Üzletkötőket keresünk a Komáromi járásban
Elvárások:
• érettségi bizonyítvány • szlovák-magyar nyelv
• PC alapismeret • jó kommunikációs készség
Ajánlatunk:
• havi ﬁx ﬁzetés • ezen felül különböző
juttatások • professzionális csapatmunka,
amely több, mint 20 éve van a szlovákiai piacon

0,50 €
Delta hetilap

www.deltakn.sk
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• Ročník X. évfolyam
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Fényképes önéletrajzot a
professia.eu@gmail.com-ra várjuk.

Április első hetében a rendőröknek, a mentősöknek és a
tűzoltóknak akadt munkájuk
bőven. Lefüleltek egy drogszállító autót Tanyon, amely
csak a ﬁgyelmeztető lövések
leadása után állt meg. Komáromban egy férﬁt mentettek
meg, aki öngyilkos akart lenni
és húsvéthétfőn Dunamocson
megtalálták annak a férﬁnak
a holttestét, aki még tavaly
novemberben tűnt el.
Folytatás a 3. oldalon

Hamisítják a parkolókártyákat Komáromban
árom hónap telt el azóta, hogy a városi
rendőrség polgármesteri utasításra felújította a parkolóhelyekért való ﬁzetés szigorúbb ellenőrzését Komáromban. Ahogy
azt nemrég megírtuk, előkerültek a kerékbilincsek is, és bár voltak különböző megjegyzések a polgármesternek és a parkolótársaságnak címezve, a parkolási fegyelem
szemmel láthatóan javul. Legalábbis ez derült ki abból a válaszból, amelyet Ferenczi Tibor, a City Parking Group s.r.o. komáromi
részlegének vezetője adott kérdésünkre.
Folytatás a 3. oldalon

H

Ismét megnyitná Juhász Milán
ügyét az áldozatok családja
M
últ heti számunkban beszámoltunk arról,
hogy Juhász Milán ógyallai városi rendőrt
kilenc év fegyházbüntetére és elmegyógyintézeti
kezelésre ítélte a bazini bíróság. Az áldozatok
családja azonban újra meg szeretné nyitni a
gyilkosságok ügyét, perújrafelvételt követelnek.

Az ügyet csak akkor lehetne újra megnyitni, ha
beleegyezne az igazságügyi miniszter, illetve a főügyész és a Legfelsőbb Bíróság. „Akár a nemzetközi bíróságokon is harcolni fogunk, ha ez elkerülhetetlen lesz. Ez egy háromszoros, megtervezett

gyilkosság volt” – mondta Stanislav Jakubič, az áldozatok családjának ügyvédje a Sme napilapnak.
A szakértők szerint Juhász beteg, ezért azt tanácsolták a bíróságnak, hogy helyezzék őt intézetbe.
A bíró ezt elfogadta, és 9 éves büntetést szabott ki
a volt városi rendőrre, emellett gyógykezelését is elrendelte. Az ítélet jogerős, a vád és a védelem sem
fellebbezett. Jakubčík azonban nem hisz a pszichiáterek szakvéleményének, és perújrafelvételt követel. Erre fél éve van. Az igazságügyi miniszterhez
vagy a főügyészhez fordulhat, akik felkérhetik a
Legfelsőbb Bíróságot az ügy megnyitására.
(b)

Bőven akadna már munka a földeken, kiskertekben

A jó dolgok az égből jönnek.

Várják a felmelegedést a gazdák
bben az évben a legfontosabb tavaszi munka a hóeltakarítás
volt. Januárban és februárban 160 milliméter csapadék (hó
és eső) hullott a földekre. A márciusi adat még nem ismeretes.
Évtizedek óta nem volt ilyen, hogy húsvét előtt nem sokkal
ennyi hó essen. A télies idő jelentősen hátráltatja a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat. Az átázott talaj miatt pedig nem
tudni, mikor lehet majd gépekkel rámenni a földekre előkészíteni
azt, így a vetések is csúszásban lesznek. A szőlőültetvényekben
sem szorgoskodik most senki, a rossz idő miatt abbamaradtak
a metszések.
Folytatás az 5. oldalon
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A régió hírei a Pons Danubii Kétirányúsítják
internetes televízión
a VMK melletti útszakaszt
Komárom
gy újszerű lehetőségen keresztül szerezhetünk érdekes információkat a régió híreiről. A Pons Danubii EGTC társulás hét önkormányzat - két Komárom,
Ógyalla, Gúta, Tata, Oroszlány és Kisbér - összefogásával jött létre pár évvel ezelőtt. Célja különböző Európai Uniós projektek megvalósítása.

E

A Pons Danubii összefogás egyik ilyen nyertes pályázata
az Információval a határon át a Pons Danubii határtérségben
(HUSK/1001/2.5.2/0019). A kezdeményezés lényege, hogy a
régió lakói 22 hónapon keresztül egy internetes televízión keresztül kapjanak több információt egymásról, ezzel is felszámolva a korábbi határokat. A webtelevízió rövid összeállításokban számol be a különböző eseményekről és érdekességekről magyar és szlovák nyelven. Elsősorban kulturális és társadalmi jellegű témákat követ.
Az internetes televízió elérhető a www.ponsdanubii.eu
honlapon, továbbá érdemes követni a facebook felületen is
(facebook.com/PonsDanubiiWebtv), hogy a híradásokat fokozatosan ﬁgyelemmel tudják követni az érdeklődők.
Számtalan érdekes rendezvény gazdagítja a régiónk programját az idén is, így minden bizonnyal a Pons Danubii is besegíthet abban, hogy tartalmasabban kihasználjuk az időnket és jobban megismerjük egymást.

www.husk-cbc.eu

Vasárnap elhallgatott
a Kék Duna komáromi frekvenciája
ekapcsolták a 90,5-ös frekvenciáját a KéK Duna rádiónak, ami a komáromi sugárzást biztosította. Tavaly október 13-án már hasonló sorsra jutott az esztergomi és a tatabányai frekvencia. A csatornának a mérések alapján nagy volt a hallgatottsága a szlovákiai oldalon is. Tavalyi felmérésből az derül ki, hogy voltak
olyan régiók, ahol a leghallgatottabb csatorna volt a
Kék Duna.
A kiesést részben pótolni bővebben kommentálni az iltudják a 91,5-ös győri sugár- letékes szervek döntését.
zással. Komáromban még „Természetesen pályáztunk,
hallgatható ez a frekvencia, de olyan értesítést kaptunk,
azonban keletebbre már hogy nem hosszabbítják
gyengébb a vétel. A győri meg a sugárzási engedélyt,
frekvenciának még év vé- így a törvény értelmében le
géig van meg a sugárzási kell kapcsolni a komáromi
joga, ezt követően ott is újra sugárzást“ – fejtette ki Kerpel. A pontos okokat nem
pályázniuk kell.
A csatorna az interneten részletezték. Az ügyvezető
is jelen van, és a vezetőség elmondása szerint tartozáegyre nagyobb ﬁgyelmet suk nem volt az illetékes
szentel az online hallgatók- szervek fele. Arról nincs információja, hogy a 90,5-ös
nak.
Kerpel Péter, a Kék Duna frekvenciának mi lesz a totulajdonosa a bumm.sk vábbi sorsa.
(b)
megkeresésére nem kívánta

L

gy korábbi testületi
döntés értelmében a
Városi Művelődési Központ előtti egyirányú útszakasz nemsokára mindkét irányban járható lesz
Komáromban. Április végére kell elkészülni az átépítésnek.

E

A komáromi képviselőtestületben már korábban
felvetődött, hogy a művelődési központ előtti útszakaszt meg kéne nyitni a forgalomnak mindkét irányban.
Az önkormányzati ülésen
Héder Ágnes (Híd) vetette
fel az ügyet több alkalommal, akinek elmondása szerint a Selye Egyetem körüli
forgalom, a gyűjtőparkoló kialakítása, a fürdő hátsó bejáratának megnyitása és a
vár irányába zajló belvárosbővítés mind azt indokolják,
hogy a forgalom gördüléke-
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Autósüldözés, lövöldözés,
öngyilkossági kísérlet,
holttest a Dunában
Folytatás az 1. oldalról

nyebb legyen az adott szakaszon. Javaslatát a képviselők nagy többsége támogatta és 2012 szeptemberében úgy döntött, hogy a Városi Művelődési Központ
előtti útszakaszt kétirányúsítja. Később az elkészülő
projektek 34 ezer euró körüli
összeget jelöltek meg a
munkálatokra.
A kivitelező kiválasztása
elektronikus pályázat útján
a legalacsonyabb árajánlat
alapján 2013. március 26-án
történt meg. A kivitelező a
komáromi székhelyű KOREKT Kft. lett 23.814,62 eu-

rós árajánlattal - tájékoztatta
a nyilvánosságot a részletekről Králik Róbert szóvivő.
A szerződést április 2-án
írták alá a felek. Másnap
meg is kezdődtek a parkoló
bontási munkálatai. A kivitelezés időtartama 20 napban
lett megszabva. Ha az időjárás nem szól közbe, a Komáromi Napok rendezvénysorozata megkezdéséig befejeződnek a munkálatok, és
a kétirányúsított útszakasz
átadásra kerül - számolt be a
részletekről a város szóvivője.
-bFotó: ganzer

Kutyatulajdonosok
ﬁgyelem: Fogy az idő!
mint arról már lapunkban korábban
írtunk, 2011. november 1-jével lépett
életbe az a törvény, mely szerint házi kedvenceinket kötelesek vagyunk mikrocsippel megjelöltetni. A törvényhozó két
éves átmeneti időszakot szabott meg a
törvény végrehajtására, és ez az átmeneti időszak ez év szeptember 30-ával lejár. Eddig az időpontig tehát valamennyi
kutyatulajdonos köteles eleget tenni ennek a kötelezettségének.

A

Maga a törvény sok vitát is kiváltott, természetesen a támogatókkal arányosan megnőtt
az ellenzők száma is. Vannak, akik helyeslik,
vannak, akik kizárólag a macerát és a nagy
bizniszt látják a mikrocsip kötelezővé tételében. Vélhetően, mindkét tábor állításában van
némi igazság. Ami a mikrocsip mellett szól,
hogy végre felépül egy olyan nyilvántartási
rendszer, amellyel elkóborlás esetén percek
alatt kideríthető a gazda személye, valamint a
kötelező oltások érvényessége. Arról nem is
beszélve, hogy védelmet nyújt azoknak a
kutyáknak, amelyeket felelőtlen gazdájuk nemes egyszerűséggel „világgá küld”, azaz kidob. Ha viszont a mikrocsip beültetésének
költségeit nézzük, sokakban talán még az is
felmerül, hogy megválnak addigi kedvenceiktől. Jobb esetben új gazdira találnak, roszszabb esetben utcára kerülnek az egykori
kedvencek. Sajnos, a „mindössze” 10-15 €-t
ebenként sokan nem tudják majd megﬁzetni,
így elkerülendő a magas bírságot, kétségkívül
nőni fog a kóbor kutyák száma. Vagy mégsem?
Az ügyben megkérdeztük MVDr. Török Tihamér állatorvost, aki a következőket mondta
el lapunknak: „Szükség volt már egy átfogó

megoldásra, hiszen
egyre tarthatatlanabb
a jelenlegi állapot. Több
szomszédos, de távolabbi országban is azt
mutatják a tapasztalatok, hogy a mikrocsipes
megoldás a legjobb a
tudomány jelenlegi
állásának megfelelően. Sokan ugyan kétkedve fogadták másutt
is, de ma egyértelműen
állítják, hogy a módszer teljes mértékben „Zsebi“ kutya már túl
bevált, a nyilvántartási van a beavatkozáson
rendszer tökéletesen
és jól érzi magát
működik. Néhány, tudományosan nem megalapozott cikkben
ugyan megjelent, hogy a beültetett mikrocsip
akár vándorolhat is az állatok testében, én ki
merem jelenteni, hogy a kutyatartók ilyetén félelme teljesen alaptalan. A mikrocsip beültetése szinte teljesen fájdalommentes, egy injekció beadásával egyenlő. Ami az árat illeti,
az úgy 12-15 € között mozog, de tudni kell,
hogy abból maga a mikrocsip ára 10 €, a
többi az állatorvos munkadíja függően attól,
hogy a beültetéshez ki kell-e szállni a helyszínre, vagy a kutyust a gazdija elhozza hozzám” – mondta el az ismert szakember.
Nos, az idő halad, így javasoljuk azoknak,
akik még nem végeztették el a mikrocsip beültetését, úgy azt intézzék belátható időn belül. A törvény értelmében ugyanis, ez a mulasztás november elsejétől a mikrocsip beültetésének akár tízszeresébe is kerülhet,
bírság gyanánt. Tehát, megfontolandó!
-böröczky-

TAny
Rendőri intézkedés
elől menekült el az a
Škoda Octaviát vezető
autós, akit több lövés leadása után sikerült megállítani. Április 3-án a
rendőrség egy közúti ellenőrzés során állította
meg a 31 éves férﬁt, ő
azonban az iratai átadása helyett gázt adott
és továbbhajtott. Ezután
a rendőrök két ﬁgyelmeztető lövést adtak le,
a férﬁt azonban ez sem
késztette megállásra,
majd a rendőrök újra lőttek és a személygépkocsi egyik kerekét találták
el, mire a sofőr már
megállásra kényszerült.
Az autóban egy 16
éves lány is utazott, aki a
menekülés közben a sofőr utasítására egy táskát dobott ki az autóból.
Az autó átkutatása során és a kidobott táskában ismeretlen eredetű
kristályos anyagot tartalmazó fecskendőket találtak, amiből 546 adag
drogot, feltehetően pervitint lehet készíteni,

melynek feketepiaci értéke 4.400 euróra tehető.
A Jókáról származó
Gabriel ellen kábítószerkereskedelem gyanújával indult eljárás. 10-15
év szabadságvesztésre
számíthat.
KOMÁrOM
Múlt csütörtökön a kabátfalusi városrészben
egy férﬁ barikádozta el
magát és azzal fenyegetőzött, hogy leöntötte
magát valamivel, öngyilkos lesz és magára
gyújtja a házát. A rendőrséget a szerb származású férﬁ barátnője értesítette.
A 37 éves Bojan egy
hétvégi házban bariká-

dozta el magát, amely
az ő tulajdonában volt.
Információink szerint
idegösszeomlást kapott.
A több mint két órás tárgyalás után, a férﬁ végül
önként hagyta el a házat egy másik személy
kíséretében, és beszélt
a túsztárgyalókkal. A
rendőrség tájékoztatása
szerint kiderült: nem is
öntötte le magát semmivel. Végül a mentők kórházba szállították a
szerb férﬁt.
DUnAMOCs – IzsA
Húsvéthétfőn a Duna
a partra vetette a 38
éves izsai férﬁ holttestét
Dunamocs község közelében. A ﬁatalember
2012 novembere óta az
eltűnt személyek közt
volt nyilvántartva. A helyszínre kiérkező orvos
szakértő elsődlegesen
megállapította, hogy fulladás okozhatta a szerencsétlenül járt férﬁ halálát, azonban elrendelte
a boncolást is – tájékoztatta lapunkat Renáta
Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
ga, szt
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Hamisítják a parkolókártyákat Komáromban
Folytatás az 1. oldalról
„Leszögezhető, hogy
a parkoló-kártyák esetében az eladás
megduplázódott, sőt
helyenként háromszorosára nőtt az eladás. Visszatértek
sokan azok közül az
ügyfeleink közül, akik a város kétéves tétlensége alatt úgy
gondolták, hogy ha más sem veszi
meg, akkor ők sem. Most, hogy a
város tudatosította, mitől esett el
és rendőrei „bekeményítettek”,
ezen a téren lényeges javulás észlelhető. Ami a parkoló-jegyek vásárlását illeti, ott számításaim szerint kb. 15-20 százalékos a növekedés, persze, ehhez két dolgot
tudni kell. Egyik, hogy a jegyvásárlási statisztikának több összetevője is van, hiszen függ az ünnepek számától az adott hónapban, valamint az időjárási viszonyoktól is. Voltak ugye olyan napjaink, hogy a hó miatt még
közlekedni sem lehetett, nemhogy
még parkolni. Ilyen szempontból a
15-20 százalékos növekedés akár
jó is lehetne, de messze nem lehet
még nagy javulásról beszélni. Az
elmúlt két évben ugyanis a parkolási fegyelem szinte teljesen öszszeomlott, innen kell tehát látni ezt
a 15-20 százalékot, nem pedig egy

jó átlag javulásának az
ilyen arányú növekedésében. Véleményem szerint, akár
egy évig is eltarthat, amíg úgymond, visszaáll a
rend ezen a téren”.
Szinte már nyílt titok Komáromban, hogy
egyre többen folyamodnak a parkoló-kártyák hamisításához, ami
kétségkívül törvénybeütköző cselekedet. Ferenczi Tibor az ezt ﬁrtató kérdésünkre a következőt válaszolta: „Tény, hogy az előző
években is feltártunk 1-2 ilyen esetet, de a jelenlegi állapot akár már
rossznak is nevezhető. Természetesen, mi azonnal megtettük a
kellő lépéseket és megígérhetem,
hogy egyetlen esetben sem marad büntetlenül az ilyen törvénysértés. A hamisítás mikéntjét érthető módon nem árulhatom el, azzal már a rendőrség foglalkozik.
Azt azonban tudniuk kell a hamisítóknak, hogy a bírság kiﬁzetése
mellett, a parkoló-kártya értékét is
ki kell ﬁzetniük. Sőt, amennyiben a
rendőrség okirathamisítás tényét
állapítja meg, úgy ez a felelőtlen
tevékenység bűncselekménynek
minősül, ami már egészen más kategória” – mondta el Ferenczi Tibor.
-böröczky-

A hét folyamán nyílhat meg a gyermekpark
A városi hivatal a munkálatok elvégzését már
Az
megrendelte a Comorra Service csapatától.
Anglia parkban
Elsősorban apróbb munkák, padok feslévő gyermekpark a
tése, kisebb javítások valósulnak meg
városi rendelet szerint
március 15-én nyílt volna 5-600 eurós tételben. Nágel Dezső
meg, azonban az időjárási igazgató szerint a munkák a hét közeviszonyok miatt csúszik a nyi- pére meglesznek, és ezután nyílhat
tás. Mielőtt a terepet átadnák meg a gyermekpark.
A városi testület a februári ülésén ela családoknak, különböző
javítási munkálatokat fogadott egy olyan költségvetés-módosíkell megvalósítani. tást, hogy az Anglia Parkban lévő gyermekpark 25 ezer eurós keretből fel lenne
újítva. Ezt a város hitelből fedezi. A kivitelezés részleteinek pontosítása – mi kerül felújításra – még folyamatban van, majd
ezt követően jön a közbeszerzés. A tervek szerint a modern szabványoknak megfelelő új játékok kerülnének a parkba. Amennyiben a folyamat elindul, akár nyár elejére is megvalósulhat a fejlesztés.
(b)

Új autóbuszok közlekednek Komáromban
nnepélyes keretek közt a múlt héten adták át azt a két autóbuszt,
amelyek Komárom város lakosait fogják szolgálni. Az érsekújvári autóbuszközlekedési vállalat vezérigazgatója,
Petőcz Károly is megjelent az átadáson, majd a város polgármesterével,
Anton Marekkal vágták át a szalagot.

Ü

Az új, cseh gyártmányú autóbusz 26
ülőhellyel és 48 állóhellyel rendelkezik,
valamint a mozgáskorlátozottaknak is biztosítva van a problémamentes fel- és le-

szállás. Justyák Alfrédtól, az SAD komáromi kirendeltségének vezetőjétől megtudtuk, hogy Komáromban négy vonalon
járnak a városi autóbuszok. Ezzel a beruházással két vonalon (kettes és nyolcas)
az utasok most már egy környezetbarát,
modern, kényelmes és nem utolsósorban
gazdaságosabb járművel utazhatnak. Érdekességképpen megemlítette, hogy
évente körülbelül 190 ezer kilométert tesznek meg az autóbuszok, és havonta harmincezer embert szállítanak a városban.
szt
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KULTÚRA

Paszmár János pedagógus kitüntetése A narcisztikus médiaszemélyiség
prilis 12-én, pénteken mutatja be a
Komáromi
Jókai
színház társulata
Tasnádi István: Magyar zombi című
darabját. Pált, a
médiaszemélyiséget, Szabó Viktor
játssza.

Á

Gúta
gútai városi önkormányzat mellett
működő kulturális és iskolaügyi bizottság már második alkalommal adta
át az Év pedagógusa díjat. Idén Paszmár János, a gútai Művészeti Alapiskola igazgatója kapta ezt az elismerést.

A

Paszmár János 1958. december 2-án
Komáromban született. Az alapiskolás évek
után 1978-ban a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően tanulmányait a pozsonyi Konzervatóriumban folytatta, ahol ének szakon 1983ban az abszolutórium befejezésével zárta
tanulmányait. 1983-tól a Művészeti Alapiskola ének szakos tanára. Többek között
olyan kiemelkedő diákok korai, de meghatározó mentora, mint az operaénekes-művésznő Becse Szabó Ilona vagy Gőgh Zoltán. 1991-től a gútai Művészeti Alapiskola
igazgatójának választották. 1997-1999 között kiegészítő képzés keretein belül közoktatás-vezetői képesítést is szerzett. Nős,
felesége Paszmár Erzsébet szintén pedagógus, ugyanúgy, mint az immáron felnőtt
leánygyermeke Lívia is. Családjával jelenleg Vágfarkasdon él.
Szakmai múltjához és jelenéhez mindenképpen megemlítendő, hogy 1982-1995
között a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusának tagjaként, 2010-től a
galántai Csemadok mellett működő Kodály
Zoltán Daloskör tagjaként megszámlálhatatlan nagysikerű fellépésen van túl.
A Művészeti Alapiskola igazgatójaként
több, mint 20 éve nagy gondossággal vezeti az intézményt. Figyelme nemcsak az
iskolában folyó nevelési munkára terjed ki,
hanem a város jó hírének öregbítésében is
elévülhetetlen érdemei vannak. Irányítása
alatt olyan magasan szakképzett csapatot
épített maga köré, amely vezetésével az is-

kola növendékei az elmúlt évtizedekben
szinte futószalagon szállították a rangos
hazai és nemzetközi ének-, tánc- és rajzversenyekről a kimagasló eredményeket.
Paszmár János munkássága, életműve,
tevékenysége nem korlátozódik csupán a
Művészeti Alapiskola keretein belülre. Egyházzenei tevékenysége rendkívül magas
szintű. Elnöke a Komolyzene Kedvelők Baráti Körének, és alapító tagja a Palkovich
Viktor Társulatnak, amely egyedülálló módon közvetít magas szintű kulturális és hagyományőrző értékeket Gúta városában.
Paszmár János a szülők és a diákok körében is egyaránt kedvelt pedagógus, köszönhetően precizitásának, kompromiszszumkészségének, emberszeretetének.
Aktív közéleti szerepvállalása révén társadalmi közmegbecsülésnek örvendő, elismert egyénisége Gúta városának. Nyugodt
szívvel kijelenthetjük, méltó példakép lehet
úgy a jelen, mint az utókor számára.
-pintFotó: Fűri Gábor

• Úgy tudom, a zalaegerszegi ősbemutatón,
2006-ban, a kamera innenső
oldalán állt.
- Valóban. Bak Tamás SCH
operatőrt alakítottam, akit most
Bernáth Tamás formál meg.
Nagyon szerettem azt az előadást. Naturalistább volt, mint a
komáromi, azt is Bagó Bertalan
rendezte.
• Tasnádi István ott volt a
próbákon?
- Igen, hiszen arra a társulatra írta a darabot. Az akkori
zalai politikai helyzetet is beleírta a végén megjelenő Hivatalos úr szerepébe. A próbákon a
helyzetből adódóan hozzáírt a
szöveghez, vagy elvett belőle.
Közönségsiker volt a Magyar
zombi Zalaegerszegen.
• A történet szerint Pál nem
akármit, hanem Blondin Gáspár öngyilkosságát közvetíti,
élő egyenes adásban.
- Az oroszlán elkapja a vadat. Leteríti. Azután jön a hiéna, a dögkeselyű. Mindenki
elveszi a maga részét. Az állatokat az ösztön hajtja, az embereket az önös érdekeik. Mindenki hasznot akar húzni ebből

az öngyilkosságból.
Persze, Pál is.
• Milyen ember
ez a médiaszemélyiség?
- Narcisztikus
alkat.
Csak
hozzá képest
működhet a világ, külön nem.
Soha nem téved,
vérproﬁ. És a tai chi
nagy híve.
• Hallottam, hogy az évad
elejétől szerette volna megkapni ezt a szerepet. Miért?
- A zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színházban Gábor
László színész barátom alakította Pált. Zseniálisan játszotta,
egy kicsit irigykedtem is rá. Már
akkor, stúdiósként elhatároztam, egyszer eljátszom. Öszszetett szerep, éles váltások
vannak benne. Úgy kell felépíteni, hogy kiszámíthatatlan legyen a ﬁgura.
• Gondolom, Pál szerepe
mellett annak is örül, hogy a
III. richárd, melyben Clarence-t, richárd ﬁvérét alakítja, bekerült a Pécsi Országos színházi Fesztivál versenyműsorába.
- Örülök, hogy a Cseresznyéskert után, ahol Troﬁmovot
játszottam, megint Martin Huba
rendezővel dogozhattam, aki
osztályvezető tanárom volt a
színművészeti egyetemen. Valamennyien boldogok vagyunk,
hogy ott leszünk a POSZT-on!
Bárány János
Fotó: Gábor Csaba

Bőven akadna már munka a földeken, kiskertekben

Várják a felmelegedést a gazdák
Folytatás az 1. oldalról
Február közepén, március elején a tavaszias időben beindult a vegetáció a különböző kultúráknál, erre jött a mínusz 6-8 fokos fagy, aztán esett a hó, mely védelmet
nyújthatna, de a stresszes növények ezt
már „nem értették”. A hó elolvadt, itt a belvíz. Sok helyen tavaly ilyenkor már elvetették a napraforgót, most ettől távol állnak.
Azért is, mert a hideg földbe nem lehet
vetni, és nem egy-két nap, mire 8-9 fokra
emelkedik a talaj hőmérséklete.
Tűkön ülnek a növénytermesztők. Az elhúzódó tél miatt jelentős késésben vannak
a tavaszi munkák. Az év első három hónapját jellemző nagy csapadék viszont rég
látott víztelítettséget okoz. Ez az őszi vetéseknek igen kedvező, jó állapotban vannak. A tavaszi vetésűek viszont késve fognak a földbe kerülni. Akár még hetekig nem
lehet majd a földekre menni, és elkezdeni a
talaj-előkészítést. A mezőgazdasággal foglalkozó gazdák még türelmetlenebbek, mivel a tavaszi árpa vetésideje kora tavasz február vége, március eleje. A korán elvetett árpa gyorsan kel, jól bokrosodik és kevesebbet szenved a szárazságtól. De ha
csak későn tudják elvetni, nem bokrosodik, alacsonyabb marad, és az érése is elhúzódik, ami a sörárpánál a termés csökkenésén kívül minőségi romlást is okozhat.
Csodával határos módon úszták meg a
nagyobb fagykárokat a régió gyümölcsösei. „A rügyduzzadás már megindult a korai fajtáknál, de szerencsénkre nagyobb
arányú fagykárt nem szenvedtek ültetvényeink” – tájékoztatott a fejleményekről Zsi-

Köszöntötték a pedagógusokat

A pedagógusok átvették a város polgármesterének elismerő
oklevelét

Balról Dibusz János, Mária Kováčová, Oto Tóth és Darázs Rozália
ÓGyALLA
A város immár hagyományosan a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Otthon színháztermében tartotta a pedagógusnapi ünnepséget.

Jókai Lilla és Opálková Marina szavalata után Katarina
Valachová és Pšenák Ilona
köszöntötték a megjelent pedagógusokat, a képviselőket
és az egyházak képviselőit.

Az oktatás és nevelés terén
kifejtett munkájukért, a sikeres
pedagógusok minden évben
átvehetik a város vezetőségétől Ógyalla város polgármesterének elismerő oklevelét.
A Konkoly-Thege téri Alapiskola kitüntetett pedagógusa
Pichoňová Alena, az oktatás
szolgálatában eltöltött 34 éves
önfeláldozó munkájáért. Kitüntetésben részesült Horváth
Mária, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda pedagógusa,
aki oktatási tevékenységét 31
éve felelősségteljesen, megbízhatóan és következetesen
végzi. Az Új Negyed Óvoda
kitüntetett pedagógusa Snejdrlová Miroslava, az óvodáskorú gyermekekkel végzett 27
éves pedagógusi munkájáért.
A Művészeti Alapiskola kitüntetettje Vaszily László zongoratanár, aki több mint negyven
éve tevékenyen dolgozik. Kitüntetésben részesült a Szabadidőközpont igazgatója, Viera Györeová is.

Az előző évekhez hasonlóan
a Nyitrai Tanügyi Kerületi Hivatal is elismerésben részesíti a
pedagógusokat. Ebben az évben a városból kitüntetésben
részesültek: Oto Tóth, a Konkoly-Thege téri Alapiskola pedagógusa, Dibusz János, a
Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda igazgatója és Darázs
Rozália, szobrászművész.
A születésük kerek évfordulóját ünneplő pedagógusoknak
virágcsokorral fejezték ki hálájukat. Születésének 85. évfordulóját ünnepelte Viera Trunecková, 80. évfordulóját ünnepelte Helena Mikušová és
Margita Bottlíková, 75. születésnapját Homola Magdaléna,
70. Dunai Imre, Varga Katalin,
Veres Ernő, Kádek Ilona, Vach
Zita, Beták Irén, Tóth Mihály
és Viliam Kocian. 65. születésnapjukat ünnepelték: Anna
Durišková, Benko Teréz, Csintalan Mária, Božena Palacková, Irena Tomašíková, Almási Katalin és Vaszily László.

PErBETE
Az ünnepségre a mezőgazdasági szövetkezet üléstermében került sor, amelyen a
község polgármestere, Kósa
József a pedagógusoknak
egy szál virágot nyújtott át.
„Hogy községünk sikere
mennyire van az Önök kezében is, nem kérdés. Perbete
igyekszik arra a szellemi erőforrásra alapozni, amelyet a
falu maga kitermel. Egy olyan
ﬁatal és képzett szakember,
aki ide járt óvodába, iskolába,
majd visszatér családostul
szülőfalujába, hatalmas érték.
Szaktudásuk, ismereteik és tapasztalataik mellett ott van
bennük a lokálpatriotizmus,
községük iránt érzett szeretetük, amely nagyon sokat adhat
a település számára” - emelte
ki köszöntőjében a polgármester.
A rendezvény ünnepi ebéddel és közös szórakozással ért
véget élő cigányzene kíséretében.
(miriák)
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KONTÉNERES

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,
homok szállítása
• Ipari hulladékok

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

dek Vilmos szentpéteri gyümölcs- és szőlőtermelő. A szakember elmondta, hogy a
március 16-i hideg nyomot hagyott a kajszifákon, ugyanakkor a cseresznyét és az
őszibarackot nem érte kár.
Hasonló a helyzet a régió többi gyümölcstermő vidékén is. A mínusz 8–10 fokos átmeneti hideg nem, vagy csak néhány
helyen fogta meg a kibontakozás előtt álló
gyümölcsfákat.
Mivel a megoldás a természet kezében
van, a gazdáknak nincs más tennivalójuk,
mint hogy kivárnak. Nemcsak az időjárást
figyelik, hanem az ültetvényi munka időzítésével is megpróbálnak alkalmazkodni a
körülményekhez. Ugyanis ha már túl vannak a metszésen, akkor megvan annak a
veszélye, hogy megindulnak a rügyek, kifakadnak, s ha egy késői fagy érkezik, akkor károsodnak. Úgy már csak alvó rügyekből tud megújulni a növény, és már
minimális az esélye, hogy termést fog
hozni.
„Úgy tűnik, mintha az idei tél nem akarna
véget érni. Kaptunk sokat a hóból, az esőből, a fagyból, a súlyos szürke fellegekből,
az északi szélből. Most napfényre és felmelegedésre lenne leginkább szükség” –
emelte ki Zsidek Vilmos. „Remélem, rövid
időn belül bekövetkezik a várva várt fordulat, s végérvényesen megérkezik a tavasz.
Viszont a késői kitavaszodás miatt elkeseredett gazdákat egy régi gazdamondással
vigasztalnám: amit az időjárás elront, azt
helyre is hozza. Ha másban nem, ebben lehet bízni” - mondta a szakember.
Miriák Ferenc

Szépüljön meg a Deltával
Olyan hölgyek
jelentkezését várjuk,
akik változtatnának
külsőjükön,
vagy szeretnék
visszakapni régi
formájukat.

- Proﬁ frizura, smink Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Proﬁ köröm design Chovan Szilvia, 0905 284 032
- Stílustanácsadás Jutka Kocsis - JUTKA-STYLiST
Átalakítás helyszíne: Salon Style
Fényképes jelentkezésüket április 17-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01),
melyben tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Már Gútán is
HiRDETÉSfELvÉTEL HÉTfőTőL PÉNTEKig.
Megnyitottuk kihelyezett
irodánkat Gútán, a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Garázsok úsznak a singellőben
Komárom
vente visszatérő probléma, hogy a vasúti aluljáró
mellett hatalmas víztócsákban úsznak az ott lévő
garázsok. Hasonló időben, mint a mostani, a garázstulajdonosok már csak gumicsizmában tudják
megközelíteni tulajdonukat. Ennek két fő oka van: az
egyik az eső, a másik a garázsok melletti elhanyagolt útszakasz. Mivel ezek közül emberi szemszögből csak a másodikra van javítási lehetőség, így ezt
kellene valahogy orvosolni, de minél hamarabb. Jelen pillanatban a 21 garázsból 17 van víz alatt. Persze a tulajdonosok már megtették a szükséges lépéseket ez irányban, csak úgy látszik a megoldásra
még egy darabig várni kell. Tehát továbbra is marad
az úsztatás, no de meddig? Kép és szöveg: -pint-

É

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
A LEGJOBB ÁRON!
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HÍREK GÚTÁRóL - HIRDETÉS
OBEC IMEĽ
Obecný úrad, nám. J. Blaskovicsa 507/11,
946 52 Imeľ

Obec Imeľ, zastúpená starostom obce, v zmysle ustanovení §
4 zákona NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje výberové konanie
na miesto a funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v obci Imeľ. ( ZŠ ročník 1.- 9., Škola je právnym subjektom.)
Kvaliﬁkačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
- absolvovanie 1. kvaliﬁkačnej skúšky alebo náhrady podľa
osobitného predpisu
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- manažérske schopnosti na riadiacu funkciu
- výborná znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania, overená kópia dokladov o
vzdelaní a absolvovaní 1. kvaliﬁkačnej skúšky alebo jej náhradnej formy
- štruktúrovaný životopis
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu 2
strany/A4
- doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
treba poslať v obálke označenej
,,Výberové konanie na riaditeľa/ riaditeľku ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí byť doručená do 15.05.2013 najneskôr do 12.00 hod. na adresu: Obec Imeľ, nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, bude
termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7 dní pred jeho konaním).
Ing. František Tyukos
starosta obce

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

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOmPLEX mEgOLDÁS
• gépkocsik ﬁnanszírozása : újaké és használtaké,
személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül ﬁnanszírozzuk
• minimális ﬁnanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél
döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe
• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál
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revitalizációs és rekonstrukciós A könyv a legjobb barátom Ülésezett a plénum, többen is
állni voltak kénytelenek
munkák Gútán
Izsa
z a hivatalos elnevezése annak az Európai
Uniós projektnek, mellyel
a város 2010-ben pályázott néhány árvízvédelmi
munkálat fedezésére, így
a vízelvezető kanálisok,
berendezések felújítására,
javítására, cseréjére.
A munkálatok jelenleg az
utolsó fázisban vannak. Felújításra került a Felső, valamint az Alsó kanális, jelenleg pedig a Cigány kanális
elemeit helyezik a helyére.
A város vezetése felszólította a Liget utcai, az Erdő
utcai. a Bernolák utcai, az
Október téri és a Béke utcai
lakosokat, hogy a szennyvizet és más folyékony hulladékot ne vezessék a kanálisba, mivel az áramló víz
akadályozza az árvízvédelmi rendszeren zajló munkálatokat. Amint a város
észlel ilyen jellegű kihágást,

A

a törvény szerint jár el a
munkát
akadályozókkal
szemben.
Az Európai Uniós projektet 2010-ben nyerte el a város, a munkálatok pedig a
Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyásával kezdődtek el. Egy pozsonyi cég,
a Vodohospodárske stavby,
a.s. 4 kivitelező cég segítségével dolgozik jelenleg is
a vízelvezető rendszeren. A
munkálatok teljes összege

2 682 213,19 euró. A zárt
vízelvezető részekre új beton elemek kerültek, melyet
speciális geotextíliával vontak be, a nyitott vízelvezetők helyére szintén új proﬁl
került, a javításra szorult részeket helyrehozták, területrendezést végeztek, a hidakkal ellátott helyszíneknél
pedig a korlátokat is megjavították, lefestették vagy lecserélték.
csóka

Játszóteret a Dankó Pista telepre
A
Nem a régi helyen
Gútán működő
lenne kialakítva,
szociális munkások hanem a két lakóegyik legnagyobb
sor közötti szatörekvése a napokban bad
placcon,
egy játszótér kialakítása ahol
rengeteg
a nagyrészt roma
munka vár az ott
polgárok által lalakók
számára,
kott telepen.
ugyanis Rigó Andrea,
a szociális munkások
vezetője elmondása alapján nagymértékben
szeretnék bevonni a munkálatokba a helyi la-

kosokat. Nagy problémát okoz ezen a telepen a szemételhelyezés, ezért ezt kell először megoldaniuk.
Jelenleg a városvezetés nem tud anyagi
segítséget nyújtani ehhez az indítványhoz,
ezért fordultak a szociális munkások a
szponzorokhoz, hogy adományokat gyűjtsenek a játszótér kialakítására. Április 15-től lehetséges pályázni az egyik mobiltelefon szolgáltatónál játszóterek kialakítására, így szeretnék bebiztosítani a játszótér felszereltségét.
csr

A déli lakózóna első épülete
úta városa több évvel
ezelőtt dolgozta ki a
város déli területére az új
lakózóna terveit. Erre a
részre az építkezési telkek
iránti érdeklődés, a lakáshiány, a városból a forgalomelterelés és egyéb
okok miatt volt szükség.
Ha mindez kiépül, egy
gyönyörű zöldövezettel
tarkított új lakózóna tárul a
lakosság elé, de évekbe
telik úgy az infrastruktúra
kiépítése, mint az anyagi
fedezet megteremtése.

G

2010-ben a város vezetése úgy vélte talán elkezdődhet a Liget utcai lakásegység felépítése, mely létesítménynek sok ellenzője
akadt, több okból kifolyólag.
Talán az égiek sem adták rá
áldásukat, ugyanis a rengeteg eső annyira alámosta a

Nagymegyer

mai gyerekek a számítógépek világában keveset olvasnak.
Ha mégis, inkább színes
folyóiratokat, jobb esetben meséket. Bár, könynyebb a tévében látott,
interneten szerzett információkkal dolgozni, az
olvasás
fontosságát
mégsem kérdőjelezhetjük meg.

E

talajt, ahová az építkezést
tervezték, hogy az nem tette
lehetővé a munkálatokat. Mivel szükséges volt egy új területet kijelölni, így a déli lakózónára esett a választás.
2011-ben elkezdődött az
építkezés, melynek anyagi
fedezetére az Állami Lakásfejlesztési Alap nyújtott kölcsönt 70%-ban. Az épület
terveit a gútai Ferencz
László készítette, a munkálatok kivitelezője pedig az érsekújvári S.F.H. Kft. volt. A

munkálatok teljes összege
mintegy 750 051,47 eurót tett
ki. A 18 lakással rendelkező
lakóház bérlői új lakhelyüket
2012 nyarán vehették át, és
azóta is minden lakás foglalt. A Városi Hivatal szociális ügyeket intéző osztályán
elmondták, hogy még mindig van igény bérlakásokra,
még mindig sok a benyújtott
kérvény, egyelőre viszont
nincs tervben új lakóház építése.
csr

Aki olvas, annak nagyobb a szókincse, jobban
ki tudja fejezni magát, jobb
a helyesírása. Ennek tudatában az izsai Döme Károly Alapiskolában könyvnapot tartottak „A könyv a
legjobb barátom“ címmel.
Az alsó tagozatos diákok valamennyien magyar
népmeséket dolgoztak fel.
Rajzaikkal, alkotásaikkal
díszítették az iskola folyosóját. A felső tagozatos tanulók már komolyabb témákkal foglalkoztak. Az 5.6. osztályosok régi mesterségek eszközeit mutatták be mind szóban, mind
pedig tárgyakkal illusztrálva. A 7.-es diákok a honfoglalás korát elevenítették
fel különböző mondákkal
színezve. A 8. osztályos
tanulók folytatták az ősi

dei második ülését is a városi művelődési otthon földszinti kistermében tartotta a
nagymegyeri képviselő-testület. A nagyon szűkös helyen
még az önkormányzati szervek képviselői is csak nehezen fértek el, nem beszélve
azokról a polgárokról, akik
esetleg szeretnék végignézni
a róluk szóló döntéshozatal
folyamatát.

I

magyar kort. Dramatizálva,
illetve képekkel díszítve
tárták fel az ősmagyar világot. A 9. osztály előadása zárta a délelőttöt.
Az iskola igazgatónője,
Boschetti Adriana így értékelte a napot: „Olvasni
feltétlenül szükséges, hiszen nemcsak újabb ismereteket szerzünk általa, hanem bővül a szókincsünk
és csiszolódik az anyanyelvi készségünk is. Volt
időszak, amikor a könyv az
ember legjobb barátjának
számított,
manapság

azonban a televízió bőséges csatornaválasztéka, a
számítógép és az internet
térhódítása miatt az egykori legjobb barát a háttérbe szorul. Egy jó könyv
feltölt energiával, erőt ad,
jókedvre derít. Ne szokjunk
le a könyvolvasásról. Ha
van egy kis szabadidőnk,
próbáljuk ki, milyen érzés
is egy érdekfeszítő kötetbe
belemélyedni, és hagyni
magunkat tőle elvarázsolni. Egy próbát mindenképp megér“.
(miriák)
Zakar Vince felvételei

Újra akcióban „A mi Gútánkért”
Polgári Társulás
E

zúttal a csoport tagjai felﬁgyeltek a DELTA hasábjain egy hirdetésre,
melyben egy kétségbeesett nagymama kért segítséget unokái számára.
A 7 éves kislányt és az egyéves kisﬁút édesanyjuk egyedül neveli Bátorkeszin, mivel az apa elhagyta a családot. Többen élnek egy lakásban, így ruhákra, cipőkre már nem maradt anyagi fedezet, ezért fordult a nagymama a
nyilvánossághoz.

Mi sem volt természetesebb a polgári társulás
számára, hiszen rendszeresen osztanak használt
ruházatot a rászorulóknak, így ide is válogattak
össze egypár csomagot.
Aktivizálták a csoport
többi tagját is és gyűjtöttek
össze némi élelmet, édességet, könyveket, játékokat is. Kürti Mónika, a kis
Fruzsina, Marosi Tivadar,
Kucsera István és Tóth István vállalkoztak arra, hogy
elviszik az adományt.
Kissé megilletődött, de annál hálásabb család fogadta a küldöttséget.
Nem ez volt a társulás
első városon kívüli segítségnyújtása, nemrégiben
egy beteg gyermekeit
egyedül nevelő édesanyát

látogattak meg adományaikkal. A kicsik súlyos
betegséggel küzdenek és
nehéz műtéteken estek
át. Rengeteg a nehéz
sorsú, szerencsétlenül
járt ember, bárcsak többen is szívükön viselnék a
bajba jutott embertársaik
sorsát.

A mi Gútánkért Polgári
Társulás azonban itt nem
áll meg és április 14-én
újabb adományosztást
szervez Gútán. Ha valakinek van valamilyen felajánlani való adománya,
keresse őket.
csóka

A plénumon több helyi lakos
és érdeklődő csak az előcsarnok ruhatáráig jutott, még állva
sem fértek be a terembe, ahol
mindössze öt-hat ülőhely állt a
rendelkezésükre. Pedig nem jöttek sokan, mintegy tizenöten lehettek, de zömük nem tudott leülni.
A plénum ülései a törvényből
eredően nyilvánosak, ahhoz viszont megfelelő körülményeket
kell az önkormányzatnak biztosítani, hogy ﬁzikailag ne legyen

akadály bejutni egy-egy ilyen
gyűlésre, még ha az ajtó nyitva
is áll. Viszont mindössze öt ülőhellyel várni a lakosokat, ez nem
egészen követi a nyilvánosság
nagyobb létszámban történő
megjelenésének lehetőségét.
Egyébként a gyűlésen állni kénytelen megjelentek szinte mindegyike hölgy volt, akik mondanivalójuk napirendi pontra való kerüléséig a folyosón ácsorogtak.
Az ilyen körülmények méltatlanok a választópolgárra, az adóﬁzető lakosra vagy a plénum
iránt érdeklődő emberekre nézve
is.
Az esettel kapcsolatban a testületi ülés szünetében megkérdeztük Néveri Sándor polgármestert, aki elmondta, orvosolni
fogják ezt a helyzetet, amit majd
megvitat a városi tanács is. Az
előző években a művelődési otthon színháztermében tartotta
üléseit a plénum Nagymegyeren.
Kovács zoltán

8

RÉGIó - HIRDETÉS

Testületi beszámoló Perbetéről

Az iskola mellé költözik
az óvoda

Téglajegy vásárolható
a játszópark megépítésére

Dunamocs

Bátorkeszi

A képviselő-testület jóváhagyta a 2013-as évre megszabott
19 200 eurós költségvetési keretösszeg elosztását a helyi
szervezetek támogatására a következő módon: perbetei futballcsapat – 13 560 €, Sakk klub – 1 200 €, Röplabda csapat – 200 €, Asztalitenisz klub – 200 €, Szürke Farkas Íjászcsoport – 200 €, Vadászszövetség – 100 €, Vöröskereszt Helyi Szervezete – 400 €, Nyugdíjasok klubja – 100 €, Civilizációs Betegségekkel Sújtottak Helyi Szervezete – 100 €,
Csemadok Helyi Alapszervezete – 1000 €, Rákóczi Szövetség – 200 €, Szlovákiai Magyar Szülök Szövetsége – 350 €,
Szlovák Tannyelvű Alapiskola Szülői Szövetsége – 150 €, Tumultus Polgári Társulás 300 €, Római Katolikus Egyházközség – 600 €, Református Egyházközség 370 €, Evangélikus Egyházközség – 170 €.
A község polgármestere tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait arról is, hogy Komáromban a Jánsky plakettek átadásán Šukola Kornél, a Szlovák Vöröskereszt Helyi Szervezetének elnöke volt kitüntetve. A gyémánt plakettet Csachó Ružena, az arany plakettet Lacza Zoltán a Béke utcáról
és az ezüst plakettet Antovská Judita, Baráthová Zdenka és
Koráb Zsolt vették át a többszörös önkéntes véradásért.
A szlovák tannyelvű alapiskola megüresedett igazgatói
posztjára Laczkó Andrea került kinevezésre.
(miriák)

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!

Fa brikett 20 kg/3,88 €
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

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

DELTA

ét év után a község gazdálkodása eljutott arra a
pontra, hogy ebben az évben már kaphatnak hitelt a
bankoktól. Ez nem azt jelenti, hogy nincs adósságuk,
hanem azt, hogy a gazdálkodás alapján képesek havi
rendszerességgel törleszteni. Banai Tóth Pál polgármester hangsúlyozta, ezt a lehetőséget (max. 360 ezer
euró) olyan beruházásokra szeretnék kihasználni, amelyek a lehető legrövidebb időn belül megtérülnek a községi bevételek növekedése vagy a kiadások csökkenése által.

K

Legfontosabb ilyen beruházás az óvoda átköltöztetése az iskolai étterem épületébe. Ez évente 20 ezer
eurós megtakarítást jelentene. A kiﬁzetetlen számlák
(villany, gáz, hulladékszállítás) rendezésére a polgármester 8 ezer eurós hitelt javasolt felvenni, amelyet a
képviselő-testület jóváhagyott. A hitelt a bank nem
készpénz formájában adja,
hanem a benyújtott számlákat egyenesen a szolgáltató
cégnek ﬁzeti ki.
„Az óvoda átköltöztetését
ugyancsak takarékossági
szempontok indokolják, a kétszintes épület túlméretezett
az óvodások számához képest. Ráadásul konyhája
sincs, máshonnan szállították
ide az ételt” – mondta Banai
Tóth Pál. „Az iskola éttermének helyet adó ingatlan egyik
szárnyát alakítjuk át óvodává.
A munkálatokat a nyári hónapokra ütemezzük, hogy se az
óvoda, se az iskola menetét
ne zavarjuk. A beruházás 47
ezer euróba kerül, évente pedig 20 ezer euró megtakarítást remélünk tőle.”
Az üresen maradt óvoda
kihasználásáról még nem

született döntés, a polgármester szerint a legjobb az
lenne, ha egy vállalkozó
bérbe venné, esetleg megvásárolná, hogy aztán ott
munkahelyeket alakítson ki.
További lehetőségként bérlakások kialakítása is felmerült.
Az iskola, valamint az orvosi rendelőknek és más
szolgáltatásoknak is helyet
adó községháza fűtésrendszerének korszerűsítése a

tervek szerint 34 ezer euróba kerül. Az új technológiának köszönhetően a polgármester
tájékoztatása
szerint legkevesebb 20%-os
megtakarítás érhető el.
A képviselők ismét megvitatták a község közvilágításának felújítását is. Az ülés
vendége volt a kivitelező cég
képviselője, aki elmondta,
hogy a modern Samsung
LED lámpák új technológiát
képviselnek Szlovákiában.
Lekér település után Dunamocs lesz a második község, ahol ezt a technológiát
fogják alkalmazni. A gyártó
15 év garanciát ad az új lámpatestekre. A községben
160 LED lámpatestet szerelnek fel, amelyek fogyasztása
80%-kal alacsonyabb a régiekénél. A hatvanezer eurós beruházás a polgármester szerint 6–7 év alatt megtérül.
Dunamocsi hír az is, hogy
az önkormányzat képviselői
közös vacsorán találkoztak
a faluban működő vállalkozókkal. A találkozó Banai
Tóth Pál kezdeményezésére
jött létre azzal a céllal, hogy
megtalálják azokat a lehetőségeket, amiben kölcsönösen egymás segítségére lehetnek. Több konkrét ötletet
is megvitattak, amelyek remélhetőleg valóra is válnak.
A találkozó sikerére való tekintettel az önkormányzat
szeretne hagyományt teremteni és a jövőben évente legalább egyszer szeretne hasonló találkozót szervezni.
(miriák)

Újabb bérlakások Ifjúságfalván
Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

árcius végén újabb bérlakások kerültek átadásra Ifjúságfalván. A két egyszobás
és a két kétszobás lakást tavaly ősszel kezdte építeni a galántai illetőségű staveco építkezési részvénytársaság. Az új, minden igényt kielégítő családi fészkek a volt
községi hivatal felső szintjén lettek kiépítve.
Gönczöl Gabriella, a falu polgármesternője elmondta, hogy külső segítség nélkül sajnos ez a beruházás
nem valósulhatott volna meg. Így az
Építésügyi Minisztériumtól 33 770 euró
támogatást kaptak, ezenkívül hitelre
is szükségük volt, melyet az Állami Lakásfejlesztési Alaptól vettek fel 78 804
euró értékben. Ezt az összeget a bérletből a lakók ﬁzetik vissza. Ez valójában hosszú távú hitel 30 évre. A hivatalos átadás után a lakók átvehették a
falu polgármesternőjétől a lakások kulcsait, és megtekinthették leendő lakhelyüket.
Kép és szöveg: -pint-

M
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Készülnek az idei fellépésekre
Perbete

képviselő-testület legutóbbi ülésén elsőként a nagyszombati Innovia Kft. képviselői mutatták be az 1997-ben alakult vállalatukat,
amely bérlakások építésével foglalkozik. Azzal az ajánlattal léptek a testület elé, hogy bérlakások felépítését vállalnák Bátorkeszin. Az önkormányzatot meggyőzték a tervrajzok, a makettek bemutatásával színesített bemutatkozás, s ezért a képviselő-testület úgy döntött: a nemrég átadott bérlakásokkal szemben fekvő területen megindulhat a 11
új lakás építése. Egy-egy bérház ára 52 800 euró, melyet (ha szükséges) 30 évre szóló kölcsön felvétele után havi 138 eurós részlet ﬁzetésével törleszt a jövendőbeli lakó.

A

A következő pontban a képviselők
meghallgatták a 2011/2012-es tanév
értékelését Tímea Szegi, a szlovák
és Novák Ferenc, a magyar tanítási
nyelvű iskola igazgatójától. Az elmondottakból kitűnt, hogy mindkét
oktatási intézmény előrelépett a technikai felszereltséget illetően. A különböző tanulmányi versenyeken,
olimpiákon, műveltségi vetélkedőkön
mindkét iskolának voltak tavaly figyelemre méltó eredményei.
A speciális iskola igazgatója, Nagy
Beáta kérvénnyel fordult az önkormányzathoz, melyben az ellenőrzések során a tantermekben talajfelújításra és a fűtőtestek befedésére
szólította fel az iskola vezetését.
Egyelőre szóbeli ígéretet kaptak
arra, hogy az önkormányzat igyekszik orvosolni a problémát.
A helyi önkormányzat jóváhagyta
a sport-, illetve a társadalmi szervezetek támogatására szánt pénzöszszegek elosztásáról szóló javaslatot, melyet az illetékes bizottságok
dolgoztak ki. A községben működő
sportszervezeteknek a képviselőtestület összesen 20 000 eurót ítélt
meg. Ebből a labdarúgók 9500, a
testépítők 4500, a sakkozók 2900,
az asztaliteniszezők 2000, a Moto
Klub 900, a kosárlabdázók 200 eurót
kapnak. A társadalmi szervezetek
közül a SZEGAB 2000, az Alap Polgári Társulás 400, a Bátorkeszi Ifjúsági Csoport 300, a Roma Polgári
Társulás 250, a Partifecske Polgári
Társulás 200 és a Vöröskereszt 150
eurós támogatásban részesült.
Az ülés utolsó szakaszában a testület igent mondott a Jókai Színház
Teátrum nevű csoportjának 50 eurós

támogatására. Jóváhagyták, hogy az
egészségügyi központ mögötti területen, a „Fürdőnél”, valamint az egykori téglagyárnál a Partifecske PT
évi 100 euró használati díj fejében
halneveldét létesíthessen. Határozat született arról is, hogy a madari
úton a község sebességmérő táblát
állíttat fel.
Hosszabb időt vett igénybe a kultúrházban elvégzendő munkálatok
megtárgyalása. Az épület tetőszerkezetének felújítása elkerülhetetlen –
ebben mindenki egyetértett. Viszont
véleménycsere arról alakult ki, milyen technológiával oldják meg a várhatóan igen jelentős pénzbefektetéssel járó problémát.
A testület döntése értelmében a
polgármester tárgyalásokat kezdeményezhet az egészségügyi központ felújításával kapcsolatban is.
Az önkormányzat a 2013. március
1. – december 31. közötti időszakban nyilvános gyűjtést hirdetett ki egy
játszótér építésére. A tájékoztatóban
felvázolt terveknek megfelelően március elején elkezdődtek az építkezési munkálatok, a legifjabbak heteken belül birtokba vehetik új birodalmukat. A téglajegy megvásárlásával
minden bátorkeszi polgár hozzájárulhat a játszópark finanszírozásához és ezáltal segíthet a község
anyagi terheinek csökkentésében. A
téglajegyeket 10, 20, 50 és 100 eurós
címletben bocsátották ki, amelyek
megvásárolhatók a községi hivatalban, a kultúrház épületében és néhány kijelölt helyi boltban. Az adakozók névsorát kívánság szerint nyilvánosságra hozzák.
(miriák)

Ádámka Erika és Haris Mónika arról tájékoztatták hetilapunkat, hogy
a Margaret Mazsorett és Táncklub a
téli időszakban sem tétlenkedett. Felléptek az ógyallai Szakközépiskola
szülőbálján, melyen nagy sikert arattak. Már 7 éve lépnek fel az érsekújvári Csemadok rendezvényein, így
most márciusban is meghívást kaptak a Czuczor Gergely Irodalmi és
Kulturális Napok egyik rendezvényére. Természetesen az új
koreográﬁák sem maradhattak el,
melyeket a szlovák tanítási nyelvű
alapiskola szülői bálján mutattak be.

Elsőként a Senior csapat nyitotta
meg a bált bécsi keringővel és chacha-chá-val. Utánuk az Ifjúsági csapat mutatta be új koreográﬁáját, a tangót, majd a Junior csapat Let-kisse
következett. Végezetül, az utolsó
tánc volt meglepetés a Margaret Mazsorett és Táncklub részéről, a három csapat közös produkciója, egy
fergeteges Rock and roll. Nagy erőfeszítéssel dolgoznak tovább, hogy
idén is eleget tegyenek fellépéseiknek, és hogy ismét eredményesek
legyenek a versenyeken.
mir
Ádámka Krisztina felvétele

Tavaszi nyereményeső
1. díj: luxus
hajókirándulás
(1 fő részére)

2. díj: LCD TV
3. díj: konyhabútor
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére)
díj: fényképezőgép
díj: ülőgarnitúra
díj: wellness hétvége (1 fő részére)
díj: gőzölős vasaló
díj: forgószék
díj: színházlátogatás Budapesten

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

Szabályok:
A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1.,
tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, Vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol:
Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom.

10

RÉGIó - HIRDETÉS

Nyugdíjasbál Megyercsen

A Laki hímes tojás

DELTA

L

ajnálhatják azok, akik nem tudtak eljönni a megyercsi
nyugdíjasklub által szervezett táncmulatságba, melyet a
Boschán-kastélyban rendeztek. Ilyen jó hangulatú, fergeteges buli már régen volt a kastélyban. Az idősebb korosztály
megmutatta, hogyan lehet igazán jól mulatni, énekelni és
szórakozni. A szünetekben közösen nótáztak és értékes
tomboladíjakat is kisorsoltak a jelenlévők között. A jó hangulatot fokozta a remekül kivitelezett zene. Vörös Zoltán, zenefelelős partner volt ebben. A fantasztikus hangulat hajnali
négyig bírta magát.
-pintFotó: Farkas Adél

A Pilis titkai
Búcs
Katona Mihály Galériában került sor
Szőnyi József, Pilisszántó örökös polgármesterének, a Pilisszántóért Egyesület elnökének előadására „A
Pilis titkai” címmel.
Győző Andrea, a Katona Mihály Alapiskola
igazgatója köszöntötte
szőnyi Józsefet.

A

Város
NON-STOP 2 €
0911 822 501

ár jócskán nagykorú a gelléri borkóstoló verseny, hisz idén 21. alkalommal rendezték meg a faluban ezt a nagy népszerűségnek örvendő eseményt. Közel hatvanan voltak kíváncsiak az amatőr borok vetélkedőjére. A versenybe 19 fajta fehér- és 14 fajta vörösborral neveztek
be a helyi illetve a környékbeli borosgazdák.
Az esemény kuriózumnak számít, mivel itt nincs szakmai zsűri, mindenki, aki
úgy gondolta és vette a bátorságot, az kóstolt és bírált is egyben. A benevezett borokat sorra kóstolgatták a jelenlevők, majd egy előre elkészített pontozási táblázat szerint ítélkezniük kellett kategóriánként az első 5 legjobb borra.
Az összesített pontok alapján derült fény az egyes helyezésekre. Ezek szerint
a fehérborok kategóriájában az első helyet, amely a legjobb bor megtisztelő címet is jelentette, a hazai színekben induló Dobronyi Imre szerezte meg 84 ponttal. További helyezések: 2. Magyarics Gusztáv (Nemesócsa) 69 pont, 3. Tóth
Attila (Bogya) 63 pont, 4. Filkó Gábor (Gellér) 61 pont, 5. Mácsodi Sándor (Far-

M

nad) 59 pont. A vörösborok versenyében a farnadi Rózsa Károly bizonyult a legjobbnak 114 ponttal. További helyezések: 2. Inczédi Szilveszter (Gellér) 91 pont,
3. Győri Lajos (Szilas) 82 pont, 4. Rózsa Károly (Farnad) 62 pont, 5. Both László
(Szilas) 58 pont. Különdíjat kapott Tóth István Bogyáról. A verseny este hét órakor vette kezdetét, és a végső eredmények hajnali fél kettőre születtek meg. A
színvonalas rendezés Kósa Gusztáv munkáját dicséri, az értékes díjakat pedig a helyi önkormányzat ajánlotta fel.
pint

Húsvétolás az egyes intézményekben Borfesztivál Csicsón
Gúta
városi intézményekben már-már papírforma, hogy húsvéti programokat
szerveznek.

A

A II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában kialakítottak egy területet élő nyuszik számára,
akiket meg lehetett simogatni. Nem is kell
mondani, hogy mekkora sikert aratott ez a
gyerkőcök körében. Jópár asztalnál készültek különböző kézügyességet igénylő húsvéti
lakásdekorációk, origamis virágok, ragasztott
nyuszik, asztali díszek, na és nem maradhatott el a tojásfestés sem.
A Corvin Mátyás Alapiskolában táncoltak,
énekeltek a gyerekek. Ide a nyuszik ketrecben érkeztek, de ugyanúgy itt is voltak kézműves foglalkozások.
Az Egyházi Iskolában hagyományosan
lelki nappal készültek a húsvétra és különböző előadások keretében ismerkedhettek
meg az ünnepkör értelmével. Az alsó tagozatosok számára a hitoktatók és osztályfőnökök készültek húsvétoló programmal, az

idősebbek számára pedig papok tartottak
előadást.
Az egyes nyugdíjasotthonok sem maradhattak el a sorban. A városi panzióba is érkeztek nyulak, igaz ugyan, hogy plüssruhában, de így is meglepetésként szolgáltak a
lakók számára. Az intézmény dolgozói segítettek a nyugdíjasoknak tojást festeni, így ők
is várhatták a locsolókat, valamint különböző
húsvéti ﬁnomságok is kerültek az asztalra.
csóka, Fotó: gútatv

ásodik alkalommal
került megrendezésre
az Aktív angol hét elnevezésű, a kommunikációs
készségek fejlesztésére
irányuló idegen nyelvi tanfolyam a lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskolában, mely során 4 kontinens tanárai s diákjai találkoztak.

A tavalyi sikereken felbuzdulva idén a húsvéti szünetet
megelőző héten szervezték
meg a nyelvtanfolyamot,
amelyre 27 tanuló jelentke-

zett. Most az alsó tagozatos
tanulók is bekapcsolódtak a
nyelvtanulásba, 10 harmadikos és negyedikes diák vett
részt a tanfolyamon. A gyerekek 3 csoportra osztódva
dolgoztak a lektorokkal, különféle kommunikációs szituációk feldolgozásával.
A Sidas Nyelviskolának
köszönhetően 3 ún. native
speaker (anyanyelvén beszélő) tanárt sikerült az Aktív
angol hétre meghívni, akik a
világ különböző tájairól érkeztek: Kanadából, NagyBritanniából és a Dél-Afrikai

csicsói borosgazdák közössége a helyi önkormányzattal együttműködve március végén tartotta meg a VII. Csicsói Borok Fesztiválját. A rendezők 37 bormintát gyűjtöttek be, 22 fehér- és 15 vörösbor mintát.
A tavalyi jó időnek köszönhetően a versenyen minőségi
borok szerepelhettek. A borokat Garai János, Csémi
László, Kovács Béla, Gaál György és Bödők József értékelte. A versenyen 5 arany-, 18 ezüst- és 11 bronzérem született. A polgármesteri díjat fehérbor kategóriában Gajdosík József Irsai Olivér 2012-es fehérbora, vörösbor kategóriában szintén
Gajdosík József Kékfrankos 2012-es vörösbora nyerte el. A GABA Stav különdíját Buglos
Péter kapta, Bödők Dénes különdíját pedig Gajdosík József nyerte el. A kiértékelés után a
Szermek Zoltán által készített vadgulyást szolgálták fel. A talpalávalót a csicsói Grandioso
zenekar biztosította. A szervezők nagy örömére az esemény pozitív visszhangra talált. né

A

Duna Menti Borút Polgári Társulás

Tavaszi nyitott pincék várják Önt május 4-én
apjainkban már elmondható, hogy közel
6 évvel ezelőtt, mikor megrendezésre került a Kürti
Borfesztivál, még kevesen
gondolták, hogy a szőlőültetvények, borpincék és
persze bennük a bor
mennyire vonzó lehet a
nagyközönség számára.
Míg régebben mostohán
bántak magával a borral
és a borkultúra is mélyponton volt, úgy napjainkban elmondhatjuk, hogy
köszönhetően előre gondolkodó szőlészeknek,
borászoknak, egyre magasabb szintre emelkedik
környékünkön is a borkultúra, benne a minőségi
borfogyasztás.

n

Nagy-Britannia, Dél-Afrika, Kanada, Lakszakállas
Tojásfa díszíti Kolozsnémát M
T
öbb éves hagyomány, hogy a
faluban az ünnepek előtt
megrendezik a Húsvétváró délutánt. A helyi kultúrházban nagy
számban összegyűlt gyerekek és
felnőttek különleges és szép díszítésű, színes és hímes tojásokat készítettek. Az elkészült műveket a kultúrház udvarán lévő
fára akasztották, így elkészült a
falu tojásfája. Húsvéthétfőn a
hangosbemondón keresztül csalogatták a gyerekeket a hímes tojások keresésére, melyeket a
húsvéti nyuszik rejtettek el a kultúrház udvarán.
Kósa Éva
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Borkóstolás gelléri módra

akszakállason a községi hivatal közelében, a főút mentén
egy óriási hímes tojás található. Az autókkal közlekedők lelassítanak, hogy jobban szemügyre vegyék a lakiak újabb alkotását. A hímes tojás ötlete Domonkos Zsuzsa, művelődésszervező fejéből pattant ki, aki ezt megosztotta a VaLAKik
tánccsoport tagjaival és ettől a perctől kezdve, mint ahogy ez
Lakszakállason szokás, beindult a gépezet. A csapat próbáin
tervezgették, hogyan is kellene ezt megvalósítani, majd később
az ötletbe bevonták id. Kucsora Istvánt, és alkalmazottjait is,
akik végül elkészítették a keretet. Az óriás tojásra Balogh
Klára varrta az anyagot, Nagy Andrea és Barthalos Katalin „hímezték” ki a tojást, mely eredeti motívumokat tartalmaz, közepén a Lak felirattal. A helybeliek egybehangzó véleménye
szerint a tojás azért ilyen hatalmas, mert tele van szeretettel.
pint

s

2013. április 8.

Köztársaságból. Kihasználva a lektorok multikulturalitását, felkérték őket, hogy
az utolsó foglalkozáson prezentációk formájában mutassák be hazájukat, tradícióikat.
A 2. Aktív angol hét támogatója ismét a pozsonyi
székhelyű, de bősi telephelyű Russel export-import
s.r.o. gabonakereskedelmi
vállalat volt, amelynek tulajdonosa fontosnak tartja a
kultúra és az oktatás támogatását is.
sulóka Dóra

Egyre többen látják azt az
utat elfogadhatónak és itt a
borászokon túl, már több
ezerre nőtt azon fogyasztók
száma, kiknél a minőségi,
minél kevesebb vegyi ráhatással manipulált bor előnyt
élvez, még akkor is, ha az
említett boroknak az ára
többszöröse a vegyészeti eljárásoknak köszönhető, minőségi szőlőt alig tartalmazó, ebből kifolyólag bornak nem nevezhető alkoholos italokkal szemben. Az
igény igényt gerjeszt köz-

mondás igazolására jött létre
a Duna Menti Borút Polgári
Társulás, kinek elsődleges
célja a Duna menti szőlőültetvényeken termett szőlő,
az abból készült bor minél
magasabb szintű prezentálása a nagyvilág felé. Az iskolázásokon, előadásokon
és különböző versenyeken
túl ez a szervezet vállalta fel
az évente 2 alkalommal tervezett „Nyitott Pincék Napja”
címmel jelzett rendezvény
megszervezését, amelynek
elsődleges célja ismételten
a kézműves szinten előállított bor népszerűsítése.
Mi is történik majd 2013.
május 4-én?
A Duna menti régió 20
községében közel 100 pince
tárja ki ajtaját és várja a borkóstolásra érkező vendége-

ket már reggel kilenc órától,
az egész nap folyamán, és
csak akkor zárnak be, amikor már megcsappan az érdeklődők, borivók száma. A
nyitott pincékben Ön, kedves
érdeklődő, miután megvásárolta az alapcsomagot, ezzel kapcsolatban minden információt
megtalál
a
www.pdvc.sk
honlapon,
meglátogathatja bármelyik
pincészetet és az ott kínált ﬁnomabbnál ﬁnomabb borokat borjegy ellenében megkóstolhatja, és ha ízlett, akár
vásárolhat is belőle.
Hogy merre is
induljanak el?
Ebben segít Önöknek az
alapcsomag tartozéka, a
borkatalógus, ahol a pontos
címek, telefonszámok, GPS
koordináták mellett megtalálja a kínált borok fajtáit is.
Ez a borkatalógus egész évben segédeszköz lehet Önnek, ha éppen borvacsorára,
vagy csak egyszerűen ﬁnom
borra vágyik az év bármely
időszakában.
Látogasson el tehát a
www.pdvc.sk honlapra és
rendelje meg az alapcsomagot, amit akár utánvéttel is megszerezhet és ne
feledje, hogy a „Tavaszi
nyitott pincék” várják Önt
2013. május 4-én.

12

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

DELTA

Első fotóm
• Banki és nem banki hitelek
összevonása, adósságrendezés. Munkatársakat keresek. Tel.: 0905 587 413.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0907 402 164.
• 3-szobás lakás kiadó Komáromban a Víz utcán. Tel.:
0915 220 568.
• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768• Vennék használt 80 cm-es
balos ajtót. Tel.: 0908 790
083.
• Eladó családi ház Csallóközaranyoson. Tel.: 0903
253 282.

Farkas Tibort,
aki élt 53 évet,
soha nem felejti el felesége,
öt lánya, öt veje és nyolc
unokája, akik fájó szívvel emlékeznek
halálának 1. évfordulójára.

Megemlékezés
Szeretettel emlékezünk
április 10-én, halálának
5. évfordulóján

Kobza Lajosra.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá ezen a szomorú évfordulón.
Örökké gyászoló lányai családjukkal.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 5 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.”
Fájó szívvel emlékezünk

id. Cseh Bélára
Lakszakállason
április 11-én, halálának 5. évfordulóján.
Felesége, ﬁa, menye, unokái
és az egész rokonság.

„Valakit várni, aki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk

Csík Dezsőre
(Hetény)
halálának 31. évfordulóján.
Emlékét őrző családja.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (5 szín), 3,55 €/db.
Tel.: 0948 077 891, 0903 130
168.
• személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Hűtők és fagyasztók javítása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.:0905 666
838.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.

• Eladó 3-szobás lakás Nemesócsán, garázzsal, kerttel. Tel.: 0904 196 886.
• Ültetni való krumpli eladó.
Tel.: 0915 138 571.
• Szép csendes környezetben két szoba, összkomfortos II. emeleti lakás minden
igényt kielégítő teljes berendezéssel, garázzsal Dél-Komáromban eladó. Vételár:
18.500 €. Tel.: 0036 30
7226950.
• sürgősen pénzre van
szüksége? 3 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg Önnek a legmegfelelőbbet. Azonnali hitelelbírálás. Hívjon vagy fáradjon be
irodánkba. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületében), 1. em. 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

Hlavná 489/1
Čičov 946 19
(COOP Jednota
épületében)
A LELKES temetkezési vállalat tisztelettel értesíti kedves vásárlóit, hogy üzletünkben már kaphatók:
- tavaszi ikebanák, szálas művirágok, mécsesek, mécses
betétek, műkoszorúk, és élőkoszorúk megrendelésre.
További szolgáltatásaink közé tartoznak:
- vállalunk sírkövek készítését megrendelésre, sírkövek
renoválását, betűk vésését, festését, renoválását kedvező áron!
- teljeskörű temetkezési szolgáltatás a nap 24 órájában
már 500 eurótól. Telefonszámaink éjjel-nappal hívhatók!
NON STOP! 0917 048 236, 0948 355 789.
Bc.Lelkes Judit, Lelkes Vincent
• Családi ház eladó Nemesócsán. Tel.: 0915 344 849.
• Eladó 17,5 á kert Őrsújfalu
után. Tel.: 0915 661 991.
• szobafestést, külső festést, mázolást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Kőművesmunkát, csempézést, térkőrakást, bontást,
vésést vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Hízók eladók Nemesócsán
150-180 kg súllyal, irányár
1,40 €/kg. Tel.: 0907 209
821.
• Hľadám doučovateľku zo
slovenského jazyka v KN.
Tel.: 0908 683 510.
• Szlovák nyelvi korrepetálást keresek, KN. Tel.: 0908
683 510.
• Eladó családi ház Marcelházán, ár: 12.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Eladó 2-szobás lakás a
centrumban, részben felújítva. Tel.: 0944 928 952.
• Szobafestést, glettelést vállalok. Tel.: 0919 317 813.
Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

• Kiadó vagy eladó 2-szobás
átépített lakás, saját fűtéssel, KN. Tel.: 0905 693 137.
• Gondozást vállalok Nagymegyeren, Lakszakállason
vagy Komáromban. Tel.:
0908 952 704.
Dňa 5. 5. 2013 organizujeme zájazd do Bojníc
na Festival duchov a
strašidiel. Odchod z
Hurbanova o 7,30. Prehliadka: zOO, Dinopark,
zámok. Cena: 15 eur/os.
(autobus, sprievodca,
poistenie). Info: 0948
262 144, 0918/697 959.
• Eladom vagy elcserélem 2szobás lakásom, 3-szobásra a Košická utcán,
16.30 óra után. Tel.: 0908
056 068.

Proﬁ Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakállas, Nagykeszi. www.proﬁcredit.sk.
Pracujem ako viazaný ﬁnančný agent pre spoločnosť Proﬁ Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006.
• Eladó 1500-as Lada, kitűnő
állapotban. Tel.: 035/7786
140, 19 ó. után.
• Eladó MB 1000-es, 1968.
évjárat + 1 lakókocsi. Tel.:
0907 305 104.
• Kerékpárjavítás Gútán,
Partizánska 44. Tel.: 0905
789 733.
Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen állapotban. Tel.: 0905 950
930.
• Kiadó 3-szobás lakás földszinten, a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0905 305 978.
• Eladó telek Kabátfalun.
Tel.: 0915 373 988.
• Eladók buszkáti fehér nyulak. Tel.: 0918 970 451.
• Vennék Škoda Octáviát
Tdi, lehet sérült vagy motorhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Hľadám brigádu na soboty
a nedele, aj do Kauﬂandu a
Tesco. Tel.: 0919 317 813.
• Térkő, betonkerítések, fűhézagos betonkockák gyártása és szerelése. Tel.: 0908
042 655.
• Eladók betonkalapok, betonoszlopok, térkövek. Tel.:
0908 042 655.

Jednoduchšie to už ani nejde !
Stačí zavolať alebo napísať email a nikam
nemusíte chodiť.
Poistenie, možnosť výberu poisťovne úvery - staveb. sporenie - investovanie a to
také, ktoré Vám aj ochráni hodnotu Vášho
majetku - audit existujúcich zmlúv - elektrina,
plyn od stabilného dodávateľa až o 15% lacnejšie. +421 903 317 285, jozef.bagin@gmail.com

Kislányunk

Szabó Tamara
2 éves volt
március 28-án.
Nagyon sok szeretettel
köszöntjük őt, kívánunk
neki vidám és boldog
gyermekkort:
anya, apa, testvéred
Balázs, nagyszüleid
és az egész család.

Fotó: Böröczky József

Csak az hal meg,
akit elfelejtenek, de
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Krajan Dominik
Komárom
(3100/49)
• Olcsón eladó 2 létra, ágy,
asztal, konyhaszekrény, tv,
asztal. Tel.: 0904 911 773.
• Kešovka – készpénzkölcsön csak Komárom. Tel.:
0948 710 719.
Fotózásokra, Szépségversenyekre, Divatbemutatókra, Hostess munkákra, Tv és Reklámﬁlm
szerepekre keresünk 6 és
50 év közötti Hölgyeket és
Urakat mellékállásban!
Feltételek, további információk és jelentkezés:
www.mondecaste.hu oldalon!
• Eladó 4-kerekű dobozos
utánfutó. Tel.: 0905 248
430.
• Egzotikus Orchidea kiállítás, Budapest ápr. 27., részvételi díj:8,50 €. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó önsegélyes 3-szobás téglalakás, garázzsal.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 13 áras telek a szigetben, ára 26.000 €. Tel.:
0905 230 373.
Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése. Servis plastových
okien a dverí. Tel.: 0918
262 260.
• Bérbe adó garázs a Barátság utcában (villany, víz).
Tel.: 0904 223 521.
• Eladók vietnami kismalacok, egész évben 20 €-tól
megegyezés szerint. Tel.:
0902 040 372.
• Predám plastovú detskú
hojdačku, detskú sedačku
na bicykel. Tel.: 0908 547
153.
• Predám krásny hnedý vyrezávaný servírovací stolík.
Tel.: 0908 547 153.
• Predám Babetu 210, dobrý
stav, r.v.1990, cena 200 €.
Tel.: 0908 112 383.
Autóalkatrészek forgalmazása, autólízingek. Tel.:
0919 195 007.

szuri Mátyás
Vágfarkasd – Madar
(3750/52)

Gyűrösiová Dorka
Naszvad
(3400/50)

ÚJszÜLÖTTEK:
Granátová Michaela (Érsekújvár); Nagy Eszter (Szentpéter); Gáspár Nóra (Garamkövesd ); Halász Zoé (Búcs); Farkas Andor (Ekel); Jancsó Dávid (Gúta); Jazsó Dominik
(Bény); Sztojka Oliver (Bálvány); Csánó Levente (Ekel);
Both Gergő (Komárom); Rafael Diego Trisztán (Bálvány);
Lajos Hanna (Nemesócsa); Baranyai Frederik (Udvard)

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Április 8-án ünnepli
7. születésnapját

Ledeczky Bence
(Dunaradvány).
E szép ünnep alkalmából
gratulál: anya, apa, testvéreid,
mama, Lenke mama,
keresztszüleid és
az egész rokonság.

ELHUnyTAK:
Majer Ivan (69) Komárom; Kovácsová Juliana (67) Perbete;
Kerekes Ján (77) Szentpéter; Félová Mária (65) Csicsó; Vörös Vincent (53) Komárom; Olléová Terézia (76) Gúta; Čižmárová Mária (85) Izsa; Polách Jaroslav (82) Komárom;
Gőgh Tibor (60) Gúta; Gerencsériová Dorota (86) Komárom; Radvanszká Mónika (45) Bátorkeszi; Kiššová Anna
(84) Köbölkút; Csík Eszter (84) Hetény

Április 5-én ünnepelte
2. születésnapját

Gál Dominik
Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából sok
puszit küldenek szüleid,
a marcelházi és hetényi
nagyszüleid.

Hanák Patrik
10 éves április 4-én és

Szalay Sandra
10 éves április 8-án.
Születésnapotok alkalmából gratulálunk,
nagyon sok erőt, egészséget, örömet
és boldogságot kívánunk!
Az egész család.

Április 5-én ünnepelte
80. születésnapját a drága édesanya,
nagymama és dédnagymama

özv.

Szabó Anna

Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszönti őt: lánya Kati, ﬁa Péter,
unokái: Tünde Oszival, Réka
Nándival, Gergő Ágikával és
a dédunokája Lilla, aki sok
puszit küld a dédinek.
„Elmúltak az évek, hetvenéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Április 11-én ünnepli 70. születésnapját

id. Kosár Béla

Tanyon.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál:
felesége Klára, lányai Erika és Tünde, ﬁa Béla, vejei
Ferenc és Tamás, menye Mónika, unokái: Ferenc,
Róbert, Alexandra, Kitti, Gyula és Dávid, akik külön
puszilják a nagypapát.

Április 8-án ünnepelte
70. születésnapját

Kokavecz János
Nagyszigeten.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik:
felesége Marika, ﬁa János és Kvetka,
ﬁa Józsi és felesége Tímea, unokái Peti és Luci.

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk
"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

0905 489 059

Koncert žiakov ZUŠ Požitavia
Hurbanovo
ákladná umelecká škola Hurbanovo pod
záštitou primátorky mesta Hurbanovo
Margity Zemkovej pripravila Koncert žiakov
základných umeleckých škôl Požitavia v divadelnej sále MsKS. Účinkovali žiaci základných umeleckých škôl Vráble, Zlaté Moravce, Šurany, Hurbanovo. Pred koncertom
bola vernisáž výstavy žiackych výtvarných
prác výtvarného odboru zúčastnených základných umeleckých škôl. Na vernisáži výstavy účinkovalo akordeónové sexteto zo
ZUŠ Hurbanovo: Dávid Kecskés, Sabina
Škulibová, Dominik Škuliba, Barbora Bilková,
Laura Vidovencová, Ján Maluniak.
V úvode koncertu vystúpil riaditeľ ZUŠ v
Hurbanove Juraj Svitek, ktorý privítal všetkých prítomných. Z cyklu požitavských koncertov to bol v poradí tretí koncert. Prvý sa
uskutočnil minulý rok vo Vrábľoch, druhý v
Zlatých Moravciach.
V programu vystúpili žiaci ZUŠ Tibora
Sládkoviča Šurany, ZUŠ Imricha Godina
Vráble, ZUŠ Zlaté Moravce a ZUŠ Hurbanovo: Lenka Juhászová, Barbora Nagyová,
Róbert Szalay, Zuzana Kajanová, Paulína
Kajanová, Viktória Bogáňová, Viktória Hegedűšová, Imrich Rumi, Veronika Červenáková, Chiara Štifnerová, Soﬁa Dudášová, Milan Chabada a Orchester ZUŠ Hurbanovo:

z

husle - Jozef Döme (vedúci orchestra), Karol Szombath, Elisabeth Dóczé, Mária Dóczé, Ferenc Molnár, Denis Kollárovič, Zsolt
Sereghy, Patrik Vanya, Benedek Veres, violončelo - Tímea Veres, kontrabas - Matej
Golha, gitara - Máté Elek, Márk Gogola, Tereza Jaďuďová, Markó Koreň, rytmická sekcia - Eszter Bencsík, Maroš Hamran, Denis
Kovács, Attila Varga, zobcová ﬂauta - Danica
Verébová, akordeón - Barbora Bilková, klavír
- Silvia Lovászová, Klaudia Žigová.
Celkový počet žiakov navštevujúcich ZUŠ
sa každým rokom zvyšuje. Žiaci školy dosahujú výborné výsledky na súťažiach a prezentáciách rôzneho zamerania. Záujem rodičov a verejnosti o podujatia školy stále narastá – zvýšenie návštevnosti na verejných
koncertoch.
Základná umelecká škola v Hurbanove
bola založená v roku 1985. Začínala s
dvoma odbormi a so 60 žiakmi. Do roku
2009 pracovala ako plne organizovaná škola
so štyrmi odbormi s vyše 400 žiakmi. Od
roku 2009/2010 pre pokles žiakov pod kritický počet zrušili literárno- dramatický odbor
školy. V súčasnosti má ZUŠ v Hurbanove tri
odbory: hudobný, výtvarný a tanečný s počtom žiakov 396. Prevádzkujú detašované
triedy v obciach Chotín, Imeľ, Nesvady,
Svätý Peter a Pribeta.
-zuš-

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

Čarovný svet kníh
šetci veľmi dobre vieme, aké je v našom živote dôležité čítať knihy. Vedia to aj žiaci
a učitelia, a preto v tomto mesiaci sme na hodinách slovenského jazyka a literatúry, triednických hodinách, na hodinách výtvarnej výchovy a na mimoškolských aktivitách venovali zvýšenú pozornosť práve knihám.

V

Žiaci prvého stupňa sa ocitli
vo svete rozprávok, v ktorom
je aj nemožné možné, stačí
len trošku fantázie. V súťaži
„Čarovný svet rozprávok“ hľadali odpovede na otázky v
kvíze, stavali najväčšiu vežu v
kráľovstve, skladali rozprávkové puzzle. Náš literárnodramatický krúžok pripravil divadielko zo života zvierat v
lese a vtipné scénky. Aj týmto
spôsobom sme načerpali
nový elán do učenia a vychutnali si úlohu hercov.
Žiaci druhého stupňa na
hodinách literatúry si pripravili
besedy o prečítaných knihách. Priblížili si tvorbu autorov, charakterizovali hlavné a
vedľajšie postavy. Žiaci všetkých ročníkov sa mohli na hodinách výtvarnej výchovy po-

UNIFIX

dieľať na zostavení triedneho
leporela a návrhu obalu na
knihy. Návšteva žiackej knižnice nám obohatila vedomosti
z literatúry a zároveň si mohli
vyskúšať jazykové schopnosti
a čítaním vystúpiť pred spolužiakov. Hlasovali sme o spoločnej knihe, ktorou sme rozbehli čitateľský maratón. Žiaci
si vybrali dielo Julesa Verneho: Dva roky prázdnin.
Žiaci našej školy sa zúčastnili obvodnej súťaže v
umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, kde veľmi
pekne reprezentovali našu
školu v poézii a próze.
V 1. kategórii sme získali: 1.
miesto: Martinka Rosičková,
Soﬁa
Vidermanová.
2.
miesto: Tatiana Csontosová,
Paulínka Zmečeková. 3.

vörös Attila
geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

V pondelok 8. 4. predpokladám v našom
regióne zrána ešte dosť chladno, cez deň
slabé oteplenie, polooblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 2 do 0 C
̊ , denná teplota
od + 8 do + 10 ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s.
V utorok 9. 4. predpokladám v našom regióne o niečo teplejšie, celkom príjemne,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 0
do + 2 C
̊ , denná teplota od + 10 do + 12 C
̊ .
Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 10. 4. predpokladám v našom regióne zrána ešte chladno, k večeru až zamračené s občasným slabým dažďom.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota
od - 2 do 0 C
̊ , cez deň od + 11 do + 13 C
̊ .
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 11. 4. predpokladám v našom
regióne oteplenie ale vlhko, počas dňa
veľká oblačnosť až zamračené s občasným
dažďom. Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná
teplota od + 5 do + 7 ̊C, cez deň podobne
od + 15 do + 17 ̊C. Slabý JZ vietor do 2 4 m/s.

V piatok 12. 4. predpokladám v našom regióne podobne ako vo štvrtok, veľká oblačnosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota
okolo + 6 do + 8 C
̊ , denná teplota od + 15
do + 17 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 13. 4. predpokladám v našom regióne stále ešte vlhko, veľká oblačnosť až
zamračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 5 do +
7 ̊ C, denná teplota od + 14 do + 16 ̊ C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 14. 4. predpokladám v našom regióne konečne jarný deň, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 7 do + 9 C
̊ ,
cez deň od + 16 do + 18 C
̊ . Mierny SZ vietor do 5 - 7 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam príjemné jarné
počasie, ku koncu obdobia možnosť aj +
20 ̊C.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

miesto: Daniel Janovič, Patrícia Cziborová. V 2. kategórii:
2. miesto: Jadranka Mokošová. V 3. kategórii: 1. miesto:
Petra Janovičová.
Do okresného kola postúpili
Martinka Rosičková, Soﬁa Vidermanová, Tatiana Csontosová, Paulínka Zmečeková,
Petra Janovičová a Jadrana
Mokošová. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.
Atmosféra jednotlivých podujatí sa niesla v príjemnom
umeleckom duchu. Je potešujúce, že v dnešnom „počítačovom svete“, keď kniha má
ťažkú pozíciu, predsa sa
nájdu deti, ktoré rady čítajú.
Mgr. Viera Kollárová,
učiteľka ZŠ Marcelová

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno
Predpoveď počasia 8. 04. 2013 - 14. 04. 2013
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VEľKý VýBER nepálskych

ručne tkaných kobercov LACNO!

zľavy
až do
%

20

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!
PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2
Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

Pokládka
kobercov,
PvC a
laminátových
parkiet
Služby:obšívanie
kobercov

Čitateľský list
omárňanská priemyslovka má vo vreckách dvojnásobnú výhru krajského kola súťaže Enersol 2013.
Enersol je súťaž stredoškolských amatérskych prác žiakov v
oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie. Len pre rekapituláciu: už vlani sme sa zúčastnili tejto súťaže a umiestnili sme
sa na treťom mieste. Žiaľ, na celoštátne kolo sme nepostúpili.

K

Tento školský rok sme sa jej zúčastnili znova a s veľkým
úspechom. Krajské kolo súťaže Enersol 2013 sa konalo 1. 3.
2013 v Zlatých Moravciach a naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
Hlavná kategória: Model EKO SOLARWIND domčeka v riešení Kristiána Szöllősiho a Máté Mészárosa z III.K. Chlapci získali 2. miesto na krajskom kole a zaslúžený postup do celoslovenského ﬁnále súťaže Enersol 2013.
Tvorivá kategória: model Solar RC kamiónu v riešení Nicolasa
Šüliho a Szilárda Tótha z III. K. Aj títo študenti sa umiestnili na
2. mieste v krajskom kole a tiež zaslúžene postupujú do celoslovenského ﬁnále súťaže Enersol.
Chlapci tvoria a pracujú pod vedením nášho priemyslováckeho učiteľa Ing. Františka Vargu v krúžku Solarwind a je to skutočne pekný výsledok a úspech ich činnosti a rovnako činnosti
celého tímu tohto krúžku.
Všetci sa tešíme z ich úspechov a držíme im palce na celoslovenskom kole Enersol 11. 4. 2013 v Senici.
Marcela Vargová

EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

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

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Viac o šachu na www.chess.sk

DELTA
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riešenie:
1. Ve8+ (Veža šachuje na poli E6) Vf8 (Poslednou
obranou je predstavenie veže na pole F8.)
2. Vxf8≠ (Aj keď má čierny dámu, jej zlé postavenie ju vyradilo z hry aby mohla pomôcť svojmu kráľovi.)
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XVI. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat
- Programtervezet
Április 26. - április 28. Komáromi régió
ÁPrILIs 26.
Bátorkeszi, 14.00 Ünnepi
megemlékezés az 1848/49es emlékműnél, huszár és
gyalogsági bemutató.
Búcs, 17.00 Vonulás a falun
a VINTOP Karkó Búcsi Magán Szakközépiskolához
Tárnok Balázs, bemutatkozás, történelemóra
Kopjafaállítás a Búcsi Magán
Szakközépiskola udvarán
A Búcsi Magán Szakközépiskola történelmi vetélkedőjének kiértékelése
A Búcsi Magán Szakközépiskola történelmi vetélkedőjének kiértékelése
Búcsi Magán Szakközépiskola irodalmi színpad a
Verbunk - toborzó
Tolma barantások
ÁPrILIs 27.
Dunamocs, 10.00 Huszár és
gyalogsági bemutató, A
Tolma barantások bemutatója.
Dunaradvány, 14.00 Végiglovaglás a falun.
Madar, 17.00 Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es
emlékműnél és a kopjafánál
Tárnok Balázs, bemutatkozás, történelemóra
Huszár és gyalogsági
bemutató, huszártoborzó

DELTA

SZóRAKOZÁS - HIRDETÉS

A felvidéki barantások bemutatója
Folklórcsoportok fellépése
Lyukas Garas koncert
ÁPrILIs 28.
Pat, 10.15 Ünnepi megemlékezés
Izsa, 12.00 Ünnepi megemlékezés, Az emlékhadjárat
csapatait megáldja Horváth
Róbert atya a katolikus szentegyház előtt
Észak-Komárom, 14.30 Fogadás Klapka tábornok szobránál
Dr. Vass László és Tárnok
Balázs, bemutatkozás, történelmi előadás, Koszorúzás
Vonulás a Nádor utcán és az
Erzsébet-hídon
keresztül
Dél-Komáromba

Gyerekszereplőket keresnek
A Magyarock Dalszínház első idei bemutatója a Kocsák Tibor és Miklós Tibor Móricz Zsigmond nagysikerű regénye
alapján készült Légy jó mindhalálig című musicalje lesz.
A musical gyerekszerepeire meghallgatást tartanak, melyre
nagy szeretetettel várják 8 és 14 év közötti komáromi és környékbeli szerepelni vágyó ﬁúk jelentkezését. Színpadi előélet
nem feltétele a jelentkezésnek.
Jelentkezés és információ: www.magyarockdalszinhaz.hu

Programajánló
ÉszAK-KOMÁrOM:
zichy palota: Nyitott Műhely - múzeumi
restaurálás és állományvédelem a Veszprém megyei közgyűjteményekben. Május
25-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum: A dunai árterek madárvilága - Az északi pocok titokzatos élete.
Az interaktív vándorkiállítás június 15-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Dél-Szlovákia vadászható vadjai és a Komáromi Területi Vadászkamara 2012. évi trófeáinak bemutatója április 15-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: A Fazonigazítás című kiállítás május 5-ig tekinthető meg.
Csemadok székház: Április 12-én 17.00
órakor kiállítás és megemlékezés a kitelepítésről. Április 22-én 16.30 órakor MUDr.
Pálházy Béla előadása az elkerülhető tavaszi fáradtságról. Az előadás után: vércukorszint-, koleszterin-mérés.
Jókai színház: Április 12-én Tasnádi István: Magyar zombi. Rendező: Bagó Bertalan m.v. Április 15-16-án, 15.00 III. Richárd.
VMK: Egészségnap - április 20. 9.05 Élősködők, mikroorganizmusok az emberi testben és alternatív diagnosztizálásuk - Silvia
Pákozdi Kučerová, szlovák nyelven 10.45
Főzzünk játszva, egészségesen - Gabriela
Žlebeková, szlovák nyelven 12.00 A gyógynövények gyógyító hatásai - Niké Kati, magyar nyelven 13.15 Már jelen van (A világ új
elrendeződése, avagy az aranykor) - Balogh Béla, magyar nyelven. 14.30 Jóga Emmer Veronikával – bemutató. 14.45 AVIVA egyszerű, gyógyhatású torna nőknek és férﬁaknak - Németh Antalné Andrea, magyar
nyelven 16.00 Ayurveda a tavaszi konyhában - Jana Lehotská, szlovák nyelven. 17.30
A tibeti tálak varázslatos hangja - František
Horváth, cseh nyelven. Egésznapos belépődíj: 3 euró, 12 éves korig a belépés díjtalan. Infó: 035 77 13 550, 0905 960 188.
rév, Magyar Kultúra Háza: Április 11-én,
18.00 órakor Márai-est: „Köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam”. Vendég: Szegedy-Maszák Mihály, Széchenyi-díjas irodalomtörténész. Belépés díjtalan.
selye János Gimnázium: Imely Károly előadása – rendhagyó földrajz- és történelemóra, valamint a Barangolások a nagyvilágban c. kiállítása április 26-ig tekinthető meg.

Mokka Café & Bar: Április 13-án, 19.0021.30 Ahogy esik, úgy puffan Molnár Xéniával, Köleséri Sándorral - improvizációs játék. Játékmester: Majorfalvi Bálint, játszanak: Bandor Éva, Nagy László, Olasz István. Beugró: 5 euró.
DÉL-KOMÁrOM:
Monostori erőd, Kitelepítés emlékműve:

Április 12-én, 11.30 órakor Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak Emléknapja alkalmából megemlékezés. Beszédet mondanak Potápi Árpád, országgyűlési képviselő,
a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke
és Vadkerty Katalin történészprofesszor. A
rendezvény díszvendégei, Vadkerty Katalin,
Nagy János szobrászművész. A rendezvényt a Concordia vegyeskar fellépése teszi
gazdagabbá.
Jókai mozi: Április 10., 18.00 Koncz Gábor:
Gyorsvonat - Jászai Mari- és Kossuth-díjas,
Érdemes Művész előadása.
Április 15-én, 18.00 órakor A padlás a Magyarock Dalszínház előadásában. Belépődíj: 1500 Ft.
KEszEGFALVA
Kultúrház: Április 13. Mentor - produkció!
Időpont: 15:00 -16:30. Fellépnek: Hornyák
Erika, Czita Nikolas, Hegedűs Fanny, Moravcsík Veronika, Tini Girls, Korber Darina,
Bús Anikó, FloDoDuo, Tamás&Evelin, és a
Cool Sisters.
ÓGyALLA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ, Feszty galéria: Április 11-én, 18.00
órakor az ógyallai református templom 100
éves évfordulója, a Keresztény Költészet
napja. Rendhagyó irodalomóra – Feszty
Zsolt református lelkész előadásában.

Horoszkóp
Kos
Imádod, amikor a hatalom a te kezedben van. Figyeld azért mások
kívánságait is, nem csak azokat,
amiket te szeretnél.
BIKA
Inkább kerüld el a harcokat! Ha
mégis elkerülhetetlennek tűnik valamilyen perpatvar vagy veszekedés, akkor próbálj meg a lehető
leghamarabb véget vetni neki.
IKrEK
Készülj fel rá, hogy meg kell hoznod néhány elég nehéz döntést,
ami nem fogja megkönnyíteni az
életedet, ráadásul nem leszel túl
népszerű pár ember szemében.
rÁK
Könnyebben mutatod ki az érzelmeidet, mint máskor. Ettől picit
veszélyeztetettnek érzed magad,
nem szereted a túlságosan kiszolgáltatott helyzeteket.

orosZLÁN
Ha mostanában voltak is problémáid, most végre minden megoldódni látszik, s újra az optimizmus lesz úrrá rajtad.
sZűZ
ne feledkezz meg arról, mennyire
fontos a racionalitás, te ugyanis
hajlamos vagy mindent elhinni,
amit mások mondanak.
MérLEg
Álmodozó-üzemmódba kerülsz,
ami meggátolja, hogy reálisan
tudd felmérni az aktuális helyzetet. ne feledd, a valóság nem egy
fantasy regény, még akkor sem,
ha néha olyannak tűnik!
sKorPIó
A változatosság kedvéért foglalkozz egy picit másokkal is, ne
csak önmagaddal. Már a körülötted élőknek is elegük van abból,
hogy folyamatosan te vagy a téma.

NyILAs
Minden a szívügyek körül forog.
nem szokásod vissza-visszarévedezni a múltba, most azonban
mégis megteszed. s nagyszerű ötleteket meríthetsz belőle.
BAK
A legjobb lenne, ha aktívan töltenéd el a szabadidődet, mert ha
egyedül maradsz, hajlamos vagy a
vélt és valós sebeidet nyalogatni.
VíZöNTő
Ezen a héten inkább az eszedre
hallgatsz, mint a szívedre, s csak
olyan dolgokat mondasz ki, amiket korábban többször is alaposan átgondoltál.
HALAK
Új embereket ismersz meg, akik
beragyogják jelenlétükkel a hétköznapjaidat. Fontos értékeket fedezel fel bennük, amelyekkel már
csak kevesen rendelkeznek.

TVműsor

április 8 - április 14

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTfő, április 8

KEDD, április 9

SzERDA, április 10

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 14.50 A hangyák minent tudnak 15.05 Boston Legal
15.50 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25 Jövő-Időben
17.30 Híradó 17.40 Ridikül Női magazin 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.30 Miss BG 12.00 Caillou 12.05 Geronimo
Stilton 12.30 Mi micsoda 12.55 Animália 13.20 A Nyereg Klub 13.45
Ókori kalandok 4.15 H2O 14.40 Született kémek 15.05 Lizzie McGuire
15.30 Animália 15.55 Geronimo Stilton 16.20 Raju, a riksa 16.25 Blinky
Bill 16.50 Caillou 17.00 Aprónép 17.05 A kis Amadeus 17.30 Kérem a következőt 17.45 Benjamin, az elefánt 18.10 Magyar népmesék 18.20
Mesebolt 20.00 Híradó, sport 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta 22.15
Kulisszatitkok 22.45 Szeretettel Hollywoodból 23.10 Maradj talpon!
DUNA
6.30 Híradó 6.35 Székely kapu 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon 8.35
Ikonok és Patkányok 9.30 Egy boldog cigány 9.50 Isten kezében
10.20 Hagyaték 10.50 Ahogy az Isten elrendeli... – Olga filmje.
Dok.film 12.00 Híradó 12.10 Szoroki – a cigány főváros 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 Hej, páva…
19.55 Széchenyi napjai 20.45 Hírek, sport 21.00 DOKUREFLEX 21.50
Kultikon 22.05 Erdélyi történetek 23.00 Sportaréna

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Hacktion Újratöltve 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Ízőrzők
15.05 Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők, 62/48. 21.05 Hölgyek öröme 22.00 Az ESTE 22.35
Tudorok23.25 Híradó 23.40 Boston Legal

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 13.25 Párizsi helyszínelők 14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők. Hévíz 15.05 Boston Legal
15.55 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.05 Életművész 22.00 Az ESTE 22.35 Summa
23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 Caillou 12.05 Gyerekhíradó 12.10 Geronimo Stilton 12.35 Mi micsoda 13.00 Animália 13.30 A Nyereg Klub 13.55
Ókori kalandok 14.25 H2O 14.50 Született kémek 15.15 Lizzie McGuire
15.35 Animália 16.00 Geronimo Stilton 16.25 Raju, a riksa 16.35 Blinky
Bill 17.00 Caillou 17.15 A kis Amadeus 17.40 A kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt 18.15 Magyar népmesék 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 A nagy versmondás 20.40 Melissa és Joey 21.05 Pasta

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva15.20 Amit a szív diktál
16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán
18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban
21.35 NCIS X. 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 A médium
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.55 Fókusz plusz13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15
Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.40 A hatalom hálójában
STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Testvéri szeretet 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes
esetei 22.00 Downton Abbey 23.05 Jim szerint a világ
13.15 Bűnvadászok 15.30 Gagyi mami 17.20 Haláli fegyver 19.00 Columbo: Gyilkosság telefonhívásra. Am. krimi 20.30 Gyilkosság a Fehér
Házban. Am. akciófilm 22.40 Lezúzva. Am.–kanad. akciófilm
VIASAT
5.50 Gyilkos sorok 7.55 A nagy házalakítás 8.55 Gyagyások serege
11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóbarátok 13.10
Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban
17.00 Sztárkoktél 17.05 Életfogytig zsaru 18.00 A nagy házalakítás19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél, 2.
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A kárhozottak királynője 23.30
A gömb. Am. sci-fi akciófilm
STV :1
8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.30 A körzet 10.20 Kachora
11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.40 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.30 Hírek,
sporthírek 17.00 Medicopter 117 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.10 Házasság és egyéb
katasztrófák 21.40 Egy lépésre a mennyországtól 22.35 Zsaruk a
központból
STV :2
9.05 Kuba és a képzőművészet 9.55 International Gypsy Fest 2010
10.45 Szemtől szemben 11.10 Fókusz 12.15 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.40 Művészet 2013 14.05 Lefújva 14.35 Sportvisszhang
15.00 Autószalon 15.35 BL-magazin 16.05 Nemzetiségek együttélése Szlovákiában 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati
kalandom 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai elit galériája. Grendel
Lajos 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.05 Tudomány és technika 21.30 Hírek
22.00 Sporthíradó 22.05 Euromozi: Jelena Orosz filmdráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.25 Feleségcsere 10.50 Rumlis vakáció 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két
és pasi – meg egy kicsi II., 24/1. 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Forr a bor 21.35 Még egy esély az életre.23.40
Éjszakai hírek
JOJ
7.50 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermam 14.00 Jégkorszak 3 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 BučekékII. – Nap, széna, falu 23.15 Halló.

Hölgyek öröme • 21.05• M1
1875-ben egy vidéki lány, Denise Lovett
egy észak-angliai városba, Newcastle-be
érkezik. A Paradise női osztályán kap munkát eladóként. Denise szeme csakhamar
megakad az áruház jóképű tulajdonosán.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.15 Gyerekhíradó 12.25 Geronimo Stilton
12.45 Mi micsoda 13.10 Animália13.35 A Nyereg Klub 14.05 Ókori kalandok 14.30 H2O: Egy vízcsepp elég 15.00 Született kémek 15.20 Lizzie McGuire 15.45 Animália 16.10 Geronimo Stilton 16.35 Raju, a riksa
16.45 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.10 A kis Amadeus 17.40 Kérem a következőt 17.50 Benjamin, az elefánt 18.20 Magyar népmesék 18.30
Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 A nagy versmondás 20.45 Waczak Szálló
21.20 Pasta 22.30 Munkaügyek 23.00 A hivatal
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó
8.35 Sportaréna 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Pécs–Kaposvár NB I-es labdarúgómérkőzés 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 Hej, páva… 19.55 Szép maszkok
20.55 Hírek, sport 21.15 Míg végül semmid sem marad 22.45 Kultikon
23.00 Porrá leszünk
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 94. 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20
Walker, a texasi kopó 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Különvélemény
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.55 Gasztrotúra 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15
Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 A mentalista 22.30 A Grace Klinika 23.30 XXI. század
STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák. Macska a galambok között. Ang. krimi 16.30 Jim szerint a világ17.00 Gordon Ramsay 18.00
Columbo: Végzetes nyom 20.00 Miss Marple: Paddington 16:50. Ang.
krimi 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ
12.45 Alkonyat – Újhold. 15.10 Gyilkosság a Fehér Házban 17.20 Taxi2.
19.00 Columbo: Összeesküvők. 21.00 Törvényre törve 22.50 Kickboxer.
VIASAT
9.20 A nagy zsozsó 11.10 A dadus12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40
Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.05 Életfogytig zsaru 18.00 A nagy házalakítás
19.00 Álomgyári feleség 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi 21.25 A címlaplán 22.20 A híd. Svéd-dán krimisor., 1. 23.35 Életfogytig zsaru
STV :1
9.25 A körzet 10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15
Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.35 Quinn doktornő 15.30
Viharos szerelem 16.30 Híradó, sport17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Senki
sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House
22.25 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet II.
STV :2
9.30 A futás 9.55 Ahol még szerencsét hoznak a patkók 10.20 Nemzetiségek együttélése 10.45 Fókusz 11.25 60 állati dolgom 11.50 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 A remény halvány sugara 14.40
Kockázatos műszaki műveletek 15.40 Egyházi magazin 16.05 Ruszin magazin 16.35 Az élet értelme 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.35 Japán mozaik 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 A bűntény tudománya 20.50 Rendelő 21.30
Hírek 22.05 Művészet 2013 22.35 Mozimagazin
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 11.35
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi –
meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor
Tévésorozat 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS VIII.
JOJ
6.40 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház IV., 22. 12.00 Híradó 13.30 A szupermama 14.30 Bučekék II.
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30
Családi ügyek 23.00 A Geissen család

Melissa és Joey • 20.40 • M2
Mel Burke önkormányzati politikus, aki egyedülálló pótanyaként neveli tizenéves unokahúgát és unokaöccsét. a gyerekek mellé és a
háztartás vezetésére váratlan segítség jelentkezik Joe személyében.
DUNA
8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 9.35 Táncvarázs 10.25 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből 11.00 Szép maszkok 12.00 Híradó 12.30 Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek és lépések
15.45 Ablak a természetre 15.55 Az emlékezet helyszínei 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó18.30 Közbeszéd 19.00
Angyali érintés 19.45 Hej, páva… 19.55 Fekete város 20.55 Hírek 21.15
Szigorúan ellenőrzött vonatok 22.40 Kultikon 23.00 Esőjegy
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 95.
13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív
diktál 16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update konyha 17.25 Hal a
tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 69. 20.55
Jóban-rosszban 21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Én is karcsú vagyok
6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel
10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.55 Trendmánia 13.25 Éjjelnappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjelnappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon
kívül 23.15 Reflektor 23.30 Árvaház. Sp.–mex. misztikus thriller
STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Poirot: Macska a galambok között 22.00 A hidegsebész 23.05 Jim szerint a világ 14.
13.15 Taxi 2. 15.00 Te nem lehetsz gyilkos 17.10 Törvényre törve.
19.00 Columbo 21.00 Alien 3. 23.15 Diamant 13.
VIASAT
8.50 Don Camillo elvtárs 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Álomgyári feleség 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 Életfogytig zsaru 18.00 A
nagy házalakítás 19.00 Álomgyári feleség 19.55 Jóbarátok 20.20
Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Viasztestek 23.45
A kárhozottak királynője
STV :1
8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A körzet 10.20 Kachora
11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 14.05 Taxi 14.40
Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.20 Időjárás 16.30 Híradó, sport 17.00 Medicopter 117 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Bajnokok
Ligája labdarúgó-mérkőzés 23.20 Bajnokok Ligája – összefoglaló
STV :2
10.30 Fókusz 11.05 Hogyan működik 11.30 Élő körkép 12.15 Folklórműsor 12.45 Az út 13.10 Ó, az a földi szerelem 13.50 Koncert a tolerancia jegyében 15.40 Szlovákok a nagyvilágban 16.05 Magyar
magazin 16.35 Tempó 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 A szlovák mozi Film és politika 20.55 Celluloid country 21.30 Hírek 22.00 Sporthírek 22.05 Nézőpont Csehszlov. film
MARKÍZA
8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 A másik nő férje 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.30
Hírek 23.00 NCIS 23.50 Monk
JOJ
9.55 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A
szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont 22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0 II

CSüTöRTöK, április 11
M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–
Adria 13.25 Vízitúra 13.55 Gasztroangyal 14.50 Forrás-befoglalás
15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.30 Rex felügyelő
17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35
Munkaügyek – IrReality Show. 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Geronimo Stilton, a kis egér kalandjai
12.20 Mi micsoda 12.45 Animália 13.15 A Nyereg Klub 13.40 Ókori kalandok 14.10 Amika 14.20 H2O 14.50 Született kémek 15.10 Lizzie
McGuire 15.35 Animália 16.00 Geronimo Stilton 16.25 Raju, a riksa
16.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa, 1. 17.00 Caillou 17.05 Aprónép
17.10 A kis Amadeus 17.35 A kockásfülű nyúl 17.45 Benjamin, az elefánt 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.45 Melissa és Joey 21.05 Pasta
22.15 Angi jelenti 23.10 Maradj talpon!
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.35 Angyali érintés 9.25 Elfeledett
magyar irodalom 10.00 Szülőföldem 11.00 Fekete város 12.00 Híradó
12.20 Nagy László: Ki viszi át a szerelmet 12.30 Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Énekelt versek 15.30 A szabadság keserű íze –
Márai Sándor és Nápoly 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej,
páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.55
Nyolc évszak 21.00 Hírek, sport 21.15 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 22.05 Kultikon 22.25 „…Por és Istenpor vagyunk…“

PÉNTEK, április 12

SzOmBAT, április 13

vASÁRNAP, április 14

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Esély 13.25
Életművész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.35 Történetek a nagyvilágból 15.05 Boston 17.25 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Boxutca Extra
20.15 Bazi rossz Valentinnap. 21.45 Az ESTE 22.20 Szeretettel Hollywoodból 22.50 Forma–1. Kínai Nagydíj
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Geronimo Stilton 12.20 Mi micsoda
13.45 Animália 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok 14.05 Veszélyes állatok 14.30 Amika 15.00 Született kémek 15.25 Lizzie McGuire 15.50 Animália 16.15 Geronimo Stilton 16.35 Raju, a riksa 16.35
Blinky Bill 16.45 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.10 A kis Amadeus
17.40 Aprónép 17.45 A kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt
18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.40 Melissa és Joey 21.00 Pasta 22.10
MNASZ autós magazin 22.35 Átok 23.00 Maradj talpon! 23.55 Ridikül
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Angyali
érintés 9.20 Akadálytalanul 9.50 Hazajáró 10.20 Szerelmes földrajz
10.50 Nyolc évszak 12.00 Híradó 12.30 Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Nyíregyháza Spartacus FC–Kazincbarcika SC NB 2 (Ness
Hungary) labdarúgó-mérkőzés közvetítése 17.05 MacGyver 18.00
Híradó 18.20 Dunasport18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45
Téli sport 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.15 Montalbano felügyelő

M1
5.25 Az ESTE 6.00 Magyar gazda 6.30 A mi erdőnk 7.00 Híradó 7.15
Boxutca 7.45 Forma–1. Kínai Nagydíj 9.15 Pecatúra 9.45 Noé barátai 10.15 Úticélok 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01
Hírek 12.05 Summa 12.35 Forma–1. Kínai Nagydíj, idő mérő edzés
13.55 DVSC-TEVA–Rgri FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés, élő
15.55 Zöld Tea 16.25 Az én világom 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Időjárás
20.15 Hat nap, hét éjszaka 21.55 Végső visszaszámlálás
M2
6.00–12.00 Rajzfilmsorozatok 12.10 Tatonka történetei 12.25 Kajakalando 12.45 H2O 14.30 Táncakadémia 14.55 Csajok a zŰrből 15.20
Lumpenstikli 16.20 Veszélyeztetett állatok 16.50 Tatonka történetei
17.25 A Mézga család különös kalandjai 17.50 Raju, a riksa 17.55 Benjámin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.30 Forma–1. Kínai Nagydíj, időmérő 22.55 Kasszasiker
DUNA
8.00 Kerekek és lépések 8.45 Élő egyház 9.15 Isten kezében 9.40
Akadálytalanul 10.10 Székely kapu 10.40 Veszélyeztetett állatok 11.10
Ménes élet 12.00 Híradó 12.20 A papiros története 12.35 Ízőrzők
13.10 Az égigérő paszuly 14.30 Táncvarázs 15.25 Önök kérték 16.20
Gábor diák 18.00 Híradó, sport 18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul
magyar 19.30 Hogy volt?! Major Tamásra emlékezünk 20.25 Futótűz
21.15 Katyn. Lengyel film 23.10 Dunasport 23.25 Palya Bea

M1
6.40 Tanúságtevők 7.05 A Biblia a magyar képzőművészetben 7.20
Református magazin 7.45 Metodista ifjúsági műsor 8.00 Híradó 8.25
Forma–1. Kínai Nagydíj 11.00 Budapesti vadon 12.01 Hírek 12.05
Világ Kép 12.35 Kulisszatitkok 13.05 TeleSport. Sport7 13.40 Angi
jelenti 14.10 Haraszthy ... 14.50 Titanic 16.25 Győri ETO FC–Videoton
FC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés, élő 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Az áruló 23.25 MüpArt koncert
M2
6.00 Engedjétek hozzám 6.05–12.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Lumpenstikli 12.45 Táncakadémia 13.10 Csajok a zŰrből 13.35 Született
kémek 15.35 Keménykalap és krumpliorr 16.30 Dr. Téboly varázsműhelye 17.20 Raju, a riksa 17.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban 17.55
Caillou 18.10 Benjámin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Doc Martin 21.25 Forma–1
DUNA
7.25 Századfordító magyarok 8.15 Világ-Nézet 9.10 Isten kezében
9.40 Napok, évek, századok 10.35 Nyelvőrző 11.00 Élő világegyház
11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.20 Ízőrzők 12.55 Ünnepi vacsora
14.15 Hazajáró. Liptói-havasok 14.40 Csellengők 15.10 A Pireneusok
a levegőből 15.40 Hogy volt?! 16.40 Janika 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték
21.00 Sátántangó

Horrorra akadva 3. • 21.35 • TV 2

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Én is karcsú vagyok 12.00
Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 AutóGuru 13.30 Doktorok 14.30
Psych 15.30 Monk 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Beverly Hills-i zsaru 2.
21.35 A triffidek napja I.

6.25 TV2-matiné. 10.00 Astro-világ 11.00 EgészségMánia 11.30 Stahl
konyhája 12.00 Több mint TestŐr 12.30 13-as raktár 13.30 Zsaruvér 14.30 Hawaii Five-0 15.30 Lángoló Chicago 16.30 Beverly Hills-i
zsaru 2. 18.30 Tények 19.00 Napló – riportmagazin 20.00 A Múmia
– A Sárkánycsászár sírja

Cindy Campbell riporternő egy egész
bolygót fenyegető összeesküvés nyomára bukkan. Elhatározza, hogy megakadályozza a gonoszt abban, hogy ismét uralma alá hajtsa a világot.

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
Árva angyal, 49/2. 12.00 Titkok hálójában, 96. 13.00 Doki IV. Am. sor.,
72. 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál
16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán
18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban
21.35 Égszakadás 23.30 Zűrös szerelmek
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
égszakadás • 21.35 • TV 2
Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál
John Sands az amerikai légierő külön16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán
leges ügynöke. Korábbi küldetésekből
18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban
21.35 Horrorra akadva 3. 23.10 Jog/Ászok
szerzett tapasztalata veszélyt jelent
megbízóira, ezért úgy döntenek, hogy
bebörtönzik, és törlik a memóriáját.
6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel
10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.55 Brandmánia 13.35 Éjjelnappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.55 ÉjjelASZTRO-show 12.55 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos
14.30 Fókusz 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú ár- elmék 23.30 Az egység
nyékában, 160. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal BuSTORY TV
dapest, 42. 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 13.30 Gordon Ramsay 14.30 Szárnyát vagy comját 16.30 Jim szerint
23.35 Brandmánia
a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo legveszélyeSTORY TV
sebb éjszakája 20.00 Poirotnovellák 21.00 Született feleségek I., 1414.30 Poirot-novellák 15.30 Downton Abbey 16.30 Jim szerint a világ 15. 23.05 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 19.45 Poirot-novellák: 24 feketerigó 20.55 Labdarúgó Európa Liga 23.15 Jim szerint a világ
14.40 Az elnök zsoldosa 16.25 Túszharc 19.00 Columbo: A nős detektív és a szex 21.00 Vörös zsaru 23.10 Halálos riválisok
13.05 Marabunta 14.55 A rettegés 12. napja. Am. thriller 16.45 Alien
VIASAT
3. 19.00 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyék. 21.00 Túszharc.
6.10 Gyilkos sorok 8.15 A nagy házalakítás 9.10 Fletch 2. 11.10 A dadus
VIASAT
12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Álomgyári feleség (ism.)
8.00 A nagy házalakítás 9.00 Fletch 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 14.05 A nagy házalakítás 15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztár12.40 Jóbarátok 13.10 Álomgyári feleség 14.05 Éden Hotel 15.10 koktél 17.05 Életfogytig zsaru 18.00 A nagy házalakítás19.00 ÁlomNyomtalanul Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 Életfogytig zsaru gyári feleség 19.50 Sztárkoktél 19.55 Carrie naplója 20.55
18.00 A nagy házalakítás 19.00 Álomgyári feleség 19.55 Jóbarátok Kertvárosba száműzve 21.25 Holtak hajnala 23.45 Viasztestek
20.20 Sztárkoktél, 8. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Észbontók
STV :1
22.20 Spartacus – Vér és homok 23.30 Életfogytig zsaru
7.45 Riporterek 8.10 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A körzet
STV :1
10.20 Kachora 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja
7.00 Híradó, sporthírek 7.45 Ügyintézés a hivatalokban 8.15 Párbaj 13.55 Gasztromóniai kalauz 14.35 Quinn doktornő 15.30 Viharos sze8.45 Családi vetélkedő 9.35 A körzet 10.20 Kachora 11.10 Viharos relem 16.20 Időjárás 16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Medicopter 117
szerelem 12.15 Nők klubja 14.05 Irány a kert! 14.40 Quinn doktornő – A légimentők. Ném. sorozat 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi
15.30 Viharos szerelem 16.20 Időjárás 16.30 Medicopter 117 17.45 párbaj 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 SportPárbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő- hírek 20.10 Szlovákia szeretlek! Vetélkedő show-műsor 21.30 Zsaruk
járás 20.10 Toszkán szenvedély 21.40 Riporterek 22.10 Borgiák II. a központból. Cseh-szlov. krimisor., 14/2. 22.25 Halálos közellenség –
23.00 A körzet 23.45 Medicopter 117
Public Enemy 1. Fr.-ol. film
STV :2
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Éjszaka az archívumban 10.05 F. K. Veselýre emlékezünk 10.45 Magyar magazin 11.15 Fókusz 11.50 Építé- 8.30 Zöld ing 9.05 A tudomány spektruma 9.55 Közöttünk élnek –
szet 12.15 Élő körkép 12.45 Képzőművészeti körkép 12.50 vakok és gyengén látók Kassán 10.25 Romamagazin 10.50 Fókusz 11.25
Folklórműsor 13.35 Rendőrségi magazin 14.05 Szlovák mozi. Film és Az állatok világa 12.00 Élő körkép 12.40 Fúvószene 13.10 Anya tudja a
politika 15.00 Még fogok látni? 15.35 Idősebbek klubja 16.00 Ro- legjobban 13.35 Krásna Ves 14.05 Arne Jurg esküvője 15.40 Labdamamagazin 16.30 A Parkinson-kór Publicisztikai film 16.55 Fókusz rúgó Európa Liga – összefoglaló 16.05 Szemtől szemben 16.35 Euro17.30 Körzeti híradó 18.00 Az állatok világa 18.30 Esti mese 18.40 virtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 A hegyekben 18.30
Természetbarátmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven Esti mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40
19.55 A tudomány története 20.45 Labdarúgó Európa Liga mérkő- Hírek magyarul 20.00 Dél-Afrika felfedezése. Namíbia 20.50 Família
21.20 Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz. Délkoreai film
zés 23.05 Sporthíradó 23.15 A tudomány spektruma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Teljesítjük legtitkosabb álmát 10.50 Rettegésben Kanad. thriller 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40
Monk 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30
Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Forr a bor 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Dr. Csont 16.00
Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek.21.30 Dr. Tökéletes.22.45 A Geissen család 23.45 Dr. Csont II., 14.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor. 9.40 Forró vér 10.50 A félelem éjszakája 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20
Forr a bor. 21.35 Támadóerő 23.45 Gyilkos elmék
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek. Tévésorozat 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00
Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek21.30 A legfi nomabb hazai torták 23.00 Eragon

én és én meg az Irén • 21.35 • rTL KLUB

Beverly Hills-i zsaru • 2. 19.30 • TV 2

Charlie szelíd, mint a bárány, Hank viszont bosszúálló, perverz disznó, valójában a két ﬁckó egy és ugyanaz. A
rendőrség skizofrén járőrének kettéhasadt két fele ugyanazt akarja: Irént.

Axel Foley (Eddie Murphy) visszatért méghozzá oda, ahol semmi keresnivalója! Beépül Dél-Kalifornia ﬂancosan vad
világába, hogy felvegye a harcot egy
nemzetközi fegyvercsempész bandával.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Mint a mesében 11.30 XXI.
század 12.05 Házon kívül 12.35 Míg a halál el nem választ 13.10 Az
utazó 14.15 A zöld íjász 15.20 A hős legendája 16.20 Láncreakció.
18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Reszkessetek, betörők!
3. 21.30 Én és én, meg az Irén 23.50 A jó német
STORY TV
10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ 14.30 Fapados
történetek 15.00 Álomhajó – Srí Lanka. 17.00 Downton Abbey 18.00
Szárnyát vagy combját? 20.00 Miss Marple 22.00 Alkonyattól pirkadatig. Am. akciófilm

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja 12.30 Férfi kézilabda Magyar
Kupa – döntő mérkőzés, élő 14.20 A kicsi kocsi újra a régi 16.20 Piedone, a zsaru 18.30 RTL híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Sherlock Holmes 22.30 A szörny 2.
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Jim szerint a világ 14.00 Jim szerint a világ14.30
Fapados történetek 15.00 Álomhajó – Vancouver. 17.00 Alpesi őrjárat 18.00 Foyle háborúja 20.00 Downton Abbey 21.00 Túl az Óperencián. Am. film 23.30 Alkonyattól pirkadatig.

14.55 Szabadítsátok ki Willyt! 3. 16.40 Leharcolt oroszlánok. Amerikai filmvígjáték 18.50 Gagyi mami 2. 20.50 Daredevil, a fenegyerek.
Am. kaland- film 22.50 A harc mestere.
VIASAT
6.05 Chicago Hope 8.05 A nagy házalakítás 10.00 Luxusdoki 10.55
Szép remények 13.10 Carrie naplója 14.05 Kertvárosba száműzve
14.35 A címlaplány 15.45 Észbontók 16.50 Hátulgombolós hekus 19.00
Hajrá csajok, újra! 20.55 Áramszünet 23.00 Az elszánt diplomata.
STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.15 Fidlibum meséi 8.45 A boldog pillanat nyomában, 3/2. 9.10 Táncakadémia 26/25–26. 10.10
Szlovákia, szeretlek! Szórakoztató show-műsor 11.35 Senki sem tökéletes 12.35 Riporterek 13.05 Autószalon 14.05 Toszkán szenvedély. Ol. filmsor., 12/1. (ism.) 15.40 A játékszer. Fr. vígjáték 17.15 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 Álmaimban Argentína. Am.–ang.–sp.
filmdráma 22.55 Sporthírek 23.10 Életem farmja. Am. filmdráma

14.25 Télbratyó. Am. vígjáték 16.40 Alkonyat – Napfogyatkozás. Am.
kalandfilm 19.00 A bájkeverő. Am.–ném. vígjáték 20.50 Elektra. Am.
akciófilm 22.40 Kincsvadászok. Am.– kanad.–kínai akciófilm
VIASAT
6.45 A nagy házalakítás 8.40 Hátulgombolós hekus 10.50 Újonc
11.20 Az étterem harcosai 11.50 Trendközelben 12.25 Sztárkoktél
12.55 Sírba viszel 14.55 Hajrá csajok, újra! 16.55 Ikrek. Am. vígjáték
19.00 Dilemma 20.00 A célszemély 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 22.00 Monty Python: Az élet értelme.
STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.45 Találkozás az öreg mandulafa alatt. Tévéjáték, 3/2. 9.15 Pokoli szerencse Cseh film, 5/2. 10.10
Földünk a magasból IV. Fr. sor. 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Ügyintézés a
hivatalokban 13.35 Titkok kertje 14.30 Filmmeum. Habocska és az
ernyő. Csehszlov. kalandfilm 16.10 Postaláda 17.15 Fő, hogy szeretjük egymást 17.45 Irány a kert! Magazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek, sporthírek 20.10 Kapzsiság 23.10 Sporthíradó 23.20 Fény.
Szlov. film

STV :2
9.50 Rendelő (ism.) 10.15 Hallássérültek tévéklubja 10.45 Természetfilm 11.00 A szlovákiai elit galériája. Eva Siracká 11.10 A 9. a osztály (ism.) 11.45 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 12.45 Jubilánsok.
Jozef Lohyňa 13.15 BL-magazin 13.40 Vonat a szabadság állomására
Csehszlov. film 15.05 Kapura 15.45 Farmergazdaságok 16.25 Idősek
klubja 16.55 Férfi ak nyara Tévéfilm 18.00 Az úton II. Wales 18.30
Esti mese 18.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó
20.00 A világ legnagyobb kincsei. A Római Birodalom öröksége.
Dok.sor. 20.45 Őrangyalok 21.15 Mozimagazin 21.40 A szlovákiai elit
galériája. Juraj Jakubisko 22.00 Házi kedvencek Osztr. dok.film 23.45
Metód-misszió Dok.film
MARKÍZA
6.45 Scooby Doo, holvagy?! 7.05 Tom és Jerry 7.45 Kung Fu Panda
8.10 Madagaszkár pingvinei 8.35 A hegyek szelíd ura 10.20 Alf II.,
10.55 A főnököm lánya Am. filmvígjáték 12.30 Szupersztár 15.10
Szupersztár – a döntés 15.50 Nagyon vadon. Am. filmvígjáték 17.40
Zita, a nyakamon Tévésor. 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Nagyfi úk. Am. filmvígjáték 22.30 Bad Boys – Mire jók a rosszfi úk? Am. akciófilm
JOJ
8.20 Wendy Wu: Hazatérő harcos. Am. kalandfilm 10.25 A Geissen
család II., 3. 12.25 Eragon. Am. film (ism.) 14.40 Az elveszett frigyláda
fosztogatói. Am. kalandfilm 17.00 WALL-E 18.00 Szójáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 A
nemzet aranya Am. akcióthriller
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Lemondott Vilmos herceg
„A 30 éves herceg a jövőben új kihívások elé néz. Élete egy új szakaszhoz érkezett, ezért távozik a légierőtől"- ismerte el a hírt a herceg
"munkaadója". Persze nem nehéz kitalálni, hogy a 30 éves trónörökös következő nagy feladata az apaság lesz. Felesége, Katalin hercegné ugyanis
júliusban ad életet első gyermeküknek. "Vilmos jövő hónapban kíván a nyilvánosság elé állni, hogy bejelentse: hogyan kívánja folytatni az életét"árulta el a lapnak a herceg egyik barátja. Persze most újra mindenki azt
találgatja, hogy vajon Vilmos távozása a légierőtől, már az előjele-e annak,
hogy II. Erzsébetet ő, és nem Károly herceg követi majd a trónon.

Megkeresztelték Molnár Ferenc Caramelt
Gyerekkorában nem volt rá lehetősége, és jó ideig nem is tartotta fontosnak Molnár Ferenc Caramel, hogy megkeresztelkedjen,
ám nemrég mégis rászánta magát a lépésre. Az exmegasztáros
énekes már másképp éli és értékeli a megkeresztelkedést. "Nem
szerettem volna nagydobra verni ezt az esetet, hiszen nem akarok álszenteskedni. Ez annál egy sokkal bensőségesebb dolog,
ami mindenkinek a magánügye. A mélyebb érzések évek óta
megjelennek már a dalaimban is, és aki hallgatja azokat, az egész
jól ismeri a lelkivilágomat" – mondta Caramel, aki annak ellenére
sem magányos, hogy nem él párkapcsolatban.

Egyedüli magyarként Ákos készíthetett remixet
a világhírű brit elektronikus duónak
A Miracle című szám Eighties Remix by The Falcon Project melléklettel ellátott, Ákos-féle változat a magyar dalszerző-előadó tavaly megjelent albuma, a 2084 egyik dala, a Megsebezve hangkészletével készült
és a nyolcvanas évek hangulatát idézi - közölte a kiadó Sony Music pénteken az MTI-vel. A romantikus és melankolikus brit szintipop duó, a
Hurts második stúdióalbuma Exile címmel március közepén jelent meg.
A Hurts több mint kétmillió értékesített kiadvánnyal 2010 leggyorsabb eladásait produkáló új brit csapata volt.

Hatalmas meglepetést okozott a Carbonfools
Magyar nyelvű dalt rögzített a The Carbonfools. Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara a Hideaway című slágere fordításával reagál arra, hogy angol nyelven előadott számai miatt a rádiók nem
tekinthetik magyar előadónak.
„Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje megpróbálkoznunk
egy magyar dalszöveggel. Az egyik legnépszerűbb számunk, a Hideaway szövegét magyarítottuk. A Rejtekem
című dal képi világához felhasználtuk a Hideaway eredeti videóklipjének képanyagát, és új részeket is forgattunk hozzá, a végeredmény pedig egy vidám, jó
hangulatú anyag lett. Pályafutásunk során először csináltunk ilyet" - mondta DJ Titusz, a The Carbonfools alapítótagja.

STV :2
7.30 A hegyekben 8.00 Élő körkép 8.25 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A világ legnagyobb kincsei. 10.30
Görög katolikus szent liturgia 12.20 A szlovákiai falvak enciklopédiája Veľká Lená 12.35 Mese délidőben 13.45 Egyházi magazin 14.25
Folklórműsor 15.25 Őrangyalok 15.50 Família 16.20 Strandard táncok országos bajnoksága 2013 17.25 A felszín alatt Tévéjáték 18.30
Esti mese 18.35 Gombák 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00
Vámház: Válságban a tekintély 21.30 Lefújva. A hétvége mérkőzései
21.55 Színházi közvetítés. Armageddon
MARKÍZA
6.00 Életmentők 6.45 Scooby-Doo, hol vagy?! 7.05 Tom és Jerry
7.35 Kung Fu Panda 8.00 Madagaszkár pingvinei 8.30 Forma–1. Kínai
Nagydíj 11.20 Óvszerháború. Am. filmvígjáték 13.00 Testre szabva
13.45 Mr. Bean 14.20 Két pasi – meg egy kicsi 14.40 Beverly Hills-i
zsaru 17.00 Világvége. Am. katasztrófafilm 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár – élőben 23.35 Pokolba
taszítva Am. thriller
JOJ
7.15 Rajzfilmsorozatok 9.30 Fantasztikus torták, 19. 10.30 Hol volt,
hol nem volt 11.30 A hidegsebész 12.30 Halálos iramban Am.–ném.
akciófilm 14.50 Kamukém. Hongkongi akcióvígjáték 17.00 Bučekék II.
– Nap, széna, falu 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Miss Szlovákia 2013 – szépségverseny
22.50 Szex, csajok, Ibiza Ném. vígjáték
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CHEVROLET CAPTIVA

19 390 €-tÓl
Modern és tágas SUV maximális biztonsággal
6 légzsák, ABS és ESC
Klíma Rádió CD-vel és MP 3 lejátszóval
17“ könnyűfém felnik A rádió a kormányról
irányítható, Bluetooth Elektronikus kézifék
Akár 7 személy és 4x4 meghajtás

CHEVROLET ORLANDO
AKÁR 700 € BÓNUSZ
Finanszírozás negyedrészenként az ár emelése nélkül
Családi gépjármű modern dizájnnal
7 ülés három sorban 6 légzsák, ABS
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel és MP 3 lejátszóval
A sofőrülés magassági állíthatósága
Elektronikusan állítható elülső ablakok

530 € BÓNUSZ

CHEVROLET CRUZE SW
AKÁR 2

Finanszírozás negyedrészenként az ár emelése nélkül
Praktikus kombi Stílus, tér és teljesítmény
az Ön családjának Tiszta, sportos forma
ABS, ESC, 6 légzsák Rádió CD-vel és MP 3 lejátszóval
Elektronikusan állítható elülső ablakok
Akár 1478 literes csomagtér

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01 Komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

1
Az ajánlat a Chevrolet Finance felhasználása esetén érvényes. Részletes tájékoztatás a chevrolet.sk oldalon.
Captiva – kombinált fogyasztás: 6,2-10,7 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 164-245 g/km. Orlando – kombinált fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km,
kombinált CO2 kibocsátás: 139-186 g/km. Cruze SW - kombinált fogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 119-170 g/km

SPORT
Kosárlabda

Szenzációs komáromi teljesítmény
em gyakori, sőt, mondhatni egyedülálló,
ami az utóbbi években zajlik a komáromi
röplabdázás terén. nem túlzás, a Komáromhoz
hasonlítható kisvárosok csapatai ehhez hasonlót eddig még nem produkáltak. A több évig
extraligában szereplő, majd onnan kieső selye
János Egyetem s.E. lányai ismét a visszajutásért küzdenek, de a VK spartak férﬁ röplabdázói is már harmadízben próbálkoznak bejutni az
országos elit legjobbjai közé. Mindkét komáromi csapat megnyerte csoportját az I. ligában,
így az elmúlt hétvégén osztályozó tornákon vettek részt, melynek eredményei akár esélyt is adhatnak csapatainknak a második, ezen a hétvégén zajló tornák előtt.

n

NőK
Az első tornát a Selye János Egyetem Sportközpontjában rendezték meg, négy csapat részvételével. A hazaiak mellett az extraliga utolsó előtti csapata, a Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom), valamint az I. liga Keleti csoportjának győztese, a Rimaszombat, és a Közép-szlovákiai csoport győztese, Martin csapatai vettek részt. A
Garamszentkereszt szuverenitásához nem férhetett
semmi kétség, hiszen magabiztosan verték valamennyi ellenfelüket. A második, feljutó helyet azonban a „Selyések” nézték ki maguknak, és bizony
nem is véletlenül. A második, garamszentkereszti
tornáról, akár már extraligás csapatként térhetnek
vissza Komáromba.
Az első torna eredményei:
sJE sE – Žiar n/Hr. 0:3 (-17, -19, -17)

VK spartak
Rimaszombat – Martin 1:3
Rimaszombat – Žiar n/Hr. 0:3
Martin – sJE sE 0:3 (-21, -20, -13)
Žiar n/Hr. – Martin 3:1
Rimaszombat – sJE sE 0:3 (-22, -10, -20)
Az első torna végeredménye: 1. Žiar n/Hr. 2.
selye János Egyetem 3. Martin 4. Rimaszombat.
FÉRFIAK
A tornán négy csapat vett részt, az extraligában
utolsó helyet elfoglaló zsolnaiak mellett az I. liga
csoportgyőztesei, mégpedig Szobránc, Privigye, és
természetesen a komáromi VK Spartak. A Privigyén
megrendezett első torna jól kezdődött komáromi
szempontból, hiszen győzelemmel kezdett a Jobbágy Lajos vezette legénység, Szobránc csapata ellen. Aztán előjöttek a hosszú utazás fáradalmai,
így az extraligát megőrizni akaró Zsolna magabiztosan győzött a Spartak ellen. A harmadik mérkő-

selye János Egyetem sE

zésen a hazai csapat volt az ellenfél, amely végül
biztosan nyerte az általa rendezett tornát. Ami azonban minket a legjobban érdekel, az a komáromi
ﬁúk esélye a hétvégén Komáromban megrendezésre kerülő tornán. Amennyiben ugyanis a VK
Spartak két mérkőzését megnyeri, úgy a második
helyről felléphet az extraligába. A privigyeiek
ugyanis már biztos továbbjutók.
Az első torna eredményei:
VK spartak – Szobránc 3:2 (-21, 20, 23, -10, 11)
Privigye – Zsolna 3:0
Zsolna – VK spartak 3:0 (22, 17, 17)
Privigye – VK spartak 3:1 (-21, 16, 20, 19)
Zsolna – Szobránc 0:3
Nos, ezek a keresztbeverések azt eredményezték, hogy tulajdonképpen a Privigye mellett, bármelyik csapat bejuthat másodikként az extraligába.
A hazai pálya előnye azonban most a komáromiak
oldalán áll. Egy nagyon jó hajrával, és természetesen a közönség buzdításával, egy nagy álom válhat
valóra. A klubvezetés ezúton is meghívja a komáromi sport kedvelőit erre az eseményre, hiszen egy
jó szurkolótábor akár az extraligába is beszurkolhatja a komáromi csapatot. Ismételten felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a belépés erre a tornára is ingyenes.
A torna menetrendje:
szombaton, április 13-án:
10 órakor: VK spartak – Prievidza
12 órakor: Zsolna – Szobránc
16 órakor: Zsolna – Privigye
18 órakor: VK spartak – Szobránc
Vasárnap, április 14-én:
10 órakor: Szobránc – Privigye
12 órakor: Zsolna – VK spartak

Kosárlabda

Pénteken kezdődnek az elődöntők
agyjából a várt csapatok jutottak be a bajnokság elődöntőjébe, talán csak az aktuális bajnok, Privigye kívülmaradása okozott némi
meglepetést. Elsőként az idei bajnokság kétségkívül két legjobb csapata, a komáromi MBK
rieker és a pozsonyi Inter harcolták ki a továbbjutást, mégpedig a legrövidebb úton, tehát
három egymás utáni győzelemmel. A menet
közben feljavuló pozsonyiak a besztercebányai
rendőrök együttesét, míg az MBK rieker legénysége a nyitrabányaiakat kényszerítette idő
előtti pihenőre.

n

Az idén kissé rapszodikus teljesítményt nyújtó
nyitraiak csak nagy csatákban múlták felül tátraaljai ellenfelüket, de a 3:1-es összesített eredmény végül is hűen tükrözi a különbséget a két csapat között. A legnagyobb, ötmérkőzéses küzdelmet a

privigyeiek és iglóiak összecsapása hozta, végül a
hazai pálya előnye döntött az iglóiak javára. Ezzel
eldőlt az is, hogy éppen ez a csapat lesz a komáromiak ellenfele az elődöntőben.
Az MBK Rieker ez évi statisztikája az iglóiakkal
nagyon jó, hiszen az alapszakasz négy mérkőzéséből hármat megnyert, míg egy esetben vesztesként hagyta el a pályát.
Az alapszakasz eredményei: 93:85, 73:85,
90:73 és 84:75, a pontarány 340:318.
Paulík József, az MBK rieker sportigazgatója: „A sorozatot pénteken kezdjük hazai csarnokban, mivel szombaton és vasárnap a VK Spartak férﬁ röplabdázói játszanak osztályozót az extraligába való feljutásért, és mi semmiképpen nem
akartuk megnehezíteni röplabdázóink tornájának a
lebonyolítását. Ami a mi mérkőzéseinket illeti, most
már négy győztes mérkőzésig játszunk, ami eléggé

megterhelő lesz a csapatok számára. Elvileg akár
hét mérkőzést is játszhatunk a döntőbejutásért. Itt
már el kell felejteni a statisztikákat, itt éles küzdelmek lesznek mérkőzésről mérkőzésre. Ha az utóbbi
öt esztendő statisztikájának hinnénk, akkor már ma
bajnokok lehetnénk, de mindez csak számok halmaza. Nagyon nehéz feladat vár ránk. Én azonban
bízom a csapatban, így a döntőbejutásban is. Ami
kissé a mi oldalunkra billentheti a mérleget, az a hazai pálya előnye, de várjuk ki a végét, mert a bajnokság ezen szakaszában minden jóslat felborulhat” – mondta el lapunknak a sportigazgató.
Az ötödik mérkőzésen:
Sp. N. Ves – Prievidza 88:83 – 3:2
Az elődöntők párosítása:
Nitra – Inter
MBK rieker – Sp. N. Ves
Az első találkozóra tehát pénteken, április 12én 18 órai kezdettel kerül sor a Komáromi Városi
Sportcsarnokban.
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Labdarúgás

Marcelházi győzelem a járási rangadón
Az elmúlt hétvégén még érezni lehetett a hosszúra nyúlt tél utózöngéit, hiszen a kerületben több
mérkőzés is halasztásra volt
ítélve. A régióbajnokságban
mindössze két mérkőzést játszottak le, de a komáromi liláknak
egyébként is szabadnapjuk volt,
mivel soron következő ellenfelük,
Vágbeszterce a tavaszi idény kezdetén visszalépett a bajnokságból. A IV. ligában remekül
teljesítettek régiónk csapatai, hiszen valamennyien győztesen
hagyták el a pályát. Az ötödik ligában Marcelháza nyerte a járási
rangadót, aminek bizony nem nagyon örültek Csallóközaranyoson. Azt azonban elismerték,
hogy vendégeik győzelme megérdemelt. Ismét a szentpéteriek
szolgáltatták a meglepetést, hiszen már-már ünnepelni kezdték
újabb győzelmüket, amikor… A
Területi Bajnokságban egészen
kimagasló mérkőzést vívott az újgyallai csapat Komárom ellen, de
a bátorkesziek is helytálltak az
„ekeli oroszlánbarlangban”. A
második osztályban vereséget
szenvedett a marcelházi fakó, de
a dunaradványiak győzelme Csicsó ellen – a nagykeszi pályán –
is megér egy kis kitérőt. Ők
ugyanis tíz emberrel diadalmaskodtak a csicsóiak fellett, miközben a hazaiak még a Jakubáč –
Mogyorósi Viktor játékvezetői
páros teljesítményéről is dicsérően nyilatkoztak.
RÉGIóBAjNOKSÁG
Eredmények: N. Ves n/V. – V. Ludince (elhalasztva), Domaniža – J.
Bohunice (elhalasztva), Skalica –
Gabčíkovo 1:1, Galanta – Šúrovce
0:4, Topoľníky – Bánovce n/B. (elhalasztva), L. Rovne – Beluša (elhalasztva), Palárikovo – Neded
(elhalasztva). KFC – szabadnapos
volt.
IV. LIGA
zselíz – Ímely 1:4 (0:2), Kender
3, Šimonič
A találkozó első tíz percében
ugyan kissé gyengélkedett az ímelyi
csapat, de aztán magasabb fokozatra kapcsoltak a fiúk, és szinte lefocizták a pályáról ellenfelüket.
Különösen Kender volt elemében,
akinek úgy látszik, nagyon jót tett
a tajvani „kiruccanás“. Az ímelyiek
meghosszabbították tehát veretlenségi sorozatukat a zselíziek ellen, és
a legjobb úton haladnak céljaik elérése felé.
Mocsonok – nagymegyer 0:2
(0:1), Pisár, Varga
A hazaiak megpróbálták alkalmazni a „surányi receptet”, tehát
igencsak támadólag léptek fel, de
most a nagymegyeriek résen voltak.
Lassan átvették a játék irányítását,

Izsa
és szinte felőrölték a hazaiak erejét,
akik egy óra játék után, erőnlétileg
sem voltak már igazi ellenfelek. „A
játékvezetői hármas szinte hiba nélkül látta el a feladatát, de megemelem a kalapomat a hazai szurkolók
előtt is, akik nagyon korrekt viselkedést tanúsítottak velünk szemben.
Ezt el kellett mondanom, mert a
mérkőzés kapcsán ezzel adós vagyok a hazai szurkolóknak, rendezőknek” – mondta el lapunknak
Tarcsi Imre, nagymegyeri klubelnök.
Gúta – ViOn „B” 2:0 (1:0), Kürti,
Magyar
„Az az igazság, hogy többet vártunk az aranyosmaróti fakótól, de
csalódnunk kellett. Az első félidőben
még úgy-ahogy állták a sarat, bár
akkor sem jelentettek veszélyt a kapunkra. Inkább a bírókkal való vitatkozásban jeleskedtek, aminek
később, egy kiállítás lett a jutalma. A
második félidőben már csak egy
csapat volt a pályán, ha figyelembe
veszem a sok elpuskázott helyzetünket, a vendégek akár elégedettek
is lehetnek ezzel az eredménnyel.
Magyar Zsolt szépségdíjas gólja
csak hab volt a győzelmi tortán” –
mondta el lapunknak Máté Tibor,
gútai klubelnök.
További eredmények: V. Lovce –
Štúrovo 1:0, Šurany – N. Život 4:0,
ČFK – H. Vrbica 6:0, Vrakúň – DAC
„B“ 1:0, Váhovce – Dvory n/Ž. 1:1.
V. LIGA – KELETI CSOPORT
Csallóközaranyos – Marcelháza
0:1 (0:0), Németh
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A gyorsan felejthető kategóriába
lehet sorolni ezt a rangadót, hiszen a
mérkőzés nagyobb részében csak
mezőnydühöngés folyt a pályán. A
szurkolók inkább fáztak, mintsem,
hogy egy jó focimeccs melegítette
volna őket. Helyzetek ugyan maradtak ki mindkét oldalon, talán több a
vendégek részéről. Így szoros győzelmük teljesen megérdemelt.
szentpéter – Cseke 2:4 (1:1), Urbánek, Lakatos Gy.
Szinte nincs hétvége, hogy a
szentpéteriek ne szolgáltatnának
meglepetést. Most is ez történt. A találkozó 70. percében Lakatos Gy.
góljával 2:1-re alakították az állást,
ami már győzelmet engedett sejtetni, ám… A vendégek öt perc leforgása alatt lőttek három gólt, ami
végül magabiztos győzelmet jelentett számukra.
Ógyalla – zsitvabesenyő 4:0
(4:0), Berecz és Czingel 2-2
A hazaiak gyorsan véget vetettek
a találkozónak, legalábbis annak
eredményét tekintve. A 16. és 34.
perc között lőttek négy parádés gólt,
ami persze kivetítette árnyékát a
mérkőzés további folyamatára. A hazaiak visszavettek az iramból, de így
is többször kerültek gólhelyzetbe.
Szombati ellenfelük ellen ez is elég
volt, ami viszont bosszantó, hogy
egy ilyen mérkőzésen Tóth Patrik, a
hazaiak játékosa feleslegesen kiállíttatta magát(!?)
Bánov – naszvad 0:0
A vendégek tálcán kínálták fel a

két bajnoki pontot ezen a találkozón vendéglátóiknak. Nyolcvan
percen át „döngették” a hazai
kaput, lőttek két kapufát, és mégis
meg kellett elégedniük az egy ponttal. Volt ugyan egy felső lécről lepattanó, amit a bíró sporin kívül
mindenki bent látott, de végül nem
ezen múlott a naszvadiak pontvesztése.
További eredmények: Podhájska
– Kozárovce 3:2, Tvrdošovce –
Kalná n/Hr. - elhalasztva, Komjatice
– Tlmače 1:0.
V. liga – Déli csoport:
Ekecs/Apácaszakállas – Nádszeg
(elhalasztva)
TERÜLETI BAjNOKSÁG
Hetény – Perbete (elhalasztva)
Izsa – Búcs 2:1 (1:0), Smolka,
Majer – Kovács
Egyperces néma csend előzte
meg a találkozót, amely alatt a
nemrégen elhunyt Pintér Gyulára,
az izsai csapat leghűségesebb
szurkolójára emlékeztek a csapatok
és nézők. Nagyon szép gesztus volt
a hazai rendezőktől! Ezután jött a
foci, amelyen két egyforma tudású
csapat mérte össze erejét, és a
szerencsésebb hazaiaknak sikerült
győzniük. Ahogy a mérkőzés után
elmondták, ezt a győzelmet Gyula
bácsinak ajánlották fel.
Šrobárová – Gúta „B” 1:2 (1:1),
Gažo Vl. – Németh, Kiss
Már első támadásukból gólt szereztek a vendégek, és ez elegendő

Búcs

erőt és hitet adott a későbbi történésekhez. Igaz, a hazaiak egyenlítő gólja után ők kezdték irányítani
a játékot, és amikor már készültek
megszerezni a győzelmet, a vendégek lőttek újabb gólt, amit aztán a
mérkőzés végéig sikerült megőrizniük.
Madar – Tany 2:1 (0:0), Csicsó
R., Boros – Bódis
A közepes iramú mérkőzésen a
vendégek nagyon közel álltak egy
szép döntetlenhez, de ezen a vasárnapon a szerencse is elpártolt
az egyre rokonszenvesebb focit játszó tanyiaktól.
Dunamocs – Lakszakállas 3:1
(3:1), Lajos T. 2, Lajos E. – Mészáros
A hazaiak nagyon gyorsan kétgólos előnyre tettek szert, ami visszafogottságot idézett elő részükről,
így jöhettek előre a lakiak is, akik
szintén elpuskáztak egy-két jó helyzetet. Mindezek ellenére a hazaiak
győzelme egy pillanatig nem forgott
veszélyben.
Pat – Keszegfalva 1:2 (1:1), Lakatos Kr. – Budai, Oláh
A hazaiak szereztek vezetést, de
az első félidő végéig a vendégeknek sikerült egyenlíteniük. A második félidőben, azonban olyan
események történtek a pályán,
amelyekért a patiak kizárólag Mogyorósi Gyula játékvezetőt tették felelőssé. Elmondásuk szerint, egy
fatális játékvezetői tévedés után a
vendégek szereztek gólt, ami végül
a győzelmüket jelentette.
Dulovce – FK Activ 1:0 (0:0),
Ďatko
„Egy magas színvonalú mérkőzésen sikerült győzelmet aratnunk a
régió jelenleg egyik legjobb csapata
ellen. Bátran kijelentem, hogy az
ekeliek kivételével, ilyen remek csapat ellen még ebben az idényben
nem játszottunk. Győzelmünk ezzel
lényegesen
felértékelődött”
–
mondta el lapunknak Roman Kajan,
a hazaiak klubelnöke.
Ekel – Bátorkeszi 2:0 (1:0),
Filko, Horváth
A vendégek nagyszerűen védekeztek ezen a magas színvonalú
mérkőzésen, így megúszták nagyobb bajok nélkül. Védelmüket nagyon nehéz volt feltörni, sőt, a
hazaiak sem kerültek annyiszor
helyzetbe, mint az előző mérkőzéseken. A bátorkesziek egy-két
„kontrája” ugyan nem járt sikerrel,
de ezzel együtt, jó mérkőzést látott
az igényes ekeli közönség.
TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
Csicsó – Dunaradvány 0:1
(0:1), Tóth P.
nagysziget – Bogyarét 3:0
(3:0), Dani, Lengyel, Molnár L.
Bogya/Gellér – Vágfüzes/Kava
2:1 (0:1), Kürthy, Kollár – Kosa
Őrsújfalu – Marcelháza „B” 2:1
(2:0), Boros P. 2 – Marcinko T.
Ifjúságfalva – Martos 2:2 (2:0),
Győri, Tóth – Pšenák 2
Megyercs és nemesócsa – szabadnaposak voltak.

Kézilabda

A csallóközaranyosiak
öröme és bánata
áromhetes szünet után folytatódott a női I. és II. liga mérkőzéssorozata. Az I. ligában idegenben raboltak pontot a csallóközaranyosi lányok, bár az örömbe azért vegyült egy kis üröm is. Az egy pont
idegenből ugyan dicséretes teljesítmény, de ha két perc választ el egy
csapatot a győzelemtől… A naszvadi/ímelyi csapat vasárnap este, lapzártánk után játszotta mérkőzését Mocsonok ellen, erről a találkozóról jövő heti számunkban tudósítunk. A II. ligában jó iramú, a nézők
számára látványos mérkőzést játszottak a gútai lányok.

H

NőK I. LIGA
Bánovce n/B. – Csallóközaranyos 17:17 (10:7)
Egyik extrémből a másikba estek
a csapatok ezen a találkozón, de
mondhatnánk úgy is, hogy minden
szempontból változatos meccset
vívtak. A találkozó 15. percében
már 8:2 arányban vezettek a hazaiak, ami semmi jóval nem kecsegtette az aranyosiakat. Mindezek ellenére, félidőig szépen felzárkóztak
Talár edző lányai, és szorosabbá
tették a mérkőzést. Aztán a második
félidő elején ismét lazábbra vették a
figurát, ami újabb hazai távolodást
eredményezett, így a 38. percben
megint hétgólos előnyt tudhattak
magukénak a hazaiak (14:7). Ami
viszont ezután következett, arra sokáig fognak emlékezni mindkét csapat játékosai. Valami varázsszóra
feltámadtak az aranyosi lányok, és
több mint tíz percig esélyt sem adtak
ellenfelüknek a gólszerzésre, miközben ők maguk szórták a gólokat
becsületesen. Tény, hogy két perccel a mérkőzés vége előtt 15:17 világított az eredményjelzőn, és nagyon úgy látszott, hogy… Aztán
mégsem. Felállásban ugyan ezután
sem tudtak a hazaiak mit kezdeni a
vendégek védelmével, de két gyors
ellentámadásuk után, valami csodával határos módon, mégis sikerült egyenlíteniük.
Pint János, klubelnök: „Való
igaz, hogy kezünkben volt a győze-

lem, talán nagyobb taktikai fegyelemmel ezt el is érhettük volna, de
én így is nagyon pozitívan értékelem
ezt a döntetlent. Lányaink kétszer is
felálltak szinte már a padlóról, és ez
nagy küzdőszellemre vall. Ilyen
szempontból a döntetlen is csodálatos eredmény” – mondta el lapunknak a klubelnök.
Vendég góldobók: Turza 6,
Kasznár 4, Szabó J. 3, Zakál 2, Behinská és Gőgh 1-1.
naszvad/Ímely – Mocsonok –
lapzártánk után játszották
NőK II. LIGA
Gúta – nyárasd 29:24 (16:14)
A háromhetes kihagyás ugyan
érezhető volt a csapatok játékán, főleg a hazaiakén, akik a 29 gólon kívül, talán ugyanennyi helyzetet is elpuskáztak. Igaz, mindezt egy nagyon szívós ellenféllel szemben,
amely ugyan szemre tetszetős játékkal rukkolt elő, de a hazai védelemmel szemben nem sok esélye
volt akár csak az egy pontra is. A
hazai csapat végig vezetett, így egy
pillanatig nem volt kétséges a győzelme. A mérkőzés legnagyobb
nyertesei azonban a nézők voltak,
hiszen egy gólokban gazdag, látványos mérkőzésnek lehettek szemtanúi.
Hazai góldobók: Szabó 7, Haris
S. 6, Navrátilová K. 4, Bogár, Molnár
B. és Navrátilová T. 3-3, Néveri 1.

Heti focimenü
FELnŐTTEK
2013. április 13. (szombat) 15.30 órakor: nagymegyer – Ímely (IV.
liga), Marcelháza – Tardoskedd (V. liga – Keleti csoport), Ifjúságfalva –
Megyercs (Területi Bajnokság II. osztály) 2013. április 14. (vasárnap)
15.30 órakor: naszvad – Ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Ekel – Hetény, Bátorkeszi – Dulovce, FK Activ – Pat, Keszegfalva – Dunamocs,
Madar – Lakszakállas, Tany – Šrobárová, Gúta „B” – Izsa, Búcs – Perbete
(Területi Bajnokság), Martos – Őrsújfalu, Marcelháza „B” –
Vágfüzes/Kava, Bogya/Gellér – Nemesócsa, Bogyarét – Csicsó. Dunaradvány és Nagysziget – szabadnaposak lesznek (Területi Bajnokság II.
osztály).
Ligásaink idegenben:
Nagyölved – KFC (Régióbajnokság), DAC „B” – Gúta (IV. liga), Tolmács
– szentpéter, Cseke – Csallóközaranyos (V. liga – Keleti csoport),
Nagymagyar – Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport)
TErÜLETI BAJnOKsÁG – IFJÚsÁGIAK
2013. április 13. (szombat) 15.30 órakor: Dulovce – Perbete, Hetény –
Őrsújfalu, FK Activ – Madar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RÉGIóBAjNOKSÁG
Šúrovce
17 12 3 2
Komárno
16 9 5 2
Skalica
17 8 6 3
Palárikovo
16 8 6 2
Topoľníky
16 8 2 6
L. Rovne
16 7 4 5
Gabčíkovo
17 6 4 7
Beluša
16 5 6 5
Galanta
17 6 3 8
J. Bohunice
16 6 3 7
V. Ludince
16 6 3 7
Bánovce n/B. 16 6 1 9
Domaniža
15 5 1 9
N. Ves n/V.
15 1 4 10
Neded
16 1 3 12
IV. LIGA
Vrakúň
18 11 4 3
V. Meder
18 11 3 4
Vion "B"
18 10 5 3
V. Lovce
18 10 3 5
Šurany
18 10 2 6
Dvory n/Ž.
18 9 4 5
Kolárovo
18 9 2 7
Čfk Nitra
18 7 6 5
Močenok
18 8 2 8
N. Život
18 7 3 8
Želiezovce
18 7 3 8
Štúrovo
18 6 4 8
DAC "B"
18 4 5 9
Imeľ
18 3 4 11
Váhovce
18 3 3 12
H. Vrbica
18 2 1 15
V. LIGA
Tvrdošovce
16 11 2 3
Hurbanovo
17 11 2 4
Kalná n/Hr.
16 9 2 5
Bánov
16 9 2 5
Komjatice
17 8 3 6
nesvady
17 7 4 6
D. Ohaj
16 6 7 3
Čaka
17 5 7 5
Marcelová
17 6 3 8
Kozárovce
17 4 7 6
Podhájska
17 5 4 8
Bešeňov
16 6 1 9
sv. Peter
17 5 2 10
zlatná n/O.
17 5 0 12
Tlmače
17 4 2 11

58:20
39:17
34:12
24:21
36:33
35:25
22:22
29:32
21:31
33:29
36:39
26:41
23:64
32:43
24:43

35
35
29
29
27
25
25
22
21
19
19
19
17
15
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Ekel
18 16 2 0 74:9
Dulovce
18 11 1 6 41:30
Perbete
17 9 6 2 36:19
Gúta "B"
18 10 2 6 43:32
Búcs
18 9 2 7 31:28
Izsa
18 7 6 5 28:24
Šrobárová
18 8 3 7 33:35
Bátorkeszi
18 7 4 7 29:26
Dunamocs
18 7 3 8 44:48
Keszegfalva
18 7 3 8 34:38
Madar
18 7 1 10 27:40
Fk Activ
18 6 2 10 35:47
Hetény
17 5 2 10 26:27
Lakszakállas 18 5 1 12 27:50
Pat
18 4 3 11 28:54
Tany
18 4 1 13 28:57

50
34
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29
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27
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24
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20
17
16
15
13

1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

35:19
30:16
32:17
21:13
21:27
28:15
21:22
16:15
27:27
25:27
20:23
12:19
17:30
6:25
14:30
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32
30
30
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25
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21
21
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16
7
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33:16
47:19
45:23
31:21
29:20
36:28
22:17
31:23
33:31
23:25
21:33
27:27
19:24
19:48
16:44
18:51
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36
35
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27
26
24
24
22
17
13
12
7

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
nemesócsa 13 12 1 0 44:5 37
Marcelháza "B" 14 11 1 2 55:15 34
Őrsújfalu
13 8 1 4 44:16 25
Dunaradvány 14 8 0 6 36:27 24
Megyercs
13 8 0 5 24:24 24
Bogya/Gellér 14 7 1 6 30:39 22
Nagysziget
13 6 3 4 22:16 21
Vágfüzes/Kava 13 4 1 8 27:31 13
Csicsó
14 3 3 8 17:34 12
Martos
13 2 4 7 19:46 10
Ifjúságfalva
14 0 5 9 12:34 5
Bogyarét
14 0 4 10 8:51 4

SPORT
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Asztalitenisz

2013. április 8.
Birkózás

Újabb sikeres Csapatban bronzérem
Húsvéti Torna n
egyedik alkalommal rendezték meg a Gútai
Városi sportcsarnokban azt a húsvéti asztalitenisz tornát, amelyen a Polgármesteri Kupáért
küzdött meg a negyven, tornára benevező versenyző. A hazai versenyzőkön kívül megjelentek a
komáromi, érsekújvári, ifjúságfalvai, dunamocsi,
vágfüzesi, újgyallai, kamocsai és szímői sportbarátok is, akik nemcsak részvételükkel, de tudásukkal egyaránt magasra tették a már hagyományos
torna színvonalának mércéjét.

n

agyszerű eredményt értek el a madari
birkózók a mezőfalvai nyers László
Emlékversenyen, amelyen 12 csapat vett
részt 10-10 versenyzővel. régiónkat immár negyedik alkalommal képviselték a
madariak ezen a rangos versenyen, és a
remek egyéni teljesítményeknek köszönhetően, Kohút Milán vezetőedző csapata
először állhatott fel a dobogóra. Tíz versenyzője közül ugyanis kilencen végeztek dobogón az egyéni versenyekben.
Csapatban a győztes Dunaújváros és az
ezüstérmes Budapesti Vasas s.C. előzték
meg a madariakat.

Az egyéni versenyekben elért madari
eredmények:
26 kg: 2. Sluka Ádám
30 kg: 2. Tóth Dávid
32 kg: 3. Domonkos Máté
36 kg: 3. Brand Alex
40 kg: 3. Kajtár Sándor
46 kg: 1. Kovács Nikolasz
50 kg: 6. Csicsó Kevin
54 kg: 1. Sluka István
63 kg: 3. Tóth Gergely
85 kg: 2. Uhlík Krisztián

A tornát két korosztályban rendezték meg (20-50 évesek
és 50 év felettiek), mindkét csoportban remek küzdelmeket
láttak a sportág kedvelői. Az 50 év felettiek csoportjában feltétlenül ki kell emelni a 67 éves Mahor Mihály és 66 éves id.
Navrátil János, valamint a szintén 66 éves szímői Bombicz
Béla teljesítményét. Ők hárman, korukat meghazudtolva látványos megoldásokkal kápráztatták el a szurkolókat, példát
mutatva sok ﬁatal versenyzőnek is.
Az egyes kategóriák helyezettjei:
20 és 50 év közötti korosztály:
1. Chylík Peter – Komárom
2. Pollák László – Gúta
3. Danczi Szabolcs
– Érsekújvár
4. Balogh Árpád – Gúta
5. Tuška Marcell
– Ifjúságfalva
6. Leczkési Sándor – Gúta
7. Rajtár Marian – Gúta
8. Gáspár Gyula
– Dunamocs
50 év feletti korosztály:
1. Izsák Tibor – Kamocsa
2. Holek Jaroslav
– Komárom
3. Bombicz Béla – Szímő
4. Habara Juraj – Komárom
5. Mahor Mihály – Gúta

6. Džupon Vlastimil – Gúta
7. id. Navrátil János – Gúta
8. Szabó József - Gúta
A párosok versenyében:
1. Izsák T.
– Pográny Gy. (Kamocsa)
2. Chylík P. – Habara J.
(Komárom)
3. Pollák L. – Kajan J.
(Gúta-Komárom)
4. Leczkési S. – Tuška M.
(Gúta-Ifjúságfalva)
A torna legjobb játékosa a
kamocsai Izsák Tibor lett,
aki a kategóriák győzteseinek „szuperdöntőjében” 3:1
arányban bizonyult jobbnak
ellenfelénél.

A bronzérmes madari csapat

Sakk

XV. Hetényi János sakktorna
izenötödik alkalommal rendezték meg Ekelen a neves tudósról, Hetényi Jánosról elnevezett sakktornát. A feltörekvő ekeli ﬁatalok mellett komáromi és nagymegyeri amatőr és
proﬁ versenyzők is beneveztek a hagyományos tornára, sőt, a tizennyolcas mezőnyben ott
volt az egykori budapesti nagymester, Kertész Ferenc is, aki végül veretlenül végzett a második helyen, megelőzve a nagymegyeri Iván Imrét. A tizenhét fordulós, remek hangulatú körmérkőzéses csata a komáromi Szabó Attila győzelmével zárult, aki megismételve tavalyi teljesítményét, másodszor vehette át az értékes serleget.
A verseny szünetében a résztvevők hagyományosan koszorúzással tisztelegtek a község
híres szülöttje, Hetényi János polihisztor emlékműve előtt.
-sza-

T

Súlyemelés

Mezei országos csúcsai
jult erővel kezdték meg a nagymegyeri veterán súlyemelők az idei szezonjukat. A csallóköziek március 9-én Havířovba utaztak, ahol a
cseh veterán liga csapatbajnoki első fordulóját
bonyolították le, a fürdővárosiak már hagyományosan egyetlen külföldi gárdaként kapcsolódnak be a masters bajnokságba.

Ú

A nyolccsapatos versengés nyitófordulójáról a
nagymegyeriek szóvivője, Lénárt Rudolf így számolt
be: „Megújult csapattal vettünk részt, ugyanis két
régi sportolónk, Juhász László és Megály János is
rajthoz állt, hozták a formájukat, pedig csak januárban kezdték újra az edzéseket. Köztudottan a legjobb
Mezei Tibor, egy korábbi versenyen)
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

súlyemelőnk, Mezei Tibor összesen öt új szlovák rekordot állított fel a kor- és súlycsoportjának megfelelő
kategóriában, szakításban 13, lökésben pedig 12 kgmal teljesített többet az addig érvényes csúcsnál, ez
összetettben további két új rekordot jelentett. Szabó
Ferenc is nagyon jól teljesített, most is bizonyította,
hogy remek versenyző”. A nagymegyeriek egyéni
teljesítményei: Mezei Tibor - lökés 120 kg, szakítás
145 kg, összetettben 265 kg, Szabó Ferenc 106 + 130
= 236 kg, Juhász László 70 + 92 = 162 kg, Megály János 75 + 105 = 180 kg, Lénárt Rudolf 75 + 100 = 175
kg. A cseh veterán csapatbajnokság dobogósai az 1.
fordulót követően: 1. Sokol Ostrava 996,4 pont, 2.
Nagymegyer 963,6 pont, 3. Baník Havířov 939,9
pont.
Kép és szöveg: Kovács zoltán

