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Komárom

Építkezési törmelékek
csúfítják Keszegfalvát

Továbbra sincs
befektető
az ipari parkban

Soha nem volt még
ilyen drága a benzin

Részletek a 7. oldalon

Szinte minden negatív jelenség a korosabb, már
nyugdíjban lévő személyeknél csapódik le első-

ként. A csalók és szélhámosok is előbb rajtuk pró-
bálják ki újabb és újabb trükkjeiket, ami szintén nem
megengedhető, de amikor a Szlovák Posta és a ban-
kok folytatnak ádáz harcot a kliensért úgy, hogy an-
nak a nyugdíjas a károsultja, akkor már nagy baj
van. És sajnos, nyugdíjas olvasóink egyre több olyan
jelenségre hívják fel figyelmünket, amelyek igazolják
ezen állítást. Nem, nem a klasszikus, nagy károkat
okozó átverésről van szó, inkább a nyugdíjasok be-
lekényszerítése, egy általuk nem kért, sok esetben
nem is indokolt üzleti kapcsolatba.

Folytatás a 2. oldalon
Az idei Komáromi Napok rendez-

vénysorozatát nagyban befolyá-
solja a járásunkban kialakult gazda-
sági és munkaerőpiaci válság.
Észak- és Dél-Komárom polgármes-
terei, valamint az észak-komáromi
koordinátor, Pásztor István már tár-
gyaltak, hogy milyen eseményeket
hozzanak a 21. Komáromi Napokra.

Folytatás az 5. oldalon

Idén szerényebb
Komáromi Napok

Lassan
elkészül

Már több mint egy éve folyik a fel-
újítás a komáromi Kossuth té-

ren. Igaz, néha a szemfülesek lát-
hatták, hogy nincs nagy mozgás a
területen, azonban az utóbbi napok-
ban és hetekben egyre jobban be-
erősítettek a munkások. Igen, be-
erősítettek mert vészesen közeledik
az átadás ideje.

Folytatás a 2. oldalon

Annak ellenére, hogy a kormány támogatja a ko-
máromi hajógyár megmentését, és határozat-

ban kéri az állami Eximbankot, hogy nyújtson se-
gítséget, a vállalat sorsa még korántsem biztos.

„Az Eximbank nagyon vékony jégen mozogna” – írja
állásfoglalásában az állami bank. „Nem hidaltuk át az
alapproblémát. A német megrendelőknek adott hitel
nem térülne vissza. Erről meg vannak győződve a német
bankok is, melyek tökéletesen ismerik a németországi
hajószállítási piacot” – véli a pénzintézet.

A hajógyárnak több megrendelője is lenne. A vállalat
készen áll arra, hogy megkezdje 11 hajó gyártását 6 hol-
land, illetve német megrendelő számára, amelyek azon-

ban a válság miatt saját országukban nem tudnak hitelt
szerezni a finanszírozásra. A hajógyár pedig addig nem
tudja megkezdeni a gyártást, amíg a megrendelők nem
képesek banki garanciát felmutatni a vételár kifizetésére.

Banai Tóth Pál, az Eximbank felügyelő tanácsának
tagja kérdésünkre elmondta, hétfőn ül össze a bank fel-
ügyelő tanácsa, s ekkor további részletek is ismertté vál-
hatnak az esetleges megoldásokról, új konstrukciókról. Je-
len helyzet szerint azonban úgy néz ki, az Eximbank nem
fog hitelt nyújtani a hajógyár megrendelőinek, mivel a kül-
földi cégek nem tudnak garanciát felmutatni arra, hogy a
hitelt vissza is tudják fizetni. Az Eximbank az adófizetők
pénzéből nyújtana hitelt, s ha ezt nem törlesztenék, az
akár hűtlen kezelésnek is minősülhetne. b

Hajógyár: Még nincs hitel

Akomáromi tűzoltókat ismét szá-
mos alkalommal riasztották a

szabadban keletkezett tűzesetekhez,
múlt héten a komáromi II-es lakóte-
lep és Kabátfalu közötti területen ka-
pott lángra a tarló, ahol 3 fecsken-
dővel és 9 tűzoltó részvételével ol-
tottak.

Folytatás a 2. oldalon

Ismét
bozóttüzek

Részletek a 2. oldalon

Részletek az 5. oldalon
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Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor, SR
ROMIS s.r.o. Svätý Peter
Csak min.3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

1
Életrajz a promis@
promoslovakia.com

e-mail címre.

Asszisztens, SR
VILLATESTA s.r.o. Komárno 14

0905623771
Életrajz az attila.faze-

kas@villatesta.sk
e-mail címre

Pincér/nő, SR
PHOENIX DONAU s.r.o. Moča
Csak min.3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

1 0917 425 635

Pincér/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az asis-

tent@wellnesspa-
tince.sk e-mail címre

Szakács/nő, SR
Mária Hajabácsová, Reštaurácia KLAPKA, KN 1 0902 297 175

Hentes, SR
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort Komárno 4 0905 399 478

Szakács/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az sistent@wel l -
nesspat ince.sk e-mai l - re

Manikűrös és pedikűrös, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az asistent@
wellnesspatince.sk

e-mail címre

Mezőgazdaságigép-javító, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905203

0907729842

Gépész, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno, Munkavégzés helye Galanta

5 035/7731644

Képesítés nélküli varrónő, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére is !

2 0905 570 632

CNC gépkezelő, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno
Munkavégzés helye Galanta

10 035/773 1644

Gépésztechnikus, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno, Munkavégzés helye Galanta

10 035/ 77 31 644

Gépkezelő (forma-soroló), SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno
Munkavégzés helye Galanta

5 035/7731644

Segéd-adminisztrátor, SR
EXEKÚCIA RBK s.r.o. Komárno
Csak min.3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

2 0948 392 440

Minőség-technikus, SR
VICENE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1

Életrajz a kérvény a
zpavleova@vicentetorns.com

e-mail címre

Műhelyi munkaerő, (gépész- és asztalos-
munkák), SR, LINGUA LEADER s.r.o. KN 1

Telefonszámmal ellátott
életrajz a lingualeader5

@gmail.com
e-mail címre

Telefon-operátor, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére !

2 0905/570 632

Traktorista, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905203

0907 729 842

Általános könyvelő, SR
MONTEX PLUS s.r.o. Trávnik 1

Életrajz a
montex777@azet.sk

e-mail címre

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 2 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető, SR
KOLAGREX s.r.o. Kolárovo 1 Személyesen vagy e-mai-

len: tomata@tomata.sk

Tehergépjármű-vezető, SR
DIKA TRANS s.r.o. Kolárovo 1 035/777 4056

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),
SR, Jozef Máriási-MAJO TRANS,
KN-Nová Stráž

2
0905 908 954
035/7782381

Tehergépjármű-vezető, SR, T-TRANS,
Takács Ladislav s.r.o. Bátorove Kosihy 2 0908 152 278

Egészségügyi asszisztens, SR
Zariadenie sociálnych služieb MAGNÓ-
LIA Hurbanovo

1 035/760 2582

Mosodai alkalmazott, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére!

2 0905 570 632

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Novootvorené

LPG Vyššia
čistota

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ jarná AKCIA

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ jarná AKCIA

=

Keresztrejtvényünk nyertese
Koczkásová Helena Keszegfalváról.

Nyereménye fél éves DELTA előfizetés.

Folytatás az 1. oldalról
Az alaphelyzet nagyon egyszerű. A nyug-

díjasnál becsenget a postás, akivel szinte
naponta találkozik, de a hónap egy bizonyos
napján mégis nagyobb előszeretettel várja
érkezését. Hozza a nyugdíjat. Ilyenkor a pos-
tás siet, hiszen sokan várják még aznap, és
ezt a sietséget használja ki az „üzleti tranz-
akció” lebonyolítására. „Itt írja gyorsan alá
lelkem, mert különben a jövő hónapban már
nem kap nyugdíjat” – és egy halom papírt
nyom a mit sem sejtő nyugdíjas elé. Az egy-
részt megijed, másrészt megbízik a kézbe-
sítőben, hiszen mindig olyan kedves és ba-
rátságos. A kézbesítő távozása után még
egy rövid ideig rágódik, vajon mit is írt alá, de
aztán megnyugszik, hiszen aláírásával biz-
tosítva van a jövő havi nyugdíja is.

Aztán egy hónap múlva ismét csenget a
postás, hozza is a nyugdíjat annak rendje s
módja szerint…, csak éppen kevesebbet a
megszokottnál. „A többi a számláján ma-
radt” – mondja a máskor beszédesebb kéz-

besítő, majd elviharzik. A nyugdíjas nem érti,
milyen számlán, hiszen ő semmilyen szám-
lát nem nyitott, de legalábbis, nem tud ilyen-
ről(!?) Ellátogat tehát a komáromi Postára,
hogy tájékozódjon. Ott lekezelő módon köz-
lik vele, hogy panaszával menjen át a Pos-
tabankba, ahol majd elmagyarázzák neki a
helyzetet. Még ekkor sem érti, milyen kap-
csolatban áll ő az említett intézménnyel, hi-
szen soha azelőtt nem járt ott. Amikor már
nagyon dühös, illetéket fizettetnek vele an-
nak a kapcsolatnak megszüntetéséért, ame-
lyet ő soha tudatosan nem keresett. Egy szó
mint száz, költségei keletkeztek egy olyan
ügy helyretételében, amelyet nem ő idézett
elő.

Amikor meglátogattuk panaszos olvasón-
kat, egy halom, időponti sorrendbe rakott
papírt tesz elénk. Gyorsan kiderül, hogy a
nyugdíjas hölgyet „saját érdekében” a Pos-
tabank ügyfelévé „léptették elő” úgy, hogy
visszaéltek egy idős ember bizalmával, azzal
ijesztgetve őt, hogy különben nem kap nyug-
díjat. „Nem az a gond, hogy számlát akartak
velem nyittatni, hiszen bizonyos esetekben
az előnyös is lehet. Az igazi probléma az,
hogy becsapják a hiszékeny nyugdíjasokat,
itt a szomszédomban is vannak ilyenek, töb-
ben közülük már túl a 80 éven. Hogyan lehet
tőlük elvárni, hogy minden esetben keresse-

nek egy pénzkiadó automatát, amelyet
egyébként sem tudnak kezelni? És ha mégis
számlára kellene mennie a nyugdíjnak, a
bankot hadd válassza ki saját belátása sze-
rint maga a nyugdíjas” – mondja el vélemé-
nyét panaszos olvasónk.

Nos, szeretnénk megnyugtatni nyugdíja-
sainkat, hogy senki nem köteles számlát
nyitni a nyugdíj átutalására. Azt a kézbesítő
továbbra is köteles házhoz szállítani, minden
ellenszolgáltatás nélkül. Persze, az egyes
banki intézmények kínálnak nyugdíjasok
számára is előnyös produktumokat, amelye-
ket azonban csak a kellő megmagyarázás
után szabad elfogadni. A postai kézbesítők
azon kijelentései tehát, miszerint „év végéig
minden nyugdíjas köteles számlát nyitni”
nem más, mint a Postabank igényeinek ki-
szolgálása úgy, hogy az érintetteket akár
félre is vezetik. Ez megengedhetetlen, sőt,
törvénysértő.

Az ügyben megkerestük a besztercebá-
nyai székhelyű Szlovák Posta kommuniká-
ciós osztályának munkatársát, Andrea Pi-
varčiovát, akinek pontosan leírtuk magát a
történetet, mellyel kapcsolatosan három
konkrét kérdést is feltettünk. Egy általános,
konkrét kérdéseket kikerülő válasz kaptunk.
Íme: „A Szlovák Posta egy általános szer-
ződés értelmében szorosan együttműködik a
Postabankkal, mely szerint a Szlovák Posta
dolgozói teljes egészében kínálják a Posta-
bank produktumait. Ennek része a közvetítés
is pénzügyi kérdésekben, de ezt csak az
arra speciálisan kiképzett, több feltételt is
teljesítő munkatársaink végezhetik. A Szlo-
vák Postának továbbra is érdeke a nyugdíjak
házhozszállítása, de egyúttal a nyugdíjasok
figyelmét is köteles felhívni a nagyobb kom-
fort lehetőségére, amennyiben azok nem kí-
vánják pénzüket otthonukban tartani. A
Posta ezen együttműködése a pénzügyi in-
tézménnyel megfelel az Európában általá-
nosan elfogadott modellnek. A mi partneri
kapcsolatunk professzionális alapokra van
felépítve, amelynek része az ügyféllel való
korrekt kommunikáció is. Ezért meg vagyunk
győződve arról, hogy az önök által felvázolt
eset egy sajnálatos félreértésen alapszik.
Amennyiben a panaszos eljuttatja hozzánk
konkrét észrevételeit, úgy azt azonnal meg-
vizsgáljuk, és esetleges hibánkat kiküszö-
böljük“ – írta válaszlevelében Andrea Pivar-
čiová.

Ha figyelmesen elolvassuk a kommuniká-
ciós osztály munkatársának levelét, azon-
nal kiderül, hogy esetünkben szinte minden
azzal ellentétben zajlott. A postai kézbesítő
nem speciálisan kiképzett pénzügyi szak-
ember, ami lehet akár jelentéktelen apróság
is akkor, amikor egyébként sem magyaráz-
kodik, hanem félrevezető módon kicsal egy
aláírást a mit sem sejtő nyugdíjastól. To-
vábbá, nem igazán tudni, régiónkban há-
nyan rendelkeznek akkora nyugdíjjal, hogy
annak otthon tartása különösebb félelmet
idézhetne elő, mint ahogy azt sem, hogy mit
rejt az „ügyféllel való korrekt kommunikáció“
fogalma akkor, amikor olvasónknál éppen
annak hiánya ütötte ki a biztosítékot.

Böröczky József

Újabb átverése
a nyugdíjasoknak

Folytatás az 1. oldalról
Tehát utánajártunk, hogy

mikorra is kell elkészülnie az
új térnek. Lapunk megke-
reste Králik Róbertet, a vá-
rosi hivatal szóvivőjét aki a
következőket mondta: „Való
igaz lassan a térnek el kell
készülnie. A tervezett kollau-
dáció dátuma április 30, amit
remélhetőleg tartani is tu-
dunk. A munkálatok során
merültek fel bizonyos prob-
lémák és reklamáció is volt a
városvezetés részéről, azon-
ban ezeket a problémákat is
sikerült kiküszöbölnünk. Egy
esetben a térkövek lerakásá-
nak minőségét kifogásolta a
vezetés - de a kivitelező elis-
merte hibáját és kijavította
azt. Az elkészült projektben
157 parkolóhely kialakítása
volt betervezve, ami termé-
szetesen meg is fog való-
sulni. Továbbá a tér közepén
lesz egy kisebb vízi attrakció
is, a Duna és Vág összefo-
lyását szimbolizálva.“

A mintegy 1,5 millió eurós
beruházásba a városnak
nem kellett egyelőre befek-
tetnie, mivel az illetékes mi-

nisztérium a bejövő számlá-
kat folyamatosan átfizeti a ki-
vitelezőnek. Az elkészült be-
fektetés 20 százalékát kell
majd előtörlesztenie a vá-

rosnak, ami mintegy 300
ezer eurót tesz ki. Erre az
összegre a képviselő-testü-
let már jóváhagyta az áthi-
daló hitelt. ssy

Lassan elkészül
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Itt tartanak a munkálatok

Április 30-ára így kéne kinéznie a Kossuth térnek
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Történelmi csúcsra emelkedtek az
üzemanyagárak Szlovákiában. Emiatt

drágulás várható a közlekedésben, de az
élelmiszerek áremelése is várható.

Az utóbbi napokban már csaknem 1,6 eu-
rót kell fizetnünk a benzin literjéért, a gáz-
olajért 10 centtel kevesebbet kérnek. Egy
évvel ezelőtt 13-14 centtel olcsóbban tankol-
hattunk.

A magas üzemanyagárak miatt több autó-
buszvállalat is jelezte, ha ez így marad,
előbb-utóbb viteldíjak emelésére kerülhet
sor. Az utazási irodáknál felmerült az is, hogy
üzemanyag-hozzájárulást kérnek majd uta-
saiktól. Mivel az áruszállítás is drágábbá vált,

hamarosan az üzletekben is emelkedhetnek
az árak – amennyiben az üzemanyagárak te-
rén marad a jelenlegi trend.

Egyes élelmiszerek drágulására azonban
a felszökő tojásárak is hatással lesznek. A
tojás ára az elmúlt hetekben történelmi re-
kordra, gyakorlatilag a duplájára nőtt, 20
centnél nem lehet olcsóbban hozzájutni a
szupermarketekben. A minőségi tojás pedig
ennél is drágább, 28-30 centet is fizethetünk
darabjáért. Az év elejétől ugyanis egy uniós
rendelet lépett életbe, mely szigorúan sza-
bályozza az emberi fogyasztásra szánt tojá-
sok előállítási feltételeit, s ezeknek sok ter-
melő nem tud megfelelni.

b

Soha nem volt még ilyen drága a benzin

Folytatás az 1. oldalról
Március 21-ig harminchárom alkalommal

oltották a szakemberek a begyújtott avart,
bozótot és gazt. Ezért az elmúlt hétvégén já-
rőri szolgálatba álltak, hogy megakadályoz-
zák a száraz növények égetését. Azok, akik
megszegik a törvényben előírtakat, pénz-
büntetéssel sújthatók. A tiltás vonatkozik a
növények, fák, bokrok égetésére, tűzrakásra
olyan helyen, ahol továbbterjedhet, gyúlé-
kony anyagok égetésére a tűzvédelmi ható-
ság engedélye nélkül, szemétlerakók be-
gyújtására, nyílt láng használatára és do-
hányzásra olyan helyen, ahol fokozott a tűz-
veszély, valamint gyúlékony anyagok felhal-
mozására, ott, ahol fokozott a veszély, hogy
a felhevülés következtében meggyulladhat-
nak. Kép és szöveg: -ga-

Ismét bozóttüzek
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Friss tavaszi programok

Történt szeptember elsején
Pavol Rankov kortárs író a Történt szeptember el-

sején (vagy máskor) című regénye alapján készült
színművet játssza a Csavar Színház március 30-án,
pénteken este 19 órai kezdettel a RÉV Magyar Kul-
túra Házában. A történet három lévai jóbarátról szól,
akik ugyanabba a nőbe, Máriába szerelmesek. Köz-
ben pereg velük a szlovák történelem, 1938 és 1968
között. Pétert Gál Tamás színművész alakítja, aki ko-
ordinátorként és ötletgazdaként tartja kézben az elő-
adást. Jánt Olasz István, a Komáromi Jókai Színház
színésze játssza, Gabriel szerepében Ollé Erik szín-
művész látható. Mária, a lévai tanárnő Kiss Szilvia.
A zene Zsapka Attila és Madarász András munkája,
akik élőben muzsikálnak az előadásban.

Visszatér a Circo Medrano
Húsvétra ismét városunkba érkezik a Circo Medrano, a

Casartelli család lenyűgöző és európai méretekben is ha-
talmas utazó cirkusza. A nyitóelőadás április 5-én, a jövő
héten csütörtökön este 18 órakor kezdődik. Nagypénteken
is este hatkor lépnek porondra az állatidomárok, artisták és
bohócok. Szombaton, vasárnap és húsvéthétfőn 15.00 és
18.00 órakor lesznek előadások. A cirkusz honlapján
(www.circomedrano.it) található információk szerint a mű-
sorban többek között lovakat, tigriseket, afrikai állatokat
láthat a közönség, lesz hintaszám, és fellép az óriási gömb-
ben motorozó Five Crazy Riders artistacsoport is. A Circo
Medrano városunkból Dunaszerdahelyre, majd Szencre
megy tovább. Bárány János

Fotó: a szerző, Bölcskei Zoltán, Szűcs Klaudia

Fejlesztések az Ipariban
Nemrég adták át rendeltetésének a komáromi Ipari

Szakközépiskolában azt a tantermet, amely az iskola
és a régió tanárainak a továbbképzését szolgálja. Az Ok-
tatásügyi Minisztérium egyik pályázatát nyerte el az is-
kola, melynek köszönhetően létrejöhetett ez a régóta
áhított tanterem.

Az év elején, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a helyiség
megvalósul, elkezdődtek a munkálatok. Teljes egészében át-
alakították a meglevő termet. A burkolatcserét, villanyozást
és az ezzel járó összes munkálatokat elvégezték. Még dec-
embereben megkapták a szükséges felszereléseket, a tech-
nikai elemeket, így a 21 laptopot, az egy projektort és a WIFI
berendezést.

Vetter János iskolaigazgató örömmel nyugtázta, hogy egy
régen dédelgetett álom vált valóra azáltal, hogy megvaló-
sulhatott ez a tanterem. Régebben mindig keresni kellett
egy üres tantermet, ahol ezeket a kihelyezett foglalkozáso-
kat végezhették. -pint-

A Sztárok kicsiben rendezvénysorozat a finiséhez érkezett.
Sorrendben az ötödik forduló eseményeire került sor a fe-
ketenyéki kultúrházban. Sok ismerős arc, jól felkészült csa-
patok és rengeteg új meglepetés, új koreográfia várta a ra-
jongókat. A hivatalos részek után először a hazai Nex tánc-
csoport lépett a színpadra, majd a tallósi Béta tánccsoport
hastáncelemeket tartalmazó, modern felfogású koreográfiá-
juk szintén bejött a közönségnek. A vezekényi Mindketten
duó sokmozgásos, vidám koregráfiája szíven találta a kö-
zönséget. A keszegfalvai Happy Trió tagjai nevükhöz méltón
szerepeltek, vidámak voltak. A madari Tini Girls egyik új ol-
daláról mutatkozott be Feketenyéken: egy Hungária számra
készítettek koreográfiát. Az ipolyszakállosi Charlie Angyalai
korukat meghazudtoló komolysággal és következetességgel
szerepeltek.

A feketenyéki forduló szinvonalához a négy vendégénekes
Mészáros Tamás, Szuri Dóra, Bús Anikó és Varga Evelin is
nagyban hozzájárult. Március 24-én Tallóson rendezték a so-
rozat utolsó fordulóját. -pint-

Templomok hársfából

Sztárok kicsiben

„Társadalmi-gazdasági kihívások a
határ menti térségekben” címmel

szakmai napot és üzletember-találkozót
szervezett március 22-ére az Egyetem
Gazdaságtudományi Kara és a tatabá-
nyai Edutus Főiskola.

A rendezvény megnyitásaként Bukor Jó-
zsef, a Kar megbízott dékánja és Bartók
István, a Főiskola rektora köszöntötte a
résztvevőket. A szakmai napon két blokk-
ban összesen nyolc előadást hallgathattak
meg az érdeklődők. A témák között szere-
pelt az EU közös agrárpolitikája, és annak
várható változásai a közeli jövőben, az
egyetemek és vállalatok kapcsolatainak új
lehetőségei, a határon átnyúló együttmű-
ködések új formái és a kulturális együttmű-
ködések támogatásának korszerű menedzs-
-ment-módszerei. Az előadók kutatási ered-

ményeiket prezentálták,
amelyek szervesen
kapcsolódtak a határ
menti térség problémá-
ihoz, a határ két olda-
lán működő vállalkozá-
sokat érintő kérdések-
hez. A hallgatóság szá-
mos érdekes informáci-
óhoz jutott a komáromi határtérség
kereskedelméről, turizmusáról és munka-
vállalásáról, továbbá a Magyarország és
Szlovákia számára is kiemelkedően fontos
járműipari vállalatok tevékenységéről, üz-
letpolitikájáról.

A szakmai napra beérkezett valamennyi
előadás összefoglalóját és a témákhoz kap-
csolódó tanulmányokat is elolvashatják az
érdeklődők a rendezvény két kiadványában.

Szabó Ingrid

Szakmai nap a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Karán

Rudolf Schrimpel közlekedési mérnök a barátait
is meglepte különös hobbijával. A Csehszlovák Au-
tóbusz-közlekedési Vállalat komáromi részlegének
hajdani igazgatója fafaragásokat készít. Az alkotó
fába álmodta a komáromi templomokat, a víztor-
nyot. Fafaragásainak mostani kiállításán, a Limes
Galéria Dúdor István Termében gyümölcsök, vi-
rágok, apró állatok is láthatóak. A népi fafaragó
naiv művész néhány szakrális témájú művét is ki-
állította. Farkas Veronika művészettörténész, a Li-
mes Galéria igazgatója elmondta, Rudolf Schrim-
pel tárlatára ingyen várják a város óvodásait. A fő-
leg hársfából készült művek április 15-ig tekinthe-
tők meg.

Folytatás az 1. oldalról
„A dél-komáromi városve-

zetés a rossz munkapiaci
helyzet és a város feszített
költségvetése miatt nem kí-
ván nagymértékű ünneplést
szervezni. Észak-Komárom
polgármestere viszont azon
a véleményen van, hogy az
itteni nem kevésbé rossz
helyzet ellenére kár lenne az
immár 21 éve tartó hagyo-
mányt megszakítani, ezért
szerényebb formában, de az
idén is megrendezésre kerül
a Komáromi Napok” -
mondta el lapunknak Králik
Róbert, a városi hivatal szó-
vivője. Városunkban a ren-
dezvénysorozat április 26-án
veszi kezdetét a már hagyo-
mányossá vált ünnepi testü-
leti üléssel. Majd 27-én dél-
előtt a helyi óvodások és is-
kolások lépnek fel a Tiszti
Pavilon szabadtéri színpa-
dán, s aznap délután a
Klapka téren Anton Marek
polgármester hivatalosan is
megnyitja a Komáromi Na-
pokat. A rendezvények két
helyszínen zajlanak majd: a
Tiszti Pavilon udvarán talál-
ható szabadtéri színpadon
és a várfal tövében felállított

sörsátorban. Minden nap
lesznek zenés programok,
fellépések. Nagyobbrészt
hazai fellépők szórakoztat-
ják majd a vendégeket, de
minden este sor kerül egy
nagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó produkcióra is. A
műsort két héten belül pon-
tosítja a hivatal.

Déli szomszédainknál is
érdeklődtünk, hogy milyen
eseményeket, koncerteket
terveznek a 21. Komáromi
Napokra. Szili Nóra, a Ko-
máromi Kulturális, Sport és
Szabadidő Nonprofit Kft.
munkatársa lapunknak el-
mondta: az ünnepélyes
megnyitó április 26-án 13
órai kezdettel lesz a Sza-
badság téren, amelyen köz-
reműködik az Egressy Fú-

vószenekar. A színpadi prog-
ramok április 28-tól május 1-
ig tartanak. Itt is új helyszí-
nen lesznek a koncertek, a
zenés műsorok és a sport-
események mégpedig a Jó-
kai Ligetben és a Czibor Zol-
tán Sporttelepen. Kiemelt
színpadi programjaink közé
tartozik a Dolly Roll, amely
29-én 18.00 órakor ad kon-
certet és a Bon-Bon zene-
kar, amely április utolsó nap-
ján (30-án) 18.30 órai kez-
dettel egy élő nagykoncertet
ad az érdeklődőknek. To-
vábbá említsünk meg még
pár nevet, akik a nagyszín-
padon fognak fellépni: ABBA
Lite, Elektron Band, Zsebsün
együttes, Party Pop Band,
UDU People, Garabonciás.

ssy

Idén szerényebb Komáromi Napok Építkezési törmelékek
csúfítják Keszegfalvát
Aki az elmúlt napokban Keszegfalván keresztül uta-

zott, bizonyosan észrevette azt kb. 15 teherautónyi
építkezési törmeléket, amely a falu elején tárul az át-
utazó szeme elé. Az illegális szemétkupac látványa a he-
lyieket is felborzolta, és többen felkeresték Lehocký Mi-
lan polgármestert, mi ez az újabb szemét-trükk.

Mi ugyanezt
tettük. Megláto-
gattuk a polgár-
mestert, aki kér-
deseinke a követ-
kezőket mondta:
Igen, igaz, meg-
kerestek jónéhá-
nyan a helyi lako-
sok közül pa-
naszkodva, hogy
lehet az, hogy valakik egyszerűen illegális lerakóhelyet léte-
sítenek a község területén. Igaz, a terület a falu részét ké-
pezi, de ez egy magánterület, és mint olyan a tulajdonos jog-
körébe tartozik, hogy mit enged meg ezen elhelyezni. Nem
tudom, hogy a tulajdonos belegyezésével történt-e a dolog
vagy sem, de mindenképpen odafigyelünk a problémára. An-
nál is inkább, mivel ez egy nagyon is frekventált hely, erre na-
ponta több százan utaznak át a községen, és nem egy szív-
derítő látvány ez a törmelékkupac. Nem beszélve arról, hogy
önkényesen szemétlerakót létesíteni nem törvényes csele-
kedet.

Időközben történt azért egy és más. Többek között az,
hogy a hét közepén feltehetően a tulajdonos jóvoltából a sze-
métkupacok eltűntek. Pontosabban fogalmazva: a szemét ott
maradt, csak szét lett terítve. Kép és szöveg: -pint-

Otvorené od 2. apríla - Nyitva április 2-ától
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Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

Lappangó kór az alsó végtagi verőérszűkület.
Nemzetközi felmérések szerint az 50 év fe-

letti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 végtag-
amputáció következtében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a szívinfarktus és
szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja következtében, hi-
szen környezetében az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelmeszesedés sok-
szor már 40 éves korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van jelen a szerve-

Több ezer kezelt bizonyíték!
Jelentkezzen
fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
Dr. Schéder Ákos
- vezető főorvos
Bejelentkezés:
+36 30 638 24 88
Sonocentrum
- Komárom,
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

Köszönet!
„A kezelések használtak, a görcsös fáj-

dalmak megszűntek a lábaimban. Minden-
kinek csak ajánlani tudom a kezeléseket. ”

Barta István, Almásfüzitő-felső

„Nagyon örülök, hogy részt vettem a ke-
zeléseken, járásom gyorsabb lett, a lépés-
távolság nagyobb. Ez a jó eredménye a gé-
pek gépies és az itt dolgozók emberséges
munkájának. ”

Kővéri Györgyné, Dél-Komárom

zetben és csak évek múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji szo-
rító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség elke-
rülhetetlen szövődménye a hajszálerek károso-
dása, amely sokszor a nem gyógyuló sebek miatt
a beteg végtagját, de életét is követelheti.

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók
jelentős része is ebből a betegségcsoportból ke-
rül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűküle-
tes betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériákban
kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése a
szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a na-
gyon hatásos gyógymód lehetővé teszi mind-
azok állapotának javítását, akik az eddigi kezelési
módokkal nem tudnak megfelelő javulást elérni,
akiknél nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárá-
sok, vagy nem vállalják azt. Az alsóvégtagi és
nyaki érszűkületesek, a koszorúér-betegek, a cu-
korbetegség érszövődményesei, azaz bármilyen
érelmeszesedéses megbetegedésben szenvedők
bízhatnak a sonoterápia eredményességében. Ez
az új eljárás kiegészítheti a többi gyógyítási mód-
szert, része lehet komplex rehabilitációs eljárás-
nak, de önálló terápiaként is eredményesen al-
kalmazható. A test egészére fejti ki hatását, nincs
gyógyszer kölcsönhatás, allergia, de túladagolás
sem lehetséges. Már az első 20 kezelés alatt

megkezdődik az érezhető és műszeresen is mér-
hető javulás. Az egész testben tisztítja az ereket,
és olyan irigylésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A sonoterápia más el-
járással nem helyettesíthető.

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Most, hogy tombol az
influenzajárvány, so-

kan alkalmazzák a recept
nélkül kapható készítmé-
nyeket, de azért nem árt az
óvatosság, mert ha túlada-
goljuk vagy egyszerre al-
kalmazzuk őket, veszé-
lyessé is válhatnak.

Az ibuprofen-tartalmú ké-
szítmények elsősorban gyul-
ladásos betegségekre, ízületi
fájdalomra, fogfájásra szed-
hetők. A paracetamol-tar-

talmú tabletták gyulladás el-
len nem használhatók. Ha
muszáj együttesen alkalmaz-
nunk az azonos hatóanyag-
tartalmú, recept nélkül kap-
ható megfázás elleni szert és
a receptre felírt készítményt,
ügyeljünk arra, hogy legalább
négy óra különbséggel ve-
gyük be a két gyógyszert. A
paracetamol-tartalmú készít-
mények túladagolása külö-
nösen veszélyes lehet, mert
a vegyület nagyon igénybe
veszi a májat. Ezért fontos,

hogy közben ne fogyasszunk
alkoholt. Kisgyerekek eseté-
ben az aszpirin lázcsillapító-
ként mára tabu lett, mivel
gyerekeknél nagyobb kocká-
zata van a Reye-szindróma
kialakulásának. A fokozott
kockázat miatt a gyermekor-
vosok általában azt tanácsol-
ják, hogy a csemete 12 éves
koráig esetükben ne alkal-
mazzunk acetilszalicilsav ha-
tóanyagú lázcsillapítót, sőt
mások egészen 18 éves korig
nem javasolják. -ga-

Vigyázat, a paracetamol és az ibuprofen
együttes alkalmazása veszélyes lehet!

Az áremelkedés vonatkozik a leggyakrabban vásárolt fáj-
dalomcsillapítóra, vagyis a 400 mg-os Ibalginra, Ibuprofenre,
az Iburion vagy a Brufen gyógyszerekre is. Ezek kétszer any-
nyiba: 1,80 € - 4,90 € helyett 4 - 7 €-ba kerülhetnek majd.
Drágulás várható az immunrendszer erősítők esetében, pl.
az 5 darabos csomagolású Immodinért tízszeres árat: 58,60
€-t kell majd fizetni. Legmagasabb díjat a női terméketlen-
ségre felírt gyógyszerért kéne fizetni, ami 126,87 €-ról 608,13
€-ra emelkedik. Hasonlóképpen, a Trizivir HIV-gyógyszer
amit mostanáig ingyenesen írtak fel, áprilistól a betegeknek
572,79 €-ba fog kerülni.

A pontos árak azonban még kérdésesek, mivel az egész-
ségügyi miniszter az utolsó pillanatig változtathat rajtuk.

-ga-

Több gyógyszer is
drágulhat
Az új besorolás szerint áprilistól mintegy 200 készít-
mény fog kikerülni a támogatott gyógyszerek listájáról.

ANagymegyeri Janiga József Művészeti Alapiskola és a város
önkormányzata közös szervezésében zajlott a Pro Art el-

nevezésű, kiállítással egybekötött koncert a helyi művelődési
otthonban. A koncertbelépővel a látogatók a művészeti alapis-
kolát támogatták.

Az eseményen közreműködtek az intézmény tanárai, diákjai és volt
növendékei. A kiállításon különböző technikákkal készült festmé-
nyeiket, rajzaikat láthatta a közönség, a megnyitón Kraus Margit
igazgató mutatta be az iskolát. A koncertet az intézmény neves ka-
marakórusa, leánykara indította Orsovics Yvette vezényletével. Ez-
után a tanulók és volt növendékek következtek a sorban, a hang-
szerek közül nem hiányozhatott a furulya, fuvola, oboa, gitár, nagy-
bőgő, hegedű, zongora. A zenészeket, énekeseket és együtteseket
a néptáncosok bemutatói követték, valamint népdalok is felcsendül-
tek az est folyamán. Kovács Zoltán

fotó: Kovács Zoltán

A befolyt összeget
oktatásra fordítják

ASzlovák Alzheimer-társaság az idén már-
cius 12 és március 18 között rendezte meg

az emberi agy megismerésének nemzetközi he-
tét. Ezen alkalomból a csallóközaranyosi Centrál
nonprofit szervezet és a komáromi Speciális
Alapiskola március 16-án közös akciót szerve-
zett. Az iskola pedagógusai a gyerekekkel közö-
sen lerajzolták, modellezték az emberi agyat, a
nonprofit szervezet munkatársai pedig mentál-
higiénés előadást tartottak játékos formában a
gyerekeknek, majd különféle feladványok, rejt-
vények és fejtörők segítségével agytorna követ-
kezett. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a gyerekek illetve a szülők figyelmét
az emberi agy sérülékenységére, betegségeire valamint ezek megelőzésére.

Frustaci Kádár Andrea, Centrál, n.o., Csallóközaranyos

Az emberi agy megismerésének hete

Geri csodalámpásának
fénye megint világított

Anagymegyeri képviselő-testület már-
cius 21-én megtartott ülésén elfo-

gadta a város főellenőrének módosító ja-
vaslatát, miszerint csak az adókat érintő
tartozásokat lehet az önkormányzat által
nyilvánosságra hozni, ez a természetes
személyek esetében 160 euró, míg a jogi
személyek esetében 1600 euró feletti ösz-
szeg.

A várossal szembeni adótartozók névsora
az adott év december 31-i állást tartalmaz-
hatja. Ezzel a módosítással a törvény előírá-
saihoz igazodott a korábban elfogadott hatá-
rozat. Néveri Sándor polgármester beszámo-
lójából kiderült, hogy az autókomponenseket
gyártó helyi Webasto-Edscha Cabrio cég
visszalép a nagymegyeri ipari parkban terve-
zett beruházásától, marad a jelenlegi telep-
helyén, ahol egy 7 ezer négyzetméteres csar-
nokot épít fel. Így továbbra sincs befektetője
az I/63-as főút mellett kijelölt ipari parknak.
Évek óta húzódó kérdés a Tesco üzletlánc
boltjának felépítése a stadion tőszomszéd-
ságában. Ezzel kapcsolatban a polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy éppen a plé-
num napján írta alá az építkezési engedélyt,
mely 15-20 napon belül érvénybe is léphet.
Az építkezés realizálásában akkor várható
időcsúszás, ha az érintett terület valamelyik
szomszédja kifogást emelne ellene. „Nagy
valószínűséggel a Tesco fel fog épülni az idei
évben” – jegyezte meg Néveri, aki azt is el-
mondta beszámolójában, hogy az Eper utcá-
ban felépítendő új szociális bérlakások kivi-
telezőjével már aláírta a szerződést, mely-
hez két, a város érdekeit szem előtt tartó füg-
geléket is csatoltak. Az izsapi városrész víz-
elvezető rendszerének kitisztítására az
environmentális alapból kap támogatást az
önkormányzat, de előbb a munkálatokat kell
elvégezni, majd utólag kiszámlázni az érintett
minisztérium felé. A Vasút Utcai Magyar Ta-
nítási Nyelvű Óvoda felújítására 40 ezer eu-
rót pályáztak meg, választ még nem kaptak.

Kiderült az is, hogy a város központi zónájá-
nak felújítási beruházása kérdésessé vált,
mert a közbeszerzés még mindig nincs meg,
ugyanis a közbeszerző hiányos munkája mi-
att az önkormányzat eleshet a több mint 500
ezer eurós pénzcsomagtól. A még el sem
kezdett kivitelezési munkálatokat május vé-
géig kellene befejezni. A képviselői interpel-
lációkban szó volt a Csicsó felé vezető út
mellett található egykori szeméttelep áldat-
lan helyzetéről, a konténeres tárolókban ta-
lálható műanyaghulladék időbeni elszállítá-
sáról, a kóbor kutyák befogásáról, a lakótele-
peken található gazdátlan autókról, a szociá-
lisan nehezen kezelhető emberek viselkedé-
séről, akik a főtéren lévő parkban
fogyasztanak alkoholt, végzik szükségletei-
ket, mindezt néhány méterre a szlovák alap-
iskolától. A Gagarin utca lakosai mostoha-
gyereknek érzik magukat, mert arrafelé se a
hótoló, se a söprő-, se a locsolóautó nem jár.
Az izsapi városrészben található Körte utca
kiépítésére a közeljövőben lakossági fórumot
hív össze a polgármester. Több képviselő is
kritizálta a Nagymegyeri Hírmondó városi la-
pot, annak tartalmát - Görföl Vilmos városa-
tya meg is jegyezte, hogy az közpénzen fi-
nanszírozott agymosó politikai eszköz, leg-
alábbis a két utolsó száma. A lap nem a több-
ség véleményét tükrözi – tolmácsolta lakosok
meglátását egy másik képviselő. A polgár-
mester ezzel kapcsolatban megjegyezte,
bárki véleményét megjelentetik, és a két szer-
kesztőt sem cenzúrázzák. A testület elfogadta
a városi rendőrparancsnok 2011-es évről
szóló jelentését, a Nagymegyeri Városi Sport-
klub Kft. és a Lakásgazdálkodó Vállalat Kft.
2012-re szóló gazdasági tervezetét és tevé-
kenységi szándékát, viszont ugyanezt a Ter-
mál Kft. esetében elutasította azzal, hogy azt
dolgozza át a társaság. A délután négy óra-
kor kezdődő plénumot este tíz óra előtt né-
hány perccel berekesztette a polgármester,
folytatására március 26-án került sor.

Kovács Zoltán

Évek óta segít dagana-
tos betegségekben

szenvedő gyerekeknek és
azok szüleinek a nagyme-
gyeri székhelyű Geri cso-
dalámpása alapítvány. Az
általa közvetített pénzado-
mányok és tárgyi eszkö-
zök folyamatosan jutnak el
az erre rászorulókhoz.

A nonprofit szervezet leg-
utóbbi akciójáról Nagy Ágnes
számolt be az alapítványtól:
„A pozsonyi Dérer Egyetemi
Kórház gyermek onkológiai
osztályán jártunk március
elején. Karácsony helyett
évek óta ebben az időben
visszük adományainkat az
osztályra. Mert a segítség
egész évben elkel, nem csak
karácsonykor. Gyermek,
szülő, orvos egyaránt öröm-
mel fogadott bennünket, hi-
szen előzetes felmérések
alapján állítottuk össze ado-
mányunkat. Volt benne min-
den, a tolókocsitól kezdve,

ami ugyancsak hiányzott már
az osztályról, a mikrohullámú
sütőig. A gyermekek persze
azt kapták, amit el is fo-
gyaszthattak - állapotukra
való tekintettel válogattunk
össze minden finomságot.
Megrázó és egyben felemelő
is volt a mosoly, amit szülő és

gyermek arcára varázsolt a
tudat, vannak emberek, akik
ismeretlenül is önzetlen se-
gítséget nyújtanak nekik,
hogy nincsenek egyedül. Ál-
talunk küldik hálás köszöne-
tüket minden támogatónk-
nak.” Kovács Zoltán
fotó: az alapítvány archívumából

Továbbra sincs befektető
az ipari parkban

Vrezgó Erzsébet gyermekorvos (balról az első) és Nagy Ágnes
(balról a második) adta át az adományokat
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KeszegfalvaIzsa

Járásunk legnagyobb
lélekszámú községé-

ben a gazdasági és szoci-
ális fejlesztési program-
ban előírtakat a község
polgármestere, Haris Jó-
zsef évente kiértékeli. Így
került sor a 2011-es év ér-
tékelésére is az elmúlt na-
pokban.

2011-ben a község 2 mil-
lió 874 ezer eurós költség-
vetésből gazdálkodott. A
gazdasági válság ellenére
fennakadás nélkül üzemel-
tették a községet, a felújítá-
soknak, beruházásoknak
köszönhetően 796 445 eu-
rót ruháztak be. A projektek
kidolgozása 16 951 euróba
került. A sok beruházás el-
lenére 38 250 eurós meg-
takarítással zárták az elmúlt
évet.

A 2011-es évben a követ-
kező beruházások kerültek
megvalósításra: 18 bérla-
kás, az alapiskola felújítása,
a komposztáló és az ökoud-
var megépítése, a község

főterének, az artézi kútnak,
az egykori egészségügyi
központ alagsorának a fel-
újítása, az óvodák külön-
böző karbantartási munkái,
az iskola éttermének felújí-
tása.

A község az elmúlt évben
26 738 euróval támogatta a
sportéletet. Ezenkívül az
alapiskolát 17 000, a kézi-
labda szakosztályt 36 000, a
labdarúgó szakosztályt 16
400 euró összegben támo-
gatta.

A polgári társulások 9416
eurós, a Csemadok pedig
10 837 eurós támogatásban
részesült a klubhelyiség fel-
újítására.

Az elmúlt évet a polgár-
mester a gazdasági válság
ellenére relatívan jónak ér-
tékelte beszámolójában. Si-
került további fejlesztéseket
elvégezni, megtartották a
község egészséges gazdál-
kodását. Alátámasztja ezt a
sikeres beruházások meg-
valósítása.

(miriák)

Eredményes gazdálkodást
folytat a község

- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta
- Profi köröm design - Helena Kočišová - műkörmös
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Jelentkezésüket április 20-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22. Komárno 945 01), melyben tüntessék fel

címüket és telefonos elérhetőségüket.

Sorsolás április 24-én,
átalakítás április 28-án.

Átalakítás helyszíne:
Salon Style, Komárom

A nyertesünket az átalakításról készült
fotókkal megajándékozzuk.

KEDVES HöLGyEK!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a DELTA szerkesztősége
és az „ÁTVÁLTOZTATJuK“ csapata ezentúl minden hónapban
meghirdeti nyereményjátékát. Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

„Nyerd vissza önbizalmad es mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

Ahetvenes években 740 lakosú község volt. Valójá-
ban minden olyan intézmény megtalálható volt ak-

kor a községben, amire szüksége volt az ott élő em-
bereknek: Községi Hivatal, Szövetkezet, iskola, óvoda,
templom, vendéglő stb. Sajnos az idő folytán tömeges
elvándorlásnak köszönhetően egyre csak csökkent a la-
kosok száma, majd a kilencvenes évek elejére 446 lé-
lekszámnál sikerült átmenetileg megállniuk. Persze a la-
kosság nagy hányada idős ember volt, így a halálozás
tekintetében is „vezető“ helyen álltak, s mivel egyre ke-
vesebb gyerek született, vagy egyáltalán nem született,
így komoly, drasztikus lépéseket kellett eszközölniük.

Rácz László polgármester szavai szerint 2005-től kezdő-
dően egy új, hatékony koncepción, egy hosszútávú megol-
dáson dolgoztak. Elsődleges szempontként értékelték a la-
kosság számának a csökkenését, ezért elképzelésként a falu
infrastruktúráján kellett változtatniuk. Ez új utakat, ivóvízel-
látást, gázművesítést és természetesen lakásokat foglalt
magában. A kedvező állapot 2005-ben kezdődött, amikor is
állami támogatás útján sikerült 16 fiatal család számára bér-
lakásokat építeniük. Ez mindenképpen pozitívumként hatott
a községre. Két év múlva megindult a népesség számának
az emelkedése, ugyanis 2007-ben már 5 gyerek született. Ez
a tendencia az elkövetkezendő években állandóan emelke-
dett, olyannyira, hogy 2009-ben 10 új jövevény látta meg a
napvilágot Gelléren. Ekkor egy újabb bérlakást adtak át a fi-
ataloknak. Az utóbbi két évben 17 gyerekkel növekedett Gel-
lér lakossága, ami azt jelenti, hogy az eltelt 5 esztendő alatt
42 újszülöttel gazdagodott a település. S ez az óvodai láto-
gatottságot is megemelte, mert 2006-ban még csak 6 gye-
rek vett részt az óvodai felkészítésben, s ez a szám 2011-ben
már 22-re emelkedett. Gellér község vezetése felmérte a
helyzetet, és rövid időn belül ésszerűen cselekedett, és meg
is lett az erdeménye. Rácz László polgármester és az ön-
kormányzat egyik markáns célkitűzése, hogy 500 feletti le-
gyen Gellér lakosságának a száma. Ez ugyanis pozitivan
hatna a községre, főleg az EU-pályázatokat illetően.

-pint-

A kétnapos programsoro-
zat csütörtök reggel az is-
kola névadója, Kossányi Jó-
zsef szobrának ünnepélyes
megkoszorúzásával vette
kezdetét, majd az 5. Kossá-
nyi Kupa asztalitenisz tor-
nára került sor. A torna győz-
tese a dulovcei Milan Szabó
lett, második a marcelházi
Kajtár Nicolas, míg harma-
dik a komáromi Kevin Tur-
ner.

Délután a program ünne-
pélyes kultúrműsorral folyta-
tódott a kultúrházban, ahol
elsőként Bukovszky János
iskolaigazgató köszöntötte a

megjelenteket, köztük a her-
nádi Általános Iskola tanu-
lóit és igazgatónőjét, Szaba-
dosné Malata Ibolyát. Majd a
két iskola tanulói műsoruk-
kal méltó emléket állítottak e
jeles évfordulónak.

A Kossányi-hét keretében
minden évben műveltségi
vetélkedőt is rendeznek az
alapiskola tanulói részére.
Az alsó tagozatosok verse-
nye játékos formában zajlott,
míg a felső tagozatosok ko-
molyabb megmérettetésben
vettek részt. A műveltségi
vetélkedő eredménye:1. her-
nádi Általános Iskola - A csa-

pat (Magyarország) 2. szent-
péteri Kossányi József Alap-
iskola és Óvoda - A csapat.
3.ógyallai Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda.

Szintén sok éves hagyo-
mánya van már a Kossányi
szavalóversenynek, melyre
a szentpéteriek rendszere-
sen meghívják a környékbeli
alapiskolákat. Az egyes ka-
tegóriák győztesei: 1.kategó-
ria Vers - Lucza Ákos (He-
tény), Próza - Árva Tamás
(Hernád). 2 kategória Vers –
Pivoda Vivien (Szentpéter),
Próza - Bukovszky Orsolya-
(Szentpéter). 3 kategória
Vers - Pšenák Béla (Szent-
péter), Próza – Bukovszky
Gergely (Szentpéter).Külön-
díjasok: Csonka Klaudia
(Hernád), Lacza Alex ( Per-
bete), Bencsík Eszter
(Szentpéter), Senkár Bog-
lárka (Perbete), Csollár
Ádám (Hetény).

Kiértékelték a meghirde-
tett képzőművészeti versenyt
is. A felhívásra 89 rajz érke-
zett. A szakmai zsűri értéke-
lése alapján az I. kategóriá-
nak (tavaszi kollázs) győz-
tese a perbetei Basternák Lili
Sára. A II. kategória (Gaz-
dag Erzsi verseinek illuszt-
rációi) győztese a perbetei
Borvák Annamária. A III. ka-
tegória (karikatúra) győztese
szintén perbetei tanuló, Bíró
Krisztina lett. (miriák)

A szerző felvétele

- A projekt keretén belül, melynek az Eko-
iskola címet adtuk, diákjaink megismer-
kedhetnek az ökológiai lábnyom fogalmá-
val, kiszámolhatják nemcsak saját, de az is-
kola öko lábnyomát is. Ennek keretében
rajzversenyt hirdettünk, plakátot terveztünk,
s kupakgyűjtésbe kezdtünk. A műanyag
flakonok összegyűjtött kupakjaiból kirakjuk
a Földbolygó kicsinyített mását, s ezzel is
felhívjuk a figyelmet az újrahasznosítás fon-
tosságára. A későbbiekben a kupakokat
egy beteg kisgyermek gyógykezelésének
megsegítésére fordítjuk. Néhány diákkal
összefogva egy interaktív társasjátékot ké-
szítettünk, mely az energiatakarékosság és
környezetvédelem különböző témáit dol-
gozza fel, s egy eko-tanítási óra keretén
belül az iskola diákjai versenyezhetnek is e
témákban.

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

Atemetőben található,
a második világhá-

ború áldozatainak 1996-
ban emelt emlékműve
előtt emlékeztek a II. vi-
lágháború áldozataira.
Majd ezen megemlékezés
után került sor a Polgár-
mesteri díjak átadására,
azon négy polgárnak,
akik túlélték a háború
borzalmait.

A Viza és a Gyöngyös bok-
réta népdalkör énekét köve-
tően Izsák Elvira emlékezett
a háború 41 izsai áldozatára.
Domin István polgármester
méltatta a községben élő
négy háborús legenda élet-
útját, majd átadta a Polgár-
mesteri díjakat.

Kinczer László 1921-ben
született Paton, 1939-ben
rukkolt be katonának Szent-
endrére a forgalmi század-
hoz. Szolgálata alatt eljutott
a Don-kanyarig, Németor-
szágba, végül a csehszlovák
lágerbe Sedlikovicére, ahon-
nan november végén került
haza.

Belágyi Gábor 1921-ben
született Negyeden, 1942-
ben rukkolt be Tatára, 1943-
ban vezényelték a II. Ukrán
frontra, 1945-ben szerelt le.
A csehországi kényszer-
munka alatt ismerkedett meg
jövendőbeli izsai feleségé-
vel, 1965-ben került Izsára.

Tóth Béla 1923-ban szü-
letett Muzslán. Szőnyben
orosz fogságba esett, elhur-
colták a Kaszpi-tó partjára,
három és fél évig kényszer-
munkán dolgoztatták. 1948-
ban tért haza, 1954-ben ke-
rült Izsára, ahol 24 évig volt

az alapiskola igazgatója.
Gogola József 1923-ban

született Izsán, 1944-ben
Budapestre rukkolt munka-
szolgálatosként. Budapest-
ről Esztergomba került, bár
fogságba került, de szeren-
csésen megmenekült.

A háborúra és áldozataira
emlékeztető énekekkel idéz-
ték fel a hősök emlékét a
résztvevők, majd a második
világháborús emlékmű előtt
elhelyezték a megemlékezés
koszorúit.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Keszegfalván tartották az Alsó Csallóközi Régió tele-
püléseinek első polgármesteri találkozóját. Elég

nagy számban prezentálták magukat a jelenlevők.
Számszerint 17-en jöttek el, hogy megtárgyalják az előt-
tük álló eseményeket.

Aképviselő-testület ülé-
sén jóváhagyták a

községben működő társa-
dalmi szervezetek idei tá-
mogatását.

A Družstevník Testneve-
lési Egyesület 20 ezer eurós
támogatást kért a község
költségvetéséből, amiből 13
560 euró lett javasolva és el-
fogadva is. A sakk-szakosz-
tály 2620 eurót kért, 1100 lett
javasolva és elfogadva. A
röplabda csapat 300 eurót
kért, 200 lett javasolva, 150
pedig jóváhagyva. Az aszta-
liteniszezők 870 eurót kér-
tek, 200 lett javasolva és
megszavazva is. A Szürke
Farkas Íjász társulás 500 eu-
rót kért, 200 lett javasolva és
megszavazva. A vadászok
400 eurót kértek, 100 lett ja-
vasolva és megszavazva.

A Vöröskereszt alapszer-
vezete 400 eurót kért, ennyi
lett javasolva és jóváhagyva

is. A Jednota Nyugdíjas
Szervezet 410 eurót kért,
100 lett javasolva és meg-
szavazva. Az Egészségká-
rosultak Alapszervezete 250
eurót kért, 100 lett javasolva
és megszavazva. A Csema-
dok 2300 eurót kért, 1000
lett javasolva és ugyanennyi
lett jóváhagyva. A Rákóczi
Szövetség helyi szervezete
400 eurót kért, 200 lett java-
solva és megszavazva is. A
Magyar Tannyelvű Alapis-
kola mellett működő Szülői
Szövetség 500 eurót kért,
250 lett javasolva és meg-
szavazva is. A Szlovák Tan-
nyelvű Alapiskola mellett
működő szövetség 400 eurót
kért, 150 lett javasolva és
200 lett megszavazva. A Tu-
multus Polgári Társulás 700
eurós támogatást kért, 300
lett javasolva és ugyanennyi
jóváhagyva.

Az egyházak közül a ka-
tolikus 1500 eurós támoga-
tást kért, 600 lett javasolva
és megszavazva. A refor-

mátus egyház 2000 eurót
kért, 370 lett javasolva és
megszavazva is. Az evan-
gélikusok 600 eurót kértek,
170 lett javasolva és jóvá-
hagyva.

A számok ismeretében a
beérkezett kérvények alap-
ján 19 000 euró támogatás
lett javasolva, amit szét is
osztottak a képviselők az
egyes szervezetek között.

Zahorcsek Zoltán, az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület el-
nöke a támogatással kap-
csolatban kifejezte elégedet-
lenségét, mivel az egyesület
ebben az évben ünnepli
fennállásának 110. évfordu-
lóját és ebből az alkalomból
szerettek volna egy köny-
vecskét megjelentetni az
egyesületről, valamint sze-
retnék megrendezni a nem-
zetközi mazsorett-találkozót
és tűzvédelmi versenyt,
azonban nem kaptak támo-
gatást.

(miriák)

Gellér lakossága nő Kossányi Napok
Aszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda

már kilencedik éve viseli a község híres szülötté-
nek nevét. Az alapiskola, a Jövő Gyermeke Polgári
Társulás és a Csemadok helyi szervezete összefogá-
sában nagyszabású rendezvénysorozatra került sor
Kossányi József születésének 104. évfordulója és az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfor-
dulója alkalmából.

Szentpéter

Hetény

Öko lábnyom a Tarczyban

ATarczy Lajos Alapiskola ebben a tanévben is bekapcsolódik az Ekofond által ki-
írt pályázatba. A tavalyi év sikerén felbuzdulva most is egy hosszabb időtartamú

projekttel pályáznak. A projekt egy három hónapos időszakot ölel fel, mely alatt a kör-
nyezettudatos viselkedés elmélyítésére fordítják a hangsúlyt. A versenybe benevezett
új projektről az iskola igazgatónője, Czibor Angelika adott tájékoztatást.

Polgármesteri díjat kaptak
a II. világháború túlélői

Szétosztották a társadalmi
szervezetek idei támogatását
Perbete

Polgármesterek
első találkozója

A rendezvénynek vendégei is voltak, méghozzá Vass
Emma, az RRA igazgatója, Mgr. Nagy Gabriella, a komáromi
Munkaügyi Hivatal vezetője és Nagy Gábor, a Korekt válla-
lat képviseletében. Vass Emma tájékoztatta a polgármeste-
reket a különböző pályázati lehetőségekről, és felhívta a fi-
gyelmet az esteleges kisebb volumenű tervezetekre is, me-
lyekre a szervezetek szintén pályázhatnak. A Munkaügyi
Hivatal igazgatőnője beszámolójában többek között meg-
említette a munkanélküliséget, a munkahelyek hiányát. Majd
Nagy Gábor kifejtette az együttműködési lehetőségeket az
utak javításaival kapcsolatban. A találkozó keretén belül szó
volt még a Leader programról is. Ezután minden polgár-
mester beszámolt a községében történő eseményekről, si-
kerekről, valamint a felmerülő problémákról is.

-pint-
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Olvasói levél

Akönyv az ember számára kincs lehet, egy
igazi, bensőséges barát. Egy könyvet

kézbe fogni, átlapozni, sokkal személyesebb
és bensőségesebb, mint a monitorról elol-
vasni valamit. A könyv hónapja alkalmából
mi is lehetőségeket teremtünk tanulóink szá-
mára, hogy személyesebb kapcsolatot tudja-
nak kialakítani a könyvekkel. Március 13-án a
helyi könyvtárral együttműködve író-olvasó
találkozót szerveztünk, ahol Póda Erzsébettel
találkoztak a gyerekek. A "Pilicke meséi" c.
mesekönyvéből előadott részlettel köszön-
tötte az írónőt a negyedikes Keszán Anikó.
Könyvbemutató, elemzések, párbeszédek kö-
vetkeztek. A jó hangulatú találkozón kíván-
csiságukat kielégítve bátran tettek fel kérdé-
seket a gyerekek, legvégül pedig dedikáltat-
ták legújabb kedvenc könyvüket.

Mgr. Hájas Irén, szervező, a gútai Corvin
Mátyás AI pedagógusa

AKarvai Hídverő Olimpiai Kör vendége
lesz holnap (2012. március 27.) 18

órai kezdettel a kultúrházban Kű Lajos
egykori labdarúgó az Aranycsapat Ala-
pítvány elnöke, aki 2004-ben egy új kez-
deményezést indított el, meghirdette a
Kárpát-medence diáksportjának feleme-
léséért indított mozgalmat.

1962-ben kezdődött pályafutásának első
állomása a székesfehérvári VT Vasas csa-
pata volt. 1968-ban a már Videotonnak hívott
csapatban mutatkozott be az élvonalban.
1968 és 1974 között az FTC színeiben játszott
– ahol UEFA-kupa elődöntőben is szerepelt,
4 bajnoki ezüstérmet és 2 MNK győzelmet
szerzett. 1977-ben elhagyta az országot.
Szabadkán keresztül Olaszországba szökött.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egy
esztendőre eltiltotta a labdarúgástól. 1978-
ban Belgiumban tűnt fel újra, az FC Bruges
csapatában. Ugyanebben az évben BEK-
döntőt játszott, ahol kikaptak a Liverpooltól.
1980-ban belga bajnok lett a csapattal. 1980-
1981-ben egy idényt az Egyesült Államok-
ban töltött. Majd honvágya visszahozta a ma-
gyar határ közelébe az ausztriai Kismar-
tonba, ahol Pusztai László is a csapattársa

lett. 1984-ben a burgenlandi bajnokságban,
az FC Mönchof csapatában fejezi be az ak-
tív labdarúgást. A müncheni olimpia ezüstér-
mese, majd a belgiumi labdarúgó Európa-
bajnokság negyedik helyezettje, ahol a ma-
gyar csapat egyetlen gólját ő szerezte meg.

1984-től újra Belgiumban élt és állampol-
gárságot kapott. Egy export-import céget ve-
zet, vállalkozó, a mai napig ezzel foglalkozik.
1997-ben hazaköltözött.

(miriák), Képarchívum

Március a könyv hónapja
alkalmából gútai Brünni

téri „Tündérkert“ óvoda óvo-
dásai, a nagycsoportosok
Riflik Andrea óvónő, a nagy-
középsőcsoportosok Farkas

Natália óvónő és a középső
csoportosok Magyarics
Szépe Ildikó óvónő vezeté-
sével ellátogattunk a Városi
Művelődési Központ mellett
működő könyvtárba.

A könyvtárban szívélye-
sen fogadott bennünket Mur-
žic Anna, aki elbeszélgetett
a gyerekekkel a könyvtár je-
lentőségéről, a könyvtárban
előforduló könyvek fajtáiról,
a könyvekkel való bánás-
módról, és minden korcso-
portot meglepett egy-egy
mesével.

A könyvhónap alkalmából
még egy lehetőséget ki-
használva ellátogattunk a
városunk területén működő
könyv- és naptárkötő válla-
lathoz, a CREDAT- hoz, ahol
Gulyás Zoltán kalauzolt el
bennünket a köny- és nap-
tárkészítés világába.

Farkas Natália,
óvónő

Aközségben tizenötödik alkalommal
rendeztek borversenyt, hetedszer a

Sutyúvölgyi Borosgazdák Társasága
szervezésében. Az idei nemzetközi meg-
mérettetésen négy magyarországi tele-
pülés - Ács, Isztimér, Kocs, Nyergesújfalu
- mellett járásunk 8 községéből, az Érse-
kújvári járásból Köbölkút községből is
érkeztek borosgazdák. A kétszer három
tagú szakmai zsűri 124 bormintát érté-
kelt.

A bírálólapok összeszámolása után a
szervezők külön értékelték a hazai és a ven-
dég bormintákat. A vendégborászok ered-
ményei a települések szerint: Bátorkeszi - 2
aranyérem, 4 ezüst, 3 bronz. Búcs – 3 ezüst-
érem, 4 bronzérem. Dunamocs – 1 arany-
érem, 1 ezüst, 3 bronz. Hetény – 2 bronzé-
rem. Karva – 1 ezüstérem. Köbölkút – 2
ezüstérem, 1 bronz, 1 oklevél. Marcelháza –
1 aranyérem, 1 bronz. Dunaradvány – 3
ezüstérem, 2 bronz, 2 oklevél. Szentpéter -
1 aranyérem, 2 bronz.

A madari borosgazdák közül kettőnek –
Fábrik András Zöldveltelíni és Tóth Sándor
Olaszrizling bora aranyérmet kapott, ezen-
kívül a fehérborok kategóriájában 10 ezüst-
érmet, 8 bronzot és 5 oklevelet kaptak a ha-
zai borászok. A vörösborok kategóriájában
4 borminta ezüstérmet, 8 bronzot kapott, 2
borminta pedig oklevélben részesült.

A Champion-díjat a szentpéteri Molnár
Imre vihette haza.

(miriák)
A szerző felvétele

Akönyv hónapja alkal-
mából Elek Sándor il-

lusztrátor volt a vendége a
szilasi óvodának. A író és
rajzoló több óvodások kö-
rében ismert könyv, és
mesefüzet szerzője.

A Röffencs Pista kaland-
jai, a Karácsonyi történet, a
Verses ismerkedő valamint
a Fűbirodalom című alkotá-
sai közkedveltek a legkiseb-
bek körében. A gyerekek él-
vezettel hallgatták a szerzőt,
aki interaktív módon kap-
csolta be a nebulókat a be-
szélgetésbe. Az ovisok be-
pillantást nyerhettek, leg-

alábbis szóban a számító-
gépes rajzkészítés kulissza-
titkaiba. A szerző a rajzolás
mellett állatfigurák készíté-
sével is foglalkozik, melyek
közül jónéhányat el is hoz-
zott a gyerekeknek. A kelle-
mes beszélgetés közepette
a helyi óvodások bemuttaták

A kiskakas gyémánt félkraj-
cárja című mesejátékot.

Ez a találkozó is rávilágí-
tott arra, hogy nagy szükség
volna a hasonló stílusú és
szintű rendezvényekre, mint
amilyen Szilason volt a helyi
óvodában.

Kép és szöveg: -pint-

AMagyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a
Tata és Környéke Régió és Egyesülettel

együtt rendezte meg a X., jubileumi „Farsang
Kupa” gasztronómiai versenyt a tatai edzőtá-
borban.

A gasztronómiai szakma képviselői varázslatos al-
kotásokkal kápráztatták el a közönséget és a zsűrit
egyaránt. Az ünnepi alkalomra igazán kitett magáért
mindenki: a cukrászok, pékek, szakácsok, felszolgá-
lók, coctail-készítők és artisztikusok is. Nehéz dolga
volt a zsűrinek, hiszen álomszép és egyben finom ké-
szítmények kerültek az asztalokra.

Összesen 166-an indultak az idei megmérettetésen,
s az eredmények felülmúlták az összes eddigi Far-
sang Kupán látottakat. A Bátorkeszi Magán Szakkö-
zépiskola négy tanulója – a kőhídgyarmati Rigler Bar-

nabás és a muzslai Sulci Csaba a szakács tanuló ka-
tegóriában, valamint a hetényi Kosdi Enikő és Mezei
Denisa a cukrász tanuló kategóriában nevezett be.
Közülük Kosdi Enikő munkáját, mely az Álarcosbál cí-
met viselte, a zsűri ezüstéremmel jutalmazta. A töb-
biek kiváló munkájukért oklevelet kaptak, mely szin-
tén kitüntetésnek számított.

„Tudom, biztosan furcsán hangzik - főleg ma, ami-
kor a korombeli fiatalok szinte minden héten más, le-
hetőleg nem kétkezi szakmáért lelkesednek, de én,
amióta az eszemet tudom, mindig cukrász szerettem
volna lenni. Nagyon szeretem ezt a szakmát. Sze-
rencsére remek tanáraink és gyakorlati oktatóink van-
nak. Sokat köszönhetek Bábindali Ildikónak, a cukrá-
szok elméleti oktatójának, a komáromi Praliné Cuk-
rászdának és felkészítő mesternőjének Farkas Edit-
nek – mondta Kosdi Enikő.

Miriák Ferenc
Az iskola felvétele

Holnap Kű Lajos lesz Karva vendége

Március a könyv hónapja

Szentpéterre került a Champion-díj
Madar

Fábrik András Zöldveltelinije lett
a legjobb hazai borminta

Iró-olvasó találkozó az óvodában
Szilas

Bátorkeszi

Tortáját ezüstéremmel értékelték

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152,
mob: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk,
www.diderot.sk

Komárom ostroma 1849-ben
�

Komárom városának évezredes történelme véres ostro-
mok és csaták színhelye volt. A történelem kutatói a várról
mint bevehetetlen erősségről emlékeztek meg.

A komáromi vár tucatnyi ostromot állt ki az elmúlt évszá-
zadok alatt. Azonban legendás csillagként ragyog fel Ko-
márom történetének égboltján az 1848-49-es szabadság-
harc. 1849-ben hét hónapon keresztül állta a vár az osztrák
és orosz seregek rohamait.

E gondolatokkal szeretnénk bemutatni Szénássy Zoltán:
Komárom ostroma 1849-ben című könyvét, amelyben vé-
gigkísérheti a véres harcokat, legendás győzelmeket és gyá-
szos bukásokat.

Ezen utalvány felmutatásával a Diderot köny-
vesboltban megvásárolható a könyv, melynek ára
most csak 33,,8800 euró.

Március 30-án ünnepli 9. születésnapját 

Cséplő Gyuszika Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
köszöntik őt: 

szülei és az egész 
család.

Március 1-jén ünnepelte 5. születésnapját 
Szabó Gergely és március 30-án lesz 
2 éves Szabó Zsombor
Csallóközaranyoson.

Szívből köszönti őket 
az egész család.

Március 28-án tölti be 75. életévét 
Bindzár Helena 

Dunaradványon. 
Drága édesanyánk, 

köszönjük a türelmet,
a szeretetet és az imáidat. 
Kívánunk sok boldogságot, 

jó egészséget, és még sok szép 
tavaszi napot: 

gyermekeid Gyuri, 
Jara és Helena 
családjukkal.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Március 24-én ünnepelte 1. születésnapját 

Pastorek Lilien Megyercsen.
Ezúton gratulálnak: anyukája, apukája, 

nővére Klaudia, keresztszülei, 
nagyszülei, 
dédszülei 

és mindazok, 
akik szeretik őt.
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Első fotóm

Németh Gabriel
Nemesócsa 
(3850/51)

Fazekas Szilveszter 
Perbete

(3950/52)

Šajben Balázs 
Ógyalla – Bagota 

(3750/50) 
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Újszülöttek: Szelle Ádám (Virt); Filková Zsuzsanna Lili (Kiskeszi
– Érsekújvári járás); Dáni Marián Dominik (Komárom); Šajben
Balázs (Ógyalla); Kürti Bendegúz (Negyed – Vágsellyei járás); Fa-
zekas Szilveszter (Perbete); Markovič Ladislav (Őrsújfalu); Németh
Gabriel (Zsemlékes); Pilinský Erik (Szentpéter); Téglásová Sofia
(Naszvad); Kuviková Zuzana (Ógyalla); Vravková Evelin (Keszeg-
falva); Horváthová Kiara (Gúta); Katona Zsolt (Naszvad); Rafaelová
Priscila (Komárom)
Elhunytak: Santúr Ilona (81) Csallóközaranyos; Ott Ladislav (36)
Keszegfalva; Bohuš Pavel (59) Keszegfalva; Keszán Ilona (57) Ko-
márom; Mgr. Köles Mária (68) Komárom; Tokár Erzsébet (79)
Vágfüzes; Rehák Cyril (63) Komárom; Ódor Julianna (73) Nagy-
keszi; Ondriašová Alžbeta (80) Komárom; Farkas Jozef (75) Őrs -
újfalu
Házasságot kötöttek: Szűcs Tomáš (Komárom) és Tóth Angelika
(Búcs); Gerendás Karol és Annušová Olga (Komárom); Novák
Martin és Cecília Majercsiková (Šrobárová)

Jön a húsvét és nincs
pénze?

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

A dohányzó vendégeink-
nek sem kell otthon ma-
radniuk!  Dohányzási lehe-
tőség a Bástya csárda
újonnan nyílt helyiségé-
ben! VI. Bástya  www.
csarda.eu, Vásároljon sze-
retteinek ajándékutalványt.
Információ az étteremben
vagy a 035/77104 59-es te-
lefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari ne-
musia zostať doma! Mož-
nosť zafajčiť si v novoot-
vorenej miestnosti čárdy
Bástya VI. Bašta www.
csarda.eu. Kúpte svojim
milým darčekovú pou-
kážku. Informácie v rešta-
urácii alebo  na telefónnom
čísle 035/7710 459.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813.

„Úgy mentél el, mint a madár,
Elköszönni már nem tudtál.
Tied a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom.“

Fájó szívvel emlékeztünk 
március 23-án, halálának 6. évfordulóján

a szeretett férjre, apára, nagyapára

Martinček Jozefre.
Emlékét örökké szívükben őrzik: 

édesanyja, felesége, gyermekei és unokái.

Irodahelyiségek bérbea-
dók, közvetlen parkolási
lehetőséggel. Kancelárie
do prenájmu s bezplat-
nou možnosťou parko-
vania. Tel.: 0918 776 733,
0905 378 602.

Aquilegia, s.r.o. Kettős
könyvelés – podvojné
účtovníctvo. Adóbevallá-
sok készítése – daň z
príjmov FO, PO. Tel.:
0905 378 602.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

Tel.: 0905/ 239 403
TV, LCD, PLAZMA 

KÉSZÜLÉKEK GyORS,
MEGBÍZHATÓ 

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal. Tel.: 0908 417 840.

Autobazár Westcar s.r.o
Autókölcsönző – Pozsonyi
út 123, Bogya. www.auto-
bazarwestcar.sk. Tel.: 0918
755 342, 031/779 62 26.

Munkát keres? Jelent-
kezzen akkreditált ápolói
tanfolyamunkra. Helyszí-
nek: Komárom, Duna-
szerdahely, Ógyalla. Ér-
deklődni lehet: Baranyai
Emesénél, 0910 149 954.

2011-es folyóbor kapható
a Hilltop neszmélyi borá-
szatában hétköznap 8-15
óra között. Fehér, rosé
400 Ft/l, vörös 450 Ft/l.
Tel.: 0036 34/550-457.

Predáme sudové víno,
rok 2011, od Hilltop Vi-
nárstvo z Neszmélyu, v
pracovných dňoch 8-15
hod. Biele, rosé 400 Ft/l,
červené 450 Ft/l. Tel.:
0036/34 550 457.

Beke Zolika Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából sokszor pu-
szilják anya, apa, a keresztszülők, nagy-
szülők, dédiék és a kis Viki.

Március 23-án ünnepelte 
1. születésnapját

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Március 25-én ünnepelte 1. születésnapját 

Baranyai Dorka Marcelházán.
Boldog szülinapot kívánnak: 

szülei, nagyszülei, 
keresztszülei, unokatestvérei

Bianka és András 
és a rokonság.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Spomienka
„Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
skromný vo svojom živote,
Veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 25. marca uplynuli dva roky, 
keď nás navždy opustil drahý 
manžel, otec, dedko a pradedko 

Martinček Jozef. 
Kto ste ho poznali, venujte spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 

manželka a rodina.

Március 26-án volt 5 éve, 
hogy súlyos betegség után örökre 
itt hagyott bennünket a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama

Šajtoš Mária szül. Szeder.
Akik ismerték és szerették, szánjanak
rá egy néma pillanatot emlékezésül.

Emlékét örökké őrző családja.

„Virágeső sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi örökké szeretünk, és nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel emlékeztünk március 12-én,
halálának 10. évfordulóján

ifj. Varga Kálmánra (Csicsó).
Emlékét örökké a szívükben őrzik: felesége, gyermekei,
szülei, testvére a családjával és a rokonság.

Március 28-án ünnepli 
10. születésnapját  

Ham Andrea 
Csallóközaranyoson.
Boldog születésnapot 

kívánunk: 
szüleid és az egész rokonság.

Kaposvári Alexa Lia
Komárom
(2650/48)

• Eladó Ógyallán új 1-szobás
lakás 16.400 €-tól, és új 2-
szobás 19.000 €-tól. Lehet-
séges engedmény 5-10%.
Tel.: 0905 663 408.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-

peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838.
• Oprava chladničiek a mraz-
ničiek. Tel.: 0905 666 838.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-

rázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolók-
nak, iskolásoknak ked-
vezmény! Személy-
autó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Komáromban eladó
3-szobás földszinti la-
kás a Szekeres csár-
dával szemben. Tel.:
0905 813 962.
• Ápolónőket szállítok
Ausztriába. Tel.: 0905
501 920.

• 13 éves fiú mellé keresünk
angol tanárt, 1-2 óra hetente,
9 €/óra. Tel.: 0917 237 454.
• Eladó 4-szobás családi ház
Marcelházán, ár: 14.500 €.
Tel.: 0911 204 962.
• Csallóközaranyoson a Du-
nánál kiadó kert. Tel.:
035/7781 017 az esti órák-
ban.
• A Metagold kenőanyagok
hálózati kereskedelmével
foglalkozó cég munkatársa-
kat keres egész Szlovákia te-
rületén. Az anyacég, a Meta-
bond Kft. 20-éves tapaszta-
lattal rendelkezik, mely alatt
több ezres hálózat épült ki
Magyarországon és Románi-
ában. Szlovákiában a háló-
zatépítés 2011 novemberé-
ben indult. Kezdetben nem
szükséges vállakozónak
lenni, a tevékenység végez-
hető mellékállásban is. Szer-
dánként cégünkben (Kos-
tolné nám 15. Kolárovo) tájé-
koztató jellegű bemutatókat
tartunk este 18.30-tól. Info:
0948 221 339.

• Eladó heremag. Tel.: 0907
578 200.
• Csempézést, kőműves-
munkát, bontást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Bérelnék kertet Komárom-
ban. Tel.: 0944 367 318.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár:
27.000 €-tól. Tel.: 0905 663
408.
• Path Község egyenes el-
adással értesítené a fürdő te-
rületén fekvő 331 h.sz alatti
nyaralóját 760 m2 telekkel a
legmagasabb beérkező áron.
Az ingatlan 49.790,- € alatti
áron nem eladó. Ajánlataikat
lezárt borítékban legkésőbb
2012. április 5-ig szívesked-
jenek kézbesíteni a követ-
kező címre: Obecný úrad, Li-
pová č. 233, 946 39 Patince.
A borítékja írják rá: „ Ajánlat“.

• Obec Patince predáva pria-
mym predajom rekreačnú
chatu s.č. 331 na LV č. 379 s
pozemkom o výmere 760 m2

za najvyššiu ponúknutú cenu.
Dolná hranica kúpnej ceny je:
49.790,- €. Ponuky žiadame
doručiť do 5. 4. 2012 na na-
sledovnú adresu: Obecný
úrad Patince, Lipová č. 233,
946 39 Patince. Obálku žia-
dame označiť: „Ponuka”.
• Eladó Renault Master 2,5
DCi, dobozos, gy.év: 2001, új
motorral, 97.000 km, jó álla-
potban, 4.900 €. Tel.: 0905
899 102.

• Eladó Ford Transit 2,5 D,
gy.év: 1994, 9-személyes, jó
állapotban. Tel.: 0905 899
102.
• Ezüstfenyők eladók, 1 m –
10 €. Tel.: 035/7732 242.
• Eladók 7 hetes Dominant
tojójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-
féle színben (barna, kender,
fekete, kék, sasex). Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
• Eladó kukorica. Tel.: 0908
778 968.
• Idősek gondozását vállalom
Komáromban, megbízható
középkorú hölgy vagyok, hív-
janak bátran. Tel.: 0915 125
581.
• Eladó ágyneműtartós vá-
lenda, ár: 20 €. Tel.: 0908 120
557.

• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
• Tanulási problémák, önbi-
zalomhiány, figyelemzavar ol-
dása. Tel.: 0908 784 067.
• Kötetlen munkalehetőség.
Tel.: 0910 944 678.
•  21 áras terület építkezésre
alkalmas: víz, villany, gáz Ko-
máromtól 12-km. Tel.: 0907
405 982.

•  Eladó 3-szobás teljesen fel-
újított lakás Gúta központjá-
ban, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 072 558.
•  Eladó vagy bérbe adó in-
gyen megművelésért szőlő
Bátorkeszin, 9,5 á. Tel. 0903
305 555.
•  Komáromi családba kere-
sünk kisgyermek mellé ovó-
női végzettségel rendelkező
személyt. Tel.: 0915 178 436.
•  Általános jellegű angol-ma-
gyar fordítást vállalok. Tel.:
0908 355 348, e-mail:
marti23@postafiok.hu
•  Megrendelhetők bábolnai
brojlercsirkék és tojójércék.
Tel.: 0915 954 912.
•  Predám 2-izbový byt s LV v
KN. Tel.: 0918 352 708.
•  3-szobás lakás kiadó a Víz
utcán. Tel.: 0915 220 568.
• 3-szobás lakás eladó ga-
rázzsal. Tel.: 0905 291 489.
• Kabátfalun eladó telek nagy-
méretű unimóbódéval, ár:
9.000 €. Tel.: 0908 803 731.
• Villanyszerelést vállalok.
Tel.: 035/7797 448, 0915 735
700.

• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit
csomagolónőket keres csal-
lóközaranyosi raktárába,
meghallgatás minden pénte-
ken 9-től 12-ig. Bindics Lajos
0918/956 573 Rudolf Károly
0918/185 810.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szál-
lás, szolvens vendégek és ki-
rályi fizetés minden nap kész-
pénzben. Szolárium, szauna,
medence, étterem és saját
taxi szolgálat. Munkaidő
megegyezés szerint. Jöjje-
nek és győződjenek meg,
nem fogják megbánni.
www.goldenlife.sk. Tel.: 0917
617 047. 
• Mellékállásban keresünk 3
és 55 év közötti hölgyeket és
urakat fotózásra, divatbemu-
tatókra, reklámfilm szere-
pekre, szépségversenyekre
stb. Jelentkezés a www.
mondecaste.hu weboldalon.
• Eladó 25 zöld láda. Tel.:
0915 128 674.
• Tujafák eladók, 1,50 m ma-
gas, ár: 3,50 €/db. Tel.: 0908
301 461.
•  Újdonságokra nyitott, am-
bíciózus munkatásrakat ke-
resünk. Tel.: 0907 311 124.
• Eladó családi ház Nemesó-
csán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 607 119.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Vásárolnék 3-szobás lakást
Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
•  Festést és glettelést kisebb
kőműves munkát vállalok,
KN. Tel.: 0944 080 121.

•  Gabonadaráló eladó 4 kW
motorral, 100 €. Tel.: 0905
245 832.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Kerti hinták, asztal + pad, al-
tánok gyártását vállalom.
Tel.: 0907 577 029.
• Eladó használt konyhabú-
tor - 2db, ágy – 4 db. Tel.:
0904 911 773.
• Sírkövek készítése és fel-
újítása. Tel.: 0905 899 102.
• Eladó régebbi női, férfi ke-
rékpár és BMX – 20-as ke-
rékpár. Tel.: 0908 589 398.
• Eladó citromfa, fügefa, gyö-
keres mogyoró és szederhaj-
tás. Tel.: 0908 547 153.

• Eladó biciklire gyerekülés
lábtartóval és hintaszék. Tel.:
0905 183 622.
• Eladó törpekakas több szín-
ben Gútán. Tel.: 0908 547
153.
• Eladó fehér Fiat Punto 1.2
benzin, 1999 STK 2013, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0944 927 384.
• Eladó Dema bicikli 24-es,
megkímélt állapotban. Tel.:
0911 989 416.
• Fuvarozás 0,33 €/km. Tel.:
0908 585 387.
• Eladó Opel Vectra (1996) 2
literes, benzin, homokszínű.
Tel.: 0949 604 654.

• Állást keresek KN közelé-
ben. 24 éves, érettségi, B-jo-
gosítvány. Tel.: 0949 604
654.
• Otthonról végezhető
munka, kössön élet- és bal-
esetbiztosítást kedvező áron.
Tel.: 0903 012 334.
• Gyümölcsfák és szőlő szak-
szerű metszését vállalom.
Tel.: 0902 841 761.
• Festés 20 €/helyiség +
anyag. Parkettázás 2 €/m2.
Tel.: 0903 574 191.
• Házak külső szigetelése
3,50 – 5,50 €/négyzetméter
áron. Tel.: 0908 695 877.
• Kézi ásást és egyéb kerti
munkát vállalok. Tel.: 0908
695 877.
• Eladó térkő, járdaszegély,
kerítésre betonkalapok. Tel.:
0908 042 655.
• Eladók új fa kerti bútorok
féláron, 2-pad + asztal, 210 €.
Tel.: 0915 270 685.
• Eladó vagy bérbe adó 3-
szobás felújított téglalakás,
KN központjában. Tel.: 0918
497 016.
• Kiskerekű utánfutó, karos
vízi pumpa eladó, KN. Tel.:
0907 167 096.
• Gyógyuljon Reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Eladó használaton kívüli
kert KN-ben, irányár 4.000 €,
olcsóbb garázst beszámítok.
Tel.: 0918 576 430.

• Redőnyök és biztonsági aj-
tók szerelése. Tel.: 0908 585
387.
• Fájdalmak, traumák, félel-
mek, szorongás és depresz-
szió oldás. Tel.: 0908 784
067.
• Duna-parti ház nyaralónak
eladó, csónak-leeresztő a kö-
zelben. Tel.:  0907 167 096.
• Farkasspicc kutyát keresek
ajándékba vagy szimbolikus
áron. Tel.: 0907 479 225.
• Eladó 50 literes hűtő, jótál-
lással, olcsón Komáromban.
Tel.: 035/3810 674 este.
• Kiadó 1-szobás lakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0918 776
727.

• Kiadó 2-szobás átépített la-
kás a VII. lakótelepen – KN,
140 € + rezsi. Tel.: 0907 738
564.

- Külföldön dolgozna? Je-
lentkezzen ápolói tanfo-
lyamunkra Dunaszerda-
helyen, Komáromban,
Ógyallán. Érdeklődni le-
het: 0918 070 946.

- Kedvező kölcsön vál-
lalkozóknak. Tel.: 0919
079 983.

Dám do prenájmu pries -
tor č. 55 na prízemí bu-
dovy Nákupného centra
Komárno nám. Kos-
sutha, prenájom možný
ihneď. Kontakt na tel. č.
0948 205 107.

Ápolónőket szállítok Auszt-
riába. Tel.: 0905 501 920.

Lovaglás – kocsikázás.
Lovasterápia gyerekeknek
3 éves kortól, mozgáskor-
látozottak részére is. Ko-
csis Lovas Klub Hetény.
Tel.: 0918 252 143, 0915
248 935.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059
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Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Dopravné nehody
Dňa 13. 3. 2012 v čase o 19.45 hod. vie-

dol v obci Kameničná Marián N. osobné
motorové vozidlo Citroën Saxo, pričom sa
nevenoval jeho vedeniu a s vozidlom zišiel
mimo cestu vľavo , kde narazil do zaparko-
vaného vozidla Fiat Bravo, následne do mo-
torového vozidla Renault Laguna a z miesta
dopravnej nehody ušiel. Menovaný bol vy-
pátraný hliadkou PZ a podrobený dychovej
skúške,  v ktorej mu namerali hodnotu 0,98
mg/l alkoholu v dychu. Na vozidlách vznikla
škoda 1 600 €. Menovanému bolo vzne-
sené obvinenie vo veci prečinu ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky.

Ostatné udalosti
Dňa 13. 3. 2012 v čase o 14.00 hod. v obci

Svätý Peter viedol Ladislav K. osobné mo-
torové vozidlo Škoda 120, aj napriek tomu,
že má právoplatným rozhodnutím zákaz čin-

nosti viesť motorové vozidlá na dobu 36 me-
siacov. U menovaného bola nameraná hod-
nota 0,51 mg/l alkoholu v dychu. Menova-
nému bolo vznesené obvinenie vo veci pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
a marenia výkonu úradného rozhodnutia

Dňa 13. 3. 2012 v čase o 16.45 hod. v obci
Veľké Kosihy viedol Jozef K. moped značky
Babetta, kde bol kontrolovaný hliadkou a
podrobený dychovej skúške na zistenie al-
koholu. Bola uňho nameraná hodnota 1,05
mg/l alkoholu v dychu, čím vykonával čin-
nosť v stave vylučujúcom spôsobilosť. Me-
novanému bolo vznesené obvinenie vo veci
prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.

Dňa 14. 3. 2012 v čase o 14.00 hod. do-
šlo na obecnom pozemku v obci Pribeta k
nájdeniu 1 ks povojnovej munície - delo-
streleckej míny, kalibru 82 mm. Povojnová
munícia bola odvezená k zneškodneniu.

V pondelok 26. 3. predpokla-
dám v našom regióne slabé
ochladenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 4 do + 6
̊C, denná teplota od + 13 do + 15  ̊C.
Mierny až čerstvý SZ  vietor do 8 - 12
m/s.      

V utorok 27.3. predpokladám v
našom regióne zrána chladno, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od  0 do + 2  ̊C, prízemné mrazíky, denná 
tep lota od + 14 do + 16  ̊C. Slabý Z vietor do
2 - 4 m/s.    

V stredu 28. 3. predpokladám v našom
regióne už o niečo teplejšie, polojasno ale
bez zrážok. Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C,
cez deň od + 16 do + 18  ̊C. Mierny SZ vie-
tor do 6 - 8 m/s.     

Vo štvrtok 29. 3. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, jasno alebo
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od +
3 do + 5  ̊C, cez deň od + 17 do + 19  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V piatok 30. 3. predpokladám v našom
regióne cez deň príjemne teplo, polojasno a

bez zrážok. Nočná teplota od + 6
do + 8  ̊C, denná  teplota od +

18 do + 20  ̊C. Slabý premenlivý
vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 31.3. predpokladám v na-
šom regióne ešte o niečo teplejšie,
polojasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od + 8  do + 10  ̊C, denná tep -
lota len od + 20  do + 22  ̊C.  Slabý
Z vietor do 2 - 4 m/s.  

V nedeľu 1. 4. predpokladám v na-
šom regióne príjemne teplo, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C,
cez deň od + 20 do + 22  ̊C.  Slabý, neskôr
mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s. 

Záhradkárom doporučujem počas celého
týždňa zavlažovať.

V budúcom týždni očakávam spočiatku
suché teplé počasie bez zrážok, neskôr
ochladenie a trochu vlahy.

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

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 26. 03 - 1. 04

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOmplex megOldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól 
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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 zná-
sobuje skutočnosť, že suché trávy a porasty
sa vypaľujú v blízkosti hospodárskych ob-
jektov, stohov slamy a sena, rôznych skládok
horľavého materiálu a lesných porastov. Táto
činnosť sa mnohokrát vykonáva za veľmi ne-
priaznivých 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 posti-
hom 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
predstavovať sumu až do výšky 16 596 eur a
voči občanom 331 eur.

V oblasti preventívno-výchovnej a osveto-
vej sa v rozhodujúcej miere musia podieľať
mestá a obce, v kontrolnej oblasti orgány
lesného hospodárstva, dobrovoľnej požiarnej
ochrany, ako aj profesionálnej požiarnej
ochrany. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Komárne dôrazne upo-
zorňuje na dodržiavanie zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov, ktorým je zakázané:
- vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stro-

mov
- zakladanie ohňa v priestoroch alebo na

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 
- spaľovanie horľavých látok na voľnom prie-

stranstve 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 zápal-
ných látok na miestach, kde by ich zapále-
ním boli ohrozené objekty alebo priľahlé
porasty

Vznik požiaru je potrebné ohlásiť na číslo
Integrovaného záchranného systému 112.

Vážení občania, milá mládež!
Očakávame od Vás, že v záujme ochrany

našich lesov a prírody urobíte všetko, aby
nedošlo k zbytočným stratám na ľudských ži-
votoch, k požiarom a veľkým škodám, ktoré
by mohli zapríčiniť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Komárne

Vážení občania, milá mládež!Dolnozemské chute v ižianskom podaní

Dobroty 
z babičkinej kuchyne

Spríchodom 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.

Slováci z Dolnej zeme, ktorí sa po dru-
hej svetovej vojne presťahovali do

Iže, doniesli si so sebou aj návody na
prípravu južanských jedál.

Tieto recepty sa síce rozširovali ústnym
podaním, no v písanej podobe zachytené
neboli a hrozilo, že upadnú do zabudnutia.
Ich publikovanie uzrelo svetlo sveta až ne-
dávno, keď za prispenia Matice slovenskej a
Obecného úradu v Iži bol vydaný rozsahom
síce neveľký, no obsahovo zaujímavý mini-
receptár jedál z pozostalostí dolnozemských
babičiek a prababičiek.

Knižočka, ktorú zostavila Helena Vicia-
nová a graficky stvárnil Michal Mečár, obsa-
huje popis 35 jedál – od jednoduchých po-
chúťok po náročné pokrmy. Sú zoradené
podľa ročných období aj s uvedením okol-
ností, keď  bol najvhodnejší čas na ich prí-
pravu a konzum. Pre milovníkov dobrých je-
dál si z receptára pripomenieme iba niektoré:
zemiakové pagáče, pečený králik na kyslej
smotane, jegeška (dolnozemský múčnik v
hrubom kryštálovom cukre pripomínajúcom
ľadovú polevu), plnený kapustný list, zaká-
ľačková cigánka.

Knižočka je vzácna aj preto, že mladé gaz-
dinky môže inšpirovať k občasným návra-
tom k dedičstvu predkov aj v gastronomickej
oblasti. Aby sme však nezostali len pri vše-
obecnom konštatovaní, uverejníme jeden re-
cept na jedlo, ktoré by mohlo byť obohatením
nášho jedálneho lístka. Ide o slivkové gom-
bóce (guľky), na prípravu ktorých potrebu-
jeme pol kilogramu uvarených zemiakov,
jedno vajce, polohrubú múku, trošku soli a
kryštálový cukor. Na posýpku použijeme 300
až 400 gramov krupice, cukor podľa chuti,
dve až tri polievkové lyžice roztopeného
masla.

Pracovný postup: Z uvedených surovín
vypracujeme vláčne cesto. Na pomúčenej
doske ho rozvaľkáme približne na hrúbku
pol centimetra a rozkrájame na štvorčeky ta-
kej veľkosti, aby sme do nich vedeli vložiť po-
lovičnú slivku. Do každej slivky vložíme za
malú lyžičku cukru a cesto zabalíme tak, že
v dlaniach vyformujeme guľku. Vyvárame v
slanej vode. Keď guľky vyplávajú na povrch,
ešte chvíľku ich varíme, až potom ich vybe-
ráme. Polejeme ich roztopeným maslom a
posypeme opraženou sladkou krupicou.

fb

Március 26-án ünnepli 
71. születésnapját  

Pintér Gizella
Izsán. 

E szép ünnep alkalmából sok
erőt, jó egészséget kíván lánya 
párjával, és a két kisunoka is 

sok puszit küld 
a nagymamának.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
S legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“

Március 26-án ünnepli 
30. születésnapját 

Keszan Mária 
Komáromban.

E szép ünenp alkalmából szívből 
köszöntünk és gratulálunk: 
édesanyád, férjed, kisfiad Szabika, 
nővéred Angelika családjával.

Március 23-án ünnepelte 
35. születésnapját 

Markuszek Krisztina 
Csicsón.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: anyu, apu, vőlegénye
Géza, Jani és felesége Erika, 

Arnold és felesége Renáta, fiuk 
Arnika és lányuk Lettike, és 

az egész rokonság. Sok puszit
küldenek a keresztlányok, Lettike

és Anita.

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

Prajeme Ti veľa šťastných krôčkov, 
veľa zdravia, množstvo lásky, 
nech odpoveď vieš na otázky.“ 
28. marca oslavuje 6. narodeniny 

Polgár Vanessa 
z Čičova.

Prajeme jej krásne
narodeniny: rodičia,
prababka, babky,

krstní rodičia.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Március 24-én névnapját, 27-én pedig 
80. születésnapját ünnepli 

Sándor Gábor 
Zsitvatőn.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulál szerető
családja és a rokonság.

Március 26-án ünnepli 
40. születésnapját 

Zsidek Anton  
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál és sok bol-
dogságot kíván: felesége, lánya Erika, fia Tomi, szü-
lei és az egész rokonság.

Akcia do konca marca



16 DELTASZÓRAKOZÁS

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00
Most a Buday! 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma maga-
zin 12.55 Domovina 13.25 Hungaria – Európa rejtett kincse 13.45
Marslakók 14.15 A szövetség Biblia-vetélkedő 15.10 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM. 17.40 Everwood 18.30 Maradj
tapon! 19.30 Híradó este 19.55 Sport, Időjárás 20.10 Marslakók 20.40
Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az Este 23.10 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Rejtélyes XX. század 9.25 Lássuk Indonéziát!
9.35 McGyver 10.25 Az aranyrózsa barlangja 12.01 Hírek 12.30 Főtér
13.55 Biciklis magazin 14.20 Magyar rock 15.15 Família Kft. 15.40
McGyver 16.30 Felfedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg
Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.35 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes szere-
lem. . 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon!
22.15 Angyali érintés  23.00 Az isteni Diego Arg.–sp. fi lmszatíra

6.00 Élő egyház 6.35 Isten kezében 7.00 Kárpát expressz 7.35 Kulti-
kon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.05 Klubszoba 10.00 Család-barát
10.55 Heti Hírmondó 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.30
Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 Wesse-
lényi Miklós 16.25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története 17.20
Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Hagya-
ték 20.00 Kultikon 20.55 Dunasport 21.05 Egy legenda életre kel
Puskás Ferenc 21.50 Tosko - Az utolsó prímás 22.45 Sportaréna

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.05 EZO.TV 12.40 Vadak ura 3. 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 19. 18.30
Tények  19.35 Aktív 20.00 Jóban-rosszban 21.20 NCIS 22.20 NCIS:
Los Angeles 23.20 Aktív 23.50 Tények este

7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Máso-
dik esély 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Trükkös halál  14.15
Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa
18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.20 Dr. Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Pokerstars.net big game

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.15 Quinn dok-
tornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.10 Lakosztály 17.15 Gyil-
kos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 ÁtVágó 20.30 Murdoch
nyomozó rejtélyei, 24. 21.35 Poirot novellák 22.40 Sherlock Holmes,
10. 23.45 Az első bevetés

13.45 Padlógáz 2. 15.25 Élve vagy halva 16.55 Egy zseni, két haver,
egy balek.  19.15 Mr. Milliárd. Am. vígjáték 21.00 Zombik városa –
nincs menekvés.  22.45 Fido – Hasznos a zombi a háznál. 

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok  9.05 Gyilkos számok
10.00 Bilko főtörzs 11.55 A dadus  12.55 Amerikai mesterszakács
13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30
Jó barátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 2. Stra-
tégiai játék 22.20 Kettős ügynök  23.15 CSI: A helyszínelők 

7.55 Párharc 8.30 Családi vetélkedő 9.15 Maigret felügyelő Fr. krimi
11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munka-
piac 13.40 Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca
16.00 Hírek, sport 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, sporth 19.45 Időjárás 20.10 Recept a szerelemre 21.40 Ripor-
terek 22.05 Hírek 22.30 Manara felügyelő  23.20 Maigret felügyelő 

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.05 Nők klubja 10.30 Szemtől szem-
ben 11.05 Fókusz 11.40 Eltűnt világok nyomában 12.10 Élő körkép
12.35 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.50
Lefújva 14.30 Sportvisszhang 15.05 Jégkorong NHLmagazin 15.30
Bajnokok Ligájamagazin 15.55 Zsidó nemzetiségi magazin 16.30 Fó-
kusz 16.55 Tudomány és technika 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 A szépség szimbóluma 18.30 Mese 18.35 Martin
Frič-portré 19.00 Híradó 19.40 Szlovákia–Spanyolország futsalmér-
kőzés 21.30 Kommentárok 21.55 Gyógyászat 22.50 Tesztmagazin

MARKÍZA
8.25 Vacsoracsata 9.15 Rex felügyelő 11.10 Veszély az óceán felett.
12.45 Hírek 12.50 A farm 15.30 Hírek15.35 Két pasi meg egy kicsi
15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.15 A farm 21.20 Feleségcsere  22.30 Beugró
23.15 Éjszakai híradó 23.40 Rendőrsztori 3. 

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Az új házunk
11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 12.40 Holnapután 15.00 Éden
Hotel. Stratégiai játék16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi
történetek 21.30 Éden Hotel  22.55 A Geissen család 23.55 Kaliforgia

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve, 62/34. 10.05 Mindenből
egy van 11.00 Kékfény 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschrim 13.25 Hungaria – Európa rejtett kincse, 13.45 Marslakók,
17. 14.15 Hacktion 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem
16.45 MM. A megoldások magazinja a fogyasztóvédelemről 17.45
Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók 20.40
Örkény: Macskajáték. Tragikomédia 23.05 Az Este 23.40 Tudorok 

5.55 Ma reggel 9.25 Szép magyar tánc 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz város-
ban 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nye-
reg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.30 Főtér 13.55 1100 év
Európa közepén 14.20 Magyar rock 15.15 Família Kft. 15.40 McGyver
16.30 Felfedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg Klub, 717.25
Lizzie McGuirem 17.45 Anya, az állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz vá-
rosban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó
20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.15 Színházi Világnap.

7.30 Híradó 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.10 Eötvös József 16.30 Utazás a Marsra
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Em-
lékezés tükrei – Kovács Endre műhelyében 20.00 Kultikon 20.55 Du-
nasport 21.05 Színházi Világnap Szerelmes Shakespeare. Am. fi lm
23.05 Magyar Jazz Ünnep 2011. Finucci Brothers

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Szent István napja 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20
La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35
Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Hajnali mentőakció 23.45 Aktív 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 138. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Trükkös halál 15.15 Döglött akták
16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz!
20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace
Klinika 23.20 Reflektor 

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 82. 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív,
17.10 Lakosztály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Át-
Vágó 20.30 NCIS I., 21. 21.35 Lost – Eltűntek  23.45 Az első bevetés

13.35 Pusztító tornádó 15.15 Airport 77 17.25 Boszszúállók. Am. ka-
landfi lm 19.05 Wing Commander – Az űrkommandó. Am. sci-fi 21.00
Túl mindenen 23.05 Diamant 13. Fr.–belga–lux. akciókrimi

VIASAT
6.30 A kifutó 7.25 A nagy házalakítás  8.10 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos
számok 10.00 A salemi boszorkányper 11.55 A dadus 12.55 Amerikasi
mesterszakács 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mes-
terszakács 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20
Éden Hotel 2. 22.20 Doktor House 23.15 CSI: A helyszínelők 

7.35 Munkapiac 7.45 Építs házat, ültess fát! 8.15 Párharc – vetélkedő
8.45 Családi vetélkedő 9.35 Maigret felügyelő  11.05 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Együtt jár-
tunk 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem  17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 21.50 Különleges ügyosz-
tály  22.35 Éjszakai hírek 22.55 Maigret. 

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Zsidó nemzetiségi ma-
gazin 10.55 Fókusz  11.35 A szépség szimbólumai 12.00 Élő körkép
12.50 Folklórműsor 13.20 Sportvisszhang 14.15 A Szlovák Televízió
története 2000–2010. 15.30 A Tatra-revű avagy volt egyszer egy
kabaré15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00
Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Mese 18.40 Az antik világ
istenei és hősei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 12 év
Nickyvel  20.30 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.50 BL – ösz-
szefoglaló 23.35 Rendőrségi magazin 23.45 Autószalon

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsara  9.20 Rex felügyelő 10.20 Idegen közöttünk  12.05
Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI 13.55 Egy-
ről a kettőre 14.25 A farm 15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó, időjárás, sporthírek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a ró-
zsakertben 22.20 Cobra 11  23.20 Éjszakai híradó 23.45 Homo Erec-
tus Am. vígjáték

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Az új házunk
11.30 Nyereményjáték 12.00 Híaradó 12.45 A Geissen család II., 4.
13.45 CSI.: Las Vegas-i helyszínelők 14.45 Éden Hotel 16.00 Hivatáso-
sok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek IX.., 50.
21.30 Éden Hotel 22.30 Dr. Csont 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország,
szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Hungaria 13.40 Marsla-
kók 14.15 Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes sze-
relem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker
21.30 Bábel 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Szeptember 11.  2/2.

5.55 Ma reggel 9.00 Tudástár 2011 9.25 Hagyományok őrzői 9.30
Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a
Robinson család 11.10 A Nyereg Klub11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek
12.30 Főtér 13.55 1100 év Európa közepén 14.20 Magyar váloga-
tott 15.15 Família Kft. 15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Ro-
binson család 17.00 A Nyereg Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya,
az állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar nép-
mesék 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancs-
nok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Tudorok 23.10 Angyali érintés

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd (ism.)
9.05 Önök kérték  10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Élő nép-
zene 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15
Akadálytalanul 14.40 Kulisszatitkok 15.10 Sírjaik hol domborulnak
15.35 Talpalatnyi zöld 16.10 Magyar elsők 16.30 Utazás a Marsra 17.20
Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Fejezetek
a magyar kereszténység történetéből 20.50 Hírek 20.55 Dunasport
21.05 Keresztutak Finn–román film 22.30 Szvjatoszlav Richter

9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV 12.35
Keselyűk karmaiban 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.00 Jóban-rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély
10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba
szorítva  15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Hír-
adó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Legyen Ön is milliomos! 22.30 Házon kívül

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.00
Lakosztály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 ÁtVágó 20.30
NCIS 21.35 A hidegsebész 22.40 NCIS  23.45 Az első bevetés

15.20 Csonthülye 2. 17.20 Teljes gázzal 19.20 Taxi 2. Fr. akcióvígjá-
ték 21.00 A szállító 22.45 Próbatétel. Ang.-kanad. thriller

VIASAT
7.05 A nagy házalakítás 7.50 Gyilkos sorok 8.50 Gyilkos számok  9.45
Biloxi Blues 11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55
Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 22.20
Shameless  23.20 CSI: A helyszínelők 

8.40 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő11.05 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.35 Szemtől szemben 14.30 Vad
angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc  18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Euro
2012 20.35 Bajnokok Ligája labdargó-mérkőzés 22.45 Éjszakai,
sport 23.05 Bajnokok Ligája 23.45 Maigret 

8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrám
magazin 10.55 Hírek magyar nyelven  11.05 Fókusz 11.40 Nemzetközi
terrorizmus 1945 után 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20
Hallássérültek tévéklubja 13.45 Família 14.20 Prágai fegyvertár 15.40
Energetika 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Nyugdíjasok
klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái 18.30 Mese 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb
21.30 Kommentárok 21.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Vacsoracsata 9.25 Rex felügyelő  10.20 Kedves
szomszéd, mi a hézag? 12.05 Eltűntnek nyilvánítva  12.55 Hírek
13.00 Susan Thomas: FBI 13.55 Egyről a kettőre 14.20 Hírek 14.25
A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát
22.10 Trauma 23.05 Éjszakai híradó 23.30 Feleségcsere

JOJ
6.45 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Az
új házunk11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00
CSI: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont
22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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A tavasz beköszöntével
új lehetőségek várnak

rád. Ha képes leszel felülkere-
kedni a megszokott dolgaidon,
akár teljesülhet életed álma is. Ne
feledd: kitartás nélkül nem megy.

Ha eddig nem találtad
meg az igazit, ne búsla-
kodj, járj nyitott szem-

mel, mert valaki a közvetlen kör-
nyezetedben szemet vetett rád,
csak észre kell venni a jeleket.

Pároddal most nagyon
jól tudtok egymásra

koncentrálni, így még ki se
mondja a másik, hogy mi a vá-
gya, máris teljesül. Emellett egy
olyan rendezvényen vehettek
részt, ami gyökerestől megváltoz-
tatja az életeteket.

A héten a legmeré-
szebb vágyaid is valóra

válhatnak a munkahelyeden. Egy
kinevezés azonban nem minden-
kinek tetszik, bőven akadnak
majd irigyeid, akik akár szó szerint
is el akarnak majd gáncsolni. 

Most a te munkahelye-
den minden rendben

van, de a párod miatt lesz okod
aggódni: rezeg alatta a léc, ami
alapjaiban rengetheti meg a csa-
ládotok pénzügyi helyzetét.

Egy barátod minden-
áron szorosabbra
akarja fűzni veled a vi-

szonyát, te meg annál inkább el-
taszítani magadtól. Úgy érezhe-
ted, hogy megfojt. Nem lesz köny-
nyű leszerelni, és egy idő után fel-
adod a magyarázkodást. 

Egy régi barátodban kell
a héten csalódnod. El-

árulhatja azt a titkodat, amit való-
ban csak vele osztottál meg.
Emellett a szerelmeddel sem min-
den rózsás: anyagi gondjaitokat
nem tudjátok megoldani egyelőre,
ami folyamatosan vitát szül. 

Egyszerűen szenvedé-
lyesen belehabarodsz
valakibe, akivel még

csak egyszer találkoztál. Ameny-
nyiben nincs párod, akkor bátran
feledkezz bele ebbe a viszonyba,
hiszen reményteljesnek látszik. 

Minden gondolatod a
pénz körül forog, és ha
eddig nem is indult be a

szekér, most lassan, de biztosan
a gyarapodás útjára lépsz. Csak
arra figyelj, hogy ne vegyél részt
tisztességtelen üzletekben.

Nehéz hét következik,
konfliktusokba keve-

redsz, amiről nem tehetsz. Pró-
bálj meg elnézőbb lenni mások-
kal, és hidd el, a végén belátják,
hogy nem volt értelme a vesze-
kedéseknek.

Egy barátodnak köszön-
hetően kimászol a gö-
dörből az érzelmi éle -

tedet tekintve. Ugyanakkor egy
másikkal komoly feszültség ala-
kul ki köztetek, főleg, ha együtt
dolgoztok.

Tele lesz titokkal ez a
heted, amiket tetejében

alig tudsz magadban tartani. Tel-
jes energiával beleveted magad
a munkába, ami most meg is
hozza a gyümölcsét. 
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Dél-Komárom

Programajánló

Kos

Bika

Ikrek

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Március 26-tól 30-ig a Szinnyei  József
Könyvtár könyvbörzéje. 
Március 29., 17.00 Szinnyei J. Könyvtár Eöt-
vös utca. Feng Shui bemutató Iveta Ďuri-
šová szakértővel.
Március 30., A Szinnyei J. Könyvtár Eötvös
utcai főépületének gyermekrészlegén 18.00
órától 22.00 óráig Töltsünk egy estét a nagy
mesélővel, H. CH. Andersennel! Érdeklődni
lehet: Jenei Gabriella 0905 979 963.
Március 30., 19.00 RÉV, Magyar Kultúra
Háza, Pavol Rankov: Történt szeptember
elsején (vagy máskor), a Csavar (Csalló-
közi Vándorok) Színház előadása. Az is-
mert szlovák író első regénye és az abból
készült színpadi adaptáció látszatra egy
szerelmi történet: három barát harca egy
lány szerelméért. Mégis több ennél, hiszen
a történet az 1938 és 1968 közötti évek
Csehszlovákiájában játszódik, amikor a ma-
gánéletbe beleszól a viharos történelem: a
II. világháború, zsidóüldözés, szovjet meg-
szállás, kitelepítés-lakosságcsere, 1968-as
forradalom. A regény 2009-ben elnyerte az
Európai Irodalmi Díjat. Belépő 6 €.

DÉL-KOMÁROM
Március 27., 17.00 a Múzeumbarát Kör ösz-
szejövetele. László János régész: Marokkó
– képes úti beszámoló, Komáromi Rendez-

vényközpont, Arany János u. 17.
Március 28. KOMÁROM 1938-45 – hely-
történeti vetélkedő Észak- és Dél-Komá-
rom középiskoláinak részvételével. Ren-
dező: Endresz Csoport, Jókai Mór Városi
Könyvtár, Klapka György Múzeum. Hely-
szín: Polgármesteri Hivatal díszterme.

KIÁLLÍTÁSOK
Március 30-ig Jubileumi halászati kiállítás a
városi alapszervezet megalakulásának 90.
évfordulója alkalmából, valamint Vadász -
trófeák 2011. Észak-Komárom, Duna Menti
Múzeum főépülete, Nádor u. 8.
Április 13-ig Rozsnyói céhek - időszaki ki-
állítás, Észak-Komárom, Zichy palota,
Klapka tér 9.
Április 21-ig 125 éves A Komáromi Mú-
zeum. Észak-Komárom, Duna Menti Mú-
zeum főépülete, Nádor u. 13..
Április 21-ig Szecessziós emlékek régi-
ónkban, Észak-Komárom, Duna Menti Mú-
zeum főépülete, Nádor u. 13.
Április 25-ig 160 éves a magyar honvédség
- Dél-Komárom, Monostori Erőd - Folyosó
Galéria, Duna-part 1. a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum tablókiállítása.
Március 31-ig Kürt, Faluház: „A világ körü -
löttünk" - Szabó László fotókiállítása.

Rák

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Tavaszi nagytakarítás
Komárom Város felhívja a város polgárait, hogy április 16-ig kapcso-

lódjanak be a tavaszi nagytakarításba.  A város több pontján nagyméretű
szeméttároló konténerek lesznek elhelyezve.

A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül büntetendő!
Információk: MsÚ Komárno: Ing.Sólymos, tel. 2851 362
Clean City s.r.o: p. Potáchová, tel. 771 30 9

Hadtörténeti kiállítás április 25-ig

Dr. Süli Attila százados, a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeoló-

gusa nyitotta meg a napokban azt a tablókiállítást,
mely a Magyar Honvédség 160. évfordulójára szü-
letett meg és járja be azóta az ország különböző
pontjait. Végső állomásaként érkezett a Monostori
erődbe, melynek folyosógalériáján még több mint
egy hónapig, egészen április 25-ig lesz megtekinthető.
A modern magyar hadsereg megalakulása a gyakorlatban
1848 május végére tehető, amikor Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására
felszereltek tíz reguláris gyalogzászlóaljat, ezt a seregtestet a hivatalos iratok-
ban is „honvédségként” emlegették. Ebből indul a tárlat is, majd a tablókon le-
játszódik a hadtörténet minden fontosabb fejezete, a katonai élet fontosabb tör-
ténéseit, haderőfejlesztéseit a honvédség megalakulásától egészen napjainkig
feldolgozva.

Ahuszadik alkalommal megrendezésre kerülő amatőr borversenyt Gel-
lér Önkormányzata 2012. március 30-án 19.00 órai kezdettel tartja a kul-

túrházban. A környék borosgazdái saját termésű boraikból 2 litert hoznak
kóstolónak. A sorszámmal ellátott borokat a rendezvény összes résztvevője
saját szempontjai szerint értékeli és az összesítés alapján alakul ki a ver-
senyben résztvevő borok sorrendje. A legjobb borok tulajdonosai tárgyi ju-
talomban részesülnek.  A zenés rendezvény kellemes „görbe“ estét ígér a
vendégeknek.

Gellér
Huszadik borkóstoló



5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.15 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán 11.10 Kasszasiker 12.01 Híradó 12.25 Slo-
venski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Bali, az istenek szigete 13.40
Marslakók 14.10 Négy szellem 15.10 Angyali érintés 15.55 Veszélyes
szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt
lányok 21.30 DTK 22.25 Az ESTE

5.55 Ma reggel 9.25 Jelképtár 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,
26/8. 9.55 McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A
Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.29 Főtér 13.55 1100
év Európa közepén 14.20 Magyar válogatott 15.15 Família Kft. 15.40
McGyver 16.30 Felfedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg
Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.35 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes szere-
lem 20.00 Híradó, sporthírek 20.30 Műkorcsolya és jégtánc-vb. Jég-
tánc 22.20 Maradj talpon! 23.15 Szeptember 11. 2/2.

7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.05 Világ-Nézet 10.00 Család-barát
11.00 Pannon Expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságko-
sár 14.15 Hagyaték 14.40 Határtalanul magyar 15.10 Lyukasóra  15.40
Hazajáró 16.10 A kiskunok múzeuma 16.20 Toleranciából jeles 17.20
Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Fejezetek
a magyar kereszténység történetéből 20.00 Kultikon 21.00 Dunasport
21.05 Fekete gyémántok 2/2. 22.20 Müpart Classic Love Story

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Buli az élet 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 La
Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 22. 18.30 Tények
19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Trópusi vihar  23.25 Aktív
23.55 Tények este

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Trükkös halá 14.15 Sarokba
szorítva Am. sor., 150. 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Te-
resa. Mex. sor., 27. 18.30 Híradó19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.25 Nico.  23.30 Tudorok

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.15 Quinn doktornő
16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.00 Lakosztály 17.15 Gyilkos
sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 ÁtVágó 20.30 Jakupcsek 20.55 Lab-
darúgó Európa Liga 23.15 Cheers 23.45 Labdarúgó Európa Liga 

13.55 Napkitörés. Am. fi lm 15.35 A szállító 17.20 nyomoz a profesz-
szor. Am. krimi 19.00 Rejtélyek szigete. Am.– ném. thriller 21.00 Re-
volver. Ang.–fr. akciófilm 23.00 Tiszta vér. Am. krimi

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.15 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok 10.05
Columbo 11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55 Monk
15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jóbará-
tok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 22.20 A cél-
személy 23.15 CSI: A helyszínelők

7.45 Riporterek 8.10 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30
Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Ki mond igazat? 14.30 Vad angyal 15.15 Anna két arca
16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Pár-
harc – vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 Családi vetélkedő 21.00 Doktor House  21.45
Vádlottak: A Kennedy- eset.  22.45 Hírek 23.05 Rocca parancsnok

9.00 Nők klubja 10.25 Magyar magazin 10.50 Hírek magyar nyelven
11.00 Fókusz 11.35 A világ utcái 12.00 Élő körkép 12.30 Kulturális kör-
kép 12.45 Folklórműsor 13.15 Kerékpáron a Himalája lábához 13.45
Rendőrségi magazin 14.10 Egyházi magazin 14.40 Folyóim partjai 15.40
Vadászmagazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Ökológiai ma-
gazin 17.30 Körzeti híradók 18.00 Dominikai Köztársaság 18.30 Esti
mese 18.45 Labdarúgó Európa Liga 21.00 Műkorcsolya és jégtánc-vb
21.30 Kommentárok 21.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb

MARK˝ZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata 9.30 Rex felügyelő 10.30 Fájdalmas
bosszú 12.10 Eltűntnek nyilvánítva  13.00 Hírek 13.05 Sue Thomas: FBI
I 14.05 Egyről a kettőre 14.30 Hírek 14.35 Cobra 11 15.35 Két pasi meg
egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsa-
kertben 22.20 Cobra 11 23.20 Éjszakai híradó 23.50 A néma gyilkos

JOJ
6.15 Krimihíradó 6.45 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek 10.30 A nagy házalakítás  11.30 Nyereményjáték 12.00 Hír-
adó 12.50 Dr. Csont 13.45 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden
Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi tör-
ténetek 21.30 Éden Hotel 22.30 Dr. Csont  23.30 A börtön királyai

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 DTK 10.55 Szere-
tettel Hollywoodból 11.30 Múzeumtúra 12.01 Híradó 12.25 Roma kul-
túra 12.55 Esély 13.25 Bali, az istenek szigete 13.45 Marslakók 14.15
Elcserélt lányok 15.00 Angyali érintés 15.50 Veszélyes szerelem 16.35
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sport,
Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 A L'art pour l'art társulat műsora
21.40 Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.00 Natura 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.55
McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg Klub
11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.30 Főtér 13.55 1100 év Európa
közepén 14.20 Magyar bulizene 15.15 Família Kft. 15.40 McGyver
16.30 Felfedező úton a Robinson család 16.55 A Nyereg Klub 17.20
Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz vá-
rosban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Hír-
adó 20.30 Műkorcsolya és jégtánc-vb. Párosok 22.30 Americo 23.50
Maradj talpon!

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Köz-
beszéd 9.05 Kultikon 10.00 Család-barát 10.50 1könyv 10.55 Csel-
lengők 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Mindennapi hősök 14.45 Arcélek 15.15 Munka-Társ 15.45 Heuréka!
Megtaláltam! 16.10 100 éve történt 16.20 Sipan ura 17.20 Kisváros
18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok
20.00 Kultikon 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.05 Abigél 22.20 Konc-
ertek az A38 Hajón. Compact Disco 23.10 Koncertek az A38 Hajón.

9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 EZO TV
12.15 Mystery Men 14.20 Marina, 52. 15.20 Rex felügyelő 16.20 La
Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35
Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Megasztár – döntő 23.50 Grimm

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 141. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szo-
rítva  15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 CSI: Miami hely-
színelők  22.20 Gyilkos elmék  23.25 Gyilkos elmék

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma.14.10 A szerelem tengere
15.15 Quinn doktornő  16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.10
Lakosztály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 ÁtVágó 20.30
Született feleségek  22.35 Doktor Addison 23.45 Az első bevetés

14.00 Fújd szárazra, édes! Am.– ang.–ném. film 15.40 Taxi 2. 17.20
Kapd el a kölyköt! Am. fi lm 19.00 Az üresfejű. Am. vigjáték 20.35
Trója 23.25 Farkasvadászat. Sp.-ang. akcióthriller

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.15 Gyilkos sorok  9.15 Gyilkos számok 10.05
Columbo: Gyilkosság Malibuban  11.55 A dadus 12.55 Amerikai mes-
terszakács  13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai
mesterszakács 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Fekete eső. 23.50 CSI: A helyszínelők 

7.30 Munkapiac 7.45 Stílusmagazin 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő
9.30 Rocca parancsok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.50 Gasztronómiai kalauz  14.25 Vad angyal 15.10 Anna két
arca. 6.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos szerelem 17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45
Időjárás 20.10 Poplegendák  22.05 Hírek 22.25 Bűn és bűnhődés 

8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ro-
mamagazin  10.55 Fókusz 11.35 Dominikai Köztársaság 12.00 Élő kör-
kép 12.30 Kulturális körkép 12.35 Örökzöld melódiák 13.10 Krásna
Ves13.40 Nyugdíjasok klubja 14.10 Vyšné Hágy 1941– 2011 14.25
Gyógyászat 15.30 Labdarúgó Európai Liga 15.55 Szemtől szemben
Magyar vitaműsor 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.05 Hétvége
18.30 Mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb 21.30 Kom-
mentárok 21.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb 22.55 A zóna

MARK˝ZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata 9.30 Rex felügyelő 10.25 Anyai
ösztön Am. fi lm 12.05 Feleségcsere  12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas:
FBI I. 13.55 Egyről a kettőre  14.20 Hírek 14.25 A fram 15.35 Két pasi
meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS V. 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelen-
tés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.10 A fenevad gyomrában.
23.20 Tabunfi re, a végzet fegyvere

JOJ
5.50 Híradó 6.15 Krimihíradó 6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Pa-
nelházi történetek 10.30 A nagy házalakítás 11.30 Nyereményjáték
12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők
15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyeremény-
játék 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Hi-
vatásosok 21.05 A Geissen család 22.05 Éden Hotel 23.05 Éden Hotel

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.30 KorTárs 11.00 Ősz, ki-
kerics, Görgény 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35
Zöld Tea 13.10 Tetőtől talpig 13.40 Deszka Fesztivál 14.10 Dél-Afrika
madártávlatból. Ang. ism.terj. film 15.05 Jasper, a dög  16.35 A Szö-
vetség. Biblia vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzom-
bat 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás-jelentés 20.10
Amikor minden változik. Am. filmvígjáték 21.50 Flash 23.00 Tina Tur-
ner – Koncert az arnhemi GelreDome-ból, Hollandia

7.45 Rajzfilmsorozatok 10.15 Felfedezőúton a Robinson család
30/10. 10.45 A Nyereg Klub 11.05 Lizzie McGuire 11.30 Lovastúra
12.02 Marslakók, 17–18– 19–20–21. 14.15 Magyarország története.
Az első magyar jégrevű 14.40 Magyar elsők 15.00 Műkorcsolya és
jégtánc-vb. Férfi ak 17.30 Esti mese 19.05 Melissa és Joey Am. sor.,
30/11. 19.25 Waczak szálló  20.00 Híradó 20.30 Műkorcsolya és jég-
tánc-vb. Nők 22.30 Gasztroangyal 23.20 Munkaügyek – IRReality
show, 3-4.

7.05 A miniszterelnök Magyar tévéjáték 8.15 Duna anzix 8.30 Ma-
gyarország 2000 9.00 Daktari, 89/47. 10.00 Zarándokutakon 10.30
Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Száműzött magyar
irodalom 12.45 Vannak vidékek 13.15 Heuréka! Megtaláltam! 13.45
Sírjaik hol domborulnak 14.10 Önök kérték (ism.) 15.35 Talpalatnyi
zöld 16.05 Magyar történelmi arcképcsarnok. Kapisztrán János 16.20
Végtelen történet Ném. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Hogy volt? Salamon Bélára emlékezünk 19.35 Meg kell szakadni! Rejtő
kabaré. A Kaposvári Csiky Gergely Színház előadása 21.20 Törzsasz-
tal 22.15 Dunasport 22.30 „Firkin a Művészetek Palotájában”

6.25 TV2-matiné 10.00 Babavilág 10.25 9 hónap 10.55 Tűsarok 11.25
Bajnokok Ligájamagazin 11.55 Én is szép vagyok (ism.) 12.25 Gyilkos
számok VI. Am. sorozat, 115. 13.25 TopSpeed 13.55 AutóGuru 14.25
Xena V. Am. sor., 109. 15.25 Bűbájos boszorkák 16.25 Hawaii Five-0
Am. krimisor., 20. 17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények – hírműsor 19.00
Aktív extra 19.35 Attila, Isten ostora Am. tört. kalandfilm, 2/1–2.
23.15 Saját szavak Am. filmdráma

7.00 Kölyökklub 10.05 Hasítsatok bele! Kanad.–jap. anim. sor. 10.30
Asztro-show 11.25 Házon kívül (ism.) 11.55 Autómánia 12.30 Amerika
legkeményebb melói 13.30 Lost – Eltűntek V., 3–4. 15.35 Hetedik
érzék 16.35 Armageddon 3 – Földindulás Am. akciófilm 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik – A válogatás 2012 21.05
Féktelenül. Am. akcióthriller 23.30 Kerülőutak Am. film

STORY TV
7.15 Anne, 7. 8.00 Dallas 12.00 Jakupcsek… mert érdekel 12.30
McLeod lányai 15.10 Lakosztály 15.30 Tappancs, a mesterdetektív,
29-20. 17.30 Lassie. Kanad.–am. sor., 19. 18.00 Nora Roberts: Kék
füst. Am.–kanad. filmdráma 20.00 Mi kell a nőnek? Am. vígjáték
22.35 Copland. Am. thriller 0.40 Autogram

13.25 Az üresfejű 15.05 A csodacsuka 2. 16.50 Vezet a ritmus 19.00
Arn, a templomos lovag.  21.00 Sziklák szeme 23.05 Fűrész. Ameri-
kai horror 1.00 Rejtélyek szigete. 

VIASAT
6.35 Zsírégetők 7.30 Dawson és a haverok 8.20 Halottnak a csók II.,
9. 9.20 Columbo: A nagy elterelő hadművelet 11.15 Mókás arc 13.10
Szívek szállodája14.10 Szex és New York light15.10 Éden Hotel 2. 17.15
A salemi boszorkányper 19.10 Nagydumás kiscsajok 21.00 Tökéletes
gyilkosság 23.15 A sivatag vámpírjai 

7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.05 Fidlibum meséi 8.35 Sport-
vetélkedő gyerekeknek 9.00 Találd ki, ki hívott meg? 9.30 Családi ve-
télkedő – speciál 10.20 Bud Bindi  10.55 Poplegendák12.55
Autószalon 13.55 Emma.  15.50 A Vadmacskakanyon foglyai   17.30
Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.30 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Posta-
láda. Váratlan találkozások 21.15 Fogadalom Ném. film 22.45 Sport-
híradó 22.50 Nyomás. Ang. filmdráma

8.40 Hétvége (ism.) 9.05 Extr@francais, 13/12. 9.30 Termlszetfilm
(ism.) 10.00 Ökológiai magazin (ism.) 10.30 Utak (ism.) 10.50 Hallás-
sérültek tévéklubja 10.55 Ügyintézés a hivatalokban 11.20 Drótosok.
Mesejáték (ism.) 12.05 Tizenkettő után öt perccel 12.55 Film a film-
ről Kék tigris 13.40 Kapura 14.20 Farmergazdaságok 14.50 Tesztm-
agazin 15.00 Műkorcsolya és jégtánc-vb. Férfiak 17.55
Szlovákia–Finnország, válogatott nőilabdarúgó-mérkőzés 18.15 Esti
mese 19.25 Mozdulj! 19.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb. Nők 22.30
Retróhíradó 22.50 Filmklub. A 666-os szoba. Ném. film

MARK˝ZA
6.30 Bűbájos boszorkák  7.15 Hamm Burger Am. vígjáték 9.30 Sze-
relemért szerelem. Am. vígjáték 11.10 Csehország és Szlovákia
hangja (ism.) 14.00 A sztárkivetett Am. vígjáték 15.40 Csak a teste-
den át! Am. vígjáték 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom
krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15
A farm. Valóságshow 22.00 Anyámon a tanárom. Am. vígjáték  23.40
Amerikai pite Am.–ausztrál akciófilm

JOJ
8.45 CSI: Miami helyísznelők IX., 4. 9.30 Elfelejtett feleségek. Am. víg-
játék 11.30 Éden Hotel - Meglepetés. Kalandjáték 12.35 Hivatásosok
V., 3–4 14.30 Krabat. Ném. film (ism.) 17.00 Pónikaland Am. film 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59 Időjárás-jelentés
20.20 Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény.
Am. film 23.15 Riddick – A sötétség krónikája Am. akció sci-fi

Csütörtök, március 2� Péntek, március 30 Szombat, március 31

6.55 Ma reggel 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika
9.40 Megkeresni az embert 10.00 Úton-útfélem 10.05 Re-
formátus műsor 11.00 Virágvasárnapi evangélikus isten-
tisztelet 12.01 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35
Anno 13.05 Julianus, 2/1. 14.20 Euro 2012. Labdarúgó Eb-
magazin 14.50 Út Londonba... 15.20 TeleSport – Sport7
15.50 Újpest FC–DVSC TEVA OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkőzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek,
sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munka-
ügyek – IrReality-show. 22.25 Palimadár.

8.55 Műkorcsolya és jégtánc-vb. 11.00 Virágvasárnapi evan-
gélikus istentisztelet 12.00 Engedjétek hozzám! 12.05 Így
szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 Úton-útfélen 12.45
Református ifjúsági műsor 12.55 A Biblia a magyar képző-
művészetben 13.15 Református magazin 13.40 Van öt
perce? 13.45 Magyarország története 14.15 Műkorcsolya és
jégtánc-vb. Gála 16.45 mtv Hangerő 17.35 Cimbora  18.30
Esti mese 19.10 Szerelmem Afrika 20.00 Híradó, sport 20.30
Julianus. Magy. film 21.45 Négy szellem 22.40 TeleSport. Új-
pest FC FC-DVSC TEVA bajnokilabdarúgómérkőzés

7.55 A harmadik testőr  9.05 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Új nem-
zedék 11.25 Élő világegyház 12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző
12.50 Akadálytalanul 13.20 Csellengők 13.50 Határtalanul
magyar 14.15 Szerelmes földrajz 14.50 Hazajáró 15.20 Hel-
tai Jenő: Naftalin. Tévéjáték (1978) 16.25 Pénz beszél Ma-
gyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti
Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 Jane Eyre 21.50 Klub-
szoba 22.50 Dunasport 23.05 Otthon, biztonságban

6.45 TV2-matiné 9.40 Nagy Vagy! 10.35 Stahl konyhája
11.05 Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Talpig nő 12.35
Több mint TestŐr 13.05 A kiválasztott 14.05 Monk 15.05
Bűbájos boszorkák 16.05 Másodállás Valóságshow 16.35
Jól áll neki a halál  18.30 Tények  19.00 Napló 20.05 Lara
Croft  21.55 Frizbi 22.55 Elit egység 23.55 Tigris a hóba

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop 11.25
Törzsutas 11.55 Havazin 12.20 Tuti gimi 13.15 Gossip Girl –
A pletykafészek  15.05 Tru Calling 6. 16.10 A Paradicsom
foglyai. Am. kalandfilm 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11.  20.00
Nászfrász. Am.– ausztrál vígjáték 21.55 Heti Hetes 23.15
Anthony Zimmer Fr. krimi

STORY TV
7.15 Anne, 8. 8.00 Dallas 12.00 Autogram 12.30 McLeod lá-

nyai  13.30 McLeod lányai III., 11. 14.30 Tappancs, a mes-
terdetektív, 31. 15.10 Lakosztály 15.30 Tappancs, a mes-
terdetektív, 32-33. 17.30 Lassie 18.00 Darrow. Am.
filmdráma 20.00 Poirot 22.00 Egy asszony illata

14.10 Telhetetlen nőfaló. Am. vígjáték 16.10 Trója. Am.–
ang. tört. kalandfilm 19.00 Arn, a templomos lovag. Ang.–
svéd kalandfilm 21.00 Törés. Am. krimi 23.10 Farkasok bi-
rodalma. Fr. akciófilm 

VIASAT
6.45 Columbo: Gyilkosság Malibuban  8.30 Véznák kontra
dagik I., 2. 9.30 EgészségŐr  10.00 A nagy házalakítás III.,
67–68. 11.50 Trendközelben 12.20 Nagydumás kicsajok.
Am. vígjáték 14.10 Szex és New York light I.  15.10 Éden
Hotel 17.10 Los Angeles-i tündérmese 19.00 Négy esküvő,
5. 20.00 CSI: Miami helyszínelők 20.55 Nikita I. 21.50 Ame-
rikai pite 3 23.55 Tökéletes gyilkosság. Am. thriller

7.10 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.25 Góóól. Sportve-
télkedő 9.00 Bibliai történetek 9.30 Virágvasárnapi szent-
mise 12.35 Szlovákia képekben 13.00 A világ képekben 13.30
Poirot történetei 14.30 Šumava királya. Cseh filmdráma
16.05 Úton 16.40 Postaláda 17.45 Stílusmagazin 18.15 Kony-
hatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Szél a vitor-
lában Jótékonysági koncert 22.20 Sporthírek 22.30 Lefújva.
a hétvége mérkőzései 23.10 Poirot történetei

8.45 Kapura  9.25 Farmergazdaságok 9.45 Tesztmagazin
9.55 Mozdulj! 10.25 Éjszaka az archívumban 11.30 Mesejá-
ték 12.20 Úton  12.50 Egyházi magazin 13.15 A szó 13.20
Gejza Dusíkra emlékezünk 14.15 Műkorcsolya és jégtánc-vb.
Gála 17.00 A Szlovák Televízió története 18.00 Eltűnt világok
nyomában 18.30 Mese 18.45 A rajzfilmek elbűvölő világa
19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.55 Dokumentum-
filmklub 21.30 Művészet 2011 22.00 Színházi meghívó

MARK˝ZA
7.35 Bűbájos boszorkák 8.25 Manhattan kicsiben 10.05
Hellcats. 11.50 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai
13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal.  14.15 A
medve karmaiban 15.55 Hírek 16.00 Szegények hercege.
Fr. kalandfilm 19.00 Híradó 19.50 Időjárás, sport 20.15
Csehország és Szlovákia hangja.  22.10 Sose hátrálj meg

JOJ
7.25 A Simpson család 8.25 Riddick – A sötétség krónikája.
10.50 Szellemekkel suttogó III., 18/18. 11.50 A szamuráj
lány Am. film, 3/1–3. 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 A tenge-
részgyalogos 22.20 Testvéráuló Ang. krimithriller

Vasárnap, április 1 1�

Americano • 22.30 • M2
Chris  író szeretne lenni, Hemingway-
hez hasonlóan megélt élményekről,
férfias kalandokról akar írni. Spanyol-
országban, a nagy lerészegedések ha-
zájában a sors útjába sodorja Adelle-t.

Nico Toscani nyomozó (Steven Se-
agal) egy kábítószer-szállítmány
után nyomoz. Rajtaütéskor azonban
anyag helyett robbanószert találnak.
Ám a gyanúsítottakat elengedik, Ni-
cotól pedig elveszik az ügyet.

Nico • 21.25 • RTL KLUB

HIRDETÉS

1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére) 
2. díj: LCD Tv 
3. díj: sarok ülőgarnitúra 
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 
5. díj: videokamera
6. díj: ebédlőfal
7. díj: hosszú hétvége (1 fő részére)
8. díj: fényképezőgép
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten 
(busz, vacsora 1 fő részére)

mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Ko-

márno, Kertész utca 1., tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com,
www.pepitatours.com, vagy

- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 
Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy

- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: 
Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, vagy

- egy évre előfizeti a DELTa hetilapot. Lapunkra szerkesztőségünkben
fizethet elő: Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno, Tel.: 0905 213 967.

mit nyerhet velünk?

szabályok:szabályok:

A játék 2012. március 5-étől április 25-ig tart.
sorsolás: 2012. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok 

keretében, Vadkerti Imre fellépésével.
A nyertesek névsorát a delTA május 7-i számában közöljük.

Annak ellenére, hogy Hugh Grant nem ter-
vezte kislánya születését, most, hat hónappal

később, nagyon örül ennek a váratlan esemény-
nek. Végtelenül élvezi lányának, Tabitha-nak a
nevelését. A színész sokáig el sem tudta kép-
zelni, hogy a gyermeknevelés valóban élvezetes
lehet. Az utóbbi hónapokban azonban a saját
bőrén tapasztalhatta meg a szülői lét örömeit. Az
51 éves színész most boldogabb, mint valaha.

Hugh a The Guardian nevű lapnak mesélt az
utóbbi hónapokról: „Sokan azzal riogattak, hogy
a kisbaba-időszak nem túl szórakoztató, ennek
ellenére nagyon élvezem. Kedvelem a lányom.
Fantasztikus. Megváltoztatta az életem? Nem
vagyok benne biztos. Még nem.”

A kicsi Tabitha anyukája a kínai színésznő,
Tinglan Hong. A kislány 2011 szeptemberében
jött világra, és azóta boldogítja Hught, aki szerint,
Tabitha-nak köszönhetően jobb emberré fog
válni: „Van egy másik családom is, akikkel törő-
döm. Van egy idős apukám, aki jelenleg nincsen
túl jól. Tegnap bevittem hozzá a lányomat a kór-
házba. Mindegyik nővér teljesen megőrült érte.
Nagyon büszke vagyok.”

Az Oscar-díjas amerikai színésznő nemrégiben elkotyogta, hogy egy fáj-
dalmas, de annál hatékonyabb módszert fedezett fel, amivel feszesen

és fiatalon tarthatja arcbőrét. „Sokan kiakadtak a barátaim közül, hogy azért
fizetek elképesztő összegeket, hogy összevissza marjanak a méhek. Én
pedig csak nevetek az egészen, mert tudom, hogy milyen hatékony a ke-
zelés. Igaz, amikor kijövök a szalonból, órákig vörös a bőröm, de amikor
megnyugszik az arcom a támadások után, úgy érzem magam, mintha ki-
cseréltek volna"- meséli lelkesen a 39 éves színésznő.

Bulvár

Hugh Grant 
a kislányáról 
mesélt

Delfinidomárként töltött bő egy hetet Iszak Eszter Cu-
racao szigetén. A forgatásokon Várkonyi Andreával

sajátították el a nem mindennapi szakma rejtelmeit. Eszti
utazási szenvedélyének és kalandvágyának is hódolhatott
az egzotikus kiruccanás alkalmával, és feledhetetlen él-
ményekkel gazdagodott. A TV2 Másodállás című műsora
miatt utazott télből nyárba a két ismert televíziós. Iszak
Eszter alig hitt a felkérésnek, amellyel egy különleges
szakma bennfentesévé válhatott.

Delfinekkel barátkozott
Iszak Eszter

Avilág popzenei életére több mint három évtizede hatás-
sal lévő zenekar, a brit Duran Duran ad koncertet június

28-án a Papp László Budapest Sportarénában. A csapat a
koncertsorozaton a 2010-ben megjelent legutóbbi album, az
All You Need Is Now dalai mellett a nyolcvanas-kilencvenes
évek meghatározó slágereit játssza, köztük a Girls On Film-
et, a Riót, a Planet Earth-t, a Hungry Like The Wolf-ot...

Duran Duran-koncert lesz Budapesten

Gwyneth Paltrow méhcsípésekkel szépül





SSPPOORRTT  
Ökölvívás

A történések okairól, de a Spartak
Ökölvívó Klubon belüli problémákról
is Győrfi Roderikkal, a klub elnöké-
vel, a Szlovák Amatőr Ökölvívó Szö-
vetség elnökségi tagjával beszélget-
tünk. 

• A címvédővel szemben érte-
lemszerűen nagyok az elvárások,
hiszen Közép-Európa legjobbjá-
nak lenni nemcsak felelősséggel
jár, de kötelez is. Mit várhat a ko-
máromi szurkoló az új idénytől?

-  Mi sem természetesebb, szeret-
nénk megvédeni ezt a címünket an-
nál is inkább, mivel a csapatban lé-
nyeges változás nem várható. A ki-
váló magyarországi öklözők továbbra
is nálunk szeretnék folytatni szerep-
lésüket, és mint tudjuk, ők valameny-
nyien az európai élvonalhoz tartoz-
nak. A szervezők ugyan szeretnék
elérni, hogy a csapatban legalább két
szlovákiai bunyós is kötelezően sze-
repeljen, de ez a kérdés még nincs le-
zárva. Bármennyire is szeretnénk, ezt
a problémát jelen pillanatban nem
tudjuk megoldani. Legalábbis nem
úgy, hogy továbbra is garantálva le-
gyen a csapat sikere. Fel tudnánk
ugyan vonultatni néhány „másodosz-
tályú“ szlovákiai ökölvívót, de akkor
semmiképpen nem pályázhatnánk
meg a legmagasabb célokat. A hely-
zet ugyanis az, hogy a szlovák válo-
gatottakat „bekebelezte“ a Galánta,
nekünk már nincs miből válogatnunk.
Sajnos, ez tükrözi a szlovákiai ököl-
vívás jelenlegi helyzetét.   

• Mi történt a hivatalos sorsolás
óta, miért nem utaznak Temes-
várra? 

-  Sajnos, most kaptam a hírt,
hogy a temesváriak anyagi problé-
mákra való hivatkozással visszalép-
tek a bajnokságból. Ez nem korrekt
és nem sportszerű ugyan, de meg
tudom érteni, mivel nincs a régió-
ban olyan csapat, amely nem küz-
dene ugyanezen problémákkal. Mi is
csak  mérkőzéstől mérkőzésig tu-
dunk araszolni, nagyon nagy koc-
kázatot vállaltunk azzal, hogy beje-
lentkeztünk. Címvédőként viszont ott
a helyünk, és ha még nagy áldoza-
tokkal is, a bajnokságot tisztessé-
gesen be fogjuk fejezni. Remélem,
egy újabb címmel. Az előző idény-
ben sok segítséget kaptunk a Co-
morra Service városi cégtől, de több
helyi vállalkozó is hozzásegített ben-
nünket a bajnoki címhez. Az ő segí-
tőkészségük nélkül ennek az idény-
nek sem mernénk nekivágni. 

• A csoportban tehát csak há-
rom csapat fog szerepelni?

- Egyelőre nem tudom, mit fognak
lépni a szervezők, hiszen itt nem-
csak magáról a sportról van szó, ha-
nem a TV közvetítési jogokról is. El-
képzelhető, hogy egy másik csapat
„ugrik fel az induló vonatra“, de az is
lehetséges, hogy átszervezik az
egész bajnokságot. A mi csopor-
tunkban már egy mérkőzést leját-
szottak, tehát nagy változásokat itt
eszközölni nem lehet. Egyes infor-
mációk szerint, talán a cseh České
Budějovice vállalná a szereplést a
temesváriak helyett, de ebben az
esetben sem léphetnénk már szorí-
tóba március 31-én. Egy héten belül
minden kiderül, biztos vagyok

benne, hogy a bajnokság rendben le
fog zajlani. 

• Amennyiben nem lesz átszer-
vezés, úgy mikor láthatjuk hazai
szorítóban a bajnokcsapatot? 

- Az már ma biztos, hogy április
27-én, pénteken, az újonc Spartak
Subotica csapatát fogadjuk a Ko-
máromi Városi Sportcsarnokban. Ez
a találkozó egyben a Komáromi Na-
pok része is lesz, de utána még két
napon át folynak majd a küzdelmek
az ökölvívó csarnokban, hiszen mi
látjuk vendégül az Olimpiai Tehet-
ségek Tornáját. Eddig négy ország
jelezte tehetséges versenyzőinek
részvételét. 

• Információink szerint, Szlová-
kiában újra indul a felnőtt csapat-
bajnokság. A komáromi csapat
benevezett a csapatbajnokságba?

- A hír igaz, bár három csapattal
bajnokságot rendezni nem egy nagy
dolog, de mint már mondtam, bajok
vannak a szlovákiai felnőtt ökölví-
vás körül. Eredetileg Nyitra és Ga-
lánta nevezett be, de aztán, mint a
szövetség elnökségi tagját, engem
is rábeszéltek. Annyit azonban si-
került elérnem, hogy mivel kevés a
felnőtt bunyósunk, így közös csapa-
tot indíthatunk a Szolnokkal. Nekünk
jelenleg négy felnőtt öklöző áll ren-
delkezésünkre, név szerint Bölcskei
Csaba, Csonka Márió, Lakatos Má-
rió és Rajkó René, aki a komáromi
Bástya Ökölvívó Egyesületből iga-
zolt hozzánk. Kurdi György tanítvá-
nya valóban nagy tehetség, aki a ju-
nior kategóriában hazai szorítóban
nem talált legyőzőre súlycsoportjá-
ban. A bajnokságban nincsenek
előre meghatározott időpontok, az
ellenfelek kölcsönös megállapodás
után lépnek szorítóba. A mér-
kőzések időpontjairól időben
fogjuk tájékoztatni a szur-
kolókat. 

• Mi történt, hogy
ennyire visszaesett
a felnőtt amatőr
ökölvívás? Külö-
nösen Komá-
romban rossz
hír ez, hi-
szen a vá-
ros évekig
a szlová-
kiai, sőt
egy ideig a

csehszlovákiai ökölvívás egyik
fellegvára volt. 

- Való igaz, de ennek a rendszer-
váltás után vége szakadt. Az azt
megelőző időszakban az ökölvívók
minden szempontból be voltak biz-
tosítva, tehát volt munkahelyük, ed-
zési lehetőségük és kellő megbe-
csülésük a társadalomban, ami
néha előnyökkel is járt. A csehszlo-
vák ligában nem volt probléma több-
ször is kiutazni az ellenfelek után
akár 500 kilométert is, míg ma nagy
problémát jelent 100 kilométeres
körzetben is mozogni. Egyszóval,
országos szinten volt elegendő tá-
mogatás, ma viszont a sportegye-
sületek ki vannak téve a helyi ön-
kormányzatok és néhány lelkes tá-
mogató adakozási kedvének, lehe-
tőségeinek. Országos szinten csak
az egyéni bajnokságokban sikere-
ket elérő, válogatott öklözők élvez-
nek ilyen-olyan kisebb előnyöket. Jut
némi támogatás az ifjúsági közpon-
tok fenntartására is, az igazi prob-
léma azonban a felnőtt kor elérése
után jelentkezik. Ez a mi esetünk is.
Komáromban megannyi tehetséges
fiatal nevelkedett már fel, különösen
a mi klubunkban. A már említett
négy versenyzőnk rajtja a bajnok-
ságban is eléggé kétséges, hiszen
elképzelhető, hogy a megélhetésü-
ket biztosító munka után külföldre
kényszerülnek távozni. És így idő
előtt érhet véget több nagy tehetség
karrierje. Nagyon jó lenne már or-
szágos, de re-
g i o n á l i s
szinten is
r e n d e t
r a k n i
s p o r t -
ügyek-
ben.

Rövid szünet után megkezdődött a BoxingOne közép-európai nemzetközi ökölvívó csapat-
bajnokság új, 2012-es idénye. A címvédő komáromi Cápákat a „B” csoportba sorolták be a szer-
vezők. Ebben a csoportban már egy mérkőzést le is bonyolítottak, amelyen az újonc szabadkai
Spartak győzelemmel rajtolt a debreceni Thunders ellenében. A sorsolás értelmében, a komá-
romi Cápáknak március 31-én Temesváron kellett volna szorítóba lépniük, de ez a találkozó már
biztosan nem jön létre. 

Temesvár kilépett a bajnokságból, új ellenfelet keresnek a Cápáknak

Bajnokhoz méltóan szerepelni 



RÉGIÓBAjNOKSÁG 
KFC – Nová Ves nad Váhom 1:0

(0:0), Nagy Jenő
Csak a találkozó 88. percében lé-

legezhetett fel a KFC szurkoló, ami-
kor a csereként beállt Nagy Jenő fej-
jel irányította kapuba a labdát Mé-
száros jobboldali beadását köve-
tően. Addig bizony nem nagyon volt
minek örülnie, hiszen a vendégek
kezdtek jobban, és két helyzetet is
elpuskáztak néhány perc alatt. A
második félidőben ugyan feljavult a
lilák játéka, helyzeteket is kidolgoz-
tak, de a vendégek foggal-körömmel
védték „állásaikat”. Sőt, amikor a fél-
idő elején Musil büntetőt vétett, min-
den jel arra vallott, hogy ismét pont-
rablás lesz Komáromban. Még sze-
rencse, hogy a rutinos Nagy Jenő jó
időben volt jó helyen…

IV. LIGA 
Gúta – Párkány 1:1 (1:1), Glofák

Nagyon sok helyzetet kihagytak a
gútaiak ezen a találkozón, sőt, em-
berelőnyüket sem sikerült gólra vál-
taniuk. A 42. percben szerezték meg
a vezetést Glofák révén, de  három
perc múlva a vendégek egyenlítet-
tek. A 60. percben a játékvezető ki-
állította a vendég Baranyait, de ezt
sem tudták „meglovagolni” a haza-
iak. Szögletek és szabadrúgások
egész sora következett hazai részről,
de a vendégek egy emberként vé-
dekeztek, ha kellett, húzták az időt,
„nagy fájdalmak közt” fetrengtek a
pályán, egyszóval, mindent elját-
szottak, amit ilyenkor el szoktak ját-
szani. Sajnos, a 76. percben a já-
tékvezető sípja is néma maradt, pe-
dig Magyar elől a védő kézzel ütötte
el a labdát a büntetőterületen belül…

Ekel – Illésháza 3:1 (2:1), Faragó
2, Gőgh

Jó iramú mérkőzésen született
meg a hazai győzelem. Amikor a
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Labdarúgás IV. LIGA

1. Neded 18 13 2 3 34:18 41
2. Okoličná 18 13 1 4 44:19 40
3. Šurany 18 9 4 5 38:20 31
4. Veľký Meder 18 9 3 6 27:20 30
5. Vrakúň 18 9 1 8 33:21 28
6. Sládkovičovo 18 7 6 5 36:27 27
7. Dvory n/Ž. 18 8 3 7 28:33 27
8. ViOn „B“ 18 8 2 8 36:33 26

9. Nový Život 18 7 4 7 31:25 25
10. ČFK Nitra 18 8 1 9 23:30 25
11. Kolárovo 18 6 6 6 21:26 24
12. Váhovce 18 7 3 8 38:44 24
13. Veľké Lovce 18 6 3 9 28:41 21
14. Štúrovo 18 6 2 10 26:35 20
15. Šahy 18 5 1 12 24:43 16
16. Horná Kráľová 18 1 2 15 16:48 5

V. LIGA
1. Želiezovce 18 12 1 5 47:21 37
2. Hont.Vrbica 18 10 4 4 28:14 34
3. Bešeňov 18 10 2 6 38:23 32
4. Nesvady 18 9 3 6 36:23 30
5. Imeľ 18 9 2 7 51:38 29
6. Čaka 18 8 5 5 25:24 29
7. Kalná n./Hr. 18 8 4 6 28:21 28

8. Komjatice 18 8 3 7 25:30 27
9. Bánov 18 8 2 8 28:27 26

10. Marcelová 18 7 4 7 35:24 25
11. Tvrdošovce 18 7 3 8 27:25 24
12. Kozárovce 18 7 3 8 24:33 24
13. Tlmače 18 6 2 10 21:35 20
14. Svätý Peter 18 5 2 11 23:45 17
15. Hurbanovo 18 4 3 11 20:40 15
16. Chotín 18 4 1 13 29:62 13

TERüLETI BAJNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 16 10 4 2 44:27 34
2. Keszegfalva 16 9 5 2 31:19 32
3. Šrobárová 16 9 2 5 37:24 29
4. Bátorkeszi 16 9 2 5 29:18 29
5. Perbete 16 8 3 5 45:25 27
6. Izsa 17 7 3 7 31:29 24
7. Madar 16 7 3 6 34:34 24
8. Gúta „B“ 17 6 5 6 47:27 23
9. Búcs 16 7 2 7 40:39 23

10. Lakszakállas 16 7 2 7 33:50 23
11. Dulovce 15 6 2 7 32:19 20
12. FK Activ 16 6 2 8 35:41 20
13. Nemesócsa 15 3 3 9 22:42 12
14. Pat 16 3 3 10 20:42 12
15. Vágfüzes /Kava 16 2 1 13 13:57 7
TERüLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Tany 14 13 1 0 67:8 40
2. Marcelháza „B“ 14 11 1 2 69:23 34
3. Dunamocs 14 11 0 3 62:24 33
4. Őrsújfalu 14 9 1 4 32:17 28
5. Nagykeszi 14 7 1 6 37:20 22
6. Nagysziget 13 6 2 5 22:31 20
7. Bogya/Gellér 14 5 3 6 26:36 18
8. Martos 14 5 1 8 19:36 16
9. Bogyarét 14 4 2 8 25:35 14

10. Csicsó 13 4 2 7 21:46 14
11. Dunaradvány 14 3 3 8 26:37 12
12. Megyercs 14 2 1 11 13:56 7
13. Ifjúságfalva 14 0 2 12 6:56 2

TERüLETI BAJNOKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Hetény 15 9 0 6 44:32 27
2. Nemesócsa 13 8 0 5 52:28 24
3. Őrsújfalu 14 7 1 6 41:27 22
4. Tany 14 7 1 6 30:33 22
5. Perbete 13 7 0 6 43:35 21
6. Dulovce 14 7 0 7 39:45 21
7. Keszegfalva 15 6 1 8 48:41 19
8. Lakszakállas 14 6 1 7 30:30 19
9. Madar 14 4 0 10 31:87 12

zet, igazából elégedettek lehetnek
az eredménnyel. 

Perbete – Izsa 3:0 (0:0), Lakatos
Gy., Bódis, Lakatos M.

Már az első félidőben készült fel-
billenni a pálya, mégis minden a má-
sodik 45 percre maradt. Ekkor ki-
domborodott a nagyobb hazai tudás,
a nagyobb győzni akarás. 

Šrobárová – FK Activ 5:2 (1:1),
Méhes és Sýkora 2-2, Čepela – Ka-
pusňák, Blaškovič (11 m)

Szép mérkőzést vívott a két csa-
pat, a hazaiaknak teljes mértékben
sikerült feledtetniük múlt heti, izsai ki-
siklásukat. 

Gúta „B” – Lakszakállas 9:0 (0:0),
Ledeczky I. 4 (1 – 11m), Németh Kr.,
Krnáč, Dobi, Tánczos, Sladky Zs. 

Végig óriási fölényben játszott a
gútai fakó, de gólokban, csak a má-
sodik félidőben tudta kifejezni ezt a
fölényét. Akkor azonban rendesen! 

Nemesócsa – szabadnapos volt

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Marcelháza „B” – Bogya/Gellér

13:0 (6:0), Marikovec G., Marcinko T.
és Obložinský M. 3-3, Viderman R.
2, Zsigó L., Zsidek T.

Martos – Dunaradvány 3:0 (0:0),
Nguen 2, Barta 

Tany – Megyercs 3:0 (2:0), Pa-
tócs Sz. ( 11 m), Kósa, Patócs L. 

Ifjúságfalva – Dunamocs 1:3
(1:1), Bagita – Lajos T., Bábi T., Tóth
P.

Őrsújfalu – Bogyarét 3:0 (2:0),
Kelle, Molnár, Boros T.

Nagykeszi – Csicsó 4:2 (1:2),
Szűcs 3 (1 – 11 m), Molnár D. – Már-
ton, Dudás 

Nagysziget – szabadnapos volt  

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
Nemesócsa – Keszegfalva 7:0

(3:0), Molnár 3, Hipp 2, Toncsenka,
Cseh 

Lakszakállas – Őrsújfalu 2:3
(0:1), Benedek Zs. 2 – Kraváč 2,
Döme

Tany – Dulovce 0:2 (0:1), Jávorka
2

Hetény – Madar 3:1 (3:0), Szilvás
Z. 2, Molnár – Répás 

Perbete – szabadnapos volt 

Ismét izgulniuk kellett a komáromi szurkolóknak a hazai győzelemért
a Régióbajnokságban. Bár a csapat „együtt van”, mégis valami nyo-
masztja játékosait a hazai közönség előtt. Radványi mesternek most sze-
rencsés keze volt, hiszen csak néhány perccel a találkozó vége előtt
küldte pályára Nagy Jenőt, aki végül egy szép fejesgóllal bebiztosította
a győzelmet. A IV. ligában ismét nem győztek a gútaiak, ami nemcsak
számukra érthetetlen. Az ekeli zöldek legyőzték a remek illésháziakat, és
izgatottan várták a negyediek eredményét Nyitrán. Nem így képzelték
el… Az V. ligában rangadót játszottak, amelyen nem bírt egymással
Szentpéter és Marcelháza, viszont a naszvadiak remek játékkal legyőz-
ték Tardoskeddet. Eléggé kellemetlen helyzetben vannak az ógyallaiak
és a hetényiek. A Területi Bajnokságban a sereghajtó vágfüzesiek ok-
tatták a bajnokesélyesnek kikiáltott bátorkeszieket, akik csak szeren-
cséjüknek köszönhetik, hogy nem vesztesként hagyták el a játékteret.

Az elsőként elődöntőbe jutott komáromi MBK Rieker-
nek a sorozat utolsó mérkőzéséig várnia kellett ellenfe -
lére. Múlt szerdán ugyan eldőlt, hogy Svit és Nitra is az
elődöntőben vannak, viszont a privigyeiek győzni tudtak
Léván, így 2:2-re alakították a sorozat állását. Mivel a
mindent eldöntő privigyei találkozón a hazaiak már nem
engedték ki kezükből a lehetőséget, a komáromi piros-
fehérek a Tátra-aljai csapattal mérkőznek meg a dön-
tőbe jutásért. (Prievidza – Levice 71:66 – 3:2)

Az első találkozóra szerdán, 18 órai kezdettel ke-
rül sor a Komáromi Városi Sportcsarnokban. Ismét
felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy az idény befe-
jeztéig a felnőtt látogatók emeltdíjas belépőt (3.50 €)

lesznek kénytelenek váltani. A többi jegyár nem vál-
tozott.  A klubvezetés köszöni a szurkolók megérté-
sét, és a klub támogatását az emeltdíjas belépője-
gyek megvásárlásával.  

A másik ágon, az alapszakaszban második helyen
végzett privigyeiek Nyitra csapatát látják vendégül. 

• • •
Férfiak II. liga – Nyugati csoport (1.-6.)
Highlanders Komárom – Ivanka pri Dunaji 88:85

(13:21, 27:20, 24:24, 24:20)
Hazai pontszerzők: Kasznár 27, Bordács 19, Farkas

15, Uňatinský 11, Sukola, Riečičiar és Szarvas 4-4, Toma
és Záležák 2.2.

FELNŐTTEK 
2012. március 31. (szombat) 15.30 órakor: Ógyalla

– Zsitvabesenyő, Marcelháza – Komjatice (V. liga – Ke-
leti csoport) 2012. április 1. (vasárnap) 10.30 órakor:
Izsa – Búcs (Területi Bajnokság), Megyercs – Martos
(Területi Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor: Hetény –
Naszvad, Ímely – Tardoskedd (V. liga – Keleti csoport), Madar – Gúta
„B”, Lakszakállas – Šrobárová, FK Activ – Perbete, Pat – Vágfüzes/Kava,
Nemesócsa – Keszegfalva, Dulovce – Csallóközaranyos, Bátorkeszi –
szabadnapos lesz (Területi Bajnokság), Csicsó – őrsújfalu, Bogyarét –
Ifjúságfalva, Dunamocs – Tany, Dunaradvány – Marcelháza „B”, Bo-
gya/Gellér – Nagysziget, Nagykeszi – szabadnapos lesz (Területi Baj-
nokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: DAC „B” – KFC ( Régióbajnokság - vasárnap
10.30 órakor), Ipolyság – Ekel, Illésháza – Gúta, Újlót – Nagymegyer (IV.
liga), Tolmács – Szentpéter (V. liga – Keleti csoport), Dióspatony –
Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport).

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK
2012. március 31. (szombat) 15 órakor: Hetény – Perbete, Madar –

Keszegfalva, Dulovce – Őrsújfalu. Tany, Lakszakállas és Nemesócsa –
szabadnaposak lesznek.

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. március 31. (szombat) 13 órakor: Naszvad – Lakszakállas,

Csallóközaranyos – Nemesócsa, Madar – Keszegfalva, Ímely – He-
tény/Őrsújfalu. Tany és Perbete – szabadnaposak lesznek. 

Hétvégi focimenü

Kosárlabda

A döntőbe jutásért: MBK Rieker – Svit

vendégeknek 2:1-re sikerült szépí-
teniük, a mérkőzés még nagyobb for-
dulatszámokat vett, és a nézők él-
vezhették a találkozót. A harmadik
hazai gól nyugtatta meg teljesen a
hangulatot a pályán, a vendégeknek
már sem erejük, sem kedvük, sem
elegendő idejük nem volt a „vissza-
térésre”.   

Felsőkirályi – Nagymegyer 0:1
(0:0), Santos

Egyenrangú ellenfelek mérkőzé-
sét láthatta a közönség, bár az első
félidőben a vendégek előtt adódott
több helyzet. Végül egy szerencsés
góllal sikerült megszerezniük a győ-
zelmet. Talán a döntetlen lett volna
igazságosabb azon a találkozón,
amelyen mindkét csapat dicsérően
nyilatkozott a játékvezetésről. 

További eredmények: Dvory n/Ž.
– V. Lovce 1:1, Šurany – Váhovce
2:2, Sládkovičovo – Šahy 1:1, Vrakúň
– ViOn „B“ 5:0, ČFK – Neded 1:2. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Naszvad – Tardoskedd 2:1 (2:1),

Molnár A. 2
Magas színvonalú mérkőzésen

szerezte meg a három bajnoki pon-
tot a hazai csapat. Mindkét oldalon
remek helyzeteket dolgoztak ki a
csatárok, végül Molnár Attila „bom-
bagólja“ oldotta meg a rébuszt, vajon
a két remek csapat közül ki lesz elé-
gedettebb. 

Cseke – Ímely 1:0 (1:0)
Végig a vendégek irányították a já-

tékot, és bár a hazaiak szórványos
ellentámadásai is veszélyesek vol-
tak, semmiképpen nem úgy nézett ki
ez a találkozó, hogy a hazai csapat
fog örülni a végén. Aztán az íme-
lyiek elkövettek egy nagy hibát, ami-
kor „kényes helyzetben“ próbálták al-
kalmazni a lestaktikát... Nem jött be,
a hazaiak gólt lőttek, mint az később
kiderült, győztest. A vendégek ugyan
a második félidőben is lefocizták el-
lenfelüket a pályáról, de nem any-
nyira, hogy az ne tudja megvédeni
előnyét.    

Szentpéter – Marcelháza 0:0
Nem bírt egymással járásunk két

képviselője azon a találkozón, ame-
lyen a hazaiak játékára rányomta bé-
lyegét az utóbbi hetek pontlevonási
kálváriája. „Nem tudunk belenyu-
godni, mi mindenképpen fellebbe-
zünk“ – mondta el lapunknak Bocska
Attila klubtitkár. A vasárnapi találko-
zón a vendégek voltak eredménye-
sebbek labdatartásban, de mivel ők
sem vették be a hazaiak kapuját, így
egyik szurkolótábornak sem volt fel-
hőtlen az öröme. A rangadót 400
néző tekintette meg. 

Hontfüzesgyarmat – Ógyalla 4:1
(1:0), Bombicz

Nagyon jól kezdtek a vendégek,
szinte számolatlanul lőtték a hazai

kaput, Kürthy fejese a kapufán lan-
dolt. Mégis a hazaiak értek el talála-
tot, ami viszont nem vetette vissza a
vendégek játékát, mert a második
félidőt is ők kezdték frissebben. Az-
tán Pagurka látott piros lapot, és itt
kezdett törni a találkozó. Megannyi
kihagyott vendég helyzet után jött a
hazai nyomás, amit az ógyallaiak
már nem tudtak kivédeni.  

Hetény – Kozárovce 2:3 (1:1),
Kovács, Lucza

Már az 5. percben vezetést sze-
reztek a vendégek, amit ugyan nagy
hazai fölény és egyenlítés követett,
de a második félidőben újra felülke-
rekedtek a vendégek, és már 3:1
arányban is vezettek. A hazaiak szé-
pítő gólja már csak gyenge tapasz
volt a sebre, amellyel a hetényiek
több hete bajlódnak.  

További eredmények: Komjatice
– Kalná n/Hr. 3:1, Bešeňov – Tlmače
3:0, Bánov – Želiezovce 1:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Jóka

1:3 (0:1), Végh V.
A  87. percben még 1:1-re állt a ta-

lálkozó, de a vendégek második
gólja teljesen padlóra küldte a hazai
csapatot. Igaz, három kezdő játéko-
sát volt kénytelen nélkülözni a haza-
iak edzője, viszont meggyőződhetett
arról, hogy a két „beugró“ ifjúsági já-
tékos remek szolgálatott tett a csa-
patnak. A sok rossz hír mellett, talán
ez egy kis felüdülést jelenthet a ha-
zai szurokolóknak. 

TERüLETI BAjNOKSÁG 
Madar – Csallóközaranyos 2:7

(1:3), Rontó 2 (mindkettő 11 m) –
Turza 5, Mészáros, Horváth

A minden szempontból jobb ven-
dégek ilyen arányban is megérde-
melten nyerték a találkozót. 

Keszegfalva – Dulovce 3:1 (3:1),
Bagin 3 – Holub 

A hazaiak végig fölényben játszot-
tak, és bár a vendégektől sem von-
ható meg az igyekezet, aránylag
szép játékuk ellenére, nem jelentet-
tek veszélyt a hazai kapura. 

Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi 1:1
(1:1), Wágner – Šátek R.

Csalódottan hagyta el a pályát a
sereghajtó hazai csapat mérkőzés
után. A bajnokesélyes bátorkesziek
ugyanis csak nagy adag szerencsé-
vel gyűjtötték be az egyik bajnoki
pontot. A tiszta gólhelyzetek alapján
bizony egy újabb vágfüzesi győze-
lem egyáltalán nem hatott volna a
meglepetés erejével.  

Búcs – Pat 2:0 (1:0), Jávorka,
Gyurkovics 

Sánta nélkül eléggé foghíjas a ha-
zai csatársor, ennek ellenére köny-
nyedén vették a pati akadályt. És bár
a vendégek előtt is adódott két hely-

Szórád Csaba csapatkapitány (fehérben) ismét győzelemre vezette csapatát (KFC-N.Ves n/V. 1:0)
Fotó: unophoto, Molnár Mónika

Jó formában és az élen Csallóközaranyos
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Atlétika

Badacsonytól Siófokig – legyőzve önmagát  
Kele Géza, a Budapest Sport

Iroda szlovákiai futónagykö-
vete, régiónk neves hosszútávfu-
tója is ott volt azon a rendezvé-
nyen, amelyen a versenyzők nagy
része négy nap alatt körbefutotta
a Balatont. Versenyzőnk az idén a
„Fél-balatonit” választotta, tehát
két nap alatt teljesítette a Bada-
csony és Siófok közti 96,2 kilo-
méteres távot. És hogy Kele Géza
nemcsak kiváló futó, de remek
tollforgató is, arról most olvasó-
ink is meggyőződhetnek.

„A rajt szombaton délelőtt, Bada-
csonyban volt. Időben érkeztem
ebbe a hangulatos, jó borairól híres
falucskába. Nagyon jó hangulat fo-
gadott, és sok száz futó gyülekezett
már ekkor a nevezési iroda sátrainál.
Családok, segítők, gyerekek, min-
denfelé hatalmas tömeg. Ez igen! Is-
mét egy színvonalas verseny. A nap
is hétágra sütött, a hangosbemondó
szórakoztatta a közönséget, miköz-
ben hasznos tanácsokkal és infor-
mációkkal is ellátta az éppen akkor
érkezőket. Beneveztem, átvettem a
rajtszámomat és rajtcsomagomat,
ami a nevezési díjhoz viszonyítva
nagyon bőséges volt. A Budapest
Sport Iroda versenyein köztudottan
nagyon bőséges az ellátás. Márkás
pólók, sportújság, rágcsálni való,
édesség, üdítőitalok, minden egy
táskában. De nem is ez a lényeg,
inkább a rám váró 44 kilométer volt
az, ami igazából foglalkoztatott…

Nagyon sok ismerős arcot láttam.
Találkoztam olyan futókkal is, akiket
több éve nem láttam. Baráti kézfo-
gások, kölcsönös üdvözlések, egy-
szóval, örömteli ez a nap. Azok a fu-
tók, akik már második napja úton
voltak, elmesélték, hogyan abszol-
válták a már lábukban lévő 100 kilo-
métert. Vajas Roland Dunaszerda-
helyről, a Csallóközi Futóklub elnöke
és felesége Krisztina már szintén két
napja úton voltak. Roland nagyon jó
állapotban volt, mintha nem is futott
volna, csak a nagy melegre panasz-
kodott. 

10 órakor elrajtoltunk. A táv a ke-
rékpárúton volt kijelölve. Az első fris-
sítőállomás 5 kilométerre volt a rajt-
tól. Víz, izotóniás ital, kóla, vajaske-
nyér-szelet, keksz, csokoládé, ba-
nán, szőlőcukor. Odaérve elkaptam
egy poharat az asztalról. Menet köz-
ben, futva ittam néhány kortyot, és
haladtam tovább. Nagyon jól érez-
tem magamat, öt kilométernél 26:35
volt az időm. Ekkor úgy éreztem,
sima lesz ez a nap, bár, még 40 ki-
lométer hátra volt. Kisebb-nagyobb
csoportokhoz csatlakoztam, futás
közben beszélgettünk egy kicsit,

majd haladtam saját tempómban to-
vább. Fogytak a kilométerek, és csak
előzgettem az előttem futókat. Han-
gulatos falvak, szép tavaszi Balaton-
part, a víz illata és a szurkoló lako-
sok feledtették a még hátralévő 35
kilométer várható fáradalmait. Gon-
doltam, ha ezt az iramot bírom tar-
tani, akár egy fantasztikus időt is el-
érhetek. Közben egyre jobban tűzött
a nap, én pedig egyre jobban érez-
tem a szomjúságot, gyengeség vett
rajtam erőt. Csökkentettem a tem-
pót, de már éreztem, hogy nagy baj
van. Hibát követtem el. Keveset ittam
a táv első felében, és most nagy ha-
marjában lenyomtam egy liter vizet,
de továbbra is szomjazom. Minden
hiába, a szervezet már nem tudja
feldolgozni a nagyobb mennyiségű
vizet. Végem van! Izomgörcs, fájda-
lom, szenvedés vett rajtam erőt.
Szinte járni sem bírtam, mindez a
Tihanyi Apátság alatt. Mi ez, valami
jel? Vagy csak képzelődöm? Izom-
görcs ellen bevettem egy magné-
zium tablettát, de kellett vagy 10-15
perc, mire teljesen magamhoz tér-
tem. Addig lassú, csoszogó lépé -
sekkel, de próbáltam haladni tovább.
Nem adom fel! Nem adhatom fel! –
csak ez járt a fejemben. Hiszen Ba-
latonfüreden várnak rám a barátaim.
Ki kell bírni valahogy. Az utolsó két

kilométerre már egészen rendbe jöt-
tem. A Tagore sétányon felállított cél-
ban tapssal fogadtak. Időm 4 óra 33
perc, ami az aznapi 10. helyre volt
elég. A célban egy óra pihenés, majd
gyúrás következett. Beszélgetés a
barátokkal, Dunaszerdahelyről eljött
szurkolni a Hering házaspár, Veroni
és Laci. Ezúton is köszönöm nekik,
nagyon jólesett. Az esti, bőséges va-
csora után még sétáltam egyet a Ba-
laton partján és a Hírességek Park-
jában, majd álomra hajtottam feje-
met. 

Másnap reggel 8 órakor volt a rajt.
Balatonfüred – Siófok, 52 kilométer.
Korán keltem, hiszen rajt előtt leg-
alább három órával ildomos étkezni.

Meglepő módon, nem éreztem fá-
radtságot. Jól aludtam, és az előző
napi 44 kilométer fáradalmai is el-
szálltak. Újult erővel álltam tehát rajt-
hoz, aznapi tervemet egy egyenlete-
sebb, nyugodtabb tempóra módosí-
tottam: hat perc kilométerenként,
azaz 10 km/óra. Tudtam azt is, hogy
Balatonvilágosnál durva emelkedők
várnak ránk, de gondoltam, ha tar-
tom ezt a tempót, az is bőven bele-
fér. 

Elrajtolva Balatonfüredről, csodá-
latos panoráma tárult elém. Balaton
elöl, Balaton oldalt, mindenütt nagy
víz. Gyönyörű látvány. Aki ismeri, az
tudja, hogy Siófok pont szemben
van, és így körbenézve, elrettentő-
nek tűnt a még előttem álló 52 kilo-
méter. De mivel minden a fejben dől
el, gyorsan elhessegettem ezeket a
gondolatokat. Innen kezdve csak a
szép tájra, a laza futásra és a frissí-
tésre koncentráltam, okulva az előző
napi problémákból. Jól ment a futás.
Először 42 kilométernél kezdtem
érezni, hogy kicsit nehézkesek a lá-
baim. Tapasztalt futóként azonban
tudtam, ez a holtpont, amelyet ha le-
győzök….

Nemsokára az 50 kilométert jelző
táblához értem, ahol egy nálam ta-
pasztaltabb futót beérve és leelőzve
szárnyakat kaptam. Beleerősítettem,
gyorsítottam. Az utolsó két kilométert
9 perc 20 másodperc alatt tettem
meg. A célban célfotó és vastaps fo-
gadott, név szerint is köszöntöttek.
Boldog voltam! Legyőztem a távol-
ságot, legyőztem önmagamat, de
még számtalan más futót is. Az időm
5 óra 35 perc volt. Azt ünnepélyes
eredményhirdetésen kiderült, hogy
dobogós nem lettem, a kétnapi ösz-
szetett eredményem a 13. helyre volt
elég. Nagyon elégedett voltam így
is!

Ki kell próbálni, jövőre gyere te is.
Ez egy fantasztikus futóverseny volt,
egy igazi erőpróba”.

Kele Géza
Futónagykövet Szlovákia 

– Dunamocs

Az egyik előző interjú kapcsán, amelyet Kele Gézával készítettünk,
még egy kérdést tettünk fel kiváló atlétánknak. Az említett interjúban
ugyanis elmondta, hogy futónagykövetként Komáromban is közös
foglalkozásokat fog szervezni. Megmozdult valami? – kérdeztük Kele
Gézát.

„Igen, most már egy hónapja, minden hétfőn kocogást tartunk, 17 óra-
kor rajtolunk a termálfürdő bejáratától, de a Vág-hídnál is lehet hozzánk
csatlakozni 17 óra 10 perckor. Jelenleg rendszeresen 7-8 futó tart velem,
kb. egy órát futunk, mindenki a saját tempójában. Szeretnék még több
sportolni vágyót meghívni ezekre a közös foglalkozásokra. Azokat is, akik
csak pár percet akarnak kocogni, gyalogolni, vagy csak éppen valahova
tartozni. Mindenki csatlakozhat hozzánk, mert mindenki számára van
program” – mondta el lapunknak Kele Géza. 

Nos, komáromiak, itt a ragyogó alkalom! 

Kele Géza a siófoki célban


