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A testület
i ülésen tö
rtént
Többek közt erről is döntöttek
a múlt csütörtöki majdnem tizenkét órán át tartó képviselő-testületi ülésen a komáromi városatyák. Az eladási
szándék mellett perszonális
kérdésben is döntöttek. A kényes kérdések mellett határoztak hálás kérdésekben is,
mégpedig a Pro Urbe-díj várományosait is megszavazták, valamint idén kiosztanak
egy díszpolgári címet is a Komáromi Napok keretén belül.
Folytatás a 3. oldalon

Igazgatóváltás a városi cégben
Komárom
képviselők megszavazták (18
igen, 1 nem, 5 tartózkodott),
hogy Nágel Dezsőt, a Comorra Servis eddigi igazgatóját azonnali hatállyal menesszék funkciójából, és
kinevezzék a megbízott igazgatót
Nagy Tamás személyében. A megbízott igazgató a sikeres pályázat lezárásáig tölti be ezt a funkciót.

A

Összefogás, civilek,
színvonalas műsor
Komárom

A javaslatot maga a polgármester, Anton Marek
terjesztette be, mivel elmondása szerint Nágel
Dezső már nem élvezi a bizalmát és a járulékos
szervezetben nem volt megfelelő a gazdálkodás,
a könyvelés. Nágel Dezső lapunknak elmondta:
„Tudomásul vettem a polgármester és a képviselő-testület döntését, és nem kívánok többet nyilatkozni az ügyben”.
Folytatás a 3. oldalon

endhagyó Komáromi Napoknak nézünk elébe április huszonhattól május elsejéig. A város a társszervezőkkel színvonalas programokat állított össze és bíznak abban, hogy az idei ünnepségsorozatra sokan kilátogatnak. A már megszokott, minden évben visszatérő
rendezvények mellé ebben az évben csatlakoztak újabbak. Ilyen a Wake Up Day május elsején és a Dunai Napok elnevezésű szakmai és kulturális programsorozat.
Folytatás az 5. oldalon

R

Elengedték a drogdílereket Komáromban
énteken – április ötödikén - három magyaror- A JOJ televízió információi szerint a lefoglalt anyagot
szági drogcsempészt fogott el a szlovák ká- mefedronból készítették, ami bár Szlovákiában be
P
bítószer-ellenes rendőri egység és a magyar van tiltva, egy tapasztalt vegyész könnyen készíthet
rendőrség a komáromi felnyitható hídon. Hatalmas mennyiségű drog volt náluk, ám szabadon
kellett őket engedni.
Több mint 10 kiló kristályos, fehér anyag volt náluk,
amit Magyarországra akartak szállítani a magyar autópálya-karbantartó vállalat járművével. Andrea Dobiášová rendőrszóvivő szerint azonban a szállítót és
a két dílert ki kellett engedni, ugyanis az anyag Szlovákiában nincs betiltva.

belőle olyan anyagot, ami már nincs tiltólistán, s hatásai ugyanolyanok.
Zuzana Čižmáriková, az egészségügyi tárca szóvivője szerint az anyagot gyors eljárással be lehet tiltani.
A JOJ televízió beszámolója szerint erre szükség
lenne, ugyanis három héttel ezelőtt a fenti okok miatt
azokat a betonkeverős drogkészítőket is el kellett engedni, akiket Gadóc (Komárom) városrészben egy
családi házban fogtak el a rendőrök.
(b)

A jó dolgok az égből jönnek.
freeSAT sz
er
teljes kö elés
ügyintézésrű
sel
A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!

MEMO SERVIS
L e t n á 5 , Ko m á r n o
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Igazgatóváltás a városi cégben

Önálló listán Népszavazás lesz Ekelen
A
indulnak
Csicsó
Magyar Közösség Pártja Komáromi járásbeli alapszervezetei közgyűlést tartottak a csicsói kultúrházban. A megjelentek értékelték az eltelt néhány hónap
munkáját és felvázolták az elkövetkezendő időszak teendőit. A küldöttek döntöttek arról, hogy a Magyar Közösség Pártja önálló listával méretteti meg magát az
őszi megyei választásokon.

A

A magyar párt megyei képviselőjelöltjei a Komáromi járásban: Becse Norbert (Naszvad), Földes Csaba (Csicsó),
Gyarmati Tihamér (Szentpéter), Horváth Árpád (Gúta), Petheő Attila (Komárom), Stubendek László (Komárom), Szabó
Olga (Pat), Szalay Rozália (Kolozsnéma). A konferencia
megyei elnökjelöltnek Petheő Attilát javasolja a párt Kerületi
Tanácsa döntéshozóinak.
Az MKP a Komáromi járásban május hónapban tárgyalóasztalhoz hívja a járás összes olyan civil szervezetét, közéleti szereplőjét, aki a régióért és a magyar közösségért kíván
tenni, hogy közös stratégia kidolgozásába kezdjünk.
Az MKP a régióban csak olyan programmal kíván a választásokon a polgárok elé állni, ami közösségi konszenzussal
születik. Olyan stratégiának kívánunk a megvalósítói és képviselői lenni járásunkban, ami a családok számára biztonságot, a ﬁatalok számára jövőképet, a nemzetrész számára
boldogulást jelent.
Az alábbi címen várjuk a civil szervezetek jelentkezését,
hogy májusban munkához láthassunk és június 16-án délelőtt
Izsán programot alkothassunk: komarom@mkp.sk.
mkp

Növelnék az oktatás
ﬁnanszírozását
GDP 6 százalékát kitevő összegre növelné 2020-ig
az oktatásügy ﬁnanszírozására szánt összeget a
szlovák oktatásügyi minisztérium - derült ki a szaktárcának az oktatásügy helyzetét elemző jelentéséből,
amelyet múlt szerdán hagyott jóvá a szlovák kormány.

A

A szaktárca középtávú célkitűzéseit vázoló jelentés a pedagógusok béremelését is előirányozza, a tervek szerint a tanárok átlagbére 2020-ig el kell, hogy érje a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagbérének 75 százalékát.
Szlovákiában az oktatásügybe áramló pénzek szintje az elmúlt években a bruttó nemzeti termék 3,5 és 4 százalékát kitevő összeg körül mozgott. Ezzel Szlovákia mélyen alatta
marad annak az aránynak, amelyet az OECD tagállamokban
átlagosan az oktatásügy ﬁnanszírozására költenek. Amenynyiben a szlovák szaktárca célkitűzései megvalósulnak,
Szlovákia 2020-ra teljesítené az oktatásügy ﬁnanszírozási
szintjének az OECD országokban kimutatott átlagát és
egyúttal azt a szintet is, amelynek elérése a pedagógusok
egyik fő követelése volt a tavaly ősszel kirobbant tanársztrájkuk során.
Az oktatási minisztérium terveinek megvalósulása egyelőre
kérdéses, mivel a ﬁnanszírozási célok támogatását az oktatásügyben megvalósítandó átfogó szerkezeti reform kidolgozásához és megvalósításához köti a pénzügyi tárca.
A minisztériumi jelentés ugyanakkor több reform megvalósítását is előirányozza. A reform sarkalati pontja az iskolahálózat optimalizálása, és az oktatásügyi intézmények hatékonyságának növelése. Ez utóbbit az egy osztályra eső diáklétszám növelésével illetve a kevesebb, de jobban megﬁzetett pedagógussal, e két tényező együtthatásával akarja
megvalósítani a szaktárca.
A minisztérium jelentésében stratégiai elképzelésként szerepel a tankönyvpiac liberalizálása, valamint az is, hogy az
alapiskolák felső tagozatain és a középiskolákban a humán
tárgyak térvesztése mellett kulcstantárggyá váljon a matematika.
mti

z elmúlt héten, pénteken megtelt a
helyi kultúrház nagyterme, ahol a lakosoknak egy falugyűlés keretén belül
bemutatták azt a projektet, mellyel szeretnék felszámolni a jelenlegi „szeméttelepet”. A kivitelező kisﬁlmen mutatta be,
hogy milyen hulladékfeldolgozó-telepet
építenének ki a községben. Vladimír Hudec, a kivitelező cég képviselője elmondta: „A legújabb szemétfeldolgozási
technikát kínáljuk, egy újrahasznosítási
lehetőséget”.

A falugyűlést Fekete Iveta polgármester nyitotta meg, aki kitért arra, hogy szomorúan ﬁgyeli a községben történteket: névtelen levelek, emberi kapcsolatok megromlása és
hangulatkeltés. Röviden ismertette a szeméttelep eddigi „történetét”. Majd szót kapott
a befektető cég (Tehnix Kft.) ügyvezető igazgatója, Vladimír Hudec. „Személy szerint
már 20 éve foglalkozom a szemétfeldolgozás
problematikájával. Cégünk a legmodernebb
technikát kínálja. Ekelen nem szemétégetőt
akarunk kiépíteni, hanem egy mechanikus
hulladékfeldolgozót. A lerakott szemetet feldolgozzuk, osztályozzuk, és a felhasználható anyagokat újra hasznosítjuk. A helyi feldolgozó üzem egy óra alatt öt tonna hulladékot lenne képes feldolgozni, valamint a lakosok kommunális hulladékért ﬁzetett díját is
csökkenteni tudnánk” – mondta az ügyvezető igazgató.
A bemutató után teret adtak a lakosok kérdéseinek is. Csicsó János helyi lakos több
kérdést is intézett a cégvezetőnek, majd ismertette, hogy összegyűjtött 670 aláírást,
ami azt eredményezi, hogy a községben
népszavazást fognak kiírni, melynek kérdése
úgy szól, hogy a jelenlegi hulladéktároló, és
az azt eddig üzemeltető Ekeltour Kft. maradjon-e tartósan a község tulajdonában. A
fent említett úr szavaiból továbbá kiderült,
hogy ő áll az mögött a névtelen levél megírása mögött is, amelyet szerkesztőségünkbe egy csuklyás férﬁ juttatott el pár héttel ezelőtt. Továbbá olyan kérdések is felmerültek, hogy nem lesz-e bűz, ha a hulladékot mozgatni fogják? Vladimír Hudec válaszolt: a technikai feldolgozás nem jár
bűzzel, és a feldolgozott hulladékot el is vi-

szik, tehát nem lesz itt semmi, ami bűzölögjön. Újra előkerült a szemétégető kérdése,
erre az igazgató határozottan válaszolt, nincs
szó szemétégetőről, mivel ez nincs is a cég
proﬁljában. Majd rámutatott arra, hogy ha
sikerül megegyezni a községnek a Tehnix
Kft.-vel, akkor az építkezési engedélyeket a
község adja ki, így tudni fogja, hogy mit fognak építeni.
A jelenlévő nyolc képviselő is elmondta, miért is szavaztak a szemétfeldolgozó mellett
vagy ellen. Csepy Nándor kiemelte a munkahelyteremtés fontosságát, mivel a befektető 30 új munkahelyeket létesítene. Szokol
Zsolt nem lát a befektetésben semmi károsat, hiszen a felhalmozott hulladék el lesz távolítva. „Meggyőzött a világszínvonalú technológia, ha Bécsben megfelel az embereknek, akkor Ekelen miért nem?” – tette fel a
kérdést Kulcsár Szabó Sándor. Bohos Éva
képviselő szintén a munkahelyteremtés fontossága miatt döntött a befektető mellett. Németh Norbert felvázolta, hogy már több mint
egy éve foglalkozik a problematikával. Véleménye szerint a befektetésnek több az előnye, mint a hátránya. Olláry Vidor rámutatott,
hogy a község számára a „szemétdomb” bezárása gazdaságilag nem előnyös, mivel az
elszállítás így drágább lenne a lakosok számára. Nagy Anita ismertette a lakosokkal,
hogy ő egy korábbi képviselő-testületi ülésen
egy módosító javaslatot is beterjesztett,
melyben a domb lefedését és rekultivációját
preferálná. Véleménye szerint, a javasolt beruházás közel van a községhez, amiben veszélyeket lát. Végül Török Anikó szólalt fel:
„Amit előadott az ügyvezető az szép és jó, és
én lennék a legboldogabb, ha mindez így
meg is valósulna. Ebben a kérdésben mindig
tartózkodtam, mert szerettem volna elérni,
hogy a falu lakosai is be legyenek vonva a
döntésbe. Nem értem mire ez a nagy sietség, nem vagyok a jó elrontója, de kevés információt kaptam ahhoz, hogy merjek szavazni.”.
Tehát előreláthatólag május végére fogják
kiírni a népszavazást. Mivel a községben
1222 választásra jogosult polgár él, és a petíciót 670 lakas aláírta, így most már a lakosok kezében van a döntés joga.
Szénássy Tímea
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Folytatás az 1. oldalról
Az interpellációkban új és régi keletű kérdések is felmerültek. Andruskó Imre tájékoztatta a testületet, hogy Gadóc városrészben
négyszeresére növekedett az ingatlanadó,
miközben az ingatlanadó emelkedése nem
volt benne a költségvetésben. „Nagy Jenő
félrevezette a testületet“ – mondta Andruskó
Imre. Nagy Jenő válaszában elmondta:
„Nem szándékosan történt az emelés. Gadóc bekerült egy új adósávba és ez 11 vállalkozót, valamint néhány ingatlan-tulajdonost érint“. A polgármester, Marek Anton kijelentette, hogy ilyen máskor nem fordulhat
elő, és meglesznek a következményei az
esetnek.
Keszegh Béla is több kérdést intézett a városvezetéshez. Először is számon kérte a
játszóterek javításait, az iskolák körüli biztonságos közlekedés kiépítését, valamint információt kért arról, hogy a kátyúk javítása
mikor fog megkezdődni. Patus Sándor illetékes osztályvezető a képviselő kérdésére azt
válaszolta, hogy folyamatosan folyik az utak
javítása. A volt Prior melletti útszakaszt már
megjavították, a héten folytatják a Petőﬁ
utca, a Duna rakpart és a II-es lakótelep kátyútalanítását.
Az őrsújfalusi városrész képviselője, Kantha
Mária arról érdeklődött, hogy a beadott petíciójukra miért nem kaptak választ, miközben a törvényes határidő már lejárt a válaszadásra. Továbbá megemlítette, hogy

2009-ben Őrsújfalu határában egy olajsajtoló
üzemet szerettek volna építeni, azonban a
mai napig ebből nincs semmi. Felvilágosítást
kért, mivel a vállalat kedvezményes áron
kapta meg a telket, de a szerződésben volt
egy kikötés: ha nem épül meg a sajtolóüzem,
akkor a különbözetet vissza kell ﬁzetni a városnak. Szabó Béla alpolgármester elmondta, hogy megteszik a szükséges lépéseket, hogy a város megkapja a különbözetet.
Az interpellációk után megszavazták a képviselők, hogy ki kapja a Pro Urbe (városért)
díjat. Ipóth Barnabás és id. Batta György részesülhet ebben az elismerésben, a város
díszpolgára címet pedig Ivan Reitman Hollywood-i rendezőnek ítélték oda, aki mint köztudott Komárom város szülötte.
A volt poliklinika épületének eladását a város elektronikus aukció útján tervezi. A kikiáltási árat 797 ezer euróban szabták meg.
Mint ismeretes, ez az impozáns épület
másfél éve került a város tulajdonába, akkor telekcserékkel sikerült megoldani, hogy
Nyitra megyétől megkapja a város az objektumot. Mára már sajnos siralmas állapotban van, de már kitakarították és a tetőszerkezet egy részét is megjavították,
hogy fel tudják kínálni az esetleges érdeklődőknek. A testület nagy többsége igennel
szavazott, így zöld utat adtak az elektronikus aukciónak.
Szénássy Tímea

Nem kapott zöld utat a bicikliút
Gúta
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Program
keretében a Pons Danubii EGTC sikeresen pályázott
egy bicikliút megépítésére Komárom és Gúta között,
valamint a dél-komáromi Monostori erőd körül. A pályázat összértéke 2,5 millió euró, melyhez az érintett
városok öt százalék önrésszel járultak volna hozzá. Komárom esetében ez 80 ezer euró, míg Gúta esetében 25
ezer euró lenne. Azonban a ﬁnanszírozás módja és kivitelezése nem volt teljesen letisztázva, ezért a gútai
képviselő-testületi ülésen a jelenlévő 18 képviselő közül
17 nem szavazta meg a tervezetet.
Az európai uniós projektek- nukkal kezeskedni a kölcsönél utóﬁnanszírozással kell nért. Horváth Árpád, Gúta
számolni, ez annyit jelent, város polgármestere lahogy a projekt kivitelezése punknak elmondta: „Sajnáután a városnak ki kell ﬁzetni lom, hogy elesünk ettől a
az egész összeget, ami kö- pénzösszegtől, de felelősrülbelül ötszázezer eurót ségteljesen kellett döntetesz ki, tehát Gúta város nünk ebben a nehéz időben.
esetén ezt hitelfelvétellel Azonban ha világos képet
tudnák megoldani, és majd
az elszámolás után kapnák
vissza a befektetett összeget. A további hátulütője a
dolognak a képviselő-testület szerint, hogy a beruházó
a Pons Danubii EGTC
lenne, de mivel ez a társaság nem rendelkezik saját
vagyonnal, ezért a pályázatban résztvevő városoknak
kell hitelt felvenni és vagyo-

A

kapunk a projekt ﬁnanszírozására, akkor nem látom annak akadályát, hogy újból
megtárgyaljuk a képviselőkkel ezt a beruházást“.
Bara Zoltánt, a Pons Danubii EGTC igazgatóját meglepte a képviselő-testület
döntése. „A társulást alkotó
városok vezetőivel a héten
fogunk összeülni és megvitatjuk a kialakult helyzetet.
Egyelőre nem tudom, mi
lesz a projekt sorsa, mivel
csak akkor valósítható meg,
ha az összes város zöld utat
ad a bicikliút megépítésének, de amíg látjuk a megvalósítás lehetőségét, dolgozunk a megoldáson“ –
mondta a társulás igazgatója hetilapunknak.
szt

Folytatás az 1. oldalról
Mgr. Nagy Tamást, a Comorra Servis
megbízott igazgatóját kérdeztük megbízatásának ideje alatti terveiről.
• Pontosan meghatározott időre
szól az ön megbízatása?
- Pontos időpontot mondani nem tudok, a polgármester úr a törvények
értelmében kiírja a pályázati versenytárgyalást, és amikor az majd lezajlik, véget ér a megbízatásom.
• Mivel kezdi a munkát, hiszen köztudott, hogy nagyon sok probléma
vár megoldásra?
- Teljesen egyértelmű, elsősorban pontos áttekintést kell nyernem a vállalat jelenlegi helyzetéről. Ezen a héten kemény
munkába kezdek, ami azt jelenti, hogy ellenőrzést végzek
minden irányban, tehát áttekintem a vagyon állását, munka- és
egyéb szerződéseket, de minden mást is, ami összefügg a vállalat tevékenységével. Kétségtelen, nagyon sok munka vár
rám, de érzek magamban annyi erőt és energiát, hogy azt becsülettel elvégezzem.
• Perszonális kérdésekkel is foglalkozik majd?
- Mint mondtam, áttekintem a munkaszerződéseket is, és bár
nem áll szándékomban semmilyen „tisztogatás”, senkinek
nincs kiárendázott helye a vállalatnál. Amennyiben olyan megállapításra jutok, hogy valamelyik beosztás nem gazdaságos,
tehát felesleges, úgy természetesen lépni fogok.
• A cég és a város szempontjából is egyik kardinális kérdés a komáromi strand. Vannak már elképzelései annak jövőjét illetően?
- Van több létesítményünk, amelyeknek megoldása kardinális
kérdésként kezelendő, de ami a strandot illeti, ott elsősorban
a lehető legkorábbi megnyitásra fogok törekedni. Ez ugye függ
az időjárási viszonyoktól is. A strand területén szeretnék továbbá teret biztosítani a hazai kisvállalkozóknak, hiszen ahogy
mindenki láthatta, eddig a szolgáltatások nem működtek olyan
szinten, ahogy azt a látogatók szerették volna.
• Milyen mélyen lát bele a vállalat működésébe?
- Sokáig, mint polgár követtem a cég körüli eseményeket, de
később, a KFC egykori elnökeként már saját bőrömön is éreztem, mennyi probléma vár megoldásra. Sokat tárgyaltam az
igazgató úrral, így számomra már akkor világossá vált, hogy
ennek a cégnek a vezetése nem egy sétagalopp.
• Részt vesz a majdani pályázati kiíráson?
- Egyelőre úgy néz ki, hogy igen, de nem szeretnék elébe
menni az eseményeknek. Először azt a munkát kell becsülettel elvégezni, amire a megbízatásom szól, utána majd eldöntöm, és a testület is eldönti, hogy velem, vagy nélkülem működik-e jobban a vállalat.
-böröczky-

Támogatással sikerült
Őrsújfalu
omárom külvárosában a
helyi lakosok és támogatóik csinosítják környezetüket.
Első nekifutásként egy buszmegállót újítottak fel az új negyedben, de itt nem állnak
meg és már tervezik a futballpálya előtti buszmegálló cseréjét is. „A régi buszmegállókat még 1957-ben helyezték
ki“ – mondta el lapunknak Deminger János. Továbbá arról
is beszámolt, hogy az SSM
Slovakia s.r.o. (Miroslav
Rechtoris), Bakos Tibor és Markotics János segédkeztek a
kivitelezésben. Ezzel az összefogással szeretnék a városrészt támogatni, de kiemelte, hogy a városvezetés is segítette munkájukat, mivel rugalmasan és gyorsan sikerült elintézni a szükséges kérvényeket az új buszmegálló kihelyezéséhez.
ssy
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Pintér Béla és Társulata a
Komáromi Jókai Színházban
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Méhes László öt év után
új szerepben
minap mutatta be a Komáromi Jókai
Színház társulata Tasnádi István Magyar zombi című darabját. Méhes László
főrendező Pacsik Ferenc polgármestert
alakítja.

A

60 éves Komáromi Jókai Színházban április 27-én
19.00 órai kezdettel, az ünnepi évad soron következő
kísérőrendezvényeként, Pintér Béla: Szutyok című groteszk darabját tekinthetik meg az érdeklődők, Pintér
Béla és Társulata előadásában.

A

Akit kevésbé szeretnek, sohasem tudja pontosan, miért is
szeretik őt „kevésbé”. A világ igazságtalanságát okolja, vagy
az emberek érzéketlenségét, holott valójában érzelmi intelligenciájának fejletlensége; önzése és beszűkültsége miatt
kerüli őt mindenki. Mert bizony kerülik. Nem szívesen állnak
vele szóba. Nem szeretve lenni, pokoli kín. Tekintete összeszűkül, fogát összeszorítja, keze ökölbe szorul. Ilyenkor a
legveszélyesebb. Ő, akit kevésbé szeretnek.
Az egyedülállóan sokoldalú színházi alkotó, Pintér Béla célja,
hogy társulatával együtt, a társadalom és saját személyének
kritikus-ironikus megﬁgyelései alapján, a klasszikus drámai
hagyományra épülő, eredeti, kortárs, a mai magyar társadalmat érintő, egyszerre megrázó és szórakoztató színpadi
műveket hozzon létre. Sikereiknek köszönhetően a társulatot ma az egyik legjelentősebb és leginvenciózusabb színházi alkotóműhelyként tartják számon Magyarországon és
külföldön is.
Jegyek az előadásra a színház jegypénztárában vásárolhatók: hétfő–péntek: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 (valamint az
előadások kezdete előtt egy órával). Információ: 00421 35
7908 150 vagy a színház honlapján www.jokai.sk.
skronka

A Csemadok Komáromi Városi Szervezete
és a
Kossuth Téri Média Klub
bemutatja

Köztünk szólva 1.0
Delta • Komáromi Lapok • Szia Komárom • LOOK magazine

Másfél óra Révkomárom lapjaival
2013. április 24. szerda 18.00 óra
Csemadok-székház, Kossuth tér
Ne hagyja otthon a kérdéseit!
Szeretettel várjuk Önöket egy kellemes
hangulatú beszélgetésre. Jöjjenek el, és ismerjék meg
lapunk kulisszatitkait!

• Milyen élmény újra játszani?
- Öt éve nem volt új szerepem. Kát, a kígyót
játszom A dzsungel könyve és Le Foch orvos
ﬁát a Képzelt beteg című előadásokban, a
Pesti Színházban, de új szerepet nem próbáltam ez idő alatt. Frissítő élmény me-gint
játszani. A próbákon tettem, amit Bagó Bertalan rendező mondott, meg amit gondoltam,
a végeredményt jöjjenek el megnézni. Öt év
után az első meglepetés az volt számomra,
hogy úgy, hogy nagyon komolyan veszem a
színészi létezést, a rendezéshez képest tizedannyi energia kell hozzá. Kisebb a felelősség, a stressz. Az ember úgy érzi, hogy repül, és sokkal többet tud nevetni a próbafolyamat alatt, mint amikor rendez.
• Rendezőként is érte siker. A Pécsi Nemzeti Színházban színre vitt Picasso kalandjai című produkciójuk bekerült a Pécsi Országos Színházi Fesztivál, a POSZT
idei versenyműsorába. Akárcsak a komáromi III. Richárd.
- Örülök, hogy a Komáromi Jókai Színház
bekerült. Onnantól kezdve, hogy egy színház
megmutatkozhat a POSZT-on, igazodási
pont lesz, a részvétel a szakma elismerését
jelenti számára. A Picasso kalandjai személyes boldogság. Horgas Ádám barátommal
mi találtuk ki a klasszikussá vált svéd ﬁlmvígjátéknak ezt a színpadi adaptációját. Külön öröm, hogy a jogtulajdonosok kikötötték,
csak úgy adják a jogokat a pécsi színháznak,
ha a Pesti Színház általuk látott 2003-as előadásának alkotói rendezik. Dupla boldogság, hogy az előadás eljutott a POSZT-ra.

Méhes László a Magyar zombi előadásában. Balról Varsányi Mari, jobbról Bandor
Éva Jászai Mari-díjas
• Most a Made in Hungária című musicalt
kezdi rendezni. Úgy tudom, rengetegen
jelentkeztek a szereplőválogatásra. Hány
új arcot láthat majd a komáromi közönség?
- Megdöbbentett, hogy 120-an jelentkeztek.
Fel is szisszentem a tapasztalataim okán,
hogy egymás után jönnek majd, akik rosszul
gondolkodnak magukról, mást látnak magukban, és azt hiszik magukról, hogy tehetségesek. Nem így történt! Olyan hangminőségű emberek jöttek, hogy bármelyikükre rábíznám egy musical főszerepét. 22-en kerültek az utolsó körbe. Belőlük választottunk
ki öt szereplőt az előadásba.
Bárány János
Fotó: Kiss Gibbó Gábor

Elismerésben részesültek
itüntették Komárom
város legeredményesebb pedagógusait az elmúlt évben elvégzett eredményeik alapján. A Tiszti
Pavilonban
megtartott
rendezvényen a kitüntetettek átvehettek a város
vezetésétől egy emlékplakettet és egy oklevelet is.

K

Először az alapiskolák pedagógusait szólították: Milada Kolárikovát (Komenský
utcai alapiskola), Katarína

Pallyovát (Határőr utcai alapiskola), Kolek Margitot (Eötvös utcai alapiskola), Jelenka Évát (Eötvös utcai
alapiskola), Monika Melečkyovát (Rozmaring utcai
alapiskola), Marta Žabenskát (Rozmaring utcai alapiskola), Mészáros Adriannát
(Munka utcai alapiskola),
Károlyi Szikonya Juditot
(Munka utcai alapiskola),
Pfeiferlik Annamáriát (Jókai
Mór Alapiskola), Novák Ágotát (Művészeti alapiskola) és

Katarína Takáčovát (Szabadidőközpont), majd méltatták munkásságukat.
A helyi óvodák tanítónénijei
közül Andrea Bálintová (Eötvös utcai óvoda), Botló Angelika (Őrsújfalui óvoda),
Jana Jobbágyová (Kapitán
utcai óvoda), Krűger Zsuzsanna (Ferencesek utcai
óvoda) és Zuzana Tóthová
(Komáromi Kacz utcai
óvoda) részesültek elismerésben.
szt

Összefogás, civilek,
színvonalas műsor
Folytatás az 1. oldalról
„Városunkban április 26-án kezdődnek meg a
22. Komáromi Napok a két város (Észak- és
Dél-Komárom) közös testületi ülésével, ahol kiosztásra kerülnek a Pro Urbe, valamint a polgármesteri-díjak. Természetesen a Borok utcája a Nádor utcán kap helyet, míg a kézművesek a Megye utcán várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Elmaradhatatlan a 39. alkalommal megrendezendő futóverseny is és
számtalan sport- és kulturális programmal várjuk a látogatókat. A koncertek két helyszínen
zajlanak: a Tiszti Pavilon udvarán található
szabadtéri színpadon és a Tiszti Pavilon előtt
felállított nagyszínpadon. Idén sörsátrat nem
állítunk” – mondta el Weszelovszky Gábor, az
oktatási és művelődésügyi főosztály vezetője
a komáromi városi hivatalból.
A Wake Up Dayről már részletesebben beszámoltunk, egyik korábbi lapszámunkban.
Kovács Gyuri és Doktorík Bandi, a két szervező a nagysikerű Wakeupmegabuli bevételéből szervezik az egész napos május elsejei
programot. A gyermekeknek szeretnének legfőképpen kedvezni ugrálóvárral, kézműves
programokkal és a Kicsi Hang koncertjével, de
több fellépőt - Caramel, United, Back 2 Black,
FeelharmonX, ZBG, Leskay - is elhoznak Komáromba.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Retro számítógép kiállítás a Zichy palota egyik helységében (volt könyvesbolt). Erről Kovács Dávid tájékoztatott, majd elmondta,
hogy kétszer annyi számítógépet fognak kiállítani, igazi kuriózumokkal készülnek, versenyeket is szerveznek, valamint Rekop György
stand up-os művésszel emelik a kiállítás fényét és hangulatát az április 26-i megnyitón.
A PonsDanubii EGTC Dunai napokkal készül

április végén. Az európai polgárokért elnevezésű programsorozat keretén belül szakmai
workshopokat, koncerteket (Újhold, Antabus,
Aimee, Zdenka Predná, Vadkerti Imre, LGT
Revival Band) szerveznek, és az április 28-án
megrendezendő Csárda túrát is támogatják –
ismertette Bara Zoltán, a PonsDanubii EGTC
igazgatója.
A már hagyományossá vált Acacia team által
szervezett programok is várják az érdeklődőket az Anglia parkban. Lesz ott légvár, arcfestés, trambulin, airsoft, íjászat, paintball, Komárom hangja amatőr énekverseny, breakdance verseny és disco minden este a Komáromi Napok alatt.
Az idei Komáromi Napokat akár a komáromi
összefogás napjának is lehetne nevezni. Számos külső segítő érkezett, akik sok esetben
nemcsak a szervezést, de az anyagiak jelentős részét is átvállalták magukra. Így a tavalyihoz hasonló városi anyagi háttérrel egy sokkal színvonalasabb programot sikerült összeállítani a szervezőknek.
Természetesen hetilapunk április 22-én
megjelenő lapszámában olvasóink megtalálhatják a 22. Komáromi Napok részletes
műsorát.
ssy

A lakosság egyötöde ellen
folyik végrehajtás
tlagban minden ötödik
lakos ellen folytat eljárást a végrehajtó Szlovákiában, és a végrehajtások
száma évről évre nő - közölte statisztikai adatokra
hivatkozva a pozsonyi
Pravda napilap.

Á

Nyolc év óta folyamatosan nő
Szlovákiában a végrehajtók
által a hitelesekkel szemben
kezdeményezett végrehajtási
eljárások száma. Míg 2005ben közel 211 ezer ilyen eljárás megkezdésére vonatkozó
indítványt jegyeztek, jelenleg
a be nem fejezett végrehajtói
eljárások száma már elérte
az egymilliót. A tavalyi év során a Szociális Biztosító több
mint negyedmillió ilyen keresetet indított, és a három
egészségbiztosító által indítványozott keresetek száma is
túllépte a 120 ezret.
A végrehajtási eljárások számának növekedése a nem
banki pénzintézetek által
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nyújtott fogyasztói hitelek
mind nagyobb térnyerésével
is összefügg. A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) adatai szerint
a lakosságnak a nem banki
pénzintézetekkel szembeni
tartozása csak az elmúlt év
során 66 millió euróval nőtt. A
nem banki pénzintézetek által
nyújtott kölcsönök főként a kisebb összegű fogyasztói hitelek felvétele iránt érdeklődő
ügyfelek körében népszerűek.
Mivel az elmúlt időszakban
egyre nőtt az olyan esetek
száma, amikor a hitelesnek a
tartozást jócskán meghaladó
értékű ingatlana került végrehajtás alá, esetenként csupán
néhányszáz eurós tartozás
behajtása miatt, az igazságügyi tárca az év elejétől több
módosítást foganatosított a
végrehajtási
törvényben.
Ezek egyike a bajba jutott hiteles számára lehetővé teszi,
hogy a bíróságon óvással éljen a végrehajtással szem-

ben, amennyiben az annak
alapját képező adósság
aránytalanul alacsonyabb értéket képvisel, mint a végrehajtás tárgya.
A módosítás azonban nem
teljes mértékben váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, mivel kiderült, hogy a nem banki
pénzintézetek egy része így
már inkább a döntőbíróságokhoz folyamodik, mivel
azok csak a hitelszerződések
feltételeinek formai teljesítését veszik alapul a döntésnél,
amely fellebbezés híján 30
napon belül jogerőssé válik.
Az ilyen ügyekben az év eleje
óta jelentősen megnőtt a bíróságokhoz benyújtott fellebbezések száma. A kialakult
helyzetre azonban a nem
banki pénzintézetek is reagáltak, olyan tömeges beadvánnyal fordulva a bíróságokhoz, amelyben vállalkozói jogaik megsértését panaszolják.
mti

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó

Sz.

Elérhetőség

Adminisztrátor
AB-Financial, s.r.o. Komárom

4

Életrajz:
abﬁnancial@ab-ﬁnancial.eu,
0905 313 511

Eladó/nő, SR
Ing. Vladimír Urban, Hurbanovo-Zelený Háj

1

0907 100 849

Csőszerelő, Gaspipe s.r.o.
Ógyalla

1

035/7778869
gaspipe@gaspipe.sk

Péksegéd
Ľudmila Földesová F&K Pékség Komárom

1

035/7741273

Orvos, Elias s.r.o. Komárom

1

0905
730
0905 798 234

Értékesítő / raktáros, SR
C.E.G. Invest s.r.o. Hurbanovo

1

0905/865851

Hentes, SR (húskészítmények gyártása),
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort, Komárno

1

035/778 6204

1

09178/779421

2

0905 578 174

Adminisztrátor, Biznis partner s.r.o.
Komárom
Nevelő-asszisztens, SR
AMANTE n.o. Marcelová
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas
részére!

930,

Segédmunkaerő, Agrocontract Mikuláš a.s.
2
Perbete

035/6 484 062

Termelési segédmunkaerő, Michal Tóth –
CREDO, prevádzka Komárno, Kizárólag
40 % feletti rokkantnyugdíjas részére

15

Életrajz a misel@
citromail.hu
e-mail címre

Varrónő, Jobfashion s.r.o. Komárom

20

0915 776 867
peterlukac@jobtex.sk

Karbantartó, SR
NOE s.r.o. prevádzka Komárom
1
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

035/7710098
Hívni munkanapokon
7,30 és 12,00 óra között

Üzleti menedzser, SR
PB PARTNER a.s. Bratislava,
Prevádzka Hurbanovo

1

Életrajz a
zuzana.balkoova
@pbpartner.sk
e-mail címre

Injektáló munkás, SR
URETEK SLOVENSKO s.r.o. Komárno

2

info@uretek.sk

Traktorista, SR
Ondrej Židek – ŽI-ZEL Marcelová

1

0905 621 286

Tehergépjármű-vezető, SR
PRAGOKOM s.r.o. Komárno

1

0918 687 086

Darukezelő, SR
MONTAR s.r.o. Komárom
Munkavégzés helye: Malacky

3

Életrajz a montarpm@
gmail.com e-mail címre

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

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.
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Ledönteni a ﬁatalok közti határokat
Mézeskalács házikóra vágytak Sporttudomány
és meg is szerezték
a Selye János Egyetem berkeiben Cél a nemzeti összetartozás megerősítése

I

mmáron másodszor képviseltette magát a Selye
János Egyetem Testnevelés Tanszékéről hallgatókkal a magyarországi Országos Tudományos Konferencián Testnevelés- és
Sporttudományi Szekcióban.

magyarországi és külhoni ﬁatalok közti kapcsolatok erősítéseként vezették be a 2010/2011es tanévtől kezdődően a nemzeti
összetartozás napját Magyarországon, hogy a határain túl élő
magyarságot még jobban bemutassák az anyaországi ﬁataloknak.

Első ízben 2009-ben Sopronban Bartók Petronella
képviselte a Selye János
Egyetemet, felkészítő tanára
PaedDr. Dobay Beáta volt.
2013. április 4-6-án Szegeden került megrendezésre a
XXXI. OTDK. A Selye János
Egyetemet Gogola Klaudia
és Ilon Ferenc hallgatók képviselték. Nagyon magas
színvonalú előadásokat hallhattunk a Testnevelés- és
Sporttudomány területeiről.
Gogola Klaudia 1. éves Tanítóképzős hallgató, felkészítő tanára PaedDr. Slávik
Éva az Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései szekcióban képviselte az egyetemünket: Mozgásfejlesztés
vizsgálata az 1.-4. évfolyamos tanulóknál a kézilabda
tükrében Ímelyen. A Sportrekreáció,
sportturizmus
szekcióban Ilon Ferenc 1.

A hidaskürti Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett részlege
éppen ennek, a magyar Országgyű-

A

Gúta
mi Gútánkért Polgári Társulás a napokban vehette
át a várostól bérelt kis házikót, melyet a továbbiakban bátran nevezhetnek a székhelyüknek. Több mint
egy éven keresztül kávézókban, egymás otthonaiban
tartották tanácskozásaikat, mi több rászorultak egymás
segítségére az adományok tárolásánál.

A

Kürti Mónika, a társulás vezetője keresett egy kiadó helyiséget a használt ruhák és egyéb felajánlott dolgok számára,
amit nonproﬁt szervezetként szerényen ki tudnának gazdálkodni, amikor is rábukkant a város által meghirdetett kiadó
épületre a volt DP Global vállalat udvarában, azaz az Érsekújvári út mellett. Nem nagy az épület, hiszen tizenegynéhány
négyzetméter, de célját abszolút szolgálja.
Nem kis feladat áll még a tagok előtt, ugyanis a két helyiségből álló épület elég romos állapotban van, szükséges
még a villanyhálózat felújítása is. Mindezt önerőből kell megoldaniuk, hiszen a város jelen helyzetben nem tud segítő kezet nyújtani. A bérleti díj 3 euró/m2 garantáltan 10 éven keresztül elővételi joggal.
Tehát A MG PT már rendelkezik székhellyel. Az elmúlt hétvégén kis brigád keretében rendbe rakták az épület környékét, ezután következnek a belső munkálatok.
csr

éves Tanítóképzős hallgató,
felkészítő tanára PaedDr.
Dobay Beáta a Sportturizmus lehetőségei a Komáromi régióban című munkával képviselte egyetemünket.
A hallgatóink szépen helytálltak a magas szintű versenyen, három napot töltöttek
el Szegeden, ahol szakmailag számos tapasztalattal és
újjellegű tudással ismerkedhettek meg. Számos neves

sporttudománnyal foglalkozó
professzorral és sporttudóssal folytattak beszélgetéseket. Többször is kiemelték,
hogy örülnek a határon túli
képzések magas színvonalának, hisz a bemutatott
munkák is erre adnak következtetni. Ezúton is gratulálunk a hallgatóknak, akik
öregbítik külföldön is a Selye
János Egyetem hírnevét.
d

Tánc- és zenei fesztivál
a Művészeti Alapiskolában
Gúta
z iskola leleményességét dicsérik azok a kis
bemutatkozási lehetőségek, melyeken a Művészeti Alapiskola növendékei megmérettethetik addig megszerzett tudásukat
avagy velük született képességeiket. Nem is anynyira verseny ez, mint inkább tavaszi fesztivál az
iskolában, a diákok bemutatkozó délutánja.

A
... 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 öszszeg 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

„Annak idején, mikor még
nem volt versenyzési lehetőség, illetve nem volt lehetőség utazgatásra egy-egy
verseny helyszínére, találtuk
ki a gyerekek számára ezt a
lehetőséget, melyen kivitelezhetik tehetségüket” mondta Paszmár János
igazgató. „A Szülői Szövetség segítségével oldottuk
meg ezt a feladatot, először
a zenészek számára, ké-

sőbb a táncosok számára is.
Mindezt azért, hogy legyen
sikerélménye a tanulónak tanulmányai során. Az elmúlt
héten a tánctagozat diákjai
versenyeztek egymás között
egy saját maguk által összeállított koreográﬁával természetesen tanárnőjük felügyelete mellett, ezen a hé-

ten pedig a zenészek mutatkoznak be. A díjazás az
aranysávos, ezüstsávos és
bronzsávos kategória, melyből a legjobbak jutalma,
hogy az iskola éves bemutatóján felléphetnek a győztes
számmal”.
csóka
Fotó: gutatv

lés 2010 októberében elfogadott
döntésének a folyományaként vette
fel a kapcsolatot az egyik budapesti
szakközépiskolával, melyről Ambrus
Rita nagymegyeri tanár így számolt
be: „A már említett döntés értelmében a szomszédos országokba tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek az iskolák egy pályázat támogatásával. A cél minden esetben
ugyanaz: a nemzeti összetartozás
megerősítése. Egy ilyen tanulmányi
kapcsolat jóvoltából látogathatta meg
a budapesti Kelta Vendéglátó Szakközépiskolát és Szakiskolát a hidaskürti Magán-szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett részlegének egy
csoportja. Ezt megelőzően magyarországi barátaink látogattak el városunkba február végén, amikor színes programmal, számtalan utazással egybekötve ismerkedtek a két iskola tanárai és diákjai. Majd március
18-20. között 24 fős nagymegyeri
csapatunk kelhetett útra Budapest
irányába. Kétszázhúsz tanulónkból
tanulmányi és versenyeredmények,
magaviselet alapján választottunk ki
huszonegy diákot, természetesen ﬁ-

gyelembe véve azt is, hogy többek
közt olyan tanulókat is utaztassunk,
akik talán még nem is jártak Budapesten. Autóbuszunk Esztergom irányába vette az irányt, ahol diákjaink
megtekinthették a bazilikát és környékét. Utazásunkból természetesen
a szakmai jellegű kirándulások sem
maradhattak ki, ennek keretein belül
tekinthettünk meg két ötcsillagos
szállodát is. A Nagyvásárcsarnokban nem csak az épület küllemét tekinthettük meg, de az alagsori raktárakat, hűtőket, szolgálati folyosókat
is. Bár szakadó esőben és szélben,
de tanulóink eljutottak a budai várba,
megtekinthették a Mátyás-templo-

Olvas a család
Kiértékelték a könyvhónap alkalmából
meghirdetett rajzpályázatot
nagymegyeri Városi Könyvtár az
egész év folyamán
igyekszik népszerűsíteni az olvasást, ennek
érdekében a korcsoportoknak megfelelő
pályázatokkal, különböző versenyekkel próbálja ráirányítani potenciális látogatóinak
figyelmét az olvasás
örömére.

A

Így volt ez a márciusi
könyvhónap alkalmából
meghirdetett rajzpályázatukkal is, melynek az Olvas a család címet adta a
kulturális intézmény. A
pályázatra a gyerekektől
olyan rajzokat vártak,
melyek az olvasás gyönyörűségét, a könyv és a
család kapcsolatát ábrázolják. A meghirdetett
rajzversenyre végül 70
pályamunka érkezett. Nagyon szép alkotások születtek a helyi Vasút utcai
és a Bartók Béla téri, valamint az izsapi óvodások, a nagymegyeri, lakszakállasi és apácaszakállasi alapiskolások, illetve a városban működő
művészeti alapiskola ta-

nulóinak jóvoltából. A
gyerekek gondolataik ábrázolására leginkább színes ceruzát használtak,
de szép számmal születtek vízfestékkel és zsírkrétával készült rajzok is,
melyeket a március 28án lezajlott kiértékelésen
különböző díjakkal jutalmaztak a könyvtár munkatársai. Az egyes kategóriák legjobbjai a következők voltak – óvodások:
1. Egri Tímea (Nagymegyer, Vasút utcai óvoda),
2. Tar Fanni (Nagymegyer, Vasút utcai óvoda),

3. Tar Zsófia (Nagymegyer, Vasút utcai óvoda),
1.-4. osztályosok: 1. Tibor
Rudický (Nagymegyer,
szlovák AI), 2. Szarka
Dóra (Lakszakállas), 3.
Dárius Dávid Molnár
(Nagymegyer, szlovák
AI), 5.-9. osztályosok: 1.
Lengyel Barbara (Lakszakállas), 2. Markuszek
Renáta Letícia (Nagymegyer, magyar AI), 3. Lévai
Szandra (Apácaszakállas, egyesített iskola).
Kovács Zoltán
(fotó: a könyvtár
archívumából)

mot, a Halászbástyát. A két iskola
pincérei pingponglabda tányéron
való egyensúlyozásában - amit később nehezítettünk egy-egy vízzel
teli borospohárral - küzdöttek meg
egymással, míg a szakácsok palacsintasütő versenyt rendeztek”.
Az eseményről tájékoztató pedagógus élménybeszámolójához még azt
is hozzátette, hogy a tanulókkal
együtt bíznak abban, hamarosan
lesz folytatása is ennek a háromnapos kirándulásnak.
Kovács Zoltán
(fotó: az iskola archívumából)

8
Gyémántlakodalom
a faluban

Évzáró és színházi előadás

9
Az első misszionáriusnőre Megalakult a GHT

Martos

emlékeztek

Perbete
evés házaspárnak adatik meg, hogy hatvan évig éljenek együtt, tiszteletben, békességben. Az ilyesmi
még egy falu és város életében is eseményszámba
megy. Minden házassági évforduló nevezetes alkalom,
ám vannak kerek és kerekebb évfordulók, amik különösen kiemelkedők. Fazekas Ferencnek és nejének Fazekasné Török Erzsébetnek megadatott, hogy gyémántlakodalmukat, azaz házasságkötésük
60. évfordulóját ünnepelték.

Zsittnyan István Kultúrházban tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok helyi szervezete.
Erdélyi Zoltán elnök beszámolójában kiemelte az
alapszervezet égisze alatt
harminc éve működő Hagyományőrző Együttes tevékenységét.

Ebből az alkalomból otthonukban
látogatta meg őket Kósa József
polgármester, Szabó Andrea
anyakönyvvezető,
Ádámka
Aranka, a szociális bizottság elnöke és Šukola Andrea, a községi
hivatal szociális osztályának alkalmazottja. Perbete Község Önkormányzata nevében virágcsokorral, bőségkosárral, ajándékkal és
emléklappal köszöntötték az ünnepelteket.
„A hatvan évről, bizony, több kötetes regényt lehetne írni” kezdi az elbeszélést Bözsi néni. „Történt sok rossz, de annál
több jó. Itt voltunk egymásnak és ez minden bajon átsegített”
– folytatja Feri bácsi. „Nagy szerelem volt a miénk, ezért most
már „örökös”. Megismerkedésünk kezdetén már úgy éreztem,
hogy mi úgy tartozunk egymáshoz, mint a láncszemek a lánchoz. Senki és semmi nem tud bennünket szétszakítani. A mai
napig, ha együtt vagyunk, kezeink keresik egymást éppen úgy,
mint 60 évvel ezelőtt” – mondja Feri bácsi.
Szép, összetartó népes családjuk van. Sok örömöt szerez
nekik négy unokájuk és négy dédunokájuk. Alig várják, hogy
jöjjenek. Vidámságot hoznak a házba és nagyon sokat segítenek nekik a háztartásban és a ház körül is.
Távozásunkkor további jó erőben, tartós egészségben eltöltött békés, boldog együtt töltött éveket kívántak a házaspárnak.
Miriák Ferenc
Szabó Edit felvétele

Az együttes menyecskekórusként alakult és bekapcsolódtak a „Tavaszi szél vizet
áraszt” mozgalomba. Kétszer kaptak arany fokozatú
minősítést, és elnyerték a
Csemadok kiváló népművészeti csoportja címet. Változást hozott az együttesbe a
férﬁak csatlakozása, ami lehetővé tette, hogy az énekes
szokások mellett táncokat is
feldolgozzanak. Évente kb.
20 fellépést vállalnak különböző rendezvényeken, fesztiválokon, Felvidéken, Magyarországon, Erdélyben
képviselték Felvidéket a
Gyermek és ifjúsági néptánc
fesztiválon.
A szervezet elnöke megköszönte az együttes vezetőjének, Kovácsné Keszeg
Gyöngyinek és koreográfusának, Keszeg Istvánnak a
munkáját.

K
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„A Csemadok egy közösség,
amelyben az egyének képesek áldozatvállalásra. Ahol
megannyi irányzat, beállítottság fér meg egy helyen,
mert a kultúra, a nyelv, a hagyományok tisztelete és
ápolása összekovácsolja a
közösség tagjait. Falunk életében is fontos szerepet tölt
be a Csemadok. Rendezvényeinkkel hozzájárulunk községünk kulturális életéhez,
falunk hagyományőrző csoportjainak a fellépéseihez,
de lehetőségeinkhez mérten
segítjük az óvodát, az alapiskolát, az ifjúságot. A rendezvények megvalósításához szükséges anyagi támogatást falunk önkormányzatától, Nyitra megyétől és
nem utolsósorban a falunkban működő vállalkozóktól,

szponzoroktól kaptuk. De a
megvalósításhoz szükség
volt időt, fáradságot nem sajnáló, mindig tettre kész vezetőségre, kiknek a munkáját anyagiakban nehéz is
lenne kifejezni. Bízom
benne, hogy az előttünk álló
évben is megvalósulnak
majd a Csemadok hagyományossá vált rendezvényei,
hogy a tagság szükségesnek és fontosnak fogja tartani kultúránk és értékeink
megőrzését, anyanyelvünk
ápolását” – zárta beszámolóját a szervezet elnöke.
Ezt követte a Komáromi Jókai Színház: Tetemrehívás
című előadása, melyben
Arany János megzenésített
versei és balladái voltak hallhatóak.
(miriák)
Sedliak Pál felvétele

úrócszentmártonban került sor a hetedik alkalommal meghirdetett „Legjobb krónika”, a városok és falvak monográﬁája, a kulturális örökség megjelentetése, a népköltészet, népmesék,
népi hagyományok és népdalok gyűjtési
versenyének kiértékelésére. A versenybe
215 pályázat érkezett és a különböző kategóriákban a zsűri 26 első, 23 második,
21 harmadik helyet ítélt oda, illetve kiosztott 5 különleges díjat és 22 oklevelet.

T

Az izsai Helena Vicianová munkája: Nagymamáink receptjei a mai konyhánkban című

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

A

Emlékét tovább őrzik a szigeten: egy fekete márványtáblán
szerepel a neve, azon misszionáriusok között, akik egy japán katonai akcióban vesztették életüket 1943. március 17én. Továbbá, egy 1958-ban lányok részére alapított bentlakásos diákotthont is elneveztek
Molnár Máriáról, Új-Guineában.
Hazánkban is tisztelettel adóztak Molnár Mária előtt. A komáromi Protestáns Nőegylet
megemlékezést tartott a miszszionáriusnő domborművénél
a komáromi református

égiónkban ugrásszerűen megnövekedett a horgászok száma az elmúlt
évtizedben. Ez a folyamat nemcsak nálunk, hanem a környékbeli járásokban is
megﬁgyelhető. A horgászat mint olyan
az aktív pihenés egyik legegészségesebb módja.

R

templomban, a mártír halálának 70. évfordulója alkalmából.
Valamint egy versenyt is megrendeztek, melyről Rácz Jolán
szervező elmondta, hogy halálának évfordulóján ezzel a
versennyel szeretnék azt a lelki
tüzet felidézni, ami a lélekmentés érdekében Istennek
tetszően összefogta és mozgósította a közösségeket a hatékony bel- és külmisszió érdekében. A róla szóló könyvekből vett idézetekkel és a ma
még élő szemtanúk elmondásai alapján kívántak emlékezni.
A négy fordulós verseny február 17-én indult. Hetente négy
kérdésre kellett választ adni az
ismertetett anyag alapján. Minden fordulónak voltak nyertesei, tehát menet közben is be
lehetett kapcsolódni.
Miriák Ferenc

Április elején egy új, független horgásztársulás jött létre Gelléren, ahogy ők magukat
nevezik, a GHT (Gelléri Horgászok Társulása). Az alakuló gyűlésen 29-en jelentek
meg. Rácz László, a község polgármestere
ekképpen tájékoztatott bennünket a horgásztársulás létrejöttéről: „Az ötlet még 2011ben nyolc személy által aláírt lakossági kezdeményezésből származik, ahol felvetődött,
hogy a Gellér kataszterében található kavicsbánya tavat át lehetne horgásztóvá alakítani, amely lehetővé tenné elsősorban a
gellériek részére a horgászatot, és különböző szabadidő programok megvalósítását.
Természetesen áttekintettük a lehetőségeket, és az alapötletet jónak találtuk, ezért
több megbeszélést is tartottunk a lakossággal. E megbeszélések alapján hozzáláttunk
a terület tulajdonosainak felkutatásához. Úgy
néz ki, hogy kezdetben bérleti szerződés
alapján fogjuk majd üzemeltetni a tavat. Ez
irányban már megtettük a legszükségesebb
lépéseket. De térjünk vissza a GHT-re,
ugyanis ez a társulás segíti majd Gellér köz-

séget a tó működtetésében. A már említett
alakuló gyűlésen a 29 jelenlevő megválasztotta az 5 tagú vezetőséget, melynek tagjai:
Rácz László polgármester, Vendégh Antal,
ifj. Kiss Károly, Cserepes Zoltán, ifj. Németh
Sándor, ezenkívül egy tíz személyből álló
halőr csoportot is választottunk titkos szavazással, akiknek komoly munkát kell majd kifejteniük. Előrebocsájtom, hogy a GHT, mint
a nevében is benne van, egy polgári társulás, mely a helyi önkormányzatot segíti majd
a horgásztó működtetésében. Az alakuló
gyűlésen megvitattuk, és jóváhagytuk az
alapszabályt és a tó házirendjét, továbbá 40
főben állapítottuk meg az alapító tagok létszámát, ami azt jelenti, hogy még 11 gelléri
jelentkezhet tagnak. A további tagfelvételről
a GHT tagjai döntenek. Megjegyezném,
hogy éves területi horgászjegyet csak a GHT
tagjai válthatnak, és ez 30 euróba fog kerülni.
Aki nem tagja a társulásnak, az viszont napijegyet vásárolhat, és így hódolhat horgászszenvedélyének. Az így befolyt összeget haltelepítésre használjuk fel. Május 4-én
a Tisztább Duna mente program keretén belül nagyszabású brigádot szervezünk a gelléri tó csinosítására, és a helyszínen megbeszéljük majd a további szükséges munkálatokat. Ha minden az elképzelésünk szerint halad, akkor 2014. január elsejétől megindítjuk a tó működtetését, ahol
szándékozunk horgászversenyeket és más
eseményeket is szervezni“ – mondta a falu
polgármestere.
-pint-

Megújult
az óvoda udvara

Marcelháza

Izsa

Már Gútán is

magyar református egyház első misszionáriusnője, Molnár Mária különleges jelensége volt korának.
Érzékeny, az emberek felé
nyitott természetével könynyen tudott kapcsolatokat
teremteni. Soha nem volt
számára teher a misszionáriusi szolgálat, és szabadsága alatt is csak a „feketéire” tudott gondolni. Emléke
még ma is él a szigetvilágban.

Gellér

Az önkéntes tűzoltók elmúlt évi
tevékenysége

Egy receptkönyv sikere

HIRDeTéSfeLvéTeL
HéTfőTőL PéNTeKIg.
Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)
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receptfüzete harmadik helyezést ért el. A
mini receptfüzetben a szerző a hagyományos népi ételek receptjeit dolgozta fel. „Küldetésemnek éreztem, hogy a mai elgépiesedett műanyag világban megmutassam a
még természeteset kedvelő emberek számára, hogy milyenek az igazi, hagyományos
ízek. Éppen ezért felelevenítettem nagyanyáink receptjeit, hagyományos alapanyagokat használva. A hagyományos paraszti
étkeket felvonultatva, a receptkönyvet olvasva az olvasó visszaugorhat az időben. A
receptfüzetben az évszakok szerint vannak a
receptek feltüntetve” – vallja a receptfüzet
szerzője.
(miriák)
Képarchívum

z évzáró közgyűlésen
Bélai János parancsnok részletesen ismertette az előző évi tevékenységet. Az önkéntes
tűzoltóság 1886-ban alakult a községben és jelenleg 43 tagja van, ebből három nő.

A

2012-ben a száraz időjárásnak köszönhetően sajnos
több tűzesethez kellett kivonulniuk a község önkéntes
tűzoltóinak. Sok esetben
azonban szükség volt a komáromi hivatásos tűzoltók
segítségére is. Az első komolyabb tűz a fémhulladék
felvásárló telepen keletkezett, a papír szerkezetű
épület porig égett a folyamatos oltás ellenére. A következő komolyabb tűz áprilisban a Zsitva kanális partja
mentén keletkezett, ahol a
nádas égett. Itt veszélyeztetve volt az újonnan felépített vadászles és a vadetető.
Május 3-án a hajnali órákban a főút mellett egy családi házban keletkezett tűz,
akkor a szomszédban lakó
T. Szabolcs lélekjelenlétének és gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz

nem terjedt tovább. Viszont
a házban élő idős ember
olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy nem
élte túl a tragédiát.
”Az önkéntes tűzoltó szervezet tagjai nem csak a tűzoltásban vesznek részt. A
tevékenységük kiterjed kulturális és sporteseményekre
is. Együttműködik a szomszéd községek tűzoltó szervezeteivel és a hivatásos
tűzoltósággal is. Így meg lehet említeni: a komáromi
tűzoltóállomás ünnepélyes
átadásakor is jelen voltunk
mint díszőrség a lobogónkkal. Ezenkívül részt veszünk
több tűzoltóversenyen is,
melyek közül néhány már
hagyománnyá nőtte ki magát.
A fent említett események

csak egy része a marcelházi
Önkéntes Tűzoltó Testület
tevékenységének. Sok szabadidőt és odaadást igényel.
Minden egyes bevetés után
a technikát el kell raktározni,
megszárítani és a következő
bevetésre felkészíteni. Itt
szeretném megragadni az
alkalmat, hogy aki szeretne
bekapcsolódni a marcelházi
önkéntes tűzoltóság munkájába ill. szeretne részt venni
a tűzoltó rendezvényeken és
versenyeken, vagy csak egyszerűen kedvet kapott benézni hozzánk, legyen akár
nő akár férﬁ, akár gyerek
akár felnőtt, minden érdeklődőt szeretettel várunk” –
zárta értékelését a marcelházi tűzoltóparancsnok.
(miriák)
Keszeg Benjamin felvétele

Őrsújfalu

z óvoda új rönkfa játszótérrel üdvözölte a tavaszt. A
gyermekek már türelmetlenül várták, mikor fordul
melegebbre az idő, hogy birtokukba vehessék a mászókát.

A

Az akácfa játszótér a „Mozgással az egészségért” projekt keretében lett megépítve, melynek fő célja megfelelő környezetet biztosítani a gyermekek helyes és egészséges mozgásához. Az anyagi eszköz az adók 2 százalékából lett biztosítva, melyet a szülők és az óvoda barátai ajánlottak fel, a
fennmaradó összeget pedig a szülők adományából egészítették ki. Mindenkinek, aki valamely szinten hozzájárult az
óvoda fejlesztéséhez, őszinte köszönetünket fejezzük ki.
Hálásak vagyunk az újvári Ihriská agát s.r.o. cég képviselőinek, hogy sokéves tapasztalataik alapján, megfelelő formába tudták önteni elképzeléseinket és minden téren hajlottak a megegyezésre. Március végén a megállapodás szerint leszállították a korszerű mászókákat és fel is szerelték.
Ma már kiváló szórakozási és játék lehetőségeket nyújt az új
akácfa játszótér a gyermekeknek napi szinten, és csodálatos éke az óvoda udvarának.
Csóka Beáta

10

DELTA

RÉGIÓ - HIRDETÉS

A sümegi sikertörténet titka
izonyára sokan jártak már Sümegen,
ahol nemcsak a mesébe illő vár, de az
ott élők vendégszeretete is rabul ejti a látogatókat. Karva polgármesterével, a szőgyéni Konterman László projektkoordinátorral közösen a sümegi várkapitány, Papp
Imre és családjának vendégei voltunk. Sümegen csatlakozott hozzánk Orosz Zoltán
harmonikaművész, aki ezt a találkozót megszervezte. Az ottani tapasztalatunkról most
olvasóinknak is beszámolunk.

B

Papp Imre mesélt sümegi életútjáról, sikertörténetéről. „A siker titka az összefogás és a kitartás.”
Ez az ars poeticája Papp Imrének, a sümegi vár
kapitányának. A rendszerváltás óta hatalmas birodalmat emeltetett a balatoni vár mellé. A történelmi műemlék mellé wellness szálló és egy tanya
is épült.
„Sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan vágjak
bele a dologba, aztán bevillant, hogy büfét nyitok
odahaza, a sümegi várban. Akkortájt a sümegi vár
katasztrofális állapotban volt. Mivel azt akartuk,
hogy a turista bejöjjön, vásároljon valamit a büfében, és közben ne essen a fejére egy féltégla,
kénytelenek voltunk saját magunk nekilátni a vár
takarításának, a lépcsők kijavításának, a falak
megerősítésének. A nyolcvanas évek második felében a vár karbantartási munkái kovácsolták öszsze igazán a Papp családot, hiszen minden testvérem kivette a részét a várfelújításból” - mondta
Papp Imre.
Az igazi fordulat 1992-ben következett be, amikor
a várat kezelő sümegi önkormányzat húsz évre

szóló hasznosítási szerződést kötött Papp Imrével.
Ennek értelmében vállalták, hogy bérleti díjat ﬁzetnek a városnak, helyreállítják a várat, kiállításokat és idegenforgalmi programokat szerveznek, cserébe őket illetik az üzemeltetésből származó bevételek.
„Hosszú családi kupaktanács következett, amelynek eredményeként 200 millió forintos kölcsönt
vettünk fel, hogy felgyorsítsuk a vár felújítását” mondja a várkapitány. „A látogatók enni, inni,
aludni, lovagolni, lovaskocsikázni szerettek volna,
úgyhogy a vár tövében másfél évtized alatt megépítettük a csárdát, a lovardát, a lovagi arénát, az
ősztől tavaszig használatos fedett lovagtermet, a
múzeumot, a panziót, majd a wellness-szállót.
Amikor a család kézbe vette a sümegi vár kezelését 22 évvel ezelőtt, akkor körülbelül 5 000 látogatója volt egy évben, ez a 90-es évek közepére
150 ezerre emelkedett. Sajnos a válságot mi is
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Chardonnay lett a Champion
Ógyalla

Balról Konterman László, ifj Papp Imre várnagy,
Duka Gábor és Papp Imre várkapitány

gyalla város a bagotai kultúrházban rendezte meg a 8.
borverseny ünnepélyes kiértékelését, amelyen megjelent Zemkó
Margit polgármester, Lovász Károly alpolgármester, a képviselőtestület tagjai, a szakmai zsűri elnökei, Zsidek Vilmos és Krutek
Ottó, valamint a borosgazdák.

megéreztük, jelenleg 60-80 ezer között van a sümegi várba látogatók száma.“
Látogatásunk végén meghódítottuk Sümeg
büszke várát, amely környezetéből 87 méterre kiemelkedő sziklákon 270 m tengerszint feletti magasságban épült. Az elmúlt években sokat szépült, épült a vár. Ez Papp Imre várkapitány és
családja áldozatos munkájának köszönhető. Azon
dolgoznak, hogy egyszer teljes pompáját visszanyerje majd a vár.
Miután kigyönyörködtük magunkat, ifjabb Papp
Imre várnagy fogad bennünket, s büszkén mutatják körbe a Hotel Kapitány most megnyílt Szent
László lovagkirály éttermét, amelynek teljes berendezését az országosan elismert faipari mérnök, Schmuck Antal tervezte.
Befejezésül Duka Gábor, Karva polgármestere bemutatta Karva községet és meghívta a várkapitányt és a várnagyot a faluba, hogy a Sümegen
szerzett és tapasztalt ötleteiből mit tudnának hasznosítani majd a jövőben a Duna-parti településen.
Miriák Ferenc

„Amióta világ a világ, a bor szerepe
és dolga, hogy az embereket jókedvre derítse, fényesebbé tegye az
élet emelkedett perceit, a szellem ihletőjeként pedig a mindennapok sokszínűségét gazdagítsa. Persze, én
napi egy-két pohárka jó bor elfogyasztásáról beszélek, ami az ember
gondolatvilágát megörvendeztetve s
az egészségét szolgálva akár az élet
vize lehet. A bölcs mértékkel fogyasztott kellemes bornak saját varázsa van, jóleső melege pedig bizonyos mítoszt kölcsönöz neki” –
mondta köszöntőjében a polgármesternő.
Zsidek Vilmos, a szakmai zsűri elnöke a fehérborok házasításáról
szólt. Valószínűleg kevesen tudják
azonban, hogy a házasítás nem csupán a borok puszta összekeverését
jelenti, hanem sokkal több annál,

Ó

Több órán át kóstolgattak...

szinte már művészet. A házasítás
akkor eredményes, ha az összeházasított borok egymást erősítik, tehát
kedvező tulajdonságaik kiemelkednek, a hátrányos tulajdonságaik pedig enyhülnek, vagy eltűnnek. A házasítás során a legfontosabb szempont a harmónia, tehát soha nem
azért készítenek cuvée-t, hogy a
rossz bort jó borral „feljavítsák”.
Azért sem érdemes ezt megtenni,
mert a jó bor rossz minőségű borral
történő házasítása során a rossz
borból már biztosan nem lesz jó, viszont a jó bort is elrontják a folyamat
során.
Krutek Ottó értékelésében kiemelte a
Zöldszilváni borfajtát. A szőlő származási helye Erdély. A fajta nem túl
elterjedt, mert kitűnő fehér bort ad
ugyan, de keveset terem. Létezik
egy piros változata is, amely több
gyümölcsöt hoz. Zöldes fehér színű,
diszkréten illatos, fűszeres zamatú,
tüzes, testes, lágy bort ad, amely
legtöbbször ﬁnoman savas, félszáraz ízhatású. Szólt a némely vörösbornál tapasztalt borhibáról – az oxidációról. Ennek oka: az oxidáló enzimek a levegő oxigénjét közvetítik a
borra. Megelőzni úgy lehet, hogy a
levegőtől elzárva tartjuk (telt hordó,
vagy telt palackban tartás). Kiküszöbölése: fejtés előtt a törésre való haj-

lam erőssége szerint hektoliterenként 5-15 g kálium-pirosszulﬁddal kénezzük a bort.
Ezt követte az ünnepélyes eredményhirdetés. A 80 értékelt borminta közül Paločko Antonín Chardonnay bora kapta a Champion címet. A fehérborok kategóriájában az
első helyet Darázs Attila Olaszrizlingje érte el, második lett Korytiak
Ján Chardonnay, míg a harmadik
helyet Kupeček Ján Zöldszilváni
bora kapta. A vörösborok kategóriájában az első helyet Veres Ernest
Alibernete, a másodikat Danáč Nor-

bert Cabernet Sauvignonja, a harmadik helyet Uzsák Rudolf érte el
szintén Cabernet Sauvignon borával. Külön értékelték a vegyes fehér-vörös borokat. Az utóbbi kategóriában id. Ivan Pastorek vegyes
vörösborával lett első. Összességében 1 nagy aranyérmet, 12 arany-,
30 ezüst-, 24 bronzérmet és 14 oklevelet kapott a 92 borminta.
A borverseny már hagyományosan
közös vacsorával, borkóstolással és
beszélgetéssel ért véget.
(miriák)
A szerző felvétele

Tavaszi Nyitott Pincék 2013. május 4.

Dunaradvány
község, a Borbarátok Polgári
Társulással karöltve immár 5.
alkalommal szervezte meg a községi borversenyt a helyi kultúrházban.

A

A március végén megrendezett versenyre már hetekkel előtte nagy volt
a készülődés a borászok és borkedvelők részéről, hisz ez a megmérettetés nemcsak a versenyről szól, hanem a szőlőtermesztéssel, borkészítéssel kapcsolatos információk,
tapasztalatok, ismeretek kicseréléséről is a jelenlévők között.
A nagy érdeklődést jól mutatja, hogy
a helyi borászok összesen 86 bormintával jelentek meg a zsűri előtt. A
borok bírálatát két háromtagú bizott-

ság végezte, akiknek nem volt könynyű dolguk, s ezt az állítást bízonyítja az is, hogy több órán át kóstolgatták a versenyre benevezett nedűket. Végül összesen 14 arany-, 35
ezüst- és 22 bronzérem született.
A bírák a következő borokat ítélték a
legmagasabb minőségűeknek: 1.
„Sampion bor“: Vörös György Zöld
Veltelini bora, 2. Gőgh Géza Cabernet Franc bora, 3. Fodor Attila
Müller Thurgau bora. A közönségdíjat egy a vendégek soraiból kijelölt 4
tagú zsűri Gőgh Géza Cabernet
Franc borának ítélte.
Vörös Ferenc, Hornyák László
A fényképet
Nagy Zoltán készítette.

Tisztelt Borkedvelők, szórakozni vágyók!
ok szeretettel meghívjuk Önt és barátait a amely segít Önnek az eligazodásban.
VVD Szőlészeti és Bortermelő Szövetkezet, Udvard
Duna Menti Borút Polgári Társulás szervezéS
• Jenei János, Kürt • Bacchus Pincészet, Kürt •
sében a Tavaszi Nyitott Pincék Napjára. Május Hol vásárolhat borkóstoló csomagot?
Strekov 1075 Borászat, Kürt
Mátyás Családi Pinelső hétvégéje igazi ünnepnek ígérkezik a borbarátok számára, hiszen régiónkban több pincészet tárja szélesre kapuit az érdeklődők előtt.
A Nyitott Pincék Napján a vendégfogadó pincék
arra vállalkoznak, hogy a gazda vagy a borhoz értő
személyzet fogadja a betérő vendégeket. Ezen a napon, közel 100 nyitott pince várja Önöket 20 község
szőlőhegyein, kilenc órától 22 óráig. A részvételhez
szükséges alapcsomag ára: 20 euró. A megvásárolt
alapcsomag feljogosítja Önt, hogy meglátogassa a
nyitott pince bármelyikét és ott megkóstolja a ﬁnomabbnál ﬁnomabb borokat.
Mit tartalmaz az alapcsomag?
A Duna Menti Borút Polgári Társulás emblémájával
ellátott vászontáska, kóstolópohár, amelyen szintén
a polgári társulás emblémája látható, borkatalógus,
amelyben megtalálható minden információ a borászokról és magáról a rendezvényről, golyóstoll és
borjegy 10 euró értékben (50 db x 0,20 euró).
A rendezvényen csak a komplett alapcsomag tulajdonosa vehet részt, amennyiben ezzel nem rendelkezik, a borász nem köteles kiszolgálni Önt. A
nyitott pincékben a borkóstolás csak kizárólag a
rendezvény hivatalos kóstolópoharából engedélyezett. A borokért csak kizárólag borjegyekkel lehet
ﬁzetni. Borjegyeket vásárolhat a kijelölt helyeken,
amelyeket a katalógusban megtalál. A katalógusban megtalálható a Duna Menti Borút térképe is,

2013. május 3-ig a következő helyeken: Duna
Menti Borút irodája, M.R. Štefanik u. 13, Komárom, tel.: 0903 984 300
Dortun Kft., Gútai út 7,
Naszvad, tel.: 0917 955 222
Griff restaurant &
bar, Szövetkezeti utca 618, Bátorkeszi, tel.: 0918 601
835
Vinotéka Kolárovo, Híd u. 3, Gúta, tel.:
0915 111 646.
2013. május 4-én, a Nyitott Pincék Napján a következő helyeken: Szuhvin Pincészet, Hetény Krnáč
Ottó, Szentpéter
Bohušovci Szőlészet, Szentpéter
Szent Urbán Borászegyesület, Szentpéter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cészet, Kisújfalu
Griff restaurant & bar, Bátorkeszi Blahovič Pincészet, Bátorkeszi Amicius
Pincészet, Bátorkeszi
Vin-Igar Pinote Pincészet,
Madar
Szente Pincészet, Madar
Borbarátok
Szövetsége, Dunaradvány
Szegi Pincészet, Dunamocs
Vintop Karkó Pincészet, Búcs
Köbölkúti Szőlészek és Borászok Egyesülete, Köbölkút
Borvák Pincészet, Muzsla
Zalaba J&D Borászat, Muzsla
Becse Bor Borászat, Muzsla
Kovács & Bulák Borászat, Ebed.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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„Megpihent szíved, szemed álomba merült.
Felszállt lelked, angyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk,
Éjjel csillagként ragyogsz.
Igaz, nem látunk, de tudjuk,
Fentről mindig ránk mosolyogsz.”
Fájó szívvel emlékezünk április
17-én, halálának 6. évfordulóján

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.

Sátek Ádámra
(Bátorkeszi).
Emlékét örökké őrzik: szülei
és az egész rokonság.

• 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.

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik április 2-án
részvétükkel megtisztelték
és elkísérték utolsó útjára

Boncsek Lászlót,
aki életének 85. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük, hogy részvétükkel enyhíteni
próbálták fájdalmunkat.
Emlékét őrző gyászoló családja.

„Halk temető kapujában
Múlt porait söpri a szél,
Árván maradt minden,
Mit annyira szerettél.
Csak a szél hangja töri meg
A temető csendjét.
Fejünkbe becsúszik egy szomorú emlék:
Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak.
Elmúlt 3 fájó év már,
Nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk: hiányzol örökké.
Felnézünk az égre, látunk egy új csillagot,
Szívünket fájdalom szorítja,
Apuka, ugye te vagy ott?
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk Veled.“
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
április 19-én, halálának 3. évfordulóján

Jassa Tiborra (Tany).
Szeretettel emlékező családja:
felesége Marika, ﬁai: Tibor és Szabi.

„Csak az hal meg, akit elfelednek.“
Fájó szívvel emlékezünk
április 15-én, halálának
2. évfordulóján

Krastenics Zsuzsannára
Lakszakállason.
Akik ismerték, szerették, emlékezzenek
rá ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja.

Megemlékezés
„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“
Fájó szívvel emlékezünk április 13-án,
halálának 1. évfordulóján

Szenczi Klárára szül. Domonkos
Komáromban.
Emlékét örökké őrzi: férje Pali, lányai Claudia,
Melinda és az unokák: Nikolas és Krisztián.

DELTA

Gyorskölcsönök
24
órán belül. Tel.: 0907
452 538.
„Drága szívét, dolgos kezét áldd meg ó Atyánk,
S mi megköszönjük, hogy ő volt az Édesapánk.“
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk április 8-án, halálának
3. évfordulóján drága halottunkra

Tadanai Pálra
Keszegfalván.
Emlékét örökké őrzik: lányai Renáta és Beáta,
valamint az egész rokonság.

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már,
Temet˝csendje ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökké megmarad.“
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház Marcelházán, ár: 12.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Kiadó vagy eladó 2-szobás
átépített lakás, saját fűtéssel, KN. Tel.: 0905 693 137.
Prijmeme do pracovného
pomeru účtovníčku. Znalosť podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistika, prax min. 2
roky, maďarský a slovenský jazyk. Životopisy
čakáme na optimabusiness@optimabussiness.sk emailovú adresu.

Nagy Árpádra
(Nemesócsa)
április 9-én, halálának 10. évfordulóján.
Szerető 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.
Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

• 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.
• Szép csendes környezetben
két szoba, összkomfortos II.
emeleti lakás minden igényt
kielégítő teljes berendezéssel, garázzsal Dél-Komáromban eladó. Vételár: 18.500 €.
Tel.: 0036 30 722 6950.
• Eladók buszkáti fehér nyulak. Tel.: 0918 970 451.

• Gondozást vállalok Nagymegyeren, Lakszakállason
vagy Komáromban. Tel.:
0908 952 704.
• Banki és nem banki hitelek
összevonása, adósságrendezés. Munkatársakat keresek. Tel.: 0905 587 413.
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.

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

ÚJSZüLÖTTEK:
Szelíd Jázmin (Deáki); Grieč Fedor (Érsekújvár); Csemez
Zsombor (Bátorkeszi); Polozsányi Lia (Izsa); Sikora Noel
(Madar); Suchovský Trstan (Komárom); Bozsaki János
(Komárom)

Első fotóm

Lakszakállason.

Polozsányi Lia
Izsa
(3200/50)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Balogh Zsolt és Krekácsová Henrieta (Komárom)

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 esztergapad (fára) és
körfűrész. Tel.: 0907 486 768
• Eladó családi ház Csallóközaranyoson. Tel.: 0903
253 282.
• Eladó MB 1000-es, 1968.
évjárat + 1 lakókocsi. Tel.:
0907 305 104.
• Kiadó 3-szobás lakás földszinten, a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0905 305 978.
Zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor
• Kiadó másfél szobás berendezett lakás Ógyallán.
Tel.: 0902 841 761.
• Eladom vagy elcserélem 2szobás lakásom, 3-szobásra
a Košická utcán, Tel.: 0908
056 068. 16.30 óra után.
• Eladó telek Kabátfalun.
Tel.: 0915 373 988.
• Eladó Ford Escort, 1,6D
STK-val, 350 €, KN. Tel.:
0907 402 363.
• Vennék Škoda Octáviát
Tdi, lehet sérült vagy motorhibás. Tel.: 0905 624 310.
Autóalkatrészek forgalmazása, autólízingek. Tel.:
0919 195 007.

Április 15-én 6 éves

Molnár Viktória

ELHUNyTAK:
Beseová Alžbeta (61) Komárom; Szabóová Gabriela (66)
Gúta; Holicsová Anna (93) Komárom; Hrabovský Michal
(68) Komárom; Szerencsés Attila (38) Komárom; Sziová
Juliana (71) Komárom-Harcsás; id. Pataky László (83) Komárom; Fűri Terézia (72) Megyercs

• Eladó 3-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0907 402 164.
• 3-szobás lakás kiadó Komáromban a Víz utcán. Tel.:
0915 220 568.
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2013. április 15.

Fotó: Böröczky József
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„Minden, amit kívánsz , valóra váljon.
Minden napod legyen megvalósult álom.
Virágok nyíljanak szerte az utadon,
Ezt kívánjuk mi a szülinapodon! ”
Április 18-án ünnepli
6. születésnapját

E szép ünnep
alkalmából szívből
gratulál és sokszor
puszil anya, apa,
mama, papa,
köriék, dédiék
és a kis Zolika.

Április 15-én ünnepli
2. születésnapját

Orosz Bálint Komáromban.
E szép ünnep
alkalmából sokszor
puszilja őt mama,
papa,
köri
és Tibi.

Kocsis Beáta
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából köszönti
és sok puszit küld: anyu, apu,
testvéred Teo, mama, papa,
dédi és az egész család.

Akkreditált ápolói tanfolyam
indul Komáromban, Ógyallán április 17-én. Akció 190
€. 0911 395 737 www.prosocia.sk, emese.baranyai
@prosocia.sk
• Sofőrt keresünk fuvarozásra
C és E kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 0905 977 104.
• Akciós gyorskölcsönök alkalmazottaknak, vállalkozóknak és nyugdíjasoknak. Hívjon. Tel.: 0903 429 427.
• Börze Komáromban, parkoló a fürdőnél. Minden vasárnap. Tel.: 0903 762 511.
• Kiadó vagy eladó 27 m2 üzlet, irodahelyiség a J.Garden
épületében (Lodná ul.). Ár:
200 € + villany. Tel.: 0905 373
338.
• Pre zachovanie tradície ľudových remesiel, hľadáme
remeselníkov z Komárna a
blízkeho okolia. Kontakt: osveta. komarno@gmail.com.
Tel.: 0918 940 649, 0907 116
680.
• Kiadó berendezett lakás,
KN-ben a Komenský utcában. Tel.: 0908 133 326.

• Raktár - 6 ár ingatlan eladó, bérbe adó KN város
központjában. Tel.: 0902 744
602.
• Kőművesmunka, csempézés, szobafestés, külső festést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• Szeretné saját és szerettei életét biztonságban
tudni? Ajánlok Önnek egy
kiváló
életbiztosítást.
Nincs vesztenivalója. Tel.:
0918 222 085.
• Dám do prenájmu 1-izbový
zariadený byt v Hurbanove.
Tel.: 0918 554 364.
Cseréptetők, pala- és lapostetők (eternit), pléhtetők bontás nélküli felújítása, szigetelése és hőszigetelése garanciával.
Ereszcsatornák, kőművesmunkák. Nyugdíjasoknak kedvezmény. www.xolarinfo.sk. 0908 209 655.
• Óvónő gyermekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Hľadám si na víkendy
prácu, ponúknite. Tel: 0919
317 813.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.

„Születésnapod alkalmából azt kívánom,
Te légy a legboldogabb kislány a világon!
Bármi is történjék a Földön körülötted,
Mindig csak a szép és a jó találjon meg Téged!
Csillagok vigyázzák minden lépésedet,
A Nap ragyogja be egész életedet! ”

Április 13-án ünnepelte
6. születésnapját

Patócs Dorina
Nemesócsán.
Szívből gratulálnak: szülei,
ócsai mama, tanyi papa,
keresztszülei, Ancsu, Dávid,
Bálint, Laci és az egész rokonság.
„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed csillogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Április 13-án ünnepelte
1. születésnapját

Szolik Kiara
Keszegfalván.
E szép ünnep
alkalmából
gratulálnak: szüleid, testvéred Barni,
nagyszüleid, Róbikáék és köri.
• Térkő, betonkerítések, fűhézagos betonkockák gyártása és szerelése. Tel.: 0908
042 655.
• Eladó 2 db ágyneműtartós
válenda. Tel.: 0907 167 096.
A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába,
meghallgatás
minden
pénteken 9-11 óra között.
Érdeklőni a 0918/956 573
és a 0918/185 810 telefonszámokon lehet hétköznapokon 8-16 óra között.
• Eladó Renault Clio 1,5 Dci,
garázsolt, gy.év: 2002, látni
kell! Tel.: 0908 442 691.
• Gond van a kútjával, segítek: fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.
• Novootvorená predajňa Second Hand, Tržnica, poschodie č.d. 132.
• Eladó új Nokia 610-Lumia,
ára: 90 €. Tel.: 0948 501
466.
• Eladó 3-szobás önsegélyes téglalakás garázzsal.
Tel.: 0905 230 373.
• Lakótársnőt keresek június
1-től a 2-szobás albérletembe. Tel.: 0907 373 611.
• Eladó 2-szobás részben
felújított lakás a Komenský
utcán. Tel.: 0944 928 952.
• Szobafestést, glettelést vállalok. Tel.: 0919 317 813.
• Eladó garzon Komáromban
közel a városközponthoz.
Tel.: 0908 403 590
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AKTUÁLNE - INZERCIA

DELTA

HORMI Úspechy Karate klubu ABC car Komárno
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

AKTUÁLNE - INZERCIA

15. apríla 2013

Dopravné nehody za prvý štvrťrok
kresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Komárne pravidelne monitoruje dopravno-bezpečnostnú situáciu
v okrese Komárno a na základe vypracovaných analýz dopravnej nehodovosti
reaguje na vznikajúce aktuálne situácie v
nehodovosti v rámci celého okresu. OR
PZ v Komárne v snahe znížiť dopravnú
nehodovosť Vám týmto oznamuje aktuálnu situáciu dopravných nehôd za prvý
štvrťrok roku 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012, a to z hľadiska
najzákladnejších ukazovateľov.

O

Za 3 mesiace v roku 2013 došlo celkom k 32
dopravným nehodám, pričom v roku 2012 to
bolo len 26 nehôd. S potešením musíme
konštatovať, že doposiaľ nedošlo k dopravnej nehode s usmrtením osoby, pričom vlani
boli za 3 mesiace usmrtené až 2 osoby. Ne-

AUTOšKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk
Výcvik vodičov
na skupinu „B“

0905 489 059

Študenti,
maturanti,
17 roční

350
eur

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Dňa 17. 2. 2013 sa v Sabinove uskutočnilo I.
kolo Slovenského pohára detí, žiakov a
mladších dorastencov. Diana Schlettová obsadila pekné III. miesto a Tomáš Kósa II.
miesto v kategórii športového zápasu. Už o
týždeň sa konala medzinárodná súťaž Tatami cup v Budapešti. Za účasti 12 štátov a
523 účastníkov Tomáš Kósa získal zlatú medailu v kategórii športového zápasu. 2. 3.
2013 sa v športovej hale Nesvady konali
Majstrovstvá Západoslovenského zväzu karate seniorov a III. kolo Pohára mládeže. Výsledky boli nasledovné: Diana Schlettová – I.
miesto, Tomáš Kósa – I. miesto, Tereza Spálová – I. miesto, Adam Janovský – III. miesto,
Lívia Száraz – III. miesto.
Karate klub ABC car Komárno pod vedením

predsedu klubu p. Petra Máťu, poverený Slovenským zväzom karate usporiadal dňa 10.
3. 2012 II. kolo Slovenského pohára detí,
žiakov a mladších dorastencov v športovej
hale Komárno. Súťaže sa zúčastnilo celkovo
49 športových klubov z celého Slovenska za
účasti 359 karatistov, ktorí bojovali o cenné
body, ktoré sa započítavajú do celkového
hodnotenia, ktoré je dôležité pri nominácii
na Majstrovstvá Slovenska 2013. Na stupienkoch víťazov nakoniec skončila so zlatou
medailou Diana Schlettová v kumite dievčatá a Tomáš Kósa obdobne získal zlatú
medailu. Z celkového počtu 49 klubov sa tak
komárňanský klub s počtom medailí umiestnil na 7. mieste.
d

Vážení občania

predstavovať sumu až do výšky 16 596 eur a
voči občanom 331 eur.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne dôrazne upozorňuje
na dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, ktorým je zakázané :
- vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov
- zakladanie ohňa v priestoroch alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho súhlasu orgánu požiarnej ochrany
- zakladanie nepovolených skládok odpadov
vo voľnej prírode a ich spaľovanie
- používanie otvoreného ohňa a fajčenia na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov
- hromadenie horľavých látok a ľahko zápalných látok na miestach, kde by ich zapálením boli ohrozené objekty alebo priľahlé porasty

s príchodom jarných dní sa každoročne
v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na
typické príčiny požiarov a poskytnúť Vám
rady, ako tieto riziká obmedziť.

vörös Attila
geodet - földmérő

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

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy
sa v prírode nová vegetácia začína rozvíjať
a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a
iných organických látok predstavujú veľké
nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä
rozšírenia požiarov.
Nebezpečenstvo vzniku veľkých škôd znásobuje skutočnosť, že suché trávy a porasty
sa vypaľujú v blízkosti hospodárskych objektov, stohov slamy a sena, rôznych skládok
horľavého materiálu a lesných porastov. Táto
činnosť sa mnohokrát vykonáva za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok,
akou je silný vietor, pomocou ktorého hrozí
mimoriadne rýchle rozšírenie požiaru a jeho
prenesenie i do lesných porastov.
Predchádzať týmto negatívnym javom je v
súčasnosti možné najúčinnejšie na jednej
strane preventívno-výchovnou, osvetovou
činnosťou a na strane druhej prísnym postihom voči subjektom porušujúcim všeobecný
zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a
stromov, spaľovania horľavých látok bez
predchádzajúceho povolenia. Postihy voči
právnickým osobám môžu v tomto prípade

Vznik požiaru je potrebné ohlásiť na číslo
Integrovaného záchranného systému 112.
Vážení občania,
očakávame od Vás, že v záujme ochrany
našich lesov a prírody urobíte všetko, aby
nedošlo k zbytočným stratám na ľudských životoch, požiarom a veľkým škodám, ktoré
by mohli zapríčiniť.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Komárne

gatívne však vyznievajú ďalšie ukazovatele.
Doteraz v roku 2013 došlo k ťažkému zraneniu 10 osôb oproti 6 ťažko zranením ľuďom v roku 2012 a rozdiel medzi ľahko zranenými je ešte výraznejší v neprospech aktuálneho roku. V tomto roku sa ľahko zranilo
až 14 osôb, pričom vlani sa ich ľahko zranilo
len 6 osôb. Z uvedeného je možné konštatovať nepriaznivý vývoj počtu dopravných
nehôd a najmä výrazný nárast počtu ťažko
a ľahko zranených účastníkov cestnej premávky. K týmto nepriaznivým číslam výrazne prispela kalamitná situácia v mesiaci
marec. Napriek tomu, že zima už konečne
skončí, Vás týmto vyzývame k ohľaduplnej
jazde na pozemných komunikáciách, pretože to, čo sú v tejto štatistike len čísla, sú v
skutočnosti ľudské tragédie jednotlivcov ako
aj ich rodín.
pplk. JUDr. Ján Justyák, riaditeľ

Najväčší veľtrh pracovných príležitostí
JobExpo 2013
stredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre
Vás už po tretí raz pripravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí na
Slovensku Veľtrh práce JOBExPO 2013. Tentokrát
aj v spojení s xV. Medzinárodnou burzou práce a
xxI. ročníkom výstavy
Mladý tvorca.

Ú

JOBEXPO 2013 sa uskutoční v dňoch 18. – 19. apríla
2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre,
pod záštitou predsedu vlády
SR, Roberta Fica, a ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.
Na výstavnej ploche vyše 11
000 m2 ponúknu návštevníkom vyše 10.000 pracovných
miest zamestnávatelia zo
Slovenska aj zahraničia, spoločnosti ponúkajúce vzdelávanie, prípravu pre trh práce,
kariérne poradenstvo, sprostredkovateľské agentúry,
partneri siete EURES, ako aj
európske inštitúcie, poskytujúce občanom poradenstvo
a pomoc v širokom rozsahu
od štúdia a prípravy na po-

volanie až po získanie zamestnania. Priamo na podujatí bude možné absolvovať
pracovný pohovor a dohodnúť si nástup do zamestnania.
Vstup pre návštevníkov veľtrhu je tak ako aj v predchádzajúcich rokoch zdarma a
jeho súčasťou bude takisto
aj bohatý sprievodný program.
Na veľtrhu JOBEXPO 2013
si budú môcť návštevníci bezplatne otestovať svoje jazykové, počítačové a profesijné
kvaliﬁkačné predpoklady a
zúčastniť sa prezentačných
aktivít, seminárov a workshopov zameraných na témy: čo
je najdôležitejšie pre získanie práce, ako osobnosť
predurčuje voľbu povolania,
ako zistiť svoje najvýraznejšie
kvality, ako sa správne pripraviť na prijímací pohovor,
ako správne napísať žiadosť
o prijatie do zamestnania,
motivačný list a životopis, ako
uspieť na pracovnom pohovore, podnikanie ako alternatíva zamestnania, riešenie
nezamestnanosti samozamestnaním, ako rozvíjať a ria-

diť vlastnú kariéru, ako si
nájsť prácu v Európe, prepojenie škôl a trhu práce, očakávania škôl a možnosti zamestnávateľov.
Súčasťou veľtrhu JOBEXPO 2013 bude aj odborná
panelová konferencia o trhu
práce za účasti premiéra Roberta Fica, ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny
Jána Richtera, ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka,
ministra školstva vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, László Andora, komisára EK pre zamestnanosť a ďalších významných
osobností politického a ekonomického života. Hlavnými
témami konferencie budú
podnikateľské prostredie a
tvorba pracovných miest,
prechod zo školy na trh
práce, legislatívna podpora
zamestnanosti a sociálna
zodpovednosť podnikov na
trhu práce.
Viac informácií o veľtrhu
práce JOBEXPO 2013
nájdete aj
na http://jobexpo.sk/sk/
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,,Jarné radovánky“
v Základnej škole Marcelová

Jar k nám opäť zavítala a zima nie a nie ustúpiť. Ešte stále
sa nájde sneh a teplomer stále ukazuje mínusové hodnoty.
Jarná príroda sa veľmi ťažko prebúdza zo zimného spánku.
Napriek tomu sa žiaci ročníkov 1.-4. a šKD v Marcelovej
predsa zobudili a posledný marcový týždeň v škole pripravili spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami, rodičmi a starými rodičmi v priestoroch našej školy tvorivé dielne „Jarné
radovánky“ spojené s výstavkou veľkonočných ozdôb, kraslíc, servítok a pohľadníc. Pani učiteľky pripravili niekoľko
pracovných ostrovčekov, kde žiaci predvádzali svoje zručnosti a šikovnosť. Zdobili vyfúkané vajíčka, maľovali zvieratká a veľkonočné motívy odlievané zo sadry, z farebného
papiera vyrábali veľkonočný veniec, zajačikov z plastových
ﬂiaš a iné veľkonočné ozdoby netradičnými technikami z
odpadového materiálu. Zo zhotovených výrobkov si urobili
výstavku, z ktorej sa deti veľmi tešili. Po ukončení tvorivého
popoludnia si žiaci hotové výrobky zobrali domov na vytvorenie príjemnej veľkonočnej nálady.
Toto krásne jarné popoludnie a rozžiarené detské očká hovoria za všetko.
Takto sme pripravili Veľkonočné sviatky plné radosti a šťastia, na ktoré sa tešili chlapci i dievčatá.
Mgr. Viera Kollárová

Predpoveď počasia 15. 04. 2013 - 21. 04. 2013
V pondelok 15. 4. predpokladám v našom regióne veľmi
príjemne, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 4 do
+ 6 ̊ C, denná teplota od + 15 do + 17 ̊ C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s.
V utorok 16. 4. predpokladám v našom regióne podobne
ako v utorok, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 5 do
+ 7 ̊C, denná teplota od + 16 do + 18 ̊C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s. popoludní trochu zosilnie.
V stredu 17. 4. predpokladám v našom regióne veľmi pekne,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 7 do + 9 C
̊ , cez
deň od + 17 do + 19 C
̊ . Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 18. 4. predpokladám v našom regióne podobne
ako v stredu a ešte o niečo teplejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 8 do + 10 ̊C, cez deň od + 19 do
+ 21 ̊C. Mierny SZ vietor do 5 - 7 m/s.
V piatok 19. 4. predpokladám v našom regióne vyvrcholenie teplejších dní, polojasno a bez zrážok, na noc pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota okolo + 9 do + 11 ̊ C,
denná teplota od + 20 do + 22 ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4
m/s bude počas dňa zosilňovať.
V sobotu 20. 4. predpokladám v našom regióne mierne
ochladenie a veterno, veľkú oblačnosť s miestnymi prehánkami. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 10
do + 12 C
̊ , denná teplota od + 14 do + 16 C
̊ . Čerstvý, neskôr až silný SZ vietor do 10 - 14 m/s.
V nedeľu 21. 4. predpokladám v našom regióne ešte chladnejšie, oblačno s miestnymi prehánkami. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 5 do + 7 ̊ C, cez deň od
+ 12 do + 14 C
̊ . Mierny až čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov
očakávam aprílové počasie, záhradkári pozor, zrána prízemné mrazíky.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“ Dr. Meteo
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DELTA

SZÓRAKOZÁS - HIRDETÉS

JÁTÉK - NYERJEN JEGYET A FÁBRY SHOWRA
Május 7-én lép fel Komáromban Fábry Sándor, a csípős
szájú showman. Olvasói játékunkon páros belépőjegyet
nyerhetnek.
Kérdés: Mi a kedvenc nyári sportja a neves előadóművésznek?
Válaszaikat küldjék szerkesztőségünk címére:
DELTA hetilap, Ferencesek utcája 22., vagy e-mail
címünkre deltakn@gmail.com. Beküldési határidő: április 24.
Bővebb info: 0948 699 293
Jegyek vásárolhatók:
Madách könyvesbolt – Komárom
DiDEROT könyvesbolt - Komárom
Tel: 00421 35 7731 904, (035) 7701 152
Jegyár: 12 €

2013. április 27 - szombat
Érdekesen látod a világot?
Mutasd meg a Te „lencséden“ keresztül!
Szeretnél fejlődni a fotózás terén?
A Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke tart előadást és a photowalk
stábja a terepen is segít tanácsaival.
Első gútai csoportos fotó túra,
Photowalk bestshot-díj,
Ing. Nagy Teodor(MZSF, EPHAP)
tematikus előadása
Jelentkezni e-mail-ben lehet április 25-ig
az info@helloguta.eu címen

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.
A Pozsonyi Területi Természetvédelmi Egyesület interaktív vándorkiállítása június 15-ig
tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és
Könyvtár épülete:
Időtlen szépség/A régmúlt és a jelen ékszerei
című kiállítás május 5-ig
tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum díszterme:
Április 27-én, 18.00 órakor XII. Vox Humana,
énekkari fesztivál. Fellépők: VOX FEMINA –
Dél-Komárom, VMK KATARÍNA (Észak-Komárom), a VMK és a Csemadok VSZ CONCORDIA vegyeskara, a VMK és a Jókai Mór
Alapiskola Gaudium vegyeskara. Vendégek:
A komáromi művészeti alapiskolák közös kamarazenekara, Nagy Ferenc versmondó, a
koloni ZOBOR HANGJA vegyeskar. Belépés díjtalan.
Limes Galéria: Dúdor István terme: Április
16-án, 16.00 órakor Kincskeresés, gyermekrajzok 2012-2013. Közreműködnek: a Munka
Utcai Alapiskola tanulói. Megtekinthető 2012.
június 10-ig. Nyitva hé-pé 10–16 óráig, szova megegyezés szerint.
Csemadok Székház: A Felvidéki kitelepítettek emléknapja alkalmából bemutatott kiállítás április 19-ig tekinthető meg. Április 19én Pluhár Ingrid útleíró fotókiállítása: DélAmerika, Peru, Bolívia, Chile, Venezuela. A

kiállítás május 17-ig tekinthető meg.
Jókai Színház: Április 15-16, 15.00 III. Richárd, április 17., 18.00 Magyar zombi. Április 19-én Ifjú Szívek & Felvidéki Páva Gála.
Április 20., 19.00 Magyar zombi április 21.,
15.00 Magyar zombi.
Selye János Gimnázium:
Imely Károly Barangolások a nagyvilágban c.
kiállítása április 26-ig tekinthető meg.
DÉL-KOMÁROM:
Koppánymonostor: XXI. Nemzetközi motoros találkozó, Komárom, április 19-21.
Fellépők: péntek: 18.00 órától Corelosa,
Jump Rock Band, Blues Company, E.V.M.
Szombat: 15.00 Motoros felvonulás, Psycho
Angels, Paranoid, Cool Head Clan, AB/CD,
Gesztenye gitár show. Belépődíj: 2.500 Ft.
Napi koncertjegy: 1500 Ft.
Jókai mozi: Április 18.
9.00 és 10.30 Robin, a
Hód – Természetvédelmi
mesejáték, Kemény Henrik bábjainak felhasználásával. Belépőjegy : 600 Ft.
A mese üzenete a természet, az erdő és az
élővilág védelme, egyedi humorral elmesélve.
NAGyMEGyER:
VMK: Április 19-20 (péntek 14.00-18.00,
szombat 9.00-18.00) Családi ruhabörze tavaszi adok-veszek az MC Manóház szervezésében.
GELLÉR:
Kultúrház: RETRO EST, a 80-as és 90-es
évek legnagyobb slágerei április 20-án,
20.00 órakor. Belépő: 5 € elővételben, helyszínen 7 €. Infó: 0908 442 003. Az est batyubál jellegű, italbár NEM lesz. Tombolahúzás: 01:00.

FELHÍVÁS
A komáromi Duna Menti Múzeum a Múzeumi Világnap alkalmából 2013. május 18-án
(szombaton) 10.00 – 13.00 órakor megrendezi a

KOMÁROMI MAGÁNGyŰJTŐK IV. TALÁLKOZÓJÁT.
Várjuk pl. a képeslap-, szalvéta-, érem-, bélyeg-, autó- és repülőgépmodellek, valamint
egyéb érdekes gyűjtemények, kuriózumok tulajdonosainak jelentkezését.
A találkozón lehetőségük lesz a gyűjteményük bemutatására és cseréjére is.
Jelentkezés legkésőbb 2013. május 10-ig személyesen a múzeum főépületének portáján
(Komárom, Nádor u. 13.), telefonon 035/731 476
vagy e-mailen:
muzeumkomarno@gmail.com)

Horoszkóp
KOs - III. 21. - IV. 19
Hallgass a megérzéseidre! A héten
többször jelezni fog a tudatalattid,
vedd észre, legyen akár munkahelyi
vagy családi gond.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ez a hét jelentősen felerősíti kisugárzásod, fokozott ﬁgyelmet szentelnek neked a másik nem képviselői, és egy kellemes meglepetést is
tartogatnak neked.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Sorra keresnek meg a régi barátok,
egy igazán fergeteges buli reményében. Rájöhetsz, hogy hiányzott már
egy laza este, amikor igazán elengedheted magad.
ráK - VI. 22. - VII. 22
Jellemző lesz, hogy csendes napokat élhetsz meg családtagjaiddal. Talán egy laza este is belefér az életedbe - kedvesed társaságában.

OrOszláN - VII. 23. - VIII. 22
Ha házas vagy, vagy kapcsolatban
élsz, egy gyönyörű időszak következik: meghittség, melegség és szeretet fogja uralni minden együtt töltött
napotokat.
szűz - VIII. 23. - IX. 22
Eredményes heted lehet, jó érzés,
hogy ezt csakis önmagadnak köszönheted. Jól dolgozol, és ezt a főnököd is észreveheti.
MérlEG - IX. 23. - X. 22
Használd a jó kapcsolataidat a munkahelyeden, szívesen segítenek neked a többiek! Naprakész szakértelmed mellett személyes varázsodat is
latba vetheted.
sKOrpIó - X. 23. - XI. 21.
A hódítás számodra valóságos művészet, amihez jó adag pszichológia is
szükséges. Mi jelenthet nagyobb élvezetet, mint kiismerni a kiszemeltet.

NyIlAs - XI. 22. - XII. 21.
Kicsit megsokasodnak a teendőid, ne
hagyd, hogy kiborítsanak a részletek!
Koncentrálj a lényegre és akkor hamar meg tudod oldani a feladatokat.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Vess véget káros kapcsolataidnak!
Törődő és ﬁgyelmes vagy, de azért
ne ess túlzásokba, ne hagyd, hogy
kihasználjanak, mert kikészülsz idegileg.
VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Ez a hét az erőfeszítések ideje, de
hamarosan, pár nap múlva már meg
is kaphatod gyümölcseit. Vesd magad bele a munkába.
HAlAK - II. 19. - III. 20.
Utazz el ismeretlen vidékre! Ahhoz,
hogy ismét megtaláld önmagad, főként pedig azt a benned szunnyadó
gyermeket, idegen helyre kell látogatnod.

TVműsor április 15 - április 21
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, április 15
M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin 13.25 Domovina 14.50 Gyerekjáték az internet 15.00
Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25
Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 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 gyerekeknek 11.40 Caillou 11.45 Geronimo
Stilton 12.10 Mi micsoda 12.35 Animália 13.00 A Nyereg Klub 13.30
Ókori kalandok 13.55 Szaladin 14.25 Amika 14.50 Született kémek,
11. 15.15 Lizzie McGuire 15.40 Animália 16.05 Geronimo Stilton 16.30
Raju, a riksa 16.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.05 Caillou
17.10 Aprónép 17.45 A kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt
18.20 Magyar népmesék 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa
és Joey 21.00 Pasta 22.35 Világ Kép 23.00 Maradj talpon! 23.55 Ridikül
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30
Híradó 8.35 Angyali érintés 9.25 Élő egyház 9.55 Isten kezében 10.30
Hagyaték 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.27 Napirend előtt 12.50
Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45
Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés Am. sorozat 19.45 Hej, páva… 19.55 Széchenyi napjai 20.50 Hírek,
sport 21.00 Dokureflex. Benne: Nándi. Magyar dok. film 22.20 Kultikon 22.35 Sportaréna 23.05 Illyés Gyula, költő, író
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 csalva, 25. 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 NCIS 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 A médium
127.
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest, 44. 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 Gyilkos sorok 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei 22.00 Downton Abbey 23.05
Jim szerint a világ
13.10 Fantasztikus négyes 15.05 Elektra 16.55 A szállító 19.00 Columbo: A nagy elterelő hadművelet 20.50 Az ötödik elem. Fr. akciófilm 23.15 Nappali őrség. Orosz akcióthriller
VIASAT
5.50 Gyilkos sorok 7.55 Életfogytig zsaru 8.50 Ikrek 11.10 A dadus
12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 A nagy házalakítás 14.05
Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél 17.05 Életfogytig
zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Álomgyári feleség 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi21.25 Fiúk
a parton 23.35 CSI: A helyszínelők
STV :1
8.10 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A körzet 10.20 Kachora 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim
14.35 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem VI., 100. 16.30 Hírek,
sporthírek 17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Kétszemélyes éden 22.00 Egy lépésre a mennyországtól 22.55 Zsaruk a
központból. 23.50 A körzet
STV :2
8.50 Ahogy még nem ismerjük… 9.25 Vámház avagy Csehszlovákia
20 év után 10.55 Szemtől szemben 11.20 Fókusz 11.50 Élő körkép
12.25 Kulturális körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Művészet 2013
13.40 Família. Magazin 14.10 Lefújva 14.35 Sportvisszhang 15.05 Autószalon 15.40 BL-magazin 16.05 Lengyel magazin 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati kalandom 18.30 Esti mese 18.40
A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Kockázatos műszaki műveletek 20.50 Tudomány és technika 21.30
Hírek 22.00 Sporthíradó 22.05 Euromozi: Neds Ang. filmdráma
MARKÍZA
8.20 Forr a bor 9.25 Feleségcsere 10.50 Zsarnok 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS VIII. 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 9.50 Szójáték 11.00 A szupermama 12.00 Híradó
14.00 A szupermam 14.00 A legszebb ajándék 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 Bučekék II. 23.15 Halló

Kedd, április 16

Szerda, április 17

M1
5.23 Az ESTE 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion Újratöltve 14.20 A hangyák
minden tudnak 14.35 Ízőrzők 15.10 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángja 16.45 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 Hölgyek öröme
22.05 Az ESTE 22.35 Tudorok23.25 Híradó 23.40 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Gyerekhíradó 11.50 Geronimo Stilton
12.15 Mi micsoda 12.40 Animália 13.05 A Nyereg Klub 13.30 Ókori kalandok 14.05 Szaladin 14.30 Amika14.55 Született kémek 15.20 Lizzie
McGuire 15.45 Animália 16.10 Geronimo Stilton 16.30 Raju, a riksa
16.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.05 Caillou 17.10 A kis Amadeus 17.40 A kockásfülű nyúl 17.45 Benjamin, az elefánt 18.15 Magyar
népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00
Pasta 22.05 Munkaügyek 22.35 A hivatal

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Párizsi helyszínelők 14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők. Öskü 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 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész 22.00 Az ESTE
22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Gyerekhíradó 11.50 Geronimo Stilton
12.15 Mi micsoda 12.40 Animália 13.10 A Nyereg Klub, 46. 13.35 Ókori
kalandok, 20. 14.00 Szaladin 14.30 Amika 14.55 Született kémek, 13.
15.20 Lizzie McGuire 15.45 Animália 16.10 Geronimo Stilton 16.35
Raju, a riksa 16.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.50 Aprónép
17.15 A kis Amadeus 17.40 A kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt, 52/37. 18.15 Magyar népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.50 Zöld
Tea 22.15 Noé barátai 22.45 Maradj talpon! 23.35 RIDIKÜL
DUNA
8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.20
Körmend 9.45 Táncvarázs 10.40 Közlekedés 11.10 Vendéglátás Magyar tévéfilm 12.00 Híradó 12.25 Kávéház 13.00 Kívánságkosár
15.00 Kerekek és lépések 15.45 Néprajzi értékeink 15.55 Az emlékezet helyszínei 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva…
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50
Fekete város 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Mesés férfiak kurblival. Csehszl. film 22.35 Kultikon 22.50 Beavatás 23.10 Koncertek az
A38 Hajón

DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.35 Sportaréna 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Emlékezzünk – Corvus-Kora
Róbert: Holokauszt című panorámaképe 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés. 19.45 Hej, páva… 19.50 Hírek 19.55 Dunasport
20.05 Kultikon 20.30 Honvéd–Ferencváros OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 22.55 Jó estét, Wallenberg úr! Magy.– norv.–svéd film
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 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 G.I. Joe:
A kobra árnyéka 23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles, 3.

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 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 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show is karcsú vagyok
12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 44.
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában, 163. 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Bu- 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROdapest, 45. 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal
Budapest, 45. 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
Klinika 23.30 XXI. század
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50
STORY TV
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40
12.30 Született feleségek 13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novel- Házon kívül 23.15 Refl ektor 23.30 Sivatagilavina
lák 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
STORY TV
Hattyúdal. Krimi 20.00 Miss Marple: Gyilkosság meghirdetve. Krimi
12.30 Született feleségek 13.30 Gordon Ramsay 14.30 Miss Marple:
22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ
Gyilkosság meghirdetve 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Poirot 22.00 A hidegsebész 23.05 Jim
13.05 Titokzatos küldetés 14.55 Alkonyat: Napfogyatkozás 17.15 Taxi szerint a világ
3 19.00 Columbo 20.50 A tiltott királyság 22.55 Ong Bak 2
VIASAT
5.55 Gyilkos sorok 8.00 Életfogytig zsaru 9.00 Sírba viszel 11.10 A
dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Álomgyári feleség 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul
17.05 Életfogytig zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Álomgyári feleség 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A címlaplány 22.20 A híd 23.50 CSI: A helyszínelők

13.20 Taxi 3 15.05 Tengeri farkas 16.55 A tiltott királyság 19.00 Columbo 21.00 Alien 4. 23.10 Adsz, vagy kapsz. Kanad.–am. vígjáték
VIASAT
5.55 Gyilkos sorok 7.55 Életfogytig zsaru 8.55 Szép remények11.10
A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Álomgyári feleség 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél 17.05
Életfogytig zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55
Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél, 6. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
STV :1
8.10 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A körzet 10.20 Kachora 11.05 Tökéletes gyilkosság 23.40 CSI: A helyszínelők
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess
STV :1
fát! 14.35 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.20 Időjárás16.30 8.05 Párharc 8.35 Családi vetélkedő 9.25 A körzet 10.15 Kachora
Híradó, sport17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetél- 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 14.05 Taxi 14.35
kedő 19.00 Híradó, sport 20.15 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.20 Időjárás16.30 Híradó,
szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.20 Esküdt ellenségek: Kü- sporthírek 16.55 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetéllönleges egység 23.05 A körzet 23.45 Medicopter 117
kedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Agatha Christie:
Randevú a halállal 21.50 Pillangó
STV :2
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Sportvisszhang 9.30 A tiltott királyságban
10.00 Az éltető víz 10.20 Lengyel magazin 10.50 Fókusz 11.25 60 ál- 8.30 Óvodások műsora 9.00 Ocsovái Bél Mátyás 10.05 A két terlati dolgom 11.55 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 A jászói barlang chovái férfi 10.50 Fókusz 11.25 Titkok titka 11.55 Élő körkép 12.40
13.35 Az első csalódás 14.45 Kockázatis műszaki műveletek 15.40 Egy- Folklórműsor 13.15 Hallássérültek tévéklubja 13.40 Beérés 15.05 Tuházi magazin 16.30 Természetbarátmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Kör- domány és technika 15.40 Kvartett 16.05 Magyar magazin 16.55
zeti híradó 18.00 Titkok titka 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Esti mese 18.45
magyarul 20.00 A bűntény tudománya 20.45 Rendelő 21.30 Hírek Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A szlovák
22.00 Sport 22.35 Mozimagazin 23.00 Rudolf Slobodára emlékezünk mozi Könnyek és nevetés 20.55 Celluloid country 21.30 Hírek és
kommentárok 22.00 Sporthírek 22.05 Egy régi világ képei 23.10
MARKÍZA
Rendőrségi magazin 23.40 Autószalon
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 11.35
MARKÍZA
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi – 6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér10.50 Ha csal a párom
meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsora- 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták14.40 Monk 15.35 Két pasi
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacso21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS VIII.
racsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS 23.55 Monk
JOJ
JOJ
6.00 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.55 Szójáték 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók 16.00 Szó- 7.45 Bírósági akták 9.55 Szójáték 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 14.00
játék 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír- Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók, 16.00 Szójáték 17.00
adó 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.30 Családi ügyek Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
23.15 A Geissen család
20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont 22.30 Castle23.30 Hawaii Five-0

CSütörtöK, április 18

PénteK, április 19

Szombat, április 20

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján, 160/150. 9.50 Rex felügyelő
V., 13. 10.40 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.45 Gyerekjáték az internet, 10/8. 15.00
Boston Legal – Jogi játszmák III., 24/6. 15.45 A szenvedélyek lángja,
188/47. 16.30 Rex felügyelő VI. Ném. krimisor., 12/1. 17.20 Szerencse
Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
este, sporthírek 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Euroillúziós Dalfesztivál. Irigy Hónaljmirigy Show 21.10 Munkaügyek –
IrReality Show, 50. 21.45 Az ESTE 22.15 Nemzeti nagyvizit 22.45 Rejtélyes XX. század 23.15 Híradó 23.30 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 Geronimo Stilton, a kis egér kalandjai 3.
12.20 Mi micsoda12.50 Animália 13.15 A Nyereg Klub13.40 Ókori kalandok14.10 Szaladin 14.35 Amika 15.05 Született kémek 15.25 Lizzie
McGuire 15.50 Animália 16.15 Geronimo Stilton 16.40 Raju, a riksa
16.50 Richard Scarry Tesz-vesz város 17.15 Caillou 17.20 A kis Amadeus 17.45 A kockásfülű nyúl 17.55 Benjamin, az elefánt18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és
lent 21.45 Angi jelenti 22.15 Európai szemmel 23.35 Maradj talpon!
23.35 Ridikül
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.00 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés t 9.25 Nyelvőrző 10.00 Határtalanul magyar 10.30 Pannon
expressz 11.00 Fekete város 12.00 Híradó 12.25 Kávéház 7. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ide nézz a fi gurára! 15.35 Élet a királynőért Osztrák
dok.film 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Nyolc évszak 20.55
Hírek, sport 21.15 Anna filmje 22.30 Kultikon 22.50 MüpArt classic.

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Értékek 12.55 Esély 13.25 Életművész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Történetek a nagyvilágból
15.00 Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő
17.25 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Újrakezdők
21.55 Az ESTE 22.25 Forma–1. Bahreini Nagydíj
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Geronimo Stilton 12.15 Mi micsoda
12.40 Animália 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok 14.05 Szaladin 14.30 Amika 15.00 Született kémek15.25 Lizzie McGuire 15.45
Animália 16.10 Geronimo Stilton16.35 Raju, a riksa 16.35 Blinky Bill
16.45 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.15 A kis Amadeus 17.40 A
kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.40 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.50
MNASZ autós magazin 22.15 Átok 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

M1
6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30
Vágtass velem! 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemz
eti nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Jövő-időben 12.45
Forma–1. Bahreini Nagydíj, időérő edzés 14.20 Cselgáncs Eb előtt…
15.20 Jövő-időben 16.00 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei,
16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15
Neveletlen hercegnő 22.10 The Brothers Bloom – Szélhámos fi
vérek. Am. filmvígjáték

átok • 22.15 •M2

M2
6.00–12.10 Rajzfilmsorozatok 12.10 Tatonka történetei 12.40 Kajakalandok 13.05 Benedetta. Rajzfilm 13.35 H2O: Egy vízcsepp
elég14.25 Táncakadémia 14.50 Csajok a zŰrből 15.20 Múltunk és jövőnk a víz 15.45 Borsószem hercegkisasszony 16.45 Tatonka történetei 17.15 Caillou17.20 A Mézga család különös kalandjai I. 17.45 Raju,
a riksa 17.55 Benjámin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó,
sport 20.35 Rocca parancsnok 21.30 Forma–1. Bahreini Nagydíj, időmérő edzés 23.05 Kasszasiker.
DUNA
7.40 Kerekek és lépések 8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében 9.30 Akadálytalanul 10.00 Székely kapu 10.30 Veszélyeztetett állatok 11.00
Ménes élet 12.00 Híradó 12.30 Szerelmi történet Am. film 14.00 Bp.
Honvéd–Kecskeméti TE-Phoenix Mecano OTP Bank Liga labdargómérkőzés 16.00 A papiros története 16.20 A nagyrozsdási eset.
Magy. film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Szabó Sándor felvételeiből 20.25 Futótűz 21.15 A királyné nyakéke 23.10 Dunasport 23.25 MüpArt.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva, 28. 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 Szakítani tudni
kell! 23.20 Zűrös szerelmek

szakítani tudni kell • 21.35 •TV 2
Quincy Watsont (Jamie Fox) váratlanul
lapátra teszi menyasszonya. A férﬁ elhatározza, hogy gyötrődés helyett saját
javára fordítja szerelmi bánatát. Nekilát
egy szakítási kézikönyv megírásának.

7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROshow 12.50 Refl ektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A
gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély
STORY TV
14.30 Poirot-novellák: Lakás a harmadikon 15.30 Downton Abbey
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a panoptikumban. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák: A rodoszi
háromszög 21.00 Hanta boy 22.50 Jim szerint a világ
13.00 Yamakasi 2. 14.45 Kígyók a fedélzeten 16.50 Alien 4. 19.00 Columbo: Egy falatka sajt. Am. krimi 21.00 Hat töltény ára 23.15 Elemi
ösztön. Am. thriller
VIASAT
8.10 Életfogytig zsaru9.10 Született bankrablók. Am. vígjáték 11.10 A
dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa14.05
Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél, 7. 17.05 Életfogytig zsaru18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok
20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Észbontók
22.25 Spartacus – Vér és homok 23.35 Két pasi – meg egy kicsi
STV :1
7.40 Ügyintézés a hivatalokban 8.10 Párbaj. Vetélkedő 8.40 Családi
vetélkedő 9.30 A körzet 10.20 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.15 Nők klubja 14.05 Irány a kert! 14.35 Quinn doktornő 15.30
Viharos szerelem 16.20 Időjárás 16.30 Medicopter 117 17.45 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Toszkán szenvedély 21.35 Riporterek
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.15 Éjszaka az archívumban 10.20 A televízió archívumában 10.50 Magyar magazin 11.15 Fókusz 11.50 Építészet 12.20 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Fülbemászó
melódiák. Zenés műsor 13.25 Rendőrségi magazin 13.55 Szlovák
mozi. Könnyek és nevetés14.50 Celluloid country 15.30 Idősebbek
klubja 15.55 Romamagazin 16.20 Függő vagyok? Füst 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 17.45 Csehország-Szlovákia jégkorong-mérkőzés 20.30 Galapagosszigetek 21.30 Hírek 22.00 Sporthíradó
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Teljesítjük legtitkosabb álmát 10.50 Nem bújhatsz el 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták14.40 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
JOJ
6.00 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.55 Szójáték 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók 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

Mátyássy Áron ﬁlmje egy középosztálybeli család vidéki hétvégéjének történetét meséli el. Apropója a hirtelen elhunyt
apa temetése, akinek hamvait a végakarata szerint a Balatonba szórják.
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.25 Akadálytalanul 9.50 Hazajáró. Liptóihavasok10.20
Csellengők 10.50 Nyolc évszak 12.00 Híradó 12.25 Kávéház, 13/8.:
Vilma névnapja 13.00 Kívánságkosár 15.00 Mesélő cégtáblák15.30
Európa egészsége – Örökifjan Európában 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Lombard
Pápa Termál FC–Győri ETO FC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés
21.15 Titkok és szolgálatok 22.55 Hírek, sport 23.05 Kultikon 23.20
Koncertek az A38 Hajón. Krema Kawa.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki. 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva, 29. 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 Már megint
egy dilis amcsi film 23.20 Jog/Ás6.05 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjelnappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30
Gyilkos elmék 23.30 Az egység
STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 A nagy átverés 16.30 Jim szerint a
világ17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Vihar egy pohár borban.
Am. krimi 20.00 Poirot-novellák 21.00 Született feleségek 23.05 Jim
szerint a világ
14.35 Hat töltény ára 16.45 Total Recall 19.00 Columbo: Nyugodjék
békében! 21.00 Tökéletes kastona: Egy új kezdet. 22.55 Halál a mocsárban.
VIASAT
6.25 Gyilkos sorok 8.30 Életfogytig zsaru 9.25 Babák – Az első év.
11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa
I. 2. 14.05 A nagy házalakítás 15.10 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél, 9.
17.05 Életfogytig zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa
19.50 Sztárkoktél 19.55 Carrie naplója 20.55 Kertvárosba száműzve
21.25 Tengeri farkas 23.25 Tökéletes gyilkosság.
STV :1
7.35 Riporterek 8.05 Párbaj. Vetélkedő 8.35 Családi vetélkedő 9.25 A
körzet 10.10 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.15 Nők klubja 13.55
Gasztromóniai kalauz 14.35 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem
16.20 Időjárás 16.30 Híradó17.00 Medicopter 117 17.45 Párbaj 18.15
Családi párbaj 19.00 Híradó, sport19.45 Időjárás19.50 Sporthírek
20.10 Szlovákia, szeretlek! 21.30 Zsaruk a központból. 22.25 Fejvadászok Dán–norvég–ném. krimithriller
STV :2
8.30 Kuzma, a manó Bábjáték 9.00 Galapagosszigetek 9.50 Együttélésre ítélve (ism.) 10.20 Romamagazin 10.45 Fókusz 11.20 Amíg
nem késő Drogfüggőség 11.50 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 12.55
Anya tudja a legjobban 13.20 Lámpa alatt 16.05 Szemtől szemben
16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége
18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája Lomnička
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A Föld – az emberek bolygója Óceánok 20.50 Família 21.20 Szerető. Orosz film 23.00 Sporthíradó 23.10 Találkozás Jozef Bednárikkal
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 Amber’s Story
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 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor
21.35 Pancser Police.
JOJ
6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.55 Szójáték 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók. 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 A legfinomabb hazai torták 23.15 A sivatag átka

Neveletlen hercegnő • 20.15 • M1
A kamaszlányok általában arról álmodoznak, hogy siker, csillogás veszi őket körül.
Mia (Anne Hathaway) is erre vágyik. Ám
amikor álma valóra válik, már nem is biztos benne, hogy örül az új életének.

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 Én is karcsú vagyok (ism.)
11.30 Babavilág 12.00 Tűsarok 12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra
(ism.) 13.30 Doktorok, 3. 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk
– Flúgos nyomozó III., 32. 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája 20.50 Beverly Hills-i
zsaru 3. 22.50 Muskétás kisaszszony. Am.–fr.– ném. film, 2/1.
7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Mint a mesében. 11.20 XXI.
század 11.55 Házon kívül 12.25 Míg a halál el nem választ13.00 Az
utazó 14.00 A zöld íjász 15.05 A hős legendája 16.05 Irány Colorado! k 18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 El Dorado kincse
23.25 Csillagközi invázió
STORY TV
12.30 Túrakommandó 13.00 Jim szerint a világ 14.30 Fapados történetek 15.00 Álomhajó – Thaiföld. 17.00 Downton Abbey 18.00 A
nagy átverés 20.00 Miss Marple 22.00 Psycho
13.05 Az új világ. Am.–ang. kalandfilm 15.50 Arthur 17.50 Briliáns
csapda. Am. akciófilm 20.05 Börtönvonat Yumába 22.30 Rambo. Am.
akciófilm 0.20 Tökéletes katona: Egy új kezdet. Am. akciófilm
VIASAT
6.20 Extralarge 8.15 Luxusdoki I., 13. 9.20 A nagy házalakítás 11.15
Jane Eyre 12.30 Carrie naplója 14.25 Kertvárosba száműzve 14.55
A címlaplány 16.05 Észbontók 17.05 Mr. Óvóbácsi. 19.00 Hajrá csajok – Mindent bele! 21.05 Tengeri farkas 23.10 Határok nélkül
STV :1
7.10 Rajzfilmsorozatok 8.15 Fidlibum meséi 8.40 A boldog pillanat
nyomában, 3/3. 9.10 Táncakadémia 10.10 Szlovákia, szeretlek! 11.30
Senki sem tökéletes 12.30 Riporterek 13.00 Autószalon 13.55 Toszkán szenvedély 15.30 Szerencsés Pierre 17.15 Építs házat, ültess fát!
18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 A daruk ideje
22.45 Sporthírek 22.55 Az idegen visszatérése.
STV :2
7.05 A Föld – az emberek bolygója Óceánok. Fr.-ang. dok.film (ism.)
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége (ism.) 8.55 Rendelő (ism.) 9.25 Az út.
Mi a depreszszió 9.50 Ökológiai magazin 10.20 Nyugdíjasok klubjamagazin 10.45 BL-magazin 11.15 A 9. a osztály. Realityshow (ism.)
11.45 Vitaműsor 12.50 Tenisz. Oroszország– Szlovákia FED-kupa
17.30 Tesztmagazin 17.50 Az úton II. Laosz 18.25 Esti mese 18.35
Kassa – Európa kulturális fővárosa 18.45 Szlovákia–Csehország előkészületi jégkorong-mérkőzés 21.30 Őrangyalok. Talkshow 22.00
Mozimagazin 22.25 Filmklub. Kebelbarát. Osztr. dok.film 23.25
Csehszlovák filmhét
MARKÍZA
6.45 Scooby Doo, holvagy?! I. 7.25 Tom és Jerry 7.50 Kung Fu Panda
8.15 Madagaszkár pingvinei 8.35 A hegyek szelíd ura 2. 10.20 Alf II.
10.45 Lúzer 12.40 Szupersztár 15.25 Szupersztár 16.00 Nagyon
vadon 2. 17.40 Zita, a nyakamon 18.20 Társadalmunk krémje 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 A csúf igazság. Am.
filmvígjáték 22.30 Bad Boys – Már megint a rosszfi úk? 2.
JOJ
7.00 Híradó 7.35 Rajzfilmsorozatok 8.10 Parti-őrült jogi doki. Am. vígjáték 10.00 A Geissen család 11.00 Véznák kontra dagik I., 5. 12.00 A
sivatag átka. Am. kalandfilm 14.15 Indiana Jones és a Végzet Temploma 16.00 Beethoven 3. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 A nemzet aranya: Titkok
könyve Am. akcióthriller 23.15 Gyilkos Joe. Am. krimithriller
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vaSárnaP, április 21
M1
6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Ezt cselekedjétek
10.15 A sokszínű vallás 10.30 Baptista magazin 10.55 Metodista ifjúsági műsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Hírek 12.05 Világ Kép 12.35
Úticélok. Bécs 12.55 TeleSport 13.30 Forma–1. Bahreini
Nagydíj, a futam 16.00 Séf. Kínai ism.terj. film 16.25
DVTK–Ferencvárosi TC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Időjárás20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A 109. utas 23.05 Az ember
gyermeke.
M2
6.00 Engedjétek hozzám 6.05–11.50 Rajzfilmsorozatok
gyerekeknek 11.50 Borsószem hercegkisasszony. Ném. mesefilm 12.50 Táncakadémia 13.15 Csajok a zŰrből 13.40
Született kémek 15.40 H2O: Egy vízcsepp elég 16.30 Dr.
Téboly varázsműhelye 17.30 Raju, a riksa 17.40 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 18.05 Benjámin, az elefánt 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Doc Martin 21.25
Forma–1. Bahreini Nagydíj, a futam
DUNA
7.10 Hol volt, hol nem volt 7.20 Panaszkodj, sötét eső –
Emlékezés Örley Istvánra 8.10 Világ-Nézet 9.05 Élő világegyház (ism.) 9.35 Törzsasztal 10.30 Elfeledett magyar
irodalom 11.00 Református istentisztelet – Várkudu
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők 12.55 A csodacsatár Magyar film 14.25 Hazajáró 14.55 Szerelmes földrajz
15.30 Hogy volt?! Szabó Sándor felvételeiből (ism.) 16.30
Az új rokon. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00
Önök kérték 21.00 Jutalomutazás Magy. film 22.20 Dunasport 22.35 Törzsasztal (ism.) 23.30 Koncertek az A38
Hajón. Anselmo
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 3. 18.30 Tények 19.00
Napló – riportmagazin 20.00 Szakíts, ha bírsz! 22.05 Mission Impossible 2.
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.50 Dirty Dancing, 4. 13.20 Tuti gimi 14.20
Alkímia. Am. film 16.05 Piedone Hongkongban. Ol. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Bérgyilkosék.
21.55 Legénybúcsú 2.
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Jim szerint a világ 14.00 Jim szerint a
világ 14.30 Fapados történetek IX., 9. 15.00 Álomhajó –
Chile. Ném. film 17.00 Terence Hill – Alpesi őrjárat. 18.00
Foyle háborúja 20.00 Downton Abbey 21.20 A gyűrű titka.
Am. thriller 23.10 Psycho. Am. thriller

14.50 A bezárt szoba rejtélye. Am. krimi 16.35 Bolondok
aranya 18.50 Jackie Chan: Első csapás. 20.30 Piszkos tizenkettő – A következő küldetés. 22.30 Rambo 2
VIASAT
7.50 A nagy házalakítás 8.45 Jane Eyre 11.05 Újonc 11.35
Az étterem harcosai, 6. 12.05 Trendközelben, 59. 12.35
Sztárkoktél 13.05 Hajrá csajok – Mindent bele! Am. vígjáték
15.05 Mr. Óvóbácsi. Am. akcióvígjáték 16.55 Ne folytassa,
felség! Am. vígjáték 19.00 Dilemma 20.00 A célszemély
21.00 CSI: New York-i helyszínelők 22.00 Rambóka
STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok 8.30 Találkozás az öreg mandulafa
alatt 9.00 Pokoli szerencse 9.55 Földünk a magasból 11.05
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.35
Titkok kertje 14.30 Filmmeum. Péntek tizenhárom 16.10
Postaláda 17.15 Fő, hogy szeretjük egymást 17.45 Irány a
kert! Magazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek,
időjárás 20.10 A Buddenbrook család 23.10 Sporthíradó
23.20 Titkok kertje

szakíts, ha bírsz • 20.00 • TV 2
Gary és Brooke egymásba szeretnek. Összeköltöznek, hogy
boldogan éljenek, ám gyorsan
egymás agyára mennek. A lakás
hadszíntérré válik
STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Lomnička 10.00 Egyházi magazin 10.25 A szó 10.30 Őrangyalok. 11.00 Lyukas
zseb Mesejáték 11.50 Tenisz. Oroszország- Szlovákia FEDkupa 14.15 Országúti kerékpáros- körverseny. Liege–Bastogne- Liege 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.50
Időjárás 20.00 Vámház avagy Csehszlovákia 20 év után.
21.30 Lefújva 21.55 Éjszaka az archívumban
MARKÍZA
6.45 Scooby-Doo, hol vagy?! 7.25 Tom és Jerry 8.00 Kung
Fu Panda I., 10/9. 8.25 Madagaszkár pingvinei 8.50 Nagyon
vadon 2. 10.10 Alf III. 10.40 Zita a nyakamon 11.20 Az álcázás mestere Am. filmvígjáték 13.00 Testre szabva 13.30
Forma-1. Bahreini Nagydíj 16.20 A király nevében 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár
- élőben 23.35 Víruscsapda Am. thriller
JOJ
6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.00 Fantasztikus torták 10.00 Hol volt, hol nem volt 11.00 A hidegsebész 12.00
A szfinx bosszúja 14.10 A nemzet aranya: Titkok könyve
Am. akcióthriller 16.55 Bučekék II. – Nap, széna, falu Tévésor. 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó,
sport, időjárás 20.30 X-Men kezdetek: Farkas. Am. akció scifi thriller 23.00 Kalandtúra Am. thriller

Nyerjen páros belépőjegyet a koncertre. Nem kell
mást tenni, mint válaszolni a következő kérdésünkre: Melyik együttes énekese volt Révész
Sándor? Beküldési határidő: április 16.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Április 17-én ünnepli 60. születésnapját

Lakó József
Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti őt:
felesége Marika, ﬁai Feri, Zoli, unokái: Bei, Szandi,
Noémi, Zolika, Kristóf, Rebeka, Boglárka és a kis
dédunoka Patrik, valamint Nati és családja.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Április 18-án ünnepli
30. születésnapját

Kulcsár Anikó
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget,
boldogságot kíván: férje Laci, kislánya
Boglárka, anyósa, apósa, Norbi, Ildikó
és a dédi.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Április 15-én ünnepli 10. születésnapját

Szabó Dávid Perbetén.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik, sok erőt, egészséget
és vidám gyermekkort kívánnak: anya, apa, mama
Perbetéről, Szabó mama
és papa Szentpéterről,
az egész rokonság és
mindenki, aki szereti.
Legutóbbi keresztrejtvényünk
nyertese TERDy GyÖRGy Komáromból.
Nyeremény fél éves DELTA előﬁzetés.
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ELÉRHETŐ SZÓRAKOZÁS.
GyŐZŐdjön mEG RÓLA.

ÉV

120 000 KM

EllEnállhATATlAn
AjánlAT - ChEvROlET AvEO
AKáR 1 580 € EngEDMénnyEl!
ChevRolet Aveo
4-Ajtós sedAn

MÁR 9 090 € -tól

ChevRolet Aveo
5-Ajtós hAtChBACK

MÁR 8 990 € -tól

• Elektronikus menetstabilizátor ESC, ABS
• 6 airbag
• Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
• Klíma
• ISOFIX rögzítés
• Távirányítható központi zár
• El. irányítható elülső ablakok
• Tempomat
• 502 l csomagtér

• Elektronikus menetstabilizátor ESC, ABS
• 6 airbag
• Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
• Klíma
• ISOFIX rögzítés
• Távirányítható központi zár
• El. irányítható elülső ablakok
• Tempomat
• ötletes tárolóhelyek

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

chevrolet.sk 0800 606 607
*Chevrolet Aveo kombinált üzemanyag fogyasztás: 3,6-6,6 l/100 km. kombinált CO2 kibocsátás: 95-155 g/km. A fotók illusztrációk.

SPORT
Röplabda

A Selye János Egyetem női és a VK Spartak férﬁ csapata is bejutott az extraligába

Történelem íródott Komáromban
örténelmet írt a komáromi röplabdázás az elmúlt hétvégén.
Az extraligába való feljutásért játszott második tornákon végérvényesen eldőlt, hogy Komáromnak
az új idénytől úgy női, mint férﬁ
csapata egyaránt az extraligában
szerepelhet. Ezt országos szinten
is nagy szenzációnak könyveli el
a „sportszakma”, hiszen egy miénkhez hasonlítható kisvárosban
ilyenre még nem volt példa a szlovákiai sport történelmében. Minden túlzás nélkül elmondható tehát, hogy Komárom sportvonalon
ismét a toppon van, hiszen a férﬁ
kosarasok, a vízilabdázók, az
ökölvívók, a kajakosok, a labdarúgók, a birkózók – és még sorolhatnánk a nagy sikereket – mellett
a röplabdázók is besorakoztak az
ország elitje közé, méghozzá egyszerre két csapattal.

T

NŐK
A garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) második tornára jó kondícióban utazhattak el az egyetemista lányok, hiszen a kiváló hazai csapat
mellett a második, feljutó helyen
kezdték meg a tornát. Szombaton
magabiztosan győzték le a rimaszombati és túrócszentmártoni ellenfeleiket, és már akkor eldőlt, hogy
ősztől ismét a legmagasabb bajnokságban szerepelhetnek a „Selyések”. A vasárnapi, hazaiak ellen vívott mérkőzésük már csak hab volt a
tornán, és a két feljutó csapat inkább
a közönségnek játszott, mintsem a
mindenáron való győzelmet hajszolta volna. Volt is dráma a javából,

amit a hazai közönség óriási vastapssal jutalmazott. Nem kétséges, a
két alakulat összecsapása az extraligában is bizonyára a jobbak közé
fog tartozni. Tornagyőzelmükkel
ugyanis a garamszentkeresztiek
megőrizték városuknak az extraligát.
Eredmények:
Žiar n/Hr. – Martin 3:1
(-20, 20, 23, 23)
Rim. Sobota – SJE S.E. 0:3
(-16, -15, -17)
SJE S.E. – Martin 3:0 (21, 22, 21)
Rim. Sobota – Žiar n/Hr. 1:3
(-18, -17, 23, -9)
Martin – Rim. Sobota 3:0
(10, 15, 22)
SJE S.E. – Žiar n/Hr. 2:3
(20, 19, -16, -20, -6)
FÉRFIAK
Nehéz szavakkal leírni azt, ami két
napon át a komáromi csarnokban
zajlott. A szombati, első találkozón
nem kis meglepetésre, a VK Spartak legénysége legyőzte a rájátszás
toronymagasan legjobb csapatát, a
privigyeit. Az igazat megvallva, ez a
győzelem nem volt „tervbe véve”, a
Németh Ödön és Jobbágy Lajos
vezette csapattól inkább a szobránciak és zsolnaiak elleni győzelmek esetén volt várható a továbbjutás. És megtörtént az, amit sok
szurkoló csak a lelke mélyén mert
remélni. A VK Spartak legyőzte valamennyi ellenfelét, és a privigyeiektől éppen csak lemaradva, második csapatként bejutott az extraligába. Ez egyben azt is jelentette,
hogy a zsolnaiak nem tudták meg-

Az egyetemista lányokat(pirosban) csak a garamszentkeresztiek tudták
legyőzni

Így kezdődött az ünneplés
védeni további szereplésüket az
extraligában.
Eredmények:
VK Spartak – Prievidza 3:2 (18, -21,
-19, 19, 13)
Žilina – Sobrance 0:3 (-20, -20, -16)
Žilina – Prievidza 0:3 (-17, -20, -20)
VK Spartak – Sobrance 3:0
(21, 23, 19)
Sobrance – Prievidza 0:3
(-21, -16, -19)
Žilina – VK Spartak 1:3
(21, -16, -14, -23)
A zsolnaiak elleni találkozó után a
komáromi csarnokban kitört az
örömmámor, sőt, ha lehet mondani,
talán a sportcsarnok alapjaiban is
megremegett. Annak ellenére, hogy
már a szombati, szobránciak elleni
találkozó után eldőlt a feljutás sorsa,
a lelkes komáromi szurkolók a legnagyobb élvezeteket meghagyták a
torna végére. Igen, a szurkolók, akik
két napon át űzték csapatukat győzelemtől győzelemig. Talán az is történelmi tény, hogy Komáromban
soha azelőtt ennyi néző nem volt
röplabdán, mint ezen a két napon.
Amikor a pezsgőtől teljesen átázott
ruházatú Németh Ödönnek kezébe
adták a mikrofont, csak ennyit tudott
mondani meghatódottságában: „Köszönöm önöknek, ez a siker nemcsak a miénk, de az önöké is”. Igen,
való igaz. Ilyen közönség előtt a ﬁúk,
szinte utolsó erejükig küzdöttek, és
néha még a lehetetlennek látszó
helyzeteket is elegánsan megoldották. Két napon át szinte megállás
nélkül peregtek a dobok, és a közönség hangorkánját az egész Anglia parkban lehetett hallani. Aztán

amikor a nagy ünneplés közepette
megkérdeztük Marek Patuc csapatkapitányt első benyomásairól, ő is
kiemelte a komáromi szurkolók iránt
érzett szimpátiáját. „A komáromi
torna előtt két pontunk volt, az ellenfelek pedig olyan csapatok, melyek-

Marek Patuc, a csapatkapitány
nek feltételeit a miénk még csak meg
sem közelíti. Biztos vagyok benne,
hogy például a privigyei csapatot az
extraligában is csak kevesen fogják
legyőzni, nekünk ez ezen a tornán
sikerült. A mi közönségünk ugyanis
olyan erőt adott a csapatnak, amelyet nehéz lenne szavakkal kifejezni”
– mondta el lapunknak, majd amikor
kezébe nyomták a mikrofont, a rokonszenves szlovák ﬁú csak ennyit
mondott magyarul: „Komárno, köszönöm!”
Fotók: - bör-
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SPORT

Labdarúgás

Kosárlabda

Gálamérkőzésbe ment át az elődöntő

Ekelen megszakadt egy hosszú sorozat
Régióbajnokságban ismét kellemes meglepetést okoztak szurkolóiknak a komáromi lilák. A bajnokság ugyan március 10-én kezdődött, de az ismert körülményekre való tekintettel, ezen a hétvégén lép
majd először pályára hazai közönség előtt Gyurenka István edző csapata. Nem kétséges, a szurkolók részéről óriási a várakozás, és mivel
a listavezető megbotlott, adva van a lehetőség… A IV. ligában az ímelyiek nem találták a nagymegyeri „gőzhenger” ellenszerét, és bár
emelt fővel, mégis szomorúan hagyták el a pályát. Az ötödik ligában
Marcelháza is visszakozásra késztette a tardoskeddieket, ezzel a Naszvadon remiző ógyallaiaknak előkészítve a trónfoglalást. Reméljük,
hosszabb távra. A Területi Bajnokságban több meglepetés is született,
a legnagyobb kétségkívül Ekelen, ahol egy nagyon hosszú sorozatot
szakítottak meg a hetényiek. A lakszakállasiak győzelme Madaron
szintén a meglepetés kategóriába tartozik, bár a bátorkesziek hazai veresége Újgyalla ellen sem volt „tervszerű”.

A

IV. LIGA
DAC „B” – Gúta 2:0 (0:0)
Sokáig remekül tartották magukat a
gútaiak, de a második félidőben a
hazai edző két olyan cserét hajtott
végre, ami megpecsételte a sorsukat.
Nagymegyer – Ímely 6:0 (3:0), Ferenczi 3 (1-11 m), Tushel, Rózsa,
Csápai
Meggyőző eredménnyel rajtolták el
hazai pályán a „tavaszi idényt” a
zöld-fehérek. Sorra lőtték ugyan a
gólokat, kétségkívül jobbak is voltak,
de ha talán gyenge vigasz is, ennek
ellenére sem lehet leírni a nyílt és tetszetős focit játszó ímelyieket.
További eredmények: Váhovce –
Želiezovce 4:0, Dvory n/Ž. – Vrakúň
0:1, ViOn „B” – ČFK 0:2, H. Vrbica –
šurany 0:1, N. Život – V. Lovce 0:0,
štúrovo – Močenok 1:0.
V. LIGA – KELETI CSOpORT
Naszvad – Ógyalla 2:2 (0:1), Konc,
Molnár A. – Gelle, Berecz
Igazi rangadót vívott a két csapat
mindennel, ami annak a kelléke. A
vendégek szereztek vezetést, ezután a hazaiaknak sikerült fordítaniuk, de örömük csak a 88. percig
tartott, amikor Berecz egyenlített,
ezzel katapultálva csapatát a tabella
élére.

Tolmács – Szentpéter 3:0 (1:0)
Ismét nyerőnek látszó helyzetből veszítettek a szentpéteriek, hiszen már
az első félidőben döntésre kellett
volna vinniük a dolgot. Immár hagyományosan, viszont öt perc leforgása
alatt ők kaptak egy sima hármast.
Cseke – Csallóközaranyos 4:0 (1:0)
Az első félidőben még úgy-ahogy
tartották magukat a tartalékosan pályára lépő csallóköziek, a második
félidőre azonban komoly erőnléti
problémák is felléptek. Ami talán vigasz lehet számukra, hogy egy nagyon korrekt csapattal és szurkolókkal találták magukat szemben.
Marcelháza – Tardoskedd 3:2
(0:2), Pavlík, Tokár és öngól
Szerencsés, de teljesen megérdemelt győzelmet arattak a marcelháziak ezen a remek hangulatú találkozón. A második félidőben a csapat
teljes mértékben „odatette magát”,
aminek meg is lett a gyümölcse.
További eredmények: Bánov –
Podhájska 0:0, Bešeňov – D. Ohaj
1:1, Kalná n/Hr. – Kozárovce 3:0.
Komjatice - szabadnapos volt.
V. LIGA – DÉLI CSOpORT
Nagymagyar – Ekecs/Apácaszakállas 2:0 (1:0)

„Sikeresen kivégezték magukat” az
ekecsiek/apácaszakállasiak Nagymagyaron. Tizenöt percnyi játék után
már 3:0 arányban kellett volna vezetniük, rúgtak öt szögletet… Ja, igen.
A fegyelmezetlenségnek ez az ára.
TERüLETI BAjNOKSÁG
Ekel – Hetény 1:2 (0:1), Ódor – Kubovics 2
Ezen a találkozón egy 32 mérkőzéses győzelmi sorozat szakadt meg
Ekelen. A tartalékosan pályára lépő
hazai zöld-fehérek soraiban öt olyan
ifjúsági labdarúgót is fel lehetett fedezni, akik egy nappal korábban a
IV. ligában nyújtottak remek teljesítményt. Mindez persze semmit nem
von le a vendégek győzelmének jogosságából.
Bátorkeszi – Dulovce 1:2 (1:0),
Barton (11 m) – Ďatko, Holub P.
Nagyon jó ellenféltől szenvedtek vereséget a bátorkesziek, bár talán a
döntetlen jobban illett volna ehhez a
találkozóhoz.
FK Activ – Pat 8:1 (3:0), Keller 3,
Nagy Jenő és Géč 2-2, Sedlár – Tücsök
Az eredmény is mutatja, hogy a
vendégek nem sok vizet zavartak
Komáromban. A hazaiak ilyen arányú győzelme is teljesen megérdemelt.
Keszegfalva – Dunamocs 3:1 (3:1),
Csepreghy (11 m), Budai, Oláh – šulák
Az első félidőben a hazaiak voltak
jobbak, amit a vendégek ugyan később kiegyenlítettek helyzetek dolgában is, de az eredményen változtatni már nem tudtak.
Madar – Lakszakállas 0:2 (0:0),
Inczédi T. 2
Gyorsan felejthető, alacsony színvonalú mérkőzésen született ez a meglepőnek látszó eredmény. Tulajdonképpen csak Inczédi Tamás játéka

rre senki nem számított, legkevésbé talán az iglóiak. A múlt
szombati elődöntő sorozat első mérkőzésén ugyanis az
MBK Rieker csapata olyan erővel ment neki ellenfelének, hogy
az már az első negyed után „kezdhette bedobásra készíteni a törülközőt”. Sőt, félidőben már 26 pontos volt a hazaiak előnye, és
ezt a remekül játszó komáromiak még tovább tudták növelni. Az
utolsó felvonás előtt szinte megalázó különbséggel (82:50) vezettek a hazaiak, a vendégeknek már csak az eredmény kozmetikázására futotta erejükből, de ehhez kellett az is, hogy a hazai csapat már csak a közönségének játsszon, bemutatva a kosárlabdázás valamennyi szépségét. Egyszóval, a sorozat első
mérkőzése átbillent egyfajta kosárlabda gálába, amilyet csak ritkán látni tájainkon. Persze, Rón mester legénysége nagyon jól
tudja, hogy szerdán, az iglói csarnokban már egy egészen más
mérkőzést kell megvívnia, hiszen mint tudjuk, egy nagyon erős
ellenféllel állunk szemben, amely a komáromi kisiklás ellenére
is mindent elkövet majd, hogy legyőzze a Szlovák Kupa ez évi
győztesét, jelenleg az ország egyik legjobb csapatát. Igen, a komáromit. Szombaton, aztán újra a komáromi csarnok ad otthont
a sorozat harmadik mérkőzésének. Kétségtelen, sok érdekes
mozzanata lesz még ennek a négy győzelemig tartó összecsapásnak, bár a komáromi csapat semmiképpen nem szeretne háromszor utazni a keleti országrészbe.
MBK Rieker – Sp. N. Ves 95:67 (35:23, 25:11, 22:16, 13:17) – 1:0
Pontszerzők: Stevens 20, Thompson 17, Lowe 14, Kozlík 12,
Simpson 9, Kratochvíl 8, Bílik és šoška 5-5, Dubovský 3, Stojanov 2 – Acker 17, Mandič 14.
Kratochvíl (fehérben) is kivette részét a magabizA másik elődöntőben:
tos győzelemből
Nitra – Inter 78:67 – 1:0
Fotó: Molnár Mónika

E

értékelhető, aki egyedül volt kénytelen elintézni a vendégek nagyon fontos győzelmét.
Tany – Šrobárová 1:2 (0:2), Cseh
D. – Gere 2
A vendégek már az első félidőben
kétgólos előnyre tettek szert, ezt az
előnyüket aztán már csak ellenőrizték. Igaz, a mérkőzés utolsó percében hibázott a kapusuk, amit a hazaiak kishíján góllal büntettek.
Gúta „B” – Izsa 2:1 (2:1), Németh
Kr. , Kürti A. – Jakab
Az izsaiak Gútán is szép játékot produkáltak, amit Ferencz László hazai
csapatvezető szavai is bizonyítanak:
„Egy nagyon jó ellenfelet sikerült két
vállra fektetnünk” – mondta el lapunknak.
Búcs – Perbete 2:3 (1:1), Jávorka,
Ropog – Lakatos M. 3
A hazaiak szereztek ugyan vezetést,
de aztán Lakatos két remekbeszabott gólja más irányt adott a találkozónak. Ropog ugyan még egyenlített, de aztán ismét jött Lakatos nagy
lövése, és…

Kézilabda

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
Ifjúságfalva – Megyercs 1:4 – félidőt és góllövőket nem jelentettek
Martos – Őrsújfalu 2:1 (0:0),
György 2 - Boros
Marcelháza „B” – Vágfüzes/Kava
4:1 (2:0), Zsidek T. 2, Viderman, Obložinský M. - Habardík
Bogya/Gellér – Nemesócsa 0:1
(0:1), Viczena T.
Bogyarét – Csicsó 4:3 (0:2), Leczkési 2, Szulcsányi, Hrotko – Gál,
Nagy, Borsicky
Dunaradvány – Nagysziget 0:1
(0:0), Lestár – öngól
Ezt a találkozót az elhalasztott 17.
fordulóból hozták előre, mivel mindkét csapatnak az előző hétvégi fordulóban szabadnapja lett volna.

NŐK I. LIGA
15. forduló:
Senica – Naszvad/Ímely 31:31
(13:18)
Miškovič György, a naszvadi/ímelyi
csapat edzője: „Néha érthetetlen,
mik történnek a pályán. A találkozó
28. percében már 16:11-re vezettünk, de a második félidő elején volt
olyan hét percünk, amelyet 6:1
arányban elveszítettünk. A hazai
csapat kétszer vezetett a mérkőzés
folyamán, az 5. percben 2:1-re, majd
a 40. percben 22:21-re. Végig mi
uraltuk a játékot, egészen a 46. percig, amikor 22:26 állásnál a két játékvezető hölgy úgy gondolta,
hogy… Azt el kell ismernem, hogy
volt néhány perces üresjáratunk, de
amikor végre magunkra találtunk, akkor a hazaiak kaptak egy „szép ajándékot” a játékvezetőktől. Nem volt
elég, hogy a mérkőzés folyamán
csak ők dobtak hétmétereseket,
szám szerint nyolcat, míg mi egyet
sem(!?), ami kézilabdában szinte lehetetlen, 15 másodperccel a talál-

kozó vége előtt az egyik ilyen kitalált
büntetőből egyenlítettek a hazaiak” –
mondta el lapunknak a szakvezető.
Vendég góldobók: Klučková 10, Molnár B. 6, Haris E., Haris S. És Oláh
4-4, Burešová 2, Simonics 1.
Csallóközaranyos – Sereď 21:19
(10:8)
Nem tudni pontosan, hogy a sereghajtó vendégek javuló játéka, avagy
a hazaiak túlzott magabiztossága
okozta-e, de tény, hogy nagyon szoros mérkőzést vívott a két csapat. A
pályán ugyanis nem nagyon látszott,
hogy a tabella két különböző pólusának együttesei csatáznak a
Kóczán Mór Sportközpontban. Sőt,
a mindenképpen képzettebb hazaiak a találkozó 22. percében már 6:8
arányban veszítettek, és innen sikerült felzárkózniuk úgy, hogy félidőben már ők vonulhattak nyugodtabban az öltözőbe. A vendégek azonban a második félidőben is kemény
ellenállást tanúsítottak, így a hazai
szurkolók egy színvonalában is nagyon jó mérkőzést láttak.

Hazai góldobók: Turza és Kasznár 66, Szabó J., Zakál, Gőgh és šebeňová 2-2, Gál 1.
A 14. fordulóból:
Naszvad/Ímely – Mocsonok 36:25
(21:13)
A találkozó 18. percéig fej fej mellett
haladtak a csapatok, és semmi jele
nem volt annak, hogy végül majd a
hazaiak gólzáporos győzelmet aratnak. Már az első félidő végére ugyan
megugrottak nyolc góllal, de a második félidőben a vendégek még
egyszer megpróbálkoztak a felzárkózással, és négy gólra közelítettek
(28:24). Ez nemcsak a hazai játékosokat, de a közönséget is felrázta,
és ami ezután következett, annak a
mocsonokiak már nem tudtak ellenállni. A remek hazai védekezés és
villámgyors letámadások meghozták
eredményüket.
Hazai góldobók: Bízik 13, Klučková
8, Haris E. 5, Molnár B. 3, Fujasová
és Szabó V. 2-2, šulanová, Haris S.
és Szabó M-. 1-1.

Heti focimenü

A nagymegyeriek (zöld-fehérben) gólzáporos győzelmet arattak Ímely ellen (Nagymegyer - Ímely 6:0)

Fotó: Kovács Zoltán

RÉGIÓBAjNOKSÁG
Nagyölved – KFC 0:3 (0:1), Mészáros, Podlucký, Cong
Végig fölényben, nagyon taktikusan
játszottak a lilák, győzelmük teljesen
megérdemelt. Kellemes megállapítás, hogy az eddig lejátszott három
tavaszi bajnoki mérkőzésükből valamennyit megnyerték úgy, hogy még
gólt sem kaptak. Ezen a hétvégén
először mutatkoznak be hazai pályán, és mivel a meteorológia is szép
időt jósol, nagy valószínűséggel a
nézőtér is szépen megtelik majd. Reméljük!
További eredmények: Bánovce
n/B. – Galanta 0:1, Neded – L.
Rovne 1:2, Beluša – Topoľníky 2:3,
šúrovce – Skalica 1:2, Gabčíkovo –
Domaniža 4:1, J. Bohunice – N. Ves
n/V 0:1. Palárikovo - szabadnapos
volt.
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FELNŐTTEK
2013. április 19. (péntek) 17 órakor: FK Activ – Hetény, Keszegfalva – Bátorkeszi, Lakszakállas – Ekel,
Tany – Dulovce, Gúta „B” – Pat, Búcs – Dunamocs,
Perbete – Madar, Izsa – šrobárová (Területi Bajnokság), Marcelháza „B” – Megyercs, Bogya/Gellér – Martos, Bogyarét – Őrsújfalu, Dunaradvány –
Vágfüzes/Kava, Nagysziget – Csicsó, Nemesócsa és
Ifjúságfalva – szabadnaposak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály) 2013. április 20. (szombat) 16 órakor: KFC – J. Bohunice (Régióbajnokság), Gúta –
Udvard (IV. liga), Ógyalla – Bánov (V. liga – Keleti csoport) 2013. április 21. (vasárnap) 10.30 órakor: Per-

bete – Gúta „B” (Területi Bajnokság), Megyercs – Dunaradvány (Területi Bajnokság II. osztály) 16 órakor:
Ímely – Párkány (IV. liga), Csallóközaranyos – Tolmács (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Jóka (V. liga – Déli csoport). Szentpéter (V. liga
- Keleti csoport) – szabadnapos lesz.
Ligásaink idegenben: Zselíz – Nagymegyer (IV. liga)
Kozárovce – Marcelháza, D. Ohaj – Naszvad (V. liga
– Keleti csoport).
TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2013. április 20. (szombat) 16 órakor: Perbete – FK
Activ, Madar – Hetény, Őrsújfalu – Dulovce.

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

RÉGIÓBAjNOKSÁG
šúrovce
18 12 3 3
Komárno
17 10 5 2
Skalica
18 9 6 3
Palárikovo
16 8 6 2
Topoľníky
17 9 2 6
L. Rovne
17 8 4 5
Gabčíkovo
18 7 4 7
Galanta
18 7 3 8
Beluša
17 5 6 6
J. Bohunice
17 6 3 8
V. Ludince
17 6 3 8
Bánovce n/B. 17 6 1 10
Domaniža
16 5 1 10
N. Ves n/V.
16 2 4 10
Neded
17 1 3 13

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

Vrakúň
V. Meder
Vion "B"
šurany
V. Lovce
Dvory n/Ž.
Čfk Nitra
Kolárovo
Močenok
štúrovo
N. Život
Želiezovce
DAC "B"
Váhovce
Imeľ
H. Vrbica

IV. LIGA
19 12 4
19 12 3
19 10 5
19 11 2
19 10 4
19 9 4
19 8 6
19 9 2
19 8 2
19 7 4
19 7 4
19 7 3
19 5 5
19 4 3
19 3 4
19 2 1

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

Hurbanovo
Tvrdošovce
Kalná n/Hr.
Bánov
Komjatice
Nesvady
D. Ohaj
Čaka
Marcelová
Podhájska
Bešeňov
Kozárovce
Tlmače
Sv. Peter
Zlatná n/O.

V. LIGA
18 11 3
17 11 2
17 10 2
17 9 3
17 8 3
18 7 5
17 6 8
18 6 7
18 7 3
18 5 5
17 6 2
18 4 7
18 5 2
18 5 2
18 5 0

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.

36:21
33:16
34:18
21:13
24:29
30:16
25:23
28:27
18:18
25:28
20:26
12:20
18:34
7:25
15:32

39
35
33
30
29
28
25
24
21
21
21
19
16
10
6

3
4
4
6
5
6
5
8
9
8
8
9
9
12
12
16

34:16
53:19
45:25
30:20
31:21
36:29
33:23
22:19
33:32
28:27
23:25
21:37
21:24
20:44
19:54
18:52

40
39
35
35
34
31
30
29
26
25
25.
24
20
15
13
7

4
4
5
5
6
6
3
5
8
8
9
7
11
11
13

41:19
60:23
37:12
24:21
36:33
37:27
23:23
33:32
24:33
36:39
27:42
33:32
27:43
23:67
32:47

36
35
32
30
27
26
26
25
24
20
20
19
17
17
15

TERüLETI BAjNOKSÁG
Ekel
19 16 2 1 75:11
Dulovce
19 12 1 6 43:31
Perbete
18 10 6 2 39:21
Gúta "B"
19 11 2 6 45:33
šrobárová
19 9 3 7 35:36
Izsa
19 7 6 6 29:26
Keszegfalva
19 8 3 8 37:39
Búcs
19 8 2 9 32:32
Bátorkeszi
19 7 4 8 30:28
Madar
19 8 1 10 28:41
Dunamocs
19 7 3 9 45:51
FK Activ
19 7 2 10 43:48
Hetény
18 6 2 10 28:28
Lakszakállas 19 6 1 12 29:50
Pat
19 4 3 12 29:62
Tany
19 4 1 14 29:59

50
37
36
35
30
27
27
26
25
25
24
23
20
19
15
13

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 15 8 0 7 36:28 24
Nagysziget
14 7 3 4 23:16 24
Megyercs
13 8 0 5 24:24 24
Bogya/Gellér 14 7 1 6 30:39 22
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
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Birkózás

2013. április 15.

Karate

Példaértékű együttműködés
em mindennapi együttműködési szerződést írtak alá a
gútai Taiyó Karate Klub és a pati
Wellness Szálloda képviselői
Gútán. A klub ünnepi taggyűlésén megjelent Vincent Andraško, a szálloda igazgatója, aki
többek közt elmondta: „Nagyon
örülök, hogy itt lehetek és támogatásomról biztosíthatom a klubot és annak tagjait, akiknek térítésmentesen kínáljuk szállodánk szolgáltatásait. Számomra
is rendkívülinek számít az a siker, amit ezek a karatékák elértek. Amikor részletesebben is
megismerkedtem a klub tevékenységével, egy percig nem
gondolkodtam, hogy támogatásunkról biztosítsam a Taiyó Karate Klubot”.

N

Papp Lajos készülhet
az Eb-re
Madari Birkózó Klub versenyzője,
Papp Lajos, aki mellesleg országos
bajnok súlycsoportjában, megkezdheti a
felkészülést a montenegrói kötöttfogású kadett Európa bajnokságra. A sikeres nemzetközi rangsorolási versenyek eredményeinek alapján, ugyanis a Szlovák Birkózó
Szövetség úgy döntött, hogy a 85 kilogrammos súlycsoportban a madari versenyző fogja képviselni Szlovákiát az Eb-n.

A

Kiss Tibor, a Taiyó Karate Klub elnöke beszédében többek közt elmondta, hogy még a nehéz gazdasági helyzet ellenére is rendkívüli, eddig nem látott eredményeket
sikerült elérniük, amit elsősorban a

Atlétika

versenyzők becsületes munkájának és a szülők erő feletti tevékenységének, segítségének lehet
köszönni. „Köszönetemet fejezem
ki mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette klubunk működését. Örömmel számolhatok be,
hogy a ma aláírásra kerülő együttműködési szerződés értelmében,
versenyzőink lehetőséget kapnak
a szálloda regenerációs szolgáltatásainak kihasználására, mivel a
sportban az egyik legfontosabb tényező a szervezet gyors regenerálódása a megterhelő edzések és
versenyek után. A szerződés értelmében kihasználhatjuk a nagymedence nyújtotta lehetőségeket, a
vízben történő edzéseket, amelyek
sokat segítenek majd a megfelelő
erőnlét kialakításában. Hiszem,
hogy ezzel egy újabb lépést tettünk
előre, és a jövőt illetően biztatóak a
kilátásaink” – fogalmazott a klubelnök.
Az ünnepi taggyűlésen, amelyen
részt vettek Koczkás Beáta alpolgármester, valamint Németh Ivett

hivatalvezető is, kiértékelték a klub
legsikeresebb versenyzőit az előző
évben elért eredmények alapján. A
klub legeredményesebb versenyzője kétségkívül Bogár Dominika
volt, aki maga mögé utasította a ﬁúkat is, hiszen 29 érmet szerezni
egy évben több mint bravúros teljesítmény. A második helyen Nagy
Viktor, míg a harmadikon Jóba Attila végzett. Az edzői különdíjat Bagita Dániel érdemelte ki. Az edzéseken és versenyeken mutatott
hozzáállásért és fegyelmezettségért edzői dicséretben részesültek:
Forró Réka Dorina, Balázs Zoltán,
Nagy Zalán, Szulcsányi Viktor,
Forró Áron Gyula, Veres Zsolt,
Szulcsányi Anasztázia, Sasák Dávid, Nagy Dávid, Vajlik Viktor, Jakab
Viktor és Varga Tünde Emese.
Szép jövő előtt áll tehát a gútai
klub, amely fennállása tizenhét éve
alatt számos sikeres sportolót nevelt fel, akik nemcsak országos
szinten, de nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket, ezzel is
öregbítve a gútai sport jó hírnevét.

Úszás

Kele Géza újabb Újoncokat avattak érsekújvárban
sikerei
ét nagyszabású versenyen
vett részt az elmúlt napokban Kele Géza, régiónk ismert
hosszútávfutója. A több mint
száz maratonit maga mögött
tudó versenyző előbb a Fél Balaton Szupermaratonon, majd a
Kisbéren megrendezett Ultramaratoni Országos Bajnokságon állt rajthoz.

K

A Balaton körüli futóversenyen
nyolc ország csaknem 1500 versenyzőjének társaságában vágott
neki a kétnapos futóviadalnak. Az
első napon 44,6 kilométert kellett
teljesíteni Badacsony és Balatonfüred között, ezt a távot Kele Géza
4 óra 20 perc alatt teljesítette. Másnap, igencsak kellemetlen időjárási viszonyokkal és 51,4 kilométeres távval, Balatonfüred és Siófok
között kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Versenyzőnk ezt a távot 5 óra 21 perc alatt teljesítette,
összesített ideje tehát 9 óra 42 Kele Géza a kisbéri országos
perc volt, ami a végső 17. helyhez bajnokságon
volt elegendő a népes mezőnyben.
Néhány nappal később, a Kisbéren megrendezett Ultramaratoni Országos Bajnokságon állt rajthoz 50 kilométeres távon. A Kisbér és
Bakonysárkány közti 16 kilométeres távot háromszor kellett megtenniük a versenyzőknek, Kele Gézának ezt 4 óra 49 perc alatt sikerült teljesítenie. Ez egyben azt is jelentette, hogy régiónk kiváló versenyzője korcsoportjában aranyérmet szerzett, míg az összetett
versenyben a negyedik helyet szerezte meg.
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

rsekújvár Város Nagydíján újoncokat is medencébe küldött Michal Knihár, a komáromi Delta Úszóklub edzője. A már „befutottak” kategóriába sorolható úszótehetségek
mellett, két ifjú hölgy is bemutatkozott
élete első versenyén, és bizony ez a
bemutatkozás remekül sikerült. Ádám
Eszter és Koczkás Eszter egyaránt az
50 méteres gyorsúszásban mutatták
meg, hogy becsületes edzéssel szépen araszolhatnak a későbbi nagy sikerek felé. Persze, a Delta Úszóklub
más vonatkozásban is megtarthatta
kis házi ünnepségét, hiszen ifj. Michal Knihár az év legjobb eredményét
érte el 50 méteres pillangóúszásban,
míg a már több versenyt megjárt Udvardi László a 100 méteres mellúszásban megszerezte élete első érmét. A versenyen egyébként 15 szlovákiai és egy magyarországi klub versenyzői vettek részt, a versenyt a Délkomáromi Úszóklub S.E. emelte
nemzetközi rangra.

É

100 m mellúszás: 2. hely, ideje 1:55,30
50 m gyorsúszás: 10. hely, ideje 48,89
Tóth Benedek (2003)
50 m gyorsúszás: 13. hely, ideje 53,77
Szűcs Tamás (2002)
50 m gyorsúszás: 11. hely, ideje 49,85
Ádám Eszter (2003)
50 m gyorsúszás: 4. hely, ideje 45,48
Koczkás Eszter (2003)
50 m gyorsúszás: 5. hely, ideje 46,20

Eredmények:
Michal Knihár (2003)
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 39,72
100 m vegyes úszás:
1. hely, ideje 1:29,21
50 m mellúszás: 3. hely, ideje 45,14
50 m hátúszás: 2. hely, ideje 42,41
Udvardi László (2003)
50 m mellúszás: 6. hely, ideje 50,52

Udvardi László (balra) és ifj. Michal
Knihár, a Delta Úszóklub érmesei

