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Csörgedezik 
a pénz a megyétől

Komáromi Napok: 
alakul a program 

Egy hónap múlva újra
felbolydul Komárom. Egye-
lőre még nem ismert az
idei Komáromi Napok rész-
letes programja, de már
alakul, kik lesznek a ren-
dezvénysorozat fő fellépői.
Az északi várorészben pél-
dául Deák Bill Gyula, az Is-
merős Arcok és Vadkerti Imre, Dél-Komáromba pedig a
Csík zenekar és az Edda is jönnek.

Április 26-tól május 4-ig rendezik meg a 23. Komáromi
Napokat, mely szokás szerint Észak- és Dél-Komárom
képviselőinek közös ünnepi testületi ülésével indul. Már el-
dőlt, hogy kik lesznek a húzónevek.

4. oldal

Az elmúlt hetekben egy
szakmai felmérés látott
napvilágot, melyben szak-
emberek és páciensek ér-
tékelték a szlovákiai szülé-
szeteket. Komáromban
ezek alapján „jó a fekvése a
gyereknek“, azonban utá-
najártunk, mi rejtőzik a ked-
vező értékelés mögött. Azt
is alaposan megvizsgáltuk,
milyen állapotban van a ko-
máromi kórház, és mire
számíthat a páciens. Íme, a
látlelet! 2-3. oldal

Andrej Kiska 
az új államfő

Múlt hétfőn Nyitrán ülésezett a
megyei parlament. Járásunkat
kedvezően érintő döntések is
születtek, több kulturális és ok-
tatási intézmény számára plusz-
pénzt hagytak jóvá, a komáromi
kórház belgyógyászatának felújí-
tására negyedmillió eurót sza-
vaztak meg, a kulturális és sport-
támogatásokat pedig arányosan
osztották el a járások között. Az
őrsújfalusi Dafné szociális ott-
hon sorsa viszont megpecséte-
lődni látszik, valószínűleg meg-
szűnik.

5. oldal

Magabiztos győzelmet aratott
Andrej Kiska az elnökválasztás
második körében, miután meg-
szerezte a voksok 59,38 százalé-
kát, míg ellenfelére, Robert Ficóra
a választók 40,61 százaléka sza-
vazott. 2. oldal



százaléka szül „császárral”, azon-
ban a szakemberek szerint 18 szá-
zalék körüli volna az indokolt arány.
Ezt a szintet Szlovákiában csupán 7
intézmény teljesíti. Komárom ezzel
szemben toronymagasan eltér az át-
lagtól, hiszen az elmúlt években 40
százalék fölé kúszott a császárral
szülők aránya. Tavaly például az új-
szülöttek 46 százaléka jött világra
mesterséges műtéti beavatkozással,
tehát közel minden második szülés
nem természetes módon zajlott. 

Szépe Magdolna rámutatott, olyan
központi kórházakban, ahol a nehéz
eseteket „gyűjtik össze”, érthető a
magasabb arány, de Komáromban
ez túl magas. A trend persze nem
helyi jellegű, egyre több anyuka
akarja elkerülni a vajúdást. „Koráb-
ban csak akkor volt császár, ha az
anya, vagy a gyerek élete veszély-
ben volt. Manapság már bármilyen
kisebb egészségügyi panasz elég
ahhoz, hogy a szülőszoba helyett a
műtőszobába kerüljön az anyuka” –
mondja a főnővér, hozzátéve, a csa-
ládoknak azért mérlegelni kéne a
dolgokat. A természetes szülésnek
bizonyítottan előnyei is vannak, mivel

az újszülött nem egy pillanat alatt
kerül a világra, így jobban fel tud ké-
szülni a környezetre. A főnővér sze-
rint kutatások is igazolják, hogy a
természetesen szült gyermekek kö-
rében alacsonyabb arányú az aller-
gia. Érti az anyukák szempontjait,
de a gyerek érdekeire hívja fel a fi-
gyelmet. Valamikor elkerülhetetlen a
császár, de időnként csak a kényelmi
okok döntenek. 

De milyen az egész kórház?

Dudás Viktor igazgatónál azt kér-
deztük, hogy milyen értékelést kapna
az egész kórház? Elmondása szerint
fontos tisztázni, hogy a FORLIFE
egy magánkézben lévő szolgáltató.
„Míg az érsekújvári kórház állami in-
tézmény, ahol nem különösebben
aggódnak a gazdasági mínuszok mi-
att (az állam majd úgyis kifizeti), ad-
dig mi ezt nem engedhetjük meg.
Ráadásul a jelenlegi rendszerben az
is előfordul, hogy az újvári kórházban
ugyanazért az elvégzett beavatko-
zásért 2-2,5-szer több pénzt kapnak
a biztosítótól. Ez így egy aránytalan
verseny, de bízunk benne, hogy az
ígért DRG rendszer enyhíti a kü-

lönbségeket” – mondja az igazgató.
Meglátása szerint a hagyományos
orvoslás terén a komáromi kórház
jól teljesít, csak a különleges szakel-
látást igénylő esetek okozhatnak
gondot. Például a szülészet az elő-
forduló esetek nagy részére jól fel-
szerelt, csak az igazán különleges
szülési problémákra nincsenek mű-
szereik. Ezek azonban nagyrészt
előre láthatóak, így a kórház időben
továbbküldi a pácienst a nagyobb
központokba. 

Az utóbbi években több beruhá-
zás valósult meg (lásd a táblázat-
ban). Ezek többsége a FORLIFE
költségvetéséből készült, de Nyitra
megye – az ingatlan tulajdonosa –  is
besegített időnként. A közeljövőben,
április 9-én is sor kerül egy újabb át-
adásra, az új rehabilitációs részle-
get avatják fel, ahol már egy nap he-
lyett öt napon át várják a betegeket.
Februárban zárult le a csatornaháló-
zat rekonstrukciója, s nemsokára in-
dul a belgyógyászat felújításának
első szakasza, amire a megye a múlt
héten hagyott jóvá 250 ezer eurót.
Dudás Viktor közölte, az első sza-
kaszban a belgyógyászat épületé-
nek tisztálkodási és mellékhelyisé-
gei újulnak meg, de a sürgősségi fel-
vételre is jut majd. Jövőre tervezik a
második szakaszt, amikor a nyílás-
zárók kerülnek sorra, a harmadik
részben pedig a lépcsőházat és a
liftet tennék rendbe. 

A kórház igyekszik minél gazda-
ságosabban működni, hogy ezáltal
több jusson a felújításokra. Az igaz-
gató szerint leépítésre már nem ke-
rül sor, de a kórház profilját még ala-
kítani kell a modern orvoslás köve-
telményeihez. Nagyobb szerepet kap
például az egynapos sebészet, mivel
a hosszú kórházi tartózkodás költ-
séges és manapság már gyakran
nem indokolt. Emiatt valahol csök-
kenteni fogják az ágyszámot is, mivel
50-55 százalékos kihasználtságnál
felesleges a fenntartásuk. 

Az igazgató szomorúan konsta-
tálja, hogy 4 éves működés után az
új pályáztatásban már nem a FOR-

LIFE kapta meg a gyorsmentő szol-
gálat működtetésének lehetőségét,
és újra a „kinti” magánszolgáltató tért
vissza. „A FORLIFE korábban 4
mentőszolgálati ponttal rendelkezett,
2 Komáromban, 2 Vágsellyén volt, s
ezek éves szinten 280 ezer euró pro-
fitot hoztak. Mi ezt a kórházra költöt-
tünk, most ez a pénz máshová kerül”
– mondja Dudás. 

Ukrán orvosok is segítenek
Az orvosállomány teljes, és a tör-

vényben meghatározott fizetéseme-
lésnek is eleget tettek Komáromban.
Jelenleg 12 ukrán orvos dolgozik a
kórházban, de van pakisztáni és volt
egy Emirátusokból érkező orvos is.
Egy részük Szlovákiában tanult,
majd itt is maradt. „Az ukrán orvosok
érkezésének oka, hogy Ukrajnában
az orvosi átlagfizetés 160-200 euró
körül mozog. Az ukrán szakembe-
rek nagyon gyorsan elsajátítják a
szlovák nyelvet, és azt is fontos
tudni, hogy Ukrajnában az orvostu-
domány oktatása magas színvona-
lon van” – fejti ki az igazgató. „Csak
olyan orvosok maradhatnak, akik tel-
jesítik a szakmai elvárásokat. Egy
esetben nem voltunk elégedettek, el
is küldtük az illetőt” – teszi hozzá. Az
is kiderült, hogy 5 érsekújvári doktor
is a komáromi kórházat választotta. 

A nyelvi lehetőségek kapcsán ér-
demes megjegyezni, hogy a civilek
korábban hevesen bírálták a kórhá-
zat a magyar feliratok hiánya miatt.
Az elmúlt években ezen a téren is
egy új tendencia mutatkozott, mivel a
felújított részekben és más informá-
ciós felületeken következetesen két-
nyelvűek a feliratok, ami által tovább
növekedett a betegek komfortérzete.

„A komáromi kórházban vannak
olyan részek, amelyek 110 éves épü-
letben működnek. Fokozatosan fej-
lesztünk, de nehéz 30 év lemaradá-
sát pár év alatt leküzdeni. Az igye-
kezetünk gyümölcse fokozatosan
érik be, és már az emberek is látják,
hogy a helyi kórházban megbízhat-
nak” – összegez Dudás Viktor igaz-
gató. Keszegh Béla
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Folytatás az 1. oldalról
A HPI (Health Policy Institute)

nevű egészségügyi szakmai műhely
az elmúlt napokban hozott nyilvá-
nosságra egy értékelést, amely a
szlovákiai szülészeteket vizsgálta a
2012-es eredményeik alapján. Már
második alkalommal került sor ilyen
felmérésre, 54 intézményből 50 ke-
rült górcső alá, három szemszögből
vizsgálva. Az első kategóriában a
HPI által felkért 14 szakértő mondott
véleményt 10 szempont alapján. A
második részben teret kaptak az
érintett anyukák, országszerte 2149
kismama fejtette ki véleményét egy
online kérdőív segítségével. A har-
madik kategóriában a szolgáltatások
listáját vetették össze, és ennek
alapján rangsorolták az intézménye-
ket. Mindebből egy összesített érté-
kelés is született. 

Örvendetes hír, hogy a felmérés-
ben jól szerepelt a komáromi szülé-
szet, amely 3 kategóriában – össze-
sített, szakemberek értékelése,
anyukák véleménye – Nyitra megye
legjobbja lett. Csupán a szolgáltatá-

sok esetén előzte meg Komáromot a
lévai szülészet. Az okokat kerestük.

Apukák is vajúdhatnak

A komáromi kórházban örömmel
fogadták a végeredményt, különösen
az anyukák elégedettségét tartják ki-
emelten fontosnak – tudtuk meg ott-
jártunkkor Szépe Magdolna főnővér-
től. A szülések száma az elmúlt évek-
ben emelkedett Komáromban, tavaly
ötéves csúcsot ért el (751). „Előfordul,
hogy Érsekújvárból, vagy Párkány-
ból jön hozzánk valaki szülni. Szá-
munkra a legjobb reklám az elége-
dett anyuka. Olyan kórház nincs, ahol
mindenki elégedett, hiszen az em-
berek és az esetek is eltérőek, azon-
ban a tendencia Komáromban jól lát-
ható” – mondja a főnővér.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos
értékelés során a szülés előtti felké-
szítést, a szülés közbeni komfortot –
esetlegesen apák jelenléte –, és a
szülést követő szoptatás körülmé-
nyeit vizsgálták. Szépe Magdolna fő-
nővér szerint, aki 36 éve dolgozik
szakterületén, itt is jelentős a fejlő-
dés, a legtöbb kérésnek és követel-
ménynek már megfelelnek. Az ala-
csonyabb pontszám oka az lehet,
hogy a komáromi szülészet még
nem rendelkezik az ún. „Baby-Fri-
endly” (Újszülött-barát) minősítéssel,
ami egy nemzetközi norma. Itt konk-
rét előírások alapján értékelik a szü-
lészetet, és csak a feltételek teljesí-
tése után kaphatja meg valaki a mi-
nősítést. Szlovákiában jelenleg 26
hely rendelkezik ilyennel, de a ko-
máromi szülészet is szeretné meg-
kapni ezt a besorolást a közeljövő-
ben. 

„A legtöbb dolog már nálunk is lé-
tezik, de még bővítjük a kínálatot.
Természetesen nálunk is adott az
apás szülés (a megyén belül először
Komáromban volt erre lehetőség

2001-től), de még szülészt is lehet
választani, bár egyelőre csak a kór-
ház orvosai közül” – mondta el Du-
dás Viktor, a kórház igazgatója. „Az
orvosválasztásnak van egy hivata-
los, fizetős útja, azonban a tapasz-
talatok alapján a legtöbb család
mégis a „borítékos” megoldást vá-
lasztja. „Tudjuk, hogy létezik ez a je-
lenség, de mi annyit tudunk tenni,
hogy a hivatalos út lehetőségét is
biztosítjuk. Az emberek nem nagyon
élnek vele” – teszi hozzá az igaz-
gató.

Komárom, császárváros

Az országos értékelésben is meg-
jelenik, hogy megugrott a császár-
metszéssel született gyermekek
aránya. Országos szinten a nők 27,9

Pozitívan értékelték kórházunkat

Az elmúlt 5 év fejlesztései a kórházban
Fejlesztés Összeg (ezer euró) Fizette Év

Kobalt sugárzó (daganatos betegségek) 600 FORLIFE 2010

Rétegröntgen - CT 700 FORLIFE 2011

Egynapos sebészet megnyitása 21 FORLIFE 2011

Onkológiai osztály felújítása 20 FORLIFE 2011

Sebészeti rendelők felújítása 35 FORLIFE 2012

Műtőhelyiségek felújítása 452 VÚC 2012

Műtők felszerelése 200 FORLIFE 2012

Új EEG, EMG, EKG, ultrahangos skalpel, 195 FORLIFE 2012
2 db szonográf (ultrahang)

Gasztroenterológiai kӧzpont megnyitása 181 FORLIFE 2013

Magasabb szintű (nadstandard) 20-30 FORLIFE 2013
pihenőszobák a belgyógyászaton

Rehabilitációs részleg felújítása 60 FORLIFE 2014
Belgyógyászat felújítása (első szakasz) 250 VÚC 2014

2009 2010 2011 2012 2013

Szülések száma 728 654 707 704 751
Újszülöttek száma 733 657 715 715 756
Császár-szülések száma 266 276 289 292 349
Császárok aránya (%) 36,5 42,2 40,9 41,5 46,5

Andrej Kiska 
az új államfő

Folytatás az 1. oldalról
Sokan szoros eredményt vártak, ám ez nem jött be, hiszen a független je-

lölt, Andrej Kiska magabiztosan diadalmaskodott, a szavazók csaknem 60 szá-
zaléka választotta meg államfőnek. Kiska fölényes sikere nagyban köszönhető
a déli járásoknak, s az itt élő magyaroknak is.

Az államfőválasztás második körében 50,48 százalék volt az országos
részvételi arány. A Komáromi járásban ennél alacsonyabb arányt mértek, a vá-
lasztásra jogosultak 41,3 százaléka járult az urnákhoz. Az eredmények azon-
ban egyértelműek, járásunkban a szavazók csaknem 87 százaléka Andrej Kis-
kára szavazott, míg Robert Ficóra csak 13 százalékuk. 

Komárom városában 85-15, Gútán 90-10, Ógyallán pedig 81-19 arányban
győzött Andrej Kiska. A legnagyobb arányban Vágfüzesen (csaknem 99 szá-
zalék), Dunamocson (98%), Madaron (97%), Búcson és Gelléren (96%) vá-
lasztották a független jelöltet, miközben Robert Fico csak szlovák többségű
községekben szerepelt jobban, így Dulovcén (63%), Šrobárován (62%) és
Mudroňovón (56%). A szomszédos Dunaszerdahelyi járásban egyébként 93-
7 arányban nyert Kiska.

Robert Fico az első részeredmények ismeretében elismerte vereségét, a
pártszékházból hajnalban távozott. „Vesztettem“ - mondta, és megvonta a vál-
lát. Andrej Kiska győzelmét követően kijelentette, minden rendes ember ál-
lamfője szeretne lenni, és emberi politikát akar folytatni. A Híd párt és Bárdos
Gyula, az MKP elnökjelöltje is gratulált Kiskának megválasztásához.

Andrej Kiskát június 15-én iktatják be hivatalába. (csa)

Így szavaztunk a Komáromi járásban:

Bajcs 468 72 15,38 396 84,61
Bátorkeszi 934 86 9,20 848 90,79
Bogya 138 14 10,14 124 89,85
Bogyarét 75 4 5,33 71 94,66
Búcs 346 13 3,75 333 96,24
Csallóközaranyos 713 58 8,13 655 91,86
Csicsó 420 24 5,71 396 94,28
Dulovce 672         426 63,39 246 36,60
Dunamocs 377 8 2,12 369 97,87
Dunaradvány 296 18 6,08 278 93,91
Ekel 407 25 6,14 382 93,85 
Gellér 178 7 3,93 171 96,06
Gúta                     3162          317 10,02 2845 89,97
Hetény 555 38 6,84 517 93,15
Ifjúságfalva 155 49 31,61 106 68,38
Ímely 725 92 12,68 633 87,31
Izsa 542 81 14,94 461 85,05
Karva 304 27 8,88 277 91,11
Keszegfalva 613 69 11,25 544 88,74
Kolozsnéma 202 11 5,44 191 94,55
Komárom           12449       1845 14,82 10604 85,17
Komáromfüss 226 17 7,52 209 92,47
Lakszakállas 396 18 4,54 378 95,45
Lipové 81 14 17,28 67 82,71
Madar 349 12 3,43 337 96,56
Marcelháza          1051 39 3,71 1012 96,28
Martos 200 19 9,50 181 90,50
Megyercs 383 57 14,88 326 85,11
Mudroňovo 70 39 55,71 31 44,28
Nagykeszi 361 28 7,75 333 92,24
Naszvad              1639          182 11,10 1457 88,89
Nemesócsa 787 45 5,71 742 94,28
Ógyalla                2834          533 18,80 2301 81,19
Pat 242 20 8,26 222 91,73
Perbete 953 82 8,60 871 91,39
Szentpéter 961          144 14,98 817 85,01
Szilas 216 12 5,55 204 94,44
Šrobárová 236          146 61,86 90 38,13
Tany 305 31 10,16 274 89,83
Vágfüzes 187 2 1,06 185 98,93
Virt 123 35 28,45 88 71,54

összes Robert Fico Andrej Kiska
Település      voks szavazat    arány (%)   szavazat     arány (%)
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Ülőgarnitúrákat gyártó cég 
varróNőKet KereS 
kétműszakos munkára, 

azonnali belépéssel.

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

Kom Polster s.r.o., 
Hlavná 78, 

945 04  Komárno – Nová Stráž

0911 822 5010911 822 501
NON-STOPNON-STOP

A Selye János Egye-
tem indulása óta közel 5000 egyetemi
oklevelet adott ki (3 különböző szinten)
végzett hallgatói számára, akikről bebi-
zonyosodott, hogy az itt szerzett tudás
és ismeretek segítségével az élet és a
világ számos helyén megállták helyü-
ket. Jelenleg az internet által szeret-
nénk velük felvenni és tartani a kap-
csolatot egy most induló elektronikus
portál segítségével.

Nyugat-Európában és Amerikában már
sok évtizedes hagyományra tekint vissza az
öregdiák (alumni)-rendszer, hiszen az egye-
temek számára fontos, hogy a diploma meg-
szerzését követően ne szűnjön meg a kap-

csolatuk a volt hallgatókkal. A Selye János
Egyetem építkező alumni rendszerének
alapját a  www.ujs.sk/alumni címen megta-
lálható portál képezi. A végzett hallgatók egy
egyszerű regisztrációt követően válnak e kö-
zösség tagjaivá.

Az egyetem végzősei a regisztrációt kö-
vetően értesítést kaphatnak az általuk vá-
lasztott, őket érintő egyetemi eseményekről,
alumnus találkozókról, egyéb hírekről, tevé-
kenységekről.

Az egyetem számára kiemelten fontos a
végzett hallgatók karrierének nyomon köve-
tése. Erről a portálon regisztrálók egy köny-
nyen kitölthető, az elhelyezkedésükre irá-
nyuló kérdőív segítségével adhatnak meg
információkat. sje

A velencei kalmár című színmű olva-
sópróbáját tartották meg a Komáromi Jókai Színház-
ban, melyet Shakespeare 1596-ban, legtermékenyebb
darabírói korszakában, a nagy vígjátékok és nagy tra-
gédiák időszakában írt.

A darab a virágzó ten-
geri kereskedelem köz-
pontjában, a nyitott,
nyüzsgő, karneválos Ve-
lencében és Belmont zárt
mesevilágában játszódik.
Bassanio fiatal, nemesi
származású barátjától,
Antoniotól, a velencei kal-
mártól egy nagyobb ösz-
szeget kér kölcsön, hogy
elhajózhasson Bel-
montba, és megkérhesse
a szépséges Portia kezét.
Azonban Antonio minden
vagyonát bárkáinak szál-
lítmányaiba fektette. Fel-
keresik hát a zsidó uzso-
rást, Shylockot. Bár Antonio korábban már többször kifogá-
solta az uzsorás lelketlen üzleteit, amiért Shylock neheztel is
rá, most üzletet kell kötniük. Shylock feltétele: ha Antonio
nem tudja időben törleszteni a kölcsönt, akkor kivághat egy
fontnyi húst a testéből…

Shylock szerepében Fabó Tibor lép színpadra. További
főbb szereplők: Ollé Erik (m.v.), Bárdos Judit (m.v), valamint
Szabó Viktor. A díszletet Kalácska Gábor, a jelmezeket Ga-
dus Erika tervezi, zeneszerző Dinyés Dániel, az előadást
Szőcs Artur rendezi. A bemutató időpontja 2014. május 2-án
19 órakor lesz. mb

Kapcsolatkeresés 
a végzett hallgatókkal

Szőcs Artur - rendező

A velencei kalmár
KOMÁROM.

KOMÁROM.

Folyatás az 1. oldalról
Észak-Komáromban magyaror-

szági és szlovákiai fellépők váltják
egymást, így Deák Bill Gyula, az Is-
merős Arcok és Vadkerti Imre, a Hex
és a Metalinda is koncertezik majd.
Ugyancsak zenei produkcióval jön
többek között Török Ádám és a Mini,
a Petra Börnerová duo & Big Fat
Chubby, az Aylen's Fall, az Ewelin, a
Komáromi Dixieland Band, az LGT
Revival Band, a História zenekar,
vagy éppen Marián Greksa. A tévé-
ből ismert Partička show, továbbá a
Lúčnica szlovák néptáncegyüttes is
érkezik – tudtuk meg a városi hiva-
taltól. A családokat gyerekprogra-
mokkal várja az Anglia parkba az
Acacia Team, s be lehet majd menni
az öregvárba is, de csak csoporto-
san, felügyelet mellett. 

A dél-komáromi nagyszínpadon
a Csík zenekar, Demjén Ferenc, az
Edda és az Ocho Macho adnak
koncertet, de lesz utcabál is, ahol
az Elektron Band vagy épp a
Syncron Band is húzza majd a talp-
alá valót. A déli oldalon is sok gye-
rekprogram várja majd az érdeklő-
dőket, elsősorban a Jókai ligetben,
míg a sportrendezvényeknek a Czi-
bor Zoltán Sporttelep ad otthont.
Több év kihagyás után idén megint
lesz kötélhúzás, amelyre május 1-
jén a Komárom-Komárno futóver-
seny startja előtt kerül sor az Er-
zsébet-hídon.

A rendezvénysorozat részletes
programját április 22-én megjelenő
számunkban közöljük.

(d)

Komáromi Napok: 
alakul a program 

Folytatás az 1. oldalról
A megyei közgyűlés több komáromi oktatási és

kulturális intézmény költségvetését is megemelte.
A Selye János Gimnázium, a Šulek Gimnázium, a
Jókai Színház, a Duna Mente Múzeum, a hajó-
gyári iskola, továbbá az ógyallai Magnólia idősek
otthona esetében tízezres nagyságrendű plusz-
pénzekről van szó, néhány más járásbeli létesít-
mény pedig több ezer eurós emelést kapott. A
képviselők megszavazták azt is, hogy a komáromi
Szinnyei Könyvtár felújításához a megye bizto-
sítja az 5 százalékos önrészt, közel 60 ezer eurót,
amennyiben az uniós alapokhoz benyújtott több
mint 1 millió eurós pályázat sikeres lesz.

Régiónkban a komáromi kórháznak hagyták
jóvá a legnagyobb összeget, az intézmény 250
ezer eurót kap belgyógyászati pavilonjának felújí-
tására. Ebből a tisztálkodási és mellékhelyiségek
újulnak meg, továbbá a sürgősségi betegfelvételi
részleg is. Dudás Viktor kórházigazgató közölte,
többek között a járási tisztiorvosnak, illetve a me-
gyei hivatal beruházási osztályának és vezetésé-
nek is nagyban köszönhető, hogy megvalósulhat
a fejlesztés.

Az elmúlt években többször előfordult, hogy a
megye északi része aránytalanul több pénzt ka-
pott, mint a déli járások, ám a kulturális és sport-
támogatások elosztásánál ezúttal nem ez történt.
Minden járás ugyanis a népesség arányában ka-
pott egy-egy pénzcsomagot. Járásunkban 30-30

ezer eurót apróztak fel a kulturális és sportszer-
vezetek között, s régiónk képviselőinek is volt be-
leszólása a szétosztásba. Petheő Attila megyei
képviselő szerint lényeges szempont volt, hogy a
pályázók legalább 200 eurós támogatást meg-
kapjanak, s ne fordulhasson elő, hogy „többe ke-
rül a leves, mint a hús“.

Mint arról beszámoltunk, a januári megyei ülé-
sen a második legerősebb MKP-frakció számára
egyetlen szakbizottsági elnöki pozíciót sem sza-
vazott meg a Smer-KDH többség, amit a párt úgy
értékelt, teljesen kiszorították az ellenzéket a dön-
téshozatalból. Mivel Milan Belica megyefőnök
megvétózta a szakbizottságokról meghozott ko-
rábbi határozatot, most újra szavaztak erről, s az
MKP ezúttal két elnöki tisztséget kapott. Hugyivár
Imre az egészségügyi, Gyarmati Tihamér pedig a
vagyonjogi szakbizottság élére került. A hétfői tes-
tületi ülés történéseit az MKP járási elnöke ösz-
szességében úgy értékeli, a megye megtette az
első lépést abba az irányba, hogy a déli járások
polgárait és választott képviselőiket is egyenrangú
partnerként kezelje, s a megye összes lakója szá-
mára kiegyensúlyozottan tevékenykedjen.

Csörgedezik a pénz a megyétől

Múlt heti számunkban részlete-
sen foglalkoztunk a Dafné szociális
otthonnal, melynek őrsújfalusi épü-
letét a 2013-as árvíz annyira meg-
rongálta, hogy 68 lakóját átmeneti-
leg több más otthonban helyezték
el, a legtöbben a kovácspataki szo-
ciális intézménybe kerültek. Bár a
megyei parlament tavaly nyáron
megszavazta, hogy az otthon átköl-
tözhessen az egykori gadóci mező-
gazdasági iskola épületébe, több
mint fél évig semmi nem történt az
ügyben, s a lakók továbbra is ideig-
lenes helyükön vannak. Múlt hétfőn
aztán a közgyűlés a megyei hivatal
javaslatára megszüntette azt a két
határozatot, melyek az otthon Ga-
dócra költözését irányozták elő. Bár
Stubendek László kezdeményezte,
hogy ne szavazzanak erről, s előbb
az újonnan megválasztott szakbi-
zottságok vitassák meg a szociális

intézmény további sorsát, ezt eluta-
sította a többség.

Oľga Prekopová, a megyei hivatal
szóvivője arra a kérdésünkre, hogy
mindez a Dafné szociális otthon
megszűnését jelenti-e, kitérő vá-
laszt adott, mondván, az otthon
sorsa a következő megyei ülésen
dőlhet el. A múlt heti megszüntető
határozat indoklásából, továbbá a
szóvivő tájékoztatásából viszont az
derül ki, az intézmény napjai meg
vannak számlálva. 

Prekopová rámutatott, Nyitra me-
gye területén februárban összesen
90 szabad hely volt olyan szociális
intézményekben – beleértve a ma-
gánkézben lévőket is –, melyek
egész éves ellátást nyújtanak, s a
jövőben várható, hogy további he-
lyek szabadulnak fel. Egy 2015-től
hatályba lépő törvény szerint
ugyanis szűkül azok köre, akik szo-

ciális otthonokban kérhetik elhelye-
zésüket, például már csak 18 éves
kortól 62 éves korig vehetik igénybe
az említett intézmények szolgálta-
tásait. Hozzátette, a Komáromi já-
rásban a Dafnén kívül jelenleg 6 to-
vábbi olyan szociális intézmény ta-
lálható, melyek szociális szolgálta-
tást nyújthatnak az otthon lakóinak,
a teljes kapacitás járásunkban 579
hely. Mindezzel a megyei hivatal
arra utalt, hogy a Dafné szociális
otthon megszűnése esetén lesz
hely a lakók végleges elhelyezésére
a régióban. A megye csak olyan
szociális intézményeknek nyújt
pénzügyi támogatást, melyek köz-
érdekű szolgáltatást nyújtanak, 
vagyis olyat, amely a régióban hi-
ányzik, vagy nem elégséges – fűzte
hozzá a szóvivő.

Az már teljesen biztos, hogy a
Dafné korábbi helyére sem kerül

vissza, hiszen másodjára is ver-
senytárgyalást írnak ki az őrsújfalusi
épület eladására. Korábban 306
ezer euróért hirdették meg, azon-
ban nem volt érdeklődő, most 244
ezer euró a kikiáltási ár. Az eladás-
ból befolyó pénz a megye bevételét
növelné. Még egy apró jel utal arra,
hogy a Dafné szociális otthon meg-
szüntetése csak idő kérdése: 14
ezer euróval csökkentették idei költ-
ségvetését. 

Petheő Attila a Dafné kapcsán azt
mondta, kevés esélyt lát az otthon
megmentésére. „Olyan megoldást
szeretnénk találni, mely egyrészt
biztosítja, hogy az alkalmazottak ne
kerüljenek utcára, továbbá azt is,
hogy a gondozottak méltó körülmé-
nyek között élhessenek“ - jelentette
ki, hozzátéve, ugyancsak nagyon
fontosnak tartják, hogy az őrsújfa-
lusi épület eladásából befolyó ne-
gyedmillió euró vissza legyen for-
gatva a Komáromi járásba.

(csaba)

Dafné-ügy: kevés az esély a megmaradásra

Csökkent a magyar kultúrára szánt
kormánytámogatás

Befejeződött a szlovák kormányhivatal
kisebbségi kultúrára szánt támogatásai-
nak elosztása - közölte a pályázati pén-
zeket felügyelő kisebbségügyi kormány-
biztos hivatalának sajtóosztálya az MTI-
vel. A mostani és a tavalyi adatok össze-
vetéséből kiderült, hogy a magyar kul-
túrára szánt kormánytámogatás
összegében és arányában is csökkent.

A kormány kisebbségi kultúrára szánt pá-
lyázati támogatásainak keretösszege az idén
mintegy tíz százalékkal kevesebb, mint egy
évvel ezelőtt, közel 3 millió 830 ezer eurót
tesz ki. Ebből az összegből a kormányhiva-
tal szakbizottságai mintegy 3 és fél millió eu-
rót osztottak el 1241 támogatásra javasolt
pályázat között, a fennmaradó pénzre a má-
sodik kiírás során lehet pályázni.

A kormányhivatal a magyar kultúra támo-
gatására az idén közel két millió eurót szánt.
Ez az összeg csaknem negyedével, több,
mint 600 ezer euróval kisebb, mint tavaly. Ez
azt mutatja, hogy a csökkentés mértéke a
magyar kultúrára szánt támogatásoknál jóval
nagyobb arányú, mint a teljes keretösszeg
esetében. Ebből következik, hogy a magyar
kultúra támogatása nemcsak összegében, de
arányában is csökkent, mivel a kormányhiva-
tal az idén az összes támogatás alig több
mint felét adta a legnagyobb kisebbségnek
számító magyarság kulturális projektjeire, jól-
lehet e célra tavaly még a keretösszeg 65
százaléka állt rendelkezésre. A magyar kul-
túra támogatására fenntartott összeg mintegy
95 százalékát sikerült elosztani a pályázati
kiírás első körében. Az 1,88 millió eurót 737
pályázat között osztották szét. mti
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véradás Nagykeszin
A községi hivatal a komáromi Forlife n.o. véradóállomás közreműködésével már-

cius 20-án, csütörtökön véradást szervezett a helyi kultúrház épületében. A véradást
már 12. alkalommal szervezték meg. Ezen a napon 28-an jelentek meg, közülük az
előzetes kivizsgálás után ketten nem adhattak vért. Az orvosok, nővérkék és a vér-
adók régi ismerősként üdvözölték egymást. -KH-

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Ulica 1. mája 1, Hurbanovo

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho
nájmu priestory: 

na Ulici 1. mája č. 1 v Hurbanove
• v budove súp. č. 2788. parc. č 2537/4 s výmerou 70

m², vhodný na „výrobnú činnosť“, s dobou nájmu na 1 rok,
s cenou nájmu minimálne 12,- €/m² ročne

na Ulici Komárňanská č. 177
• v budove súp. č. 88, parc. č. 2441/2, s výmerou

16,45 m², vhodný na „prevádzkovanie kancelárie“, s do-
bou nájmu na 1 rok, s cenou nájmu min. 14,-€/m² ročne

• časti pozemku na parc. č. 2441/1 s výmerou max. do
1000 m², vhodné na „podnikanie“ s cenou nájmu min.
2,66 €/m² ročne, alebo na „nepodnikateľské účely“ s ce-
nou nájmu min. 0,10 €/m² ročne – s dobou nájmu na 1 rok

• v budove súp. č. 2797, parc. č. 2445 s výmerou
21,27 m², vhodný na „garáž“, s dobou nájmu 1 rok, s ce-
nou nájmu min. 10,- €/m² ročne

• v budove súp. č. 2795, parc. č. 2441/3, s výmerou
57,00 m², vhodný na „dielňu“ s dobou nájmu 1 rok, s ce-
nou nájmu min. 12,-€/m² ročne 

• 21 miestností v budove súp. č. 88, parc. č. 2441/2
s výmerou spolu 533,60 m² (na prízemí a 1. poschodí –
pravé krídlo budovy) vhodné na „kancelárske priestory“,
s dobou nájmu na 1 rok, s cenou nájmu min. 14,- €/m²
ročne.

Bližšie informácie a prehliadku objektu možno dohod-
núť na tel. č. 035/76 02 204, ktoré je prístupné v pra-
covných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade zá-
ujmu Vašu cenovú ponuku zasielajte v zalepenej obálke
- s označením výrazu v úvodzovkách (viď v texte) podľa
záujmu - na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1.
mája 1, 947 01 Hurbanovo. Ponuku je potrebné doru-
čiť poštou alebo osobne na sekretariát školy najnes-
kôr do 15. 04. 2014 do 12.00 hod.

A városszépítő
program keretén belül Nagymegyer Vá-
ros polgármestere, Néveri Sándor, a
Nagymegyeri Kiskertészek Szövetségé-
nek szakmai támogatásával meghirdette
a KERTmester 2014 elnevezésű kert– és
erkélyszépségversenyt. 

A szervezők három kategóriában várják az ér-
deklődők jelentkezését: a családi házak, a tár-
sasházak és a szálláshelyek előtti kertek, ud-
varok, erkélyek és zöldövezetek mérettetnek
meg. Az értékelésnél fontos szerepet játszik,
hogy a nevezett területek az utcáról is jól látha-
tóak legyenek. Az öttagú szakmai zsűri emellett
pontozza többek között a színharmóniát, a de-
korációkat, a biodiverzitást, a növények egész-
ségét és a kompozíció tartósságát is.

„A jelentkezési határidő április 15. Az azt
követő hónapokban pedig a zsűri figyelemmel
kíséri majd a kompozíció fejlődését, és há-
rom, előre meghatározott időpontban történő
látogatást követően felállítja a végső sorrendet.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Szent

István Napok során kerül sor. Az egyes kate-
góriák nyertesei egy értékes ajándékcsomag-
gal gazdagodnak, és elnyerik a 2014-es évi
KERTmester címet” – tájékoztatott Néveri Sán-
dor, Nagymegyer polgármestere.

A Kiskertészek Szövetségének Nagyme-
gyeri Alapszervezete a város egyik legnépe-
sebb, aktív civil kezdeményezése. A csopor-
tosulás közel 200 taggal büszkélkedhet, ren-
dezvényeik közül pedig kiemelkedik az évente
megrendezett májusi bor-, valamint a szep-
temberi terménykiállítás.

Az érdeklődők a Nagymegyeri Polgármesteri
Hivatalban személyesen vagy elektronikus úton
leadott jelentkezési ív segítségével nevezhetnek.
Bővebb információkat Varga Judittól kérhetnek a
judit.varga@velkymeder.sk e-mailcímen vagy a
031 590 49 14-es telefonszámon. d

A világtörté-
nelem alakulásának szempontjából
fontos esemény, az I. világháború
kitörése, annak közelgő 100. évfor-
dulója volt a témája a városi könyv-
tár munkatársai által megszervezett
március 25-i rendezvénynek. 

„Rendhagyó történelemórát szervez-
tünk, melynek apropóját az 1914. július
28-án kitört I. világháború szolgáltatta.
Meghívott vendégünk a somorjai gimná-
zium nyugalmazott történelemtanára,
Kovács László volt, aki ebben a témában
tartott előadást a helyi kereskedelmi aka-
démia és gimnázium első, második és
harmadik osztályos diákjainak. Az elő-
adó felvázolta az I. világháborút kiváltó
okokat és körülményeket, foglalkozott a
háború következményeivel, köztük az
Osztrák-Magyar Monarchia széthullásá-
val. Említést tett a tíz legnagyobb csatá-

ról, a háborúban használt fegyverekről:
harckocsikról, repülőgépekről, hadiha-
jókról és tengeralattjárókról, valamint a
háború alatt alkalmazott vegyi fegyve-
rekről” – foglalta össze a rendhagyó tör-
ténelemóra témaköreit Fitzel Jolán
könyvtáros. 

Majd ezt követően a „Ferenc Jóska, ej-
haj, háborút indított” – Magyarország az
első világháború idején című történelmi
verseny kiértékelése következett,
amelybe szintén a már említett tanintéz-
mény diákjai kapcsolódtak be. A városi
könyvtár a két írásbeli fordulóból álló
megmérettetés legjobb kéttagú csapa-
tainak könyvet és emléklapot adomá-
nyozott. Közülük is az első helyen Peöcz
Zoltán és Kürthy András kettőse végzett,
második lett Kulacs Kinga és Bíró Dániel,
míg harmadik Menyhárt Emília és Moód
Iveta. Kovács Zoltán

(fotók: Kovács Zoltán)

A meleg márciusi idő-
járás meghozta az első gólyát. Idén
március 23-án érkezett meg, ami vitat-
hatatlanul jelzi: itt a tavasz! Néhány
órás pihenő után felkerekedett, hogy
élelem és építőanyag után nézzen,
hogy mire a „gólyafeleség” megérke-
zik, már mindent a legnagyobb rend-
ben találjon.

Ez a méretes madár több mint másfél mé-
teres szárnyfesztávolsággal büszkélkedik,
súlya kettő-négy kilogramm közötti lehet. A
közel egy méteres átmérőjű fészket ágakból
építik és szénával, szalmával, tollakkal béle-
lik. A párok egy költési időszakra állnak ösz-

sze. A fészekalj 4-6 tojásból áll, és a szülők
május elejétől felváltva kotlanak. A 29-30.
napon kelnek ki a fiókák, amelyekre a szülők
eleinte felváltva ügyelnek, miközben a másik
élelmet, vizet hord. -pint-

Márciusban a Könyv hó-
napja alkalmából - rendhagyó magyar nyelv- és irodalomórát
tartottak a komáromi Szinnyei József Könyvtárban, melyen a
keszegfalvai Lőrincz Gyula Alapiskola tanulói is részt vettek.

A kertek mesterét keresik

A mese világában jártak

A mese világába Jenei Gabriella könyvtáros kalauzolta el a gye-
rekeket, aki nem fukarkodott a dicsérettel, mivel minden mesével kap-
csolatos kérdésre tudták a választ. A diákok körében a Grimm test-
vérek Brémai muzsikusai is nagy sikert arattak, amelyet maga Jenei
Gabriella dramatizált. Pastorek Kinga egy mesével készült, amit fel
is olvasott a többieknek. Ezután egy kiállítást tekintettek meg „Me-
seország“ címen, majd egy másik kiállításon is részt vettek, ahol hús-
véti jellegű díszeket tekinthettek meg. -pint-
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A jó idő hírnökei

A következőkben szeretnénk tanácsot
adni, hogy milyen kerti teendőket, ten-
nivalókat érdemes áprilisban elvégezni
a virágok, zöldségek és fűszernövé-
nyek, gyümölcsöskertek körül.

Tennivalók a virágok körül
• A téli takarást, pl. a száraz ágakat, el kell

távolítani, mert kihajtanak, és károkat okoz-
hatnak.

• Ha a talaj kiszáradt, minden növény ül-
tethető. A kiültetéshez felhős napokat vá-
lasszunk. Fontos, hogy a növények gyökereit
előzetesen beáztassuk.

• Áprilisban számos egynyári virág magja
vethető: pl. őszirózsa, szürkés ördögszem. A
nagyobb méretű egynyári virágokat enyhe
időben már ki lehet ültetni.

• A gyepápolás első lépései: alaptrágyá-
zás, ill. nitrogénben gazdag tavaszi trágyá-
zás szerves trágyával, beöntözés, a gyeple-
vegőztetőt csak az első nyírás után hasz-
náljuk.

• Április végén lehet kezdeni a fűmag ve-
tését.

• Napos időben a balkoni- és dézsás nö-
vényeket is szoktathatjuk a szabad levegő-
höz, de ne tegyük ki erős napsugárzásnak.

Tennivalók a zöldségek körül
• Megkezdődhet az ültetés szabadföldbe.

A zöldborsó, a póréhagyma, a sárgarépa, a
hónapos retek, a hagyma, a saláta, a bur-
gonya, a jégsaláta, a brokkoli és a gumós
édeskömény kiültetése.

Tennivalók a gyümölcsöskertben
• A bogyósgyümölcsűek ültetése.
• Az epertövek közé terítsünk szalmát,

hogy a gyümölcs később ne szennyeződjön
be földdel.

• Az őszibarackfákat virágzás alatt lehet
metszeni.

Növényvédelem
• Áprilisban jelenik meg a szilvánál, a ring-

lónál, a mirabellánál a poloskaszagú szilva-
darázs. Ez egy nagyon kicsi, kb. 0,5 cm-es,
majdnem kizárólag sárga színű kártevő. Az
időjárástól függően április eleje és vége kö-
zött bújik ki, és azonnal ellepi a virágzó fát.
Lerakja a petéit, majd kifejlődik a lárva. Ezek
mintegy 5 hét elteltével lehullnak a földre, és
befúrják magukat a talajba, ahol áttelelnek.

• Terítsünk reggel egy világos terítőt vagy
nagyobb csomagolópapírt a fa alá, és ütö-
gessük vagy rázzuk erőteljesen a fa törzsét.
Ezt ismételjük néhány napon át, és a lepo-
tyogott lárvákat semmisítsük meg.

Áprilisi teendők a kertben

A búcsi Kultúráért és Tu-
rizmusért Társulás a Katona Mihály
Alapiskola éttermében tartotta meg
évértékelő közgyűlését, melyen
részt vett a Főnix Somogyi Nagy-
asszonyok Egyesületének mintegy
ötven tagú küldöttsége Porkoláb
Lászlóné vezetésével.

A szép számú küldöttség azért érke-
zett, hogy aláírjanak egy együttműkö-
dési megállapodást a helyi társulással.
Céljuk, hogy részt vesznek és közremű-
ködnek egymás rendezvényein, támo-
gató partnerként vesznek részt a pályá-
zatokon, közös szakmai konzultációkat,
előadásokat szerveznek az egészséges
életmód, a hagyományok őrzése és ápo-
lása, a környezetvédelem és környezet-

tudatos viselkedéskultúra kialakítása és
megvalósítása útján történő előrelépé-
sért. Közösen arra törekszenek, hogy a
határon átívelő kapcsolatrendszerüket
kibővítik, hogy így is megőrizzék kultú-
rájukat, identitásukat, segítsék a nők kö-
zösségekben való hatékonyabb munká-
ját. Miriák Ferenc

BÚCS.

Együttműködési megállapodás

Rendhagyó történelemóra

Porkoláb Lászlóné és Szobi Eszter



A kihelyzett tábla pedig je-
lezné, hogy kinek ültették a
fácskát, s ha a gyermek fel-
nőtté válik, maga is büszke
lehessen saját rózsafájára. 

Idén is folytatták ezt a ha-
gyományt, így hét új rózsafa

került a kastélykertbe Bajcsi
Fanni, Kucsora Emma, Ne-
héz Jázmin, Soós Emese,
Bagin Ákos, Brinzík Zalán és
Török Ákos szüleinek jóvol-
tából. 

Érdekességként említe-
nénk meg, hogy a nyolcva-
nas, kilencvenes években
átlagban évente 10-11 gyer-
mek született ebben a kis-
községben, melynek lakosa-
inak száma nem haladja
meg az ötszázat. Ez a szám
a kétezres évektől csökkenő
tendenciát mutatott. Volt
olyan év, hogy csak két-há-
rom gyermek látta meg a
napvilágot Szilason, ezért is
nagy öröm a községben,
hogy tavaly hét kisgyermek
született. A faluban azon dol-
goznak, hogy egyre több fia-
talnak, házaspároknak tud-
janak lakást, megélhetést,
egzisztenciát biztosítani,
mely nyilvánvalóan egy na-
gyobb számú gyermekáldást
is eredményezhet. -pint-

Fotó: Szukola István

A 2010-es választások után Dunamocs nagyon
nehéz helyzetből indult: a tartozások összege mintegy 70.000 eurót
tett ki, és a havi bevételek nem fedezték a kiadásokat, vagyis az ösz-
szeg minden hónappal tovább nőtt. Ráadásul a rossz pénzügyi mu-
tatók miatt a község hitelképtelen volt, ezért gyors és hatékony in-
tézkedésekre volt szükség.
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ELADÓ 18-ÁRAS KERT 
A PLATÁNfA SORON

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

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

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

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

Ünnepélyes keretek között, Pozsonyban március 14-én
este hirdették ki immár hetedszer „Az év nővérkéje“ cí-
met (Sestra roka 2013).

Ebben a nemes vetélkedőben lett kimagasló fölénnyel első a
„nővérkék nővérkéje“, a komáromi Mgr. Kallós-Belokostolská
Daniela. Az ő elsőségét nem a kijelölt szakmai zsűri határozta
meg, hanem internetes szavazáson az egész országból lehe-
tett rá voksolni, ami így még jobban emeli a díj értékét. Kallós-
Belokostolská Daniela, három gyermek anyukája, most már
büszke tulajdonosa az ezüst rózsa Szent Erzsébet-trófeának. A
nővérke reggel az Angyali Kezek s.r.o. igazgatónője, délután pe-
dig kint a terepen ápolónővérke. Járja a járás rászoruló betegeit,
és segít szakmai tudásával és mosolyával.

Szöveg és fotó: Paulovics László

Aki utoljára a kilencve-
nes években járt ebben
a több mint 1500 lakost
számláló községben, az
ma rá sem ismerne a te-
lepülésre. Az utóbbi
években ugyanis lénye-
gesen megváltozott a
község arculata. Az
egykor nehézségekkel
küzdő csallóközi tele-
pülés modern községgé
nőtte ki magát. 

A napokban felkerestük
Fekete Ivetát, a falu polgár-
mesternőjét, akit arról fag-
gatunk, milyen tervekkel ké-
szülnek a 2014-es évre.

„Az elmúlt évben kisebb
beruházásokat sikerült meg-
valósítani. A játszóteret,
amely sajnos nem állta ki az
időjárás próbáját, át kellett
helyeznünk egy zárt területre
a sportközpontnál. Ennek a
beruházásnak az értéke
4500 euró. Több utat és jár-
dát is megjavítottunk. Mivel
többen is igényelték a han-
gosbemondó bővítését a
község távolabbi részeiben,
ezt egy modern távvezérlési
rendszerrel sikerült 2013-ban
megoldani. A önkormányzat
egy családi ház megvételét

hagyta jóvá, amit javítás után
szükséglakásnak tudnánk a
jövőben használni. A Leader
programból a Nyitra megyei
önkormányzat támogatásá-
val fasort ültettünk ki a kul-
túrház mellett lévő parkban
5% önrésszel. Így egy szép
sétány alakulhat ki a hársfák
között. A Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Programból
sok illegális hulladék-leraka-
tot sikerült felszámolnunk. Itt
szeretném kiemelni az alap-
iskolánk és óvodánk tanára-
inak, diákjainak, a szülők-
nek és az önkéntes tűzoltó
testület hozzáállását ezek-
hez a munkálatokhoz, vala-
mint minden önkéntesnek.
2013-ban sikerült pozitív
gazdasági eredményt elérni,
és a tartalék felhasználását
a 2014-es évre jóváhagyott
költségvetésben két na-
gyobb méretű beruházásra
használjuk fel. A halottas-
ház tetőcseréjét és bővíté-
sét a nyár folyamán szeret-
nénk elvégezni. Az útháló-
zat javítása hosszabb időt
vesz igénybe, mert a köz-
ség költségvetése csak ki-
sebb szakaszokat bír el
évente, de készül a tervrajz

a Petőfi utca teljes felújítá-
sára.

Februárban történt meg a
Hetényi János Alapiskola és
Óvoda igazgatójának meg-
választása. A három pályázó
közül Mgr. Ódor Anikót vá-
lasztotta meg az iskolata-
nács. Márciustól kilenc lako-
sunk jelentkezett közhasznú
munkákra. Segítségükkel
többet tudunk majd parkosí-
tani, járdákat javítani, vala-
mint a közterületeket és a te-
metőket, buszmegállókat
rendben tartani.

Az egész év folyamán na-
gyon sok rendezvény volt te-
lepülésünkben. Falunap,
nyugdíjasnap, falukarácsony,
jubilánsok tiszteletére rende-
zett ünnepélyek, sakkverseny,
nemzetközi karate kupa, rend-
szeres bajnoki és barátságos
futballmérkőzések, Hetényi
János Napok, amikor is egy
emléktáblát avattunk Komjáthy
István szülőházán. A fent em-
lített kulturális és sportrendez-
vényeket idén is megtartjuk,
melyeket a Czafrangó Szilvia
Magán Művészeti Alapiskola
diákjai és tanárai tesznek még
vonzóbbá“ - tájékoztatta la-
punkat Fekete Iveta, Ekel pol-
gármesternője. -pint-

A községi hivatal
dísztermében került sor arra az
ünnepségre, amelyre meghívták a
Bordán családot, hogy köszöne-
tet mondjanak nekik azért az ál-
dozatkész munkáért, amit peda-
gógusként végeztek a községben.

Az ünnepség Lucza Levente Re-
ményik Sándor: „Templom és iskola”
című versének szavalatával kezdő-
dött, majd Lucza Sára polgármester-
asszony emlékezett. „A hetényiek
számára fogalom, emberi nagyságot
jelentő jelkép volt ez a családnév.
Még ma is a Bordán névhez kötődik
az igazi fáklyavivő pedagógus jelző.
Az ötgyermekes kántortanító család-
ban a szülők mellett még három
gyermek lépett a pedagógusi pá-
lyára. Ők voltak a háború után, az

anyanyelvi oktatás, a szép magyar
beszédre óhajtozó családok „ments-
várai”. Bordán Katalin (1925-1990)
szeretettel és becsülettel tanított,
ápolta örökségünket, néphagyomá-
nyukat. Rengeteg színdarabot taní-
tott be: A csikós, Gül Baba, Baj van
a szerelemmel, Senki fia, Dódi, Ez
aztán a meglepetés, Szeretve mind a
vérpadig” - zárta köszöntőjét a pol-
gármesternő.

A laudáció felolvasása után a pol-
gármesterasszony posztumusz élet-
műdíjat adott át a jelenlévő testvér-
nek. Ez a díj Hetény önkormányzata
és a szülőfalu részéről is a megbe-
csülés és a szeretet díja. Ennyi év
távlatából sem halványult meg a Bor-
dán vezetéknév jelentősége a köz-
ségben.

Kép és szöveg: miriák

„A takarékossági intézkedéseknek
köszönhetően 2013-ra újra hitelké-
pessé vált a község, így lehetőség
nyílt olyan befektetések megvalósí-
tására, amelyek gyorsan megtérül-
nek, és hosszú távon is megtakarí-
tást jelentenek. A képviselő-testü-
letben több ülésen is megvitattuk a
lehetőségeket, majd egyhangú sza-
vazással négy beruházást válasz-
tottunk ki, összesen mintegy
170.000 euró értékben: a közvilágí-
tás teljes cseréje LED - lámpákra, a
fűtésrendszer modernizációja az
alapiskola és a községháza épüle-
tében, az óvoda átköltöztetése egy
kisebb, gazdaságosabb épületbe,
valamint az kultúrház és a tornate-

rem világításának cseréje. A beru-
házásra tízéves futamidejű hitelt vett
fel a község, amit 1900 euróval tör-
lesztünk havonta, miközben az
azonnali megtakarítás havi 3200
euró” - kezdte nyilatkozatát a község
polgármestere, Banai Tóth Pál.

„Természetesen egy falu élete,
működése nem csak pénzben mér-
hető – a közösségi élet, a sport- és
kulturális rendezvények száma és
minősége legalább ilyen fontos. Az
önkormányzat a javuló anyagi lehe-
tőségeihez mérten támogatja a falu-
ban működő szervezeteket – ennek
köszönhetően fellendült a sportélet:
labdarúgócsapatunk újra feljutott a
járási első osztályba. Tavaly asztali-
tenisz-csapat is alakult, amely az
első idényében a hetedik helyen
zárta a járási bajnokságot. Megújult
a helyi borászok és szőlészek szer-
vezete is. A vadászszervezet, a hor-
gászszervezet és az önkéntes tűz-
oltó egylet is kiválóan működik. A
helyi Csemadok és a Vadvirág ének-
kar párját ritkítja a járásban. Tavaly –
a Visegrádi Alap támogatásával -

nagy sikerrel rendeztük meg az első
Burcsákfesztivált, többek közt olyan
fellépőkkel, mint a Budapest Bár ze-
nekar, Vadkerti Imre vagy a Madarak
zenekar. Két nap alatt 4000 látoga-
tót fogadtunk, amire még nem volt
példa a falu életében. Már készülő-
dünk a második Burcsákfesztre is,
idén a Csík zenekar lesz a „húzó-
név” - nyilatkozta a polgármester.

Az idei tervekkel kapcsolatban a
polgármester elmondta: „Ahogy
egész régiónkban, Dunamocson is a
munkahelyek hiánya a legégetőbb
probléma. Mivel a közelünkben sem
autópálya, sem híd nincs, sajnos
nem számíthatunk olyan beruhá-
zóra, aki nagy számban teremtene
munkalehetőséget. Ezért azt kell ki-
használnunk, ami mindig is a legna-
gyobb tőkénk volt: a Duna által kínált
rekreációs és turisztikai lehetősége-
ket. A szomszédos Duna-parti tele-
pülésekkel és Komárom városával
közösen Dunamocs 2,2 millió eurós
támogatást nyert a Komárom-Karva
kerékpárút kiépítésére, ami csak-
nem 30 kilométeren át festői kör-
nyezetben, a Duna töltésén húzódik
majd. Áprilisban befejeződik a köz-
beszerzési eljárás, így remélhetőleg
még az idén nyáron már el is ké-
szül. Persze ahhoz, hogy az ebben
rejlő lehetőségeket kihasználjuk, ne-
künk is fel kell készülnünk. Változa-
tos és megfelelő színvonalú szol-
gáltatásokat, programokat kell kí-
nálnunk az idelátogatóknak. Ilyen
program lehet a Burcsákfeszt is, de
kész terveink vannak egy új piactér
kialakítására, ahol helyi termékeket
kínálnak majd a dunamocsi borá-
szok, zöldség- és gyümölcsterme-
lők, kézművesek. További tervünk
Karva önkormányzatával közösen
egy üdülőzóna kialakítása a két falu
között a Duna partján, közvetlenül a
kerékpárút mellett. Ez a mintegy hat
kilométeres, forgalomtól mentes sza-
kasz, a mocsi és karvai szigettel a
folyó egyik legszebb része. Ebben a
festői környezetben szeretnénk ki-
alakítani egy kempinget és egy sza-
bad strandot. A két falu közös pro-
jektjének már nevet is találtunk: Du-
nagyöngye. A kivitelezés a mi erőn-
ket meghaladja, de megpróbálunk
külső forrást találni pályázat, vagy
akár egy vállalkozó kedvű beruházó
útján”.

Kép és szöveg: miriák

A kastélykert egyik látványossága az újszü-
löttek rózsakertje. A község önkormányzata 2011-ben
indította el ezt a kezdeményezést, ahogy Tóth Péter, a
falu polgármestere elmondta, szeretnék, ha minden új-
szülött gyermek születésének tiszteletére egy rózsafát
ültetnének a szüleik, amely kifejezné a család örömét
az újszülött érkezése felett.

Március ele-
jén a komáromfüssi Villa Fyuz Polgári
Társulás megtartotta évzáró gyűlését
a helyi kultúrházban.

A szép számban megjelent tagságot Gaál
Jenő alelnök köszöntötte, majd ezt követően
Farkas Károly elnök évértékelő, valamint
Szabó Szilvia pénztári beszámolóját hall-
gathatták meg a jelenlevők. Megállapították,
hogy sikeres évet zártak és ennek függvé-
nyében az idei évben sem fognak tétlen-
kedni, bizonyítja ezt a már elindított progra-
mok nagy része, mint például a kosárfonás,
mely igen nagy népszerűségnek örvend a fa-
luban. Ebben az évben szintén megrende-

zésre kerülnek majd az egyes találkozók,
mint például a közönségsikert aratott Pün-
kösdi Majális, melyet május 31-én tartanak
és a Márton napi ünnepség november 15-én.

-pint-, Fotó: Villa Fyuz

Üdülőzóna kiépítését tervezik
DUNAMOCS.

Átépítésre kerül az egykori óvoda

Posztumusz életműdíjat kapott

HETÉNY.

Ekel modern község lett
SZILAS.

KOMÁROMFÜSS.

12 kisgyermek rózsafája

Komáromi az év nővérkéje

Sikeres évet zártak

Eladó hétvégi ház 
5 áras telekkel 

a Gúta melletti Csergőn 
(Čergov), nyugodt, 

csendes környezetben. 
Tel.: 0917 627 033.

A helyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola idén ötöd-
ször hirdette meg a Médiasztár elnevezésű országos tehetséggondozó
versenyét. A versenykiírás szerint pályázni lehetett az év diákújságírója,
riportere, valamint az év iskolaújságja elismerésére.

médiasztár ötödször
GÚTA.

Az év diákújságírója versenyben
három kategóriában mérettek meg
az újságírópalánták. Az első kategó-
riában Jókai Csenge bizonyult a leg-
jobbnak, aki a dunamocsi alapiskola
tanulója. A másodikban Baka Katalin
Ipolyszakállosról, a harmadik kate-
góriában pedig Varga Bianka lett az
első a dunaszerdahelyi Magángim-

náziumból. A megmérettetésre je-
lentkező diákok minden fordulóban
egy feladatlapot kaptak, melyben az
írott sajtóban, a médiában előforduló
műfajokkal kapcsolatos feladatokat,
esetenként mintafeladatokat talál-
hattak. A versenyzők ez alapján ké-
szítették el saját írásaikat, alkotása-
ikat meghatározott módon és terje-
delemben.

Az év riportere párbajba az alapis-
kolák 8-9. évfolyama és a szakisko-
lák, szakközépiskolák, gimnáziumok,
felépítményi osztályok és nyolcosz-
tályos gimnáziumok 5-8. évfolyamá-
nak tanulói jelentkezhettek. Itt két ka-
tegóriában folyt a verseny. E kate-
gória versenyzői az iskolához eljut-
tatott hangfelvételeikkel szállhattak
versenybe, melyeket a rádiózás elis-
mert szakemberei értékeltek ki. Az
év riportere kategóriában az első he-
lyet Mátyás Eszter szerezte meg a
kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégiumból.

Az iskolaújságok kiértékelését
szintén szakmai zsűri végezte, amely
úgy döntött, hogy idén a komáromi
Selye János Gimnázium Kaktusz di-
ákújságjának ítélik oda az első díjat. 

Pint Sándor

Jókai Csenge
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Olvasói levél

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban 
az vesz részt, aki legalább 100 € értékben üdülést vásárol. 
PEPiTa tours, 945 01 Komárno, Kassai utca, 
tel.: 035/787 0202, pepita@pepitatours.com, 

Sorsolás: 
2014. május 1-jén 14.30 órakor

a Komáromi Napok keretében a Klapka téren
Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével

Tavaszi nyereményeső

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

A Kossányi József Alapiskola és Óvoda igaz-
gatósága és a Jövő Gyermeke Polgári Társu-
lás az iskola névadója születésének 106. év-
fordulója tiszteletére egy héten át tartó ün-
nepség-sorozatot rendezett.

A megnyitón az iskola névadója szobrának meg-
koszorúzása után rendhagyó irodalomórát tartott
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész. Más-
nap a diák-tanár-szülő tollaslabdaversenyre került
sor az alapiskola tornatermében, majd egy nagy-
szabású asztalitenisz-tornának is otthont adott a tor-
naterem. A versenyen 8 alapiskola 50 diákja vett
részt. A sorrend: Fiúk - 1. Kovács Álmos (Komá-
rom), 2. Kajtár Nicolas (Marcelháza), 3. Varga Ádám
(Negyed). Lányok - 1. Kurczová Anna (Marcelháza),
2. Zsidek Erika (Marcelháza), 3. Hypská Viktória
(Izsa) 4. Németh Dóra (Szentpéter).

Már hagyományosan pénteken tartották meg a
Kossányi szavalóversenyt és a műveltségi vetélke-
dőt, amelyen 7 alapiskola 58 tanulója vett részt. A
szavalóverseny eredményei: I. kategória (vers): 1.
Kántor Bence (Szombathely), 2. Balogh Attila (He-
tény), 3. Murár Sára (Hernád), (próza): 1. Diószegi
Hunor – Hernád. Különdíj: Pilinszky Evelyn (Szent-
péter) és Fodor Zsófia (Búcs).

II. kategória (vers): 1. Starcz Gellért (Szombat-
hely), 2. Valakovics Mária (Szentpéter), 3. Szo-
boszlai Bálint (Perbete), (próza): 1. Árva Tamás (Her-
nád), 2. Lacza Alex (Perbete), 3. Kajan Dóra (Szent-
péter). Különdíj: Hovany Márton (Hetény) és Pelikán
Péter (Hernád).

III. kategória (vers): 1. Bukovszky Orsolya (Szent-
péter), 2. Medza Réka (Búcs), (próza): 1. Bukovszky

Orsolya (Szentpéter), 2. Lacza Anikó (Perbete). A
műveltségi vetélkedő eredménye: 1. Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda, Ógyalla, 2. Kossányi József
Alapiskola és Óvoda, Szentpéter, 3. Dunamocsi
Alapiskola, 4. Katona Mihály Alapiskola, Búcs.

A négynapos rendezvény méltó befejezése volt a
helyi kultúrházban megtartott ünnepi kultúrműsor,
melyet a helyi alapiskola nemrég alakult énekkara
nyitott meg Lovász Szilvia, az Ógyallai Művészeti
Alapiskola pedagógusának vezetésével. Ezt követte
az iskola igazgatójának, Bukovszky Jánosnak ünnepi
köszöntője. Majd felléptek a Kossányi szavalóver-
seny győztesei, a hernádi Általános Iskola, a szom-
bathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola és a Kossányi József Alapiskola és Óvoda di-
ákjai. A zárórendezvény műsorvezetője Dóczé Má-
ria Elizabeth volt. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

A gútai „Tündérkert“ - magyar óvoda ovisai
elhatározták, hogy felfedezik a csillagokat,
így az óvó nénik megszerveztek egy látoga-
tást az ógyallai központi csillagvizsgálóba. Az
intézmény munkatársa egy átfogó és tartal-
mas előadás és bemutató keretén belül sok-
sok érdekességet mondott, megmutatta a
kupolában a csillagokat, a csillagképeket és
még mesét is vetített. A gyermekek bátran
bekapcsolódtak a beszélgetésbe és büsz-
kén mondták el, amit már tudnak a témával
kapcsolatban. 

Magyarics Szépe Ildikó, óvónő

A Szegab Polgári Társu-
lás tizenkettedik alka-
lommal rendezte meg a
községi borversenyt,
amelyre 199 bormintával
neveztek a gazdák. 

Az ünnepélyes értékelésre
a kultúrház presszójában ke-
rült sor, ahol Szabó Sándor
alelnök köszöntötte a megje-

lenteket, köztük Simonka Ist-
vánt, a szakmai zsűri elnö-
két, Dolník Tibor alpolgár-
mestert.

A szakmai zsűri elnöke ér-
tékelésében elmondta, borhi-
báktól mentes borokat kós-
tolhattak, egyetlen hibaként a
verseny előtti borkénezést
említette. Ezt követte az ered-
ményhirdetés: a 126 fehér-
bor-minta közül 17 arany-, 46
ezüst-, 47 bronzérmet és 16

oklevelet osztottak ki. A 73
vörösbor közül 12 arany-, 25
ezüst-, 27 bronzérmet és 9
oklevelet kapott. 

A bátorkeszi gazdák közül
a fehérborok kategóriában
harmadik lett Pálinkás István
Zöldveltelinije, második
Csáki László Sauvignon
blance-je, az első helyet az
Amícius Pincészet Leányka
bora nyerte el. A vörösborok
kategóriában a legmaga-
sabb pontszámmal a Borvin
Pincészet Dunaj borát minő-
sítette a zsűri, a második he-
lyet a Vinoria Pincészet Du-
naj, a harmadik helyet pedig
az Amícius Pincészet Aliber-
net bora szerezte meg. 

Ebben az évben a Cham-
pion-díjat és a Vándorserle-
get az Amícius Pincészet
(Juhász Zoltán, Matusek
Zoltán) Zöldveltelini bora
kapta.

Kép és szöveg: miriák

Az elmúlt években a kü-
lönböző pálinkaversenyek, a Pálinka Lo-
vagrend megalapításának, a minőségi
pálinkafogyasztás népszerűsítésének
hatására nemcsak a főzdék figyelnek
oda jobban a termékeik minőségére, ha-
nem azok a magánszemélyek is, akik
saját fogyasztásra készítenek pálinkát.

Az ógyallai Varga Imre és Varga Edit négy
éve azzal a céllal indította útjára a pálinka-
versenyt, hogy ráirányítsák a figyelmet a kul-
turált pálinkafogyasztásra és népszerűsít-
sék a hazai gyümölcspárlatokat. Ezen tö-
rekvésük következő állomása a Nemzeti Pá-
linkaszalon nonprofit szervezet megalapí-
tása volt. „Az alapítók között pálinkafőzdék,
a pálinkaszövetség és Verebély városa ta-
lálható” – tudtuk meg Varga Imrétől, a Szlo-
vák Pálinkarend nagymesterétől.

Tájékoztatása szerint a szalonba azok a
párlatok kerülnek be, amelyek először be-
neveztek az országban zajló hat meghirde-

tett verseny valamelyikébe és ott arany mi-
nősítést kaptak. A második körbe már csak
arany minősítésű párlatok kerülnek, ezek kö-
zül választja ki a zsűri a legjobbak legjobbját.
„Úgy gondoljuk, amelyik minta bekerül a sza-
lonba, az már etalonnak számít. Az évek
múlásával pedig lehetőség lesz az egyes
évjáratok összehasonlítására, a fejlődés nyo-
mon követésére” – mondta az alapító. „Logót
is készítettünk, amit az adott gyártó, főzde el-
helyezhet a címkéjén, és ami komoly rangot
ad a termékének. Bízunk benne, hogy a
szállodák, éttermek is felfigyelnek majd erre
a minőségi bizonylatra és kínálatukban kie-
melt helyet biztosítanak ezeknek a hazai
gyümölcspárlatoknak.”

A tavalyi termésből 23 párlatot tartott ér-
demesnek a zsűri arra, hogy helyet kapjon a
szalonban, járásunkból az ógyallai Delícia
Destileria Kft., az újgyallai Szabó and Syno-
via, valamint a komáromi Ondrej Urban pá-
linkája került a legjobbak közé.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A képek illusztrációk

2.díj: LCD TV 
3.díj: konyhabútor 
4. díj: tengerparti kirándulás 

(8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége 

(3 nap, félpanzió, 1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten

www.pepitatours.com

A játék 
2014.  április 25-ig tart.

Kiemelt ajánlatainkból:

Válasszon a fenti kirándulások közül
és 17 euró zsebpénzt, valamint egy

PEPITA sapkát ajándékozunk Önnek.

Utazzon minőségben és nyerjen
a 17 éves Pepita tours-szal!!!

489 €

Benelux államok virágkiállítássalBenelux államok virágkiállítással
Luxemburg, Volendam,
Amsterdam, Brüsszel

május 6-11.
Hotel***, félpanzió,
bor-, sajtkóstoló

Tündérek az ógyallai
csillagvizsgálóban

Kossányi-hét Szentpéteren Ismét a Zöldveltelini 
a Champion

Kiváló minőségű hazai 
gyümölcspárlatok

BÁTORKESZI.

ÓGYALLA.

249 €

298 €

Dél-Ausztria szépségeiDél-Ausztria szépségei
Murau, Graz, Klagenfurt
Wörth-i tó, Minimundus

május 15-18.
Hotel****, all inclusive,
szórakoztató programok

Szlovén tengerpartSzlovén tengerpart
Pihenés Portorožban és 
csatangolás Piranban

július 13-20.
Hotel****, félpanzió, borkóstoló, 
meglepetés megálló hazafelé

A GHT füg-
getlen horgásztársulás
az évzárón jóváhagyott
terv szerint márciusban
megtartotta első brigád-
ját, mely során hatékony
tereprendezést végeztek
a tó partszakaszain, ahol
nagymértékben elbur-
jánzott a növényzet.

A 36 tagú horgásztársa-
ságból 28-an vettek részt az
év első brigádján. Persze
nemcsak a horgászhelyek
kialakítását tették elérhe-
tővé, de a tóhoz vezető utat
is elfogadható állapotba tet-
ték. A tervek szerint április
5-én újabb brigádot szervez-
nek, ekkor kerülnek kihelye-
zésre a padok, a hirdető-

tábla, és egy unimobódé is.
Rácz László elnök tájékoz-
tatása szerint, ha minden a
legnagyobb rendben megy,
akkor a héten még haltelepí-
tésre is sor kerül a Kolter
s.r.o. jóvoltából. Most 10 má-
zsa 1,80-2,50 kg-os pontyo-
kat szeretnének a horgász-
tóba telepíteni. Ugyancsak
az elnöktől tudtuk meg, hogy
április végén megrendezik
az első hivatalos versenyt is
a tavon, ami egyébként „házi
horgászpárbaj” lesz, mely-
ben csak a tagok vesznek
részt, majd ősszel egy újabb
haltelepítést szándékoznak
végrehajtani, de ekkor már
4-6 kilós nagyobb méretű
halakkal.

-pint-

A csicsói borosgazdák közössége a helyi
önkormányzattal együttműködve, március 22-én tar-
totta meg a VIII. Borfesztiválját. A község polgármes-
tere, Földes Csaba köszöntötte a résztvevőket, vala-
mint felhívta a figyelmet a házi borkészítés hagyomá-
nyaira és fontosságára.

vIII. borfesztivál

A rendezők 47 bormintát gyűjtöttek be, 29 fehér-, 3 rosé és
15 vörösbor mintát. A borokat nemzetközi szakmai bizottság:
Garai János, Kripp Zigmund báró, Németh Sándor, Kovács
Béla, Görözdy Zoltán, valamint Sümegi Miklós értékelte. A
versenyen 6 arany-, 17 ezüst- és 18 bronzérem született. A
legmagasabb pontszámot Beke Gyula Olaszrizling fehér-
bora és Gajdosik József Cabernet Sauvignon vörösbora
érte el. A polgármesteri díjat fehérbor kategóriában Beke
Gyula Olaszrizlingje, vörösbor kategóriában Gajdosik Jó-
zsef Kékrfankosa nyerte el. A kiértékelés után a Katona Ist-
ván által készített vadgulyást szolgálták fel. A borversenyen
tiszteletét tette Németh Kálmán, magyarországi kádármes-
ter, aki a barrique hordókészítés folyamatával ismertette
meg a résztvevőket. A zenét a csicsói GRANDIOSO zene-
kar biztosította. bné

CSICSÓ.

A GHT újra brigádozott
GELLÉR.



• Ügyes, megbízható üzlet-
kötőket keresünk, jutalékos
fizetéssel. Termékek: cse-
répkályhák, fürdődézsák, fa-
bútorok, tölgy nyílászárók,
kapuk, csapágyak, szegek,
erős műanyag áruk. Tel:
0036/20 3979102  e-mail:
pollakferi@icloud.com.
• Eladó Daewoo Nexia, gy.
év: 1996 kitűnő állapotban.
Eladó új asztalos gyalupad.
Tel.: 0908 778 968.

• Medvehagyma eladó. Med-
vedi cesnak na predaj. Tel.:
0910 265 106.
• Szobafestést, parkettázást
vállalok kedvező áron. Tel.:
0905 720 296.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó Fiat Brava 1.6-os. Jó
állapotban. Tel.: 0915 667
188.
• Eladó Jawa 23 Mustang ér-
vényes iratokkal (ŠPZ). Tel.:
0905 182 833.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó emeletes családi ház
Perbetén. Tel.: 0905 230
373.
• Cserépkályhák, csempe-
kandallók, fürdődézsák, bú-
torok fából, kapuk, tölgy nyí-
lászárók, csapágyak garan-
táltan jó árakon! www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu, www.furdodezsak.
com, www.kezifabutorok.
com, www.iparicsapagyak.
com. Tel: 0036/20 397 9102.
e-mail: zach@chello.hu
pollakferi@icloud.com.
• Fakivágás. Tel: 0911 28 88
68.  

• Hízódisznó eladó. Tel.:
0915 441 045.
• Értesítjük azokat az osz-
tálytársakat, akik az
1963/64-es tanévben fejez-
ték be az alapiskolát a mai
Selye János Gimnázium
épületében, hogy 50 éves ta-
lálkozónkat 2014. június 21-
én 16 órai kezdéssel az is-
kola aulájában tartjuk. Visz-
szajelzések: Saláth János,
0948 55 85 23.

• Kiadó átépített 1-szobás la-
kás a Hradná utcán Komá-
romban. Ár 240 euró/hó.
Tel.: 0917 195 497.
• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését válla-
lom.Tel.: 0902 841 761
• Eladó konyhai munkalap
(Basaltino szürke) 1x280cm
x60cm, 1x70cmx60cm,
Gúta. Tel.: 0908 803 467.
• Gyógytornát vállalok gyer-
mekek és felnőttek részére
egyaránt. Végtagok (térd,
boka és váll sérülések kon-
zervatív és műtét utáni reha-
bilitációja), gerinc és nyaki
problémák, így például ge-
rincferdülés, gerincinstabili-
tás, lumbago, osteoporosis,
nyaki gerinc panaszok keze-

• Eladók 7 hetes dominant
tojójércék (5 szín), ára 3,45
€/db. Tel: 0903 153 602,
0903 153 603.
• Kiadó hosszú távra 2-szo-
bás nagy lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0917
408 044.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin, 15 áras telek-
kel. Tel.: 0908 773 287.
• Bérbe adó komplett, be-
rendezett 1 szoba-konyhás
lakás a Vár utcában
(Hradná) maximum 2 sze-
mélyre, 230 € rezsivel
együtt/hó + 1 havi kaució.
Tel.: 0903 233 897.
• Kiadó 3-szobás felújított la-
kás (új konyha) a VII-es lakó-
telepen. Tel.: 0918 872 275.
• Eladók bárányok tovább-
tartásra vagy levágva 20-30
kilósak. Tel.: 0908 598 493.
• Eladó 4-szobás családi ház
Őrsújfalun, 11,5 áras telken.
Ár: 55 000 euró, megegye-
zés lehetséges. Tel.: 0949
543 887.

• Eladó 3-szobás ház Ke-
szegfalun. Tel.: 0908 681 181.
• Mangalica malacok és hí-
zók eladók. Tel.: 0908 089
360.
• Kiadó garázs a Považská
utcán Komáromban április
15-től december 15-ig. Tel.:
0908 055 844.

• Pedagógiai minimum vég-
zettséggel, bölcsődében,
óvodában és alapiskolában
nevelőnőként állást vállalok.
10 éves praxszal rendelke-
zem. Tel.: 0915 07 07 66.

• Sürgősen pénzre van
szüksége? 4 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg az Önnek a legmegfe-
lelőbbet. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épülete)
1.emelet 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.

• Bérbe adó 3-szobás lakás
VII-es lakótelepen. Tel.:
0905 966 526.
• Kiadó 27 m2 iroda, üzlethe-
lyiség a Lodnán a Jazzy
Garden épületéban, ár 200
€+ rezsi. Tel.: 0907 898 155.
• Nemesócsai fagylalto-
zóba elárusítónőket kere-
sünk. Tel.: 0915 401 254.
• Prenajmem 1-izbový byt na
VII. sídlisku, 5. posch., čias-
točne prerobený. Tel.: 0905
649 931.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek! Tel.: 0908 089 360.

• Hangulatos élőzene min-
den alkalomra. Dancing ze-
nekar. Tel.: 0908 120 231.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Régi videokazetta DVD-
re vagy USB-re mentése
(családi videó, szalaga-
vató, esküvő stb.) 8 euró-
ért! Bővebb infó: 0908 585
544 vagy videomento
@gmail. com email címen.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Hosszú távra kiadó félig
berendezett 1-szobás lakás
Komáromban (SK), a Vár ut-
cában, közel a városköz-
ponthoz, ingyen internet el-
éréssel. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 0905 82 60 63.
• Gyakorlattal rendelkező
ambíciózus asztalost ve-
szünk fel. Bővebb tájékozta-
tást a 0908 644 633-as tele-
fonszámon kérhetnek.
• Idősek gondozását válla-
lom a Komáromi járásban,
gondozási igazolással ren-
delkezem. Tel.: 0905 176
902. 
• Festő, ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
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Újszülöttek:
Vaszil Botond Merse (Párkány), Pirohár Jozef (Őrsúj-
falu), Pathó Levente (Bátorkeszi), Vozár Damian (Bajcs
- Vlkanovo), Kovács Rajmond (Gúta), Furuglyás Daniel
(Érsekújvár), Kántor Dávid (Komárom), Dosztál Virág
(Madar), Horváth Renáta (Bátorkeszi), Lőrinc Barnabás
(Komárom).

Elhunytak:
Bočkayová Margita (87) Komárom; Fűri László (76) Gúta;
Balogh Iveta (45) Komárom; Benkóczka Klára (50) Ko-
márom; Rusňák Tibor (15) Bátorkeszi; Lelovics Klára
(79) Keszegfalva; Fekésházy Piroska (82) Komárom;
Grebner Imre (89) Gúta; Ružička Pavol (83) Komárom.

Házasságot kötöttek:
Balla Peter és Pólošová Veronika (Keszegfalva), Domján
Peter (Komárom) és Somodiová Bernadeta (Debrőd),
Házi Ladislav és Keresztesová Monika (Komárno).

Első fotóm
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Lakatošová Barbara
Marcelháza

(3100/49)

Stojková Daniela
Ógyalla

(3300/49)

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk 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.



Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Bérbe adom 
a bogyai autóbazár 

területét. 30 ár, 
ebből 10 ár fedett

+ irodai épület. 
0905 97 88 33.

Csintalan Dorottya
Hetény

(3200/48)

„Nem tudunk már nélküled 
Boldogságban élni,
S a szívünkből e fájdalmat ki sem tudjuk tépni.
Mosoly és vidámság mindez csak álca,
Hogy fájó szívünket senki meg ne lássa.
Hiába hordjuk sírodra a virágot,
Eltemettük Veled az egész világot!”

Örök fájdalommal és határtalan szeretettel
emlékezünk egyetlen drága fiunkra és testvérre, 
Kovács Istvánra (1983. 12. 25. - 2010. 4. 4.) 

Csallóközaranyoson.
Szülei és húga.

• Sex shop Unicorn. Jarná
akcia!  Inde ceny stúpajú,
u nás klesajú až na úro-
veň internetového e-
shopu. Ponúka erotický
tovar rôzneho druhu, ero-
tickú bielizeň, DVD filmy a
iný tovar erot. charakteru.
Otvo renie v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

• Oznamujeme našim
starým aj novým klientom,
že Záložňa Unicorn sa
presťahovala z ulice Pala-
tínovej 34 na ulicu Župná
(pešia zóna) vedľa Staro-
žitnosti a oproti Eduscho.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefóny...  Zároveň klesajú
úroky. Tel.: 0905 528 522.

Starožitnosti Unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Al-
lianz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

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

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

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t ,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

Schlosshofi kastély -
Hinterbrühl

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

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

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

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

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

Elérhető 
és kedvező árak! 
Takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

Tel.: 0908 774 635,
0940 847 779

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

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

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

Plasztablakok
szerelése és
szervizelése.

Servis 
plastových

okien. 
Tel.: 0918 262 260.

MEGNYÍLT Új second hand
Kristína

Vásárcsarnok, 1. emelet
A kulcsmásolással szemben

Előnyös
árak

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, munka-
társnak, a komáromi kosárlabdacsa-
patnak és mindazoknak, akik március 
6-án elkísérték utolsó útjára 

Szolik Erikát szül. Rácz
a komáromi katolikus temetőbe, aki 47 éves 

korában távozott szerettei köréből.
Köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágokat,
mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

Szülei és testvére.

„Úgy ment el, ahogy élt, 
csendesen és szerényen.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
3. évfordulóján 

Édes Ferencre.
Emlékét örökké őrző szerető családja.

„Elmentél tőlünk, nem vagy már többé,
De emléked szívünkben élni fog örökké.
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresnünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünk őrzi drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
március 16-án, 

halálának 2. évfordulóján 

Ott Lászlóra Keszegfalván.
Felesége, gyermekei és szülei.

Megemlékezés
„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.”

Fájó szívvel emlékezünk április 2-án, 
halálának 15. évfordulóján

id. Horváth Istvánra 
Csallóközaranyoson.

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

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
Mint gyors folyó rohannak az évek,
Mint fájó emlék, dereng a múlt.
Virággal üzenünk, hogy rád emlékezünk.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 

halálának 17. évfordulóján 

Bári Jánosra 
Komáromban.

Emlékét örökké őrző felesége és a rokonság.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves
rokonnak, ismerősnek, jóbarátnak,
szomszédnak és mindazoknak, akik
2014. február 28-án elkísérték utolsó
útjára a marcelházi temetőbe drága
szerettünket,

Marcinkó Ernőt, 
aki életének 76. évében elhunyt.

Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét-
nyilvánításokat. A gyászoló család.

Akkreditált ápolói 
tanfolyam Komáromban,

Ógyallán! 
AKCIÓNK 170 €! Német
nyelvtanfolyam ápolók-
nak! 0911 395 737,
emese.baranyaiova@pro
socia.sk, www.proso-
cia.sk

• A tanyi Motorest bárba pin-
céreket keresünk. Tel.: 0908
688 895.
• Eladó tetőcserép 130 euró.
Tel.: 0905 431 665.
• Eladásra kínálok sörpado-
kat, csapolópultot, rózsás
sparheltet, fémből készült
raktári polcokat, 200 l-es fém
hordókat és egy antik Pfaff
varrógépet. Tel.: 0905 25 44
20.

lése. Elérhetőség: telefon-
szám 0903 465 602, e-mail:
barbee1290@gmail.com.
• Predám RD so záhradou
za výhodnú cenu v strede
Marcelovej oproti ZŠ. Volať
po 16.00. Tel.: 0949 275 019.
• Vásárolnék 2-szobás la-
kást a Vág-híd környékén.
Tel.: 0905 230 373.
• Esőcsartornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó kifogástalan állapot-
ban lévő nyaraló Virten. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 3-szobás téglalakás.
Irányár: 27 000 euró. Tel.:
0907 317 977.
• Keszegfalván emeletes csa-
ládi ház kedvezményes áron
eladó. Tel.: 0905 793 176.
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Predpoveď počasia 31. 3. - 6. 4. 2014

HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN

0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

PREDAJ OCHRANNÝCH 
PRACOVNÝCH POMÔCOK

V pondelok 31. 3. predpokladám v na-
šom regióne pekne a príjemne, jasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C,
denná teplota od + 17 do + 19  C̊. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 1. 4. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 4 do 
+ 6  ̊C, denná teplota od + 17 do + 19  ̊C.
Slabý premenlivý  vietor do 1 - 3 m/s. (od 4
– 11 km/h.)

V stredu 2. 4. predpokladám v našom re-
gióne slabo premenlivo, oblačno s mož-
nosťou slabých prehánok. Nemerateľné
množstvo vlahy. Nočná teplota od  + 6 do 
+ 8  ̊C, cez deň od + 18  do + 20  ̊C. Slabý
SV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 3. 4. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  + 7 do + 9  ̊C,
cez deň od  + 17 do + 19  ̊C. Mierny V vie-
tor do 4 - 6 m/s. (od 14 – 22 km/h.) 

V piatok 4. 4. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno s možnosťou

slabých prehánok. Nemerateľné množstvo
vlahy. Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊ C,
denná teplota od + 16 do + 18  ̊C. Slabý S
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V sobotu 5. 4. predpokladám v našom
regióne mierne ochladenie, oblačno, ča-
som až veľkú oblačnosť a miestami pre-
hánky. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od + 5 do + 7  ̊C, denná teplota od
+ 11 do + 13  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.) počas dňa miestami
trochu zosilnie.  

V nedeľu 6. 4. predpokladám v našom
regióne dosť chladno, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 2 do + 4  C̊, denná
teplota od + 12 do + 14  ̊C. Slabý S vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) počas dňa mi-
estami trochu zosilnie. 

V nasledujúcom týždni podľa predpo-
vedných modelov očakávam typicky aprí-
lové počasie.

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

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

tel. 0905 327 274

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 
Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
OTVÁRAME NASLEDOVNÉ 3 ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár

4524 H agromechanizátor – opravár
2 ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR

Pre absolventov ZŠ s neukončeným základným vzdelaním

4572 F 00 poľnohospodárska výroba

2 ROČNÉ DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
Pre absolventov 3 ročných učebných odborov
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení
A 2014/2015-ös TANÉVBEN A KÖVETKEZŐ 

3 ÉVES TANSZAKOKAT NYITJUK
2487 H 01 autószerelő- műszerész  

2487 H 02 autószerelő – elektroműszerész  
4524 H agrárgépesítő, javító   

2 ÉVES TANSZAK
Az alapiskolát nem befejezett tanulók részére

4572 F 00 mezőgazdasági termelés 
KÉTÉVES FELÉPÍTMÉNYI TAGOZAT

a hároméves tanszakok végzősei számára
2414 L 01 gépészet - készülékek, gépek és berendezések

gyártása, szerelése és javítása

Ul. 1. mája 1, 94701 Hurbanovo, Tel: 035/760-2204, 
Fax: 035/760-2692, 

e- mail: souphu@souphu.edu.sk, www.souphu.edu.sk

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

V uplynulých dňoch sme v
novinách i v televízii za-
chytili informáciu, že vláda
Izraela ocenila ďalších ľudí
zo Slovenska titulom Spra-
vodliví medzi národmi a ich
mená zvečnili na pamät-
níku YAD VASHEN v Jeru-
zaleme.

Je to vďaka za to, že ne-
hľadiac na vlastné nebez-
pečenstvo zachránili počas
2. svetovej vojny židovské
deti. Pri tejto príležitosti som
si spomenula i na jednu
našu rodinu, Šrobárovča-
nov, manželov Čarajovcov.
Od roku   1977 sa totiž i Ján
Čaraj a jeho manželka Má-
ria hrdia týmto titulom, aj ich
mená sú zapísané na pa-
mätníku v Jeruzaleme.
Uznanie vlády Izraela si za-
slúžili títo manželia za svoje
hrdinské, ľudské konanie
počas vojny.

Obidvaja žili so svojimi
deťmi v Šrobárovej. Keď mu-
seli počas krutých vojnových
rokov opustiť svoju dedinku,
zastavili sa pri Nitre na ma-
jeri Taráň, dnes Štefanovi-
čová. On sa stal na niekoľko
rokov ich novým domovom.
Pokojný život rodiny narušila
udalosť, ktorá ovplyvnila nie-
koľko ľudských osudov.
Manželia Čarajovci si všimli,
že neďaleko v poli sa okolo
stohu slamy niečo deje. Po
čase zistili, že v stohu sa
niekto ukrýva. Boli to traja
muži a tri malé deti. Ako ne-
skôr vysvitlo, boli to Židia na
úteku. Naša rodina sa za-

chovala statočne, pomáhala.
V noci nosievali týmto ute-
čencom stravu a keď prišli
chladné jesenné dni, ponúkli
im svoj príbytok. V tichosti a
v skromnosti sa všetci dožili
konca vojny. Boli zachrá-
není! Dnes sa to hovorí
ľahko, ale cez vojnu to bol

čin, za ktorý hrozila všetkým
smrť.  Po vojne sa zasa po-
mocou ďalších dobrých ľudí
dostali títo zachránení do
Izraela. 

Za tento čin, za záchranu
ľudských životov, udelila
vláda Izraela manželom Ča-
rajovcom vyznamenanie,
ktoré si bol v roku 1977 pre-
vziať osobne pán Čaraj. Za-
radili sa tak k viac ako 23 700
ľuďom na svete, ktorí riskovali
svoje životy pri záchrane Ži-
dov počas holokaustu a ktorí
boli za toto svoje hrdinské a
ľudské konanie ocenení.

Pri návšteve Izraela sa pán
Čaraj stretol i so zachráne-
nými a pri tejto príležitosti za-
sadil v parku symbolický eu-
kalyptový stromček. Kontakty
zachránených a záchrancov
sa neprerušili, trvajú. Po smrti
rodičov ich udržiavali ich deti
– Jozef, Anička, Julka. Naj-
mladšia Julka, dnes Gličová,
žije v Komárne. Tá bola v
Izraeli i na návšteve a na
stretnutia spomína aj po ro-
koch s dojatím. Zachránené
deti, ktoré medzičasom vy-
rástli na dospelých mužov,
spomínajú s vďakou na dob-
rých ľudí zo Slovenska.

Rodina Čarajová patrila
medzi skromných, milých
ľudí. O svojich hrdinských či-
noch veľa nerozprávali ani po
opätovnom návrate domov,
do Šrobárovej. Svedčí o tom
i fakt, že pre mnohých Šro-
bárovčanov bola táto infor-
mácia z ich života novinkou.
Ja som sa o ich skutku do-
zvedela z rozprávania mojich
rodičov, a tak som túto infor-
máciu posunula ďalej. Foto-
grafie a dokumenty, ktoré mi
ochotne poskytli dcéry pána
Čaraja, našli svoje čestné
miesto na výstave v našom
kultúrnom dome pri príleži-
tosti osláv 90. výročia vzniku
našej dedinky. Obidve žijúce
dcéry boli pozvané i na sláv-
nostný program. 

Za svoj ľudský čin si táto
rodina zaslúži náš obdiv  a
úctu. Sme radi, že boli sú-
časťou našej histórie, že vy-
rastali a žili v našej dedinke. 

Mgr. Božena Gažová

„Počuli ste? Naše dve do-
teraz úspešné spevokoly
končia s činnosťou!“ – ta-
kéto nepríjemné zvesti sa
šíria v kruhu milovníkov
kultúry v Kolárove.

Ako to vlastne je? Naozaj
sa Kolárovčanom nechce
spievať? Po odpoveď DELTA
zašla za Žofiou Nagyovou,
hudobnou pedagogičkou a
vedúcou spevokolov, nad
osudom ktorých visí Damo-
klov meč zániku. Slová Žofie
Nagyovej nás nepotešili: „Ne-
rada o tom hovorím, veď ešte
nie je úplný koniec, no keď
sa niečo mimoriadne priaz-
nivé nestane, oba spevácke
zbory odídu do spomienok
ľudí, ktorí v nich radi spievali,
alebo ich spev vďačne vypo-
čuli a potleskom odmenili.“

Kríza najprv postihla žen-
ský komorný spevokol
Úsmev, ktorý vznikol roku
1998 pri príležitosti 30. výro-
čia odovzdania budovy Zá-
kladnej školy J. A. Komen-
ského. Naposledy zaspieval
na Deň slovenskej kultúry
vlani v júli, no potom sa jeho
rady stenčili. Napokon zos-
tali len štyri speváčky, čo je
na interpretáciu piesní veľmi
málo.

Podobný osud má aj spe-
vokol kolárovských dôchod-
cov Harmónia, ktorý končí po
27 rokoch úspešnej činnosti.
Jeho prednosťou bolo, že v
repertoári mal slovenské i
maďarské čísla a tak kultivo-

vaným spôsobom prispieval
k udržaniu tolerantného
ovzdušia v Kolárove aj na
okolí. Naposledy jeho členo-
via zaspievali vlani v de-
cembri, potom sa už pre ich
malý počet nestretli. Harmó-
niu položilo na kolená najmä
to, že v ostatnom čase zo-
mrelo päť aktívnych členov a
ďalší dvaja odišli do penzió-
nov mimo mesta.

Žofia Nagyová robí všetko
čo je v jej silách. Okrem
iného, koncom februára zvo-
lala na stretnutie tridsiatich
Kolárovčanov s nadaním na
spev. Mali sa spolu zamýšľať
nad tým, ako oživiť aspoň je-
den zo spevokolov, inými
slovami – ako prelomiť ne-
záujem ľudí o skupinový
spev. Odozva na pozvanie
bola viac než nepríjemná – z
oslovených prišli len tri ženy,
aj tie iba kvôli tomu, aby vy-
svetlili, prečo oživenie spe-
vokolu momentálne nemôžu
podporiť.

A tak nad existenciou
dvoch kolárovských amatér-
skych telies visí veličizný
otáznik. Starší už nevládzu,
alebo odchádzajú z tohto
sveta, mladším sa do spevu
akosi nechce. Na príčine
bude zrejme aj to, že kolekti-
vizmus z ľudí vymiera, okrem
toho každého gniavia starosti
všedného dňa. V tejto situá-
cii ťažko dakoho donútiť, aby
sa do spievania pustil
ochotne a s dobrou náladou. 

fb

„Veľmi blízko k profe-
sionálom…,” tieto slová odznievali naj-
častejšie s mnohými ďalšími chválami
predstavenia Snehulienka a zopár trpa-
slíkov. „Je to neuveriteľne vydarené
predstavenie, scénografia, kostýmy,
hudba, mnohé herecké výkony a aj ré-
žia má naozaj blízko k profesionálnym
súborom,” vyjadrila sa študentka Aka-
démie umení v Banskej Bystrici Eva Ro-
rian Javorská, ktorá ako bývalá členka
Dramaťáku prišla podporiť súbor, v kto-
rom pred rokmi začínala.

Výkony členov súboru oceňuje nielen pro-
fesionálna či laická verejnosť, ale aj prezident
slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý
sa už pravidelne zúčastňuje slávnostných
premiér. „Chodím sem naozaj úprimne rád,
výkony týchto mladých ľudí by naozaj mali
byť vzorom pre mnohých ľudí nielen vo svete
divadla. Je naozaj pozoruhodné ako sa pod-
nikatelia, sponzori a rôzne inštitúcie dokážu
spojiť s mladými ľuďmi pre tak dobrú vec,
ako nám dnes večer predviedli,” povedala
hlava štátu. 

Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka
pri MO MS Komárno, pretože o ňom je reč,
tento rok oslavuje desiate výročie svojho

vzniku.  Pri tejto príležitosti pripravili svoj
štvrtý muzikál. Tentokrát ide o úplne pô-
vodné dielo. Scenár napísal vedúci súboru
Jozef Černek, hudbu komponoval Peter Em-
mer. Spolu s premiérou predstavili diváckej
verejnosti aj CD album, na ktorom nájdu di-
váci všetky skladby z muzikálu.

Dvojhodinový muzikál má úžasnú výpravu
a krásnu rozprávkovú atmosféru. Klasický
príbeh Snehulienky je doplnený štrnástimi
skladbami a mimoriadne príjemným humo-
rom. Každý jeden z hercov na javisku podáva
naozaj prekvapivý výkon. Je len málo mo-
mentov, keď si divák uvedomí, že predsa len
sú to väčšinou deti a amatérska pôda. Práve
naopak, plynulosťou deja a zaujímavým spô-
sobom rozprávania príbehu vás vtiahnu tak-
povediac medzi seba.  Dve hodinky ubehnú
ani sa nenazdáte. Potom vám je už len ľúto,
že rozprávka tak rýchlo skončila a zisťujete,
kedy budú hrať najbližšie.

Je naozaj zložité vybrať, ktorá postava pre-
konáva ostatné, pretože tu naozaj platí, že
malá postava nie je. Za zmienku ale určite
stojí napríklad postava Zrkadla a jej prota-
gonistka Viki Beňová. 

“Vikina je rozhodne výnimočný talent, nie-
len ako herečka, speváčka, ale vynikajúco
tancuje a hlavne dokáže správnym spôso-

bom inšpirovať a strhnúť so sebou aj zvyšok
súboru. Navyše a to je pre mňa podstatné,
patrí k ľuďom, ktorí, aj keď už majú naprík-
lad tanec zvládnutý, prídu na každú skúšku
a budú trénovať s ostatnými aj štyri hodiny
denne trikrát do týždňa. Aj to je dôvod, prečo
je náš muzikál vystavaný akoby okolo
Zrkadla. Pochvala však patrí každému jed-
nému, kto sa zapojil a tvrdo pracoval. Od
scénografa, cez kostýmy, web, propagáciu,
zvuk a samozrejme hercov, na každého jed-
ného človeka a to ich je okolo stovky, som
nesmierne hrdý,” vyjadril sa po predstavení
Jozef Černek. Sám si zahral postavu Poľov-
níka, ktorý spolu s trpaslíkmi dodáva prí-
behu správnu dávku humoru.

Diváka určite zaujme aj postava Snehu-
lienky, ktorú skvelo stvárňuje Ivanka Kolo-
šová. Príbehu  dáva jemnosť najmä v mimo-
riadne podarených scénach s trpaslíkmi.
Krásne stvárnenie vzbury, ktorá aj v reál-
nom svete prichádza v Snehulienkinom
veku, nájdete v scénach s Temnou kráľov-
nou. Janka Szigetiová, ktorá je zároveň člen-
kou Slovenských rebelov sa zhostila úlohy
kráľovnej s neuveriteľnou gráciou a razant-
nosťou. Jej scény s Poľovníkom vyvolávali
medzi divákmi skutočne nefalšované salvy
smiechu.

Rovnako tak zaujali  trpaslíci, každý jeden
z nich má vlastnú charakteristiku a spolu vy-
tvárajú bandu, čo vás naozaj zabáva od za-
čiatku až do konca. Vyslovene pre deti je
vytvorená čarovná postava škriatka Puka,
ktorý nám sem trochu zablúdil z inej roz-
právky a síce sa objavuje až na jej konci, prí-
beh rozkošne zavŕši. Niet divu, že najmä u
detí si Roberta Krmášková, vedúca súboru
Slovenskí rebeli, získava veľké sympatie.
Celý muzikál je okorenený úžasnými a ne-
smierne náročnými choreografiami, ktoré vy-
tvorila Broňa Bočáneková a jej Junior club. 

Muzikál je krásnou rozprávkou, na ktorú
deti smú vziať aj dospelých. Vo chvíľach,
keď už máte pocit, že viete, čo bude nasle-
dovať, sa stane zrazu čosi úplne iné, ne-
máte čas sa ani chvíľočku nudiť, lebo úžasne
stvárnená postava rozprávačky (Kristínka
Perlová) vás posunie o kúsok ďalej a nasle-
duje jedna skladba za druhou. A ak by vám
predsa len bolo málo a chýbalo by vám čosi
viac, tak vedzte, že muzikál je sprevádzaný
aj malou laserovou show. Ak aj nie ste práve
priaznivci divadelného umenia, tento muzikál
si choďte pozrieť už len pre jeho atmosféru
a preto, aby ste sa inšpirovali, čo všetko sa
dá, keď sa naozaj moc moc chce.

Jana Pipíšková

Snehulienka a zopár trpaslíkov Prečo Kolárovčanom nie je do spevu

Otázniky nad Úsmevom
i Harmóniou

Pomáhať je ľudské...
KOMÁRNO.



16 DELTASzÓRAKOzÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Magyarlakta – vi-
dékek krónikája 14.35 Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságá-
ban 16.10 Jövő időben 16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő 17.20 Híradó+
17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, benne: sporthírek 20.15
Időjárás20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az este 23.00 Hír-
adó 23.14 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 13.50 Garfield 14.15 Sandokan 14.45 Zazie kisasszony
14.55 Heathcliff  15.15 Hunyormajor15.40 Telmo és Tula15.50 Egér-úti ka-
landok 16.15 Tappancs-mesék 16.40 Boldogvölgy 16.50 Babar és Badou
kalandjai 17.15 Aprónép 17.20 Timothy iskolába jár 17.45 Trombi és Tűz-
manó 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Len-
gyelország 21.10 Heartland  21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Az
A38 hajó színpadán: Bjelo Dugme Real Tribute I.

DUNA

7.35 P´amende 8.10 Kultikon8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd
9.40 Élő egyház  10.10 Isten kezében 10.35 Rome Reports 11.05 Klub-
szoba  12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Utánam, srácok!  14.55
Hungarikum  15.25 A zenén túl 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szi-
gete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek
19.45 Linda, 2. 20.55 A hegyi doktor 21.40 Hírek 21.50 Dunasport 21.55
Dokureflex. Benne. Magyarok a Barcáért 23.45 Kultikon

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

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Reflektor
10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.35 Csók és csata
16.10 Az örökség  16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-
híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Ba-
rátok közt 22.05 Castle  23.05 CSI: A helyszínelők

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 14.00 Szerelem zálogba 15.00 Szeretők és ri-
válisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ – Párbaj
19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30 Agy-
menők  22.00 Való világ 23.30 RTL Klub-híradó 

STORY TV

13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: Hajnali derengés. Am. krimi
16.50 Poirot: A Styles-i rejtélyes eset. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.30 Co-
lumbo: Végzetes nyom. Am. krimi 20.30 Hír 24 21.35 Mr. Selfridge 22.55
A hidegsebész  23.55 Dallas. 

VIASAT

8.10 A médium   9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy  11.35 Doktor
House12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  13.25 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House 18.20 Jóbarátok 19.15 Szerintük
a világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Sze-
rintük a világ 21.25 48 óra akcióvígjáték 23.25 Nyugdíjas bajkeverők

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Corgoň liga B.Bystrica – Košice 9:30 Olasz
foci AC Miláno – Chievo 11:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Hamburg
- Vardar-Skopje 13:00 Francia foci 15:00 Olasz foci SSC Napoli – Ju-
ventus 17:00 Francia fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna 19:00 Olasz foci
Udinese – Catania élő közv 21:00 Olasz foci  Livorno - Inter

STV :1
7.15 Légi zsaruk  8.00 Hírek 9.20 Csodálatos helyek a Földön 10.15 A
világ képekben 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.50 A sétány 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20
Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó 20.20 Nanga Parbat Ném. filmdráma 22.00 Gördülő
pokol  22.45 Életben maradni

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 A tolmács 9.50 Szemtől szemben 10.20 Fókusz
11.05 Mesterségek 11.25 Fúvószene 11.40 Élő körkép 12.05 Artspektrum
12.15 Lefújva 12.55 Bajnokok Ligája-magazin 13.50 Sportvisszhang 14.25
Autószalon 15.15 Fókusz 16.00 Cseh magazin 16.30 Hírek 16.40 Hírek
magyarul 16.50 Jégkorong Extraliga 17.45 Esti mese  19.55 Hírek 20.00
Bevándorlóból milliomos Henry John Heinz 21.00 Hírek 21.25 Sport 21.30
Művészet 21.45 Tudomány 22.15 Euromozi: Rá se hederíts! vígjáték

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak  10.45 Feleségcsere 12.10 Dög-
lött akták 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk  15.00 Egyről a kettőre
15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor  21.40 Családi tit-
kok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi  23.05 Egyről a kettőre   

JOJ

7.30 Topsztár 8.05 Új panelházi történetek 9.05 Bírósági akták 9.55 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont   13.40
Őrangyalok 14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó
17.15 Őrangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi
történetek 21.30 Kukucska 22.30 Örökség 24. 23.30 A Geiss család

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Hacktion újratöltve 14.35
Különleges mentőalakulat 15.25 A múlt fogságába 16.15 Híradó+ 16.30
Rex felügyelő 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Bosszú  22.10 Az este 22.50 Híradó, sport
23.04 Verssor... 23.10 A látogató Magy. tévéfilm 23.40 Szimpla történet 

M2

6.00 Rajzfilmek 15.20 Fixi, Foxi és barátaik15.40 Telmo és Tula 15.50 Ken-
guk 16.05 Egérúti kalandok 16.25 Domonkos, az okostelefon 16.30 Tap-
pancs-mesék 16.50 Boldogvölgy 17.00 Babar és Badou kalandjai 17.20
Timothy iskolába jár 17.45 Trombi a Tűzmanó 17.55 Mesélj nekem! 18.05
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland 21.55
A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Az A38 hajó színpadán: Turbo

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Domovina 8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó
8.35 Hazajáró  9.05 Közbeszéd  9.30 Zebra 10.00 A hegyi doktor, 97/35.
10.50 Linda, 2. 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Vers 14.30 Gya-
logbéka15.10 Hungarikum 15.40 Darabokra szaggattatol 16.30 Térkép
17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Köz-
beszéd 19.05 Életképek 19.45 Mire megvénülünk 20.50 A hegyi dok-
tor21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Az álomnő Am.–ang.–ném. film
23.25 Kultikon 23.50 Háború a nemzet ellen 

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

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top
Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor  13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy
ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség
16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen
négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok
közt 22.05 A mentalista  23.10 Életre-halálra

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyé-
kában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig14.00 Szerelem zálogba15.00
Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők  17.00 Való világ
18.00 A nagy svindli  19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, bajban vagyok!
21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.30 RTL II híradó 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk, 41. 13.00 Született feleségek  14.50 Columbo:
Végzetes nyom 16.50 Poirotn19.00 Hír 24 19.35 Columbo  20.30 Hír 24
21.35 Férjhez mész, mert azt mondtam. Am. vígjáték 23.35 Dallas

VIASAT

8.50 A médium 9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy 11.35 Doktor
House  12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszíne-
lők 15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House 18.20 Jóbarátok 19.15 Sze-
rintük a világ 19.20 Jim szerint a világ 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20
Szerintük a világ 21.25 Golyózápor akciófilm 23.10 CSI: A helyszínelők

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci  Sassuolo - AS Róma 10:00 Francia foci
12:00 Francia fociösszefoglaló 13:00 Olasz foci Livorno – Inter 15:00 Copa
Libertadores 15:30 Olasz foci SSC Napoli- Juventus 17:30 Handball show
18:00Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Olasz foci  Udinese - Catania

STV :1
6.25 McLeod lányai 7.10 Nash Bridges – Trükkös hekus 8.00 Hírek, sport-
hírek 9.10 Szélsőséges szakértők 10.15 Galileo 10.45 Párbaj  11.15 Csa-
ládi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat,
ültess fát! 14.50 Őrült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szél-
sőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek, időjárás 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand Hotel II.  22.35
Különleges egység 

STV :2
7.30 Hírek  8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.10 Bevándorlóból millio-
mos. Henry John Heinz 10.05 A falka  10.30 Cseh magazin 11.00 Fókusz
11.45 Sportvisszhang 12.15 Élő körkép 12.45 Artspektrum 12.55 Az évnek
hat napja van 14.15 Família 14.40 Egyházi magazin 15.15 Fókusz 16.00
Ukrán magazin 16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong, Ext-
raliga 17.45 Esti mese 19.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55 Hírek
20.00 Tévhitek a tejről Ném. dokfilm 21.00 Hírek 21.25 Sporthírek

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő
12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk  15.00 Egyről a
kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor. 21.40 Családi tit-
kok 22.40 Két pasi – meg egy kicsi  23.05 Egyről a kettőre 23.35 Monk 

JOJ

6.25 Híradó 7.25 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták
9.50 Bírósági akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40
Őrangyalok  14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó
17.15 Őrangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi
történetek. 21.30 Castle 22.30 Az özvegyasszony 23.30 16 utca.  akciófilm

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
12.30 Hrvatska kronika 13.05 Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.35
Különleges mentőalakulat 15.25 A múlt fogságában, 16.10 Jövő időben
16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelő 17.20 Híradó17.35 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.10 Bábel – Hesná-
val a világ 22.10 Az este 22.45 Híradó 23.03 Verssor... 23.10 Summa 

M2

6.00 Rajzfilmek  15.05 Zazie kisasszony 15.15 Heathcliff 15.40 Fixi, Foxi
és barátaik 16.00 Telmo és Tula 16.10 Kenguk 16.25 Tappancs-mesék
16.50 Boldogvölgy 16.55 Babar és Badou kalandjai 17.20 Timothy isko-
lába jár 17.45 Trombi és Tűzmanó  17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Kapán innen, kaszán túl 21.10 Heartland  21.55 A kö-
vetkező! 22.50 Ridikül 23.35 Az A38 hajó színpadán: DJ Bootsie trió

DUNA

7.10 Magyar elsők 7.30 Híradó 7.35 Unser Bildschirm 8.00 Könyvajánló
8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd  9.35 Sportaréna
10.05 A hegyi doktor 10.55 Mire megvénülünk 12.00 Híradó 12.25 Kí-
vánságkosár 14.25 Vers 14.30 Gyalogbéka15.00 Közlekedés XXI. 15.30
Régészeti szenzáció az Urálon túli sztyeppén 16.30 Térkép 17.00 Capri
– Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd
19.05 Életképek 19.40 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos  20.40 A hegyi
doktor 21.25 Hírek 21.30 Dunasport 21.40 Félszemű Jack  Am. film

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00 Tények 19.30 Az
élet show-ja 20.40 Édes élet  21.55 Jóban-rosszban 22.50 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor
10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és csata
16.10 Az örökség  16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-
híradó  19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Ba-
rátok közt 22.05 Szulejmán 23.25 Házon kívül

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyé-
kában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zá logba 15.00
Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt  16.30 Agymenők 17.00 Való világ
18.00 A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, bajban vagyok!
21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  23.30 Híradó 

STORY TV

13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: Végzetes gyakorlat 16.50 Po-
irot: Mrs. McGinty halott. 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Columbo a guil-
lotine alatt  21.35 Elátkozott Ella. Am.–ír–ang. vígjáték 23.20 Dallas 

VIASAT

8.00 A médium   9.45 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy  11.35 Doktor
House  12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszí-
nelők  15.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House18.20 Jóbarátok 19.15
Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Szerintük a világ, 113. 21.25 Őrült város  23.50 Gyilkos körzet 

7:00 Mix zóna 8:00 Corgoň liga Slovan – Senica 10:05 Olasz foci Lazio
– Parma 12:00 Atlétika 13:35 Olasz foci Udinese – Catania 15:30 Svéd
jégkorong 17:30  Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Olasz foci AS
Róma – Parma élő közv 20:30 Olasz focimagazin 21:00 Olasz foci Li-
vorno - Inter

STV :1
6.35 McLeod lányai  7.15 Nash Bridges  8.00 Hírek 9.15 Szélsőséges
szakértők 10.20 Galileo 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hír-
adó 12.20 Nők klubja 13.55 Irány a kert! 14.15 Igaz történetek Katka
Brychtovával 14.50 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50
Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 20.20 Bajnokok Ligája, labdarúgó-mérkőzés  23.25 Nash Bridges 

STV :2
7.30 Hírek  8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.05 Tévhitek a tejről.
9.50 Csehországon át 10.20 Ukrán magazin10.45 Fókusz 11.30 Ren-
delő 12.05 Élő körkép 12.40 Artspektrum 12.45 Folklórműsor 13.30 Az
évnek hat napja van  14.40 Tudomány 15.15 Fókusz 16.00 Magyar ma-
gazin 16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong.
Extraliga 18.45 Esti mese 19.40 Tesztmagazin 19.55 Hírek 20.05 A lát-
hatatlan ellenség21.00 Hírek 21.25 Sporthíradó 21.30 Művészet 21.45 A
férfi, aki nem tért vissza Csehszlov. film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő  12.10 Döglött
akták 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk 15.00 Egyről a kettőre 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak  19.00 Híradó 20.30 Csehszlovákia hangja 21.50 A zöld íjász
22.50 Két férfi – meg egy kicsi 23.20 Egyről a kettőre  23.50 Monk

JOJ

7.25 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Őr-
angyalok  14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Őrangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi törté-
netek 21.30 Dr. Csont  22.30 CSI: Miami helyszínelők  23.30 Castle 
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Horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19.

Türelem, figyelem, tolerancia – ezek
legyenek a jelszavaid ezen a héten.
Ellenkező esetben sajnos olyat
mondhatsz, amivel saját magad alatt
vághatod a fát.

bIKA - Iv. 20. - v. 20.
Nyitottnak, előzékenynek és barát-
ságosnak kellene lenned, különösen
a munkahelyeden, ahol ellenségei-
det ezzel a magatartással könnye-
dén leszerelheted.

IKREK - v. 21. - vI. 21.
A munkahelyeden népszerű leszel,
még az is lehet, hogy a felettesed úgy
vélekedik, te vagy a nélkülözhetetlen
kolléga, aki nélkül megállna az élet!

RÁK - vI. 22. - vII. 22.
Ne most kezdj el fogyókúrázni, mert a
koplalás vagy a diéta hatására olyan
idegessé válhatsz, hogy mire véget ér
ez a hét, sok ellenséged lehet.

OROSzLÁN - vII. 23. - vIII. 22.
Egy egyéjszakás szerelmi kaland fel-
villanyozhat, illetve egy titokban tar-
tott szerelmi viszony tehet boldoggá
hosszú távon. 

Szűz - vIII. 23. - IX. 22.
Tartsd észben, hogy a felettesednél
okosabbnak lenni fegyelmezetlen-
ség. Alkalmazkodj, a véleményedet
tartsd meg magadnak, és törekedj
arra, hogy a határidős feladataidat
időben elvégezd.

mÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Váratlan kiadás borzolhatja az ide-
geidet, és vannak családtagok, akik
olyan terveket szövögetnek, ame-
lyekről te világosan látod, hogy si-
kertelenek lesznek.
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

A most kezdődő szerelmi kapcsola-
tok végre-valahára úgy alakulnak,
ahogy azt a legszebb álmaidban lát-
tad. Egyformán gondolkodtok mind-
arról, amit te fontosnak tartasz.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Ne nézz senkit se madárnak, mert
erre könnyen rájönnek, és barátok
helyett ellenségeket gyűjthetsz. Gyer-
mekedre nagyobb figyelmet fordíts.

bAK - XII. 22. - I. 19.
Amennyiben házas vagy, partnered
rokonsága ismét kihúzhatja nálad a
gyufát, főleg ha egy régi, idegesítő
téma kerül újra terítékre.

vÍzöNTŐ - I. 20. - II. 18.
Házas- vagy élettársaddal a kap-
csolatod feszültté válhat, mert part-
nered nehezen tudja kezelni a mun-
kahelyeden kialakult bonyolult hely-
zetet.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Népszerű leszel, sokan keresik a
társaságodat, és olyan személyek-
nél lesz téma az életed, akikről ezt
el sem tudtad volna korábban kép-
zelni.

A Komáromi Selye János Egyetem Hallgatói
Önkormányzata 2014. április 7. és 11. között
megrendezi a Komáromi Egyetemi Napokat. 

A hétfői (április 7) nap a szakmaiság jegyében
zajlik majd. Az előadók között lesz Domján And-
rás hipnoterapeuta, aki az egyre népszerűbb
agykontroll világába kalauzol el. A délutáni prog-
ramban a Gazdaságtudományi Kar épületében
egyetemünk volt diákja, Zalaba Krisztián tartja
majd Online marketing szemináriumát. A Tanár-
képző Karon elsőként Dr. habil. Szinetár Csaba
tartja meg előadását, melynek témája: Vörös-
tenger tengerbiológus szemmel. Idén első ízben
a Református Teológiai Kar épületében is több
előadás hallgatható majd, akik közül kiemelendő
előadó Prof. Dr. Márkus Mihály, nyugalmazott
püspök.

Kedden délelőtt a Konferenciaközpontban 10
órától Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója
lesz a vendég. Előadásának témája: „Hogyan
viszonyuljunk a változásokhoz?”. 11 órakor a
Sziget Fesztivál megálmodója és alapítója, Ge-
rendai Károly lép majd a nagyközönség elé.
Délután ismét a karoké a főszerep. A Tanár-
képző Kar épületében 14 órától PaedDr. Nagy
Melinda, PhD., tarja meg előadását, melynek
címe: Személyazonosítás az igazságügyi gya-
korlatban és a kriminalisztikában. Ez után 15 óra
30 perctől egy kerekasztal beszélgetésre kerül
sor, a kar magyar nyelv és irodalom tanszékén
működő MA Populáris Kultúra Kutatócsoport
szervezésében. A Gazdaságtudományi Kar
épületében 13 órától indul be az élet, amikor is
Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkár, valamint Dr. Balogh Csaba,
Magyarország szlovákiai nagykövete tartja meg
előadását. Ezt követően 15 óra 30 perctől Ba-
kacsi Gyula, a Corvinus Egyetem tanárának
előadása következik. A Református Teológiai

Karon 13 órától Dr. Szénási Szilárd, református
lelkész egy nagyon érdekesnek ígérkező elő-
adással lép majd a hallgatóság elé, melynek
címe: „A szcientológia, mint vallás?”. A keddi
napon lehetőség lesz pingpong bajnokságon is
részt venni, valamint kiderítjük, ki is a legkemé-
nyebb legény a gáton, vagyis kiderül, hogy ki a
Selye legerősebb embere. Az este záró prog-
ramja az egyetemi buli lesz.

A szerdai nap a tudományé lesz, ugyanis Tu-
dományos Diákköri Konferencia zajlik majd a
Konferenciaközpontban. Délután folyamán kez-
detét veszik a játékok, ugyanis a Klapka téren a
sakkozni vágyók mutathatják meg tudásukat,
este pedig póker illetve biliárd bajnokságban is
megmérettethetik tudásukat a versenyzők.

A csütörtöki nap főként a sportról fog szólni.
Lesz majd röplabda bajnokság, kosárlabda, foci,
illetve fitness is. Akik nem a sportok hívei, azok-
nak délelőtt 11 órától szervezett, csoportos
erődlátogatás lesz. Délután 15.00 órai kezdettel
a Tanárképző Kar épületében történelmi film-
klub veszi kezdetét, melynek témája az I. világ-
háború kitörésével foglalkozik majd.

A pénteki napon immár X. alkalommal kerül
megrendezésre a „Futás a jövőért” nevű ren-
dezvény, amelyen együtt futnak a komáromi
magyar óvodások, alapiskolások, középiskolá-
sok és az egyetemisták. Majd este a legna-
gyobb szabású program kerül megrendezésre a
sportcsarnokban, ahol is az Irigy Hónaljmirigy 2
órás élő nagykoncerttel szórakoztatja az egy-
begyűlteket. A nagykoncertet követően éjféltől a
talán mindenki számára ismert Dévényi Tibi bá-
csi mulattatja majd a bulizni vágyó közönséget
retro zenékkel és a híres pöttyös labdájával.

Részletesebb program, valamint információk
az egyes programokról és a nyereményjátékról
a www.egyeteminapok.sk honlapon olvasha-
tóak. Duba Attila

Érdemes időben érkezni, mivel az alaphangulatról a
tehetséges fiatalokból álló Kedilek együttes gondos-
kodik majd. Repertoárjukat a magyar blues és rock tör-
ténelem legszebb dalai alkotják. Természetesen a buli
egészen hajnali 2 óráig tart az LM-Retro Band jóvol-
tából, akik bulis rock slágerekkel szórakoztatják majd
a nagyérdeműt. A szervezők azt is elárulták,hogy idén
augusztus 1-2-án,ötödik alkalommal kerül megrende-
zésre a Tumultus Fesztivál Perbetén,ahol többek közt
fellép a Republic és az Ossian együttes is. További in-
fók a facebook-on vagy a  tumultus.eu oldalon.

JÁTÉK, JÁTÉK, JÁTÉK
5 darab páros belépőt nyerhet a koncertre, ha

helyesen válaszol az alábbi kérdésre:
Hogy hívják az együttes frontemberét?
A megfejtéseket a DELTA hetilap címére várjuk (DELTA
hetilap, Františkánov 22, Komárno 945 01) legkésőbb
április 3-ig. A nyertesek névsorát az április 7-i szá-
munkban közöljük. A jegyeket a koncert napján a hely-
színen vehetik át.

Megfejtés: ................................................................

Név...........................................................................
Cím: .........................................................................
Telefon: ....................................................................

X. Komáromi Egyetemi Napok 

ÉSZAK-KOMÁROM

RÉV - A Magyar Kultúra
Háza: Április 11, 18.00 „A szere-
lembe belehal, aki él.” Újabb tit-
kos történetek a magyar iroda-
lom nagyjairól, József Attilától
Kosztolányi Dezsőn át Márai
Sándorig: múzsákról, szeretőkről
és a szerelem sokféle arcáról.

Limes Galéria: Tóth Csaba
grafikus és festőművész kiállí-
tása megtekinthető április 22-
ig.

Mokka Café és Bár (Megye
utca 11): Április 3, 18.00 Vi-
lágnomád Komáromban - Va-
rázslatos India, Etil Attila
Buddhai élménybeszámolója.

Selye János Gimnázium

Feszty Árpád terme: Április
15, 17.00 Juhász Anikó és Ju-
hász Dóra: Összetört tükör
című ifjúsági regényének be-
mutatója.

Városi Nyugdíjasklub: „Öt-
letek“ - kézimunka kiállítás ün-
nepélyes megnyitója április 7-
én 14.00-kor. Látogatható áp-
rilis 11-ig.



19MOZAIK - HIRDETÉS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Rondó 13.05 Alpok–Duna–Adria 13.35 Átjáró 14.05 Útravaló
14.25 Különleges mentőalakulat 15.10 A múlt fogságában 16.05 Híradó+
16.20 Rex felügyelő  17.10 Szerencsehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán! 21.20 Munkaügyek – irrealityshow 21.55 Az este 22.35
Híradó 22.49 Verssor...22.55 Barangolások öt kontinensen 23.25 Törté-
netek a nagyvilágból 23.55 Rex felügyelő

M2

6.00 Rajzfilmek 14.10 Tilly és barátai 14.25 Lenny és Twiek szerint a világ
14.30 Sandokan  14.55 Zazie kisasszony 15.05 Heathcliff 15.25 Fix, Foxi
és barátaik15.50 Telmo és Tula 16.00 Kenguk, 16.25 Tappancs-mesék
16.50 Boldogvölgy 17.20 Timothy iskolába jár 17.45 Trombi és a Tűzmanó
I. 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 15 per-
ces kajái 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Az A38
hajó színpadán: Amanda Palmer

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Magyar klasszikusok új
köntösben  9.05 Közbeszéd 9.30 Akadálytalanul  10.00 A papiros törté-
nete 10.15 A hegyi doktor 11.05 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos 12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Gyalogbéka 15.00 Boszniai pirami-
sok 15.35 Táncvarázs 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete  18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek19.45 Sándor
Mátyás 20.50 A hegyi doktor 21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Egy bo-
lond százat csinál. Magyar film 23.30 Kultikon 23.55 MüpArt Classic

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Knight Rider  15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban
22.50 Sherlock és Watson  23.55 Kettős ügynök 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet  9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Refl ektor
13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség  16.50 A gyanú árnyékában 17.55
Fókusz 18.30 RTL-híradó  19.30 Négyen négy ellen 20.10 Éjjel-nappal
Budapest 21.30 Barátok közt 22.05 Csoportos szex  filmvígjáték

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 53. 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba
15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt, 16.30 Agymenők  17.00
Való világ, 18.00 A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  23.30 Hír-
adó

STORY TV

2.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 14.50 Columbo: Co-
lumbo a guillotine alatt.  16.50 Poirot: Macska a galambok között. 19.00
Hír 24 19.30 Columbo: Diplomáciai mentesség 20.50 Labdarúgás. Eu-
rópa-liga 23.15 Jim szerint a világ 23.45 Európa-liga – öszszefoglaló

VIASAT

8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.40 Igazgyöngy
11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  13.25 CSI:
A helyszínelők  14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok  17.15
Doktor House 18.20 Jóbarátok  19.15 Szerintük a világ. 19.20 Jim szerint
a világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ, 115. 21.25
Emberi tényező 22.25 CSI: A helyszínelők  23.25 Nikita

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30
Svéd jégkorong 11:30 Olasz foci AS Róma – Parma 13:30 Handball show
14:00 Olasz foci Sampdoria – Fiorentina 16:00 Olasz foci AC Miláno –
Chievo 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Emelec – Flamengo
Copa Libertadores

STV :1
7.20 Nash Bridges  8.05 Hírek, benne: sporthírek 9.15 Szélsőséges szak-
értők,  10.20 Galileo  10.50 Párbaj  11.20 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 14.00 Konyhatitkaim 14.45 Őrült szerelmesek 16.00 Hír-
adó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.45 Párbaj. 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Románc a tetőn Ném. filmvígjáték
21.50 Riporterek 22.20 A belső ember 

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Csodaműterem 9.05 A láthatatlan ellen-
ség. Dokfilm  10.00 Úton. Csehország 10.25 Magyar magazin  10.50 Fó-
kusz 11.35 Ötórai tea 12.20 Élő körkép 12.50 Artspektrum 12.55 Szerenád
Martinának. Tévéfilm 13.50 Idősebbek klubja 14.25 Hallássérültek tévé-
klubja 14.55 Rendőrségi magazin 15.15 Fókusz 16.00 Roma magazin
16.30 Hírek 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jégkorong. Extraliga 17.45 Esti
mese  19.55 Hírek 20.00 Az ismeretlen Velence. Ném. dokfilm

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Csehszlovákia hangja 10.00 A fiúk nem sírnak 11.10
Rex felügyelő  12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk
15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó, benne: sport
20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi
23.05 Egyről a kettőre. 23.30 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ

7.25 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták, 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont  13.40 Őr-
angyalok 14.40 Castle  15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Őrangyalok Tévésor. 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20 Idő-
járás 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 2014,  22.30 Csa-
ládi panzió.23.15 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 

CSÜTöRTöK, április 3 SzOmbAT, április 5
M1

9.00 A korona hercege, 77/55. 10.20 Család-barát 12.01 Híradó délben
12.30 Életkerék 13.05 Esély 13.35 A megregulázott fény 13.55 Történe-
tek a nagyvilágból 14.25 Különleges mentőalakulat, 48/30. 15.15 A múlt
fogságában, 160/150. 16.05 Jövő időben 16.20 Híradó 16.35 Rex fel-
ügyelő IV., 15/12. 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következő! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Bízunk benned!
Játékos vetélkedő 21.20 Párizsi mentősök, 24/10. 22.20 Az este 22.55
Híradó, benne: sporthírek 23.14 Verssor az utcazajban 23.20 Örvény
(2001) Am.–ném. filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmek 14.40 Zazie kisasszony 14.50 Heathcliff 15.15 Fixi, Foxi és
barátaik 15.40 Telmo és Tula 15.45 Kengu 16.15 Shaun a bárány 16.20
Tappancs-mesék 16.45 Alex és a varázslatos gyümölcs 16.50 Babar és
Badou kalandjai 17.15 Aprónép 17.20 Timothy iskolába jár 17.45 Trombi és
a Tűzmanó 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sze-
retettel Hollywoodból 21.10 Forma–1. Bahreini Nagydíj 22.55 A következő!

DUNA

8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Mesélő cégtáblák 9.05 Közbeszéd  9.30
Csellengők 10.05 A hegyi doktor 10.55 Sándor Mátyás 12.00 Híradó
12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.25 Gyalogbéka 15.00 Kövek és em-
berek  15.30  A maorik dokfilm 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szi-
gete18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 NB1-es
labdarúgómérkőzés 21.05 Rocca parancsnok 21.50 Hírek 22.00 Du-
nasport 22.05 Mesés férfiak kurblival Csehszl. film 23.35 Kultikon 23.55
Az öldöklő angyal Mexikói film

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tor-
tán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-
ja 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 Férj és feleség vígjáték

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor
13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.35 Csók és csata  16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55
Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen20.10 Éjjel-nappal Bu-
dapest 21.30 Barátok közt 22.05 A zöld íjász  23.05 Gyilkos elmék VI.,

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 54. 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba.
15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00
Való világ, 18.00 A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú ár-
nyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ23.30 Híradó 

STORY TV

9.00 Gyilkos sorok  10.00 NCIS III., . 12.00 A farm, ahol élünk, 44. 13.00
Született feleségek  14.50 Columbo: Összeesküvők. Am. krimi 16.50 Po-
irot: Zátonyok közt. 19.00 Hír 24 19.30 Columbo: Embert barátjáról  21.35
Párizsi helyszínelők 22.35 88 perc. Am.–ném.– kanad. film

VIASAT

6.10 Tv-shop 8.00 A médium 8.55 A médium 9.45 Szívek szállodája 10.35
Igazgyöngy  11.35 Doktor House  12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 13.25 CSI: A helyszínelők 14.20 CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos
számok16.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House18.20 Jóbarátok 19.15
Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Szerintük a világ, 117. 21.25 Brooklyn 9-9 – Nem százas körzet
22.30 Két pasi – meg egy kicsi 23.30 Emberi tényező

7:00 Mix zóna 8:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Koppenhága - Ma-
talurg Skopje 9:30 Svéd jégkorong 11:30 Olasz foci AS Róma – Parma
13:30 Davis kupa  Franciaország – Németország élő közv 18:00 Mix zóna
19:00 Olasz focimagazin 19:30 Total Italian Football  20:00 Francia fo-
cimagazin 20:30 Francia foci

STV :1
7.00 McLeod lányai  7.45 Nash Bridges 8.30 Hírek 9.15 Szélsőséges
szakértők10.20 Galileo  10.50 Párbaj. 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 14.05 Ügyintézés a hivatalokban 14.45 Postaláda (ism.)
16.00 Hírek 16.20 Szlovákia, szeretlek! 17.45 Párbaj 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20 Mit tudom én Szóra-
koztató showműsor 21.40 A szocializmus fétise. Dok. film

STV :2

7.45 Hírek a régiókból 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.10 Az isme-
retlen Velence  9.55 Úton Csehország (ism.) 10.20 Roma magazin 10.50
Fókusz (ism.) 11.35 Folklórműsor 12.20 Élő körkép 12.50 Artspektrum
13.05 Hajnali óra Tévéjáték 14.10 Európa-ligamagazin 14.50 Tenisz Szlo-
vákia–Ausztria Davis-kupa, élő 19.55 Hírek 20.00 A befagyott bolygó
Koprod. természet- film 20.55 Família 21.20 Sporthíradó 21.30 Mozim-
agazin 21.55 Gyanakvó szerelem (1941) Am. film 23.40 Pozsonyi

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fi úk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő V., 15/2. 12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles III., 24/18.
14.10 Monk – Flúgos nyomozó15.00 Egyről a kettőre VII., 19/15. 15.30 Két
pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS VII. Am. sorozat, 24/11. 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok Tévésorozat
22.40 Az Angyal (1997) Am. akciófilm

JOJ

7.30 Topsztár 8.05 Új panelházi történetek 9.05 Bírósági akták 9.55 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták, 7. 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont IV. 2.
13.35 Őrangyalok 14.35 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Hír-
adó 17.15 Őrangyalok . 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó, benne: sport
20.20 Időjárás- 20.30 Nemzetek párbaja 22.15 A Barbár – Legenda a
szellemharcosról

PÉNTEK, április 4
M1

5.20 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Családba-
rát 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.05 Pecatúra 10.35 Kincsünk, a ló,
12/5. 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.10 Szabadság tér 89 12.55 Kor-
társ 13.30 A világörökség kincsei 13.50 Épül a park 14.50 Ég, föld, férfi,
nő Dunakanyar 15.45 Gasztroangyal 16.45 Forma–1. Bahreini Nagydíj,
időmérő edzés 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Összekutyulva (2006) Am. vígjáték 22.05 Első eme-
let Az utolsó koncert 23.25 A bőség földje Am.–ném.–kanad. film

M2

6.00 Rajzfilmek 12.20 Az én kis szörnyem 12.45 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 13.10 Szófia hercegnő  13.35 Varázslók a Waverly helybol 14.25
Phineas és Ferb 14.45 Mickey egér játszótere,  15.10 A csillagtallér Ném.
film 16.10 Animália 16.35 Shaun a bárány 16.45 Állati portrék 17.00 Tap-
pancs-mesék 17.25 Alex és a varázslatos gyümölcs 17.35 Mézga Aladár
18.05 Trombi és a Tűzmanó  18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Top
Gear 21.35 Forma-1. Bahreini Nagydíj, idomérő edzés 23.20 Autó-mo-
torsport magazin 23.45 Örvény. Am.–ném. filmdráma

DUNA

7.15 Gazdakör 7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul
9.05 Novum 9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Ha-
gyaték Huszárok 11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Kapásjelző 12.00
Híradó – déli 12.05 Vers 12.10 Robbie, a fóka 12.55 Önök kérték 14.00
Honvéd–DVTK NB1-es labdarúgómérkőzés 16.15 Nótacsokor 16.35
Gentryfészek. Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Idojá-
rás-jelentés 18.35 Fölszállott a páva 21.00 Hogy volt?! Váradi Hédire em-
lékezünk 22.00 Mégis szép a világ. Am. film (ff .) 23.20 Dunasport

6.25 TV2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Norbi Update, 10. 11.30 Állator-
ség 12.00 Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 Kalandjárat 13.30 Felforgatók
14.30 Édes élet  17.00 Irigy Hónaljmirigy – Mirigy-sziget 18.00 Tények
19.00 Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói  21.20 Men in
Black – Sötét zsaruk 2. 23.05 A szerelmes levél Am. vígjáték

6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel  9.45 Ízes élet 10.10 Teleshop 11.05 XXI.
század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon kívül 12.10 À la car 12.40
4 ütem 13.20 Tökéletes célpont 14.20 A nagy svindli 16.25 Visszatérés
a kék lagúnába  18.30 RTL-híradó  18.55 Fókusz plusz 20.00 Szombat
esti láz  22.20 A halálraítélt Am. akciófilm

9.00 Minden lében négy kanál  11.00 A titkok könyvtára – A visszatérés
Salamon kincséhez.  12.50 Mindenütt jó. Am. vígjáték 15.00 Nincs kettő
séf nélkül 16.00 Tru Calling – Az őrangyal 17.00 Való világ 18.00 Glades
– Tengerparti gyilkosságok 19.00 CSI: Miami helyszínelők  20.00 Titkok
könyvtára 3. 22.00 Való világ  23.30 A nőmre hajtok. vígjáték

STORY TV

10.30 Dallas 12.30 Danny Blue – A tudatfeletti 13.00 Hajrá, boldogság!
Ang. vígjáték 15.20 Sokk a jóból. Am. vígjáték 17.00 Álomsziget dokto-
rai.  18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple –
21.25 London Boulevard.  23.25 88 perc. Am.–ném.– kanad. film

VIASAT

7.15 Candlefordi kisasszonyok 9.25 Gyilkos sorok 10.30 A nagy étte-
remalakítás Giannival 11.30 A nagy házalakítás 12.25 Doktor House
13.25 Doktor House  14.30 Ebadta tolvajok  vígjáték 16.45 Két pasi –
meg egy kicsi 17.45 Brooklyn 9-9  18.50 Egy fiúról Ang.–am.–fr.–ném. film
20.50 Szerintük a világ 21.00 Bridget Jones naplója vígjáték 23.10 Ebadta
tolvajok Am. vígjáték

7:00 Mix zóna 8:00 Davis- kupa Franciaország – Németország 10:00
Svéd jégkorong 12:00 Emelec – Flamengo Copa Libertadores 14:00
Davis kupa Franciaország – Németország 16:30 Olasz focimagazin 17:00
Francia focimagazin 17:30 Total Italian Football  18:00 Olasz foci 19:55
Rúgj kapufát ! 20:10 Total Italian Football  20:40 Olasz foci

STV :1
7.25 Rajzfilmek 8.45 Fidlibum meséi 9.10 Adj idot Szórakoztató vetél-
kedo gyerekeknek 9.40 Szép bölcsesség. Mesejáték 11.10 Berlin, Berlin,
35. 12.30 Mit tudom én? 13.55 A szocializmus fétise. 14.25 Szlovákia,
szeretlek! 15.50 És megint a Luca! Ném.–cseh vígjáték 17.25 Építs házat,
ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda
Váratlan találkozások 21.20 Igaz történetek  21.55 Lázadók földje – Új
világ  23.35 Leszámolás Denverben Am. film

STV :2

8.30 Hétvége 9.05 A befagyott bolygó. Koprod. természetfilm 9.50 Rendelő
10.20 Az út 10.50 Idősebbek klubja 11.15 Csehországon át 11.40 Öt perc
múlva tizenkettő 12.55 Út a 2014-es világbajnokságig 13.20 Bajnokok Li-
gájamagazin 13.50 Tenisz. Szlovákia– Ausztria, Davis-kupa 16.20 Farmer-
gazdaságok 16.40 Tesztmagazin 17.00 Színészlegendák Sona Valentová
17.05 Mont Oriol Tévéjáték 18.45 Esti mese 19.10 Maja, a méhecske 19.35
A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.00 A koncentrációs táborban születtek
Ném. dokfilm 20.50 Őrangyalok 21.20 Filmklub. Egy kutya, aki a vonatokat
szerette. Jugoszláv filmdráma 22.45 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA

6.45 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.10 Madagaszkár pingvinei 8.35
Szabadítsátok ki Willyt! 4.  10.40 Két csaj a csőd szélén 11.10 Két pasi –
meg egy kicsi 11.35 A szép és a szörnyeteg 12.35 A zöld íjász 13.30
Csehszlovákia hangja 15.05 Harry Potter és a félvér herceg 18.20 Bul-
vármagazin 19.00 Híradó 20.30 Kellékfeleség Am. vígjáték 23.00 Túl jó
nő a csajom Am. vígjáték 

JOJ

7.05 Max Steel 7.30 Kacsamesék 8.20 Jéghercegnő  10.30 Meglepetés
Realityshow 11.30 A Geiss család  12.40 Nemzetek párbaja 14.30 X-Fac-
tor 15.55 Hivatásosok  16.50 Majdnem házas Am. vígjáték 19.00 Híradó,
benne: sport 20.00 Krimihíradó 20.30 A Majmok bolygója: Lázadás Am.
scifi thriller 23.00 A múmia átka Am. kalandfilm

vASÁRNAP, április 6
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Híradó 9.05 Katolikus krónika 9.45 Úton-
útfélen 9.55 Híradó 10.00 Evangélikus magazin 10.25 Meto-
dista ifjúsági műsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Híradó 11.05
Kérdések a Bibliában 11.20 Kel József-portré 11.45 Református
ifjúsági musor 12.01 Hírek 12.25 Hétköznapi kifutó 13.00 Híradó
13.10 Telesport  13.40 „Kellene kiskert, botermo!” 14.00 Híradó
14.10 A tavasz ünnepe 14.30 Út Rióba Labdarúgó-vb-magazin
15.00 Híradó 15.10 Választás 2014 16.30 Forma–1. Bahreini
Nagydíj, a futam 19.00 Választás 2014 19.30 Híradó  20.20 Vá-
lasztás 2014

M2

6.05 Rajzfi lmek 13.45 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal
16.00 Az én kis szörnyeim 16.25 Tatonka történetei 16.50 Zorró
legújabb kalandjai 17.15 Tappancs-mesék 17.40 Alex és a va-
rázslatos gyümölcs 17.45 Mézga Aladár különös kalandjai 18.10
Domonkos, az okostelefon 18.10 Esti mese 19.15 Állatkert a há-
tizsákban 19.40 Domonkos, az okostelefon 20.00 Híradó 20.45
Mad Men – Reklámőrültek 21.30 Forma–1. Bahreini Nagydíj

DUNA

8.40 Rome Reports 9.05 Törzsasztal 10.00 Híradó 10.05
Nyelvorzo 10.35 Lyukasóra 11.05 Híradó 11.10  A schönbrunni
kastély 1.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.20 Vers 12.25 Ybl
Miklós 13.00 Híradó 13.05 Ízőrzők 13.40 Magyar elsők 14.00
Híradó 14.05 Meteora – Görögország  14.25 Hazajáró 15.00
Híradó 15.10 Választás. Benne: 16.00 Híradó 16.25 Szerel-
mes földrajz 17.00 Híradó 17.05 Hogy volt?!  18.00 Híradó
18.40  Zirc 19.00 Választás 2014 19.25 Önök kérték 20.25 Vá-
lasztás 2014

6.25 TV2-matiné 9.40 Asztrovilág 10.45 Stílusvadász 11.15
Stahl konyhája 11.45 Több mint testőr 12.15 Édes élet  13.30
16.00 Megasztár 10! 18.00 Tények 19.00 Választás 2014 23.05
Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói

6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel  9.45 Egész-
ségkalauz 10.20 Teleshop 11.15 Kalandor 11.45 A Muzsika tv
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.20 Jó barátok12.55 Glee –
Sztárok leszünk! 13.55 Döntő szavazat  vígjáték 16.35 Jackie,
a jó fiú akcióvígjáték 18.30 RTL-híradó 19.10 Cobra 11.  20.15
Őrült, dilis, szerelem 22.50 Választás 2014 23.50 Portré

11.15 Titkok könyvtára 3. 13.00 Segítség, bajban vagyok!  18.00
Heti hetes 19.00 Való világ 20.00 Való világ – Kiválasztás 22.00
Belevaló világ, 64. 22.30 Heti hetes, 68. 23.30 Pincérlány –
Édesen is csípős. Amerikai vígjáték

STORY TV

9.35 Andersen meséi 10.30 Dallas 13.30 Downton Abbey
14.40 Hajrá, boldogság! Ang. vígjáték 17.00 Született férjek.
18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír 24 19.25 Poirot: Az
ellopott gyilkosság. Ang. krimi 21.20 A királyért és a koronáért.
Fr. filmdráma 23.15 London Boulevard

VIASAT

7.10 Doktor House  8.00 Doktor House  8.55 Gyilkos sorok  9.55
Trendközelben 10.25 Állati dokik 11.00 Wyatt Earp western
15.00 Sheena, a dzsungel királynője 16.50 Szerintük a világ
16.55 Bridges Jones naplója 19.00 Nyugdíjas bajkeverők 19.55
Szerintük a világ 20.00 CSI: helyszínelok  22.00 Egy erkölcs-
telen mese Am. filmdráma

7:00 Francia focimagazin 7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 8:30
Corgoň liga Trenčín – Slovan 10:25 Svéd jégkorong 12:25 Olasz
foci 14:25 Total Italian Football  14:55 Olasz foci 16:55 Francia foci
18:55 Női kézilabda 20:25 Motormagazin 20:40 Olasz foci

STV :1
7.25 Rajzfilmsorozatok 8.45 Csodaműterem 9.10 A halak élete
9.15 A halak élete  9.40 Autószalon 10.10 Csodálatos helyek a
Földön  11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Vita 12.55 Ügyintézés a hivatalokban 13.15 Poirot-történetek: A
Plymouth-i expressz 14.10 Moszkva nem hisz a könnyeknek
16.40 Senki sem tökéletes 17.40 Irány a kert! 18.15 Konyhatit-
kaim 19.00 Hírek 20.20 A sétány  21.15 Hideghegy  filmdráma 

STV :2

7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura  9.20 Farmergaz-
daságok 9.45 Tesztmagazin 9.55 A koncentrációs tábor szü-
löttei 11.10 Az ostoba asszony Mesefilm 12.00 Egyházi magazin
12.30 A szó 12.50 Tenisz Szlovákia–Ausztria Davis-kupa mér-
kozés 18.15 Őrangyalok  18.45 Esti mese 19.10 Maja, a mé-
hecske 19.35 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.05
Dokumentum- filmklub: Szerelmes állatok Dokfi lm

MARKÍZA

7.05 Rajzfilmsorozatok 8.15 Madagaszkár pingvinei 8.40 Egyrol
a kettore 9.10 Evolúció   vígjáték 11.15 Harry Potter és a félvér her-
ceg  kalandfilm 14.30 Kellékfeleség vígjáték 16.50 Anyám nyakán
19.00 Híradó 20.30 Szemfényvesztők  22.40 Blitz akcióthriller

JOJ

7.10 Pókember elképesztő kalandjai  8.05Kacsamesék 9.00Be-
épített fonök 11.00 Kettős ügynök  12.55 Állj, vagy lő a mamám!
14.55 A majmok bolygója: Lázadás  sci-fi thriller 17.30 A helyes
ár 18.00 Lakáskultúra 19.00 Híradó 20.00 Krimihíradó 20.20
20.30 X-Factor 22.00 Toyboy – Selyemfiú a pácban

Ára: 13 €

0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)

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

Tel.: 0907 750 773

www.erszukuletkezeles.hu

Tavaszi akció! A hirdetés felmutatója 
a kezelésből 10 %

kedvezményben részesül!

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

Tavaszi akció! 

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Április 1-jén ünnepli 8. születésnapját 

Néma Viktória Gútán.
E szép ünnep alkalmából sok
erőt, egészséget és vidám 
gyermekkort kíván: anyu, apu,
hugod Dominika, Néma mama
és papa, keresztapu, Pityu, Zsolti
és az egész rokonság.

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

Március 28-án ünnepelte 
22. születésnapját 

Jassa Kristián Nagykeszin.

„Ma a Nap is Néked szebben ragyog,
Mert ma van a születésnapod.“

Március 26-án ünnepelte 73. születésnapját

Pintér Gizella Izsán.

Szívből köszöntik és boldog szüle-
tésnapot kívánnak: szülei, testvérei,
barátnője Ramóna, barátai, ismerő-
sei és az egész rokonság.

Köszöntik őt: lánya
Erika párjával 

Rolanddal, és két 
unokája Alexandra 
és Tivadar, akik sok 

puszit küldenek 
a mamának.

Régi ár           Új ár
Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €
Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €
Megrendelését elküldheti vagy a  köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: Ul. Františkánov 22, 
945 01 Komárno, Tel.: 0905 213 967, E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!

Könyvajánlatunk

Április 2-án ünnepli 
80. születésnapját 

Vicena Margit 
(Rózsi néni) 

Komáromban.

Sok szeretettel köszöntjük 
és jó egészséget kívánunk: 

szomszédasszonyai.

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

Április 4-én ünnepli 
14. születésnapját

Szabó Nikolasz (Gútán).
E szép ünnep alkalmából szívből 
koszöntik őt: anyu, apu, testvéred 
Szofia, keresztszüleid családjukkal, 
Szabó mama, Mokos nagyszülők 
és a dédike.

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

Március 28-án ünnepelte 
10. születésnapját 

Balogh Adrián
Gelléren.

E szép ünnep alkalmából köszönti 
anya, apa, testvére Vivien 

és az egész rokonság.



Régi ár              Új ár

Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €

Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

Megrendelését elküldheti vagy a  köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967, E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!

Könyvajánlatunk



A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA
Kosárlabda

Úszás

Kézilabda - Nők I. liga

Vérbeli rangadónak ígérkezik a csallóközara-
nyosiak naszvadi vendégjátéka. A női I. kézi-
labdaliga 16. fordulójában április 6-án. vasár-
nap 17.00 órakor találkozik a két kézilabda-
bástya csapata.

Mindkét táborban nagy a készülődés, de nemcsak
a játékosok, az edzők várják a bajnokit, hanem a
szurkolótábor is. Egyes hírek szerint nagyobb lét-
számú vendégdrukker érkezik a Vlahy Jenő Sport-
csarnokba. Mindkét klub számára fontos a mérkő-
zés, hisz amióta a két faluban megalakult a kézi-
labda-szakosztály, azóta tart az egymás közötti ri-
valizálás. Nem számít, hogy a táblázat hányadik
helyén is áll egyik vagy másik együttes, ez a mér-
kőzés garantált  pirosbetűs ünnepnap a két csapat
játékosai, szakvezetői és szurkolói között. Ez a rang-

adó a két falu egyik legfontosabb  meccse. Hosszú
évekre visszamenőleg statisztikailag bizonyított tény,
hogy ezeken a meccseken mindig nézőcsúcsok
születtek. S ez nyilvánvalóan vasárnap este sem
lesz másképp. Minden valószínűség szerint telt ház
várja majd a küzdő feleket, akik remélhetőleg még
magasabb hangulati fokra emelik majd ezt a kézi-
labda eufóriát. Egy biztos: este 5 órától  garantált 60
perc tömény izgalom várható a Vlahy Jenő Sport-
csarnokban. Vajon mit várnak a két táborban a mér-
kőzéstől?

Pint János csallóközaranyosi klubelnök: Nem
kétséges a mérkőzés egyértelmű  esélyese a hazai
csapat. Ezt bizonyítják az eddig elért eredményeik is,
de mindenki biztos lehet abban is, hogy vasárnap
nem megyünk feltett kézzel a pályára. Nagyon bí-
zom benne, hogy igazi kézilabda csemege lesz ez

az összecsapás, és a nézőknek nagyszerű sportél-
ményben lesz részük. 

Miškovič György, a naszvadi/ímelyi csapat ed-
zője: „Mi  mindent megteszünk azért, hogy a két
pont Naszvadon maradjon. Ismerjük egymás játé-
kosait, mentalitását, és ezért nagyon nehéz mérkő-
zést várok a derbin. A Kézilabdaszövetség meg-
tette a szükséges intézkedéseket, ezért ezen a mér-
kőzésen a rendre nemcsak a klub rendezői, de a
rendőrség jelenléte is fontos tényező lesz. Tilos lesz
bevinni bármilyen ütő, fúvós hangszereket, zászló-
rudakat, és egyéb olyan dolgokat, amik veszélyez-
tethetnék a játékosok és nézők biztonságát. Re-
méljük, vérbeli rangadót láthatnak a kézilabda ked-
velői, amelyben a tudás és a női kézilabda szépsége
fog dominálni. Ezt várja el tőlük nemcsak a közön-
ség, de az elmúlt időszakban lezajlott, nem a
sportba illő események után, az egész Csallóköz is.
Itt az idő, hogy közösen megmutassuk, mi kézilab-
dázni is tudunk“.

A kézilabda ünnepe Naszvadon

A komáromi Komko úszóklub növendékei 9 arany-, 3
ezüst- és egy bronzérmet hoztak haza a Rimaszombat-
ban megrendezett Barátság Kupáról.

Négy ország majd 400 versenyzője képviseltette magát
ezen a nemzetközi sporteseményen. A mieink legjobbja
minden kétséget kizárólag a 11 éves Bielik Kevin volt, aki hét
alkalommal is a dobogó legfelső fokán végzett.

Eredmények: Bielik Kevin (7 arany, 1 ezüst), Kopčok Max
(2 arany, 1 ezüst), Dikácz Bence (2 ezüst, 1 bronz).

Rajtuk kívül további tehetségek is képviselték városun-
kat, ezúttal érem nélkül: Berkešová Tamara, Czigle Patrik,
Karcagiová Kitti, Kardhordó Richard, Kardhordó Viktor, 
Maitz Máté, Patus Keve, Peťkovský Šimon.

SPORT

Március 15-én rendezték a harma-
dik Beauty&Fitness Cup 2014 ver-
senyt Prágában, a World of Beauty&
Spa tavasz 2014 rendezvénysorozat
keretében, melynek szlogenje „Szép-
ség és egészséges életmód”. A vi-
lágkiállítás szerves része ma már a
fitness szépségverseny, melyben
nem is az izmos, kisportolt testalka-
ton van a hangsúly (hiszen itt nem is
cél megfeszíteni azokat, mint például
egy testépítő versenyen), hanem a
test és lélek harmóniája, valamint a kisugárzás! Két kategóriá-
ban versenyeztek a miszter és missz jelöltek, Bikini Fitness és
Mr. Physique kategóriában. 3 körben mutatkoztak be a lányok
bikiniben, miniruhában 9 hölgy és bermudanadrágban 8 férfi.
A hölgyek között a dobogós helyeken szlovákiai lányok végez-
tek, köztük a második helyen a gútai Szabó Tünde. Noha az
aranyérem ezúttal nem jött össze, ez mit sem ront az eredmé-
nyen, hiszen fiatalos bájával abszolút elnyerte a zsűri tetszését
és lehengerelte a Mr. Physique-kat.

fitness szépség lett Szabó Tünde

Ígéretes tehetségeinkKomárom elődöntős
Rémálomszerű kezdés után heroikus
küzdelemben győzte le a komáromi
MBK az előzetesen esélyesebbnek tar-
tott Nyitra csapatát. František Rón vé-
dencei ezzel feltették a pontot az i-re,
és beverekedték magukat a Szlovák
Kosárlabda Extraliga elődöntőjébe,
ahol a pozsonyi Inter lesz az ellenfél.

Az első negyed végén 12 pontos vendég-
előnyt mutatott az eredményjelző, de igazá-
ból a folytatás már a hazaiakról szólt. A ven-
dégek foggal-körömmel próbálták tartani az
előnyüket,  a piros-fehérek viszont nem akar-
ták még egy meccsre bízni a párharc kime-
netelét. A mérkőzés utolsó perceire aztán
elfogyott a Nyitra előnye, és ekkor már nem
volt kétséges, hogy végül hazai győzelem
születik. 

MBK Rieker Com-therm Komárno –
EDYMAX SPU Nitra 67:63 (7:19, 20:18,
19:13, 21:13), 800 nézőpont.

MBK RIEKER COM-THERM: Hall 14, Bilič
13, Joyner 7, Bjelica 5, Kozlík 3 (Kovačevič 17,
Stojanov 5, Szabó 3). Edző: F. Rón.

EDYMAX SPU: Jenkins 17, Sparks 15, Lo-
šonský 12, Nuhanovič 8, Marič 2 (Smajlagič
5, Kosa 4, Hašan 0). Edző: Ľ. Urban.

František RÓN (A komáromiak edzője):
Nem láttam bele védenceim fejébe, ezért
nem tudom, hogy az elején túlmotiváltak,
vagy csak egyszerűen idegesek voltak, mert
a támadásaink tragikusan végződtek. A
kulcsembereink nem az elképzeléseink alap-
ján játszottak, talán elhitték, hogy az ide-
genbeli győzelem után már minden sínen
van. Hittem abban, hogy ha az első félidőben
10 ponton belül tartjuk őket, akkor a harcos-
ságunk kihúz a bajból.  Térfélcsere után az-
tán nagyobb energiát fektettünk a védeke-
zésbe, szoros emberfogásra álltunk át, ag-
resszívebbek lettünk és a végül mindez meg
is hozta a sikert!“

Szurkolói szubjektív: „Bevallom, az elején
nagyon megijedtem. Úgy tűnt, hogy a Nyitra
nagyon gyorsan le szeretné rendezni a talál-
kozó sorsát, és ebben valljuk be, a mieink
partnerek voltak. A második negyedtől kez-
dődően aztán szépen lassan feléledtünk, és
a szünet után már nem volt kérdés, hogy bi-
zony mi jutunk tovább. Csodálatos este volt,
az ilyenekért érdemes követni ezt a soroza-
tot. Üröm az örömben, hogy végül az Intert
kaptuk meg ellenfélként, de a legjobb négy
között már bármi lehetséges. A tisztes helyt-
állással is elégedett lennék, hát még ha túl is
jutnánk rajtuk....”

Figyelem! A klub tájékoztat minden ked-
ves bérletest, hogy az elődöntőkre már
nekik is jegyet kell váltaniuk. A székük
természetesen továbbra is le lesz foglalva.

Fotó: Molnár Mónika

TOVÁBBI MENETREND:
Április 4. és 5. Inter - Komárom 18:00 
Április 12. és 13. Komárom - Inter 18:00
Április 18. Inter - Komárom 18:00
Április 22. Komárom - Inter 18:00
Április 25. Inter - Komárom 18:00



Március 22-én, Zsolnán ren-
dezték a szeniorok és a veteránok országos
bajnokságát, ahol a gútai Taiyó karate egye-
sület 4 versenyzővel képviseltette magát.
Bagita Roland az érsekujvári csapat tagja-
ként lett aranyérmes kata versenyszámban.
Szabó Imre kumite senior +75 kg súlycso-
portban indult, sajnos a nehéz mezőnyben
nem sikerült helyezést elérnie.

További eredmények: 
Kiss Tibor, kata senior +35 – ezüstérem,

Angyal Zoltán, kumite senior +35 BRH –
bronzérem.

2014. március 31. SPORTDELTASPORT

Ezen a héten Ipóth Szilárdot,
Komárom város focirajongó és
egyben lilavérű képviselőjét
kértem fel, hogy tippelje meg
az általam kiválasztott mecs-
cseket. Bónuszként a KFC leg-
közelebbi hazai mérkőzését is
megjósolta nekünk. Íme:

Newcastle – Manchester United (április 5,
17:00) – A vendégcsapat számára egyre távolibb
még az utolsó Európa-ligát jelentő pozíció is, és
nyugodtan kijelenthetjük: ha nem fektetik két
vállra a Szarkákat, akkor nagy valószínűséggel el
is búcsúzhatnak az európai álmoktól. Tippem: 2,
Szilárdé: X

Real Sociedad – Real Madrid (április 5, 21:00) –
Érdekes párharcra van kilátás, hiszen a királyi gárda
(szerintem) furcsa körülmények között otthonában
vérzett el a Barca ellen. Ebből adódóan szorossá
vált a dobogó különböző fokáért vívott „háború“ is.
A madridiaknak égetően fontos lenne a három pont,

ugyanakkor a Sociedad keményen küzd az euroli-
gás helyezésért. Tippem: X2, Szilárdé: 2

Parma – Napoli (április 6, 16:00) – A Parma
nagy harcban áll az Interrel a bajnokság ötödik
helyéért, mely még éppen az európai porondot
jelentené. A nápolyiak viszont már fél lábbal a do-
bogó harmadik fokán érezhetik magukat. Ponto-
san ezért gondolom azt, hogy a három pont ez-
úttal otthon marad. Tippem: 1, Szilárdé: X 

Dortmund – Wolfsburg (április 5, 19:30) – Akár
tetszik, akár nem, a Wolfsburg is keményen küzd
az utolsó BL-indulást eredményező pozícióért,
ugyanakkor a Dortmundnak már csak a Schal-
kéval van egy rendezetlen ügye, már ami az
ezüstérmet illeti. A Bayern München már elhap-
polta a serleget, emiatt tehát már nem kell izgulni.
Tippem: 1 (de kis téttel meg lehet próbálni az X-
et), Szilárdé: 1 

Újpest – Ferencváros (április 4, 20:00) -  Ez az
a mérkőzés, ami a csapatok aktuális helyzetétől

focicsemege sportfogadóknak

GÚTA.

BirkózásKarate

függetlenül a legnagyobb fociesemény Magyar-
országon. A lilák annak ellenére, hogy gazdasá-
gilag vékony jégen táncolnak, elég jó formát mu-
tatnak. A Fradinál ugyanakkor Doll érkezésével
stabilizálódott a hátsó alakzat, a csapat minden
meccsen dominál, csupán a támadószekció gyen-
gélkedik. Nem fogok álszentként viselkedni: na-
gyon remélem, hogy Böde Dani ezen a meccsen
talál rá régi önmagára. Tippem: 2, Szilárdé: X 

Senica – DAC (április 5, 18:30) – Nehéz mérkő-
zés vár a szerdahelyiekre, hiszen a vendéglátók
még versenyben vannak a dobógért folytatott
küzdelemben. Ugyanakkor Világi Oszkár színre-
lépése óta látványosan feljavult a sárga-kékek
játéka. Olyannyira, hogy még a jövendőbeli baj-
nok Slovan otthonában sem vallottak szégyent.
Minden esély megvan a kedvező eredmény el-
éréséhez. Tippem: 2, Szilárdé: X2

Bónusz: Ipóth Szilárd a komáromi lilák legkö-
zelebbi hazai fellépését is megtippelte. Szerinte
a KFC 3:1-re győzi majd le a Palárikovo csapatát,
bár akármilyen arányú diadal boldoggá tenné.
Így legyen!

Sok szererencsét  és jó szorzókat kívánunk!
Kovács Gerzson Dávid

BAZINSKÁ BARBARA NIKOLETT 
A KORMORÁN Vízimotoros klub 9 éves tehet-

sége a Rozmaring Utcai Alapiskola negyedik osz-
tályos tanulója. A tavalyi évben a szlovák bajnok-
ságon, az ifjú versenyzők mezőnyében megsze-
rezte a harmadik helyet, Formula Future kategó-
riában. Edzője édesapja, ifj. Miroslav Bazinský.

BIELIK KEVIN
11 éves, a KomKo nevű komáromi úszóklub

tagja. A párkányi országos bajnokságon 5 ízben
végzett az első, és 3 ízben a harmadik helyen. A
nagyszombati szlovák bajnokságon 7 arany- és 2
ezüstérmet szerzett. 2013-ban az 50 méteres mel-
lúszás kategóriában rövid medencében, és az 50
és 200 méteres mellúszás kategóriában hosszú
medencében háromszoros új szlovák rekordot ál-
lított fel. Edzője Štefan Peťkovský.

HULMAN NIKOLAS
13 éves, a komáromi Spartacus Birkózó Klub

tagja.  2013-ban a Szlovák Bajnokságon a diákok
mezőnyében kötöttfogásban szerzett aranyérmet.
A fiatalabb és idősebb diákok kategóriájában sza-
badfogásban és kötöttfogásban is harmadik helyet
szerzett. Ezen kívül több hazai és külföldi tornán
jeleskedett, ahol 3 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzér-
met szerzett. Edzője Csóka Krisztián. 

KANOZSAY MÁTÉ
6 évesen kezdett el a kempó iránt érdeklődni.

2013-ban a törökországi világbajnokságon a 16 és
18 évesek kategóriájában 65 kilóig Full kontakt és
Grappling (földharc) versenyszámban két bronz
érmet szerzett. Többszörös szlovákiai és Európa
bajnok. Edzője Szayka Róbert, a Szlovák Kempó
Szövetség elnöke.

KÓSA TOMÁŠ
12 éves, a komáromi ABC Car karate klub ver-

senyzője. Tavaly a kerületi kupán 6 aranyérmet
szerzett. A Szlovák Kupa versenyein háromszor
lett első. A Shito ryu versenyszámban szintén
aranyérmes lett. Az Európa-bajnokságon első he-
lyezést ért el kumite kategóriában. Edzője Peter
Máťa. 

BOHOŠOVÁ LUCIA
Lucia már gyerekkora óta aktív látogatója a ko-

máromi Royal Sportlövő Klubnak. Már az első ed-
zések után megmutatkozott, hogy különleges te-
hetséggel és érzékkel rendelkezik a sportlövé-
szet területén.  2013-ban  aktívan vett részt a leg-
magasabb szintű versenyeken, Szlovákiában és
külföldön is, ahol több győzelmet és előkelő he-
lyezéseket harcolt ki magának. Az aktuális rekor-

dot is megdöntötte. Olaszországban és Magyar-
országon is első helyezést ért el a juniorok kate-
góriájában.

MORAVCOVÁ REA
A Tc Empire Trnava klub tagja. Még csak 14

éves, de már a 18 évesek kategórájában verse-
nyez. Különböző hazai és nemzetközi versenye-
ken vesz részt, úgy egyéni, mint páros játékban is.
A múlt évben első helyezést ért el a Szlovák Baj-
nokságon a 14 évesek kategóriájában. Edzője
Roman Hajdušík.

SZOKOL DÁNIEL
Dániel 2013-ban kezdett el versenyezni a ko-

máromi kajak-kanoe klub tagjaként. Tavaly a Szlo-
vák Bajnokságon K2-es kategóriában 100 és  200
méteren ezüst- és bronzérmet szerzett társával,
Eduard Rebróval.

Az Európa-bajnokságon 200 méteren a kiemel-
kedő nyolcadik helyezést érte el egyéniben. Ed-
zője Mgr. František Dosúdil.

ZAKAR PÉTER
Vizilabdával 2003-ban 9 évesen kezdett foglal-

kozni, és fokozatosan az összes országos ifjúsági
kategóriában rengeteg érmet szerzett. Jelenleg a
komáromi Vízipóló Klub ifjúsági és felnőtt csapa-
tának a tagja. A budapesti Óbudai Egyetem infor-
matika szakának elsőéves hallgatója. A téli ifjúsági
bajnokságon ezüstérmet szerzett csapatával.  A
Szlovák országos ligában második helyen végzett
csapatával. A tavalyi évben az extraliga felnőtt
férfi csapatának legjobb lövő játékosaként lett ki-
értékelve. Mint a juniorok tagja, Szlovákiát képvi-
selte több nemzetközi versenyen is. Edzője Štefan
Fazekas.

VICENCZ PÉTER
10 éves, a Komáromi Sakk Klub tagja. Saját ka-

tegóriájában bronzérmet szerzett a Szlovák Baj-
nokságon. A tatai Jókai Kupán úgyszintén első he-
lyezést ért el, ahogy a diákcsapatok bajnokságán
is. A Nyitrai kerület bajnoka. Edzője Kukel Imre.

BUJNA ZOLTÁN
A sikeres Vámbéry expedíció után Zoli úgy dön-

tött, újra nekivág a nagy útnak, mely Közép-Ázsián
keresztül 13 ország érintésével haladt, ezzel tel-
jesítve a Vámbéry expedíciót. Nem elégedett meg
ezzel a teljesítménnyel és az útja tovább folytató-
dott a „hold a világ tetején“ címszó alatt, mégpe-
dig a tadzsikisztáni Pamír hegyre, mely 4.655 mé-
terrel fekszik a tengerszint felett. A túra befejező
állomása 2013. augusztus 18-án Kirgizisztánban
volt. 107 nappal és 7.381 kilométerrel később ér-

kezett meg újra a Klapka térre. Kerékpárján egész
úton Komárom zászlaja lengett!

NIKKER RONALD
19 éves, a Szlovák Kempo-szövetség klubjá-

nak tagja, 5 éves kora óta hódol ennek a sport-
ágnak. Többszörös országos, Európa- és világ-
bajnok. 2013-ban bronzérmet szerzett a törökor-
szági világbajnokságon. A komáromi Műszaki
Szakközépiskola tanulója. Edzője a Szlovák
Kempo-szövetség elnöke, Szayka Róbert. 

RAJCSÁNYI PATRIK
20 éves, a komáromi Spartak Box Klub tagja.

Főleg technikájával, kitartásával és harci szelle-
mével tűnik ki. 2013-ban ezüstérmet szerzett a
Szlovák Bajnokságon. Magyarországon és Bosz-
nia-Hercegovinában további jeles eredményeket
ért el. A szűkebb válogatott keret tagjaként ne-
vezték az Európa bajnokságra és más neves ver-
senyekre is. Az ökölvívás azon tehetségei közé
tartozik, akiknek esélyük van részt venni a követ-
kező Olimpiai Játékokon. A Selye János Egyetem
hallgatója. Edzője Győrfi György.

SZEDER LÁSZLÓ
Szeder László két korábbi kerékpártúrája után

újra útnak indult. Közel két hónapig tartó expedí-
cióját a Duna mentén kezdte egészen Romániáig,
majd Moldávián keresztül Oroszország követke-
zett. Moszkvai látogatása után a balti országokat
szelte végig, míg megérkezett Finnországba. In-
nen útja hazafelé Lengyelországon és Csehor-
szágon keresztül vezetett. Az expedíció során
11.000 kilométert tett meg, és több, mint 10.000
fényképet készített. Jelenleg a következő expedí-
cióra készül, melyre 2014. március 30-án indul.
Célja átutazni a világot. Példaképei Balázs Dénes
– geográfus és Heinz Stücke kerékpáros utazó.

VU THANH TOMÁŠ
25 éves, a komáromi Capoeira Polgári Társulás

megalapítója és egyben vezetője. Több mint 10
éve hódol ennek a sportágnak, gyerekeket és fel-
nőtteket is tanít, valamint második éve dolgozik
egy, a mentális és fizikai fogyatékkal élőkkel fog-
lalkozó projekten. 2013-ban első helyezést ért el
az Európa-bajnokságon, mely Komáromban került
megrendezésre. Tanítványai szintén kitűnő ered-
ményeket érnek el különböző nemzetközi verse-
nyeken. Edzője Pasoka.

MBK KOSÁRLABDACSAPATA, KOMÁROM
A 2012/13-as évad az MBK extraligás kosár-

labdacsapatának eddigi legkiemelkedőbb sikerét
hozta. Megnyerték az alapszakaszt, diadalmas-
kodtak a Szlovák Kupában és az előző évad után
ismét bekerültek az extraliga döntőjébe. Az Inter
csapatával vívott párharc felejthetetlen sorozatát
a szakemberek és a szurkolók is egyaránt a sport
ünnepeként emlegették. Végül ugyan nem sikerült
kiharcolni a bajnoki címet, de az ezüstérem is
szépen csillog.

A díjat Marek Kozlík (szlovák válogatott), a csa-
pat kapitánya vette át, akit egyben az extraliga leg-
jobb védőjátékosának is nyilvánítottak. A csapat
edzője František Rón.

KAJAK & KANOE KLUB KOMÁROM 
A veterán kajak K4-es legénysége a Broczky

László, Ódor László, Marek Ďurčo és Bukovsky
Tibor négyesből áll. A torinói veteránok világ ku-
páján a gyorsasági kajak négyes 1000 méteres
döntőjében bajnoki címet szereztek, 200 méteren
pedig egy második helyezést, Magyarország nyílt
bajnokságán pedig aranyérmet.

A 2013-as év komáromi sportolói 2014. március 22-én rendezték a kas-
sai szabadfogású Diák Országos Bajnokságot, melyen a Ko-
máromi Spartacus Birkózó Klub Csóka Kristián és Mgr. Kúr
Magdaléna vezetésével 6 versenyzővel képviseltette magát.
Közülük négyen is érmes helyezést értek el, de a dobogóról
leszoruló két birkózó is nagyon fontos pontokat harcolt ki a
csapat számára. Az egyéni versenyben a Komáromi Sparta-
cus ifjú növendékei a következő eredményeket érték el:

27-29 kg - Nagy Nikolasz - 3. hely, 33 kg - Dolník Krisz-
tián - 4. hely, 37 kg - Prezmeczký Július - 5. hely, 62 kg -
Gergő Kristóf - 3. hely, 68 kg - Rigó Kevin - 2. hely, 73-85 kg
- Nagy Kevin - 2. hely

KOMÁROM.

Március 22-én Kassán rendezték a fiatalabb di-
ákok országos bajnokságát szabadfogásu birkózásban. A
gútai fiatalok nagy diadalt arattak: összesített csapatver-
senyben csupán a házigazda kassai egyesület előzte meg
őket.

Egyéni éremszerzők: Kürthi Adrián 35 kg – arany, Kürthy
Mário  37 kg – arany, Kürthy Krisztián 37 kg – bronz, Laka-
tos Luciano 40 kg – bronz, Mészáros Péter 44 kg – ezüst.

GÚTA.

Március 22-én,
szombaton délelőtt szép
számú versenyző gyűlt
össze az Ekelen már má-
sodik alkalommal meg-
rendezett Polgármester
Kupa nemzetközi karate
verseny alkalmából. Idén
150 nevezés érkezett 3 or-
szág (Magyarország, Hor-
vátország, Szlovákia) 25
klubjától.

A verseny délelőtt 10 órakor
az ünnepélyes bevonulással
és megnyitóval kezdődött. Fe-
kete Iveta polgármester asz-
szony köszöntötte a megje-
lent versenyzőket, nézőket és
klubvezetőket. A szabályis-

mertetés után a verseny a leg-
kisebbek küzdelmeivel kez-
dődött. A gyerekek nagyon lel-
kesek voltak. A kilátogatók
színvonalas párbajokat láthat-
tak. Összesen 36 kategóriá-
ban hirdettek győztest:

A Seishin Karate Klubból 15
fő szerzett első helyet. Első
helyezettek: Szilágyi Virág,
Bohos Szilárd (Ekel), Bakoš
Virág Orsolya, Bakoš Tamás
Máté, Markovics Ádám, Mar-
kovics Áron (Keszegfalva),
Kósa Tamás (Dunaszerda-
hely), Demeter Virág Orsolya,
Nagy Róbert (Ekecs), Gányo-
vics Ákos, Gányovics Ádám
(Csallóközkürt), Vuong Dávid,
Klemensích Nikolas, Nyári

Kornél, Szabó Péter (Vás-
árút), Gódány Fanni (Egyház-
gelle).

Legharcosabb férfi ver-
senyző: Trenčík Nikolas (Ke-
szegfalva).

Legtechnikásabb férfi
versenyző: Kósa Tamás (Du-
naszerdahely).

Markovics János külön-
díját kapták: Cserepes Zol-
tán (Nemesócsa) és Demeter
Virág Orsolya (Ekecs).

A Polgármester Kupát
Szabó András (Ekel) kapta,
aki nagyon szép eredménye-
ket ért el mind hazai, mind
nemzetközi szinten a 2013/14-
es évben.

A következő megmérette-
tés Magyarországon, április
végén lesz.

2014. március 16-án ren-
dezték meg a IX.  Esztergom kertvárosi
Kupát, ahol Bajnóczi Roland kempo mes-
ter  csicsói és tallósi harcosai is a ringbe
szálltak. Az eredmények a következők:

Földes Tímea – Kata – 1. helyezés, ön-
védelem – 1. helyezés

Németh Krisztián – Kata – 1. helyezés,
önvédelem – 2. Helyezés, light contact küz-
delem – 3. helyezés

Beke Adrián – önvédelem – 2. helyezés,
light contact  küzdelem – 2. helyezés

Takács Tamás – light contact küzdelem –
2. helyezés, Kata – 3. helyezés

Pallag Máté – Kata – 2. helyezés, light
contact küzdelem  – 3. helyezés

Soós Bence – Kata – 2. helyezés
Szolga Dávid – Kata – 2. helyezés, light

contact küzdelem – 2 . helyezés
Bacovsky János – Kata – 3. helyezés,

light contact küzdelem – 3. helyezés

A mester és tanítványai legközelebb  április 12-
én Bicskén a XIV. nyílt meghívásos nemzet-
közi versenyen újra megmérettetik magukat.

II. Polgármester Kupa 
EKEL.

Kempo
CSICSÓ.



DELTASPORT

RÉGIóBAjNOKSáG

1 KFC 19 15 1 3 37:16 46
2. Gabčíkovo 19 14 3 2 50:16 45
3. V. Meder 19 15 0 4 43:14 45
4. Neded 19 11 4 4 39:19 37
5. V. Ludince 19 9 6 4 37:22 33
6. Palárikovo 19 9 5 5 26:14 32
7. H. Nitra 19 10 1 8 33:23 31
8. L. Rovne 18 7 7 4 30:20 28
9. Beluša 19 9 0 10 32:36 27

10. J. Bohunice 19 7 3 9 23:30 24
11. Topoľníky 19 6 5 8 21:35 23
12. Domaniža 18 6 3 9 21:33 21
13. Tr. Stankovce 19 3 3 13 14:32 12
14. Nitra jun. 19 2 4 13 20:39 10
15. Bánovce n/B. 19 3 0 16 21:40 9
16. Galanta 19 0 5 14 6:64 5

IV. LIGA
1. Vrakúň 19 14 5 0 45:9 47
2. Šurany 19 12 4 3 40:13 40
3. Vlčany 19 10 6 3 30:14 36
4. ČFK Nitra 19 11 1 7 45:27 34
5. ViOn „B" 19 10 3 6 36:26 33
6. Kolárovo 19 9 5 5 32:18 32
7. V. Lovce 19 9 2 8 29:30 29
8. Štúrovo 19 8 4 7 31:35 28
9. DAC „B" 19 8 3 8 20:22 27

10. Váhovce 19 8 2 9 40:39 26
11. Dvory n/Ž. 19 7 5 7 34:35 26
12. Tvrdošovce 19 7 3 9 34:33 24
13. Želiezovce 19 4 5 10 32:43 17
14. N. Život 19 4 4 11 19:31 16
15. Imeľ 19 2 3 14 16:54 9
16. Močenok 19 1 1 17 9:63 4

V. LIGA
1. Bánov 19 11 4 4 41:19 37
2. Kalná n/Hr. 19 11 3 5 46:16 36
3. Marcelová 19 11 3 5 40:19 36
4. Sv. Peter 19 11 3 5 41:25 36
5. Hurbanovo 18 11 2 5 39:19 35
6. Kozárovce 19 11 1 7 39:26 34
7. H. Vrbica 19 11 0 8 37:23 33
8. Nesvady 18 10 3 5 31:19 33
9. Podhájska 19 7 5 7 38:44 26

10. Komjatice 18 6 4 8 24:31 22
11. D. Ohaj 19 6 3 10 15:30 21
12. Bešeňov 19 6 2 11 28:63 20
13. Okoličná n/O. 19 6 1 12 21:29 19
14. V. Kýr 19 4 2 13 23:40 14
15. T. Lužany 18 4 2 12 17:41 14
16. Čaka 15 2 2 11 21:57 8

TERüLETI BAjNOKSáG
1. Hetény 19 13 2 4 50:21 41
2. Perbete 19 12 2 5 45:25 38
3. Bátorkeszi 19 11 4 4 34:22 37
4. Keszegfalva 19 11 3 5 54:36 36
5. Lakszakállas 19 10 1 8 40:43 31
6. Izsa 19 9 3 7 47:40 30
7. FK Activ 19 9 2 8 44:29 29
8. Dulovce 19 8 4 7 38:39 28
9. Marcelháza „B" 19 8 3 8 34:37 27

10. Búcs 19 7 4 8 28:37 25
11. Gúta „B" 19 7 4 8 33:43 25
12. Nemesócsa 19 7 1 11 29:27 22
13. Cs.-aranyos 19 6 4 9 37:36 22
14. Dunamocs 19 6 4 9 36:43 22
15. Šrobárová 19 2 4 13 20:53 10
16. Madar 19 3 1 15 22:60 10

TERüLETI BAjNOKSáG II. OSZTáLy
1. Pat 14 12 1 1 45:8 37
2. Nagykeszi 14 10 1 3 48:20 31
3. Bogya/Gellér 13 9 3 1 30:13 30
4. Vágfüzes/Kava 14 9 2 3 30:19 29
5. Őrsújfalu 14 9 1 4 54:20 28
6. Dunaradvány 14 8 1 5 39:21 25
7. Tany 14 7 0 7 41:37 21
8. Megyercs 14 4 2 8 33:47 14
9. Nagysziget 14 3 4 7 24:29 13

10. Martos 14 4 0 10 30:53 12
11. Ifjúságfalva 13 3 1 9 22:46 10
12. Csicsó 14 2 0 12 12:46 6
13. Bogyarét 14 2 0 12 21:70 6

RÉGIÓBAJNOKSÁG

A régióbajnokság további ered-
ményei: Bánovce – Topoľníky 8:0, J.
Bohunice – Nitra jun. 1:0, Veľké Lu-
dince – Domaniža 3:0, Palárikovo –
Gabčíkovo 1:2, Tr. Stankovce – Ne-
ded 1:3, Beluša – Horná Nitra 0:2,
Galanta – Led. Rovne 1:1.

IV. LIGA
Gúta – Nový Život 1:0 (1:0) –

Gólszerző: Magyar – Úgy tűnt, hogy
a vendégek célja az egy pont elrab-
lása lett volna, és ezért mindent meg
is tettek. Mondhatni 10 emberrel vé-
dekeztek, a támadásokra jóformán
nem is pazaroltak energiát. A hazai-
aknak mégis sikerült betalálniuk, de
ezen kívül még vagy 5 ziccert is el-
puskáztak. A masszív ellenfél két
vállra fektetése így is egy szép ered-
mény lett.

Ímely – Močenok 2:0 (1:0) - gól-
szerző: Kender G. 2

További eredmények: Želiezovce
– Tvrdošovce 1:0, Štúrovo – Šurany
2:0, Vlčany – DAC „B“ 0:0, Dvory n/Ž.
– Váhovce 2:0, Vion „B“ - Vrakúň 1:2,
Veľké Lovce – ČFK Nitra 4:0.

V. LIGA
Marcelháza – Bešeňov 9:0 (7:0)

- Šenkár 2, Obložinský 2, Tóth, Tö-
rök, Vörös, Hausleitner, Leszkó   -
Már a 9. percben 3:0 volt az ered-
mény. Nem tudni, mi volt az ellenfél
elképzelése, de amit a marcelháziak
kapura küldtek, abból gól is lett. Az
eredmény önmagáért beszél.

Naszvad – Ógyalla 2:1 (2:0) –
Valkó, Dikan, ill. Cingel – Az első
negyedórában csupán tapogatóztak
az ellenfelek, majd később a hazaiak
vették át az irányitást. Még egy 11-
est is kihagytak, de így is szereztek
két, egyesek szerint vitatható gólt.
A második félidőben a vendégek egy
szép lövéssel visszajöttek a játékba,
de egyenlíteniük már nem sikerült.

H. Vrbica – Ekel 3:1 (0:1) – Hor-
váth L. - Az első játékrészben bün-
tetőből szereztek vezetést a vendé-
gek, amire a második félidőben a
hazaiak két 11-essel is válaszoltak.
Három perccel a vége előtt a har-
madik gólukkal bebiztositották a győ-
zelmet, hathatós bírói segédlet mel-
lett.

Dolný Ohaj – Szentpéter 2:1
(1:1) – Vida – A kevés helyzet elle-
nére 3 gól is született. A péteriek két
kapufát is lőttek a végén, de sajnos
nem sikerült az egyenlítés, egyesek
szerint „felsőbb akaratnak“ köszön-
hetően.

További eredmények: Kalná
n/Hr. – Podhájska 3:0, Kozárovce –
Veľký Kýr 2:1, Čaka - T. Lužany nem
játszották, a Komjatice – Bánov
mérkőzésen a hazai csapat nem állt
ki a vendégek ellen, ezért valószí-
nűleg a Bánov kapja majd a 3 pon-
tot.

TERÜLETI BAJNOKSÁG
Izsa – Nemesócsa 0:2 (0:0) –

Gólszerzők: Hipp, Beke – Közepes
szinvonalú mérkőzést produkált a
két csapat, ahol a hazaiak több, mint
két tucat szögletet is rúgtak, végig-
támadták a mérkőzést, mégis a ven-
dégek voltak eredményesek két
kontrából. Ezen a vasárnapon
semmi sem sikerült a hazaiaknak,
ráadásul a gólokat az utolsó per-
cekben kapták.

Bátorkeszi – Dunamocs 3:1
(3:1) – Gólszerzők: Németh, Cséplő,
Blaho, ill. Lajos – Jó mérkőzést  fog-
tak ki a szurkolók, szép akciókkal, és
gólokkal. Először a vendégek sze-
reztek vezetést egy tetszetős talá-
lattal, de erre gyorsan válaszoltak a
hazaiak. A jobb helyzetkihasználás
döntött.

Csallóközaranyos – Lakszakál-
las 6:1 (3:1) – Gólok: ifj. Molnár I. 2,
Lelkes T, Jakab G, Turza, Szuszik,
ill. Inczédi – A vendégek szereztek
vezetést, de a hazaiak hamar fordí-
tottak. A második félidőben ugyan
visszaesett az iram, de végül még 3
aranyosi gól született. A győzelem
még ilyen arányban is teljesen meg-
érdemelt.

Activ Komárom – Újgyalla 3:2
(0:2) – gólszerzők: Kršteňanský, Lip-
ták, Kiss – Rigó P, Otyepka – Minőségi
focinak örvendhetett a kilátogató kö-
zönség. Az első félidőben az ellenfél
jobb volt, két lövés is góllal végződött.
A második félidőre viszont feljavultak
a vendéglátók, és negyedórával a szü-
net után ki is egyenlítettek. Végül az-
tán Kiss bizonyult jó cserének a hazai
oldalról, hiszen az ő góljával sikerült
otthon tartani a három pontot.

Madar – Keszegfalva 3:2 (2:2) –
gólszerzők: Rontó Zs., Boros F., Csi-
csó R., ill. Untermayer, Budai – Két
jó csapat kiegyenlített  és sporszerű
(csupán 2 sárga villant) párharcát
hozta ez a mérkőzés. A hazaiak sok
helyzetet hagytak ki az utolsó pár
fordulóban, most viszont több sze-
rencséjük volt, és végül ez döntött. 

Marcelháza „B“ - Hetény 3:0
(1:0) – Bottyán, Gumbér, Vörös – A
közel 300 szurkoló egy kimondottan
jó mérkőzésnek lehetett szemtanúja.
A helyzetek alapján nagyobb arányú
hazai győzelem is születhetett volna,
de az ellenfél kapusa többször is
bravúrosan mentett. Igazságos ered-
mény született.

Búcs – Gúta „B“ 1:1 (1:1) – Já-
vorka, ill. Jancsó – Rengeteg helyzet
lett elpuskázva hazai oldalon,
ugyanakkor az ellenfél jóformán az
egyetlen lehetőségével tudott élni. A
búcsiak nagyon szerették volna ott-
hon tartani a három pontot, ezúttal
ez nem sikerült.

Perbete – Šrobárová 8:1 (4:1) –
Lakatos 4, Pajtinka 2, Méhes 1, Ho-
ráček , ill. Paulík – A hazaiak már a
20. percben négy góllal vezettek, ké-
sőbb a vendégek egy vitatható 11-
essel szépítettek. A második félidő-
ben folytatódott az egykapuzás, sok
helyzet kimaradt. Sajnos a vendég-
kapust a mentő vitte el, elképzelhető,
hogy szalagszakadást szenvedett.

TERÜLETI BAJNOKSÁG
II. OSZTÁLY

Vágfüzes – Nagykeszi 0:3, Duna-
radvány – Nagysziget 0:0, Pat – Bo-
gyarét 4:1, Tany – Megyercs 2:1, If-
júságfalva – Martos 3:2, Őrsújfalu –
Csicsó 2:0. Szabadnapos: Bogyarét

Gólzápor marcelházán, kikapott a KfC
Nagymegyer – KFC 1:0 (0:0),

gólszerző: Piszár., 700 néző
Igazi rangadóhoz méltó, küz-

delmes mérkőzésen maradt alul
egy góllal az éllovas komáromi
csapat. Az első félidőben ugyan a
lilák tűntek veszélyesebbnek,
ugyanakkor igazán nagy helyzetet
egyik csapat sem dolgozott ki. A
második félidőre aztán a hazai
gárda valamelyest növelte a tem-
pót, melynek köszönhetően Piszár
egy vitatott szabadrúgásból, nagy-
jából 20 méterről talált be. Nem
sokkal ezután a megyeriek meg-
duplázhatták volna előnyüket, de
a komáromi kapus nagyot men-
tett. A mérkőzés hátralevő részé-
ben a vendégek mindent megtet-
tek az egyenlítés érdekében, de
képtelenek voltak mattolni a zöld-
fehérek védelmét. Szórád lábá-
ban ugyan benne volt a gól, de
végül  elvétette a kaput. Helyszíni
beszámolók alapján a szerencsé-
sebbik csapat nyert.

Kádek (Ógyalla, fehérben) és Molnár  (Naszvad) küzd a labdáért.


