokság lehető legnagyobb tisztaságának biztosítása érdekében, az
utolsó három forduló mérkőzéseinek lejátszását egy azonos időpontban szabták meg. Mivel azonban a többi fordulóban is
születhetnek megállapodások a mérkőzések időpontját illetően, kísérjék figyelemmel „Hétvégi focimenü” rovatunkat, amely-
ben felhívjuk a figyelmet ezekre a változásokra. Csapatainknak sok sikert, a szurkolóknak pedig jó szurkolást kívánunk!

A 2012/2013-AS LABDARÚGÓ IDÉNY
BAJNOKSÁGAINAK tAVASZI MENEtRENDJE

16. forduló, 2013. március 10. (vasárnap) 14.30 ó.
Galánta – KFC
17. forduló, 2013. március 16. (szombat) 15 ó.
KFC – Skalica
18. forduló, 2013. március 24. (vasárnap) 15 ó.
Domaniža – KFC 
19. forduló, 2013. március 30. (szombat) 15 ó.
KFC – N. Ves n/Váhom 
20. forduló, 2013. április 7. (vasárnap) 15.30 ó. 
Pov. Bystrica – KFC  
21. forduló, 2013. április 14. (vasárnap) 15.30 ó. 

Nagyölved – KFC 
22. forduló, 2013. április 20. (szombat) 16 ó.
KFC – J. Bohunice
23. forduló, 2013. április 28. (vasárnap) 16 ó.
Bős – KFC
24. forduló, 2013. május 4. (szombat) 16.30 ó. 
KFC – Šúrovce 
25. forduló, 2013. május 11. (szombat) 16.30 ó.
Bánovce n/B. – KFC 
26. forduló, 2013. május 18. (szombat) 17 ó. 
KFC – Beluša 

27. forduló, 2013. május 26. (vasárnap) 17 ó. 
Negyed – KFC 
28. forduló, 2013. június 1. (szombat) 17 ó.
KFC – Palárikovo
29. forduló, 2013. június 8. (szombat) 17 ó.
Lednické Rovne – KFC 
30. forduló, 2013. június 15. (szombat) 17 ó. 
KFC – Nyárasd 
(Az utolsó három forduló mérkőzéseit egységesen,
szombaton 17 órai kezdettel rendelte el lejátszani 
a NySZLSZ)  

RÉGIÓBAjNOKSÁG – FELNőTTEK

V. LIGA – KELETI CSOPORT (DÉLI CSOPORTBAN: EKECS/APÁCASZAKÁLLAS) - FELNőTTEK
16. forduló, 2013. március 10. 14.30 ó. 
Podhájska – Csallóközaranyos 
Szentpéter – Tardoskedd 
Ógyalla – Marcelháza (szombat)
Naszvad – Tolmács 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Šoporňa 
17. forduló, 2013. március 17. 15 ó.
Ipolyság – Naszvad (szombat) 
Cseke – Ógyalla 
Marcelháza – D. Ohaj (szombat) 
Kozárovce – Szentpéter 
Tardoskedd – Csallóközaranyos 
Déli csoport: 
Pered – Ekecs/Apácsaszakállas 
18. forduló, 2013. március 24. 15 ó. 
Csallóközaranyos – Kozárovce 
Szentpéter – Garamkálna 
Komjatice – Marcelháza 
Ógyalla – Tolmács (szombat) 
Naszvad – Zsitvabesenyő 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Vásárút 
19. forduló, 2013. március 31. 15 ó. 
Naszvad – Podhájska 
Ipolyság – Ógyalla (szombat) 
Marcelháza – Szentpéter (szombat) 
Garamkálna – Csallóközaranyos 
Déli csoport: 

Dióspatony – Ekecs/Apácaszakállas 
20. forduló, 2013. április 7.  15.30 ó. 
Csallóközaranyos – Marcelháza 
Szentpéter – Cseke 
Ógyalla – Zsitvabesenyő (szombat) 
Bánov – Naszvad 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Nádszeg 
21. forduló, 2013. április 14. 15.30 ó. 
Naszvad – Ógyalla 
Tolmács – Szentpéter 
Cseke – Csallóközaranyos 
Marcelháza – Tardoskedd (szombat) 
Déli csoport: Nagymagyar – Ekecs/Apá-
caszakállas (szombat)
22. forduló, 2013. április 21. 16 ó. 
Kozárovce – Marcelháza 
Csallóközaranyos – Tolmács 
Szentpéter – Ipolyság 
D. Ohaj – Naszvad 
Ógyalla – Bánov (szombat) 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Jóka 
23. forduló, 2013. április 28. 16 ó. 
Ógyalla – Podhájska (szombat) 
Naszvad – Komjatice
Zsitvabesenyő – Szentpéter 
Ipolyság – Csallóközaranyos (szombat) 
Marcelháza – Garamkálna (szombat) 

Déli csoport: 
Lég – Ekecs/Apácaszakállas 
24. forduló, 2013. május 5. 16.30 ó. 
Podhájska – Marcelháza 
Csallóközaranyos – Zsitvabesenyő 
Szentpéter – Naszvad 
D. Ohaj – Ógyalla 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Bélád 
25. forduló, 2013. május 12.  16.30 ó.
Ógyalla – Komjatice (szombat)
Bánov – Szentpéter 
Naszvad – Csallóközaranyos 
Cseke – Marcelháza 
Déli csoport: 
Család – Ekecs/Apácaszakállas  
26. forduló, 2013. május 19.  17 ó. 
Marcelháza – Tolmács (szombat)
Tardoskedd – Naszvad 
Csallóközaranyos – Bánov 
Szentpéter – Ógyalla 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Nagyfödémes  
27. forduló, 2013. május 26.  17 ó. 
D. Ohaj – Szentpéter 
Ógyalla – Csallóközaranyos (szombat) 
Naszvad – Kozárovce 
Ipolyság – Marcelháza (szombat) 
Déli csoport: 

Vágkirályfa – Ekecs/Apácaszakállas
(szombat)
28. forduló, 2013. június 2.  17 ó. 
Marcelháza – Zsitvabesenyő 
Garamkálna – Naszvad 
Tardoskedd – Ógyalla 
Csallóközaranyos – D. Ohaj 
Szentpéter – Komjatice 
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Vágfarkasd 
29. forduló, 2013. június 9.  17 ó. 
Szentpéter – Podhájska 
Komjatice – Csallóközaranyos 
Ógyalla – Kozárovce 
Naszvad – Marcelháza
Déli csoport: 
Ekecs/Apácaszakállas – Csallóközkürt  
30. forduló, 2013. június 16.  17 ó. 
Cseke – Naszvad 
Marcelháza – Bánov 
Garamkálna – Ógyalla
Csallóközaranyos – Szentpéter 
Déli csoport: 
Felsőkirályi – Ekecs/Apácaszakállas  

(Az utolsó három forduló mérkőzéseit
egy időpontban, vasárnap 17 órai 
kezdettel játsszák le).

IV. LIGA – DÉLKELETI CSOPORT – FELNőTTEK
16. forduló, 2013. március 9.  14.30 ó. 
Gúta – Nagymegyer 
ČFK – Ímely (vasárnap 10.30 ó.) 
17. forduló, 2013. március 16. 15 ó.
Nagymegyer – ČFK
Párkány – Gúta 
Ímely – Nagysurány (vasárnap)
18. forduló, 2013. március 24. 15 ó.
Újlót – Ímely 
Nagysurány – Nagymegyer 
Gúta – Illésháza (szombat) 
19. forduló, 2013. március 31.  15 ó. 
Hontfüzesgyarmat – Gúta
Nagymegyer – Újlót (szombat)
Ímely – Mocsonok 

20. forduló, 2013. április 7.  15.30 ó. 
Zselíz – Ímely (szombat)
Mocsonok – Nagymegyer 
Gúta – ViOn „B” (szombat) 
21. forduló, 2013. április 14.  15.30 ó.
DAC „B” – Gúta 
Nagymegyer – Ímely (szombat) 
22. forduló, 2013. április 21. 16 ó.
Zselíz – Nagymegyer (szombat)
Ímely – Párkány
Gúta – Udvard (szombat)
23. forduló, 2013. április 28.  16 ó. 
Vága – Gúta 
Illésháza – Ímely 
Párkány – Nagymegyer (szombat) 

24. forduló, 2013. május 5.  16.30 ó. 
Nagymegyer – Illésháza (szombat)
Ímely – Hontfüzesgyarmat 
Gúta – Nyékvárkony (szombat) 
25. forduló, 2013. május 12. 16.30 ó. 
Gúta – Zselíz (szombat)
ViOn „B” – Ímely 
Hontfüzesgyarmat – Nagymegyer 
26. forduló, 2013. május 19.  17 ó. 
Ímely – DAC „B”
Nagymegyer – ViOn „B” (szombat)
ČFK – Gúta (vasárnap 10.30 ó.) 
27. forduló, 2013. május 26.  17 ó.
Gúta – Nagysurány (szombat) 
Udvard – Ímely 

DAC „B” – Nagymegyer  
28. forduló, 2013. június 2. 17 ó. 
Nagymegyer – Udvard
Ímely – Vága 
Újlót – Gúta  
29. forduló, 2013. június 9. 17 ó. 
Gúta – Mocsonok 
Nyékvárkony – Ímely 
Vága – Nagymegyer   
30. forduló, 2013. június 16. 17 ó. 
Nagymegyer – Nyékvárkony 
Ímely – Gúta 
(Az utolsó három forduló mérkőzéseit
egy időpontban, vasárnap 17 órai 
kezdettel játsszák le).

SPORT



TERÜLETI BAjNOKSÁG – FELNőTTEK 
16. forduló, 2013. március 10. (vas.) 14.30 ó. 
Hetény – Šrobárová 
Madar – Izsa 
Dunamocs – Perbete 
Pat – Búcs 
Dulovce – Gúta „B” 
Ekel – Tany
Bátorkeszi – Lakszakállas 
FK Activ – Keszegfalva  
17. forduló, 2013. március 17. (vas.) 15 ó. 
FK Activ – Hetény 
Keszegfalva – Bátorkeszi 
Lakszakállas – Ekel 
Tany – Dulovce 
Gúta „B” – Pat 
Búcs – Dunamocs 
Perbete – Madar 
Izsa – Šrobárová 
18. forduló, 2013. március 24. (vas.) 15 ó. 
Hetény – Izsa 
Šrobárová – Perbete 
Madar – Búcs
Dunamocs – Gúta „B”
Pat – Tany 
Dulovce – Lakszakállas 
Ekel – Keszegfalva 
Bátorkeszi – FK Activ
19. forduló, 2013. március 31. (vas.) 15 ó. 
Bátorkeszi – Hetény 
FK Activ – Ekel 
Keszegfalva – Dulovce 
Lakszakállas – Pat 
Tany – Dunamocs 
Gúta „B” – Madar 

Búcs – Šrobárová 
Perbete – Izsa 
20. forduló, 2013. április 7. (vas.) 15.30 ó. 
Hetény – Perbete 
Izsa – Búcs 
Šrobárová – Gúta „B” 
Madar – Tany 
Dunamocs – Lakszakállas 
Pat – Keszegfalva 
Dulovce – FK Activ 
Ekel – Bátorkeszi 
21. forduló, 2013. április 14. (vas.) 15.30 ó.
Ekel – Hetény 
Bátorkeszi – Dulovce 
FK Activ - Pat 
Keszegfalva – Dunamocs 
Madar – Lakszakállas (pályacsere)
Tany – Šrobárová 
Gúta „B” – Izsa 
Búcs – Perbete  
22. forduló, 2013. április 21. (vas.) 16 ó. 
Hetény – Búcs
Perbete – Gúta „B”
Izsa – Tany 
Šrobárová – Lakszakállas 
Madar – Keszegfalva 
Dunamocs – FK Activ 
Pat – Bátorkeszi 
Dulovce – Ekel 
23. forduló, 2013. április 28. (vas.p) 16 ó.
Dulovce – Hetény 
Ekel – Pat
Bátorkeszi – Dunamocs 
FK Activ – Madar 

Keszegfalva – Šrobárová 
Lakszakállas – Izsa 
Tany – Perbete 
Gúta „B” – Búcs 
24. forduló, 2013. május 5. (vas.) 16.30 ó.
Hetény – Gúta „B”
Búcs – Tany 
Perbete – Lakszakállas 
Izsa – Keszegfalva 
Šrobárová – FK Activ 
Madar – Bátorkeszi 
Dunamocs – Ekel 
Pat – Dulovce 
25. forduló, 2013. május 12. (vas.) 16.30 ó.
Pat – Hetény  
Dulovce – Dunamocs 
Ekel – Madar 
Bátorkeszi – Šrobárová 
FK Activ – Izsa 
Keszegfalva – Perbete 
Lakszakállas – Búcs 
Tany – Gúta „B” 
26. forduló, 2013. május 19. (vas.) 17 ó.
Hetény – Tany 
Gúta „B” – Lakszakállas 
Búcs – Keszegfalva 
Perbete – FK Activ 
Izsa – Bátorkeszi 
Šrobárová – Ekel 
Madar – Dulovce 
Dunamocs – Pat 
27. forduló, 2013. május 26. (vas.) 17 ó. 
Dunamocs – Hetény 
Pat – Madar 

Dulovce – Šrobárová 
Ekel – Izsa 
Bátorkeszi – Perbete 
FK Activ – Búcs 
Keszegfalva – Gúta „B” 
Lakszakállas – Tany
28. forduló, 2013. június 2. (vas.) 17 ó.
Hetény – Lakszakállas 
Tany – Keszegfalva 
Gúta „B” – FK Activ 
Búcs – Bátorkeszi 
Perbete – Ekel 
Izsa – Dulovce 
Šrobárová – Pat 
Madar – Dunamocs 
29. forduló, 2013. június 9. (vas.) 17 ó.
Madar – Hetény 
Dunamocs – Šrobárová 
Pat – Izsa 
Dulovce – Perbete 
Ekel – Búcs 
Bátorkeszi – Gúta „B” 
FK Activ – Tany 
Keszegfalva – Lakszakállas 
30. forduló, 2013. június 16. (vas.) 17 ó. 
Hetény – Keszegfalva 
Lakszakállas – FK Activ 
Tany – Bátorkeszi 
Gúta „B – Ekel 
Búcs – Dulovce 
Perbete – Pat 
Izsa – Dunamocs 
Šrobárová – Madar 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY – FELNőTTEK

SPORT 2013. március 4.2 3

RÉGIÓBAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
(Az idősebb és fiatalabb ifjúságiak
ugyanazon ellenfelekkel játszanak) 

16. forduló, 2013. március 9. (szombat)
10 és 12.30 ó.
KFC – Galánta
17. forduló, 2013. március 17. (vasárnap) 
Nemšová – KFC
18. forduló, 2013. március 23. (szombat)
10 és 12.30 ó.
KFC – Vágsellye 
19. forduló, 2013. március 31. (vasárnap)
DAC „B” – KFC
20. forduló, 2013. április 6. (szombat) 
10 és 12.30 ó. 
KFC – Somorja 
21. forduló, 2013. április 13. (szombat) 
10 és 12.30 ó.
KFC – N. Mesto n/V. 
22. forduló, 2013. április 21. (vasárnap)
ViOn „B” – KFC
23. forduló, 2013. április 27. (szombat) 
10 és 12.30 ó. 

KFC – J. Bohunice 
24. forduló, 2013. május 4. (szombat) 
Hlohovec – KFC
25. forduló, 2013. május 11. (szombat) 
10 és 12.30 ó.
KFC – Bánovce n/B. 
26. forduló, 2013. május 19. (vasárnap)
Topoľčany – KFC
27. forduló, 2013. május 25. (szombat) 
10 és 12.30 ó. 
KFC – Trnava „B” 
28. forduló, 2013. június 1. (szombat) 
10 és 12.30 ó
Skalica – KFC
29. forduló, 2013. június 8. (szombat) 
10 és 12.30 ó.
KFC – ČFK Nyitra 
30. forduló, 2013. június 15. (szombat) 
10 és 12.30 ó. 
Érsekújvár – KFC

(Az utolsó három forduló hivatalos
játéknapja szombat, 10 és 12.30 ó.)

IV. LIGA – IFjÚSÁGIAK – DÉLKELETI CSOPORT
16. forduló, 2013. március 10.
Egyházkarcsa – Nagymegyer (szombat)
Ekel – Nitra/Chrenová (szombat 14 ó.)
17. forduló, 2013. március 17.
ŠG 2007 Dunaszerdahely – Ekel
(szombat 10.30 ó.)
Nagymegyer – Bős (szombat)
18. forduló, 2013. március 24. 
Nagysurány – Nagymegyer
Ekel – Sereď (szombat 14 ó.)
19. forduló, 2013. március 31.
Ekel – Zselíz (szombat 14 ó.)
Nagymegyer – Dióspatony (szombat)
20. forduló, 2013. április 7. 
Tardoskedd – Nagymegyer
Bánov – Ekel (szombat 15.30 ó.)
21.forduló, 2013. április 14.
Ekel – Nagyfödémes (szombat 14 ó.)
Nagymegyer – Palárikovo (szombat)
22. forduló, 2013. április 21. 
Zselíz – Nagymegyer
Egyházkarcsa – Ekel
23. forduló, 2013. április 28.
Ekel – Bős (szombat 14 ó.) 
Párkány – Nagymegyer (szombat)

24. forduló, 2013. május 5. 
Nagymegyer – Nyárasd (szombat)
Nagysurány – Ekel
25. forduló, 2013. május 12.
Ekel – Dióspatony (szombat 14 ó.)
Nitra/Chrenová – Nagymegyer
(szombat 10.30 ó.)  
26. forduló, május 19.
Nagymegyer – ŠG 2007 Dunaszerdahely
(szombat)
Tardoskedd – Ekel
27. forduló, 2013. május 26.
Ekel – Palárikovo (szombat 14 ó.)
Sereď – Nagymegyer
28. forduló, 2013. június 2. 
Nagymegyer – Ekel 
29. forduló, 2013. június 9.
Bánov – Nagymegyer
Ekel – Párkány 
30. forduló, 2013. június 16.
Nyárasd – Ekel
Nagymegyer – Nagyfödémes 

(Az utolsó három forduló hivatalos játék-
napja vasárnap, 14.30 órai kezdettel)

V. LIGA IFjÚSÁGIAK – KELETI CSOPORT 

16. forduló, 2013. március 10. 
Kürt – Csallóközaranyos 
Szentpéter – Ímely 
Nemesócsa – Kozárovce 
(szombat 14.30 ó.)
Gúta – Ógyalla
Garamkálna – Marcelháza
Naszvad – Tolmács 
17. forduló, 2013. március 17.
Ipolyság – Naszvad (vasárnap 10 ó.)
Marcelháza – Gúta
Ógyalla – Nemesócsa
Kozárovce – Szentpéter
Ímely – Csallóközaranyos 
18. forduló, 2013. március 24.
Csallóközaranyos – Kozárovce 
Szentpéter – Ógyalla
Nemesócsa – Marcelháza
(szombat 15 ó.)
Gúta – Komjatice 
Naszvad – Nová Dedina 
19. forduló, 2013. március 31.
Naszvad – Kürt 
Tolmács – Gúta
Komjatice – Nemesócsa
(szombat 10.30 ó.)
Marcelháza – Szentpéter
Ógyalla – Csallóközaranyos 
Kozárovce – Ímely 
20. forduló, 2013. április 7. 
Ímely – Ógyalla
Csallóközaranyos – Marcelháza
Szentpéter – Komjatice 
Nemesócsa – Tolmács 
(szombat 15.30 ó.)
Gúta – Ipolyság 
Nagykér – Naszvad (szombat) 
21. forduló, 2013. április 14.
Naszvad – Garamkálna 
Nová Dedina – Gúta
Ipolyság – Nemesócsa (vasárnap 10 ó.)
Tolmács – Szentpéter
Komjatice – Csallóközaranyos 
Marcelháza – Ímely 
Ógyalla – Kozárovce (szombat 15.30 ó.)
22. forduló, 2013. április 21. 
Kürt – Ógyalla (szombat 16 ó.)
Kozárovce – Marcelháza
Ímely – Komjatice 
Csallóközaranyos – Tolmács
Szentpéter – Ipolyság 
Nemesócsa – Nová Dedina 
(szombat 16 ó.) 
Gúta – Naszvad
23. forduló, 2013. április 28.
Nagykér – Gúta
Naszvad – Nemesócsa

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK
11. forduló, 2013. március 23. 15 ó. 
Perbete – Őrsújfalu
Dulovce – Madar
Hetény – FK Activ 
12. forduló, 2013. március 30.  15 ó. 
Hetény – Perbete 
FK Activ – Dulovce 
Madar – Őrsújfalu 
13. forduló, 2013. április 6.  15.30 ó.
Perbete – Madar 
Őrsújfalu – FK Activ 
Dulovce – Hetény 
14. forduló, 2013. április 13.  15.30 ó.
Dulovce – Perbete 
Hetény – Őrsújfalu 
FK Activ – Madar 
15. forduló, 2013. április 20.  16 ó.
Perbete – FK Activ 
Madar – Hetény 
Őrsújfalu – Dulovce 
16. forduló, 2013. április 27.  16 ó.
Őrsújfalu – Perbete 

Madar – Dulovce 
FK Activ – Hetény 
17. forduló, 2013. május 4. 16.30 ó.
Perbete – Hetény 
Dulovce – FK Activ 
Őrsújfalu – Madar 
18. forduló, 2013. május 11.  17 ó.
Madar – Perbete 
FK Activ – Őrsújfalu 
Hetény – Dulovce 
19. forduló, 2013. május 18.  17 ó. 
Perbete – Dulovce 
Őrsújfalu – Hetény 
Madar – FK Activ 
20. forduló, 2013. május 25.  17 ó.
FK Activ – Perbete 
Hetény – Madar 
Dulovce – Őrsújfalu 

14. forduló, 2013. március 10.  14.30 ó.
Megyercs – Nagysziget 
Nemesócsa – Csicsó 
Vágfüzes/Kava – Nagykeszi 
Őrsújfalu – Dunaradvány 
Ifjúságfalva – Bogyarét 
Marcelháza „B” – Bogya/Gellér
Martos – szabadnapos lesz  
15. forduló, 2013. március 17.  15 ó.
Marcelháza „B“ – Megyercs 
Bogya/Gellér – Martos 
Bogyarét – Őrsújfalu 
Dunaradvány – Vágfüzes/Kava 
Nagykeszi – Nemesócsa 
Nagysziget – Csicsó (pályacsere)
Ifjúságfalva – szabadnapos lesz
16. forduló, 2013. március 24.  15 ó.
Megyercs – Csicsó 
Nagysziget – Nagykeszi 
Nemesócsa – Dunaradvány 
Vágfüzes/Kava – Bogyarét 
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 
Martos – Marcelháza „B”
Őrsújfalu – szabadnapos lesz 
17. forduló, 2013. március 31.  15 ó.
Martos – Megyercs 
Marcelháza „B” – Ifjúságfalva 
Bogya/Gellér – Őrsújfalu 
Bogyarét – Nemesócsa 
Dunaradvány – Nagysziget 
Nagykeszi – Csicsó 
Vágfüzes/Kava – szabadnapos lesz
18. forduló, 2013. április 7. 15.30 ó. 
Megyercs – Nagykeszi 
Csicsó – Dunaradvány 
Nagysziget – Bogyarét 
Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér 
Őrsújfalu – Marcelháza „B”
Ifjúságfalva – Martos 
Nemesócsa – szabadnapos lesz 

19. forduló, 2013. április 14.  15.30 ó. 
Ifjúságfalva – Megyercs 
Martos – Őrsújfalu 
Marcelháza „B” – Vágfüzes/Kava 
Bogya/Gellér – Nemesócsa 
Bogyarét – Csicsó 
Dunaradvány – Nagykeszi 
Nagysziget – szabadnapos lesz 
20. forduló, 2013. április 21.  16 ó. 
Megyercs – Dunaradvány 
Nagykeszi – Bogyarét 
Nagysziget – Bogya/Gellér 
Nemesócsa – Marcelháza „B”
Vágfüzes/Kava – Martos 
Őrsújfalu – Ifjúságfalva 
Csicsó – szabadnapos lesz 
21. forduló, 2013. április 28.  16 ó.
Őrsújfalu – Megyercs 
Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava 
Martos – Nemesócsa 
Marcelháza „B” – Nagysziget 
Bogya/Gellér – Csicsó 

Bogyarét – Dunaradvány
Nagykeszi – szabadnapos lesz 
22. forduló, 2013. május 5.  16.30 ó.
Megyercs – Bogyarét 
Nagykeszi – Bogya/Gellér 
Csicsó – Marcelháza „B”.
Nagysziget – Martos 
Nemesócsa – Ifjúságfalva 
Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu 
Dunaradvány – szabadnapos lesz 
23. forduló, 2013. május 12.  16.30 ó.
Vágfüzes/Kava – Megyercs 
Őrsújfalu – Nemesócsa 
Nagysziget – Ifjúságfalva (pályacsere)
Martos – Csicsó 
Marcelháza „B” – Nagykeszi 
Bogya/Gellér – Dunaradvány 
Bogyarét – szabadnapos lesz 
24. forduló, 2013. május 19.  17 ó.
Bogyarét – Bogya/Gellér 
Dunaradvány – Marcelháza „B” 
Nagykeszi – Martos 

Csicsó – Ifjúságfalva 
Nagysziget – Őrsújfalu 
Nemesócsa – Vágfüzes/Kava 
Megyercs – szabadnapos lesz 
25. forduló, 2013. május 26.  17 ó.
Nemesócsa – Megyercs 
Vágfüzes/Kava – Nagysziget 
Őrsújfalu – Csicsó 
Ifjúságfalva – Nagykeszi 
Martos – Dunaradvány 
Marcelháza „B” – Bogyarét 
Bogya/Gellér – szabadnapos lesz 
26. forduló, 2013. június 2.  17 ó. 
Megyercs – Bogya/Gellér 
Bogyarét – Martos 
Dunaradvány – Ifjúságfalva 
Nagykeszi – Őrsújfalu 
Csicsó – Vágfüzes/Kava 
Nagysziget – Nemesócsa 
Marcelháza „B” – szabadnapos lesz

Nová Dedina – Szentpéter
Ipolyság – Csallóközaranyos 
(vasárnap 10 ó.)
Tolmács – Ímely 
Marcelháza – Ógyalla
24. forduló, 2013. május 5. 
Kürt – Marcelháza (szombat 16.30 ó.)
Ógyalla – Komjatice (szombat 16.30 ó.)
Ímely – Ipolyság 
Csallóközaranyos – Nová Dedina 
Szentpéter – Naszvad
Nemesócsa – Nagykér 
(szombat 16.30 ó.)
Gúta – Garamkálna  
25. forduló, 2013. május 12.
Gúta – Kürt 
Garamkálna – Nemesócsa
Nagykér – Szentpéter
Naszvad – Csallóközaranyos 
Nová Dedina – Ímely 
Tolmács – Ógyalla
Komjatice – Marcelháza
26. forduló, 2013. május 19. 
Marcelháza – Tolmács 
Ógyalla – Ipolyság (szombat 17 ó.)
Ímely – Naszvad
Csallóközaranyos – Nagykér 
Szentpéter – Garamkálna 
Nemesócsa – Gúta (szombat 17 ó.)
27. forduló, 2013. május 26. 
Nemesócsa – Kürt (szombat 17 ó.)
Gúta – Szentpéter
Garamkálna – Csallóközaranyos 
Nagykér – Ímely (szombat)
Naszvad – Kozárovce 
Nová Dedina – Ógyalla
Ipolyság – Marcelháza (vasárnap 10 ó.)
28. forduló, 2013. június 2. 
Marcelháza – Nová Dedina 
Ógyalla – Naszvad
Ímely – Garamkálna 
Csallóközaranyos – Gúta
Szentpéter – Nemesócsa
29. forduló, 2013. június 9
Szentpéter – Kürt 
Nemesócsa – Csallóközaranyos 
Gúta – Ímely 
Nagykér – Ógyalla
Naszvad – Marcelháza
30. forduló, 2013. június 16. 
Komjatice – Naszvad
Marcelháza – Nagykér 
Ógyalla – Garamkálna 
Kozárovce – Gúta
Ímely – Nemesócsa
Csallóközaranyos – Szentpéter
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III. LIGA – DIÁKOK - DÉLI CSOPORT

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – ELőKÉSZíTőK 

11. forduló, 2013. március 9.  12.30 ó. 
Keszegfalva – Csicsó 
Nemesócsa – Csallóközaranyos 
Ógyalla – Lakszakállas 
Madar és Ímely – szabad
12. forduló, 2013. március 16.  13 ó. 
Lakszakállas – Nemesócsa 
Csallóközaranyos – Ímely 
Csicsó – Madar 
Ógyalla és Keszegfalva – szabad
13. forduló, 2013. március 23.  13 ó. 
Keszegfalva – Csallóközaranyos 
Ímely – Lakszakállas 
Nemesócsa – Ógyalla 
Csicsó és Madar – szabad
14. forduló, 2013. március 30. 13 ó.
Ógyalla – Ímely 
Lakszakállas – Keszegfalva 
Csallóközaranyos – Madar 
Nemesócsa és Csicsó – szabad
15. forduló, 2013. április 6.  13.30 ó. 
Csicsó – Csallóközaranyos 

Madar – Lakszakállas 
Keszegfalva – Ógyalla 
Ímely és Nemesócsa – szabad
16. forduló, 2013. április 13. 13.30 ó. 
Nemesócsa – Keszegfalva 
Ógyalla – Madar 
Lakszakállas – Csicsó
Ímely és Csallóközaranyos – szabad
17. forduló, 2013. április 20. 14. ó. 
Csicsó – Ógyalla 
Madar – Nemesócsa 
Keszegfalva – Ímely 
Csallóközaranyos és Lakszakállas 
– szabad 

18. forduló, 2013. Április 27. 14 ó.
Ímely – Madar 
Nemesócsa – Csicsó 
Lakszakállas – Csallóközaranyos 
Keszegfalva és Ógyalla – szabad
19. forduló, 2013. május 1. 14.30 ó. 
Ógyalla – Csallóközaranyos 
Ímely – Csicsó 

Keszegfalva – Madar
Lakszakállas és Nemesócsa – szabad 
20. forduló, 2013. május 4.  14.30 ó. 
Csicsó – Keszegfalva 
Csallóközaranyos – Nemesócsa 
Lakszakállas – Ógyalla 
Madar és Ímely – szabad
21. forduló, 2013. május 8.  14.30 ó. 
Nemesócsa – Lakszakállas 
Ímely – Csallóközaranyos 
Madar – Csicsó 
Ógyalla és Keszegfalva – szabad
22. forduló, 2013. május 11.  14.30 ó. 
Csallóközaranyos – Keszegfalva 
Lakszakállas – Ímely 
Ógyalla – Nemesócsa 
Csicsó és Madar – szabad
23. forduló, 2013. május 18. 15 ó. 
Ímely – Ógyalla
Keszegfalva – Lakszakállas 
Madar – Csallóközaranyos 
Nemesócsa és Csicsó – szabad

24. forduló, 2013. május 25.  15 ó. 
Csallóközaranyos – Csicsó 
Lakszakállas – Madar 
Ógyalla – Keszegfalva 
Nemesócsa és Ímely – szabad
25. forduló, 2013. június 1. 15 ó. 
Keszegfalva – Nemesócsa 
Madar – Ógyalla 
Csicsó – Lakszakállas 
Ímely és Csallóközaranyos – szabad
26. forduló, 2013. június 9.  15 ó. 
Ógyalla – Csicsó
Nemesócsa – Madar 
Ímely – Keszegfalva 
Lakszakállas és Csallóközaranyos 
– szabad
27. forduló, 2013. június 15. 15 ó. 
Madar – Ímely 
Csicsó – Nemesócsa 
Csallóközaranyos – Lakszakállas 
Keszegfalva és Ógyalla – szabad

(Az idősebb és fiatalabb diákok
ugyanazon ellenfelekkel játszanak) 
12. forduló, 2013. április 13.-14. 
ViOn „B” – Szentpéter
Marcelháza – Ipolyság 
(szombat 10.30 és 12.30 ó.)
KFC – Naszvad 
Érsekújvár „B” – Gúta
(szombat 10 és 12 ó.)
Ekel – Zselíz (szombat 10 és 12 ó.)
13. forduló, 2013. április 20.-21. 
Ekel – ViOn „B” (szombat 10 és 12 ó.)
Gúta – KFC
Naszvad – Tardoskedd 
Mocsonok – Marcelháza
Ipolyság – Szentpéter
14. forduló, 2013. április 27.-28.
Szentpéter – Mocsonok 

Marcelháza – Naszvad 
(szombat 10.30 és 12.30 ó.)
Tardoskedd – Gúta
KFC – Zselíz 
Érsekújvár „B” – Ekel
(vasárnap 10 és 12 ó.)
15. forduló, 2013. május 4.-5. 
Ekel – KFC (szombat 10 és 12 ó.)
Gúta – Marcelháza
Naszvad – Szentpéter
16. forduló, 2013. május 8. (szerda) 
Ipolyság – Naszvad 
Szentpéter – Gúta
Marcelháza – Zselíz 
Tardoskedd – Ekel
KFC – Érsekújvár „B” 
17. forduló, 2013. május 11.-12. 
KFC – ViOn „B” 

Ekel – Marcelháza
(szombat 10 és 12 ó.)
Zselíz – Szentpéter
(szombat 10 és 12 ó.)
Gúta – Ipolyság 
Naszvad – Mocsonok 
18. forduló, 2013. május 18.-19.
ViOn „B” – Naszvad
Mocsonok – Gúta
Szentpéter – Ekel
Marcelháza – Érsekújvár „B”
(szombat 10.30 és 12.30 ó.)
Tardoskedd – KFC
19. forduló, 2013. május 25.-26. 
KFC – Marcelháza
Érsekújvár „B” – Szentpéter
(vasárnap 10 és 12 ó.) 
Ekel – Ipolyság (szombat 10 és 12 ó.)

Gúta – Naszvad 
20. forduló, 2013. június 1.-2.  
ViOn „B” – Gúta
Naszvad – Zselíz 
Mocsonok – Ekel
Szentpéter – KFC
Marcelháza – Tardoskedd 
21. forduló, 2013. június 8.-9.
Marcelháza – ViOn „B” 
Tardoskedd – Szentpéter
KFC – Ipolyság 
Ekel – Naszvad 
Zselíz – Gúta
22. forduló, 2013. Június 15.-16. 
Gúta – Ekel
Naszvad – Érsekújvár „B”
Mocsonok – KFC
Szentpéter – Marcelháza

11. forduló, 2013. március 23. 10 ó. 
„A” csoport
Izsa – Dunamocs 
Bátorkeszi – Marcelháza 
Perbete – Búcs 
„B” csoport
Naszvad – Tany
Ímely – Lakszakállas 
Ekel – szabadnapos lesz 
12. forduló, 2013. március 30.  10 ó. 
„A” csoport
Perbete – Izsa 
Búcs – Bátorkeszi 
Marcelháza – Dunamocs 
„B” csoport
Naszvad – Ekel 
Tany – Ímely 
Lakszakállas – szabadnapos lesz 
13. forduló, 2013. április 7.  10 ó. 
„A” csoport
Izsa – Marcelháza 
Dunamocs – Búcs 
Bátorkeszi – Perbete 
„B” csoport 
Ekel – Lakszakállas 
Ímely – Naszvad 
Tany – szabadnapos lesz 
14. forduló, 2013. április 13.  10 ó. 
„A” csoport 
Bátorkeszi – Izsa 
Perbete – Dunamocs 

Búcs – Marcelháza 
„B” csoport 
Ímely – Ekel 
Tany – Lakszakállas 
Naszvad – szabadnapos lesz 
15. forduló, 2013. április 20.  10 ó. 
„A” csoport

Izsa – Búcs 
Marcelháza – Perbete 
Dunamocs – Bátorkeszi 
„B” csoport
Ekel – Tany 
Lakszakállas – Naszvad 
Ímely – szabadnapos lesz 
16. forduló, 2013. április 27. 10 ó. 
„A” csoport
Dunamocs – Izsa 
Marcelháza – Bátorkeszi 
Búcs – Perbete 
„B” csoport
Lakszakállas – Ímely
Tany – Naszvad 
Ekel – szabadnapos lesz  
17. forduló, 2013. május 5.  10 ó. 
„A” csoport 
Izsa – Perbete 
Bátorkeszi – Búcs 
Dunamocs – Marcelháza 
„B” csoport 
Ekel – Naszvad 
Ímely – Tany 

Lakszakállas – szabadnapos lesz 
18. forduló, 2013. május 11.  10 ó.
„A” csoport
Marcelháza – Izsa 
Búcs – Dunamocs 
Perbete – Bátorkeszi  
„B” csoport
Lakszakállas – Ekel 
Naszvad – Ímely 
Tany – szabadnapos lesz  
19. forduló, 2013. május 18. 10 ó. 
„A” csoport 
Izsa – Bátorkeszi 
Dunamocs – Perbete 

Marcelháza – Búcs 
„B” csoport
Ekel – Ímely 
Lakszakállas – Tany 
Naszvad – szabadnapos lesz 
20. forduló, 2013. május 25.  10 ó. 
„A” csoport
Búcs – Izsa 
Perbete – Marcelháza 
Bátorkeszi – Dunamocs
„B” csoport 
Tany – Ekel 
Naszvad – Lakszakállas
Ímely – szabadnapos lesz  


