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Tanácskozott 
a gútai 
önkormányzat

Csütörtökön dél körül a jelzőlámpá-
nak ütközött egy Honda típusú személyautó a Rákóczi
utca és a Kossuth tér kereszteződésben. Szerencsére
senki nem várakozott a gyalogátkelőnél, így nem történt
gázolás. Információink szerint a sofőr hirtelen rosszul-
léte miatt következett be az ütközés.

Elindult a hajójárat

Múlt hétfőn újra összeültek a
gútai képviselők. Megválasztot-
ták az Idősek Otthona új igazga-
tóját, s döntöttek arról, hogy ab-
lakcsere lesz a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola tantermeiben. Mivel
sokan nem fizetik a szemétdíjat,
s már 100 ezer euró fölé kúszott
az ebből származó kinnlevőség,
a város sokkal keményebben fel
kíván lépni az adósokkal szem-
ben, és mérlegeli a lehetősége-
ket. 6. oldal

Hatvankilenc év után április 1-jétől
rendszeres hajójárat indult Karva és
Lábatlan között. „Nemcsak hazai, ha-
nem magyarországi érdeklődőkre is
számítunk. Terveink szerint a kishajó
napi három alkalommal szállítja majd
az utasokat” – tájékoztatta lapunkat
Duka Gábor, Karva polgármestere.

5. oldal

KARVA-LÁBATLAN.

Szerencsés 
kimenetelű baleset

KOMÁROM.

Ragaszkodnak székükhöz 
a komáromi városatyák
Ragaszkodnak székükhöz 
a komáromi városatyák

Gúta spórol, Komárom nem

A múlt héten Komáromban és Gútán is az
önkrományzati képviselők létszámának
csökkentéséről tárgyaltak a városatyák.
Mindkét helyen elsősorban spórolási cél-
lal merült fel az ötlet, hiszen így kevesebb
képviselőnek kellene fizetést utalni, s több
maradna a város kasszájában. Míg azon-
ban Gútán a képviselők képesek voltak a
közérdeket szem előtt tartani, és megsza-
vazták a csökkentést, Komáromban eluta-
sították azt. 2-3. oldal
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Folytatás az 1. oldalról
Komárom és Gúta helyzete ha-

sonló, mindkét helyen a törvény által
engedélyezett (lásd táblázatunkat)
legmagasabb létszámú testület mű-
ködik. Először – múlt hétfőn – Gútán
tartottak testületi ülést, ahol úgy dön-
töttek, 2 képviselővel csökkentik a
létszámot. (Részletek keretes írá-
sunkban.)

Csütörtökön Komáromban is napi-
rendre került a létszámcsökkentés,
mégpedig Benyó Zoltán kezdemé-

nyezésére, aki már a korábbi ülése-
ken is jelezte ezen szándékát. A füg-
getlen képviselő a jelenlegi 25 he-
lyett 17 fős létszámot javasolt. Ezt
azzal indokolta, hogy így olcsóbbá
és hatékonyabbá válhatna a testület
működése. A fizetéseken spórolva
évi 25 ezer euróval több maradhatna
a város kasszájában. Az általa szor-
galmazott 17 fős létszám szerinte
éppen megfelelő, hiszen 50 ezer la-
kosig legfeljebb 25 képviselőt ír elő a
törvény, s mivel Komáromnak 34

ezer lakosa van, a képviselők szá-
mát is ehhez kell igazítani arányo-
san. Úgy vélte, a kevesebb képvi-
selő növelné a hatékonyságot, mivel
kevesebb felesleges felszólalás
lenne, nem lennének maratoni ülé-
sek.

A képviselők többsége nem értett
egyet Benyó javaslatával. Az ellen-
zők szinte mindegyike azzal érvelt,
hogy komplex módon kell kezelni a
kérdést, a létszámcsökkentésről
csak akkor lenne szabad dönteni, ha
egyidejűleg már az új választókör-
zeteket is meghatározzák, illetve el-
döntik, mely körzetek mennyivel ke-
vesebb képviselőt küldhetnének az
önkormányzatba. Andruskó Imre
(Híd) volt ennek az álláspontnak a
szószólója, de Štefan Zábojník és
Konštantín Glič független képvise-
lők, továbbá Anton Marek polgár-
mester is hasonlóan vélekedett. Az
MKP-frakcióból egyedül Kanta Mária
ellenezte a létszámcsökkentést, ő is
a körzetek átalakítása miatt aggó-
dott. Andruskó Imre a gútai példát
említve úgy vélte, ott könnyű volt a
csökkentést megszavazni, mivel

csak két választókörzet van. Hozzá-
fűzte, szeptemberig bőven van idő
arra, hogy ebben a témában döntsön
a testület. Megemlítette, az egyik al-
polgármesteri poszt megszüntetésé-
vel ugyancsak spórolhatna a város.

Keszegh Béla (független) azonban
indokoltnak tartotta a létszámcsök-
kentést, de ő 21 fős létszámra tett ja-
vaslatot, mondván, a szakbizottsá-
gokat fel kell tölteni, ezért a 17 kép-
viselőt túl kevésnak tartja. Úgy vélte,
a körzetek átszabásával kapcsola-
tos ellenérvek csak a kérdés ma-
szatolására, elterelésre jók, hiszen
semmi akadálya annak, hogy most
döntsenek a létszámcsökkentésről, s
a későbbieken a részletekről. Juraj
Bača (független) egyetértett a testü-
let számának megnyirbálásával, s a
körzetek elosztásának fontosságá-
val is, de rámutatott, most a lét-
számról folyik a vita. 

„Nem vagyok meglepve a reakci-
óktól, tudtam, hogy javaslatommal
érdekeket sérthetek és jól kitaposott
utakba várghatok barázdát” - érté-
kelte az elhangzottakat Benyó Zol-
tán. Megjegyezte, a komáromi pol-
gárok is látják, hogy a testület és a
város rosszul működik, s igazuk van,
a viszályok akadályozzák a konst-
ruktív, közérdeket szem előtt tartó
munkát. Hozzáfűzte, javaslatát a jó-
szándék vezérelte. 

A létszám 17 főre csökkentését a
jelenlévő 23 képviselő közül Benyó
Zoltán, Juraj Bača, Keszegh Béla és
Novák Tamás független képviselők
támogatták, továbbá az MKP-s kép-
viselők zöme, így Dékány Gábor,
Győrfy László, Mácza Mihály és Tóth
Péter. A többiek – beleértve a Híd-
frakciót – tartózkodtak, elutasították,
vagy nem is szavaztak. Keszegh
Béla 21 fős változata sem ment át, itt
már csak 4 támogató voks érkezett.

Benyó Zoltán egy másik elképze-
lést is szavazásra bocsátott egy elvi
állásfoglalásról, amely megszabja,
hogy egy önkormányzati képviselő,
városvezető, vagy vezető hivatali
tisztviselő legfeljebb két egymást kö-
vető választási ciklusban láthasson
el ilyen közfeladatot. Szerinte ezzel
meg lehetne akadályozni, hogy a
képviselőség és köztisztviselői
munka életpályává váljon, és saját
vagy csoportérdekek a közérdek fölé
kerüljenek. Egy ilyen szabály betar-
tása szerinte biztosíthatná, hogy a
közélet szereplői cserélődjenek, s az
új szereplőkkel új gondolatok és friss
lendület jelenne meg, a megválasz-
tott képviselők pedig nem pozíciójuk
megtartására fordítanák energiáju-
kat, hanem a köz szolgálatára, emel-
lett nem járna presztízsveszteség-
gel a távozásuk. Úgy vélte továbbá,
hogy a jelenlegi testület jó példa
arra, hogy a régi viszályok mennyire
akadályozzák és megbénítják a mi-
nőségi önkormányzati munkát. 

Ezen javaslatát a többség vég-
képp elutasította. Andruskó Imre
szerint alkotmány- és törvényellenes,
amelyről szavazni sem lenne sza-
bad, ezzel több más képviselő is
egyetértett. A végszavazásnál csu-
pán hárman támogatták, így nem
ment át. Csaba Ádám

Andrej Kiska a magyaroknak is
nagyban köszönheti köztársasági
elnökké választását. 

A magyarok választási viselkedé-
séről mindent elmond, hogy Andrej
Kiska abban a két járásban, a Duna-
szerdahelyiben és a Komáromiban
(93-7 és 86-14 arányban) aratta a
legnagyobb győzelmet, ahol a ma-
gyarság többségben él. Elmondható
az is, hogy a magyar választókról le-
peregtek két pártjuk ajánlásai, és sa-
ját fejük szerint döntöttek. Míg az első
fordulóban ignorálták a Híd jelöltjét,
Pavol Hrušovskýt, a másodikban az
sem zavarta őket, hogy az MKP –
bár Ficót elutasította – nem állt ki
Kiska mellett. 

Öt perc hírnév Vágfüzesnek
Országos hírnévre tett szert Vág-

füzes, hiszen az új államfő az 559 la-
kosú községben nyert a legnagyobb

arányban – a választók 98,93 száza-
léka szavazott rá. Forró László pol-
gármester elmondta, még őt is meg-
lepte, hogy ilyen elsöprő fölénnyel
nyert Kiska. Emlékeztetett, az első
fordulóban Robert Fico 3 szavazatot
kapott a faluban, így arra lehetett
számítani, hogy a második körben, a
többi jelölt kiesésével, ráadásul jóval
magasabb részvétel mellett, többen
szavaznak majd a kormányfőre. Nem
ez történt, csupán 2 ember tette Fico
neve mellé az ikszet. Az első körben
Bárdos Gyula a voksok csaknem 70
százalékát, Andrej Kiska pedig 21
százalékát szerezte meg.

Kiska győzelme a polgármester
szerint annak is köszönhető, hogy a
politikai jelöltek kezdik elveszíteni az
emberek bizalmát, továbbá a válasz-
tók nem akarták, hogy minden hata-
lom egy párt kezében összpontosul-
jon. Szerepet játszhatott benne Ro-
bert Fico elutasítása korábbi ma-

gyarellenes ténykedése miatt. „Örü-
lünk az eredménynek és elégedet-
tek vagyunk. Bízunk abban, hogy
Kiska nem feledkezik meg rólunk, és
a mi kis falunk számára is hoz valami
újat“ - így értékelt az egyik helybéli
szavazó.

„Hiába hirdet valaki magyarul, a
választók nem bocsátották meg Ro-
bert Ficónak és két kormányának ki-
sebbségellenes húzásait. Robert
Fico egyszerűen egy népszerűtlen
politikus a magyarok körében, csak
azok szavaztak rá, akik a szociális –
vagy annak vélt – politikájáért ked-
velik“ - mondta lapunknak Tokár
Géza politikai elemző, aki szerint a
magyar választók jelentős része el-
sősorban nem Kiskára, hanem Fico
ellen szavazott. De mit hoz a szlová-
kiai magyar közösségnek az új el-
nök? „Kiska egy ismeretlen jelölt, ép-
pen ezért nem is tudni, mit nyújt a jö-
vőben a kisebbségeknek. Az biztos,

hogy az elődjénél aligha lehet rosz-
szabb“ - mondta Tokár Géza.

De ki is ez a Kiska?
Az 51 éves, magát filantrópnak és

menedzsernek bemutató államfő
Poprádról indult. Villamosmérnökként
végzett. 1990-ben Amerikába ment
szerencsét próbálni. 1996- 2005 kö-
zött már Szlovákiában vállalkozott, ő
alapította a Triangel és a Quatro tár-
saságokat. 2005-ben megvált cége-
itől és új irányba fordult. Meggyőző-
dése, hogy a sikeres emberek morá-
lis kötelessége segíteni másoknak is.
Elmondása szerint ezért döntött úgy,
hogy 15 év után otthagyja a vállalko-
zói szférát, és megalapította a Jó An-
gyal karitatív szervezetet, amelyet
2011-től Csehországban is működ-
tet. A társaság hét év alatt több mint
ötezer családnak nyújtott segítséget
20 millió eurónyi értékben. 

(cs)

Az államfőválasztás és a magyarok 

Gútán csökkentették a képviselők létszámát
A képviselők létszámának kérdése volt a téma a múlt

hétfői gútai önkormányzati ülésen. Horváth Árpád (MKP)
polgármester egyértelműen a csökkentés mellett fogalt
állást. Az MKP-frakció a testület létszámának 19-ről 17
főre csökkentését javasolta. Fekete Attila (független) vi-
szont 15 fős képviselő-testületet szorgalmazott.

Angyal Béla (független) szerint Gúta város 10 700 fős
lakossága jóval közelebb van az alsó határhoz, amit a
törvény a 10 és 20 ezer közötti városoknak meghatároz
(13-19 képviselő), emiatt ő is az alacsonyabb számot ja-
vasolta. „A képviselők nagyon szeretnek a lakosok zse-
bében túrni, ha behajtásról van szó, de amikor magukon
kéne spórolni, már rugdalóznak” - jelentette ki. Gőgh
Mihály, az MKP frakcióvezetője szerint nem volna sze-

rencsésebb a 15 fős létszám. Kollégáinak azt javasolta,
ha a kiadásokat látják problémának, akkor inkább a fi-
zetést csökkentsék, azzal megspórolhatják a kérdéses
összeget. Kürti Endre (MKP) szintén védte frakciója ál-
láspontját, mondván, ha a takarékoskodás mindenek fe-
lett állna, akár „a 3 fős vének tanácsát is létrehozhatnák”.
„Azonban több szem többet lát” - hangsúlyozta Kürti. 

A polgármester végül szavazásra bocsátotta a két el-
képzelést. A 15 fős változat 7 támogató voksot kapott,
míg a 17 fős változatot 11 igennel elfogadták. A következő
négyéves ciklusban tehát már csak 17 önkormányzati
képviselő lesz Gútán, miközben a városi tanács lét-
száma is hatról öt főre csökken. A döntés évente több
mint 5600 eurós megtakarítást jelent a városnak. (kb)

A 10 csoportból a Komáromi járást 7 érinti, eszerint a következő az eloszlás:
• 41-500 lakosig 3-5 képviselő – Újpuszta (122), Zsemlékes (159), Bogyarét (203), Virt (285), Bogya (372), 

Ifjúságfalva (468), Gellér (468), Szilas (473), Szilos (500)
• 501-1000 lakosig 5-7 képviselő – Pat (509), Kolozsnéma (520), Vágfüzes (559), Martos (694), Füss (698), 

Dunaradvány (725), Karva (748), Tany (803), Nagykeszi (990)
• 1001-3000 lakosig 7-9 képviselő – Dunamocs (1151), Búcs (1190), Megyercs (1197), Lakszakállas (1218), Bajcs

(1242), Csicsó (1292), Hetény (1383), Madar (1462), Ekel (1521), Izsa (1643), Újgyalla (1813), Keszegfalu (1929),
Ímely (2054), Csallóközaranyos (2404), Nemesócsa (2462), Szentpéter (2734), Perbete (2974)

• 3001-5000 lakosig 9-11 képviselő – Bátorkeszi (3415), Marcelháza (3751)
• 5001-10000 lakosig 11-13 képviselő – Naszvad (5068), Ógyalla (7751)
• 10001-20000 lakosig 13-19 képviselő – Gúta (10696)
• 20001-50000 lakosig 15-25 képviselő – Komárom (34349)
*Zárójelben a lakosok száma a 2011-es népszámlálási adatok alapján.

Kell nekünk ennyi képviselő?
Az önkormányzati képviselők számát az önkormányzatokról szóló törvény (369/1990) szabályozza.

A jogszabályban nem pontos számok, hanem sávok szerepelnek a népesség szerint. Összesen 10 cso-
portba vannak osztva a települések Szlovákiában, az egyes kategóriákban a minimális és a maximá-
lis képviselőszám van meghatározva.

A képviselők létszámának csökkentése elsősorban a
nagyobb településeken merül fel, mivel az ottani sávok
adnak nagyobb mozgásteret. A spórolással kapcsolatos
érvek is főként a városoknál érvényesek, mivel a na-
gyobb létszámon túl a fizetés is jelentősen magasabb.
Míg a legtöbb faluban csak jelképes a képviselők díja-
zása, addig Komáromban havi 250, Gútán pedig havi
219 euróba kerül (bruttó fizetés) egy képviselő a város-
nak. A városatyák maguk döntenek a fizetésükről. Van-
nak települések, ahol havonta meghatározott összeget
kapnak, s vannak helyek, ahol az ülések száma alapján

jár a fizetés. Ellentétben a falvakkal, a városokban városi
tanácsok is működnek, ahol ugyancsak díjazást kapnak
a tagok.

Komáromban időnként felmerül az alpolgármesterek
számának a kérdése is, mivel szintén jelentős költsé-
gekkel jár. A törvény szerint 20 ezernél nagyobb népes-
ségű városnál lehet két alpolgármester is, amiről a pol-
gármester dönthet. Komáromban jelenleg két helyettese
van Anton Mareknak. Alpolgármester képviselő lehet, a
testületnek sem kell jóváhagyni személyét, kizárólag a
polgármesteren múlik a választás.

Őry Péter, az MKP önkormányzati
ügyekért felelős alelnöke szerint a
létszámról elsősorban helyben kell
dönteni, mivel a települések típusai
eltérőek. A jelenlegi sávokat megfe-
lelőnek találja, mivel akadnak olyan
települések, ahol sok a külterület,
más helyeken meg egy homogén
területről van szó. Ezeket figye-
lembe véve érdemes dönteni a meg-
felelő létszámról – véli az MKP szak-

politikusa, aki egyben Csallóköz-
csütörtök polgármestere.

Solymos László, a Híd parlamenti
frakciójának vezetője szerint is el-
sősorban a helyi adottságokat fi-
gyelembe véve kell megtalálni az
optimális létszámot. Annak érdeké-
ben, hogy a döntések mögött szak-
mai szempontok legyenek, a szak-
bizottságokhoz is biztosítani kell a
szükséges számú képviselőt. Elő-

fordulhat, hogy egy túl kicsi önkor-
mányzat esetén a létszámon ugyan
spórolnak, azonban a rossz dönté-
sekkel pazarolnak – hívta fel a fi-
gyelmet a Híd politikusa. A legfon-
tosabb azonban az önkormányzati-
ság tiszteletben tartása, az emberek
az adott településen döntsék el, mi
a legmegfelelőbb a közösségük szá-
mára – véli Solymos László.

(kb)

Ragaszkodnak székükhöz a komáromi városatyák

Mit mondanak a pártok szakértői?



A város főellenőri posztjára
ketten pályáztak, Csintalan
Miklós, aki eddig is betöltötte
a funkciót, továbbá Dobi Ró-
bert, aki a polgármesteri hi-
vatal szervezési osztályát
vezeti. A képviselők titkos
szavazással újra Csintalan
Miklóst választották meg, a
23 jelenlévő közül 14 szava-
zott rá, 7 városatya érvény-
telenül voksolt, míg Dobi Ró-
bertet ketten támogatták.
Kanta Mária (MKP) a szava-
zás előtt arra figyelmeztetett,
hogy a pályázati kiírás egy
feltétele nem teljesült,
ugyanis a hivatal nem hir-
dette meg a pályázatot a ré-
giós sajtóban.

Az ülésen ismét téma volt
a fürdő hibáinak javítgatása,
a strandot működtető Co-
morra Servis igazgatója
ugyanis legalább 19 ezer eu-
rót kért a borzalmas állapot-
ban lévő, 30 éve készült me-
dencékre, mivel elmondása
szerint jelenleg nem biztos,
hogy kibírná a nyári szezont.
Több képviselő is arról be-
szélt, bár elismerik az igaz-
gató munkáját, az ilyen apró
javításokkal már a költség-
vetés elfogadásakor szá-

molni kellene. Hortai Éva
(Híd) mejegyezte, be kellene
fejezni azt a több éve tartó
gyakorlatot, mely szerint
egyes városi intézmények a
szezonnyitó előtt pluszpén-
zeket kérnek különböző hi-
bajavításokra, s azt mondják,
ha nem kapják meg, nem
fognak tudni kinyitni. Sokad-
jára hangzott el az a véle-
mény is – ezúttal Juraj Bačá-
tól és Keszegh Bélától (füg-
getlenek) –, hogy végre egy
előremutató megoldás kel-
lene a strand ügyében, a tes-
tületnek be kellene vállalnia
egy komolyabb beruházást
akár hitelből is, s ezután már
nem kellene minden évben
kármentésre költeni. Ondrej
Gajdáč (független) emlékez-
tetett, már készül a tervdo-
kumentáció, mely a fürdő két
medencéje, továbbá a kazán
és a kapcsolódó rendszerek
teljes felújítását célozza, s ha
ez a 400-500 ezer eurós fej-
lesztés megvalósulna, leg-
alább 10 évig nem kellene
hozzányúlni. A gyorssegélyt
végül elfogadták.

A képviselők megszavaz-
ták, hogy eladásra kínálják
fel a város 3 százalékos tu-

lajdonrészét a kikötőben lévő
ingatlanokat kezelő rész-
vénytársaságban. Ez egy
olyan tulajdonrész, melyet a
város a privatizáció kapcsán
szerzett, s eddig semmi
haszna nem származott be-
lőle. Most egy befektetői kör
jelezte, nyitottak a város
részvényeinek megvételére,
s jónak mondható árat kap-
hatna érte a város. Az el-
adásból 307 ezer euró folyna
be a városhoz, melyet – Já-
gerská Erzsébet (Híd) javas-
latára – fejlesztésekre fordí-
tanának a későbbiekben.

Hosszas vita alakult ki a
Danube LNG cég kérvényé-
ről, amely cseppfolyós föld-
gáz tárolására alkalmas tar-
tályokat és töltőállomást sze-
retne telepíteni a hajógyár-
hoz közeli „medence” szom-
szédságába. A képviselők
nagy része a környezetvé-
delmi veszélyek miatt aggó-
dott, és azt is hangsúlyoz-
ták, hogy a fejlesztés mini-
mális munkahelyet terem-
tene, amiért nem érdemes
veszélyeztetni a régió ivóvíz-
tartalékát. Javasolták a
Duna szakaszának egy má-
sik pontját Komárom és Izsa
közt, azonban a cég szá-
mára a komáromi „me-
dence” volna fontos a hajó-
forgalom biztosítására. A
képviselők elutasították a ja-
vasolt memorandumot. 

(csá)

Újabb hat évre Csintalan Miklóst vá-
lasztották főellenőrnek Komáromban. A múlt heti tes-
tületi ülésen megszavaztak egy 19 ezer eurós gyors-
segélyt a komáromi strand medencéinek javítására.
Egy olyan döntés is született, mely szerint a város 307
ezer eurós bevételre tehet szert egy 3 százalékos tu-
lajdonrész eladásával. 

A beszélgetés első részé-
ben a résztvevők összefog-
lalták, mi változott Szlovákiá-
ban az elmúlt tíz évben. Va-
lamennyien egyetértettek ab-
ban, hogy Szlovákia számára
a csatlakozás volt az egyet-
len jó alternatíva, hiszen kis
országként kiváló lehetősé-
gekhez jutott. A szlovák gaz-
daság előtt megnyílt az öt-
száz millió fős európai piac,
amely képes felszívni az ex-
port 80 százalékát. Példaként
említhetnénk az autóipart,
melynek erős dominanciája
Szlovákiában mindenki szá-
mára ismert. Az országban
gyártott személygépkocsik 98
százaléka külföldön kerül el-
adásra. Az ország más terü-
leteken is nagyon szorosan
kapcsolódik az Unióhoz, az
országban elfogadott törvé-
nyek 80 százaléka EU-s tör-
vény adaptációja, számos
beruházás-fejlesztés csupán
EU-s pályázatokkal, EU-s

alapok segítségével valósul-
hatott meg. A munkaerő sza-
bad áramlásának köszönhe-
tően a munkavállalók előtt ki-
nyíltak a határok, becsült
adatok szerint a szlovákiai
munkaerő-állomány 10 szá-
zaléka az országhatáron túl
vállal munkát, valamely má-
sik uniós tagállamban. Az
egyetemisták számára is új
lehetőségek nyíltak a hallga-
tói mobilitási programok ke-
retei között. Az uniós tagság-

gal azonban nem csupán
előnyök járnak, hanem köte-
lezettségek, illetve kockáza-
tok is, amelyek különösen a
gazdasági válság kapcsán
érezhetőek. De elmondható,
hogy az elmúlt tíz évben
Szlovákia számára a pozití-
vumok domináltak. A beszél-
getés résztvevői hangsúlyoz-
ták, hogy az előttünk álló eu-
rópai parlamenti választáso-
kon fontos a részvétel, hiszen
országunkban is vannak
olyan politikai erők, akik a
már kiharcolt előnyöket eltö-
rölnék, a számunkra kedvező
törvényeket megváltoztatnák.

A több mint száz fős hall-
gatóság sok érdekes infor-
mációval gazdagodott.

szi

Szlovákia 10 éve az Európai Unióban
címmel beszélgetésre került sor a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Karán. A rendezvény résztvevői
Bauer Edit, az Európai Parlament képviselője, Gál Zsolt
politológus, a pozsonyi Komenský Egyetem Politológiai
Tanszékének adjunktusa és Miroslav Ivan, a Szlovák
Köztársaság Külügyminisztériumának szakértője voltak.
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Olvasói levél

Nagy sikert könyvelhet el az Ógyallai
Szakközépiskola a szakképzés terén. Három tanulója
vett részt  az Ifjú autószerelő Castrol 2014 elnevezésű
szakmai versenyen, melyet az Autóforgalmazók és Szer-
vizek Szlovákiai Társulása hirdet meg minden évben.

Az ország szakközépisko-
láiban autószerelőnek tanuló
fiatalok az iskolai válogatók
után  megyei szinten mér-
hették össze szaktudásukat.
A Nyitra megyei fordulóra
március 25-én került sor Ér-
sekújvárban. A résztvevők
négy szakirányzatban bizo-
nyíthatták felkészültségüket.
Először elméleti tesztet töl-
töttek ki, majd a gyakorlatia-
sabb felismerési részen sze-
rezhettek pontokat. Az
Ógyallai Szakközépiskola
harmadikos tanulója, Fekete
István az autószerelő-mű-
szerész kategóriában az
első helyen végzett. Másik
két társa szintén ügyesen
szerepelt. Matúš Mazúch a

7. helyet szerezte meg, Makhali Tamás pedig 14. lett.
Ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a nívós versenyen

az első helyen végez az iskola. A napokban érkezett meg a
megyei eredmények országos összesítője, melyből kiderült,
hogy Fekete István bejutott az országos forduló elitcsapa-
tába. Áprilisban tehát ismét szurkolhatunk ennek az ifjú
szakembernek remélve, hogy sikerül helytállnia és ezzel
öregbítheti iskolája jó hírnevét. (miriák)

SZKI felvétele

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai
Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes karával (mely egy-
ben polgári társulás) közösen rendezi meg a komá-
romi énekkarok hagyományos tavaszi hangversenyét,
a XIII. VOX HUMANA fesztivált.

A hagyományos „vetésforgóhoz”: (alsó-, felső tagozatosok,
felnőttek kórusai) híven az idei találkozó a felső tagozatos kó-
rusoké lesz. A szervezők nagy örömére meghívásukat elfo-
gadták mind a helyi iskolák kórusai – Eötvös Utcai Alapiskola
Gyermekkara, karvezető Siposs Jenő; Jókai Mór Alapiskola
Gyermekkara, karvezető Juhász Mónika; Marianum Egy-
házi Iskola-központ Schola Mariana Gyermekkara, karvezető
Orsovics Yvette; Selye János Gimnázium Énekkara, karve-
zető Stirber Lajos –, mind a vendégszereplők: a Jókai Mór
Alapiskola Kicsinyek Kórusa, karvezető Pfeiferlik Annamária,
a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola gyermek-
kara, karvezető Dr. Szatmáryné Rédei Margitta, valamint a
Nagykéri Citerazenekar, művészeti vezető Szabó József.

Az is hagyománnyá vált, hogy a VOX HUMANA fesztivá-
lok egyben főhajtás is egy-egy kiemelkedő zenészegyéniség
emléke előtt. A múlt évben Janda Ivánra, a zeneszerzőre,
karnagyra, zenepedagógusra emlékeztünk. Az idén a múlt
évben elhunyt, népdalgyűjtő, népzenekutató, karnagy és
pedagógus, a felvidéki kórusélet legnevesebb szervezőinek
egyike, Ág Tibor emléke előtt hajtunk fejet.

Mind a szereplők, mind a szervezők minden kórusba-
rátot tisztelettel és szeretettel várnak hangversenyükre:
2014. április 11-én (pénteken) 18.00 órára a Komáromi
Városi Művelődési Központ színháztermébe. A belépés
díjtalan. Stirber Lajos

Beszélgetés az Európai Unióról

Harmadjára nyerte
meg a versenyt

Libai Mária, a komáromi Selye János
Egyetem hallgatója vagyok. Diáktársam-
mal, Mészáros Gergővel szeretnénk el-
mondani, hogy miért érdemes egyete-
münkön továbbtanulni.

Nos, immár négy éve annak, hogy az érett-
ségit követően a Selye János Egyetem hall-
gatója vagyok. Az elmúlt években számtalan
olyan új ismerettel, tapasztalattal, de legfő-
képpen tudással gazdagodtam, melyek hoz-
zájárultak egyéniségem kialakulásához. Az
alapképzés befejezését követően úgy érez-
tem, ki kell szakadnom a komfortzónámból,
hogy továbbképezzem magam. Aki mer, az
nyer alapon megpályáztam egy ösztöndíjat,
mellyel lehetőségem nyílt a továbbtanulásra
egy külföldi egyetemen. S igen, a kitartó, gyak-
ran hosszú éjszakákba nyúló tanulás meg-
hozta gyümölcsét. Jelenleg Dániában egy
nemzetközi akadémián végzem tanulmá-
nyaim. Megérkezésemkor temérdek megle-
petés ért. A dán emberek rendkívül kedvesek,
barátságosak és segítőkészek. A világ minden
tájáról érkeznek diákok, hiszen professzioná-
lis képzésben részesülhetnek angol nyelven,
megismerkedhetnek különféle kultúrákkal, s
mindemellett életre szóló élményeket szerez-
hetnek. A kezdeti félelmeim hamar szerte-
foszlottak, hiszen az otthon szerzett elméleti
tudás 1 300 kilométerre is méltón megállja a
helyét. Az elmúlt két hónap rengeteg új do-
logra ráébresztett, s az életről alkotott képem
merőben megváltozott.

Gergő már több mint fél éve a dániai Inter-
national Business Academy tanulója. A har-
madik szemeszteremet a VELUX-ösztöndíj
segítségével kezdhettem meg Dániában.
Kiszakadtam otthonról és angol nyelven kellett
tanulnom. Bevallom, könnyebb volt, mint amire
számítottam. Minden, amire megtanítottak a
Selye János Egyetemen hasznos volt és min-
den nehézségen átsegített. A rengeteg pro-
jektet könnyedén megoldottam. Angolból ren-
geteget fejlődtem, bővítettem a kapcsolati
rendszeremet. Az esélyek elkezdtek többszö-
röződni. A harmadik félév közben pályázati
felhívást olvastam az egyetemi e-mail fiókom-
ban: „ERASMUS", már hallottam róla, de
mégis mi ez? Elolvastam, és örömmel láttam,
hogy lenne lehetőségem meghosszabbítani
dániai tanulmányaimat. Megragadtam az al-
kalmat, egyből bele is vágtam. Megírtam a
pályázatot és kisebb várakozás után jött is a
pozitív elbírálás. Ha minden számításom be-
jön és nem felejtem el, honnan jöttem, hóna-
pokon belül elérhetem életem következő meg-
határozó célját: szeretném megszerezni az
első diplomámat a Selye János Egyetemen.

S hogy kinek és minek is köszönhetjük
mindezt? Mindenekelőtt a Selye János Egye-
temnek. Annak az intézménynek, melyben
néhány évvel ezelőtt megkezdtük tanulmá-
nyainkat, illetve azoknak a tanároknak, akik
átadták számunkra azt a tudást, amivel elin-
dulhattunk a nagyvilágba. Büszkén kijelent-
hetjük: Igen, érdemes selyésnek lenni!

Libai Mária, Mészáros Gergő

KOMÁROM.

Énekkarok tavaszi
fesztiválja

ÓGYALLA.

Fekete István

Érdemes selyésnek lenni!

Folytatás az 1. oldalról
„Valaha a mindennapi élet része volt, hogy a Duna két

partja közötti komp közlekedett. Így nagy öröm számunkra,
hogy ismét beindult a forgalom a Duna ezen szakaszán. A
kikötő ponton elsősorban a Lábatlan és Karva közötti járatot
biztosító kishajó mindkét parton történő kikötését szolgálja,
azonban a két különböző magassági szintű beszállóhely
azonban lehetővé teszi más hajók kikötését is. A beruházás
összköltsége bruttó 783 068 euró volt, melyből az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a kormányzati társfinanszíro-
zás által nyújtott támogatás összesen 743 915 euró. A pro-
jekt megvalósításához Lábatlan önkormányzata 24 473 eu-
róval, Karva település pedig 14 680 euróval járult a hozzá” –
mondta a polgármester. Kép és szöveg: miriák

Elindult a hajójárat

Menetrend április 1. - november 15.
Karva - Lábatlan 

Hétfő – csütörtök: 9.45, 12.45, 15.45 óra
Péntek: 9.45, 12.45, 15.45, 17.45 óra
Szombat: 7.45, 9.45, 12.45, 15.45 óra
Vasárnap: 9.45, 12.45, 15.45, 17.45 óra

Lábatlan – Karva
Hétfő – csütörtök: 10.00, 13.00, 16.00 óra
Péntek: 10.00, 13.00, 16.00, 18.00 óra
Szombat: 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 óra
Vasárnap: 10.00, 13.00, 16.00, 18.00 óra

Egyszeri átkelési jegyár 1,50 euró.

Agyafúrt trükkel verte át egy komá-
romi elektronikai áruház eladóit az egyik „vásárlójuk“.
A 27 éves fiatalember egy navigációs készüléket lova-
sított meg, ám nem sokáig örülhetett zsákmányának.

KOMÁROM.

Átverte az eladókat

300 ezres bevétel jöhet

A múlt héten megkez-
dődött a Vág alsó hídjának felújí-
tása Gútán. Legkésőbb július vé-
géig kell elvégezni a munkálatokat,
de kedvező esetben már májusban
befejeződhet a rekonstrukció. A
munkálatok idején félpályás útlezá-
rás van érvényben, a forgalmat jel-
zőlámpa irányítja. -csr-

KOMÁROM.

Megkezdték a Vág-híd felújítását
GÚTA.

A fiatal férfi egy navigációs
készüléket vett magához az
üzletben, s a reklamációs
pulthoz vitte. Itt arra kérte az
áruház munkatársát, mu-
tassa meg neki, hogyan mű-
ködik. A nő, abban a hi-
szemben, hogy a férfi a ké-
szüléket már megvásárolta,
szólt az egyik eladónak, aki
az üzlet előtt elmagyarázta
az elektronikai berendezés
használatának mikéntjét. Ez-
után visszaadta a fiatalem-
bernek, aki a készülékkel
nyugodtan távozott. Az üzlet
munkatársai csak néhány
perc múlva jöttek rá, hogy az

ügyfél nem fizetett az árucik-
kért, s a lopásról értesítették
a rendőrséget.

A kiérkező rendőrök a biz-
tonsági kamerák felvételei
alapján gyorsan beazonosí-
tották a lehetséges elköve-
tőt, s fél óra múlva, az üzlet-
től nem messze le is fülelték
a 27 éves Rolandot, akinél
az eltulajdonított készüléket
is megtalálták. Lopással
gyanúsították meg, s a bíró
ún. szupergyors eljárásban
el is ítélte a tolvajt – tájékoz-
tatta lapunkat Božena
Bruchterová rendőrségi szó-
vivő. (cs)
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Molnár Angelikát a gú-
taiak többsége ismeri,
hiszen rendszeres sze-
replője a Szól a nóta
című rendezvények, a
templomi liturgiák alkal-
mával is gyönyörköd-
hetnek énekhangjában,
valamint sok más he-
lyen is megörvendezteti
közönségét előadó te-
hetségével.

Molnár Angelika konzerva-
tóriumot végzett, tehát kép-
zett énekes, mégis kitörési
pontokat keres, ahol megmu-
tathatja tehetségét. Tavaly si-
került megszereznie a ma-
gyarnóta versenyen, az ipoly-
nyéki Őszirózsán az arany-
koszorús minősítést, amelyet
1 évre előlegeztek meg.
Azóta már ezt is megvédte,
ezáltal véglegesítették az
aranykoszorús minősítését.
Ezen a versenyen Tarnai Kiss

László, a Dankó Rádió veze-
tője volt a zsűri elnöke, a Nó-
tasztárban viszont Angelika
felkészítő tanárként találko-
zott vele. A NótaTV-ből szer-
zett tudomást a versenyről és
rögtön jelentkezett, hiszen
mindenképpen az a szán-
déka, hogy minél többen
megismerjék, tudomást sze-
rezzenek tehetségéről. Egy
dvd-t kellett eljuttatni a szak-
mai zsűrinek. Többszáz ver-
senyző közül választották ki
az 50 legjobb versenyzőt,
akik aztán összemérték tu-
dásukat és a középdöntőbe
jutottak. A zsűri itt elismerte
Angelika hangi adottságait,
viszont szerintük ez már a
magyar nótához túl képzett
hang, szerintük túl operásra
sikeredett az előadás, ami
nem illik a magyar nótához.
Mivel azt az instrukciót kapta,
hogy ne énekelje túl a nótát,
hanem több gondot fordítson

az elbeszélői stílusra, ezért
Angelika a döntő előtt ezt
gyakorolta, ami az ő vélemé-
nye szerint sikerült is. Ám a
zsűri: Bangó Margit, Szirmai
László, Hatvani Kiss Gyön-
gyi, Ifj. Sánta Ferenc és B.
Tóth Magda nem juttatta to-
vább, hanem a közönség
gondjaira bízták, hogy sza-
vazataikkal juttassák tovább.
Azóta már kiderült, hogy Mol-
nár Angelikának nem sikerült
továbbjutnia, de nem csüg-
ged, hiszen szándékát elérte,
több felkérést kapott hazai
berkekben és Magyarorszá-
gon is. csóka

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

Tanácskozott a gútai önkormányzat
Folytatás az 1. oldalról

A gútai önkormányzati ülésen több oktatási
kérdés is napirendre került. Három alapisko-
lában és egy óvodában lejár az igazgatók
mandátuma, így új pályázatot írtak ki a posz-
tokra. A testület döntött arról, hogy a II. Rá-
kóczi Ferenc Alapiskolában kicserélik a nyí-
lászárókat a tantermeken, a 30 ezer eurósra
tervezett befektetést egy tavaly elfogadott hi-
telkeretből valósítják meg. Megszavazták azt
is, hogy projekt készüljön a Corvin Mátyás
Alapiskolában található étkezde befogadó-
képességének 1000 főre emeléséről.

A korábbi szóváltások után pont került a
Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igaz-
gatói posztjának ügyére. A kiírt pályázatra
hatan jelentkeztek, közülük öten jelentek meg
a meghallgatáson – számolt be a részletekről
Viola Miklós (MKP) képviselő, a szociális bi-
zottság elnöke. A bírálóbizottság maximális
pontszámmal Murányi Györgyöt (MKP) vá-
lasztotta ki az igazgatói posztra, aki jelenleg
városi képviselő. Néhányan úgy vélték, előre
leosztott lapokról volt szó, de többen kiálltak
Murányi mellett. Viola Miklós szerint az intéz-
mény főnővére a kiválasztó bizottságban
egyetértett az értékeléssel. Murányi György
június elsejétől kerül az igazgatói székbe, ezt
követően az összeférhetetlenség miatt le kell
mondania képviselői mandátumáról. Helyére
Őszi Sándor (független) léphet. A képviselők
16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett fo-
gadták el Murányi kinevezését.

Hosszabb eszmecsere alakult ki a hulla-
dék-gazdálkodással kapcsolatosan. A rend-
szer Gútán jól működik, szögezte le több vá-
rosatya, azonban egyre nagyobb gondot je-
lentenek a kintlévőségek. A felhalmozott tar-
tozások már 111 ezer euró fölé kúsztak, s
meghatározó része (107 ezer) magánsze-
mélyekhez köthető. Mivel az összeg fokoza-
tosan duzzad – 10 év alatt nyolcszorosára
nőtt –, az önkormányzat mérlegelné annak
lehetőségét, hogy a végrehajtás keretében a

nem fizetők ingatlanjára terheljék a tartozá-
sukat. A jelenleg érvényes törvények alapján
nyilvánosságra hozzák az adósok listáját is,
ahol a magánszemélyeket 160 euró, a jogi
személyeket 1600 euró felett tüntethetik fel.

A tartozások kapcsán néhányan jelezték,
hogy a behajtás érzékeny kérdés, mivel ne-
héz helyzetben lévő embereket szoríthat sa-
rokba. Fekete Attila (független) szerint a leg-
gyakrabban nem becsületes nyugdíjasok,
hanem spekulánsok tartoznak. Nagy Sándor
(MKP) úgy vélte, lépni kell, mivel néhányan
azt láthatják, „ha a szomszédjuk nem fizet, a
haja szála sem görbül”. Árgyusi Imre (füg-
getlen) támogatná az ingatlan leterhelését a
több éve nem fizetők esetében. Horváth Ár-
pád (MKP) polgármester szerint a témához
határozottan, de körültekintően kell közelí-
teni. Javasolta, hogy nézzék át közösen a
nem fizetők listáját, a valóban nehéz hely-
zetben lévő családokat ne bántsák, de a
többi esetben tegyenek meg mindent a be-
hajtásért. Azt viszont nem szeretné, hogy
„valamit behajtunk, de még nagyobb szociá-
lis problémát okozunk vele.”

Mészáros Imre, az építésügyi osztály ve-
zetője arról számolt be, hogy Gúta nagyon jól
teljesít a hulladék-gazdálkodás terén. Nyu-
gat-európai viszonylatban is dicséretes, hogy
a gútaiak 90 százaléka kapcsolódik be a
szeparálásba, ami a motiváló illeték-kedvez-
ményeknek is köszönhető. Gúta városnak
tavaly 27 700 eurónyi bevétele volt a szelek-
tív hulladékgyűjtésnek köszönhetően, mivel
355 tonna hulladékot válogattak szét, amiből
18,08 tonna volt veszélyes. A szelektív hul-
ladék mennyisége 2009 óta csökkenőben
van (akkor 606 tonna volt), amit Mészáros
azzal indokolt, hogy a válság miatt az em-
berek kevesebbet vásárolnak, így kevesebb
szemetet termelnek. A város tavaly 267 ezer
eurót költött a hulladék-gazdálkodásra, ebből
167 ezer euró volt a lakosoktól beszedett il-
leték. kb

A középdöntőig jutott 
a Nótasztárban

Több hónapos munka eredményeként április 15-én meg-
kezdődhet a halasítás – mondta Néveri László, a horgász-
szövetség elnöke. Van olyan hely, ahol a tó mélysége eléri
a 3-5 métert.

A munkálatokat a horgászszövetség és a város finanszí-
rozta, de még szükséges a kibányászott föld elhordása, va-
lamint a partigazítás. Egy gyönyörű fahíddal is gazdagodott
a Csörgői tó, ami rendkívül mutatós abban a környezetben.
A 34 méter hosszú fahíd kivitelezését a horgászszövetség
önerőből oldotta meg, azaz az anyagot és egyéb kiadásokat
költségvetésükből fedezték, a munkálatokat pedig a tagok
végezték el. A híd terveit Fördős Zoltán készítette. Emellett
megújult a tó melletti horgászlak is, amely új színburkolatot
kapott, új nyílászárókkal látták el, valamint kialakították a te-
raszos részt, ami 40 férőhelyes lesz. Egy faragott ponty
ékesíti a ház falát, ami szintén Fördős Zoltán munkáját di-
cséri, ezenfelül Varga István is sokban hozzájárult a mun-
kálatok sikerességéhez. A horgászszövetség elnöke ezúton
is felhívja a tagok figyelmét az áprilisban kezdődő brigá-
dokra, hiszen ha mindenki egy talicska földet fog elhordani
a Csörgői tó partjáról, már akkor is sokat segített. 

Az április 5-i tagsági gyűlésen új vezetőséget választ a hor-
gászszövetség, akik újabb 4 évre biztosítják a szövetség zök-
kenőmentes működését. Májusban kezdődnek a halászver-
senyek, május 1-jén a holtágon, május 3-án Csörgőben és
május 8-án a vezetőség szponzoroknak és eddigi segítőik-
nek rendez versenyt. csr

Megújult a Csörgői tó 
és környéke

Igazi szabadidős, modern környezetű pihenő öve-
zetté válik a csörgői tó környéke. A gútai horgász-
szövetség régóta dédelgetett álma vált valóra,
ugyanis a megszerzett anyagi fedezetnek köszönhe-
tően kimélyíthették a Csörgői tavat.

Köszöntötték a pedagógusokat
Pedagógusnap alkalmából kitüntették a komáromi alapiskolák,

az óvodák és a művészeti alapiskola pedagógusait, az elmúlt évben elvégzett ered-
ményeik alapján. A díjazottak rövid méltatása után a városvezetés okleveleket és em-
lékplaketteket adott át.

Az alapiskolák pedagógusai közül kitüntették Kubica Líviát (Eötvös utcai alapis-
kola), Varga Rózsát (Eötvös utcai alapiskola), Szakáll Krisztinát (Munka utcai alap-
iskola), Beke Ágnest (Munka utcai alapiskola), Gáspár Esztert (Jókai Mór alapiskola),
Sütti Rozáliát (Jókai Mór alapiskola), Beáta Caisovát (Határőr utcai alapiskola), Aneta
Kamocsaiovát (Komenský utcai alapiskola), Viera Harmatovát (Komenský utcai
alapiskola), Zuzana Ivancovát (Rozmaring utcai alapiskola), Renáta Kubalovát (Roz-
maring utcai alapiskola) és Vágó Gyöngyit, a Művészeti Alapiskola pedagógusát.

A helyi óvodák tanítónénijei közül Zlatica Libaiová (Kapitány utcai óvoda), Győri
Erzsébet (Hajós utcai óvoda), Beáta Riszdorferová (Megyercsi utcai óvoda) és Pi-
voda Katalin (Víz utcai óvoda) részesült elismerésben.

Az év pedagógusa címet Mgr.
Žofia Nagyovának ítélték oda, munkásságá-
nak, eddigi érdemeinek elismeréseképpen.

A rövid kultúrblokk után Horváth Árpád pol-
gármester méltatta a pedagógus munkássá-
gát, aki Medgyesegyházán született és a sors
úgy hozta, hogy Gútára került családjával. Ta-
nulmányai befejeztével rögtön a szlovák tan-
nyelvű alapiskolában kezdett dolgozni. 1973-
ban megalakította az iskolában a Mosoly
énekkart, miután elvégezte karmesteri tanul-
mányait. 1998-ban már a VMK mellett a felnőtt
korosztály számára újította meg ugyanezt a
kamarakórust, ami máig működik. 2007-ben a
nyugdíjasok énekkarát, a Harmónia kórust hozta létre. Ezután a Nyugdíjasklub el-
nöke, Fűri Edit mondott köszöntő szavakat, hiszen a nyugdíjas tanárnő sokat tevé-
kenykedik a klub mellett. A városban tartózkodott éppen Medgyesegyháza polgár-
mestere Ruck Márton és alpolgármestere Forgó Pál is, akik szintén gratuláltak az év
pedagógusának. Végezetül Szabó Márta megható előadása következett.

Csóka Regina

A helyi szlovák és magyar alapiskola életében az egyik leg-
jelesebb napok közé tartozik a pedagógusnap. A gyerekek már reggel nagy lázban
égtek, minden pillanatot kihasználtak, hogy örömet szerezhessenek a tanítóiknak.
Alig várták, hogy előadhassák kis műsorukat és átadhassák a tanító néniknek szánt
ajándékaikat. Meglepetésként hatott a néhány szülő által kreált műsoros összeállí-
tás, melyet a pedagógusok tiszteletére készítettek. Majd a tanulók bemutatták pro-
jektjüket, melynek témája a pedagógus volt. A kiállítást a jövő hét folyamán lehet
megtekinteni az iskola folyosóján. Érdemes lesz ellátogatni, mert igazán szép ver-
sek, rajzok, fogalmazások, vallomások születtek. -pint-

A község dísztermében a pedagógusnap alkalmából Molnár
Zoltán, a falu polgármestere köszöntötte a község óvodájában és iskoláiban dolgo-
zókat. Beszédében megköszönte a község önkormányzata nevében az egész éves
munkájukat. Meghittebbé tette az ünnepélyt, hogy meghívást kaptak a megérdemelt
nyugdíjukat élvező egykori igazgatók, pedagógusok és dolgozók. Molnár Mónika sza-
valata után 22-en írták alá az erre az alkalomra elkészített bejegyzést a falu króni-
kájába. A polgármester egy-egy szál virággal mondott köszönetet a vendégeknek.

-pint-

A város önkormányzata a Konkoly-Thege Miklós
Művelődési Központban köszöntötte a város pedagógusait. A vá-
rosban működő két alapiskola tanulói – Marianna Opálková és Szűcs
Bernadett - szavalata nyitotta meg az ünnepséget, melyen a peda-
gógusok átvehették a város vezetőségétől, Ógyalla Város Polgár-
mesterének elismerő oklevelét az oktatás és nevelés terén kifejtett
munkájukért. A Konkoly-Thege téri Alapiskola pedagógusai közül dí-
jat kapott: Anita Hajmásyová, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda

pedagógusai közül Bagin Tünde, az Új Negyed Óvodából Lovász
Szilvia, a Művészeti Alapiskolából Lenka Juhászová. Tárgyi aján-
dékban részesült a 75 éves Kovács Valéria, a 70 éves Viera Kosori-
nová, Farkas Mária, Ballay Mária, Benkó Jolana, Szakáll László, Vach
Antal és a 65 éves Gabriella Záhorecová és Darázs Rozália.

Miriák Ferenc

KOMÁROM. ÓGYALLA.

GÚTA.

KESZEGFLAVA.

MEGYERCS.



Az évzáró Nagy János, a
helyi szervezet elnökének a
beszámolójával kezdődött,
aki ismertette az elmúlt év
eseményeit, a 2014-es évi
munkatervet, és a pénztári
összegzést. Továbbá meg-
említette, hogy az elmúlt év-
ben a község területén tűz-
eset nem történt, és kitért a
szervezet hatékony munká-
jának eredményeire is. Töb-

bek között kiemelte, hogy a
tagok májusban részt vettek
a községben, és Komárom-
ban is a belvíz szivattyúzá-
sában. Június 15-én a szer-
vezet tagjai segítettek Bő-
sön a levonuló árvíz utáni
munkálatokban. Ezekért a
cselekedetekért a szervezet
belügyminiszteri kitüntetést
kapott. A járási önkéntes
tűzoltóság minden árvízben

segítkező tagot rangeme-
lésben részesített. A szilasi
önkéntes lánglovagok tevé-
kenyek voltak az elmúlt esz-
tendőben, hisz több verse-
nyen is szerepeltek. Így a
Nagykeszin megtartott já-
rási versenyen, ahol 6. he-
lyezést értek el, Izsán a já-
rási taktikai gyakorlaton. Ide-
haza megnyerték az I. Pol-
gármesteri kupát. Izsapon
szintén a polgármesteri ku-
pán 5. helyen végeztek, Lak-
szakállason nyolcadikok let-
tek. Kivették részüket a fa-
luszépítési munkákból is. Így
a halottasház előtti eresz
festéséből vagy a hagyomá-
nyos Halászléfőző verse-
nyen, ahol szökőkutat készí-
tettek a halastó közepére,
mely nagy sikert aratott. 

A beszámoló után Komjáti
István, a szervezet parancs-
noka rangemelésben része-
sítette azokat a tagokat, akik
az elmúlt években aktívan
részt vettek a tűzoltó-verse-
nyeken. Ezután a jubilánsok
köszöntése következett,
majd Ferenczi László  lekö-
szönő elnököt a szervezet
tagsága egyhangúlag tiszte-
letbeli elnökké választotta.

Pint Sándor
Fotó: Szukola István

Március végén tartotta évzáró taggyűlését a
szilasi önkéntes tűzoltószervezet. A jeles eseményt
megtisztelte jelenlétével Skrivánek Árpád, a járási ön-
kéntes tűzoltóság igazgatója, Csápai Nikoletta, a nagy-
megyeri ÖTT titkára, Szabó Magdolna a helyi SZI-
SZETA nyugdíjasklub elnöke és Csápai Gyöngyi, a
helyi Vöröskereszt képviselője is. 

Egy kis összefogással segíthetünk Li-
likének és Tomikának. Kérem segítsen Ön is, hisz
semmibe sem kerül - e felhívásra lettek figyelmesek
a martosi Nyugdíjasklub és Mozgássérültek Szer-
vezetének tagjai és elindították községükben a mű-
anyag flakonok kupakjainak gyűjtését a beteg kis-
gyermekek számára.
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Mint ismeretes,
a búcsi kultúrház miatt
három éve komoly vita
robbant ki a községben,
miután kiderült: gazda-
sági nehézségekre hi-
vatkozva eladásra kí-
nálta a falu vezetése az
épületet. A Csemadok
szervezésében ezután a
kultúrház javára gyűjtést
kezdeményeztek.

Az elmúlt napokban meg-
tartott Csemadok évzáró
taggyűlésen ismét terítékre
kerültek a kultúrházzal kap-
csolatos fejlemények, amit a
szervezet elnöke, Grajszkiné
Szabó Szilvia ismertetett.

„Amennyiben hasonló lé-
lekszámú települések, mint
Búcs, fenn tudják tartani kul-
túrházukat, és meg tudják
tölteni kultúrával, mi, bú-
csiak is képesek vagyunk
erre, egész évi kulturális
rendezvényeink száma is
ezt bizonyítja. A kultúrház
egykor helyet adott körzeti
szavalóversenyeknek, ze-
neiskolának, színházi, cir-

kuszi előadásoknak, az iro-
dalmi színpad, a tánccso-
port, az éneklőcsoport pró-
báinak, báloknak, híres éne-
kesek, színészek léptek fel
nálunk, itt gyűlt össze a falu
fiatalsága, itt léptek fel az
iskolások, itt volt a maszka-
bál, és minden egyéb ren-
dezvény, ami a kultúrát ma-
gába foglalja” – kezdte tájé-
koztatását az elnöknő, majd
így folytatta: „A Csemadok
által szervezett gyűjtésnek
az eredménye 2570 euró.
Az önkormányzat és a Cse-
madok március elsejével öt
évre aláírta a szerződést a
kultúrház bérlésével kap-
csolatban, melyben kötelezi

magát a szervezet, hogy évi
2001 eurót épít bele a kul-
túrházba, felújítás gyanánt.
Az első dolog a tető rend-
betétele, a tetőcserepek
megigazítása után a bejá-
rati ajtó és az ablakok ki-
cserélése, a mellékhelyisé-
gek renoválása és a föld-
szinti helyiségek kifestése.
A valamikori klubhelyiséget
– a felújítás után - „múze-
umként” akarjuk beren-
dezni, ez azt jelenti, hogy a
régi vetítőt, mozigépet és
annak különböző alkatré-
szeit meghagyjuk régiség
gyanánt. Szeretnénk Cse-
madok klubot és büfét is ki-
alakítani az épületben. A
megvalósításához várjuk az
anyagi és tárgyi adományo-
kat” – mondta az elnöknő.

Életrevaló, tettre kész kö-
zösség a búcsi. Ha egy
munkát el kell végezni, ösz-
szefognak, és rövid időn be-
lül megoldják, hogy szülőfa-
lujukban is legyen méltó
háza a kultúrának. Legyen
egy otthonuk, ahol be tud-
nak rendezkedni. (miriák)

Lilike 9 éves, Naszvadon él szüleivel és kishúgával együtt.
Születésekor DMO-t (agyi bénulást) és epilepsziát állapítot-
tak meg nála az orvosok. Sajnos anyagi körülményeik nem
engedik meg, hogy megkapjon minden lehetséges orvosi ke-
zelést, ezért sokszor nagy fájdalmakkal kell megküzdenie.

Tomika 3 éves, koraszülött lévén, lábacskái nem fogadnak
szót. Gyermekbénulásban szenved és szüksége lenne egy
speciális járókeretre. 

A martosi Nyugdíjasklub és Mozgássérültek Szervezete ál-
tal gyűjtött 15 zsáknyi kupakot március közepén szállították
el Gútára. Amint azt Bobek Eszter, a szervezet elnöke heti-
lapunknak elmondta, sok esetben a kupakgyűjtést egy-egy
jótékony céllal összevonva nagyobb motivációt hoz. „Ezúton
szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a kupakok
gyűjtésében. Továbbra is várjuk és gyűjtjük a kupakokat
Martoson” – mondta az elnöknő. (miriák)

A szociális szolgáltatások
a megye területén sem
adósságot, sem nyereséget
nem termelnek. Ez bár
megnyugtató, de azt is je-
lenti, hogy fejlesztésre, új
otthonok alapítására nincs

elegendő pénzforrás, ezért
támogatja a megye a non-
profit szervezeteket, ame-
lyeknek fenntartója más jogi
személy. Azonban, ha
szemügyre vesszük az
egyes megyék által beszol-
gáltatott adatokat láthatjuk,
hogy a saját maga által
fenntartott szociális intéz-

ményeiben a nyugdíjas el-
látását Nyitra megye támo-
gatja a legkevésbé az egész
országban.

A megyei önkormányzat
által fenntartott szociális in-
tézményekben kérnek a leg-

többet az ellátottaktól, va-
gyis a Nyitra megyében élők
számára legdrágább a
nyugdíjasotthonban való el-
látás. Ráadásul országos
összehasonlításban éppen
Nyitra megyében a leghosz-
szabbak a várólisták. Min-
den tekintetben tehát Nyitra
megyében a legkevésbé ba-

rátságos a szociális ellátás
rendszere a rászorulók, az
ellátottak számára. 

Ennek ismeretében a na-
pokban Jobbágy József me-
gyei képviselő, a szociális
bizottság tagjaként tett láto-
gatást a Keszegfalva mel-
letti Bálványban az Oázis
Szociális Otthonban. A kép-
viselői látogatás nem volt
véletlen, hiszen ismeretes,
hogy a már két sikeres évti-
zedet maga mögött tudható
Oázis Nyitra megyében
szakmai példaértékkel bír.
Pálmay Tiborral, az intéz-
mény vezetőjével a megbe-
szélésen a szociális intéz-
mények eredményes mű-
ködtetésének több fontos
kérdéskörét tekintették át.
Jobbágy József arról bizto-
sította partnerét, hogy a
nyitrai közgyűlésben a szo-
ciális intézmények ügyének
szószólója lesz. Hangsú-
lyozta, fontosnak tartja a
szociális és nyugdíjasottho-
nok következetes érdekkép-
viseletét, fejlődésük és fej-
lesztésük biztosítását. Eh-
hez viszont elengedhetetlen
a kölcsönös eszme- és in-
formáció-csere, a napra-
kész tájékozottság a változó
törvényi környezetről és a
szakmai jellegű elvi kérdé-
sekről. (miriák)

Vannak szervezetek, ame-
lyeknek szerepe az évek múlásával sem
csökken. A madari Vöröskereszt alap-
szervezete megalakulása óta konkrét fel-
adatok sokaságát végezte és végzi a mai
napig. A szervezet elnöknője, Szabó
Eszter értékelő beszédében adott ösz-
szegzést a Vöröskereszt történetéről,
célkitűzéseiről, feladatairól, beszámolt
a szervezet egész éves tevékenységéről.

„Mint önkéntes humanitárius szervezet
legfontosabb és kiemelt feladataink közt sze-
repel az önkéntes véradás megszerevezése
és egyben a véradóinak értékelése. Az el-
múlt évben is megvalósult a tervezett há-
romszori önkéntes  véradás. Bátran és büsz-
kén mondhatom, hogy a mi kis településün-
kön egyre több önzetlen véradó csatlakozik

szervezetünkhöz. Hálával tartozunk azok-
nak, akik ebben az évben is erősítették az
önkéntes véradók táborát. Név szerint: Édes
István, Slávik Ján, ifj. Slávik Ján, Ing. Za-
horcsek Mária, Paradi Tünde, Paradi Lóránt,
Kun Attila, Szabó Sarolta, Kun András, Csó-
kás Gellért, Szente Dóra, Šipka Erika, Szabó
Barbara, Piciny Péter, Bugris Marcella, ifj.
Šulák József, Turányiová Monika, Márton
Jozef, Ipóth Ondrej, Szabó Gabriella, Szabó
Ildikó, Szuri László, Bajza Pál, Selmeci Irén,
Bc. Szabó Csongor, Keszeg József és Ste-
fankovics Attila. Örömünkre szolgált, hogy
tízszeres véradót is köszönthettünk Szabó
Gabriella személyében. A szervezetünk több
programba is bekapcsolódik, rendszeresen
meglátogatjuk idős, beteg  tagjainkat, vala-
mint egészségügyi előadást  is szerveztünk.”

(miriák)

A Katedra, a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők
lapja minden évben levelezős versenyt rendez az alap-
iskolások számára több tantárgyból. 

Az Édes Gergely Alapiskola tanulói a Vámbéry Ármin
Földrajzversenybe már ötödik éve kapcsolódtak be. A ver-
seny 5 fordulóból állt, amelyek megoldásához az internetet,
különböző szakkönyveket és atlaszt használtak segítségül. 

A verseny középpontjában Vámbéry Ármin szegény zsidó
családból származó híres orientalista, Kelet-kutató állt, aki a
magyarok eredetét kutatta. A fordulók kérdései életéről, út-
jairól és Törökország földrajzáról szóltak. 

A verseny döntőjére a Vámbéry Napok keretében került
sor. Az 1. feladatban újságcikket kellett készítenünk 10 Vám-
béry életéhez kapcsolódó megadott szó felhasználásával.
Majd közép-ázsiai országok vaktérképeit kellett kiegészíteni
a feladatban megadott országok neveivel, Vámbéry útjainak
egyes állomásaival. A 3. feladat egy „gyors kvíz“ volt, amely
szintén Vámbéry életével és a földrajzzal volt összefüggés-
ben. A 4. és egyben utolsó feladatban 3 kérdés volt, amely-
hez gyorsaságra és ügyességre volt szükség.

A háromtagú zsűri - Árday István, Fibi Sándor és Török Be-
nedek - az alábbi eredményt hirdették ki:

1. helyezett: Édes Gergely AI - Madar (Takács Bernadett,
Csókás Tímea, Édes Zsófia, felkészítő tanár: Zahorcsek
Mária), 2. helyezett: Eötvös Utcai AI - Komárom (Szlanicska
Mirtill, Kovács Álmos, Ižák Dávid, felkészítő tanár: Tóth Ti-
bor), 3. helyezett: Márai Sándor MTNYAI  - Kassa. (miriák)

Szász Veronika felvétele

„Segíts, hogy segíthessünk!”
BÚCS. MADAR.
Lesz méltó háza a kultúrának! A madari csapat

nyerte a versenyt
Egyre több az önzetlen véradó

Önkéntes lánglovagok évzárója
SZILAS.

OBEC IŽA
Ďatelinová 674, 946 39 Iža

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č.

32/2014 zo dňa 31. 3. 2014  v súlade s §§ 281 až 288 zá-
kona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov 

obchodnú verejnú súťaž
o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie

podmienky prevádzkovania sociálno-hygienickej a infor-
mačnej unimobunky umiestnených na inundačnom území
Dunaja v katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne. (Mo-
bilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov). 

Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na
základe písomnej žiadosti na adrese obstarávateľa 
od 7. 4. 2014 v pracovnom čase.

István Domin, starosta obce
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Szociális téren a megye hatáskörébe tartozik
a törvény által meghatározott szociális intézmények
működtetése, a rászorultak ellátásának biztosítása, a
szociális gondozás megítélése és bebiztosítása.

RÉGIÓ.

Szociális támasz, lelki menedékhely



Fennállásának 25. évfordulója jegyében tartotta évzáró
gyűlését a marcelházi nyugdíjasklub a kultúrházban. Az ünnepélyes közgyűlé-
sen részt vett Mária Kravcová, a Szlovák Nyugdíjasok Egyesületének járási el-
nöke, Varga Ervin polgármester, a református egyház képviselői, a község al-
polgármestere, Viderman Róbert és az önkormányzat szociális bizottságának el-
nöke, Kajtár Csaba.
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VÍNO KOMÁRNO

Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48.

Komárno
0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Velkonočná akcia
Biele víno

1 €/1 liter

Az alapiskola tanulóinak,
a Csemadok citerásainak és
énekkarának fellépése után
Keszeg Éva, a 195 tagú klub
elnöke értékelte az elmúlt évi
tevékenységüket.

„Már hagyományosan ja-
nuár első napjaiban bú-
csúztatjuk az óévet, majd
részt veszünk az 1848/49-
es magyar szabadságharc
és forradalom helyi megem-
lékezésén. Az elmúlt évben
14 beteget látogattunk meg
otthonukban. Több alkalom-
mal elfogadtuk a helyi ma-
gyar tannyelvű alapiskola

meghívását, különböző ese-
ményeikre. Nagyon jó kap-
csolatot ápolunk a gútai,
naszvadi, ímelyi, hetényi
nyugdíjasklub tagjaival.
Nem feledkezünk meg azon
tagjainkról sem, akik öreg-
otthonba kerültek. Évente
legalább egy alkalommal
meglátogatjuk őket. Már ha-
gyományosan kivesszük ré-
szünket a falunapi ünnep-
ségből is. Célunk a már
egyre idősödő tagságunk
segítségével a rendezvé-
nyek, kirándulások alkalmá-
val az ifjabb generáció ré-

szére átadni a múlt ismere-
tét, szeretetét. Bevonva őket
a munkánkba, így csök-
kentve a generációk közötti
távolságot”.

A klub gazdálkodása és a
2014-es terv ismertetése
után tárgyi ajándékok és egy
szál virág kíséretében felkö-
szöntötték a klub 60, 65, 70,
75, 80, 85 éves tagjait és a
90 éves Tóth Ödönt.

Ezt követte a község pol-
gármesterének köszöntője,
majd Mária Kravcová is kö-
szöntötte a 25 éves klubot.

miriák

Sokszínű program, tevékeny, ötletgaz-
dag vezetőség, és hűséges tagok. Főleg ezek jellemzik a
nemesócsai nyugdíjasklubot, és lehetne ez a klub ars po-
eticája is, amelyet nem régen új vezetőség irányít. Ott-
jártunkkor Fehér Irént, a nyugdíjasklub elnöknőjét fag-
gattuk, vajon milyen események valósulnak meg a klub
életén belül.

A Borbarátok Polgári Társulás
által megrendezett borversenyre a gazdák 81 bormin-
tával neveztek. A szakmai zsűri 16 arany-, 30 ezüst-, 
22 bronzérmet osztott ki és 13 bormintát oklevélben ré-
szesített.

Az idei borversenyen a legmagasabb pontszámot Vörös
György Egri csillagok bora kapta. További aranyérmet kapott
borminták és gazdái: Peredy István (Chardonnay, Pinot noir
rosé), Lukács Béla (Zöldveltelini), Gőgh Géza (Pinot noir, Ro-
esler), Hegedűs Imre (Müller thurgau), Gergely Lajos (Le-
ányka), Acsay Szabolcs (Királyleányka), Novotny Sándor
(Othelló, Kadarka siller, Egri csillagok), Bencsik Sándor (Ali-
bernet), Fodor Attila (Cabernet franc), Balogh Sándor (Sárga
muskotály), Vörös Tihamér (Sárga muskotály), Vörös György
(vegyes fehér).

Dunaradványon ma 70-80 ember foglalkozik borkészítés-
sel, akik már új szőlőfajtákat telepítenek, ami mindig magá-
ban hordozza a siker lehetőségét.

(miriák)

Már 22. alkalommal rendezték
meg a gelléri amatőr borversenyt, mely
borkóstolással volt egybekötve. A helyi
borpárbaj hangulatának, és borainak jó
hírnevük van. Ezt támasztja alá, hogy
még az érsekújvári járásból is voltak bo-
rosgazdák, akik elhozták nedűjüket.

A versenybe 19 fajta fehér- és 16 fajta vö-
rösborral neveztek be. Az esemény minden-
képpen kuriózumnak számít, mivel itt nincs
szakmai zsűri, mindenki, aki úgy gondolta és
vette a bátorságot, az kóstolt és bírált is egy-
ben. A fehérborok kategóriájában az első he-
lyet, amely a legjobb bor megtisztelő címet is
jelentette, a lakszakállasi Baranyai Attila sze-
rezte meg. Második helyen végzett a szilasi
Győri Lajos, és harmadik lett a helyi színek-
ben induló Inczédi Tamás, aki egyben a kü-
löndíjat is elnyerte. A vörösborok versenyé-
ben, a borverseny történetében először, a

gelléri bortermelők taroltak. A legjobb vörös-
bor birtokosa Kovács Dávid lett, megelőzve a
második helyezett Takács Istvánt, valamint a
harmadik helyen végzett Inczédi Szilvesztert.
A verseny eredményhirdetése után a jelenle-
vők fél egyig Pálfy Gábor zenefelelős reper-
toárjára kóstolgatták a kellemes zamatú bo-
rokat. A színvonalas rendezés Kósa Gusztáv
munkáját dicséri, az értékes díjakat pedig a
helyi önkormányzat ajánlotta fel. -pint-

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

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

• stroke utáni állapot

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

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!
Most családi és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

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

A hagyományos kínai gyógyászat évezredes tapasztalatait, a legmodernebb
technológiával ötvöző EMC diagnózissal, meg tudjuk állapítani az ember gyenge
pontjait, melyek az ősi kínai hagyományokon alapuló szakavatott segítségével erő-
síthetőek, a szervezet egyensúlya visszaállítható!

S ü l e   O l i v é r
Életmód tanácsadó
Mobil: +3670/380-1532 Viber
E-mail: oliver.sule@gmail.com
Web: www.egeszsegeseletmodtanacsadas.hu 

Új!

Tevékenyek a nyugdíjasok A nyugdíjasklub 
a második otthonukNEMESÓCSA.

MARCELHÁZA.

GELLÉR.
Borkóstolás egy „görbe estével”

Az Egri csillagok 
borminta győzött
DUNARADVÁNY.

Manapság, aki városban lakik, ott nő fel,
nehezen tudja elképzelni, milyen is az élet
egy falusi farmon. Így ellátogattunk Ko-
vács Zoltán birtokára, hogy közelebbről is
bemutassuk, hogyan zajlanak a minden-
napok a szilasi farmon.

A fiatalember elsőként a kisebb szárnya-
sokkal, háziállatokkal foglalkozott, majd ké-
sőbb ezeket követték a nagyobbak. Ma már
számtalan élőlény gyarapítja az „állatrezi-
denciáját”. Többek között afrikai struccok,
emu, mangalica, gyönyörű pávák, muflon,
házikecske, juh, különböző fajtájú tyúkok,
mint a minorka, a leghorn, az óriás cochin,
rodajlend, itáliai fogolyszínű, és az egyik dé-
delgetett fajta, a koszovói hosszan kukoré-
koló. Ezenkívül afrikai jákó papagáj és nim-
fapapagájok alkotják az állattábort. Termé-
szetesen kacsák, mint például az indiai futó-
kacsa, a tőkés réce, és pulykák is részesei a
szilasi állatfarmnak.

Arra a kérdésre, hogy szeretné-e bővíteni
állatfarmját, Zoltán ezt felelte: „Nagy álmaim
közé tartozik több egzotikus állat beszer-
zése, amely igazi kuriózum lenne. Lehetőség
van rá, persze mint minden, ez is pénz kér-
dése.“

Pint Sándor

523 tag jelent meg szom-
baton a horgászszövet-
ség  a városi sportcsar-
nokban rendezett év-
záró gyűlésén. Az ese-
ményen jelen volt a
Szlovák Horgászszövet-
ség elnöke, Magdaléna
Janoušová, a Szlovák
Horgászszövetség kikül-
döttje, Eugen Farský,
Anton Marek, a város
polgármestere, valamint
Tóth Alfréd, a komáromi
horgászszövetség el-
nöke és Csóka Tibor, a
szervezet titkára.

A beszámolók előtt adták
át a megérdemelt díjakat. A
rekordfogásért elismerést
kapott Szűcs György, Mar-
kovics Tibor, Eva Gajdáčová,
Bese Gábor és Ivan Ludlo-
vec. Továbbá nyolc horgász

megkapta a tiszteletdíj
aranyfokozatát. Névszerint:
ifj. Bartal József, ing. Bunda
Martin, Fuisz Attila, ifj. Mé-
száros Ferenc, Šejirman Pe-
ter, Szalay György, Tarics
László és Tasnádi Péter.
Ugyanennek a díjnak az
ezüstfokozatát pedig  Bene-
dek Tibor és Hodek Ottó ér-
demelte ki. 

Magdaléna Janoušová be-
szélt a haltelepítésekről,
melyben kiemelte, hogy bár
44 680 kg kifogott hal nagy
számnak tűnik, bizonyosan
ez a szám jóval magasabb,
mivel egyesek nem jegyzik
a fogási naplóba a fogott ha-
lak példányszámát, és ez
megnehezítheti a halasítás-
sal foglalkozó szakemberek
munkáját. Csóka Tibor, a
szervezet titkára megemlí-
tette, hogy a tervezett költ-

ségvetést túllépték, annak
folytán, hogy 150 új horgász
jelentkezett a szervezethez.
A tagok megválasztották az
új vezetőséget, és a vita ke-
retén belül sok horgász
mondta el a sérelmeit. A
több mint négy órás évzáró
végén két személynek ked-
vezett a szerencse, akik
visszakapták a kiváltott hor-
gászengedélyük összegét.

Pint Sándor

Állatfarm Szilason

A komáromi horgászok évet zártak

Nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek

Szűcs György

A helyi nyugdíjasklub veze-
tője, Fűri Edit nem először szervezett
találkozót a nyugdíjas pedagógusok
számára, azonban a legutóbbi ren-
dezvény volt a legsikeresebb. 

Tanítók napja alkalmából a klub vezető-
jeként meghívót küldött a nyugdíjas peda-
gógusoknak, hogy töltsenek el együtt egy

délutánt, idézzék fel régi emlékeiket, közös
élményeiket és fogadják szeretettel a nekik
járó, munkájuk elismeréseként a köszöntő
szavakat. Ünnepélyes hangvételben szólt
az egybegyűltekhez Horváth Árpád pol-
gármester is. Rövid kis kultúrműsorral is
kedveskedtek a volt tanítóknak, majd be-
szélgetés következett estébe nyúlóan. 

csr

Az elnöknő többek kö-
zött elmondta, hogy leg-
főbb céljuk, hogy tagjaik
barátságos, oldott légkör-
ben aktívan vegyenek
részt a közös programo-
kon, ne csak befogadók
legyenek, hanem osszák
meg tapasztalataikat a
többiekkel. A helyi nyug-
díjasklubba örömmel lát-
nak mindenkit, aki kedveli
a vidám, baráti társasá-
got, szereti a természetet
és a kirándulást, érdeklő-
dik a helyi értékek iránt,
kedveli a játékos rejtvé-
nyeket, vetélkedőket, sze-
ret énekelni, szórakozni,
még így hatvanon-hetve-
nen túl is. 

Rengeteg jobbnál jobb program várja mindazokat, akik ellá-
togatnak a nemesócsai nyugdíjasklubba. Rövidesen sor kerül a
Nótázzunk együtt című találkozóra, melyen részt vesznek a
lakszakállasi, a nagykeszi, a komáromfüssi, a szilasi és gútai
nyugdíjasklub tagjai. Ezenkívül mi nemcsak szórakozni, barát-
kozni szeretünk – mondta Fehér Irén, hanem a faluszépítési
munkákból is kivesszük a részünket. Így a legközelebbi tavaszi
nagytakarításban is szeretnénk jeleskedni. Húsvétra kézimun-
kakiállítást szervezünk, tavaszi dekorációkkal. Május 16-án
nyugdíjasbál lesz itt a klubban, melyre a környékbeli falvakból
is meghívtuk a barátainkat. Nyáron szintén nagyüzem lesz a
nyugdíjasklub házatáján, mivel rendszeresen segítenek a falu
nagyobb eseményeiben, így például nincs nélkülük lecsófesz-
tivál, fúvósfesztivál és falunap. 

A 140 tagot számláló nyugdíjasklub hetente két alkalommal
„üzemel“, kedden és csütörtökön délután egytől ötig.  A helyi
nyugdíjasklub életéveiket meghazudtoló lendületes, tevékeny ta-
gokból áll, mely éke a település közösségének. Egy életteli,
örökmozgó, agilis klub, melyről minden valószínűség szerint
még sokat fogunk hallani.

Pint Sándor

GÚTA.



• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Eladók fűkockák, betonosz-
lopok, betonkerítés, térkő.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladók új Avia akkumuláto-
rok, új Avia 20,21 gyors difi.
Tel.: 0911 831 465.
• Predám lodný el.motor
ET50 100 AH-batériu nabí-
jačku i tlč sila -1650 kg. Tel.:
0944 595 476.
• Német nyelv tanítása, gyor-
san és könnyen fiataloknak
is. Tel.: 0944 963 419.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Predám RD so záhradou za
výhodnú cenu v strede Mar-
celovej oproti ZŠ. Volať po
16.00. Tel.: 0949 275 019.

• Vásárolnék 3-szobás lakást
az Anglia parkban. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 3-szobás lakás, alap
állapotban lévő lakás a Tó ut-
cán. Tel.: 0905 230 373,
• Szobafestést, parkettázást
vállalok kedvező áron. Tel.:
0905 720 296.

• Idősek gondozását vállalom
a Komáromi járásban, gon-
dozási igazolással rendelke-
zem. Tel.: 0905 176 902. 
• Külső, belső festés + kőmű-
vesmunka. Tel.: 0905 333
559. 
• Pedagógiai minimum vég-
zettséggel, bölcsődében, óvo-
dában és alapiskolában ne-
velőnőként állást vállalok. 10
éves praxszal rendelkezem.
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.
• Kiadó 27 m2 iroda, üzlethe-
lyiség a Lodnán a Jazzy Gar-
den épületéban, ár 200 €+ re-
zsi. Tel.: 0907 898 155.
• Nemesócsai fagylaltozóba
elárusítónőket keresünk.
Tel.: 0915 401 254.

• Prenajmem 1-izbový byt na
VII. sídlisku, 5. posch., čias-
točne prerobený. Tel.: 0905
649 931.
• Eladók 7 hetes dominant to-
jójércék (5 szín), ára 3,45
€/db. Tel: 0903 153 602, 0903
153 603.
• Kiadó hosszú távra 2-szobás
nagy lakás az Eötvös utcán,
toronyház. Tel.: 0917 408 044.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin, 15 áras telekkel.
Tel.: 0908 773 287.
• Bérbe adó komplett, beren-
dezett 1 szoba-konyhás lakás
a Vár utcában (Hradná) ma-
ximum 2 személyre, 230 € re-
zsivel együtt/hó + 1 havi kau-
ció. Tel.: 0903 233 897.
• Kiadó átépített 1-szobás la-
kás a Hradná utcán Komá-
romban. Ár 240 euró/hó. Tel.:
0917 195 497.

• Kiadó 3-szobás felújított la-
kás (új konyha) a VII.-es la-
kótelepen. Tel.: 0918 872 275.
• Eladók bárányok továbbtar-
tásra vagy levágva 20-30 ki-
lósak. Tel.: 0908 598 493.
• Eladó 4-szobás családi ház
őrsújfalun, 11,5 áras telken.
Ár: 55 000 euró, megegyezés
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.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek! Tel.: 0908 089 360.
• Kiadó garázs a Považská
utcán Komáromban április 15-
től december 15-ig. Tel.: 0908
055 844.
• 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 rak-
tári polcokat, 200 l-es fém
hordókat és egy antik Pfaff
varrógépet. Tel.: 0905 25 44
20.
• Hízódisznó eladó. Tel.: 0915
441 045.
• Eladó konyhai munkalap
(Basaltino szürke) 1x280cm
x60cm,1x70cmx60cm, Gúta.
Tel.: 0908 803 467.
• Eladó Daewoo Nexia, gy.év:
1996, kitűnő állapotban. El-
adó új asztalos gyalupad.
Tel.: 0908 778 968.

• Eladó Škoda Felícia 1.6, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0907 100 835.
• Takarítást vállalok mélytisz-
títással párával speciális gép-
pel, szőnyegek, matracok,
kárpitok. Tel.: 0918 682 929.
• Eladó régebbi családi ház
Bogyán. Tel.: 0911 092 187,
0908 682 821.

• 40 éve hunyt el Szécsi Pál
kitűnő énekes előadóművész.
Kedvenc dalaival emlékezik
rá a komáromi Rubin zene-
kar, élőzenével: Jankovics Jó-
zsef (Dodi), Kliment Tündi és
Nehéz János. Április 11-12-
én, péntek-szombat 20.00 a
komáromi Breza vendéglő-
ben. Az érdeklődőket szere-
tettel várjuk.
• Szobafestést, külsőfes-
tést, mázolást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Kiadó felújított garzon kony-
hával a Komenský utcán. Tel.:
0907 860 850.

• Eladó 3-szobás lakás Ko-
máromban, ingatlanközvetí-
tők ne hívjanak! Tel.: 0944
293 272.
• Pincérnőt keresünk befutott
kávézóba Komáromba. Ér-
deklődni: info@bau-partner.sk.

• Eladót keresünk építőanya-
gokat árusító telepre. Érdek-
lődni: info@bau-partner.sk.
• Erdélyi utat szervezünk
Csíksomlyóra, jún. 5-9. Tel.:
0918 515 896.
• Jó minőségű szőlőoltványo-
kat eladok. Tel.: 0905 306
087.

• Eladó 1-szobás felújított la-
kás az I. lakótelepen. Tel.:
0908 089 315.
• Eladó új háti motoros per-
metező, nem használt eredeti
állapotban Marcelházán. Tel.:
035/7798 193.
• Eladó vörösbor 90 cent/l el-
adók használt kerékpárok.
Tel.: 0905 789 733.
• Avon-regisztráció, kedvez-
mények, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Mlinkovics Tamás Bálint (Marcelháza); Chorney Nikoleta
(Komárom); Németh Michal (Komárom); Kéri Dominik
(Szentpéter); Sztojka Tamás (Gúta); Vasmera Csilla (Ke-
szegfalva); Kollár Natália (Ekel); Belická Jázmin (Ímely);
Rigó Viktor (Komárom); Némethová Dominika (Marcel-
háza); Elzer Bálint (Gúta); Csörgei Krisztína (Komárom);
Varga Ádám (Gúta)

ELHUNyTAK:
Oršovič Alexander (62) Komárom; Beke János (74) Komá-
rom; Bathó Ondrej (74) Komárom; Spányik János (84)
Gúta; Csizmazia Tibor (60) Komárom; Kyselicová Matilda
(87) Perbete; Molnár Imre (55) Gúta; Ürbényiová Mária
(81) Őrsújfalu; Szi Katalin (76) Őrsújfalu; Kerepesi Ladislav
(78) Komárom; Kocihová Judita (76) Komárom; Makszin
Ján (78) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Mészáros Bálint és Nagyová Kristína (Komárom);  Molnár
Zoltán és Forgácsová Alexandra (Komárom)
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Török Flóra
Szentpéter
(2550/48)

Gášpárová Lotti
Megyercs
(3550/48)

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.

  g  pj   ý g y ý

DELTA
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.

Lencse Máté
Komárom
(3300/49)

„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Ott a béke, ott a nyugalom,
Ott  megpihen a szív, ott nincs fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk 
április 10-én, 

halálának 15. évfordulóján

Csicsó Imrére.
Emlékét örökké őrző családja.

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

4-hónapos csillogó szemű
és csillogó szőrű nagyobb
testű kutyusok várják azo-
kat a szerető gazdákat,
akik ajándékba kapnák
őket. Tel.: 035/7786 023,
reggel 7-től 9-ig, este 8
órától.

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.

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

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!

Kavics, homok és föld
kiszállítása.
Tel.: 0905 216 146A 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





Március 15-én ünnepelte 
8. születésnapját

Botló Vivien,
valamint március 31-én 

ünnepelte 4. születésnapját

Tóth Viktória
Komáromban.

Kívánunk nekik jó egészsé-
get, boldogságot sok-sok
szeretettel, sokszor puszil-

ják: apa, anya, mama és
bácsikájuk Attila, és min-

denki, aki szereti őket.

Április 5-én ünnepelte 

3. születésnapját

Gál Dominik
Marcelházán.

Sok puszit küldenek szülei, 

marcelházi és hetényi nagyszülei.

„Mikor kigyúlnak tortádon a gyertyafények,
Pajkos tündérek táncolnak, zenélnek,
Egyik huncut mosollyal Rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint. Így adja át üzenetünket:
Nagyon szeretünk és boldog szülinapot kívánunk Neked!“

Március 28-án ünnepelte 
3. születésnapját

Szabó Tamara
Lakszakállason.

Sok szeretettel köszön-
tik: szülei, testvére 
Balázs, nagyszülei, 

keresztszülei.

„Az idő múlik, de az emlék soha.“

Fájó szívvel emlékezünk 
Perbetén halálának 

3. évfordulóján

Telkesi Annára, 
valamint halálának 

25. évfordulóján 

id. Telkesi Bélára.
A szerető család.

Köszönetnyilvánítás
„Elfáradt a szív, mely értünk dobogott.
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Istennél pihenjen lelked.”
Tiszteletem, köszönetem minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2014.
március 12-én elkísérték szeretett édesapámat 

özv. Herczeg Imrét 
utolsó földi útján a gelléri (Holiare) temetőbe.
Köszönöm a sok virágot, koszorút, részvétnyilvání-
tást, vigasztaló szavakat.

Lánya és a gyászoló rokonság.

• 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.

ARRIVA Nové Zámky a.s. 
(predtým SAD Nové Zámky a.s.)

so sídlom Považská ul. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO:
36545317, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sa, Vložka č. 101/79/N, ako pre-
dávajúci týmto vyhlasuje:

Prvé kolo ponukového konania na predaj  nehnuteľ-
ností, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie nehnu-
teľného majetku  s následným uzatvorením kúpnej
zmluvy prijatím ponuky záujemcu na celý areál organi-
začnej jednotky v Želiezovciach, celý areál organizačnej
jednotky v Šahách a ostatné nehnuteľnosti uvedené na
webovej stránke www.arrivanz.sk. Podmienky prvého
kola ponukového konania nájdete na našej internetovej
stránke, alebo telefonicky na čísle 0905 382742.  Ponuka
záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo do-
poručenou zásielkou na adresu spoločnosti ARRIVA
Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, v jed-
nej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA - nehnuteľnosti ARRIVA - neotvárať“, do
30. 04. 2014 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená naj-
neskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.

ARRIVA Nové Zámky a.s.

Eladó hétvégi ház
5 áras telekkel 

a Gúta melletti Csergőn 
(Čergov), nyugodt, 

csendes környezetben. 
Tel.: 0917 627 033.

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Ferencesek utcája 22, Komárom

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967
035/77 33 566

Már Gútán is
0905 471 942

A Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)
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Predpoveď počasia 7. 4. - 13. 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 7. 4. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno s 
miestnymi prehánkami. Množstvo vlahy do
2 mm. Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C,
denná teplota od  + 19 do + 21  C̊. Slabý Z
vietor do 2 - 4 m/s. 

V utorok 8. 4. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, oblačno, počas dňa až
veľkú oblačnosť a miestami občasný dážď.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od
+ 9 do + 11  ̊C, denná teplota od + 20 do 
+ 22  ̊C. Čerstvý Z  vietor do 8 - 10 m/s.

V stredu 9. 4. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie a veterno, polooblačno s
možnosťou slabých prehánok. Nemerateľné
množstvo vlahy. Nočná teplota od  + 7 do 
+ 9  C̊, cez deň od + 14  do + 16  C̊. Čerstvý,
miestami až silný nárazový SZ vietor 
do 18 - 22 m/s.  

Vo štvrtok 10. 4. predpokladám v na-
šom regióne zoslabenie vetra, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  + 3 do + 5  ̊C,
cez deň od  + 15 do + 17  ̊C. Slabý SZ vie-
tor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 11.4.  predpokladám v našom
regióne zrána chladno, cez deň príjemne,
väčšinou jasno alebo polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od  + 2 do + 4  C̊, denná
teplota od + 15 do + 17  ̊C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s.  

V sobotu 12. 4. predpokladám v našom
regióne oteplenie, zrána ešte jasno, počas
dňa až veľkú oblačnosť a miestami slabý
dážď alebo miestne prehánky. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 6 do 
+ 8  ̊C, denná teplota od + 20 do + 22  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.  

V nedeľu 13. 4. predpokladám v našom
regióne daždivo a vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 8 mm, miestami aj viac. Nočná
teplota od + 7 do + 9  ̊C, denná teplota od
+ 19 do + 21  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s.) počas dňa miestami trochu zosilnie. 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam premenlivé
aprílové počasie.

Dr. Meteo

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

tel. 0905 327 274

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh kobErCov laCno!

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!

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

Zľavy

až do 20 % AKCIA

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Okresný úrad Nitra od-
bor školstva udelil čestné uznanie Karo-
lovi Alföldimu, za celoživotnú pedago-
gickú prácu a vynikajúce výsledky v mi-
moškolskej činnosti.

Karol Alföldi v roku 1990 pôsobil ako riadi-
teľ pri založení Centra voľného času v Ne-
svadoch a Školského športového strediska
pri CVČ v Nesvadoch, ktoré dodnes úspešne
funguje.

Od 01. 01. 2010 prešlo Centrum voľného
času Nesvady do právnej subjektivity, kde
bol výberovým konaním zvolený za riaditeľa
CVČ. Zaslúžil sa o dobré výsledky pri za-
meraní činnosti na šport, na predchádzanie
kriminality a drogovej závislosti mládeže,
každoročne organizuje celoobecný Deň detí,
v rámci ktorého zabezpečuje pohovory a
ukážky s hasičským zborom, policajným
zborom, ukážky vojenskej techniky. Cen-
trum voľného času Nesvady pod jeho vede-

ním získalo aj rôzne dotácie na šport a kul-
túru z NSK, do športových a kultúrnych ak-
tivít sa snaží v čo najväčšom počte zapájať
aj deti z rómskych rodín a zo špeciálnej
školy. V rámci zachovania kultúrneho de-
dičstva obce sa snaží zapojiť deti a mládež
do krúžkov, ako je krúžok tkania na tkáč-
skom stroji, brožovanie a u rómskych detí
využívať ich temperament v krúžku taneč-
nom a speváckom. Veľmi populárny je diva-
delný krúžok, v rámci ktorého organizujú
predstavenia pre širokú verejnosť a v ktorom
maximálne využívajú herecké talenty detí a
mládeže. Organizuje letné tábory doma aj v
zahraničí, ktoré sú veľmi obľúbené medzi
žiakmi a študentmi.

Aj keď vekovo patrí k staršej generácii a
má odpracované vo výchovnej oblasti 44 ro-
kov, je duchom mladý a medzi mládežou
veľmi obľúbený. Svojím príkladom veľmi po-
zitívne vplýva na deti a mládež v obci. 

(miriák)

V Stredisku environmentál-
nej výchovy Dropie – leží
uprostred polí medzi Ze-
mianskou Olčou a Koláro-
vom – postavili stavbu po-
dobnú veľkému fóliovníku.
O tom, na čo poslúži, sa
DELTA porozprávala s Ing.
Ladislavom Bírom, vedú-
cim strediska. 

Pytliaci, či vandali, často
položia do voľnej prírody že-
lezné klepce, do ktorých chcú
uloviť tchory, lasice, alebo iné
nežiaduce zvieratá. Lenže
chyba lávky – zavše sa do
klepcov dostanú nevinné vtá-
čiky, ktoré si nešťastný osud
vonkoncom nezaslúžia. Nie-
kedy uhynú hneď, nezriedka
však zostanú zmrzačené a
od istej smrti ich zachránia
dobrí ľudia. Takéto operence
síce dokážu za pomoci člo-
veka žiť, ba absolvovať aj
krátke lety, no vo voľnej prí-
rode by naisto skoro zahynuli.

O dokaličené vtáky sa
stará sieť záchranných staníc
po celom Slovensku a teraz
jedna vzniká aj na dolnom Žit-
nom ostrove. V areáli Dropie
postavili dvadsať metrov dlhú,
päť metrov širokú a štyri
metre vysokú železnú kon-
štrukciu, ktorú obalia špeciál-
nym ornitologickým pletivom.
Začiatkom mája sem vypustia
jednu kaňu močiarnu a jed-
ného myšiaka hôrneho – oba
vtáky bez jednej nohy. Ope-
rencom sa takto ponúkne
šanca užiť si ešte nejaký čas
života v spoločnosti starostli-
vých ľudí. Okrem toho pre ná-
vštevníkov strediska stanú sa
živými ukážkami toho, čo
čaká nevinné stvorenia, keď
človek robí v prírode zle.

K dvom lietavcom po čase
zrejme pribudnú ďalšie dorá-
ňané vtáky. Aby na vlastnom
nešťastí demonštrovali kru-
tosť necitlivého človeka.

fb

Program pre skupinu žiakov s vyučovacím jazykom slo-
venským ako aj pre skupinu žiakov s vyučovacím jazykom
maďarským tvorila jedna prezentácia spojená s prednáškou
a diskusiou z oblasti ekonomiky a dva workshopy z oblasti
stavebníctva. Z oblasti ekonomiky boli témy  zamerané na fi-
nančnú gramotnosť a regionálny rozvoj južného Slovenska.
Z oblasti stavebníctva mali žiaci možnosť vypočuť si pre-
zentáciu firmy Leier: Stavebné konštrukčné systémy a firmy
Schiedel: Novodobé komínové systémy. Okrem firemných
prezentácií bola aj prednáška z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci na stavbe.

V rámci odborného dňa prezentovali svoje práce aj súťa-
žiaci v stredoškolskej odbornej činnosti a to v rôznych sú-
ťažných odboroch: stavebníctvo, životné prostredie, vodo-
hospodárstvo. Žiakov tieto práce zaujali, našli v nich inšpi-
ráciu zapojiť sa do ďalších ročníkov školského kola SOČ. 

„Deň bol zmysluplným a náučným pre našich žiakov. Od-
chádzali domov obohatení o odborné poznatky z praxe. A
práve prepojenie školy a praxe je pre našich žiakov, budúcich
stavebných technikov, veľmi dôležité“ - informovala Deltu
učiteľka Adriana Eleková. (miriák)

Foto: SPŠ stavebnej v Hurbanove

Šanca pre zmrzačené vtáky

Stavebno-ekonomický 
odborný deň 
na SPŠ stavebnej

Predmetové komisie odborných
predmetov zorganizovali pre žiakov prvého až tretieho
ročníka Odborný deň. Žiaci mali možnosť doplniť svoje
poznatky od renomovaných lektorov z praxe o najnov-
šie trendy v stavebníctve, naučiť sa ako a kde získať in-
formácie z oblasti finančníctva a zvýšiť si svoju fi-
nančnú gramotnosť.

HURBANOVO.

Číslo 15 má svoje čaro.
Nemyslím matematické, však to, že je to
nepárne číslo, vieme predsa všetci. Pre
mňa je to vek, v ktorom som prvýkrát v ži-
vote držala v ruke svoj vlastný občiansky
preukaz. Pre niekoho to môže byť vek, v
ktorom stretol prvú pravú lásku – teda
vtedy si o nej myslel, že aj poslednú...

Dovoľte mi však predstaviť vám Omera –
okrem toho, že je to Medvedík čistotný, je aj
maskotom súťaže Odysea mysle. Práve on
má na Slovensku tento rok už 15 rokov. Mali by
ste vedieť, že pred 15 rokmi uzrel svetlo sveta
vo Zvolene a od roku 2003 svoju slovenskú
púť pokračoval v Komárne vďaka vedeniu Mgr.
Eriky Sokolovej s pomocou Marty Szabóovej
pod záštitou pani riaditeľky Centra voľného
času v Komárne, Mgr. Marty Vargovej. Vďaka
nim sa už niekoľko rokov v marci stretáva vyše
20 tímov, ktoré pozostávajú z 5 až 7 kreatív-
nych mladých ľudí. Na jednom mieste sa
stretne niekoľko desiatok žiačikov, žiakov, pu-
berťákov i vysokoškolákov a pred porotou be-
hom cca 8 minút ukážu, na čom makali de-
siatky hodín vo svojom voľnom čase. Zahrajú
krátku scénku, ktorú si sami vybrali z 5 tém,
ktoré sem zasielajú až z Ameriky. Nemajú za-
danú len tému, ale aj rôzne kritériá a pod-
mienky, ktoré musia splniť. Čo je však naj-
podstatnejšie, téma „divadielka“ je zadaná ako
problém, ktorý musia najskôr prelúskať. 

Keď sa ma niekto spýta, čo je to Odysea,
poviem, že je to súťaž tvorivých detí. Aby ste
si to vedeli predstaviť ešte lepšie: Keď sa
žiaka spýtate, prečo meškal 20 minút do
školy, odpovie vám sucho: „Zaspal som.“

Keď sa to spýtate „Odyseáka“, povie vám:
„Mamu ráno vystrelili na mesiac, musela som
počkať, kým sa vráti, keďže mala kľúče od
bytu.“ Odyseáci sa učia spolupracovať, riešiť
neriešiteľné, byť asertívnymi a nadobúdajú
vedomie, že všetko zlé je na niečo dobré.
Dokonca, to čo vy vyhadzujete (plastové
fľaše, jogurtové tégliky, dezertové fólie, ko-
túče z toaletného papiera,...) oni užitočne
využijú v kostýmoch a v kulisách.

Aj tento rok som sa s mojimi skvelými ba-
bami zúčastnila súťaže. Ja si hovorím „tré-
nerka“, i keď neoficiálne, no ony sú stoper-
centné Odyseáčky. Sú tvorivé, reagujú po-
hotovo, spolupracujú, dokážu uznať prácu
ostatných a doprajú. Strávili sme spolu veľmi
veľa hodín, myslím, že ja som stresovala
najviac, no baby ma vždy rozveselili, a keď
som mala pocit, že nestíhame, dokázali mi
pravý opak. Odysei venovali svoj voľný čas,
dokonca aj sobotu a celý súťažný víkend.
Hoci nedopadli podľa svojich predstáv, boli
veľmi silnou konkurenciou, žiaľ, ešte silnejšej
konkurencie. Ale sú to pravé Odyseáčky, ich
šťastným číslom bude 16 a na Omerove 16.
slovenské narodeniny dokážu, že sa ne-
vzdávajú. Už teraz o sebe môžu hrdo vyhlá-
siť, že sa zúčastnili súťaže, ktorá prebieha v
cca 78 krajinách celého sveta. 

V mene tímu Las Chicas a v mene svojom
gratulujem všetkým postupujúcim komár-
ňanským tímom a želám im veľa úspechov
na Eurofestivale, ktorý sa tento rok organi-
zuje na Slovensku v Tatralandii. Verte mi,
naše mesto tam vysiela silné tímy, nám ne-
ostáva nič viac, len im držať palce.

Mgr. Lívia Markovicsová

Čitateľský list

Rozmarínka na Odysei mysle

KOMÁRNO. 

NESVADY. 

Čestné uznanie pri príležitosti
„Dňa učiteľov 2014“

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Marc  Camoletti: 

ŠTYRIA NA KANAPE
zaručene neverná komédia

5. mája 2014 19.00

Vstupné v predpredaji: 14 eur,  
v deň predstavenia: 17 eur

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

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

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



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Magyarlakta – vi-
dékek krónikája 14.30 Különleges mentoalakulat, 48/31. 15.20 A múlt
fogságában 16.10 Jövő időben 16.20 Híradó 16.30 Rex felügyelő 17.20
Híradó+ 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, benne: sporthí-
rek 20.15 Időjárás 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az este
22.55 Híradó, benne: sporthírek 23.10 Mobilvers 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 14.35 Zazie kisasszony 14.45 Heathcliff 15.10 Fixi, Foxi és
barátaik 15.35 Telmo és Tula, a kis szakácsok 15.40 Kenguk 16.10 Shaun,
a bárány 16.45 Babar és Badou kalandjai 17.10 Domonkos, az okostelefon
17.20 Timothy iskolába jár 17.10 Aprónép 17.20 Timothy iskolába jár 17.45
Trombi és Tuzmanó 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Kaposvár Rákóczi FC – Mezőkövesd Zsóry FC OTP Bank Liga lab-
darúgómérkozés 22.55 A következő! 

DUNA

7.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébol 8.05 Könyvajánló 8.10
Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hagyaték  9.05 Novum  9.40 Isten kezében 10.10
Élő egyház  10.40 Rome Reports 11.05 Mit kívánt a magyar nemzet 12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Gyalogbéka 14.55  Magyarok Dél-Afri-
kában 15.25 A zenén túl 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 Linda.
21.00 A hegyi doktor 21.50 Hírek 21.55 Dunasport 22.05 Ösvény a Vihar-
sarokban 23.25 Kultikon 23.40 Könyvajánló 23.50 Sportaréna

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 Magánnyo-
mozók 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS XI.  

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Ref-
lektor 13.10 Fókusz  13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fó-
kusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-nappal Buda-
pest 21.30 Barátok közt 22.10 Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelők 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában, 112. 12.00 Való világ 14.00 Szerelem zálogba 15.00 Szeretők
és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ 19.00
Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők
22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Híradó 

STORY TV

13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: Embert barátjáról 16.50 Poirot: Ve-
szedelem a romházban 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Gyilkosság mint önarc-
kép 20.30 Hír 24 21.35 Mr. Selfridge  22.35 A hidegsebész 23.35 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 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 Megint 48 óra  23.25 Nyugdíjas bajkeverők 

7:00 Szlovák foci – rövidfilm 7:30 Olasz foci Chievo – Verona 9:30 Cor-
goň liga Trenčín – Slovan 11:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája 13:00
Francia foci 15:00 Olasz foci  Genova -AC Miláno 17:00 Francia foci-
összefoglaló18:00 Mix zóna 19:00 Olasz foci Juventus – Livorno élő közv
21:00 Olasz foci Parma – SSC Napoli

STV :1
7.10 McLeod lányai  7.55 Nash Bridges – Trükkös hekus 8.40 Hírek, sport
9.50 Agatha Christie: A Plymouth-i expreszsz 10.50 Párbaj 11.20 Családi
vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 A sétány 14.55 Szélső-
séges szakértők 16.00 Híradó 16.25 Galileo 16.55 A hegyi doktor – Új
sorsok 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Heine-
ken-emberrablás thriller 22.15 Gördülő pokol 23.00 Életben maradni

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.55 Szerelmes állatok  10.15 Hipertónia  10.50 Ha el-
fogy a levegő 11.25 Zsidó magazin 11.55 Mesterségek 12.20 Élő körkép
12.50 Artspektrum 13.00 Folklórműsor 13.40 Lefújva  14.20 Bajnokok Li-
gájamagazin 14.50 Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Német ma-
gazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Artspektrum 17.50
Hírek magyarul 18.00 Japán mozaik  18.20 Stanislav Vallo 18.45 Esti
mese 19.35 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.00 Bevándorlóból milliomos
21.00 Hírek  21.30 Muvészet 21.45 Tudomány  22.10 Euromozi

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 10.45 Feleségcsere 12.10 Döglött
akták  13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 Monk  15.00 Egyről a kettőre
15.30 Két pasi – meg egy kicsi I 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a bor 21.40 Családi tit-
kok 22.40 Két pasi – meg egy kicsi 23.05 Egyről a kettőre 23.35 Monk

JOJ

7.30 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták, 8. 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont IV.
13.40 Orangyalok 14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Hír-
adó 17.15 Orangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.00 Krimihír-
adó 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Őrangyalok 22.30 Örökség

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.40 Hacktion újra-
töltve 14.35 Különleges mentőalakulat 15.25 A múlt fogságában, 160/152.
16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelő 17.25 Híradó 17.40 Ridikül  18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó 20.20 Grand Hotel  21.15 Bosszú 22.00 Az este
22.40 Híradó 22.54 Mobilvers 23.00 Vadászmese Magy. tévéfilm

M2

6.00 Rajzfilmek 14.10 Tilly és barátai, 5. 14.25 Lenny és Twiek szerint a
világ 14.30 Sandokan  14.55 Zazie kisasszony 15.05 Heathcliff  15.30 Fixi,
Foxi és barátaik 15.55 Telmo és Tula 16.00 Kenguk 16.30 Shaun, a bárány
16.35 Tappancs-mesék 17.00 Alex és a varázslatos gyümölcsös 17.05
Babar és Badou 17.30 Timothy iskolába jár 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland  22.00 A
következő! 22.55 Ridikül 23.40 Az A38 Hajó színpadán: Soul Surge

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró  9.05 Közbeszéd  9.30 Mesélő
cégtáblák 9.55 A hegyi doktor 10.45 Linda, 3.  12.00 Híradó 12.25 Kíván-
ságkosár 14.25 Gyalogbéka 15.00 A világörökség kincsei 15.15 Múzeum-
túra –  A Pompidou Központ 15.40 Darabokra szaggattatol 16.30 Térkép
17.00 Capri – Az álmok szigete18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.05 Életképe 19.40 És mégis mozog a föld  20.45 A hegyi dok-
tor, 40. 21.35 Hírek 21.40 Dunasport 21.50 120-as tempó. Magyar film (ff.)
23.00 Kultikon 23.20 Könyvajánló 23.25 Háború a nemzet 

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Aszt-
rovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán 16.00
Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40
Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS: Los Angeles  23.55 Zsaruvér

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fó-
kusz  13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 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 22.10 A mentalista  23.10 Életre-halálra

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 56. 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, bajban va-
gyok! 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: Gyil-
kosság mint önarckép 16.50 Poirot: Öt kismalac 19.00 Hír 24 19.35 Co-
lumbo legveszélyesebb éjszakája. Am. krimi 20.30 Hír 24 21.35 Válótársak.
vígjáték 23.25 Mr. Selfridge 

VIASAT

7.10 Gyilkos körzet 8.00 A médium  9.45 Szívek szállodája 10.35 Igaz-
gyöngy  11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
13.25 CSI: A helyszínelők  15.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House  18.20
Jóbarátok 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jim szerint a világ 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi I 21.20 Szerintük a világ 21.25 Nagy zűr kis Kínában 23.40
CSI: A helyszínelők 

7:00 Mix zóna 8:00 Davis kupa Franciország – Németország  10:30 Svéd
jégkorong 12:25 Francia focimagazin 13:20 Olasz foci Parma – SSC Na-
poli 15:20 Copa Libertadores 15:50 Corgoň liga Žilina - Z.Moravce 17:45
Rúgj kapufát ! 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Olasz foci  Ju-
ventus - Livorno

STV :1
7.30 Nash Bridges – Trükkös hekus 8.15 Hírek 9.25 A hegyi doktor  10.20
Galileo 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 14.55 Szélsőséges szak-
értok16.00 Híradó 16.55 Galileo 16.50 A hegyi doktor 17.45 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand
Hotel  22.45 Különleges egység  23.30 Nash Bridges 

STV :2
9.55 Japán mozaik 10.25 Német magazin 10.55 Fókusz 11.40 Sportvissz-
hang 12.10 Élo körkép 12.40 Artspektrum  12.45 Folklórműsor 13.00 Es-
küvő menyasszony nélkül. 14.15 Família 14.45 Egyházi magazin 15.25
Csavale. Dokfilm 16.00 Ruszin magazin 16.25 Európa tudománya 16.45
Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.40 Artspektrum 17.50 Hírek magyarul
18.00 A világ folyói 18.30 Lakásfelújítás 18.45 Esti mese 19.35 A vadon
szülöttei 19.55 Hírek 20.05 Amaro dzsives – A mi napunk  21.35 Sporthír-
adó 21.40 Művészet 21.55 Rendelő 22.15 A Borgiák 23.15 Mozimagazin

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  14.15 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 titkok 22.40 Két
pasi – meg egy kicsi 23.05 Egyről a kettőre 23.35 Monk

JOJ
7.25 Topsztár 7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bíró-
sági akták 10.55 Finom torták, 9. 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont  13.40 Or-
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 Castle  22.30 Az özvegyasszony 23.30 Bűntetlenül

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.20 Időjárás 12.30 Hrvatska konika 13.00 Ecranul nstru 13.35
Gasztroangyal 14.30 Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságá-
ban16.10 Jövo doben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelő 17.20 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.20 Szabadság tér 89
21.10 On the Spot – Diktátorok gyermekei, 6. 22.10 Az este 22.45 Híradó
23.00 Mobilvers 23.05 Summa 23.35 Kortárs

M2

6.00 Rajzfilmek 14.05 Tilly és barátai 14.20 Lenny és Twiek szerint a világ
14.25 Sandokan  14.50 Zazie kisasszony 15.00 Heathcliff  15.25 Fixi, Foxi
és barátaik 15.50 Telmo é Tula 16.00 Kenguk 16.35 Tappancs-mesék
16.55 Alex és a varázslatos gyümölcsös 17.00 Babar és Badou 17.30 Ti-
mothy iskolába jár 17.45 Trombi és Tűzmanó 18.00 Mesélj nekem! 18.10
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Kapán innen, kaszán túl  21.10 Heartland
21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.40 Az A38 Hajó színpadán: Lynd

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd 9.35 Sportaréna  10.10 A hegyi doktor, 97/40. 10.55 És
mégis mozog a föld. 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Gyalog-
béka 15.00 Mesélo cégtáblák 15.30 Pásztorok ösvényein 16.30 Térkép
17.00 Capri –Az álmok szigete 18.00 Híradó 19.05 Életképek 19.40 T.I.R.
20.45 A hegyi doktor 21.30 Hírek 21.35 Dunasport 21.45 Megetetett tár-
sadalom film 23.35 Kultikon 23.50 Könyvajánló

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 Magánnyo-
mozók, 17. 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val 9.40
Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fó-
kusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.35 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 22.10 Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.50 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba
15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők17.00
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  

STORY TV

10.30 A végső akarat 12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek
14.50 Columbo legveszélyesebb éjszakája  16.50 Poirot: Nyílt kártyák-
kal. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: A főnyeremény halál. Am.
krimi 21.35 Szívedbe zárva. Am. vígjáték 23.45 Dallas 

VIASAT

7.10 Gyilkos körzet  8.00 A médium   9.45 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy  11.35 Doktor House  12.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
13.25 CSI: A helyszínelok  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 21.25 Kegyetlen bá-
násmód film  23.30 Gyilkos körzet 

7:00 Mix zóna 8:00 Corgoň liga Žilina - Z.Moravce 10:05 Francia foci
12:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája 13:35 Olasz foci Juventus – Livorno
15:30 Svéd jégkorong rájátszás 17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix zóna
19:00 Svéd jégkorong rájátszás 21:30 Olasz focimagazin

STV :1
7.35 Nash Bridges  8.20 Hírek 9.25 A hegyi doktor 10.20 Galileo 10.50
Párbaj  11.20 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55
Gasztrotúra 14.25 Igaz történetek  14.55 Szélsőséges szakértők 16.00
Híradó 16.25 Galileo 16.55 A hegyi doktor 17.45 Párbaj 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 20.20 Bajnokok Ligájalabdarúgómérkőzés 22.45
Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.25 Nash Bridges

STV :2
7.45 Hírek a régióból 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 Amaro
dzsives – A mi napunk  10.30 Ruszin magazin10.55 Fókusz 11.40 Ren-
delo 12.15 Élő körkép 12.40 Artspektrum 12.50 Folklórműsor 13.20 Es-
küvő menyaszszony nélkül 14.45 Tudomány 15.10 Magyar magazin
15.45 Fókusz 16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyarul 16.50 Jég-
korong. Extraliga 18.25 Esti mese 19.35 Tesztmagazin 19.55 Hírek 20.05
Benyovszky Móric él!  21.00 Hírek  21.35 Muvészet 21.50 Egy arc az ab-
lakban. Csehszlov. film 23.25 Rendorségi magazin 23.55 Autószalon

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő  12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk  15.00
Egyről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.30 Csehszlo-
vákia hangja 21.50 A zöld íjász 23.45 Két férfi – meg egy kicsi 

JOJ
7.25 Topsztár 7.55 Új panelházi történetek 9.00 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
Dr. Csont  22.30 Briliáns elmék 23.30 CSI: Miami helyszínelők 
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TVműsor április 7 - április 13
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTFő, április 7

Programajánló
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Horoszkóp
KOS - III. 21. - IV. 19.

Munkahelyeden új szabályoknak és
előírásoknak kell megfelelned és
emiatt úgy érzed, mintha az eddig ki-
taposott ösvény járhatatlanná válna.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ez most olyan hét lesz, amikor igazán
az elevenedben érezheted magad. A
társaság középpontjává válsz, mert
érdekes történetekkel és jó meglátá-
saiddal sokak figyelmét lekötöd.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Ne tervezz hosszú távon előre, mert
váratlan események miatt át kell
majd szervezned a programodat.
Kapcsolatodban most átélheted a
legmélyebb szenvedélyt.

RÁK - VI. 22. - VII. 22.
Történik valami, ami új reményeket
ad és új célokat tűz ki eléd. Lelkese-
désed határtalan lesz és ebből kör-
nyezeted is csak hasznot tud húzni.

OROSZLÁN - VII. 23. - VIII. 22.
Ne vedd rossz néven partneredtől a
kritikát és ne is ellenőrizgesd őt, mert
ezzel csak feszültséget keltesz a vi-
szonyotokban. Inkább nézz ma-
gadba és gondolkodj el a tetteid kö-
vetkezményein.

SZűZ - VIII. 23. - IX. 22.
Kacérkodsz egy állásváltoztatás
gondolatával de még az is lehet,
hogy a kiszemelt állást a következő
hónapban újra fogod cserélni.

MÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Munkádban legyél kitartó, ragasz-
kodj a terveidhez amelyek jók, csak
ezzel nem mindenki van tisztában.
Viszont tilos utakon jársz egy bizo-
nyos dologgal kapcsolatban.
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

A társaság középpontjává válsz,
mert érdekes történetekkel és jó
meglátásaiddal sokak figyelmét le-
kötöd. Szerelmi kaland is várhat rád.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
A héten olyasmibe is érdemes bele-
vágnod, amiben még nincs nagy ta-
pasztalatod. Mindig is álmodoztál bi-
zonyos dolgokról, de nem volt elég
merszed megvalósítani őket.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Légy okos, és a hirtelen fellobbanó
féltékenységet és irigységet álcázd
kedvességgel. Azonban, ha valaki
részrehajló, azt már ne hagyd szó
nélkül!

VÍZöNTő - I. 20. - II. 18.
Szabadnapjaidat használd ki a friss
levegőn, hisz nincs semmi, ami job-
ban feltöltene, és így még pénztár-
cádat is megkímélheted.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Engedd el a régit! Bármi is nyomja a
lelkedet, most az hozhat megoldást,
ha mérlegelsz, és elengeded azokat
a dolgokat vagy embereket, akik
csak hátráltatnak.

A Karvai Hídverő Olimpiai
Kör vendége lesz április 7-
én 18.00 órától a kultúrház
olvasótermében Németh
Ferenc kétszeres olimpiai
bajnok öttusázó.

Németh Ferenc, a magyar öt-
tusasport első egyéni olimpiai
bajnoka, egyben első kétsze-
res olimpiai aranyérmese. Ró-
mában, 1960-ban nemcsak az
egyéni verseny eredményhir-
detésekor, hanem a csapatok
szólításánál, Balczó András és
Nagy Imre társaságában is a
dobogó tetejére állhatott.

A versenyzés befejezése
után 1964-től négy éven át az
öttusaszövetség főtitkára volt,

majd visszatért Csepelre, és
egykori edzőjével, Benedek Fe-
renccel sportiskolát nyitottak.
Az 1972-es olimpián a váloga-
tott vívóedzőjeként tevékenyke-
dett. 1987 és 1990 között Ku-
vaitban edzősködött, hazajöve-
tele után pedig ismét a csepeli
vívásnak szentelte életét. 1996-
ban nyugdíjba ment, ám három
éven át tovább segítette a cse-
peli vívást. (miriák)

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum
Zichy palotabeli Fotóga-
lériája: A Győri Fotóklub
Egyesület kiállítása április
29-ig tekinthető meg.
Zichy Palota: A Kortárs
Magyar Tűzzománcművé-
szet kiállítás április 17-ig te-
kinthető meg.
A Duna Menti Múzeum fő-
épülete: Súr - település a
Bakony alján – a kiállítás
április 11-ig tekinthető meg.
Április 17-én Élet a szavan-
nákon. Magángyűjtemé-
nyekből rendezett hosszú
távú természettudományi ki-
állítás. Zambia vidékein, vá-
logatás MVDr. Milan Jeřá-
bek magángyűjteményéből.
Limes Galéria: Tóth
Csaba grafikus és festő-
művész kiállítása megte-
kinthető április 22-ig.
Szinnyei József Könyv-
tár: Kocsis Ernő: Ferde
tükrök, avagy színlelni em-
beri dolog - karikatúrák és
aforizmák - a kiállítás ápri-
lis 23-ig tekinthető meg.
Április 11-én, 17.00 órakor
Monika Jakubecz: Az an-
gyalok keltettek fel c.
könyvbemutató. A könyv-
bemutató nőknek szóló
meditációval is egybekötött.
Csemadok székház:
MUDr. Pálházy Béla elő-
adása április 7-én 16.30
órai kezdettel. Téma: Tava-
szi megbetegedések meg-
előzése.
RÉV - A Magyar Kultúra
Háza: Április 11, 18.00 „A
szerelembe belehal, aki él”.
Újabb titkos történetek a
magyar irodalom nagyjairól,
József Attilától Kosztolányi
Dezsőn át Márai Sándorig:
múzsákról, szeretőkről és a
szerelem sokféle arcáról.
Selye János Gimnázium
Feszty Árpád terme: Ápri-

lis 15, 17.00 Juhász Anikó
és Juhász Dóra: Összetört
tükör című ifjúsági regé-
nyének bemutatója.
X. Komáromi egyetemi
napok
Április 7. 10.00 Kemény
Dénes, az MVLSZ elnöke
(K1), 11.00 Domján And-
rás, hipnoterapeuta (K1),
12.00  Szász Jenő, az
NSKI elnöke (K1), 14.00
Zalaba Krisztián, online
marketing (GTK), 13.00
Szinetár Csaba, tengerbi-
ológus (TKK), 13.30 Már-

kus Mihály (RTK), 14.00
Voksán Virág (TKK)
Április 8. 10.00 Világi Osz-
kár, a Slovnaft vezérigaz-
gatója (K1), 11.00 Geren-
dai Károly, a Sziget feszti-
vál alapítója (K1), 12.00
KEK (Sportcsarnok), 13.00
Répás Zsuzsanna, helyet-
tes államtitkár, Balogh
Csaba Magyarország szlo-
vákiai nagykövete (GTK),
13.30 Szénási Szilárd, A
szcientológia, mint vallás?
(RTK), 15.00 Bakacsi
Gyula, Corvinus Egyetem
professzora (GTK), 14.00
Nagy Melinda, kriminalisz-
tika (TKK), 14.00 Man chal-
lenge és pingpong verseny
(Egyetemi tornaterem),
15.30 MA PKK kerekasztal
beszélgetés (TKK), 21.00

Egyetemi buli (Viking, Jä-
ger Pub)
Április 9. 10.00 Óriás sakk
(Klapka tér)
14.00 4 érzék színház
(TKK), 17.30 Porte nonpro-
fit szervezet bemutatko-
zása (Danubius), 18.30
Farkas Zsolt, szélsősége-
sek, mozgalmak, politikai
vallások (Danubius), 20.00
Játékok éjszakája
Április 10. 8.00 Sportnap,
21.00 Molnár Csaba: A
rendes ember, filmvetítés
(Danubius)

Április 11. 10.10 Futás a jö-
vőért (Klapka tér), 11.00 Se-
lye szépe (Klapka tér),
13.00 Vincze Ottó, váloga-
tott labdarúgó (Danubius),
18.00 Irigy Hónaljmirigy
nagykoncert (Sportcsarnok)
Április 12. 13.00 A Felvi-
dékről kitelepítettek emlék-
napja (Csemadok), 15.00
Hátizsákkal a világ körül El
Camino (Borozó), 20.00
Magyarbuli.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori Erőd, Klapka
terem: Április 12., 14.00
Felvidéki kitelepítettek és
deportáltak emléknapja.
Fellépnek: Dráfi Mátyás,
Vesztergám Miklós, a
Duna népdalkör és a
Ghymes együttes. 

Bérletszünetes előadások áprilisban is
Áprilisban két alkalommal is lehetőség nyílik a színházszerető

közönség számára, hogy bérletszünetben jegyet váltson a Ko-
máromi Jókai Színházba!  Elsőként április 13-án 15 órakor Bere-
ményi Géza színművét, Az arany árát tekinthetik meg az érdek-
lődők Bagó Bertalan rendezésében. Az előadás után közönség-
találkozó is lesz, nézőink színészekkel, a produkció alkotóival
beszélgethetnek.

A budapesti József Attila Színház vendégjátékát április 27-én
19 órakor láthatja a közönség: Hunyady Sándor Feketeszárú cse-
resznye című művét Kerényi Imre rendezésében. Romantikus, oly-
kor drámai, máskor humoros színmű, amit gyönyörű dallamok
tesznek még emlékezetesebbé. A főbb szerepekben: Rékasi Ká-
roly, Pikali Gerda és Nemcsák Károly látható.

Jegyfoglalási lehetőség a színház szervezési osztályán
(+421 35 7908 113), jegypénztárában (+421 35 7908 112) vagy
akár online is a www.jokai.sk – oldalon.

Páros belépőjegyet nyertek
a Bikini koncertre, ami 
a perbetei kultúrházban áp-
rilis 12-én 20.30 órakor lesz:

1. Csókás Erzsébet, Madar
2. Jezsó Anett, Komárom
3. Dudáš Kurucz Kornélia, 

Izsa

4. Bellabás Csaba, 
Dunamocs

5. Kadlicsek István, Komárom

A jegyeket a koncert nap-
ján, a helyszínen vehetik át.

Gratulálunk.

Németh Ferenc kétszeres 
olimpiai bajnok öttusázó Karván

NyERTES



19MOZAIK - HIRDETÉS
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.35 Kincseskert 14.05 Út-
ravaló 14.25 Különleges mentőalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.10
Híradó+ 16.25 Rex felügyelő 17.15 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következo! 19.30 Híradó  20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek
– irrealityshow 22.15 Az este 22.55 Híradó 23.09 Mobilvers 23.15 Rejté-
lyes XX. század 23.45 Történetek a nagyvilágból

M2

6.00 Rajzfilmek  14.20 Sandokan  14.45 Zazie kisasszony 14.55 Heathcliff
15.25 Fix, Foxi és barátaik 15.45 Telmo és Tula 15.50 Kenguk  16.25 Tap-
pancs-mesék, 16.50 Alex és a varázslatos gyümölcsös 16.55 Babar és
Badou kalandjai 17.25 Tickety Toc 17.50 Trombi és a Tűzmanó  18.00 Me-
sélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 15 perces kajái
21.10 Heartland 21.55 A következo! 22.50 Ridikül  23.35 Az A38 Hajó
színpadán: Abraham és Tides From Nebula

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 8.00
Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Nyelvőrző 9.05 Közbeszéd
9.30 Akadálytalanul 10.10 A hegyi doktor 10.55 T.I.R. 12.00 Híradó 12.25
Kívánságkosár 14.30 Gyalogbéka 15.00 Voyager  15.35 Táncvarázs Tánc-
gála  16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 Sándor Mátyás 20.50 A
hegyi doktor 21.35 Hírek 21.45 Dunasport 21.50 Isztambul. Magy.-holl.-
ír-török film 23.30 Kultikon 23.45 Könyvajánló 23.55 MüpArt Classic

6.25 Tények reggel 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 tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00 Tények
19.30 Magánnyomozók, 18. 20.40 Édes élet  21.55 Jóban-rosszban 22.50
Sherlock és Watson  23.55 Kettos ügynök 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
– Mautner Zsófi val 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Reflektor 13.10 Fókusz  13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nap-
pal Budapest  15.35 Csók és csata  16.10 Az örökség  16.50 A gyanú ár-
nyékában17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó  19.30 Négyen négy ellen – A
családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.10
Tükrök Am.–ném. thriller

8.00 Tom és Jerry 8.30 Vacsoracsata 9.30 Segítség, bajban vagyok!  10.30
A gyanú árnyékában 11.30 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zá-
logba 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők  17.00
Való világ – Kihívás 18.30 A nagy svindli 19.30 Vacsoracsata 20.30 Agy-
menők  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  23.30 Híradó 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek  14.50 Columbo: A fo-
nyeremény halál. Am. krimi 16.50 Poirot: Temetni veszélyes 19.00 Hír 24
19.30 Columbo: Kapj el, ha tudsz! Am. krimi 20.55 Labdarúgás. Európa-
liga 23.15 Jim szerint a világ  23.45 Európa-liga – összefoglaló 

VIASAT

7.10 Gyilkos körzet  8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállo-
dája  10.35 Igazgyöngy 11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelok 14.20 CSI: A helyszínelok 15.15
Gyilkos számok 16.15 Gyilkos számok  17.15 Doktor House  18.20 Jóba-
rátok  19.15 Szerintük a világ, 19.20 Jim szerint a világ 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Szerintük a világ 21.25 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 rájátszás 11:30 Davis kupa Franciaország – Németor-
szág 13:30 Olasz focimagazin 14:00 Olasz foci Genova - AC Miláno 16:00
Francia foci 18:00 Mix zóna 19:00 Corgoň liga Žilina - Z.Moravce 21:00
Flamengo  - León   Copa Libertadores

STV :1
7.25 Nash Bridges – Trükkös hekus  8.15 Hírek, sporthírek 9.55 A hegyi
doktor – Új sorsok 10.20 Galileo 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedo 12.00
Híradó 12.20 Nők klubja 13.45 Irány a kert! 14.15 Konyhatitkaim 14.55 Szél-
soséges szakértok 16.00 Híradó 16.25 Galileo 16.55 A hegyi doktor – Új
sorsok 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedo 19.00 Híradó, sporthírek, ido-
járás 20.20 Nyári szerelem Ném. film 21.50 Riporterek 22.15 Elso számú
gyanúsított – A New York-i eset 23.45 Nash Bridges – Trükkös hekus

STV :2
7.30 Hírek  8.00 Élő körkép 8.30 Csodamuterem  9.00 Benyovszky Móric
él! Dokfilm 10.00 Úton. Csehország 10.25 Magyar magazin 10.55 Fókusz
11.35 Az út 12.10 Élő körkép 12.45 Artspektrum 12.55 Olasz musical
Zenés szórakoztató műsor 13.45 Esküvő menyasszony nélkül 14.35 Idő-
sebbek klubja 15.05 Roma magazin 15.40 Fókusz 16.25 Hírek 16.40
Hírek magyar nyelven 16.50 Jégkorong Extraliga 18.25 Esti mese 19.35
Természetbarátmagazin 19.55 Hírek 20.00 Az ismeretlen Velence Ném.
dokfilm 20.45 Labdarúgás Európa-liga, élo 23.00 Sporthíradó

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Csehszlovákia hangja  10.00 A fiúk nem sírnak 11.10
Rex felügyelő  12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk
– Flúgos nyomozó 15.00 Egyről a kettőre15.30 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Hír-
adó, benne: sport 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.40 Két pasi –
meg egy kicsi 23.05 Egyről a kettőre . 23.35 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ

6.30 Híradó 7.25 Topsztár 7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági
akták 9.50 Bírósági akták 10.55 Finom torták, 11. 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 20.20
Időjárás 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 2014  22.30
Kukucska 23.30 CSI: Las Vegas-i helyszínelők

CSüTöRTöK, április 10 SZOMBAT, április 12
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A költészet napja alkalmából 9.05 A korona hercege,
77/60. 10.20 Családbarát 12.01 Híradó 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30
A megregulázott fény 13.50 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges men-
tőalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.05 A költészet napja alkalmából 16.10
Jövo időben 16.15 Híradó 16.30 Rex felügyelő  17.25 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Bízunk benned! 21.20 Párizsi men-
tosök, 22.20 Az este 22.55 Híradó 23.10 Mobilvers 23.15 Kis hal. film

M2

6.00 Rajzfilmek 14.55 Heathcliff 15.20 Fixi, Foxi és barátaik 15.45 Telmo
és Tula, a kis szakács15.55 Kenguk 16.20 Shaun a bárány 16.30 Tap-
pancs-mesék 16.55 Alex és a varázslatos gyümölcs 17.00 Babar és
Badou kalandjai 17.25 Tickety Toc 17.45 Trombi és a Tűzmanó 17.55 Me-
sélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Fozni úton-útfélen 21.15
Heartland 22.00 A következő! 22.55 Ridikül

DUNA

8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra  9.05 Köz-
beszéd  9.35 Szerelmes földrajz  10.05 A hegyi doktor 10.55 Sándor Má-
tyás 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Gyalogbék 15.00 Kövek
és emberek 15.30 Dunaújváros PASE – Szolnoki MÁV FC, NB 2-es
(Ness Hungary) labdarúgó-mérkőzés 17.30 Térkép 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.40 Rocca parancsnok
20.30 A hegyi doktor 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35 A papa szolgá-
lati útra ment. Jugoszláv film 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 Knight Rider 15.00 Hal a tor-
tán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyo-
mozók 20.40 Édes élet. 21.55 Jóban-rosszban 22.50 Pitch Black – 22
évente sötétség  

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
– Mautner Zsófi val 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Reflektor  13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nap-
pal Budapest  15.35 Csók és csata  16.10 Az örökség  16.50 A gyanú ár-
nyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó  19.30 Négyen négy ellen – A
családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.10 A
zöld íjász  23.10 Gyilkos elmék 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba
15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00
Való világ 18.00 A nagy svindli  19.30 Vacsoracsata 20.00 A gyanú ár-
nyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ  23.30 Híradó 

STORY TV

10.00 NCIS III. 12.00 A farm, ahol élünk, 49. 13.00 Született feleségek
14.50 Columbo: Béke poraira. Am. krimi 16.50 Poirot – Gyilkosság az
Orient expresszen. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.30 Columbo: Elfelejtett
hölgy. Am. krimi 21.35 Párizsi helyszínelők  22.35 Bíbor folyók 2.

VIASAT

7.10 Gyilkos körzet 8.00 A médium  8.55 A médium  9.45 Szívek szállo-
dája 10.35 Igazgyöngy 11.35 Doktor House 12.30 Esküdt ellenségek:
Bunös szándék 13.25 CSI: A helyszínelok 14.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok 16.15 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, 10. 21.25 Brooklyn 9-9 – Nem-
százas körzet  22.25 Két pasi – meg egy kicsi 23.30 Emberi tényező 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Inter – Bologna 10:00 Női kézilabda Baj-
nokok Ligája 11:30 Francia foci 13:30 Flamengo  - León   Copa Liberta-
dores 15:30 Svéd jégkorong 17:30 Olasz focimagazin 18:00 Mix zóna
19:00 Sólyomszem – teniszmagazin 20:00 Francia fociösszefoglaló 20:30
Francia focimeccs

STV :1
6.40 McLeod lányai  7.25 Nash Bridges – Trükkös hekus Am. krimisor.,
9. 8.10 Hírek, benne: sporthírek 9.20 A hegyi doktor 10.20 Galileo  10.50
Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 14.00 Ügy-
intézés a hivatalokban 14.20 Riporterek 14.50 Postaláda  16.00 Hírek
16.20 Szlovákia, szeretlek! 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.20 Mit tudom én? 21.40 A szocializmus fétise. Dokfilm 22.10
Vérző olaj. Am. film

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Az ismeretlen Velence Ném. dokfilm (ism.) 9.45
Úton. Csehország (ism.) 10.10 Roma magazin (ism.) 10.40 Fókusz (ism.)
11.25 A böjt mint út Dokfilm (ism.) 11.55 Élo körkép 12.35 Artspektrum
12.40 Folklórmusor 13.15 Esküvo menyaszszony nélkül Tévéjáték, 4/4.
14.25 Európa-ligamagazin 15.00 Szemtol szemben 15.30 Fókusz 16.15
Hírek a régiókból 16.25 Nemzetiségi hírek 16.35 Hírek magyar nyelven
16.50 Szlovákia–Oroszország elokészületi jégkorongmérkozés 18.55 Esti
mese 19.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.55 Hírek 20.05 Hogyan
muködik a természet Am.–ang. dokfilm 20.55 Família 21.20 Sporthíradó
21.30 Mozimagazin 21.55 Barney és a nők Kanad. film

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő
12.10 Döglött akták  13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk – Flúgos nyo-
mozó  15.00 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a bor 21.40
Családi titkok 22.40 Idozített bomba Am. akcióthriller

JOJ

7.35 Topsztár 8.05 Új panelházi történetek  9.05 Bírósági akták 9.55 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont  13.40 Őr-
angyalok  14.45 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Őrangyalok  18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó, benne: sport 20.20 Ido-
járás 20.30 Nemzetek párbaja 22.25 Déja vu Am.–ang. akcióthriller

PÉNTEK, április 11
M1

5.20 Az este  5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Családbarát hét-
vége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.05 Kerékpártúra 10.35 Kincsünk, a ló
11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05 Szabadság tér 89 12.50 Kortárs 13.20
Út Rióba. Labdarúgó- vb-magazin 13.55 Ferencvárosi TC – Puskás Akadé-
mia FC labdarúgó-mérkőzés 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld,
férfi, nő Hegyköz 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Hír-
adó  20.20 Schindler listája filmdráma 23.35 David Gale élete thriller

M2

6.00 Rajzfilmek 13.40 Varázslók a Waverly helyből  14.30 Phineas és
Ferb 14.55 Mickey egér játszótere 15.20 Piroska és a farkas (2012) Ném.
film 16.20 Animália 16.45 Shaun a bárány 16.50 Állati portrék 17.10 Tap-
pancs-mesék 17.35 Alex és a varázslatos gyümölcs 17.40 Mézga Aladár
különös kalandjai 18.05 Trombi és a Tűzmanó 18.15 Esti mese 20.00 Hír-
adó, sporthírek 20.45 Top Gear 21.35 A királyné nyakéke Am. tört. film
23.30 Autó-motorsport magazin

DUNA

5.50 ...És még egymillió lépés 6.40 Pecatúra 7.15 Gazdakör 7.40 Élo egy-
ház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum 9.35 Határtalanul
magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték 11.00 Sírjaik hol domborul-
nak 11.30 Zöld jelzés 12.00 Híradó 12.10 WTCC túraautó-magazin 12.30
Ízőrzők 13.05 Robbie, a fóka 13.55 Anna 15.25 Önök kérték 16.25 Há-
zasságból elégséges Magy. film (ff.) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.35
Fölszállott a páva 21.00 Hogy volt?! 21.55 Nem félünk a farkastól Am. film

6.25 TV2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Norbi Update 11.30 Állatorség
12.00 Babavilág 12.30 Tusarok 13.00 Kalandjárat – az útitárs 13.30 Fel-
forgatók 14.30 Édes élet 15.45 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmirigy – Mi-
rigy-sziget 18.00 Tények 19.00 Indiana Jones és a végzet temploma Am.
kalandfi lm 21.30 Amerikai pite 3. 23.30 Elcserélt életek Am. film

5.30 Gossip Girl – A pletykafészek  6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30
Max Steel 9.55 Ízes élet  10.15 Teleshop 11.15 XXI. század – A legendák
velünk élnek 11.45 Házon kívül 12.15 À la car 12.50 4 ütem 13.25 Töké-
letes célpont  14.25 A nagy svindli 16.30 Kutyába veszlek Am. vígjáték
18.30 RTL-híradó  18.55 Fókusz plusz 20.00 Szombat esti láz – A nagy
félrelépés 22.10 Mindhalálig Am. akciófilm

9.00 Minden lében négy kanál 11.00 A titkok könyvtára 3.  12.50 Ara-
nyoskám. 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 Dögölj meg, John Tucker vígjáték
22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Hazugságok hálója akciófilm

STORY TV

7.45 Balu kapitány kalandjai 9.35 Andersen meséi 10.30 Dallas. High
School Rock. Am. vígjáték 15.15 Szerelem a végzeten. Am. vígjáték 17.00
Álomsziget Álomsziget doktorai 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  19.00
Hír 24 19.30 Miss Marple: Paddington 16:50. Ang. krimi 21.25 Vörös
szikla. Kínai kalandfilm

VIASAT

6.50 Candlefordi kisasszonyok  8.25 Gyilkos sorok 9.25 A nagy étte-
remalakítás Giannival 10.25 A nagy házalakítás 12.10 Doktor House
13.15 Doktor House 14.15 Szenzáció! Am. vígjáték 16.30 Két pasi – megy
egy kicsi  17.30 Brooklyn 9-9 - Nemszázas körzet 18.35 Szerelem a Fehér
Házban Am. vígjáték 20.50 Szerintük a világ 21.00 Bridget Jones: Mind-
járt megőrülök! Am.-ang.-ír-fr. vígjáték 23.15 Szenzáció! Am. vígjáték

7:00 Mix zóna 8:00 Francia focimagazin 8:30 Total Italian Football  9:00
Svéd jégkorong rájátszás 11:00 Flamengo  - León   Copa Libertadores
12:55 Francia foci 14:50 Corgoň liga Slovan – Myjava élő közv 17:00 Só-
lyomszem – teniszmagazin 18:00 Olasz foci Sassuolo – Cagliari élő közv
19:55 Total Italian Football  20:25 Rúgj kapufát ! 20:40 Olasz foci AS Róma
– Atalanta élő közv

STV :1
7.30 Rajzfilmek 8.45 Fidlibum meséi 9.15 Adj időt vetélkedő gyerekek-
nek 9.45 Aranykenyér Mesejáték 11.10 Berlin, Berlin, 35. 12.25 Mit tudom
én 13.50 A szocializmus fétise 14.20 Szlovákia, szeretlek! 15.50 Sziki-
szökevény 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz
19.00 Híradó 20.20 Postaláda 21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával
21.55 Lázadók földje – Új világ  23.35 Rocca parancsnok Ol. krimisor.

STV :2
8.55 Hogyan működik a természet  9.45 Csehországon át 10.10 Rendelő
10.40 Hallássérültek tévéklubja 10.50 Idősebbek klubja 11.05 Tempó
11.20 Természetbarát-magazin 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Nem
közönséges nap 14.15 Út a 2014-es világbajnokságig 14.45 Bajnokok Li-
gája-magazin 15.20 Kapura 16.00 Farmergazdaságok 16.25 Teszt-ma-
gazin 16.40 Veronika Rusnáková üvegvilága 17.00 Sona Valentová 17.05
Mont-Oriol. Tévéjáték 18.15 Idősebbek klubja 18.45 Esti mese 19.10 Maja,
a méhecske 19.35 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.00 Szökés Ausch-
witzból 20.50 Őrangyalok 21.20 Különleges gyógymód Jugoszláv
filmdráma 22.55 Évekkel ezelőtt… 23.20 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA

7.35 Madagaszkár pingvinei  8.00 Beverly Hills-i nindzsa Am. akcióvígjá-
ték 9.40 Két csaj a csőd szélén 10.10 A szép és a szörnyeteg 11.05 A zöld
íjász 13.00 Csehszlovákia hangja 14.35 Hipervándor Am. akciófilm 16.20
Utazás a föld középpontja felé Am. kalandfilm 18.20 Bulvármagazin 19.00
Híradó 20.30 Harry Potter és a Halál ereklyéi 23.30 A kaptár 3.

JOJ

6.40 Max Steel 7.05 Kacsamesék 8.05 Tíz kísértet Am. fi lmvígjáték 9.55
Meglepetés Realityshow 10.55 A Geiss család  11.55 Nemzetek párbaja
13.45 X-Factor 15.15 Hivatásosok 16.10 Déja vu Am. akcióthriller 19.00
Híradó, benne: sport 20.00 Krimihíradó 20.20 Időjárás 20.30 Miss Szlo-
vákia 2014 22.35 X-Men kezdetek: Farkas Am. akcióthriller

VASÁRNAP, április 13
M1

9.00 Vallási műsorok 11.00 Virágvasárnapi evangélikus isten-
tisztelet 12.01 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 „Kellene kis-
kert, botermo!” 13.00 Híradó 13.10 Sport 7 13.40 „Kellene
kiskert, botermo!”, 7/3. 13.05 Célkeresztben 13.40 Telesport –
Sport 7 14.10 FIFA World Cup 2014 14.40 Ybl 200 14.50 A sze-
relem konyhája. Ang. filmvígjáték 16.25 Szombathelyi Haladás
– Budapest Honvéd, OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50
A lényeg 19.30 Híradó 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40
Az ügyfél. Am. film 23.40 Ádám feltámadása filmdráma

M2

6.05 Rajzfi lmek   16.25 Tatonka történetei 16.55 Zorró legú-
jabb kalandjai 17.15 Tappancs-mesék, 52/21. 17.40 Alex és a
varázslatos gyümölcs 17.45 Mézga Aladár különös kalandjai
18.10 Domonkos, az okostelefon 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Mad Men  21.30 Red Bull Air Race 23.05 Kortársak az
A38 Hajón 23.55 Hodorkovszkij Ném. dokfilm

DUNA

7.45 Gazdakör 8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports 9.05
Napok, évek, századok 10.00 Magyar klasszikusok új köntös-
ben 10.25 Pannon expressz 11.00 Élo világegyház 11.30 Be-
avatás Jézus beszélo kövei 12.00 Híradó 12.05 A világörökség
kincsei 12.25 Gyógyító hagyomány  12.55 Ízőrzők 13.30 Ba-
rátságos arcot kérek. Magyar fi lm (ff .) 14.45 Hazajáró 15.15
Csellengők 15.45 Hogy volt?!  16.40 Csak egy telefon Magy.
film (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.35 Egy történet, egy
zene 19.10 Önök kérték 20.05 Rózsa Sándor  21.00 Mit csinált
a felséged 3-tól 5-ig? Magyar film 22.25 WTCC 2014. Túraautó-
vb, Marrákes 23.55 Dunasport

6.25 TV2-matiné 8.50 Nagy vagy! 9.40 Asztrovilág 10.45 Stí-
lusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Több mint testor 12.15
Édes élet  16.00 Megasztár 10!, 18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 Az ének iskolája. 21.45 Indiana Jones és a végzet temp-
loma Am. kalandfilm

6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel  9.55 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Kalandor 12.05 Muzsika tv  12.45 Férfi kézi-
labda, kupadöntő mérkőzés 12.55 Glee – Sztárok leszünk!
14.35 Zűr az  űrben Am. vígjáték 16.20 Nincs kettő négy nél-
kül 18.30 RTL-híradó 18.55 Cobra 11.  20.00 Ne csókold meg
a menyasszonyt  vígjáték 22.00 Törvényre törve Am. akciófi lm

8.45 Dögölj meg, John Tucker!  10.25 Fejjel a falnak. Am. víg-
játék 13.00 Segítség, bajban vagyok!   18.00 Heti hetes 19.00
Való világ 20.00 Való világ  22.00 Belevaló világ 22.30 Heti
hetes 23.30 Megint 17. Am. vígjáték 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Downton Abbey  14.40 High School Rock.
Am. vígjáték 17.00 Született férjek 18.00 Murdoch nyomozó rej-
télyei  19.00 Hír 24 19.25 Poirot 21.20 Match Point filmdráma
23.45 Vörös szikla kalandfilm

VIASAT

10.10 Trendközelben 10.40 Állati dokik 11.10 A nagy házalakí-
tás  12.15 Hogyan öljük meg feleségünket? 14.45 Sheena, a
dzsungel királynoje 16.35 Szerintük a világ 16.45 Bridges Jones
2 vígjáték 18.55 Nyugdíjas bajkeverők  19.50 Szerintük a világ
20.00 CSI: helyszínelők   22.00 A bérgyilkosnő Am. akciófilm

7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 8:30 Corgoň liga Slovan –
Myjava 10:25 Olasz foci  Sassuolo – Cagliari 12:25 Olasz foci
Bologna – Parma élő közv 14:25 Total Italian Football  14:55
Olasz foci Sampdoria – Inter élő közv 16:55 Francia focimeccs
élő közv 18:55 Motormagazin 19:10 Női kézilabda Bajnokok Li-
gája 20:40 Olasz foci  AC Miláno - Catania

STV :1
7.20 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodamuterem 9.05 Autószalon
9.30 Virágvasárnapi szentmise a Vatikánból 11.55 Öt perc
múlva tizenketto 13.20 Ügyintézés a hivatalokban 13.15 Poirot-
történetek 14.50 A cigányok a mennybe mennek Orosz film
16.35 Senki sem tökéletes 17.40 Irány a kert! 18.15 Konyhatit-
kaim 19.00 Hírek 20.20 A Fontano nővérek szalonja  

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.15 Farmergazdaságok 9.40
Tesztmagazin 9.50 Hogyan használjuk fel a bioenergiát? Dok-
film 10.15 Família 10.45 Az arany Háta Mesefilm 12.15 Egyházi
magazin 12.40 A szó 12.45 Őrangyalok 13.30 Kerékpár Párizs–
Roubaix szakasz, élő 16.50 Szlovákia–Oroszország előkészü-
leti jégkorongmérkőzés 18.25 Esti mese 19.55 Hírek 20.05
Szlovákia 2.0 21.45 Művészet 2013 22.10 Éjszaka az archí-
vumban 23.15 Lefújva 23.55 Hírek

MARKÍZA

7.05 Rajzfilmek 7.55 Madagaszkár pingvinei 8.15 Utazás a föld
középpontja felé  10.00 Két pasi – meg egy kicsi  10.30 Óv-
szerháború Am. vígjáték 12.10 Hipervándor Am. akciófilm 14.00
Harry Potter és a Halál ereklyéi 16.55 Kém a szomszédban
Am. vígjáték 19.00 Híradó 20.30 The Expendables   22.30 Ge-
ronimo hadművelet 

JOJ

6.00 Tíz kísértet Am. vígjáték  7.50 Pókember  8.40Kacsame-
sék 9.45 Beépített főnök 11.45 Kettos ügynök 12.45 Redline –
Padlógázzal 14.50 X-Men kezdetek: Farkas 17.30 A helyes ár
18.00 Lakáskultúra 19.00 Híradó 20.00 Krimihíradó 20.20 Idő-
járás 20.30 X-Factor 22.00 Majd, ha fagy! Am. vígjáték

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! 

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

Fésűs Nelly 42 évesen máso-
dik gyermekét várja. A színésznőt
is meglepte terhessége, mivel túl
van a negyedik ikszen, először
azt hitte, a menopauza tüneteit
észleli magán. Már a harmadik
hónap végén jár, a kicsit szep-
temberre várják párjával, Vajtó
Lajossal, akivel két és fél éve
vannak együtt. Az üzletembernek
már van egy gyermeke, Fésűs
Nelly is egy 11 éves kislány,
Csenge édesanyja.

Pulitzer-emlékdíjas az On The Spot
A Joseph Pulitzer-emlékdíj

kuratóriuma televíziós riporteri
és szerkesztőségi tevékenység
kategóriában ítélte Cseke Esz-
ternek és S. Takács Andrásnak a
díjat. Az elmúlt években már
olyan televíziósok vehették át az
elismerést, mint Vitray Tamás,
Baló György vagy Friderikusz
Sándor, de a korábbi díjazottak
között volt Almási Tamás doku-
mentumfilmes és a BBC magyar
adása is. Az elmúlt hétvégén az
amerikai dokumentumfilm-fesz-
tiválon mutatták be a fiatal csa-
pat gázai dokumentumfilmjét,

amely Oscar-díjas rendezők munkáival versenyez. Ennek kapcsán a vi-
lágszerte napi kétmillió olvasót magáénak tudó Financial Times cikket kö-
zölt az On The Spot filmjéről és munkamódszeréről. 

Új Michael Jackson-album 
jelenik meg

Május 13-án, az Epic Records,
az Estate of Michael Jacksonnal
együttműködve, megjelenteti Mi-
chael Jackson, a Pop Királyának,
új XSCAPE című albumát. Az al-
bum nyolc olyan új dalt tartalmaz,
amit még soha senki nem hallott.
A tökéletes rajongói élmény érde-
kében a XSCAPE Deluxe verzió-
ban is elérhető lesz, rajta az ösz-
szes első kézből származó ere-
deti Michael Jackson felvétellel.

Fésűs Nelly 40 fölött ismét babát vár!

Mivel II. Erzsébet látogatása a
vatikáni protokoll szerint hivatalos,
de nem állami volt, Ferenc pápa
nem az apostoli palotákban levő
könyvtárszobában, hanem a Szent
Péter bazilika melletti audienciate-
rem egyik fogadószobájában talál-
kozott a 87 éves királynővel és a 92
éves Fülöp herceggel. Az anglikán
egyházat vezető uralkodó saját
angliai birtokairól hozott biotermé-
keket ajándékozott Ferenc pápá-
nak. A világ legjobb vezetőjének
megválasztott római katolikus egy-
házfő egy 1679-es pergament nyúj-
tott át a vendégének. XI. Ince pápa ezzel vezette be az egyházban Gyóntató
Szent Eduárd kultuszát. A királynő tavaly született unokájának, György her-
cegnek pedig egy kereszttel díszített földgömböt küldött ajándékba.

Ferenc pápánál járt II. Erzsébet
- biotermékeket vitt neki



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
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DELTA
Kosárlabda

Kézilabda

Nők I. liga
Egyhetes szünet után újra elkezdődött a

küzdelem a női kézilabda liga I. osztályában,
és mindjárt egy rangadóval, a Naszvad/Ímely
- Csallóközaranyos meccsel. Mivel ez a ta-
lálkozó lapzártánk után ért véget, így erről a
kézilabdacsemegéről majd a jövő heti szá-
munkban adunk részletes tájékoztatást.

Nők II. liga
Martin – Gúta 26:23 (8:10)
A gútai lányok ezúttal a táblázat negyedik

helyén álló Martin otthonában léptek pályára.
A szombat esti találkozó elején a hazaiak
megugrottak, de a gútai lányok hamar fel-
zárkóztak, ami azt jelentette, hogy negyed-
óra elteltével már 5:5 volt az eredményjelző
táblán, sőt innentől egyre jobb védekezést

produkálva a félidőben kétgólos előnnyel
mentek az öltözőbe. A térfélcsere után úgy
tűnt, hogy ezt a mérkőzést a saját javukra
tudják fordítani, de sajnos ezután jött egy
gútai rövidzárlat, mely során a 37. perctől
kezdve, amikor is még 11:9-re vezettek, a ha-
zaiak zsinórban 5 gólt dobtak, és átvették a
játék irányítását. Köszönhető volt ez néhány
értelmetlen kiállításnak. Míg a hazaiak ré-
széről három kiállítás volt a találkozón, addig
a gútai csapatnál nyolc, s ebbe az edző is
beletartozott. Bár a gútai lányok vereséget
szenvedtek, ennek ellenére dicséret illeti
őket, hogy még ilyen körülmények között is
tartották magukat. 

Gútai góldobók: Szabó Mónika 10, Vass
Krisztina 9, Nagy Michaela, Sladká Simona
2-2.

A gútai lányok kikaptak, de nem okoztak csalódást

Kosárlabda

Itthon javíthatnak a piros-fehérek
Ökölvívás

SPORT
Lejátszották az elődön-

tők első két mérkőzését a
Szlovák Kosárlabda Ext-
raligában, ahol a pozso-
nyi Inter magabiztosan
gyűrte le a komáromi
MBK Rieker Com-therm
csapatát. Ennek ellenére
a párharc még közel sem
lefutott, hiszen František
Rón védenceinek pénte-
ken és szombaton is lesz
lehetősége a felzárkó-
zásra, ráadásul hazai
publikum előtt.

A pénteki, pozsonyi ösz-
szecsapáson fej-fej mellett
haladt a két csapat. A komá-
romi legénység szépen tar-
totta magát, de a mérkőzés
második felében már nem
bírtak a nagyobb fokozatra
kapcsoló ellenféllel. Ezt Ma-
rek Kozlík is megerősítette:
„A mérkőzést azért veszítet-
tük el, mert a végére elfogyott
az erőnk. Kevesebb rotáció-
val próbálkoztunk. Azt gon-
doltuk, hogy így is bírni fog-
juk, de sajnos nem így tör-
tént. Az utolsó percekben az-

tán már leromlott a védeke-
zésünk is, és csak nagyon
nehezen jutottunk el az el-
lenfél kosara alá. A szurkoló-
ink nélkül lehet, hogy na-
gyobb arányú vereség lett
volna a vége. Nagyon sok
energiát adnak nekünk. Re-
mélem, hogy továbbra is ki-
tartanak mellettünk!“

BK Inter Incheba Bratis-
lava - MBK Rieker Com-
therm Komárno 84:74
(21:22, 22:22, 20:16, 21:14.
A legjobbak: M. Rančík 19,
Graham 15, Williams 14 - Bje-
lica 17, Kovačevič 16 (4 hár-
mas), Hall 15. Büntetők:
18/14 - 18/10, szabálytalan-
ságok: 19 - 20, hármasok: 4 -
4, 1100 néző.

A szombati összecsapáson
nagyobb arányú hazai győze-
lem született. A pozsonyiak az
elején igencsak bekezdtek.
Gyorsan kidolgozták kétszám-
jegyű előnyüket, és ezt a mér-
kőzés végéig meg is tartották.
A szlovák válogatott Martin
Rančík ugyanakkor nagyon

óvatos: “Igazi csapatmunka
volt, főleg az elején nagyon jól
védekeztünk. Elégedettek va-
gyunk a 2:0-ás előnnyel, de
még előttünk van két komáromi
meccs, melyen korántsem lesz
egyszerű dolgunk. Még ab-
szolút nem lefutott a történet!”

BK Inter Incheba Bratis-
lava - MBK Rieker Com-
therm Komárno 91:76
(30:19, 19:14, 18:16, 24:27) –
jelenlegi állás: 2:0. A legjob-
bak: M. Rančík 22, Kuffa 13,
Bílik 11 (3 hármas) - Bilič 18
(3 hármas), Bjelica 15,
Szabó, Hall és Joyner 9.
Büntetők: 20/13 - 30/21, sza-
bálytalanságok: 27 - 20, hár-
masok: 6 - 7, 1500 néző.

A következő mérkőzések áp-
rilis 11-én és 12-én, 18:00-kor
kerülnek megrendezésre a
komáromi sportcsarnokban.
A hazai bérlettel rendelkezők
helyét fenntartják a rendezők,
ugyanakkor már nekik is
jegyet kell váltaniuk, ameny-
nyiben élőben tekintenék
meg a párharcot.

Fergeteges boxgála

Március 28-án a debreceni Thunders
csapata látogatott Klapka György városába, hogy a kö-
zép-európai Boxing One Ökölvívó Bajnokság keretein
belül megmérkőzzön a házigazda Sharks legénysé-
gével. Az este viszont nem sok babér termett a ven-
dégek számára: 19:2-es, megsemmisítő vereséget
szenvedtek a felkészült Duna-parti alakulattól.

Ugyanakkor a végeredmény nem feltétlen tükrözi a teljes
valóságot. Nagyon kemény és szoros mérkőzéseknek ör-
vendhetett a szép számban kilátogató közönség. Látszott,
hogy a debreceni csapat megfelelően felkészült a komáromi
cápák ellen. A legküzdelmesebb összecsapás az 56 kg-os
súlycsoportban zajlott, ahol a komáromi Csonka Márió boxolt
a jelenlegi magyar bajnok ellen. Szoros mérkőzést vívtak
egymással, ahol sajnos a bírák nem álltak a helyzet ma-
gaslatán. 

Kimondott boxcsemege volt a 91 kg-os Erik Tlkanec csör-
téje is, aki a második körben kíméletlenül elintézte ellenfelét,
aki ráadásul döntős volt a magyar bajnokságban, és a ma-
gyar válogatott egyik oszlopos tagja.

Eredmények: 
Serdülők: 60 kg – Jóni Máté (KN) – Karvai Zsolt (DEB) 2:0

(TKO), 75 kg - Šimkovoč Sebastián (KN) – Török Dávid
(DEB) 3:0 (TKO).

Felnőttek: 69 kg – Rajcsányi Patrik 3:0 (meccs nélkül), 56
kg – Csonka Márió (KN) – Szőrös Márk (DEB) 0:2 (ponto-
zás), 60 kg – Varga Miklós (KN) – Hinger Gábor (DEB) 3:0
(pontozás), 64 kg – Király Viktor (KN) – Takács József (DEB)
2:0 (pontozás), 75 kg – Harcsa Zoltán (KN) – Nagy Bence
(DEB) 2:0 (pontozás), 81 kg – Harcsa Norbert (KN) – Nagy
Péter (DEB) 2:0 (pontozás), 91 kg – Tlkanec Erik (KN) – Deél
Szabolcs (DEB) 2:0 (TKO).

Felejethetetlen élményekkel gazdagodhattak azok, akik a
helyszínen követték végig az eseményeket. A szervezők
várnak minden kedves érdeklődőt a sorozat következő ösz-
szecsapására is.

2014. április 5-én a finn-
országi Felnőtt Kötöttfo-
gású Eb-n, 66 kg-os súly-
csoportban szerzett bronz-
érmet Lévai István. Ez már a
harmadik rangos kitüntetés
a sorban, hiszen tavaly Tbi-
lisziben is összejött a
bronz, előtte pedig Belg-
rádban nyert aranyérmet.

Lévai Isti
bronzérmes
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Birkózás

KOMÁROM.

KOMÁROM.



A Corvin He
harcosai március 29-én Ér-
sekújvárban vettek részt a
Shito-ryu stílus országos
bajnokságán, ami egyben
selejtező is volt az Eb-re
való kijutáshoz. Az egyesü-
let kilenc karatékával - La-
katos Erika, Pápai Erika,
Horváth Christopher, Hor-
váth Adrián, Lakatos Ma-
rian, Horváth Zoltán, Bezúr
Niki, Mezei Szabolcs és
Kurucz Mário - indult útnak.
Kemény harcok, gyönyö-
rűen kivitelezett formagya-
korlatok jellemezték a ver-
senyt, ahol egy nagyon
erős mezőny gyűlt össze.
A klub három tagja négy
éremmel gazdagította di-
csőségtábláját. 

Pápai Erika kata bronz-,
Mezei Szabolcs kata bronz-,
és Kurucz Mário kata bronz-
valamint kumite bronzérmek-
kel térhettek haza. Rájuk
még egy kemény felkészü-
lés is vár az Európa-bajnok-

ságra,  ami június 14-15-én
kerül megrendezésre. Addig
viszont még lesznek egyéb
versenyek, ahol a klub to-
vábbi tagjai is szerezhetnek
érmet. Remélhetőleg szépen
csillognak majd.
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Ezen a héten Boros Péterrel
próbáltunk pár jó tippet kiokos-
kodni. Petyelét talán minden
sportfogadó ismeri a járásban,
ezért úgy gondolom, nem szo-
rul különösebb bemutatásra.
Szenvedélye a foci, és a mecs-
csekre rendszeresen fogad is.

Kedvenc csapata a Ferencváros.

Liverpool – Manchester City (április 13, 15:30)
– A hazai csapat óriási lépést tehet a bajnoki cím
megszerzése szempontjából, ugyanakkor a City
mostanában elég jó formában van. Egy nagyon
pörgős, gólgazdag mérkőzésre számítok, klasz-
szikus döntetlennel a végén. Tippem: X, Petié: X

Getafe – Atletico Madrid (április 13, 20:00) – A
kisebbik madridi csapat rég nem látott aranykö-
zelségbe került. Újra esély látszik arra, hogy

megtörjön a Barca és a Real egyeduralma, de
ehhez úgy kell az idegenbeli győzelem, mint egy
falat kenyér. Ugyanakkor a Getafe bármikor ké-
pes megelepetést okozni, de érzésem szerint, ha
nehezen is, de Madridba vándorol a három pont.
Tippem: 2, Petié: 2

Napoli – Lazio (április 13, 16:00) – Nagy meccs
van kilátásban, hiszen a nápolyiak a szinte biztos
BL-szereplés nyugalmával léphetnek pályára,
ugyanakkor a Lazionak még mindig van esélye
kiharcolni egy euroligás pozíciót. Ezért valószí-
nűleg mindent meg is tesznek, de a hazaiak nem
hiszem, hogy vereséget szenvednek. Tippem: X,
Petié: 1

Bayern München – Borussia Dortmund (áp-
rilis 12, 19:30) – Kétségkívül ez lesz a hétvége
slágermérkőzése, ahol igazából csak a dort-
mundiaknak van vesztenivalójuk. A Schalke to-

Asztalifoci

vábbra is képben van az ezüstéremért folytatott
harcban, ezért minimum egy pontot rabolniuk
kellene Münchenből. A Bayern valószínűleg
nem a legerősebb felállításban lép majd pá-
lyára, ezért esélyes a pontosztozkodás. Tip-
pem: X, Petié: 1

MTK – Debrecen (április 12, 21:00) – A hazaiak
szempontjából életbevágó a három pont begyűj-
tése, míg a Loki már félig-meddig bajnok. Ilyenkor
szokott az lenni, hogy az esélytelen óriási meg-
lepetésre szelvényeket dobat ki a kukába, ezért
én azt mondom, hogy az MTK legyőzi a bajno-
kaspiránst. Peti barátom viszont sima vendégy-
győzelmet jósol. Tippem: 1, Petié: 2

DAC – Zlaté Moravce (április 12, 18:30) – Nem
szaporítanám a szót: folytatódni fog a csalló-
közi csapat tavaszi jó teljesítménye, és gólokkal
fekteti két vállra ellenfelét. Tippem: 1, Petié: 1

Focicsemege sportfogadóknak

Április 26-án komáromba érkezik a
Szlovákiai Városok Csocsóbajnoksága, ahol minden kedves
vállalkozó szellemű játékos megmutathatja tudását. Az ese-
ménynek a röplabdacsarnok ad otthont, és bárki benevez-
het. A győzteseknek csekély pénzdíj és trófea jár.

A program: 10:30 – 11:00 Bemutatkozás, szabadedzés.
11:00 – Páros játék, 13:00 – Egyéni játék,  15:00 – Amatőr
páros játék.

A professzionális férfi já-
tékosok nevezési díja 4€,
míg a nőké és a gyerme-
keké 2€. Az amatőr serdülők
ingyen versenyezhetnek.

Csocsóbajnokság
KOMÁROM.

KOMÁROMI JÁRÁS.
MO KN serdülők - 11. forduló

Perbete - Dulovce 1: 6 (1:2), Rigo J . 1 -
Molnár 2, Kelko 1, Rigó M. 1, Kajan 1, Gerči 1

Activ Komárom – Ímely 6:1 (3:1) , Farkas
2, Pollák 2, Kisvince 1, Žembera VL - Kováč

Táblázat: 1. Madar (28p), 2. Csicsó (20p),
3. Újgyalla (19p), 4. Perbete (15p), 5. Activ
Komárom (7p), 6. Ímely (5p)

MO KN diákok – 3. forduló
Bátorkeszi - Lakszakállas 0:5 (0:2), Csá-

szár 2, Macejko 1, Kϋrthy 1, Nagy 1
Őrsújfalu - Keszegfalva 0:4 (0:0), Hu-

pian 2, Stojka 1, Szép 1
Imeľ - Hurbanovo 2:4 (1:2), Imrich 1, Lo-

vász 1 - Uhrin 2, Ďuráč 1, Stojka 1
Tany - Hetény 11:1 (5:0) Klánik 4, Décsi 2,

Rajkovics 2, Váradi 1, Bertók 1, Balla 1 –
Tóth 1

Táblázat: 1. Lakszakállas (24p), 2.
Ógyalla (23p), 3. Keszegfalva (16p), 4. Bá-
torkeszi (16p), 5. Tany (15p), 6. Ímely (15p),
7. Dunamocs (4p), 8. Őrsújfalu (4p), 9. He-
tény (0p)

MO KN előkészítő 11. forduló 
– A csoport

Izsa – Bátorkeszi 1:8 (0: 2), Keló 1 – Patus
3, Székely 2 ,Kékesi 1, Kovács 1, Balogh 1

Hetény – Marcelháza 3:5 (1:0) Kocsis 1,
Gál 1, Pákozdi 1 - Szabó 2, Hencz 2 , Jano-
vic 1

Táblázat: 1. Bátorkeszi (24p), 2. Búcs
(21p), 3. Marcelháza (15p), 4. Izsa (4p), 5.
Hetény (1p)

B csoport
Nemesócsa – Naszvad 1:10 (1:4) Laczko

1 – Tóth 5, Varga 2,Lukacsovics 1, Jelenči-
čová1, Bacigál 1

Ímely – Ekel 14:6 (7:3) Retkesová 6, Pinke
4, Rajko 3, Kovačic 1 – Szabó 4, Szakács 1,
Sárközi 1

Lakszakállas – Ógyalla 4:7 (1:3) Csonka
3, Csongor 1 – Molnár 4, Farkas 2, Kreci 1

Táblázat: 1. Naszvad (30p), 2.  Laksza-
kállas (24p), 3. Ímely (19p), 4. Ógyalla (13p),
5. Ekel (12p),  6. Nemesócsa (0p)

(ObFZ Komárno)

Kézilabda

Eltiltások, és 300 eurós
büntetés Aranyosnak

Ifjúsági labdarúgás

A Szlovák Kézilabda Szövetség fe-
gyelmi bizottsága március 27-én kia-
dós büntetéssel sújtotta a csallóközi
csapatot. 

A kézilabda szervezet a 2013/2014-es
idényben hátralevő találkozókra egy mér-
kőzésre való feltételes büntetést kapott, ami
azt jelenti, hogy ha bármelyik mérkőzésen
incidensre kerül sor, úgy érvénybe lép ez a
határozat. Továbbá április 15-ig 300 eurós
pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a
klubot. Peter Talár, a csapat edzője egy
mérkőzéstől való eltiltást, és 15 euró pénz-
büntetést kapott. Ondrej Šeben csapatve-
zetőt pedig négy mérkőzéstől való eltiltás-

sal, és 40 eurós pénzbüntetéssel sújtotta.
Utóbbi, a szövetség általi határozat szerint
súlyos sportszerűtlen viselkedéséért. Mint
ahogy tudvalevő, a találkozó 25. percében
22:6-os mérkőzésállásnál félbeszakadt, mi-
vel az aranyosi lányok elhagyták a játékte-
ret. Pint János klubelnök elmondta, hogy
nem kívánnak fellebbezni. Tudomásul vet-
ték a döntést, másra nem is számíthattak.
Egyébként a mérkőzés ellenőre és az Inter
edzője nem látott okot a pálya elhagyására,
és a bíráskodást is megfelelőnek, sőt na-
gyon objektívnek tartották. A fegyelmi bi-
zottság döntése megszületett, a kérdés az,
mi volt a célja, mert hogy volt, az szinte
egyértelmű.

Tovább folytatódtak a Szlovák Röplabda Extraliga rá-
játszásának küzdelmei, ahol a komáromi VK Spartak
még versenyben van az ötödik helyért.

Ehhez a Prievidza csapatán kellene túljutni. Sajnos az
első hazai mérkőzés nem sikerült túl jól, annak ellenére,
hogy a fiúknak bizony volt keresnivalójuk. Fontos megje-
gyezni, hogy a játékvezetők időnként megmagyarázhatatlan
döntésekkel sújtották a komáromiakat, melyek a végelszá-
molásnál végzetesnek bizonyultak.

Komárom – Prievidza 1:3 (-28, 22, -22, -16) – Ezzel a so-
rozatot a vendégek vezetik, 1:0-ra.

Németh Ödön, a hazaiak mestere értékel: Összességében
pozitív érzésekkel nyugtázom a mérkőzést. Jól játszottunk,
sajnos a szerencse elpártolt tőlünk. Az első játszma volt a
sorsdöntő, hiszen 0:6-ról felállva csupán a bírói tevékeny-
ségnek köszönhetően maradtunk alul. Később ugyan ki-
egyenlítettünk, de a végjátékban alulmaradtunk. Következő
hazai meccsünket április 12-én, szombaton 15:00-kor 
játszuk. Az ellenfél a Trencsén-Nyitra párharcból kerül ki. Re-
mélem, sokan eljönnek minket buzdítani.

A csapat híreihez hozzátartozik, hogy a klub képviselői
nemrég Komárom város elismerését is átvehették. A
2012/13-as évadban ugyanis kiharcolták az élvonalbeli sze-
replést, Boris Sládeček és Németh Ödön vezetésével. Szisz-
tematikusan építették fel a tehetséges, fiatal komáromi röp-
labdásokat, pár tapasztalt „légiós” bevonásával, melynek
eredménye, hogy a következő szezonban is az extraligában
folytathatják a küzdelmeket, emelvén a komáromi sport re-
noméját.

Röplabda

Akár az ötödik hely is elcsíphető
A község

önkormányzata és a Duna
menti Borút vezetősége
első alkalommal rendezett
kispályás labdarúgó tornát
a Polgármester Kupáért. 

A sportcsarnokban négy
csapat – egykori szlovák vá-
logatott (Internacionáli Slo-
venska), pozsonyi jogászok,
Duna menti Borút és a helyi
öregfiúk – mérte össze tu-
dását. Az eseményen meg-
jelenő  nézők az egykori vá-
logatott játékosaira is kíván-
csiak voltak. Olyan nevek
léptek pályára, mint  Stano
Fišan, a Slovan, Inter és a
Trnava egykori kapusa, Karol
Praženica, hatszoros szlovák
válogatott, Vlado Kinder, aki
1994-ben az Év játékosa volt,
Martin Obšitník, négyszeres
szlovák válogatott,  Július Ši-
mon, a Dunaszerdahely egy-
kori játékosa, aki 23 alka-

lommal szerepelt a szlovák
válogatottban és 6 gólt lőtt,
Robert Semeník 1995 és
96-ban a Corgoň Liga leg-
jobb góllövője volt,  Jozef
Majoroš az 1998-as év lab-
darúgója volt. Megjelent még
Ladislav Petráš, egykori vá-
logatott játékos és edző, és
Štefan Maixner is, aki pálya-
futása alatt 309 mérkőzésen
69 gólt lőtt.

Nagyszerű mérkőzéseket
láthattak a nézők. Laco Pet-
ráš elmondása alapján to-
vábbra is edzésben vannak
és nagyon sok tornán vesz-
nek részt. Ugyanakkor min-
den dicséretet megérdemelt
a többi csapat is. A Polgár-
mesteri Kupát végül az egy-
kori válogatott játékosokból
álló csapat nyerte, második
lett a pozsonyi jogászok, har-
madik a Duna menti Borút,
negyedik pedig a helyi öreg-
fiúk csapata. 

Kispályás labdarúgó torna a Polgármesteri Kupáért
MADAR.

GÚTA.

A torna legjobb kapusa cí-
mét a Duna menti Borút
csapatának hálóőre, Dušan
Badala kapta, a legjobb já-
tékos Peter Sepeši lett a jo-

gászok csapatából, a leg-
jobb góllövő címét a madari
Lami Jenő szerezte meg.
Az elismerő oklevelet és a
kupát Édes István polgár-

mester, Dibusz Magdolna
alpolgármesternő és Igor
Štump, a Duna menti Borút
ügyvezetője adta át.

KarateÚszás

A komáromi Delta úszócsapat 4 versenyzővel vett részt
az Érsekújvárban rendezett városi nagydíjon. 

A szintén gútai Taiyó ka-
ratékái is részt vettek ezen a
versenyen, és 15 érmet
gyűjtöttek. Hat arany, 1
ezüst és 8 bronz lett a vég-
leges “termés”.  A végső
összesítésben a csapat az
előkelő második helyen
végzet. Az érmesek mind-
anyian kvalifikálták magukat
a júniusi EB-re. 

Eredmények név sze-
rint: Jóba Attila, kumite 1.,
Kiss Tibor, kata 1., Bagita
Daniel, kata 1. kumite 1.,
Forró Áron Gyula, kumite 1.,
Bogár Ján, kumite 1., Forró
Réka Dorina, kumite 2., Ve-
res Zsolt, kata 3., Nagy Vik-

tor, kumite 3., Varga Tünde
Emese, kumite 3., Vermes
Ákos, kumite 3., Erdélyi

Nina, kata 3, Angyal Zoltán,
kumite 3. kumite +35,
Szabó Imi, kumite 3.

Ifjú harcművészekNagyszerű eredmények

A versenyre a szin-
tén komáromi KomKo
úszói is beneveztek,
és 7 érmet nyertek
városuknak.

Eredményeik: Kard-
hordó Richard (11
éves) - 50 és 100 mé-
ter mell 1. hely, 50 mé-
ter gyors 3. hely,  50
méter hát 5.hely, 100
méter hát 7. hely. Maitz Máté (15 éves) 100 méter gyors 1. hely,
50 méter hát 2. hely, 100 méter hát 2. hely, 200 méter gyors
3. hely, 50 méter gyors 4. hely. Karcagiová Kitti (13 éves) 200
méter mell 5. hely, 100 méter mell 8. hely, 50 méter mell 7. hely,
aki az előző versenyhez képest, sokkal jobb eredményt ért el.

A eseményt összesen 15 klub részvételével tartották meg,
Delta típusú, 25 méteres medencében. A 2003-as születésű Mi-
chal Knihár ezüstéremmel zárt 50 méteres mellúszásban, és
bronzérmet szerzett pillangóban is, szintén ötven méteren. A
vele egyidős Udvardi László két negyedik helyezést csípett el,
50 és 100 méter mellen.

További eredmények: Michal Knihár – 50 méter gyors 6.
hely, 50 méter hát 7. hely, Udvardi László 50 méter gyors 14.
hely, Szűcs Tamás – 50 méter gyors 15. hely.



DELTASPORT

RÉgIóbAjnOKSág
1. V. Meder 20 16 0 4 44:14 48
2. KFC 20 15 2 3 39:18 47
3. Gabčíkovo 20 14 4 2 51:17 46
4. Neded 20 12 4 4 44:20 40
5. V. Ludince 20 9 7 4 38:23 34
6. H. Nitra 20 11 1 8 36:23 34
7. Palárikovo 20 9 6 5 28:16 33
8. L. Rovne 19 7 8 4 31:21 29
9. Beluša 20 9 1 10 32:36 28

10. J. Bohunice 20 7 4 9 24:31 25
11. Domaniža 19 7 3 9 23:34 24
12. Topoľníky 20 6 5 9 21:36 23
13. Tr. Stankovce 20 3 3 14 14:35 12
14. Nitra Jun. 20 2 5 13 20:39 11
15. Bánovce n/B. 20 3 0 17 22:45 9
16. Galanta 20 0 5 15 7:66 5

IV. LIgA
1. Vrakúň 20 15 5 0 51:9 50
2. Šurany 20 13 4 3 47:13 43
3. Vlčany 20 11 6 3 32:15 39
4. ČFK Nitra 20 12 1 7 51:28 37
5. ViOn „B" 20 10 4 6 36:26 34
6. Kolárovo 20 9 6 5 33:19 33
7. Štúrovo 20 9 4 7 32:35 31
8. Váhovce 20 9 2 9 43:40 29
9. V. Lovce 20 9 2 9 29:37 29

10. DAC „B" 20 8 4 8 21:23 28
11. Dvory n/Ž. 20 7 5 8 34:41 26
12. Tvrdošovce 20 7 3 10 35:35 24
13. Želiezovce 20 4 5 11 33:46 17
14. N. Život 20 4 4 12 19:32 16
15. Imeľ 20 2 3 15 17:60 9
16. Močenok 20 1 2 17 9:63 5

V. LIgA
1. Sv. Peter 19 12 2 5 42:22 38
2. Kalná n/Hr. 19 11 3 5 38:17 36
3. Bánov 18 10 4 4 38:19 34
4. Marcelová 19 10 4 5 36:17 34
5. Kozárovce 19 11 1 7 40:25 34
6. H. Vrbica 19 11 0 8 37:26 33
7. Nesvady 18 10 3 5 28:19 33
8. Hurbanovo 18 10 2 6 36:23 32
9. Podhájska 19 7 5 7 37:43 26

10. Bešeňov 19 6 2 11 25:61 20
11. Okoličná n/O. 19 6 1 12 20:28 19
12. Komjatice 18 5 4 9 20:33 19
13. D. Ohaj 19 5 3 11 12:31 18
14. T. Lužany 18 4 2 12 14:39 14
15. V. Kýr 19 3 2 14 21:41 11

TERÜLETI bAjnOKSág
1. Hetény 20 14 2 4 54:21 44
2. Perbete 20 13 2 5 48:25 41
3. Bátorkeszi 20 11 5 4 35:23 38
4. Keszegfalva 20 11 3 6 55:38 36
5. FK Activ 20 10 2 8 46:30 32
6. Lakszakállas 20 10 2 8 41:44 32
7. Dulovce 20 9 4 7 40:40 31
8. Izsa 20 9 3 8 47:44 30
9. Gúta „B" 20 8 4 8 34:43 28

10. Marcelháza „B" 20 8 3 9 34:38 27
11. Nemesócsa 20 8 1 11 31:28 25
12. Búcs 20 7 4 9 28:38 25
13. Cs.-aranyos 20 6 4 10 38:38 22
14. Dunamocs 20 6 4 10 36:46 22
15 Šrobárová 20 3 4 13 21:53 13
16. Madar 20 3 1 16 23:62 10

TERÜLETI bAjnOKSág II. OSZTáLy
1. Pat 15 12 2 1 47:10 38
2. Nagykeszi 15 10 2 3 50:22 32
3. Őrsújfalu 15 10 1 4 55:20 31
4. Bogya/Gellér 14 9 4 1 31:14 31
5. Vágfüzes/Kava 15 9 2 4 30:21 29
6. Dunaradvány 15 8 1 6 39:23 25
7. Tany 14 7 0 7 41:37 21
8. Megyercs 15 5 2 8 35:47 17
9. Nagysziget 15 3 4 8 24:30 13

10. Martos 15 4 1 10 31:54 13
11. Ifjúságfalva 14 3 1 10 24:51 10
12. Csicsó 15 3 0 12 17:48 9
13 Bogyarét 15 3 0 12 23:70 9

RÉGIÓBAJNOKSÁG

Nyárasd – Nagymegyer 0:1 (0:1)
– Gólszerzők: Mészáros – Gyenge
meccs volt annak ellenére, hogy sok
néző kilátogatott a helyi rangadóra.
A nyárasdiak inkább lassították a já-
tékot, túlélésre játszottak, de végül
nem tudták gól nélkül lehozni a mér-
kőzést. A vendégek megérdemelten
rabolták el a három pontot.

További eredmények: Horná
Nitra – Tr. Stankovce 3:0, Gabčíkovo
– Veľké Ludince 1:1, Domaniža –
Galanta 2:1, Led. Rovne – J. Bohu-
nice 1:1, Nitra jun. – Beluša 0:0, Ne-
ded – Bánovce 5:1.

IV. LIGA
ČFK Nitra - Ímely 6:1 (4:1) - Az

ímelyi gólt Bacigál szerezte, de ez
csupán szépségtapasznak bizo-
nyult, hiszen már a 34. percben 4:1
volt az állás. Az eredmény önmagá-
ért beszél.

DAC „B” – Gúta 1:1 (1:0) – Gól-
szerző: Magyar – Jól kezdtek a ha-
zaiak, fölényben játszottak. Később
feljöttek a gútaiak, sikerült helyzete-
ket is kidolgozniuk. Ennek ellenére a
hazai csapat szerzett vezetést,
melyre csak a második félidő köze-
pén jött válasz. Igazságos döntetlen
született.

További eredmények: Tvrdo-
šovce -  Vlčany 1:2, Nový Život –
Štúrovo 0:1, Šurany – Veľké Lovce
7:0, Močenok – ViOn „B“ 0:0, Vrakúň
– Dvory n/Ž. 6:0, Váhovce – Želie-
zovce 3:1.

V. LIGA
Ekel – Komját 4:1 (3:0), Halász

Zs., Hrabovský M., Filko O., Belucz
G., ill. Marenčák M.

Nagyon jól kezdtek az ekeliek és
az első fél órában háromszor is
megtáncoltatták a labdát a vendé-
gek hálójában. A nagyon jól játszó
hazaiaknak több kecsegtető helyze-
tet is sikerült elpuskázni. A második

játékrészben is az ő forgatókönyvük
szerint alakult a mérkőzés, mégis a
vendégek találtak egy szépítő gólt,
büntetőből. A végén még Belucz is be-
köszönt, így a hazaiak megérdemelten
tartották otthon a három pontot.

Ógyalla – Kozárovce 0:4 (0:2),
Zorád E., Havran P., Rakica V., Ďu-
rina V.

Hazai ziccer indította a találkozót,
majd a 10. percben kezezés miatt
büntetőhöz is jutottak a sörgyáriak,
de elhibázták. Az ellentámadásból
gólt szereztek a vendégek, majd 15
perccel később már kettő volt a kü-
lönbség. Ráadásul Tóth második sár-
gája után kénytelen volt elhagyni a
pályát. A vendégek innentől kezdve
már kezükben tartották a mérkőzést. 

Podhájska – Marcelháza 1:1
(1:1) Gól:  Vörös Zs.  Egyenrangú el-
lenfelek csatájában az első játék-
részben a marcelháziak veszélyez-
tettek többet, majd fordulás után a
hazaiak. Az eredmény hűen tükrözi
a pályán látottakat.

Szentpéter – H. Vrbica 4:0 (3:0)
Gólok:  Varga T 2, Halász G., Laka-
tos Gy. - A tavasz legjobb teljesít-
ményét nyújtó hazai brigád szinte le-
söpörte ellenfelét a pályáról. Tucat-
nyi helyzet maradt kihasználatla-
nul,az amúgy jó képességű ellenfél-
lel szemben, mely néhány kontrával
ugyan veszélyeztetett, de Hudák
mindig résen volt. 

T. Lužany – Naszvad 0:2 (0:0)
Gólok: Haris L, Nagy J. - Küzdelmes
mérkőzést látott a nagyérdemű,
melyben a nagyobb tudású vendé-
gek fegyelmezett játéka aratott si-
kert. Az első félidőben akadt helyzet
mindkét oldalon, a másodikban vi-
szont  csak a hazai kapu forgott ve-
szélyben, ezért  a naszvadiak örül-
hettek a mérkőzés végén.

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Veľký Kýr  2:1, Bešeňov – Doľný
Ohaj 1:0, Bánov nem játszott,  Čaka
kijelentkezett a bajnokságból és
eredményeit anullálták.

TERüLETI BAJNOKSÁG
Dunamocs – Perbete 0:3 (0:1) –

Gólok: Méhes, Lakatos, Pirik – Két
hasonló kvalitású csapat küzdelme
folyt, annak ellenére, hogy a vég-
eredmény nem ezt tükrözi. Amíg a
mocsiaknak szinte semmi sem sike-
rült, addig a vendégcsapat kíméletle-
nül kihasználta a lehetőségeit. Ugyan
a hazaiak mindent megtettek a ked-
vezőbb eredmény érdekében, de vé-
gül megintcsak ők kaptak gólt, ezért
pont nélkül vonultak le a pályáról.

Gúta „B“ - Marcelháza „B“ 1:0
(1:0) Gól: Baráth Csaba.

A kellemes időben a hazai csapat
eléggé álmosan kezdte a játékot. A
marcelháziaknak több ziccere is
volt, de nem tudtak élni a lehetősé-
gekkel. A foci törvényei aztán beiga-
zolódtak: a hazaiak szereztek veze-
tést. A második játékrészben fel-
váltva rohamoztak a csapatok, de
további gól már nem született.

Lakszakállas – Bátorkeszi 1:1
(0:0) Gólszerző: Komjáti , ill. Németh
– Az első félidő kiegyenlített játékot
hozott, a második játékrészben vi-
szont magasabb fordulatra kapcsol-
tak a hazaiak. Két kapufa ellenére a
vendégek szereztek vezetést egy
szabadrúgásból. A meccs végén
összejött ugyan az egyenlítés, de
több  gól már nem esett, ezért pont-
osztozkodás lett vége.

Šrobárová – Búcs 1:0 (0:0) –
Gól: Paulík – Az első félidő kiegyen-
litett párharcot hozott, a másodikban
viszont a hazaiak léptek fel harco-
sabban,  melynek eredményekép-
pen sikerült gólt szerezniük, és ezzel
otthon tartották a győzelemért járó
pontokat.

Hetény – Izsa 4:0 (1:0) – Gólok:
Marikovecz 2, Csintalan 2 – Az első
félidőben inkább a harcé volt a fő-
szerep, kevés helyzettel, de azért a
30. percben mégis vezetést szer-
zett a hazai csapat. Az ellenfélnek
igazából nem sok lehetősége volt,
ráadásul a hetényiek második fél-
időben még 3 góllal növelték is elő-
nyüket, ezért a győzelem még ek-
kora arányban is teljesen megérde-
melt volt.

Nemesócsa – Madar 2:1 (0:0) –
Gólok: Cseh, Szkukálek, ill. Sze-
menyei – Sokat támadott a hazai
csapat, még kapufákat is lőttek,
mégsem sikerült gólt szerezniük. A
második félidőben aztán felpörög-
tek az események, megszületett a
hazai vezetés, de a további ziccerek
ellenére egyenlített a madari csa-
pat. A hazaiaknak végül Szkukálek
révén sikerült behúzni a győzelmet.

FK Activ Komárom – Keszeg-
falva 2:1 (1:0) – Gólszerzők: Csep-
regi (öngól), Mátyus (öngól), ill. Nagy
Á. – A hazaiak rögtön a mérkőzés
elején letámadák ellenfelüket, mely-
nek eredménye rengeteg kihaszná-
latlan helyzet volt, de a vendégek
besegítettek. A második játékrész
ugyanott folytatódott, ahol az első:
ismét öngól született, melyre már
csak egyszer tudtak válaszolni a ke-
szegfalusiak, ezért megérdemelten
nyert a komáromi csapat.

Dulovce – Csallóközaranyos 2:1
(1:1) – Gólok: Bagala, Góri, ill. Jakab
– Jó mérkőzést nézhetett végig a
szép számban kilátogató közönség.
A vezetést a hazaiak szerezték meg,
amire váratlanul válaszoltak a ke-
ményen küzdő  vendégek . A máso-
dik félidőben aztán ismét Dulovce
csapata szerzett vezetést, de ezúttal
már nem hagyták kicsúszni a kezeik
közül a győzelmet.

TERüLETI BAJNOKSÁG 
II. OSZTÁLy

Csicsó – Ifjúságfalva 5:2 (2:1), Nagy-
sziget – Őrsújfalu 0:1, Martos – Bo-
gya/Gellér 1:1 (0:1), Megyercs –
Vágfüzes/Kava 2:0 (1:0), Nagykeszi
– Pat 2:2 (2:1), Bogyarét – Duna-
radvány 2:0 (1:0), Tany szabadna-
pos volt.

Ismét pontot vesztett a KFC
KFC – Palárikovo 2:2 (1:1) –

Gólszerzők:  Adámik, Németh Zs.,
ill. Sedlák, Hrašna  – Hazai oldalon
többen is egészségügyi problé-
mákkal küzdve vállalták a mérkő-
zést. Az ellenfél rögtön a második
percben megszerezte a vezetést,
és egy jó fél óráig uralta is a játé-
kot. Később egy nagy bedobást
követően egyenlitett a hazai  csa-
pat. A gól nagyon felhozta a lilákat,
hiszen rögtön még két 100%-os
helyzetük volt, de Kósa nem kon-
centrált eléggé. A második félidőt
megint a vendégcsapat kezdte
jobban, de egy szabadrúgást kö-
vetően mégis a KFC szerzett egy
nagyon szép gólt. A mérkőzés
vége előtt 1 perccel, egy szögletet
követően, mindenki legnagyobb
meglepetésére 11-est ítélt a játék-
vezető, melyet a Palárikovo be is
lőtt, ezzel beállitva a végered-
ményt. 


