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A villanyóra-leszerelés
sem egyszerű dolog

Aranyéremért küzdenek
a komáromi kosarasok

Orvosok
nővérek nélkül?

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a DELTA-spoRT-ban

Jövő heti számunkban közöljük
a XXI. Komáromi Napok műsorát

Támadnak
a kullancsok
Amárcius végétől június elejéig

tartó időszakban a legaktívab-
bak a kullancsok.

Tisztában kell lenni a kockázatok-
kal, és meg kell tenni a lehetséges

óvintézkedéseket. Ha valaki a ter-
mészetben tölti az időt, használja a
drogériákban, illetve patikákban
kapható kullancsriasztó szereket, a
turisták számára pedig azt javasol-
ják, hogy a kijelölt útvonalakról ne
térjenek le, ne vágjanak át sűrű alj-
növényzetű területeken.

Folytatás a 3. oldalon

Április elején kezdődött el a Tesco nagymegyeri bevásárló-
központjának építése. A Thermál Városi Sportklub stadion-

jának közvetlen szomszédságában előbb előkészítő talajmun-
kákat végeznek az erőgépek, az építkezés területének egy részén
még geológiai és archeológiai vizsgálat is folyik.

Folytatás a 7. oldalon

Célegyenesben a Tesco-bolt
építése, szalagvágás júliusban

Szinte naponta hallani
olyan történeteket,

amikor a házról házra, la-
kásról lakásra járkáló
ügynökök becsengetnek
a mit sem sejtő polgár aj-
taján, és felkínálják a
„csodát”, amelyet csak és
kizárólag ők tudnak bizto-
sítani. Sajnos, nagyon so-
kan azonnal bedőlnek az
egyébként jól kioktatott,
bár néha túlságosan is
erőszakos ügynökök „elő-
adásának”. Ennek követ-
kezményeképp aztán sok-
szor elhamarkodottan
biggyesztik oda aláírásu-
kat, aminek a későbbiek
folyamán kellemetlen kö-
vetkezményei lehetnek. Mi
tagadás, az ügynökök
sokszor szándékosan té-
vesztik meg ügyfelüket,
hiszen tevékenységüket
nem ingyen végzik, min-
den „meggyőzött” ügyfél
után jutalom üti a marku-
kat. És ilyenkor gyakorta
megfeledkeznek az er-
kölcsről, a tisztességes
üzletkötés alapvető sza-
bályairól.

Folytatás a 3. oldalon

Az Európai Parlament és az Európai
Tanács döntéseinek értelmében,

2012. június 26-a után már nem lehet a
szülők útlevelébe beíratni 5 évnél fiata-
labb gyermekeiket, mint ahogy azt ed-
dig megtehették. Minden gyermek, te-
hát az újszülött is, saját útlevéllel kell,
hogy rendelkezzen külföldre való uta-
zás esetén. Az egy személy – egy út-
levél elvet szem előtt tartva hozták meg
döntésüket az európai ügyekért felelős
képviselők. Eddig csak 5 éves kortól
volt szükséges az önálló útlevél gyer-
mekek számára. Természetesen, a
döntéshozók gondoltak azokra is, akik
olyan érvényes útlevéllel rendelkeznek,
amelybe gyermekük már be van írva.
Ezek a személyek az útlevél érvényes-
ségének kitöltéséig tovább használhat-
ják azokat, és gyermekük az ő kísére-
tükben továbbra is szabadon utazhat
külföldre. Az említett időpont után csak
a szülők útlevelébe való beírás lehető-
sége szűnik meg.

Szakemberek szerint a döntés felvet
néhány érdekes kérdést is. Egy újszü-
lött gyermek újonnan kiállított útlevele
kétéves koráig érvényes, de közismert,
hogy a gyermek arca másfél év alatt
szinte teljesen megváltozik. Többé-ke-
vésbé tehát ezekben az esetekben for-
malitásról van szó, mivel az útleveleket
ellenőrző hatóság csak nehezen tudja
majd beazonosítani az útlevél tulajdo-
nosát.

-bör-

Újszülötteknek is
saját útlevél
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Kommentár

A fekete lyuk egy
nem létező égitest

A hetvenes években di-
vatos kifejezéssel szólva,
a válság begyűrűzött hoz-
zánk. Az egzisztenciálisan
ellehetetlenült emberek tö-
megei már nem a jövőt fél-
tik, hanem a jelenért ag-
gódnak. Így alakul ki a kö-
zösségi válságtudat, amely
a komáromi térség min-
dennapjait egy születőben
lévő válságrégió kereteibe
zárja. Ebben a közegben

természetes reakcióként kopnak el az alkotó ener-
giák, egyre szűkebb tér jut a jövőt firtató kérdések fel-
vetésének. Miközben a helyi politika évtizedes fázis-
késéssel felismerte, hogy a stratégiai távlat nélkülöz-
hetetlen a régió fejlődésének előmozdításához, addig
a polgárok javarésze a mindennapjait meghatározó lét-
bizonytalanságra azonnali megoldást szeretne.

A történelmet ismerők jól tudják, hogy a társadalmi
válságtudat miért vezet törvényszerűen mindig ugyan-
ahhoz az ördögi körhöz. A politikai osztály rövid távú
reakciója a válságtudat elmélyülésére ösztönösen a fe-
lelőtlen populizmus és a szociálpszichológiából ismert
módon, az ellenségkép megteremtése. A felelőtlen
populizmust épp a gyors megoldások reménye szüli
meg, ami azonban, következményeit tekintve, tovább
mélyíti a válságot. Amikor pedig már egy politikai kö-
zösség képtelen pozitív üzenet megfogalmazására,
hogy táborát egyben tartsa, ellenségképet keres és ta-
lál.

A társadalmi válságtudat elmélyülésének következ-
ményei, jól beláthatóan, katasztrofálisak. Ha egy idő
után a gazdasági válság enyhül is, a társadalom vég-
letesen megosztottá válik, energiáit az elkeseredetten
gyűlölt más véleményt vallókkal való szembenállás
köti le. A felvidéki magyarság, s ezen belül régiónk is,
egyre inkább magán viseli saját angyalainak és dé-
monainak árnyékát. Ennek tudatában leszögezhetjük,
hogy a sikeres válságkezelés nem alapulhat a társa-
dalom megosztásán, a felvázolt stratégiai távlatokat
minden társadalmi réteg számára vonzóvá kell tenni.

Ha sikeres válságkezelést szeretnénk, mindenek-
előtt két nagy akadályt kell leküzdeni. Le kell győznünk
a társadalom kishitűségét és a politikai osztály nagy-
ravágyását. A kishitűség gúzsba köti a polgárok alkotó
energiáját, a nagyravágyás pedig a politikusok által
megkötött józan kompromisszumok lehetőségét zárja
ki. A harmadik nagy ellenfél a közöny. A közöny per-
sze éppen a kishitűségből, a tehetetlenség érzéséből,
s a politikai osztályra aggatott sztereotípiákból fakad.
Nem kell nagy csoda a közöny leküzdéséhez, pusztán
csak annyi, hogy akit megbíztak a cselekvés felelős-
ségével, tisztességes legyen, s az is tudjon maradni.

Néhány éve újévi beszédben hallhattuk Sólyom
László akkori köztársasági elnöktől: a tisztesség hosz-
szú távon megéri. Sólyom László politikai krédója biz-
tos úrvezető, még akkor is, ha az értékeket gáncsok
nélkül relativizáló korunkban megmosolyognivalónak
hat. Nekünk, magyaroknak, már csak az elmúlt száz
év történelme miatt is, érzékünk van a sorok között
üzenni, s onnan olvasni. Hát ezért mondom, hogy fel
a fejjel Komárom, a fekete lyuk egy nem létező égitest!

Kolek Zsolt

Folytatás az 1. oldalról
Hazatérve mindenki tartson „kullancsvizi-
tet", ha pedig valaki bőrében kullancsot ta-

lál, azt speciális csipesszel azonnal el
kell távolítani. Nálunk a kullancsok két-

féle betegséget terjesztenek. Az egyik
a Lyme-kór, míg a másik a kullancs-

enchephallitis, vagyis a vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladás.

A vírusos agyvelőgyulladás
influenzaszerű tünetekkel

kezdődik, majd kialakulhat
agyhártya-, agyvelő- vagy
gerincvelő-gyulladás,

amely eszméletvesztéssel, légzészavar-
ral, gyakran bénulással jelentkezik. Ez a betegség nem gyó-
gyítható, azonban védőoltással megelőzhető. A Lyme-kór ez-
zel szemben bakteriális fertőzés, így antibiotikumos keze-
léssel gyógyítható. Amennyiben a kullancscsípés helyén az
eltávolítás utáni 10-12 nappal kokárdaszerű, középen elfe-
héredő folt jelenik meg, Lyme-kórra lehet gyanakodni. Ebben
az esetben a gyógyszeres kezelés megkezdésével a beteg-
ség jól gyógyítható. A tavalyi évben 110 esetben betegedtek
meg a kullancsencephallitisel, amely az eddigi nyilvántartott
legtöbb beteg az elmúlt 20 évben. Ezért szükséges komolyan
venni a védőoltások alkalmazását, főleg azoknak, akik a
Vág folyó partjain laknak, tehát Szlovákia délnyugati terüle-
tein. A biztosítók közül a Dôvera teljesen ingyen téríti, az
Union biztosító fél árát téríti, az Általános Egészségbiztosító
pedig nem téríti a vakcinát. -ga-

Folytatás az 1. oldalról
Egy ilyen esetet mondott

el szerkesztőségünkben
egyik olvasónk, aki saját
bőrén tapasztalta ki egy há-
zaló ügynök valamennyi be-
gyakorolt trükkjét, s csak an-
nak távozása után ébredt fel
benne a gyanú, hogy itt va-
lami nagyon nincs rendjén.
Egy hölgy csengetett be
hozzá, aki egészen kedvező
áron kínálta fel az olcsóbb
villanyáramot úgy, hogy az
ügyfélnek semmit nem kell
tennie, csak az olcsóbb szol-
gáltatást el kell fogadnia. Ki-
nek ne tetszene az ilyen jól
hangzó kínálat? Az ügynök
megkérte az elégedettnek
látszó ügyfelet, mutasson
neki egy számlát, amelyet az
eddigi szolgáltatótól kapott.
Arról kiírt néhány adatot,
majd kitöltötte egy új szerző-
dés formanyomtatványát. Mi-
előtt azt az ügyfél aláírta

Vigyázzunk a házaló

ügynökökkel!
volna, még megkérdezte az
ügynököt: „Ugye, a szolgál-
tató nem változik?” Az
ügynök feltalálta magát, mert
elmagyarázta, hogy az ad-
digi szolgáltató – jelenleg
még a legnagyobb az or-
szágban – helyett az Ener-
getické centrum (Energetikai
Központ) fog szerepelni,
egyébként semmi más vál-
tozás nem lesz. Na, és a
kedvezőbb ár. Ez annyiban
megtévesztő, hogy bármely
szolgáltatónak lehet, sőt van
is energetikai központja, te-
hát a szolgáltató személyé-
nek megváltoztatásáról szó
sem esett.

Az elégedettnek látszó
ügyfél így annak tudatában
írta alá a szerződést, hogy a
szolgáltató nem változott,
csak kedvezőbb árat kínált
szolgáltatásáért. Az ügynök
távozása után olvasónk gya-
nút fogott, és újra elolvasta a
szerződést. Ekkor fedezte
fel, hogy őt csúnyán megté-
vesztették, és akarata elle-
nére megváltoztatták a szol-
gáltatót. Néhány nappal ké-
sőbb felhívták telefonon, el-
ismételték a szerződésben
lefektetett feltételeket, és ek-
kor tudta meg, hogy szerző-
dése öt évre szól, amiről a
szerződés nála maradt má-
solatában még csak említés
sincs(!?) Tehát egy újabb át-
verés. A kedvezőbb ár sem

szünk kiküszöbölni a mun-
katársaink által elkövetett hi-
bákat, hiányosságokat, kö-
rülbelül négy százalékuknál
sajnos, mégis megállapítunk
hibákat. Eladóinknak kötele-
zően meg kell lenniük jelölve
cégünk logójával ellátott ki-
tűzővel, amelynek tartal-
maznia kell az eladó nevét
és azonosító számát.
Ugyanúgy, valamennyi for-
manyomtatványunk tartal-
mazza cégünk logóját, és
minden olyan adatot, ame-
lyek szerint azt könnyen azo-
nosítani lehet. A hibákat el-
követő eladókat szankcio-
náljuk, komolyabb esetek-
ben jogi intézkedéseket is fo-
ganatosítunk cégünk jó
hírnevének rontása címén.
Feltételezem, hogy egy saj-
nálatos félreértésről van szó,
mivel a Nyugat-szlovákiai
Energetikai Művek két le-
ányvállalatukon keresztül
biztosítják a szállítást, csak a
szolgáltató neve változik
Energetikai Központra, ami
semmi mást nem jelent, mint
hogy az ügyfél tőlünk kapja a
számlát, ellenőrizhetően ala-
csonyabbat, mint az előzőek
voltak. Az egyéb szolgálta-
tásokat, mint az áramkiesés
megszüntetését, a fogyasz-
tóórák leolvasását és egye-
beket, továbbra is a szállító,
tehát a Nyugat-szlovákiai
Energetikai Művek végzi el.
Ami a panaszos szerződé-
sét illeti, nos, van két megol-

lefonon felhívjuk ügyfelünket,
megkérdezzük, érti-e a szer-
ződés lényegét. Amennyiben
telefonon nem elérhető, úgy
levélben tesszük meg
ugyanezt. Úgy gondolom, ez
korrekt hozzáállás a szerző-
dések megkötéséhez.
Amennyiben tehát az önök
olvasóját mindezek ellenére
bármilyen sérelem érte ré-
szünkről, úgy jogában áll a
megadott időben semmissé
nyilvánítani az általa aláírt
szerződést. A másik, hogy
még egyszer tüzetesen
meggyőződik annak előnyös
feltételeiről, és elfogadja azt”
– mondta el az ügyvezető
igazgató.

A tisztánlátás kedvéért
szögezzünk le egy dolgot.
Az energetikai szolgáltatá-
sok terén is egyre nagyobb a
konkurencia, ami általában
leszorítja a már-már egekbe
szökő árakat. Ez a fogyasz-
tóknak határozottan jó jel,
esetünkben viszont egészen
másról van szó. Röviden, a
kínálat alapos, minden kér-
dést tisztázó elmagyarázása
után, mindenféle trükkös
mellébeszélés nélkül, az
ügyfélre kell bízni a döntést.
Nem egy esettel találkoz-
tunk, amikor az új szolgál-
tató hasznot hozott az
ügyfélnek, aki olcsóbban ju-
tott hozzá a villany, a gáz, a
telefon és egyéb szolgálta-
tásokhoz. Esetünkben ez
sajnos nem igaz. Nem árt te-
hát részleteiben is utána-
nézni az új szolgáltatónak és
az általa felkínált feltételek-
nek.

Böröczky József

igaz, mivel az eladó a be-
mutatott számláról írta le az
előző árat.

Az ügyben megkerestük
az Energetické centrum
(Energetikai Központ)
ügyvezető igazgatóját, Žanet
Müllerovát, aki a következő-
ket mondta el lapunknak:
„Annak ellenére, hogy igyek-

dás. Bár a törvény hét napot
szab meg a szerződés alá-
írásának napjától annak
megszüntetésére, a mi cé-
günk ezt 14 napra emelte,
hogy ezzel is elegendő időt
adjunk ügyfelünknek annak
meggondolására. A szerző-
dés megkötése után még te-

Atisztességes bér az, amiből az em-
berek különösebb gond nélkül meg

tudják oldani mindennapos problémáikat,
és ha lehetséges, még jut lakásvásár-
lásra, üdülésre, esetleg más, mondjuk lu-
xuscikkek megvásárlására is. Ez a lehe-
tőség azonban csak egy bizonyos réteg-
nek adatik meg kis hazánkban. Legtöbb
helyen az alkalmazottak csak a ledolgo-
zott órákért, illetve teljesítmény után van-
nak bérezve, azt is inkább a bérhatárok al-
sóbb szintjein. Persze, ez is egyre keve-
sebb embernek jut, hiszen rohamosan
emelkedik a munkanélküliek száma.

Nem úgy a Szlovák Parlamentben. Az áp-
rilis 4-i ünnepi ülés időtartama, szünetekkel
együtt, mindössze 12 óra volt. Ebben a hó-
napban, ha valami egészen különös ok nem
adódik egy újabb ülés összehívására, a kép-
viselők már nem találkoznak. Áprilisi bérükre
azonban jogosultak, függetlenül minden te-
vékenységüktől. A képviselők átlagbére 2012-

ben 3.460 € lesz, persze, ha év közben nem
emelik meg saját bérüket. Ebből könnyen ki-
számítható, hogy a „ledolgozott” 12 óráért
járó órabérük 288 € (!?) Míg 2011-ben 1.899
€ volt a képviselők alapbére, ma ez 1.961 €
pótlékok nélkül. Ehhez jön az 1.615 € pótlék a
pozsonyi, illetve 1.385 € a vidéki állandó lak-
hellyel rendelkező képviselőknek.

A média képviselői több parlamenti képvi-
selőt is megszólítottak a 288 €-s órabér ürü-
gyén. A vélemények ebben a kérdésben kü-
lönböztek, bár senki nem kifogásolta, ezt a
jelenlegi gazdasági helyzetben igencsak
nem korrekt bérezési formát. A Keresztény-
demokrata Mozgalom képviselőjének, Mo-
nika Gibalovának kijelentését azonban
„aranyköpésnek” is vehetnénk, ha éppen
nem ilyen komoly témáról szólna a történet.
Íme: „Nagyon nehéz kérdés. Nekem elég
annyi, amennyi van!”

Nos, kedves képviselőasszony, valóban
nehéz volt a kérdés, de válaszát most spe-
ciel, el tudjuk hinni! -ky-, fotó: net

Nem rossz órabér

Alig lépett hivatalába Robert Fico újon-
nan kinevezett kormánya, máris ko-

moly problémával kell szembenéznie. Per-
sze, ezekből van (lesz) több is, de elsőként
talán a munkatörvénykönyv megváltozta-
tása feszíti egymásnak a kormány két tag-
ját. Ján Richter, a szociális ügyekért is fe-
lelős, valamint Tomáš Malatinský, gazda-
sági miniszter néznek farkasszemet, az
Iveta Radičová miniszterelnöksége alatt
elfogadott munkatörvénykönyv kapcsán.

Mint tudjuk, a Smer-SD választási prog-
ramjában szerepelt a munkatörvénykönyv
egyes részeinek megváltoztatása, illetve a
2007-es állapotok visszaállítása azzal a hi-
vatkozással, hogy az érvényben lévő első-
sorban a munkáltatókat részesíti előnyben a
munkavállalókkal szemben. És itt már nem-
csak szakmai, de politikai ütközet is várható.
Ján Richter ugyanis a Smer-SD hűséges tag-
jaként, tehát a választási programban lefek-
tetett alapelvek betartásáért is felelős politi-
kusként, míg Tomáš Malatinský, a vállalkozói
szféra képviselőjeként, pártonkívüli minisz-
terként száll majd harcba „igaza” megvédé-

séért. Politológusok és egyéb szakértők vé-
leménye szerint azonban nagy valószínű-
séggel, kompromisszummal végződik majd
ez a vita, és hogy mindkét miniszter elérje cél-
ját, inkább néhány kozmetikai simítás történik
majd.

Juraj Borgula, az egyébként komáromi
származású, Gépipari Munkáltatók Szövet-
ségének alelnöke így látja a vita kimenetelét:
„A demokráciában az úgy működik, hogy a
többség szava dönt. Bár nem tudok egyetér-
teni a Smer-SD javaslataival, nincs kifogá-
som egyes változásokkal szemben. Ez jó al-
kalom lehet arra is, hogy a törvényből eltűn-
jenek bizonyos hiányosságok és erőszakos-
ságok, amelyekről a kormány eddig nem be-
szélt. Felteszem a kérdést, mi előnyösebb a
munkavállalónak? Az elbocsájtás, illetve nem
alkalmazás, vagy a bérek kisebb csökke-
nése? Végül is, a munkatörvénykönyv csak
jelentéktelen mértékben befolyásolja a mun-
kanélküliséget, döntő továbbra is a világ gaz-
daságának növekedése illetve csökkenése
lesz, főleg Indiára, Kínára és Németországra
gondolok elsősorban” – mondta el Juraj Bor-
gula. -böröczky-

Az első próbatétel
Több képviselő már néhány óra után kimerült az első munkanapon Támadnak a kullancsok

Egyre gyakrabban hallani olyan esetekről, amikor a
magánpraxist folytató orvosok mellől eltűntek az

egészségügyi nővérek. Sajnos, mindezt a nővérek bére
körüli zűrzavaros helyzet idézi elő. Különösen a vidéki
városokban, falvakban hallani egyre több ilyen törté-
netről, ami semmiképpen nem vezet az egészségügy
problémáinak komplex megoldása felé. Igaz, ezzel a lé-
pésükkel törvényt sértenek, viszont a mai helyzetben
sokan nem látnak más kiutat a kialakult helyzetből,
pénztelenségből.

Egyes hírek szerint,
már nemcsak az általá-
nos, de a szakorvosok is
ilyen megoldáshoz kény-
telenek folyamodni.
MUDr. Pásztor László, a
magánpraxist folytató or-
vosok országos szerve-
zetének elnöke, az egyik
lapnak nyilatkozva el-
mondta, hogy ezekben
az esetekben is, akár rö-
videbb munkaidővel, de
mindenképpen kellene
alkalmazni egészség-
ügyi nővéreket a rende-
lőkben. A végleges meg-
oldáshoz vezető út –
Pásztor László vélemé-
nye szerint – a kisebb,
főleg vidéki rendelők fi-
nanszírozásának egy-
szer s mindenkori meg-
oldása lenne. „A ma-
gánpraxist folytató orvosnak, legalább 1300 páciensének
kellene, hogy legyen ahhoz, hogy az egészségügyi biztosí-
tótól megkapja a 3000 eurót a rendelő működtetésére. Eb-
ből meg tudná oldani az egészségügyi nővér 540 eurós bé-
rét is. Ezzel ellentétben, a vidéki rendelőkhöz tartozó körze-
tek csak ritka esetekben tudják biztosítani ezt a páciensi kört,
tehát az orvosok saját hibájukon kívül kerülnek kényszerpá-
lyára” – mondta el Pásztor László. -bj-

Orvosok nővérek nélkül?
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Levelet hozott a postás Nagykesziről, mely-
ben egy idősebb házaspár arról panasz-

kodik, hogyan jártak a villanyáram-szolgálta-
tóval. Olvassunk bele a levélbe, hogy megért-
sük, miről is van szó.

„Sérelem ért bennünket az energiaszolgáltató ré-
széről. A történet azzal kezdődött, hogy 2011.
szeptember 23-án leszerelték az éjjeli áramra
szolgáló órát, ezt saját kérésünkre tették. Pár nap-
pal előtte felhívtam telefonon a szolgáltatót, hogy
szeretném kiköttetni, mert nincs rá szükségünk.
Az időpontban meg is egyeztünk. Jött a szerelő a
megbeszélt napon, le is szerelte. Eddig minden
rendben is ment. Aztán 2011 októberében kaptunk
egy számlát (32,10 euró), ezután kaptuk a havi
számlákat az utolsó három hónapra, ez egyenként
83,63 euró. Ezeket minden hónapban pontosan
befizettem. 2012 január első hetében ismét kap-
tunk egy decemberre szóló csekket, hogy fizes-
sem be, mert ha nem, kikapcsolják az áramot. A
csekket nem fizettem be, hisz már egyszer meg-
fizettem, még csak nem is késtem. Úgy gondoltuk,
hogy esetleg elkeveredett, ezért felmentem a köz-
ségi hivatalba, lefénymásoltattam 2011 szeptem-
berétől decemberig az összes csekket. A fény-
másolathoz írtam pár mondatot és borítékoltam.
Erre a levélre nem reagáltak, megnyugodtunk,
hogy minden rendben van, de mégsem, ugyanis
február 6-án reggel jött egy fiatalember, a villa-
nyosoktól küldték, hogy ki fogja kapcsolni az ára-
mot, mert tartozásunk van. Mind a ketten a fér-
jemmel meglepődtünk, hisz mindent befizettünk

és a bizonylatokat el is
küldtük. Elővettem a csek-
keket, a papírokat , meg-
mutattuk neki, ő látta, hogy
tényleg be van fizetve min-
den, de ő tehetetlen, neki
kiadták parancsba, csak a
dolgát végzi. Végül sikerült
megegyeznünk, azt taná-
csolta, hogy a nap folya-
mán hívjuk fel Nyitrát és
kérdezzük meg, valójában
mit követtünk el. Miután el-
ment, felhívtam Nyitrát,
ahol az üzenetrögzítő kap-
csolt be. Nem bírtam ide-
gekkel, letettem a telefont.
Majd másodjára is próbálkoztam, ekkor 5-6 perc
után végre sikrült beszélnünk a nyitrai ügyfélfo-
gadóval. Elmondtam a problémám, a hölgy kérte
a számlaszámot, és mondta: várjak, utánanéz,
újabb zene következett jó 5-6 perc vagy több is el-
telt, mire újból jelentkezett, és közölte, márpedig
a decemberi hónapot másodszor is ki kell fizetni,
mivel csere volt. Nem tudom már, milyen parag-
rafust mondott, mert nagyon dühös voltam és
nem értettem az egészet, mivel semmilyen csere
nem volt, de ezt mindhiába mondtam. Már nem
akartam tovább vitatkozni, nem láttam értelmét,
ezért megkérdeztem, mi a teendő, hajlandó va-
gyok újból kifizetni. Azt mondta, februárban visz-
szakapjuk, csak azt nem értem, akkor meg minek
kell befizetni. Bementem a postára, feladtam a
csekket. Azonban azóta sem történt semmi válto-
zás. Ezzel a levéllel csak azt szeretnénk, mások

is tudják, hogy ilyen dolgok is van-
nak, és ha ilyen helyzetbe kerülnek,
azonnal hívják a szolgáltatót, és ne
levelezzenek, hanem tisztázzák a
dolgokat minél hamarabb – írta tár-
gyilagosan levelében az F. házas-
pár.

Természetesen megkerestük az
érintetteket, F. Lajost és feleségét
Margitot, akik nagyon fel vannak há-
borodva az eset miatt. Egyszerűen
nem értik, hogy lehet az, hogy tör-
vénytisztelő állampolgárokkal, akik
lelkiismeretesen fizették a havidíjat,
így bánjanak. Nem volt soha elma-
radásuk. Ottjártunkkor, a házigazda
mutatta a villanyszekrény óráját, és

szemmel láthatóan hiányzik az egyik óra, mely az
éjjeli áram működésére szolgált. Akkor meg miért
fizetnek már négy hónapja ugyanannyit, mintha
két villanyórájuk lenne. Jogos a kérdés!

Következő utunk Érsekújvárba vezetett a vil-
lanyszolgáltató által működtetett irodába, hogy
megtudjuk kérdésünkre a választ. A pultnál ülő
hölgy meghallgatva a problémánkat, a következőt
mondta: A kifizetett összegeket majd leszámolják
a januártól májusig esedékes havidíjból. Valamint
a már befizetett összegekből levonják a négy hó-
napi havidíjat, tehát nem kell havidíjat fizetniük.

A házaspár azonban kételkedve fogadta a vá-
laszt. Így már csak reménykedni tudnak, hogy en-
nek a hercehurcának lassan vége lesz, az áram-
szolgáltató betartja ígéretét, és visszakapják a
befizetett pénzösszeget.

Kép és szöveg: -pint-

Nagykeszi

Ógyalla

ANyitrai Kerületi Hivatal isko-
laügyi, ifjúsági és sportosz-

tálya a Kerületi Művelődési Köz-
ponttal közösen az „Európai hét a
drog elleni harc” jegyében az el-
múlt év novemberében ismét
meghirdette a középiskolások
plakát-versenyének hetedik évfo-
lyamát.

Az idei évfolyamban a tanulók két
téma közül választhattak: 1. Min-
denki saját maga rajzolja az életét,
2. Tegyük fel a férfi/női szemüveget
–másképp látjuk a világot? A részt-
vevők két kategóriában - számító-
gépes grafika és képzőművészeti
technika - versenyeztek.

A versenybe a Nyitrai kerület ha-
táskörébe tartozó oktatási intézmé-
nyek közül 30 középiskola, 184 ta-
nulója kapcsolódott be. A 203 mun-
kából 119 számítógépes grafikával
készült. A képzőművészeti technika
kategóriában 84 alkotás született.

A hattagú szakmai zsűri a munkák
tematikai feldolgozását, mondaniva-
lóját, igényességét, a plakát minő-
ségét, valamint esztétikai és képző-
művészeti feldolgozását értékelte.

Ennek alapján 13 középiskolából
összesen 50 alkotást választott ki,
ezek vándorkiállításon vesznek majd
részt. Az értékelt tanulók között van
Petkó Veronika, az Ógyallai Építé-

szeti Szakközépiskola második osz-
tályos tanulója, aki a képzőművé-
szeti technika kategóriában máso-
dik helyet ért el „Repülök” c. plakát-
jával. (miriák)

A szerző felvétele

Kiértékelték Az év plakátját

A villanyóra-leszerelés sem egyszerű dolog

Húsvét előtt koncerten jártam a
Mokka Art Caféban. Ölvecky

András zongorázta és énekelte
Dés László dalait. Mélyen átélve
énekelt. Nekünk is megmutatta a
zeneszerző emberi témáit, egyedi
dallamait. Dékány Niki, mint ven-
dég, két Dés-dalt adott elő. Még a
koncert előtt beszélgettünk.

• Miért az a koncert címe, hogy
„Ennyi a dal”?

András: – Így életszerű. Beülök a
zongora mögé, Niki mellém ül, éne-
kelünk, és ennyi a dal.

• Mennyit próbáltatok?
Niki: – Először úgy volt, négy da-

lom lesz, végül kettőben maradtunk,
amit két alkalommal próbáltunk, s
ma este előadom. Összeszokott pá-
ros vagyunk.

András: – Kitapasztaltuk már,
hogy minél többet próbálunk egy
dalt, annál rosszabb.

Dékány Niki: – Mert, ha sokáig
próbáljuk, akkor ezt is, azt is belera-
kunk, és giccses lesz. Mi pedig azt
szeretnénk, ha egyszerű és őszinte
maradna.

• Hogyan találkoztatok?
Niki: – Négy évig évfolyamtársak

voltunk a Selye János Gimnázium-
ban. Bandi az egyik szavalóverse-
nyen figyelt fel rám. A kapcsolat
egyre szorosabb lett. Együtt játszot-
tunk a Komáromi Alternatív Szín-
padban, később pedig együtt felvé-
teliztünk a színművészetire, Buda-
pestre, egyedüli felvidékiként. Én
még nem adtam fel.

András: – A képzelt riport
egy amerikai popfeszti-
válról című zenés da-
rabban tavaly Kiss
Péntek József ren-
dező Nikire osz-
totta Beverly sze-
repét, jómagam
Manuelt alakítot-
tam. Így indult a
közös zenés
munkánk. Azután
jöttek a tárlatnyitók
a gimnáziumban, a
fellépések. Külön kö-
szönet Spátay Adri-
anna tanárnőnek, hogy
mindig hitt bennünk.

Mennyi a dal?
Beszélgetés Ölvecky Andrással
és Dékány Nikivel

• Miképp választottad Dés László
dalait?

András: – Ezek a mi dalaink. A mi
szerelmeinkről, csalódásainkról, elvá-
lásainkról szólnak. Ha nem merünk
valamit elmondani, el tudjuk énekelni,
vagy meg tudjuk hallgatni, mit nem
merünk kimondani egymásnak. Régi
vágyam volt ez a koncert. Most értek
meg bennem a Dés-dalok, hogy elő-
bújjanak.

Niki: – Remélem sokáig együtt ma-
rad a mi duónk. Kerüljek bárhová, ha
András felhív, mindig azt fogom mon-
dani, jövök. Kép és szöveg:

Bárány János

A 3030 négyzetméter területen lévő
létesítmény minden igényt kielégítő
1- és 2-ágyas szobákban kínálja
szolgáltatásait, olyan modern, lég-
kondicionált helyiségekben, ame-
lyekhez külön fürdőszoba és mellék-
helyiség is tartozik. De nézzük meg,
miben is extra a csallóközaranyosi
nyugdíjasotthon. Először is: három-
féle szolgáltatást nyújt. Az egyik a
klasszikus nyugdíjasotthon, amely-
nek kapacitása 54 fő. A járásban
egyedülálló az Alzheimer-központ,
ahol 39 beteget tudnak ellátni, a har-
madik szolgáltatásuk pedig az utó-
gondozó központ, amely szintén

egyedüli járásunkban. Ennek a rész-
legnek a befogadóképessége 33 sze-
mély. A szolgáltatások közül kiemel-
kedik a napi 5-szöri étkezés, egész-
ségügyi problémák esetén nem gond
a diétás étkeztetés sem. A nap folya-
mán teljeskörű orvosi ellátást biztosí-
tanak napi 24 órás egészségügyi fel-

ügyelettel. Az otthon lakói számára
a gyógyszerek és egészségügyi

segédeszközök biztosítva van-
nak. Minden ágy mellett jel-
zőrendszeres nővérhívó ké-
szülék van elhelyezve. Az el-
látás személyre szabott ápo-

lási és gondozási terv alapján
működik az ügyfél igényei sze-

rint. Ezenkívül mentálhigiéniai,

életvezetési tanácsadással is ellátják
a lakókat, sőt kivételesen egyéni eset-
kezelést is vállalnak.

A szociális otthonnak fontos a hoz-
zátartozók és ügyfeleik közötti jó kap-

csolat kiépítése és segítése. Ebben a
központban a hitélet gyakorlásának
lehetősége is adott saját kápolnában.
Fontos tényként említik a közösségé-
pítést, közösségi programok szerve-
zését, születés- és névnapok megün-
neplését, valamint a jeles ünnepeknek
a megtartását. Többek között sza-
badidős tevékenységekről is gondos-
kodnak, így olyan programok kialakí-
tására is törekednek, melyek az idős
személyek szellemi és fizikai kondíció-
jának a javítására szolgálnak, mint pl:
a virágok ápolása, akvarisztika, kézi-
munkák stb.. Odafigyelnek az idős-
kori tornára is, s igény szerint masz-
százst is alkalmaznak.

Akik szeretnének kikapcsolódni,
azoknak kirándulásokat szerveznek,
valamint állandó televízió, napilap,
folyóirat, DVD használat is lehetsé-
ges, sőt tartalmas beszélgetésekre is
igényt tarthatnak a társalgóban. Min-
den valószínűség szerint népszerű

lesz a hobbisarok, ahol az ügyes kezű
egyének hódolhatnak szenvedélyük-
nek.

A személyzet segítséget nyújt a hi-
vatalos ügyek intézésében, valamint
az értékek és vagyon megőrzésében
is. A parkolási lehetőség biztosított
az intézet előtt. Külön említsük meg
az otthon tanácsadó és tehermente-
sítő szolgálatát, amellyel az Alzhei-

meres vagy egyéb súlyos egészség-
károsodásban szenvedő betegek
családtagjainak kívánnak segíteni.

Röviden mindezt nyújtja a csalló-
közaranyosi Szociális Ellátó Központ,
mely egy régóta várt létesítmény az
időskorú emberek számára. Az át-
adás másnapján nyitott napot tartot-
tak a központ vezetői, ahol a nagykö-
zönség is betekintést nyerhetett a mo-
dern, minden igényt kielégítő központ
apró részleteibe.

Kép és szöveg: -pint-

Régiónk egyedülálló létesítménye
Április 13-án, pénteken ünnepé-

lyes keretek között átadták
rendeltetésének a Csallóközara-
nyoson létrehozott szociális ott-
hont, melyet a Centrál nonprofit
szervezet működtet majd kelle-
mes, tiszta környezetben.
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Úgy néz ki, hogy az
előre beígért genetikai

bomba kezd működésbe
lépni, nemcsak Szlovákiá-
ban, de mindazon orszá-
gokban, ahol sűrített ro-
kontenyésztés folyik.
Egyre több helyről kaptunk
olyan jelentést, hogy fül
nélküli nyulak születtek,
teljesen normális szülők-
től. A nyulászok csodál-
koznak, hogyan lehet ez?

Fajtatiszta állományok utó-
dai között is felbukkanhatnak
és fel is bukkannak fül nélküli
egyedek. Az ok egyértel-
műen a sűrített rokonte-
nyésztés. A jelenségért egy
hibás gén okolható. Ezt a je-
lenséget az öröklödés egyik
válfajával, az ún. homomeria
elméletével magyarázzák,
és arra jöttek rá, hogy a nyul-
aknál a fülek öröklése három
egyirányú működő géntől az
L1 - L2 - L3 intragéntől függ-
nek. Megfigyelték, hogy a
gének mindegyike felelős a
fülkagylók növekedéséért.
Egy kontribúciós gén jelen-
léte normális esetben, ahol
nem sérült az intragén, akkor
folyamatos növekedés ész-
lelhető, attól függően, milyen

fajta nyúllal állunk szemben.
Ez a folyamat normális eset-
ben magától működik. De ha
például a nyulunk második
filiális (F2 keresztezés), ak-
kor már a nemzedékben ha-
sadásra kerülhet sor, tehát
még az is benne van, hogy
fül nélküli nyulak születnek.
Persze ez attól is függ,
mennyire degenerált a te-
nyésztett nyúl géntérképe.
Ha a kontribúciós gén rög-
ződik, márpedig erre több
esetben volt példa, akkor az

intragén domináns lesz a
fül növekedésével szem-
ben. Magyarán: a nyúl
fülek nélkül születik
meg. Ez olyannyira ko-
moly, hogyha ezen
nyulak egyikéből anyát

hagyunk, és pároztatjuk
egy normálfülű nyúllal, az

esetek 80 %-ában fele-fele
arányban fül nélküli nyulak
születhetnek. A vizsgálatok
bebizonyították, hogy a fül
nélküli nyúl kontribúciós
génje semleges lesz, ezért
azt a nyulat ki kell zárni a te-
nyészetből. Ám egyes egyé-
nek máris lecsaptak a nem
mindennapi jelenségre, és
pénzt látnak a fül nélküli nyu-
lak tenyésztésében illetve
azok terjesztésében. Vannak
olyan információink, misze-
rint egy pár fül nélküli nyula-
kat örökítő egyedért 300 eu-
rót is fizettek. A veszély,
hogy ebből nyúlüzlet lesz a
levegőben van, hisz a mai
társadalmi helyzetben az ab-
normális, nem általános dol-
gok a legmenőbbek. És mi-
ért lenne kivétel pont a házi-
nyúl? pint

Aszokatlan meleggel ér-
kező március miatt vi-

rágba borultak a kajszi-,
mandula- és meggyfák,
ezután a cseresznye, az
alma, körte és szilva kö-
vetkezik. A napokban ér-
kezett lehűlés és csapa-
dékosabb időjárás viszont
„melegágya“ az ilyenkor
támadó gombáknak.

A gyümölcsösökben a leg-
nagyobb kárt a monília és a
tafrina okozza, ezért ismét
permetezni kell, a hetekkel
ezelőtt elvégzett télvégi re-
zes/kénes lemosó permete-
zés után. Az őszibaracknál a
tafrina nevű gomba (levélfod-
rosodás) ellen már a kis le-
veles állapotban védekezni
szükséges. A csapadék az
almásokban elindíthatja a va-
rasodást, így halaszthatatlan
növényvédelmi munkákat kell
végezniük a kertészeknek.

A hónap vége felé a pik-
kelylevelek alól előjövő le-
vél- és gubacsatkák ellen
permetezzünk fenaza-
quin hatóanyagú szerrel.
Ugyanezt a készítményt
használhatjuk almafá-
kon takácsatka és al-
malevélatka ellen. A
lisztharmat, varasodás
és monília károsításának
megelőzésére a ciprodinil
hatóanyagú szer javasol-
ható. Lisztharmat ellen pi-
rosbimbós állapotig véde-
kezhetünk a kifejezetten
lisztharmat elleni kontakt,
kéntartalmúakkal, pl. Cosa-
vet DF, Thiovit Jet, Kumulus
S, Eurokén 2000 80 WG,
Microthiol Special, Necator
80 WG, Microkén, Tisosol
(nyári hígítással).

Egyre több
a fül nélküli nyúl

Nem jött jókor a hideg, védekezni kell!

Amangalicáról sok embernek az jut az
eszébe, hogy nincs vagy kevés benne a

koleszterin. Pedig ez nem igaz. A mangalica
elismerten magyar eredetű sertéstípus, hiva-
talosan Magyarországon 2004 áprilisától vé-
dett, veszélyeztetett, nagy genetikai értéket
képviselő, ősi magyar eredetű állatok közé
sorolták.

Kialakulása az 1800-as évek elejére vezethető
vissza, többféle sertésfajta keresztezéséből. A
mangalica a nemesítésnek köszönhetően kifeje-
zetten zsírsertés. Jellemző rá, hogy a szalonnája
kiváló minőségű, és az izomszövetekben is nagy
a zsír mennyisége. Ezért a belőlük készült ételek
nagyon finomak. A mangalica iránti kereslet nap-
jainkban igencsak fellendült. Ez egyrészt abból
adódik, hogy a hagyományos receptúra szerint ké-
szült ételek, és az ehhez szükséges nyersanya-
gok egyre népszerűbbek. A másik ok az a men-

demonda, hogy nagyon kedvező a zsírsav-ösz-
szetétele, illetve alacsony a koleszterintartalma.
Az igazság az, hogy részletes vizsgálatot végez-
tek több mangalicán és néhány más sertésfajtán.
Azonos takarmányozási és tartási körülmények
mellett csak minimális különbséget mértek a vizs-
gált fajták között. Így rájöttek arra, hogy a man-
galica zsírsav-összetétele meg sem közelíti az
ideálist. A koleszterinmentesség sem igaz, ter-
mészetesen a különböző húsrészekben eltérő az
érték, de az átlag 83-85 mg/100 g.

Összegezve: a mangalicában a kétszeresen te-
lítetlen linolsav-tartalom minimálisan kevesebb,
mint a hagyományos sertésekben. Ezt a tényt si-
került úgy felnagyítani a köztudatban, hogy a fo-
gyasztók nagy része azt hiszi, hogy a mangalica
zsírja egészséges, sőt egyszerűen egészség-
védő. Tudni kell azt, hogy a mangalica sertés zsír-
jának koleszterintartalma megegyezik bármelyik
más sertésével. Az állat zsírsavösszetétele csak

abban az esetben tartalmaz telítetlen zsírsavakat,
ha az eredeti makkoltató rideg tartásmódban ne-
velik, és hagyják az állatot a saját ütemében nö-
vekedni. Ilyenkor a jószág zsírja alacsonyabb hő-
mérsékleten olvad, mint a többi sertésé. Sajnos
ennek a kritériumnak nem minden, mondhatni na-
gyon kevés tenyészet felel meg. -pint-

Mangalica igazság

ban és a virágzás végén ta-
nácsos az oxistrobin ható-
anyagú növényvédő szer-
rel permetezni.

Az örökzöldeket is per-
metezzük gombaölő és at-
kaölő szerekkel. A fenyő-

kön kezdenek éledni a
gyapjastetvek, ezek ellen fel-
szívódó rovarölő szerekkel
védekezzünk. A lucfenyőket
károsító gubacstetvek ellen
is áprilisban, a rajzáskor kell
permetezni. Az örökzöldek
permetezésekor ne felejt-
sünk tapadásfokozó (pl. No-
nit) anyagot is keverni a per-
metlébe!

(miriák)
Képarchívum

Az almatermésű ültetvé-
nyek virágzása után az al-
mamoly, valamint az ak-
názó- és sodrómolyok ellen
is permetezzük le a fákat lu-
fenuron hatóanyagú szerrel.
Az almatermésűeken nagy
kárral fenyegető tűzelhalás
kórokozója ellen a piros bim-
bós állapotig a rézkészítmé-
nyek használhatók, a szi-
romhullás után viszont már

A szamócatövekről vágjuk
le az indákat, mert sok táp-
anyagot vonnak el a növény-
től és csökkentik a termést
is. A megtisztított ágyásokba
szórjunk műtrágyát, és azon-
nal dolgozzuk be a talajba. A
szamóca és málna szürke-
rothadása, a málna vessző-
betegsége, a ribiszke és
köszméte lisztharmatos be-
tegsége ellen a fővirágzás-

csak a kasugamicin ható-
anyagú szert lehet alkal-
mazni.

A csonthéjas fákon káro-
sító gyümölcsmolyok, levél-
tetvek ellen jó védelmet ad a
dimetoát hatóanyagú készít-
mény.

Célegyenesben a Tesco-bolt
építése, szalagvágás júliusban

ASzlovák Olimpiai Bizottság kezde-
ményezésébe bekapcsolódtak a Du-

naszerdahelyi járás városai is. A 2012-es
londoni olimpiai játékok üzenetét közve-
títendő a szlovák olimpiai láng állomás-
helyei között szerepelt április 4-én Nagy-
megyer is. A Csallóközi Olimpiai Klub
elnöke, Orosz Csaba és Somorja pol-
gármestere, Bárdos Gábor délután négy
órakor nyújtotta át a fáklyát Néveri Sán-
dor nagymegyeri polgármesternek, ő azt
azonnal továbbadta a polgármesteri hi-

vatal előtt várakozó helyi sportolóknak,
akik rendőrségi felvezetéssel váltófutás-
ban vitték ki a lángot a másfél kilomé-
terre lévő sportcsarnokba. Itt az olimpiai
tűz ünnepélyes meggyújtását követően a
városi sportegyesületeket képviselő ifjú
futballisták, asztaliteniszezők és súlye-
melők tartottak bemutatót a megjelen-
teknek. A szlovák olimpiai lángot este
hat órakor szállította tovább Érsekúj-
várba a Csallóközi Olimpiai Klub.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Buzgó Lajos súlyemelőedző a szlovák olimpiai lánggal

Folytatás az 1. oldalról
A mintegy kétezer négyzetméter területű bolt építésének helyszíne

körül évek óta húzódott a vita a helyi képviselő-testületben, több dön-
tés is született az ügyben. Végül olyan határozatot fogadott el a plé-
num, megváltoztatva korábbi szavazását, hogy mégis a városi sport-
telepen, a kézilabdapálya helyén épülhet meg a Tesco-üzletlánc boltja.
Ennek értelmében még a stadion Medvei út felől található futballkapu
mögötti részét is az építkezéshez csatolták, az így megcsonkított
sportlétesítmény képezte a legnagyobb vitát a városatyák, de a la-
kosság körében is. Az építkezési terület mellett voksoló képviselők az-
zal is érveltek, hogy a labdarúgó-mérkőzésekre gépjárművekkel ér-
kező szurkolók a Tesco parkolójában tudják majd leállítani autóikat. A
bevásárlóközpont tervezett megnyitása július közepére várható. Nagy-
megyeren már a Billának, a CoopJednotának és a Lidlnek van szu-
permarketje. -kozo

Kolbászvásárlás a két Komáromban
(Avagy : minőségrontással az áremelés ellen?)

Az utóbbi időben – bizonyára má-
sok is tapasztalják – mintha rom-

lana a minősége a töltéssel készülő
hentesárunak. (Lehet, hogy e mon-
dat elolvasása után akad olyan ol-
vasó, aki megjegyzi: nemcsak mintha
romlana, hanem már határozottan
romlott, ezt egyébként a húsboltok
jobb érzésű elárusítói szégyenkezve
ismerik be a vevők előtt is.)

Mivel kedvelem az effajta hentesárut –
a kolbászt, virslit, hurkát, préssajtot stb.
–, s a húsvéti sonkához kolbász is jár, el-
határoztam, hogy legalább a kolbászok
között felderítem az evésre (ízre stb.)
legalkalmasabbat. Ismerős hentesem-
mel felidéztük az „áldott emlékezetű” Ka-
banosz nevű kolbászt, amelyet néhány
évtizeddel ezelőtt még kilónként 20 ko-
ronáért árusítottak a hentesboltok – en-
nél feljebb nem mehetett az ára, s a mi-
nőségét sem lehetett rontani, mert ezt a
„dolgozó nép érdekében” ilyen szem-
pontból is szigorúan ellenőrizték az ál-
talam nemigen tisztelt szocialista ható-
ságok… (Talán ez volt az egyetlen elis-
merhető érdemük, persze a mai kapita-
lista árkalkulátorok nincsenek még eny-
nyire sem tekintettel a dolgozó nép, a
nyugdíjasok és munkanélküli segélyen
élők érdekeire és pénztárcájára: inkább
romoljon a minőség, mintsem nyakukon
maradjon az áru!)

Ha Révkomáromban nem találok ízle-
tes kolbászt, átruccanok a túlsó oldali
Komáromba – gondoltam –, hiszen a
magyar hentesipar termékeit mindig is a
magyar ember ízléséhez igazítva gyár-
tották. „Ez az!” – álltam meg a Tesco
áruház bőséges kolbászkínálata előtt –,
rámutatva a kolbászok között a Paraszt-
kolbász nevet viselő árura. Mivel tud-
tam, hogy a házi disznóölések terméke-

ként készülő falusi kolbásznál jobbat
még nem ettem, vettem is belőle egy ki-
lónyit. De otthon, amikor falatozni kezd-
tem belőle, előbb csak a nevében elő-
tagként szereplő paraszt szó bosszantott
(ezzel még a „szociban” sem tudtak
megbarátkoztatni), de a kolbászban lévő
köpködésre kényszerítő kisebb-nagyobb
porcdarabok hamar elvették az étvá-
gyamat a fogyasztásától. Arra gondol-
tam, hogy ha a „paraszt” szót ilyen kol-
bász megnevezésére viszik át, hamar
lejáratják azt a társadalmi réteget,
amelytől a nevét kapta.

A révkomáromi Kaufland áruházban
a hentesáruk részlegén figyeltem fel egy
kolbászfajtára a legutóbbi vásárlásunk
idején; a neve ez volt: Ünnepi kolbász
(Sviatočná klobása). Ennek még a neve
is jól hangzik, s az ünnepi fogyasztásra
készült kolbász nem lehet rossz húster-
mék. De ezért most már óvatosabb vol-
tam, csak két szálat vettem, majd a rá-
ragasztott áruismertető cédulájára pil-
lantva megállapítottam, hogy két nap
alatt el kell fogyasztanom, mert az „Ün-
nepi kolbász” már leszállított áron került
forgalomba. Vissza is adhattam volna,
mert még nem fizettem ki a pénztárnál,
de nem tettem: kíváncsi voltam rá, mit is
rejt a sokat ígérő név. Próbáltam én azt
otthon sózva, paprikázva, fokhagymázva
enni, de hiába – íze nem volt (szeren-
csére még bűze sem). Minden részvé-
tem azoké az embertársaimé, akiknek
ez az „ünnepi“ kolbászuk.

Szerencsére azóta már rájöttem, hol
lehet jó kolbászt venni: a komáromi pia-
con. Azóta ott szerzem be én is. De hi-
ába árusítják ezeket eredeti készítőik,
én nem a parasztkolbász szóval neve-
zem meg ezt a házi terméket, hanem in-
kább a „falusi kolbász” névvel.

Ráski István

Nagymegyerre is elhozták
az olimpiai lángot

A futópálya kapu mögötti íve és a földsánc is az építkézés áldozatául
esett



„A meghívó Carpathia
Egyesület Brüsszel előváro-
sában, a festői környezetben
lévő Kortenbergi Apátság-
ban szállásolta el csopor-
tunkat. Vendéglátóink több-
sége az Európa Parlament-
ben, ill. annak szervezetei-
ben dolgozik. Az út során
megismerkedtünk Brüsszel-

lel, megnéztük a főterét, ne-
vezetes építményeit, a királyi
palotát, az Európa Parla-
ment épületét. Két órát eltöl-
töttünk a hangszer-múzeum-
ban is, melyben meglepeté-
sünkre magyar népi hang-
szerekkel is találkozhattunk.

Másnap indultunk a fellé-
pés színhelyére. Magunk is

meglepődtünk, amikor lát-
tuk: a nagy kultúrhelyiség
megtelt. A látványos Éden-
kerti történet c. bábelőadás
még a legkisebbek figyel-
mét is teljesen lekötötte,
mindenki jól szórakozott. A
hetényi gyerekek előadá-
sán pedig érezhető volt,
hogy élvezettel játszottak a
távolba szakadt magyar kö-
zönségnek. A Noé bárkája
c. bábjáték előtti szünetben
pihenésképpen dalokat ta-
nítottunk a gyerekeknek,
utána pedig Écsi Gyöngyi
vezetésével rövid táncházat
és gyermekfoglalkozást tar-
tottunk.“

Miriák Ferenc
Czibor Angelika felvétele
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ACsemadok helyi szervezete az idei évet is az érté-
kelő taggyűléssel kezdte, melynek első részében a

szervezet elnöke, Zsigó Márta értékelte az elmúlt évi te-
vékenységet, és ismertette az idei év feladatait.

Az engedéllyel nem rendelkező
csicsói illetőségű rapsicok összesen
107 kg hallal buktak le a Duna Kul-
csodhoz közeli részén. A hattagú
halőrség már hajnali négy órától les-
ben állt - a feketén horgászók reggel
hat órakor közelítették meg a tett
helyszínét, három kerékpáron, egy
pedig robogón érkezett a nagy zsák-
mány reményében. Amikor a nagy-
megyeri halőrök 7 óra 20 perckor le-
csaptak rájuk, már 39 darab halat
zsákmányoltak, köztük dévéreket,
kárászokat, nyurga pontyokat, vala-
mint egy harcsát is. A meglepett el-
követők megdöbbenve vették tudo-
másul, hogy a halőrök csapdájába
estek, akik a rendőrség kiérkezéséig
megakadályozták őket abban, hogy
elmeneküljenek. Idén már másod-
szor csíptek el feketén horgászókat,
de a korábbi eset nem volt ennyire
súlyos, csak pénzbírságot vont
maga után. A most lebukott rapsico-
kat - közülük a legidősebb egy 1966-
os születésű - a nagymegyeri rend-
őrőrsre szállították kihallgatásra.

Kovács Zoltán

Április elején húsvét
előtti nagytakarítást tar-

tottak a Keszegfalvához tar-
tozó Bálvány településen.
A szemétgyűjtésbe próbál-
ták bekapcsolni a nagy
többségben itt élő helyi
roma lakosságot is. Bár
minden család nem vett
részt a takarításban, de né-
hányan példát mutatva a
többieknek, lelkesen tevé-
kenykedtek.

A Bálványra vezető főút
mindkét oldalán sok helyütt
szemétdombokat lehetett látni.
Most ezeket a területeket is, és
a tömbház környékét is kitaka-
rították. Az eseményen részt
vett Lehocký Milan, Keszeg-
falva polgármestere, valamint
Bényi Zoltán alpolgármester.
Megállapíthatjuk, hogy sajnos
sokakat hidegen hagyott a ta-
karítás, a környezetének

szebbé tétele, pedig a cél az
volt, hogy mindenki egy kicsit
hozzájáruljon a környezete
szépítéséhez, és így a tömb-
ház környéke is elfogadható

állapotban legyen, legalább az
ünnepek alatt. Az összegyűjtött
hulladékot az ekeli szemétte-
lepre szállították.

-pint-

Bálványi szemétgyűjtés

Halőrök fogtak rapsicokatCsemadok évzáró nótaesttel

Az idei munkatervben szerepel könyvbemutató, Szkukálek
Lajos festőművész kiállítása, színházlátogatás, valamint a
Jókai Színház fellépésének biztosítása, balatoni kirándulás,
szüreti ünnepség megszervezése, ünnepvárók, az irodalmi
színpad bemutatkozása, a hagyományőrző csoport műkö-
désének biztosítása, a népdalkör részvétele a budapesti
Vass Lajos népzenei versenyen.

Az évzáró után került sor a hagyományos nótaestre, ame-
lyen Madács Hajnalka, Farkas Borbála, Győrög Attila, Mé-
száros Andrea és Cseh Oldřich léptek fel, ifj. Oláh Kálmán
és Oláh Albert zenekara kíséretében. Miriák Ferenc

Hatalmas „fogást” hajtottak végre a nagyme-
gyeri horgászszervezet halőrei: április 6-án

kora reggel négy, a dunai halállományt meg-
dézsmáló elkövető akadt fenn a „hálójukban”,
akik nagy valószínűséggel még olyan halakat is
zsákmányoltak, amiknek kifogását egész évben
törvény tiltja.

A hálójukban még védett hal is volt

- 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 és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

Az ébredő tavasz témá-
jában alkottak a

Tarczy Lajos Alapiskola
tornatermében megtartott
kézműves foglalkozás
résztvevői.

A délutáni programot Ke-
szegh Ildikó pedagógus, a
rendezvény megálmodója és
főszervezője nyitotta meg.
Az ünnepi köszöntőt köve-
tően már hagyományosan a
helyi óvodások és az alapis-
kolások mutatták be kultúr-
műsorukat, majd az elma-
radhatatlan húsvéti ételek
bemutatója és kóstolója
vette kezdetét. Kísérőprog-
ramként az egész nap folya-
mán kézműves vásárban né-
zelődhettek az érdeklődők,
de táncház és több megle-
petés is mosolyt csalt a ven-
dégek arcára.

Miriák Ferenc
a szerző felvétele

Az „Egyszer élünk”
nyugdíjasklub és a ko-

máromfüssi önkormányzat
rendezésében tavasznyitó
ünnepségre került sor a
helyi Aranka-parkban.

A program fő pontja az ün-
nepélyes faültetés volt, me-
lyet a 2011-ben született
gyermekek tiszteletére szer-
veztek. Először Gaál Kata-
lin, a nyugdíjasklub vezetője
üdvözölte a megjelenteket,
majd ezután a helyi gyere-
kek előadásában szavalatok
következtek. A felkészítésért
dicséret illeti Fábik Mónika
tanítónőt.

A közel 80 személy nagy
izgalommal várta az ese-
ményt, az ünnepélyes faül-
tetést. Az előző nap már
megtették a szükséges te-
endőket, így készen várták
az újszülöttek hozzátartozói,

hogy elültessék az erre a
célra szánt platánfákat. Mivel
tavaly 8 kisgyermek látta
meg a napvilágot Füssön,
így az Aranka-parkban új ko-
máromfüssi szokás szerint
ennyi gyereknek ültettek fát.
A hat fiú: Egri Zoltán, Győri
Kevin, Mihács Zoltán, Ha-
bala Peter, Szabó Tamás és
Szalai Balázs, valamint a két
lány: Bognár Réka és Szabó
Klaudia szülei, nagyszülei, il-
letve a rokonság boldogan
ültették el csemetéjük pla-
tánfáját. Kardos Emil, Komá-
romfüss polgármestere a ta-
lálkozó végén megköszönte
a jelenlevőknek, hogy eljöt-
tek és meggyőződését fe-
jezte ki az irányban, hogy
Füssön ebből a rendezvény-
ből minden valószínűség
szerint hagyományt fognak
teremteni.

-pint-

Tavasznyitó

Tavaszi kézműves foglalkozás
Hencz Ervin pedagógus

a sípkészítést mutatta be

Hetény

A Tábita bábcsoport
vendégszereplése Brüsszelben

Ahetényi református keresztyén egyházközség több
éve sikeresen működő bábcsoportja, a Tábita, melyet

Écsi Gyöngyi református lelkész, báb- és előadóművész
vezet, a Carpathia - Közép-Európai Kapcsolatok Egye-
sülete meghívásának eleget téve útra kelt, hogy két bá-
belőadást mutasson be a Brüsszelben élő magyar csa-
ládok számára. Az útról a Tarczy Lajos Alapiskola igaz-
gatónője, Czibor Angelika tájékoztatta hetilapunkat.

Kulcsod-Csicsó-Nagymegyer
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Húsvéti tojásvadászat

Több éve hagyománnyá vált, hogy az ünnepek előtt meg-
rendezzük a nagy húsvéti tojáskeresést az óvoda udvarán. A
gyerekek izgatottan várták, miket rejtett el a húsvéti nyuszi.
Reggel készítettek is az óvónéni segítségével kis kosárkákat,
amibe gyűjtögethetnek. Tízórai után jöhetett a meglepetés, az
udvaron élő nyuszi várt rájuk. De ezzel már el is rajtolta az óvó-
néni a tojáskeresést. Az örömtől csak úgy ragyogtak a kis sze-
mecskék. Mindenki szívesen dicsekedett a zsákmányával. A
nagyok, ügyesebbek megosztoztak jószívűen a kisebbekkel.
Ezután a fiúk meglocsolták a lányokat, versikét is mondva és
nem feledkeztek meg a lányok megvesszőzéséről sem, ami
jókedvű kergetőzéssel végződött. Ezennel is szeretnénk meg-
köszönni a szülők segítségét, hogy az ezt megelőző hétvégén
szépen kitakarították az óvoda udvarát a brigád keretében.

PaedDr. Csóka Beáta
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Olvasói levelek

Búcs

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

Novootvorené

LPG Vyššia
čistota

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 0��/��20 0�6, mobil: 0�0� ��0 0��
Mŕtve rameno Váhu �, Komárno

Otv. doba: po-pi: �.�0-12.00, 12.�0-16.00

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

Tel.: 0��/��20 �20, 0�0� �16 6�1, 0�0� �0� �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -16.00 óra, szom. �.00-12.00

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
Murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Március 22-én és 23-án tizenkettedik
alkalommal rendezték meg Duna-

szerdahelyen a Vámbéry Napokat. A ren-
dezvény keretén belül került sor a Vám-
béry Ármin Földrajzversenyre a Csalló-
közi Múzeumban.

A versenyt Dobrovits Mihály, a Vámbéry
Tudományos Kollégium titkára nyitotta meg,
köszöntőt mondott Zsigmond Tibor, a Csal-
lóközi Múzeum igazgatója, a Vámbéry Pol-
gári Társulás választmányának tagja. A zsűri
elnöke László Árpád, nyugalmazott pedagó-
gus volt. További tagjai: Nagy Iván etnológus
és Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás
tagja. Az ötfordulós levelezői versenyben el-
ért eredmények alapján az első 10 csapat
kapott meghívást a dunaszerdahelyi dön-
tőre. 

A döntőben a földrajzi részből tesztfelada-
tok, Vámbéry Ármin életéből pedig szóbeli
feladatok voltak. A madari Édes Gergely
Alapiskola háromtagú csapata – Takács Ber-
nadett, Kiss Réka és Édes Zsófia – a dön-
tőbe a legjobb eredménnyel jutott be, és a
feladatok megoldása után ott is az első he-

lyen végeztek. A Geo lányok csapatát Za-
horcsek Mária pedagógus készítette fel a
földrajzi versenyre. (miriák) 

az iskola felvétele

Az országos táncház-találkozó és ki-
rakodóvásár a népzene, a néptánc és

a tárgyalkotó népművészet seregszem-
léje, amely minden év tavaszán a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál keretében várja
az élő népművészet kedvelőit.

A Csemadok naszvadi alapszervezete
mellett működő népművészeti csoport tagjai
második alkalommal vettek részt Magyaror-
szág egyik legjelentősebb folklórfesztiválján,
de sajnos nem szereplőként, hanem csupán
nézőként. (miriák) Dobosi Róbert felvételei

Fennállásának negyvenedik évforduló-
ját ünnepelte a Szivárvány Óvoda áp-

rilis 12-én. Az ünnepségen megjelent
Lucza sára Hetény polgármestere, egy-
kori óvoda-pedagógus, Jókai Tibor, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége Központi Irodájának vezetője, az
óvoda egykori vezetői – szobiné Kere-
kes Eszter, Kiss Erzsébet, a község pol-
gármestere szigeti János és az egykori
ovisok egy kisebb csoportja: Kerekes Le-
vente, Bajkai Csilla, Tóth Angelika,
Grajszki Ádám, Fodor Zsófia, Tóth Ger-
gely, Cseh Bernadett, Brúder Bettina.

A megjelenteket Madarász Andrea kö-
szöntötte, aki 2005-től vezeti az oktatási in-
tézményt. Az óvoda első igazgatója Szo-
biné Kerekes Eszter volt, 2001-ig vezette az

óvodát, majd pedig 2005-ig Kiss Erzsébet.
1972 óta 600 gyerek került ki az óvodából. 

Madarász Andrea igazgatónő ünnepi be-
szédében elmondta: 2008 óta egy új prog-
ram alapján folyik a nevelőmunka az óvo-
dában. A gyerekekkel négy pedagógus fog-
lalkozik. A kiscsoportban Kerekes Beáta és
Bernáth Boglárka, a nagycsoportban Mada-
rász Andrea és Cseh Éva. Az óvodai neve-
lés hatékony és eredményes megvalósítá-
sához a gyerekek szülei is jelentős segítsé-
get nyújtottak. A szülők egész évben figye-
lemmel kísérik gyerekeik egyéni fejlődését,
aktívan részt vesznek az óvoda rendezvé-
nyein, és jó partnerek voltak az elmúlt évek
során szervezett munkák alkalmával – zárta
beszédét az igazgatónő.

Miriák Ferenc
az óvoda felvétele

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autoservis • mobil: 0�0� ��1 ��6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� ��1 ��6

EmiSNé kONTrOLy Na POčkaNiE

EmiSSzióS ELLENőrzéS mEGváráSra

Autošport KISS

Madari tanulók nyerték 
a Vámbéry Ármin Földrajzversenyt

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a Szivárvány Óvoda

Ne halkuljon el a magyar dal 
és a magyar vers

Naszvadi népművészek 
az országos táncház-találkozón

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Andersen
estje

Március 30-án hangos
gyermekzsivaj töltötte be a
komáromi Szinnyei József
Könyvtár épületének első
emeletét. A gyerekek kíván-
csian várták az idei Ander-
sen-estét. Nem csalódtak:
bőséges és érdekes prog-
ram várta őket. A könyvtári
labirintus bebarangolása és
egy rövid, Andersenről szóló
beszélgetés után mindany-
nyian a Jókai Színház felé
vették útjukat, ahol Szabó
Helga, a szervezési osztály
vezetője kitűnő programot ál-
lított össze számukra kollé-
gái, a színész Tar Renáta,
Majorfalvi Bálint és Bernáth

Tamás közreműködésével.
A legnagyobb élményt ta-

lán a színház „bugyrainak“
bejárása jelentette: belestek
a stúdióba, öltözőkbe,
sminkszobákba, a varro-
dába, sőt még a forgószín-
pad alá is bejutottak. A ka-
landos út végén Süsü, a sár-
kány várta őket, aki a Süsü-
dal hangjaira a meseszo-
bába „tessékelte“ a
gyerekeket. Itt két mesét
hallgathattak meg  a gyerek-

fül számára élvezetes elő-
adásban, majd a behemót
jólelkű sárkány és vele a
színház is elköszönt a láto-
gatóktól. Innen ismét a
könyvtárba vezetett a kis
csapat útja, ahol a mesefa
várta a visszatérőket, ame-
lyen minden levél egy-egy
résztvevő kisdiák keze nyo-
mát és aláírását örökítette
meg. 

Jenei gabriella, 
a SZJK gyermekkönyvtárosa

Az Eötvös Utcai Alapiskola
tanulói az idei tanévben is
részt vettek a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny nyugat-
szlovákiai fordulóján. Ez a
matematikaverseny Magyar-
ország legnépszerűbb meg-
mérettetése, mely lehetősé-

get biztosít 3-8. osztályosok
számára, hogy összemér-
hessék matematikai tudás-
ukat. 

Iskolánk 58 tehetséges,
matematikát szerető, értő és
kedvelő diákja kapcsolódott
be a versenybe, melynek

helyszíne az előző évekhez
hasonlóan a Selye János
Gimnázium volt. 

Legeredményesebben a
3.és 8. évfolyamos diákjaink
szerepeltek, akik megsze-
rezték az iskolák közötti csa-
patversenyben az 1. helyet.
A győztes csapatok tagjai:

3. évfolyam: Keresztes
Levente 2. hely, Simonics
Bence 5. hely, Csiffáry
Dorka 7. hely, felkészítőik
Markovics Ildikó és Rózsár
Mária voltak.

8. évfolyam: Andruskó
Zoltán 2. hely, Andruskó
Krisztina 3. hely, Lőrincz
Gergő 8. hely.

Andruskó Éva 
Eötvös Utcai Alapiskola

Sikereink a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

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.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Április 14-én ünnepelte 25. születésnapját

Erős Anikó 
Komáromban. 

„Köszöntünk szívből ezen a napon,
Mely számodra ünnepélyes alkalom!
születésed napján köszöntünk Téged,
Minden jót és szépet kívánunk mi Néked!
Egészségből, szeretetből sose legyen hiány,
sok boldogságot kíván az egész család.”

Szívből gratulálnak: apu,
anyu, testvéred Mónika, só-
gorod Dušan, Marcus és
Sophia barátja Feri. 

Április 3-án ünnepelte 90. születésnapját 
Varga Margit Bátorkeszin.

E szép kerek ünnep alkalmából szívből gratulálnak: lányai
Irén, Manci és Sári, vejei, unokái, dédunokái és sógora.

Április 15-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Vödrös Angelika 
Megyercsen.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálunk 

és vidám gyermekkort 
kívánunk sok puszival: 
anya, apa, dédikéék 

és a nagyszülők.
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Első fotóm

Čirski Lukáš
Nemesócsa 
(3700/49)

Ďurenková Nina
Komárom
(2750/49)

Mastiš Adrián Sebastián 
Ekel

(3950/51)
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Újszülöttek: Balogh Márk (Komárom); Jaszkó Fanni
(Ekel); Lakatos Nikolas (Marcelháza); Baštrnáková Stav-
rula (Őrsújfalu); Mastiš Adrián Sebastián (Ekel); Ďuren-
ková Nina (Komárom); Čirski Lukáš (Nemesócsa); Ko-
vács Tibor (Harcsás); Lehnerová Scarlett (Nitra); Zsem-
lye Simon (Bálvány); Novák Emma Lilien (Bátorkeszi);
Murcinová Kristína (Dulovce); Szolik Kiara (Keszegfalva)
Elhunytak: Lévai Jozefína (81) Komárom; Dibusz Jolán
(52) Madar; Bordan Pavol (76) Komárom
Házasságot kötöttek: Csente Martin (Gúta) és Ková-
čová Nikoleta (Érsekújvár)

gyors és megbízható 
kölcsön intézés.

Hívjon: 0919 079 983
Szlovákiában, Magyaror-
szágon, Németországban,
Ausztriában dolgozók
(agentúra is), nyugdíjasok,
vállalkozók részére is.

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI gÁBOR (Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK gyORS,
MEgBÍZHATÓ 

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

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.

• Középiskolai végzettségű
építésvezetőt keresek.
Tel.: 0905 295 528.

• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Tel.: 0905 269 733.

• Smaragdtuja 70 cm –
4,50 €, 90 cm – 6 € gú-
tán. Tel.: 0905 896 431.

Április 15-én volt 5 éves

Molnár Viktória 
Lakszakállason.

E szép ünnep alkalmából 
sokszor puszilják:

anya, apa, a keresztszülők, 
nagyszülők, 
dédiék és 
a kis Zolika.

Fájó szívvel emlékezünk április 18-án,
halálának 20. évfordulóján

Horváth Bélára 
(Nagykeszi).

Akik ismerték és szerették, emlékez-
zenek rá ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét örökké őrző családja.

A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja: BoLDoG sZÜLETÉsNApoT! 
Azok, akik igazán szeretnek, 
sok ilyen szép napot kívánnak Neked!

„Jóságos szívetek pihen a föld alatt,
Minden értetek hulló könnycsepp nyugtassa álmaitokat,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emlékeiteket.”
Fájó szívvel emlékezünk április 21-én, halálá-

nak 10. évfordulóján édesanyánkra 
giesz Editre (szül. Szabados),

május 1-jén, halálának 7. évfordulóján édesapánkra
giesz Jánosra, április 29-én, halálának
4. évfordulóján bátyánkra ifj. giesz Jánosra

Komáromban.
Jóságukat és szeretetüket örökre megőrizzük: gyer-

mekeik, unokáik, menyük, a dédunokák és a testvérek.

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.“

Drága kisfiunk 
Turza Ronaldka
április 13-án ünnepelte 

1. születésnapját!

Nagyon sok szeretettel 
köszönti őt: anya, apa,

mama, papa, unokatestvér-
kéi és az egész rokonság.

Megemlékezés
„Amikor nyári zápor hull alá
Látom két szemét, amint mosolyog rám.
Amikor halkan sírdogál a szél,
Mindig azt gondolom, hogy Ő beszél.
Gyermekeit sírja vissza tán,
Vagy fáj neki a sötétség és a magány?
Más világ most ahol él, más a szó és más a fény.
Tavasz, nyár, ősz és tél, nélküle fúj a szél.
Mint amikor gyermekek sírnak, ha éjjel rossz álmot látnak,
Belül úgy izzik a bánat, az emlékek csendben fájnak.
Égi könnycsepp, mondd meg néki,
Hogy szeretjük, és amíg élünk, nem feledjük“.

Szeretettel emlékezünk 
április 19-én, halálának 

2. évfordulóján

Jassa Tiborra 
Tanyon.

Szerető felesége, Marika és fiai
Tibor és Szabolcs.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk minden közeli családtagnak, ba-
rátnak, szomszédnak, ismerősnek, akik március 27-én
elkísérték utolsó útjára a megyercsi temetőbe 

Heszki Mihályt, 
a szeretett férjet, apát, nagyapát, dédnagyapát,

barátot, kollégát, szomszédot, ismerőst, 
aki életének 77. évében elhunyt.  

Külön köszönet a községi hivatalnak, a Krekács - Hencz
temetkezési vállalatnak és Kamenický úrnak a kiváló
munkájukért. A gyászoló család

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Április 18-án ünnepli 5. születésnapját 
Kocsis Beáta 

Komáromban.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy tavaszi napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Április 15-én volt 1 éve, hogy örökre 
itt hagyott bennünket 

Krastenics Zsuzsanna Lakszakállason. 
Emlékét örökké őrző családja.

„Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk,
Enyhíti hiányodat, ha álmainkban látunk.
Ez élet elmúlik, de akit szerettünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk április 17-én,
halálának 5. évfordulóján 

Sátek Ádámra 
(Bátorkeszi).

Emlékét örökké őrzik: szülei és az egész rokonság.

„Szemedből könny sose guruljon,
Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon.
Az igaz boldogság ne hagyjon el soha,
Kísérje utadat angyalok mosolya.”
Április 13-án ünnepelte 5. születésnapját 

Patócs Dorina 
Nemesócsán. 

Boldog születésnapot, jó egész-
séget, sok szeretetet kívánnak
szüleid, öcséd Teo, nagyszüleid,
dédi és az egész rokonság.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálnak: szülei, 
ócsai mama, tanyi papa, 

keresztszülei, Ancsu, Dávid, 
Bálint és az egész rokonság.

Mayer Ádám Imre
Hainburg an der
Donau(Ausztria)

(3610/50)

• Eladó Ógyallán új 1-szobás
lakás 16.400 €-tól, és új 2-szo-
bás 19.000 €-tól. Lehetséges
engedmény 5-10%. Tel.: 0905
663 408.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, képeslapokat,
régiségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. Ár: 30.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember gon-
dozását vállalom. Tel.: 0907
627 015.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-
rázzsal 29.073 €.  Tel.: 0905
663 408.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• A Metagold kenőanyagok há-
lózati kereskedelmével foglal-
kozó cég munkatársakat ke-
res egész Szlovákia területén.
Az anyacég, a Metabond Kft.
20-éves tapasztalattal rendel-
kezik, mely alatt több ezres
hálózat épült ki Magyarorszá-
gon és Romániában. Szlová-
kiában a hálózatépítés 2011
novemberében indult. Kezdet-
ben nem szükséges vállalko-
zónak lenni, a tevékenység vé-
gezhető mellékállásban is.
Szerdánként 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.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
• Eladók 7 hetes Dominant to-
jójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-féle
színben (barna, kender, fe-
kete, kék, sasex). Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és

nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
•  Keszegfalván eladó részben
felújított 2-szobás családi ház,
ár 28.500 €. Tel.: 0948 306
303.
•  Eladó 3-szobás teljesen fel-
újított lakás Gúta központjá-
ban, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 072 558.
•  Megrendelhetők bábolnai
brojlercsirkék és tojójércék.
Tel.: 0915 954 912.
• Villanyszerelést vállalok. Tel.:
035/7797 448, 0915 735 700.
• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó 4Fruit
csomagolónőket keres csalló-
közaranyosi raktárába, meg-
hallgatás minden pénteken 
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 szállás,
szolvens vendégek és királyi
fizetés minden nap készpénz-
ben. Szolárium, szauna, me-
dence, étterem és saját taxi
szolgálat. Munkaidő meg-
egyezés szerint. Jöjjenek 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.mon-
decaste.hu weboldalon.
• Emlékszik? Ha festése repe-
dezett, nálunk van az arany-
ecset… Teljeskörű festő- és
mázolómunkát vállalunk. Tel.:
0905 333 559.
• Gondozott kert eladó Kabát-
falu mellett, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 403 495.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.: 035/7710
045.
• Kiadó 1-szobás lakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0918 776
727.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos állást
keresek Komáromban és kör-
nyékén. Tel.: 0907 627 015.
• Vennék 1-szobás lakás Ko-
máromban. Tel.: 0902 841
761.
• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Ostrove,

cena 29.000 €. Tel.: 0915 785
996.
• Predám úplne prerobenú
garzónku, 13.000 €. Tel.: 0915
785 996.
• Predám stavebný pozemok v
Nesvadoch 7á, 12.000 €,
možná dohoda. Tel.: 0915 785
996.
• Predám svojpomocný lu-
xusný byt, cena 66.000 €, treba
vidieť. Tel.: 0915 785 996.

• Chiropraktik – csontkovács.
Tel.: 035/7732 330, 0907 628
055.
• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett 669
négyzetméteres, házépítésre
alkalmas gyönyörű telek el-
adó. Tel.: 0907 910 397.
• Predám 3-izbový RD Kame-
ničnej. Tel.: 0905 972 268.
• Különféle akciók! Épített cse-
répkályhák, hordozható cse-
répkályhák, kemencerendsze-
rek, kerti grillek samottból, ke-
mencék, bútorok, tükör és
képkeretek (fenyőből, tölgyből,
cserépből, bükkből), csapá-
gyak. www.cserepkalyhak-mo-
bilcserepkalyhak.hu. Tel.:
0036/203979102.
• Teraz sa oplatí kúpiť ob-
chodný priestor – 25 %-ná
zľava. Tel.: 0905 562 711.
• Bejárónői munkát + varrást
vállalok. Tel.: 0908 787 459.
• Eladók új könyvek 50-70 %-
os kedvezménnyel. Tel.: 0903
574 191.

• Egyszobás lakás kiadó Ko-
máromban. Tel.: 0907 636 113.
• Gyorskölcsön dolgozóknak,
nyugdíjasoknak és vállalko-
zóknak. Tel.: 0917 637 302.
• Garázs kiadó zárt udvarban
a városközpontban. Tel.:
035/7713 402.
• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk Csíksomlyóra. Május 24-
28. Tel.: 0918 515 896.
• Akkreditált ápolói és német
nyelvtanfolyam indul Duna-
szerdahelyen, Komáromban.
Érdeklődni lehet a 0918 070
946 telefonszámon.
• Autopožičovňa, autóköl-
csönző. Biztonságos felsze-
reltség. Tel.: 0907 568 786.
• 1-szobás berendezett lakás
kiadó. Tel.: 0915 087 892.
• Dám do prenájmu poly-
funkčný dom, vhodný aj ako
kancelárske, obchodné pries-
tory alebo exkluzívne bývanie
v centre mesta - Ul. Františká-
nov 10. Tel.: 0905 149 139.
• Eladó 63 m2 lakás a Pávia ut-
cán, eredeti, megkímélt álla-
potban. 2 nagy szoba, balkon-
nal és sötétkamrával, alacsony
rezsiköltség, ár: 23 000 €. Tel.:
0907 860 850.
• Budapesti cég tatabányai ki-
rendeltsége épületgépészet
(fűtés) területén, műszaki vég-
zettséggel rendelkező, szlová-
kul és magyarul beszélő kollé-
gát keres értékesítési feladatra.

Alapfizetés + magas jutalék for-
galom után. Jelentkezni lehet
fényképes szakmai önéletrajz-
zal: tivi21@gmail.com.
• Idősgondozást vállalok Ko-
máromban, akkreditált vég-
zettséggel. Tel.: 0907 543 577.
• Eladó Bátorkeszin új családi
ház berendezéssel együtt 10
áras telken. Ár: 94.000 € +
ajándék hozzá 10 áras sző-
lőskert és Nissan márkájú
személygépkocsi. Tel.: 0905
752 512.
• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 125 594.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Kiadó 1 szoba konyhás lakás
a VII-es lakótelepen. Tel.:
0908 136 744.
• Eladom vagy bérbe adom
felújított 3-szobás téglalaká-
som, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.

• Festés és glettelés kisebb
kőművesmunkát vállalok, KN.
Tel.: 0944 080 121.
• Masszázs egészsége meg-
őrzése érdekében Ekelen.
Tel.: 0907 778 001.
• Pénzkereseti lehetőség
munka mellett is. Tel.: 0915
887 466. Most hívjon!
• Smaragd tuják eladók. tel.:
0907 796 070.
• Eladók könyvek: A magyar
nyelv nagy értelmező szótára
(7 kötet), Magyar irodalmi lexi-
kon (3 kötet), Művészeti lexi-
kon(1 nagy kötet). Tel.: 0908
625 227.

• Eladó 128 l-es 2-éves hűtő  
- mint az új. Érdeklődni 0908
186 048.
• Nagymegyeren eladó családi
ház. Árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Térkő, járdaszegély, kerí-
tésre betonkalapok. Tel.:  0908
463 661.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Eladó 1-szintes családi ház
Keszegfalván, kedvezményes
áron. Tel.: 0905 793 176.
• Banki hitelek intézése. Tel.:
0905 254 372.
• Avon – regisztáció, kedvez-
mény, értékes ajándékok. Tel.:
0917 417 727.

• Újdonság! Komplett kutya-
kozmetika Gútán, új sza-
lon.Tel.: 0908 125 930.
• Eladó c. Berlingo 1.4 benzin,
2004, 95.000 km, piros metál.
Tel.: 0905 847 531.
• Olcsón eladó új vázas kék-
ezüst hegyikerékpár papirok-
kal. Tel.: 0905 847 531.
• Eladók fajtiszta nőstény 6-
hónapos pulik, 10 €. Tel.: 0915
062 266.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó 8 gb micro SD kártya,
navigációs programmal, 10 €.
Tel.: 0903 574 191.
• Pedikűr – manikűr, Komárom
- Vásárcsarnok, 135-ös ajtó.
Tel.: 0915 470 806.
• Vásárolnék 2-szobás lakás
Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
• Teljesen felújított háromszo-
bás lakás eladó Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.

Prijmem administra-
tívnu pracovníčku na
TPP. Podmienkou je:
práca s PC, ovládanie
SJ a MJ, personalistika
a mzdy. Informácie na
tel.č.: 0908 747 908.

Egyedülálló idősnek bese-
gítek az otthoni munkába,
hogy könnyebb legyen az
élete. Hívjon bátran, meg-
bízható hölgy vagyok. Tel.:
0915 125 581, 7741 741.

A dunaradványi Malom
panzió és étterem azon-
nali belépéssel felvesz
pincért/pincérnőt, szaká-
csot/szakácsnőt. Érdek-
lődni lehet a 0905 185
362-es telefonszámon.

Autobazár Westcar s.r.o Au-
tókölcsönző – Pozsonyi út
123, Bogya. www.autobazar-
westcar.sk. Tel.: 0918 755
342, 031/779 62 26.
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Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípad krádeže,
ktorého sa dňa 23. marca 2012 v Komárne v záhradkár-
skej oblasti zv. Tehelňa dopustil v tom čase nezistený pá-
chateľ, ktorý po rozbití sklenenej výplne vchodových
dverí sa vlámal do chaty, ktorú obývali poškodení. Z uve-
denej chatky z peňaženky nachádzajúcej sa v miest-
nosti na prízemí odcudzil poškodenej rôzne doklady,
bankomatovú kartu, finančnú hotovosť 50,-€ a šperky
zo strieborného kovu, čím spôsobil škodu  vo  výške
150,-€. Dňa 02. apríla 2012 bolo za uvedený skutok
vznesené obvinenie Tiborovi B. pre prečin neoprávne-
ného vyrobenia a používania platobného prostriedku,
elektronických  peňazí alebo inej platobnej karty, poru-
šovania domovej slobody  a krádeže. 

• • •
Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípad krádeže,

ktorého sa dňa 30. marca 2012.  dopustil v tom čase ne-
zistený páchateľ, ktorý v obci Trávnik preskočil železnú
vchodovú bránu domu, následne po vypáčení vchodo-
vých dverí vnikol do domu, odkiaľ zo spálne odcudzil
rôzne šperky zo žltého kovu a dámske hodinky. Nezis-
tený páchateľ svojím konaním spôsobil poškodenej ma-
teriálnu škodu vo výške 800 €. Dňa 02. apríla 2012 bolo
za uvedený skutok vznesené obvinenie Tiborovi B. pre
prečin porušovania domovej slobody a krádeže.

• • •
Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípad krádeže,

ktorého sa dňa 26. februára 2012 dopustil v tom čase ne-
zistený páchateľ, ktorý v Komárne vnikol na oplotený
uzamknutý pozemok a  to  tak,  že preskočil  uzamknutú
bránu,  následne  násilne  vnikol  do  riadne uzamknutej
garáže, odkiaľ odcudzil  elektrickú  zváračku,  dva  kuf-
ríky golovej sady s náradím, dve sady elektrických vŕta-
čiek, každá doplnená karbobrúskou  a priamočiarou pí-
lou, elektrickú tep lovzdušnú pištoľ a karbobrúsku. Ne-
zistený páchateľ spôsobil poškodenému materiálnu
škodu vo výške 700 €. Dňa  03. apríla 2012 bolo za uve-
dený skutok vznesené obvinenie Tiborovi B. za prečin
krádeže

• • •
V dobe od dňa 28. januára 2012 do dňa  04. februára

2012 v Komárne, na Alžbetinom  ostrove, v tom čase ne-
známy páchateľ, presne nezisteným spôsobom poškodil
visací zámok, po čom vnikol na pozemok chatky. Ná-
sledne páchateľ poškodil zámkový mechanizmus na
vstupných  dverách  chatky a vnikol do nej, odkiaľ  od-
cudzil rôznu elektroniku, čím poškodenému spôsobil
škodu vo výške 400 €. Dňa 03. apríla 2012 bolo za uve-
dený skutok vznesené obvinenie Tiborovi B. a  Fran-
tiškovi N. za prečin krádeže.

• • •
Dňa 24. februára 2012 v čase o 17.10 hod. v Komárne

na ul. Bratislavská cesta, viedol Vojtech Á. motorové vo-
zidlo zn. Škoda Octavia, pričom túto jazdu vykonával i na-
priek tomu, že  má právoplatným  rozhodnutím uložený
zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Za uvedené ko-
nanie mu bolo dňa 29. marca 2012 vznesené obvinenie
pre  prečin  marenia  výkonu úradného rozhodnutia.

V pondelok 16. 4. predpokladám v
našom regióne celkom príjemne, ob-
lačno a miestami prehánky. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 7 do 
+ 9  ̊C, denná teplota od + 17 do + 19  ̊C.
Mierny SZ  vietor do 6 - 8 m/s.     

V utorok 17. 4. predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, väčšinou po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 4 do + 6  ̊C, denná teplota od + 15 do
+ 17  ̊C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4
m/s.    

V stredu 18. 4. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo a zrána chladno, cez deň
pribúdanie oblačnosti s možnosťou prehá-
nok. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná 
teplota od + 4 do + 6  ̊C, cez deň od + 18 do
+ 20  ̊C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.     

Vo štvrtok 19. 4. predpokladám v našom
regióne príjemne ale vlhko, v noci a ráno
veľká oblačnosť s občasným dažďom, cez
deň polojasno. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C, cez deň od
+ 17 do + 19  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 - 8
m/s. 

V piatok 20. 4. pred-
pokladám v našom re-

gióne oteplenie, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná te-

plota od + 7  do + 9  ̊C, denná
teplota od + 20 do + 22  ̊C.
Slabý JV, J  vietor do 2 - 4
m/s. 

V sobotu 21. 4. predpokla-
dám v našom regióne prí-

jemne teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od +10 do + 12  ̊C,
denná teplota od + 21  do + 23  ̊C. Slabý J
vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 22. 4. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, oblačno s možnos-
ťou prehánok. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C, cez deň
od + 21 do + 23  ̊C. Slabý premenlivý vietor
do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam spočiatku
teplo, neskôr citeľné ochladenie.

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

Z policajných hlásení

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

370
euró

Tel.: 035/7726 999,
0905 489 059

... 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

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések 

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LaCNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/20� Sk/m2

Komárňanskí policajti
odhalili drogového dí-

lera z Kolárova.
Dňa 4. 4. 2012 na základe

dlhodobej práce kriminalis-
tov vykonali osobnú pre-
hliadku 25 ročného muža,
ktorý práve predal jednu
skladačku so sušenou 
rastlinnou látkou. Muža za-
držali na hrádzi Malého Du-
naja a pri jeho osobnej pre-
hliadke našli policajti aj jednu
zatavenú striekačku s bielou
kryštalickou látkou, pričom
narkotest preukázal prítom-
nosť metamfetamínu. 

Na základe pripraveného
príkazu Okresného súdu v
Komárne mohli muži zákona
vykonať aj prehliadku v ro-
dinnom dome v Kolárove,
kde sa podozrivý prechodne
zdržiaval. Tu našli a zaistili

jednu zatavenú striekačku s
bielou látkou.

Všetky zaistené veci po-
putujú na expertízne skúma-
nie. 25 ročný Peter bol vyše-
trovateľkou obvinený zo zlo-
činu nedovolenej výroby
omamnej a psychotropnej

látky, ich držania a obchodo-
vania s nimi. Vyšetrovateľka
dala podnet prokurátorovi na
podanie návrhu na väzobné
stíhanie obvineného. 

Za tento zločin hrozí v
zmysle Trestného zákona 4
až 10 rokov väzenia.

V piatok o tretej hodine popoludní 38-
ročná žena v Kolárove chcela spáchať

samovraždu a skočila do vody.

„Nikto tam nebol. Hneď som volal políciu a sa-
nitku, asi za päť minút som ženu vedel vytiahnuť
z vody. Povedala, že nemá robotu a z mest-
ského bytu ju mesto chce dať na ulicu. Preto si
dala lieky a chcela zomrieť. Ženu sa podľa všet-
kého podarilo v nemocnici stabilizovať a je už v
poriadku, napísal nám náš čitateľ, ktorý sa pred-
stavil ako Roland Husárik z Kolárova. „Ako mest-
ský poslanec vidím, že tieto prípady v meste
budú pribúdať. Ľudia nemajú prácu a mesto
chce dať viac ľudí na ulicu.“

Podľa vyjadrenia Nitrianskej krajskej policajnej
hovorkyne Renáty Čuhákovej ženu previezli do
komárňanskej nemocnice. Zdroj: sme.sk

Tohtoročné Komár-
ňanské dni, ktoré sa

uskutočnia od 26. apríla
do 1. mája, v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi
budú síce skromnejšie,
ale kvalitné.

Povedal to vedúci odboru
školstva a kultúry Mest-
ského úradu v Komárne Ga-
briel Weszelovszky. Podľa
jeho ďalších slov zmení sa
aj dejisko podujatia. „Jedno
javisko ostáva v Dôstojníc-
kom pavilóne, druhé -
hlavné premiestnime z Ná-
mestia generála Klapku na
parkovisko pri pevnosti, kde
bude postavený aj pivný
stan pre návštevníkov," uvie-
dol s tým, že v tohtoročnom
programe dostanú príležitosť
komárňanské a regionálne
skupiny.

„Aj v tomto sa budú líšiť
Komárňanské dni od pred-
chádzajúcich. Vedenie

mesta sa rozhodlo, že v sú-
časnej situácii sa z finanč-
ných dôvodov uskromníme.
Druhým dôvodom je morálny
aspekt. V čase, keď hrozí
zánik lodeníc a v okolí za-
tvorili brány viaceré podniky,
nemáme dôvod na veľké
oslavy," konštatoval. Dodal,
že viacerí obyvatelia prišli o
prácu, ale nechcú prerušiť
20-ročnú tradíciu. "Hoci Ko-
márňanské dni si vyžiadajú
menej finančných prostried-
kov, som presvedčený, že
ich program bude kvalitný,"
zdôraznil Weszelovszky.

Mesto Komárno podujatie
organizuje spoločne s ma-
ďarským Komáromom, ktoré
trápia podobné problémy,
preto pripravujú symbolické
programy, tzv. ľudovú sláv-
nosť. „V tomto roku organi-
zovanie slávnostného ohňo-
stroja prináležalo maďarskej
strane, po odmietnutí sa
mesto Komárno rozhodlo, že
ho realizuje. Okrem hlav-
ných koncertov pripravujeme
aj celý rad sprievodných pro-
gramov," pokračoval Wesze-
lovszky.

Zdroj: sme.sk

Komárňanské dni budú skromnejšie,
ale kvalitné

Drogový díler skončil za mrežami 

Zachránil ženu, ktorá skočila z mosta do vody

Predpoveď počasia 16. 04 - 22. 04

Rezort vnútra pod ve-
dením Daniela Lipšica

(KDH) podpísal deň pred
nástupom novej vlády
zmluvu so spoločnosťou
Ditec v hodnote tri milióny
eur. Táto čiastka, ktorá
bude na 25 percent hra-
dená zo štátneho rozpo-
čtu, je určená na elektro-
nizáciu služieb matriky.

"Cieľom je zrýchlenie,
zjednodušenie a zefektívne-
nie komunikácie občanov s
úradmi. Informáciu o naro-
dení, úmrtí alebo o uzavretí
manželstva už totiž občania
budú môcť poskytnúť alebo
získať elektronicky. Vďaka
projektu vytvoríme centrálnu
databázu matričných uda-
lostí, ktorá bude previazaná
s Registrom fyzických osôb,"

priblížila Ľubomíra Miklo-
vičová z komunikačného od-
boru rezortu vnútra.

V databáze majú byť evi-
dované údaje o fyzických
osobách spojené s matričn-
ými udalosťami zazname-
nanými v knihách manžel-

stiev, narodení a úmrtí. Po-
stupne doň budú pripojené
všetky matriky na Sloven-
sku. Občania tak budú môcť
žiadať o výpis z matričnej
knihy kdekoľvek na Sloven-
sku.

„Získané informácie budú
pre občanov, štátne orgány,
alebo obce použiteľné aj na
právne úkony" - doplnila Mik-
lovičová.

Spoločnosť Ditec zvíťazila
vo verejnom obstarávaní,
ktorého súčasťou bola aj
elektronická aukcia. Na nej
sa zúčastnili dvaja uchá-
dzači, pričom víťazná firma
ponúkla najnižšiu cenu.

Väčšinu čiastky na projekt
by mal uhradiť Európsky
fond regionálneho rozvoja.
Projekt má byť ukončený v
marci 2014.

Rodný list si budete môcť
vybaviť od stola

Coffe UP Slovakia s.r.o., 
0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gomb-
 nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Új tanfolyam kezdete 
április 2�-án (hétfőn) és
április 2�-én (szerdán), 16 órakor



16 DELTASZÓRAKOZÁS 

5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00
Most a Buday! 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamaga-
zin 12.55 Domovina 13.25 Marslakók 14.00 A Holokauszt Magyaror-
szági áldozatainak Emléknapja 14.50 Vers mindenkinek 15.00 Angyali
érintés 15.45 Veszélyes szerelem 16.30 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás
20.10 Marslakók 20.40 Kék fény 21.40 Hacktion 22.35 Az ESTE

6.55 Ma reggel 9.00 Barangolás öt kontinensen 9.25 Compact Disco
9.35 MacGyver 10.20 Az aranyrózsa barlangja 12.01 Hírek 12.25
Főtér 13.50 Pecatúra 14.20 Magyar rock 15.15 Família Kft. 15.40
MacGyver 16.30 Compact Disco 16.35 Felfedező úton a Robinson
család 17.05 A Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a fóka
18.40 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.05 A bűvös körhinta 19.15
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok  21.30 Ma-
radj talpon! 22.20 Angyali érintés 23.10 Ádám feltámadása

7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Klubszoba  10.00
Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Heti Hírmondó 11.30 Térkép 12.00 Hír-
adó 12.10 Vers 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament ülé-
séről 16.10 100 éve történt. Úr, ír! 16.15 Az újjákeresztelt ország 17.00
Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép
19.30 Hagyaték 20.00 Marcela. Cseh dok. film 21.25 Holokauszt-nap Ma-
gyarországon  23.30 Hírek 22.35 Sportaréna

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO TV 12.30 Herkules és az amazonok 14.20 La Pola 15.20
Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 NCIS IX. 22.20
NCIS: Los Angeles 23.20 Gyilkos számok

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top
Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
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 Dr. Csont 22.25 Show-
der Klub 23.35 PokerStars-net

STORY TV
13.15 A végzet hatalma, 70. 14.10 A szerelem tengere, 95. 15.05
Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.05 Gyilkos sorok
18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot novellák 20.00 ÁtVágó 21.00 Mur-
doch nyomozó rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS

14.00 St. Trinian's – Nem apácazárda 15.55 Nagy durranás 2. – A
második pukk. Am. film 17.35 Lucky Luke és a Daltonok 19.15 Gagyi-
lovag. Am.film 21.00 Kegyenc fegyenc. Am. vígjáték

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás 8.25 Gyilkos sorok 9.25 Gyilkos számok 10.15
Szerelem a végzeten. Am. vígjáték 11.55 A dadus 12.55 A nagy ház-
alakítás 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők  16.35 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás
19.30 Jó barátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel
2.  22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Kettős ügynök

7.05 Hírek 8.00 Párharc 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Rocca parancs-
nok  11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Mun-
kapiac 13.30 Konyhatitkaim 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült
szerelmesek  16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem17.20
Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Kétszemélyes éden 22.00 Ri-
porterek 22.30 Éjszakai hírek 22.55 Manara felügyelő 

10.30 Szemtől szemben 11.05 Fókusz 11.45 Apák öröksége Dok.film
12.15 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.35 Lefújva. A
hétvége mérkőzései  14.30 Sportvisszhang 15.00 Jégkorong NHLmaga-
zin 15.30 BL-magain 15.55 Orosz nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz –
munka 16.55 Tudomány és technika 17.25 Munkapiac 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 A szépség szimbólumai. 18.30 Mese 18.40 Találkozás Mária
Ďuríčková írónővel 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat
20.55 Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 22.00 Tesztmagazin 22.10
Euromozi: Soul Kitschen. Ném. vígjáték

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsara 9.00 Rex felügyelő 9.55 Pusztító
szélvihar 11.45 Eltűntnek nyilvánítva  12.35 Hírek 12.40 A farm 15.30
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
20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Csehország és Szlovákia hangja
A továbbjutók 22.25 Beugró 23.10 Hírek 23.35 A tűzjáró

JOJ
6.40 Híradó 6.50 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.25 Az
új házunk 11.25 Vetélkedő 12.00 Híaradó 13.00 A főnököm lánya
15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás
20.20 Panelházi történetek  21.30 A Geissen család  22.30 Éden
Hotel 23.30 Hivatásosok 2012 

5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve, 62/48. 10.05 Mindenből
egy van 11.00 Kék fény 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschrim 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók, 31. 14.15
Hacktion 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem. 16.45 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók,
32. 20.40 Az ellenszer Fr. filmvígjáték 22.30 Az Este 23.05 Tudorok 

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.25 Compact Disco 9.30 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 9.55 MacGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson csa-
lád 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Főtér
13.50 1100 év Európa közepén 14.20 Magyar pop 15.15 Família Kft.
15.45 MacGyver 16.30 Compact Disco 16.35 Felfedező úton a Robin-
son család 17.05 A Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a
fóka 18.40 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.05 A bűvös körhinta 19.15
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.20 Ma-
radj talpon! 22.15 Angyali érintés 23.00 Az ellenszer

6.35 Domovina 7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35
Közbeszéd  9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.15 Kézművek
16.25 Csak egy kislány... - Találkozás Eggerth Mártával 17.00 Kisváros
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
Múzeumtúra – francia módra 20.00 A hetedik pecsét 21.35 Hírek
21.40 Dunasport 21.45 Kultikon 22.40 Magyar Jazz Ünnep 2011. Tóth
Viktor Tercet 2. rész 23.25 Bőrfejűek Ázsiában

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40
EZO TV 12.15 Constantine a kereszten. Ol.–jug. kalandfilm 14.20 La
Pola, 95. 15.20 Csoda Manhattanben, 27–28. 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem  18.30 Tények 19.30 Aktív 19.35 Jóban-rossz-
ban 20.30 Bajnokok Ligája labdarúgó- mérkőzés 23.15 Tények

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély,
152. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sa-
rokba szorítva 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 A men-
talista 22.25 A Grace Klinika  23.30 Reflektor 23.45 Vészhelyzet 

STORY TV
12.20 McLeod lányai  13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.05
Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 ÁtVágó 21.00
Lost – Eltűntek 23.00 NCIS  

13.40 Az oroszlán. Fr. kalandfilm 15.45 Gagyilovag. Am. vígjáték 17.30
Hóvihar. Kanad.–am. thriller 19.10 Deep Impact 2 21.00 Legenda va-
gyok. Am. thriller 22.45 A harc mestere. 

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás 8.30 Gyilkos sorok  9.25 Gyilkos számok  10.15
Kamukém 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk  15.40
CSI: A helyszínelők  16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35
Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel  22.20 CSI: A helyszínelők
23.10 Doktor House 

7.35 Építs házat, ültess fát! 8.00 Párharc  8.35 Családi vetélkedő 9.20
Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Slávia Kávézó 14.15 Vad angyal 15.00
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Párharc  18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Nap a hálóban 2012. Ünnepi díjátadó
22.10 Különleges ügyosztály 22.50 Hírek 23.15 Őrült szerelmesek 

9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Orosz nemetiségi magazin  11.05
Hírek magyar nyelven 11.15 Fókusz 11.45 A szépség szimbólumai (ism.)
12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.25 Sportvisszhang 14.00 Éj-
szaka az archívumban 15.15 Zuzana Kronerová 15.55 Orosz magazin
16.30 Fókusz – egészség 16.55 Munkapiac 17.25 Körzeti híradók 17.50
Szlovákia–Norvégia U18-as jégkorong vb-mérkőzés 18.30 Mese 20.00
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája – össze-
foglaló 23.10 Rendőrségi magazin 23.25 Tudomány és technika

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő 10.05 Már jó le-
szek, nagypapa 11.50 Eltűntnek nyilvánítva 12.45 Hírek 12.50 Sue Tho-
mas: FBI II. 13.50 Egyről a kettőre 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Hír-
adó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sport 20.15
A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.35 Cobra 11 23.40 Híradó

JOJ
6.40 Híradó 7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek  10.25 Az
új házunk  11.25 Vetélkedő 12.00 Híaradó 13.00 A Geissen család
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel – Kiűzetés a
paradicsomból. 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont  22.30 Éden Hotel  23.30
C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, sze-
retlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika
12.55 Ecranul nostru 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók 14.15 Gaszt-
roangyal 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40
Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 On The Spot 22.25 Az Este 23.00
KorTárs 23.30 Allah minden napján szaladnak a lovak. Dok.film

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.25 Compact Disco 9.30 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 9.55 MacGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson csa-
lád, 22. 11.10 A Nyereg Klub, 22. 11.35 Lizzie McGuire, 22. 12.01 Hírek
12.25 Főtér 13.50 1100 év Európa közepén 14.20 Magyar válogatott
15.20 Família Kft. 15.45 MacGyver 16.35 Felfedező úton a Robinson
család 17.00 A Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.50 Robbie, a fóka
18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban  19.00 A bűvös körhinta 19.15 Ve-
szélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj
talpon! 22.20 Tudorok 23.10 Angyali érintés 

6.00 Unser Bildschirm 6.30 Híradó 6.35 Srpski Ekran 7.00 Kárpát
expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd (ism.)
9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 1könyv 16.15 Magyar
elsők 16.30 TÉRkép  17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 KOGART kiállítások 2006-2011
20.00 A nagy ugrás Am. film 21.45 Hírek 21.50 Dunasport 21.55 Kul-
tikon 22.50 Új régi hang Járd ki Zsiga 23.50 Kézjegy

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO TV 12.35 Winnetou és Old Shatterhand a Halál Völgyé-
ben 14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rossz-
ban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Én is szép
vagyok 23.50 Tények

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top
Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
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 Legyen Ön is millio-
mos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. század 23.40 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai I13.15 A végzet hatalma, . 14.10 A szerelem ten-
gere, 97. 15.05 Quinn doktornő  16.05 Flipper legújabb kalandjai, 8.
17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai  19.00 NCIS 20.00 ÁtVágó
21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS II., 9. 

13.40 Lavina 15.25 Tiszta ügy 17.35 Mindent bele, fi úk! Ol. film 19.20
Simlisek akcióban 21.00 Az utolsó szamuráj 23.50 Ong Bak: A thai
boksz harcosa. Thai akciófilm

VIASAT
8.00 Gyilkos sorok 8.55 Gyilkos számok 9.45 Aki kapja, marha 11.55
A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk  15.40 CSI: A helyszí-
nelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok
18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi  21.20 Éden Hotel 2. 22.20 CSI: A helyszínelők 23.15 Shameless  

8.40 Családi vetélkedő 9.25 Rocca parancsnok 11.05 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.45 Taxi 14.15
Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac
16.30 Viharos 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
Hírek 23.05 Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.25 Őrült szerelmesek 

8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.25 Orosz
magazin 10.55 Fókusz  11.35 Ars librorom Régi könyvekről 12.00 Élő
körkép 12.25 Kulturális körkép 12.30 Folklórműsor 13.15 Utak 13.45
Família14.15 Tizenkettő után öt perccel 15.05 Az utcán éltem Egy
anya és lánya történ magazin 16.30 Fókusz  17.05 Nyugdíjasok
klubja 17.30 Film a filmről 17.50 Csehország-Szlovákia jégkorong-
mérkőzés 18.30 Mese 20.25 Megérinteni a Denalit 21.00 Ügyintézés
a hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.15 Ezüst vihar Csehszlov. film

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 10.00 Hagyjátok, hadd féljen.
Cseh vígjáték 11.45 Eltűntnek nyilvánítva12.45 Hírek 12.50 Sue Tho-
mas: FBI 13.50 Egyről a kettőre 14.15 Hírek 14.20 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  20.15 Teljesítjük legtitkosabb
álmát 22.15 Trauma 23.10 Híradó 23.35 Gyilkosság másodállásban

JOJ
6.30 Krimihíradó 7.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek
10.25 Az új házunk 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel 16.00 Hi-
vatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont
22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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Humor

Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum, Nádor utca 8.: Kocsis Ernő 75. szüle-
tésnapja alkalmából rendezett jubileumi kiállítás. Megtekinthető:
június 8-ig.
Jókai Színház: Április 17-18, 11.00 Az ördög nem alszik. Április
19., 15.00 Caligula helytartója.
Csemadok galéria: Április 16. 17.00 Szín-tér-fény - Lonovics
László kiállításának megnyitója. 

DÉL-KOMÁROM:
Április 20-22. 20. Jubileumi nemzetközi motoros találkozó
Komárom, Fenyves Ifjúsági Tábor www.kassakkse.hu. Belépő-
jegy 2000 Ft.  
Április 26. és 30. Fényírók fesztiválja a monostori erődben. Me-
diawave nemzetközi film- és zenei fesztivál.  Bővebb információ
a http://mediawavefestival.hu/ honlapon.
Április 26., 20.00 RITKA MAGYAR TÁNCHÁZ
– FESZTIVÁLNYITÓ. Európa udvar.

Az este folyamán hagyomá-
nyos falusi tánczene szól majd
az erdélyi Mezőségről, Kalo-
taszegről és a Felvidékről. Aki
többet szeretne megtudni er-
ről a zenéről vagy tanulni sze-
retne magyar népzenét ját-
szani, látogasson el a
www.nepzenetanoda.hu web-
oldalra.

Április 22., 8.00-12.00 GYERMEKHOLMIK BÖRZÉJE
Várnak minden kedves érdeklődőt a tavaszi börzére, ahol minden
szezonális ruha, gyerekholmi megtalálható lesz – piciknek, ki-
csiknek és nagyobb gyerekeknek való egyaránt! Jelentkezz be a
30-2124868-as telefonszámon, hogy biztosan jusson árusító asz-
tal neked is! Asztaljegy 600,- Ft. Lehetőség nyílik feleslegessé
vált holmik leadására is, mely adományokat a Családsegítő Szol-
gálat számára gyűjtjük. Az eseményt az Óperenciás Waldorf ovi
szülői közössége szervezi. www.operenciasovoda.blog.hu

ÓgyALLA:
Művészeti Alapiskola galériája: Golasz Tímea festményeinek
kiállítása május 11-ig tekinthető meg.

gÚTA:
Április 21-én 16.00 a Városi Művelődési Központban Sztárok ki-
csiben gálaműsor, 19.30 Szuper Banzáj showműsor a TAT csil-
lagaival.
Április 28-án 18.00-tól Jótékonysági koncert a római katolikus
templom tornyának javítására, a Városi Művelődési Központban.
Közreműködnek: Martin Bajak, Vadkerti Imre, Otokár Klein, Janza
Kata, Becse-Szabó Ilona, Pintér Tibor. Az est védnökei: Mgr. Elek
László plébános és Mgr. Kiss Róbert iskolaesperes.
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Oszlopgaléria.:
Barcsay mester és tanítványai című kiállítás.
Válogatás Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás
szitanyomataiból. Megtekinthető: április 20-ig, 13:00 - 18:00-ig.

Kos
Kösd fel azt, amit fel kell kötni, mert
ezen a héten nagy volumenű válto-
zások indulnak el! Ezek érinthetik a
munkádat és/vagy az otthonodat.

BIKA
Ez a hét minden szempontból neked
kedvez. Szó szerint úgy érezheted,
hogy te vagy a főszereplő, és körü-
lötted forog a világ.

IKreK
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismere-
tesen, hatalmas kitartással végzed a
munkád. Ennek természetesen meg-
lesz az eredménye, anyagilag stabili-
zálhatod az életed.

ráK
Energikusan és pozitívan állsz a fel-
adataidhoz, ez előrevetíti a sikereket.
Vedd észre az összefüggést, és hasz-
nosítsd a tapasztalataidat máskor is!

oroszláN
Nagyon önfejű és makacs leszel,
nem hallgatsz senkire. Hatalmas len-
dületed senki sem tudja megállítani,
határozottan haladsz célod felé.

szűz
Talán egy kicsit sokat beszélsz a hé-
ten, ne fecsegj ki másokat a hátuk
mögött, mert az nem szép dolog.
Szakíts időt a pihenésre is.

Mérleg
Sokat gondolkozol gyermekeid jövő-
jén, ha nincs még gyermeked, meg-
érik benned rá az igény, sosincs ké-
sőn.

sKorpIó
Ne hagyd, hogy depresszióssá válj,
inkább menj el vásárolni, az jót tesz a
lelkednek, és a környezetedtől is na-
gyobb figyelmet kaphatsz, ha jókedvű
vagy.

NyIlAs
A héten talán több a konfliktus, és a
nézeteltérés, mint általában. De ebből
nem szabad végzetes és katasztro-
fális következtetéseket levonnod.

BAK
Egészségedre kell ügyelned. Nem
dolgozhatsz folyamatosan pihenés
nélkül, ill. minimális alvással. A szer-
vezeted megbosszulja, ha a végte-
lenségig kizsigereled.

VízöNtő
Könnyen szerelembe eshetsz. Ha
párkapcsolatban élsz, akkor ne nézz
máshova! A párodban fedezd fel a
vonzerőt!

HAlAK
Vegyél vissza egy kicsit a héten, és
ne gondold azt, hogy a főnököd a ba-
rátod, mert ebből problémák lehet-
nek, mégpedig anyagi jellegűek.

AHallgatói Önkormányzat és a Se-
lye János Egyetem idén is meg-

rendezi a Komáromi Egyetemi Napo-
kat, immár 8. alkalommal. Az ötnapos
rendezvénysorozat április 16-tól ápri-
lis 20-ig tart.

Hétfőn a közgazdaságtané a főszerep.
Idén is érdekes, neves előadók tartanak
előadást, mint pl.  Matolcsy György ma-
gyar nemzetgazdasági miniszter, Chikán
Attila közgadász, egykori miniszter,
Csapó Ida, a Női Vállakozók projekt elin-
dítója. Kedden Tóth Tibor, Jászai Mari-dí-
jas színművész, a Jókai Színház igazga-
tója, majd Hunčík Péter író-pszichiáter,
valamint Tőzsér Árpád költő tart beszél-
getést. Este a Republic ad koncertet a
sportcsarnokban.

Szerdán kerül sor a Tudományos Di-
ákköri Konferenciára. A csütörtöki nap a
hagyományokhoz híven a sporté: az
egyetemi tornateremben röplabda, a vá-
rosi röplabdacsarnokban pedig focitorna
lesz. Az egyetemi napok keretén belül a
Devil Clubban lép fel DJ Sterbinszky. És

végül pénteken kerül megrendezésre a
Futás a jövőért rendezvény, melynek so-
rán komáromi magyar óvodások, alapis-
kolások, középiskolások, valamint az
egyetem hallgatói közös futással hívják
fel a figyelmet arra, hogy Szlovákiában
az óvodától kezdve az egyetemi képzé-
sig anyanyelvükön tanulhatnak a szlo-
vákiai magyarok. -ga-

A paraszt szánt a földjén. Arra megy a
barátja.

- Hé, Józsi, meghalt az anyósod!
A paraszt nem válaszol, csak szánt to-

vább.
- Hé, Józsi, süket vagy?
- Nem, csak előbb a munka, aztán a

szórakozás!
☺ ☺ ☺

Nagypapa mesél az unokáinak a há-
borús emlékeiből:

- Egyszer egy teljes századot tettem
harcképtelenné, teljesen egyedül!

- Tényleg? Tüzér voltál?
- Nem... szakács!

☺ ☺ ☺
A pap és a buszsofőr egyszerre ko-

pogtatnak a mennyország kapuján. Kijön
Szent Péter, röviden elbeszélget velük,
majd beengedi a buszsofőrt. A pap föl-
háborodva kérdezi:

- És én? Engem, aki egész életemben
Isten szavát hirdettem, nem engedsz be?
Hogy lehet ez?

- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, min-

denki aludt. Bezzeg amíg a buszsofőr ve-
zetett, addig mindenki imádkozott...

☺ ☺ ☺
A szőke nő bemegy a McDonald's-ba:
- Kérek 2 dl kólát, 1 hamburgert és egy

kis sült krumplit.
- Itt fogyasztja? - kérdi az eladó.
- Nem, ott a hátsó asztalnál.

VIII. Komáromi Egyetemi Napok

A természet egyensúlya
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5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.15 Van képünk hozzá
11.10 Kasszasiker 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Rondó 13.20 Magyar
elsők 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 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók,
34. 20.40 Elcserélt lányok 21.30 FÁBRY 22.50 Az ESTE 23.25 Örök
Éva – „Mindnyájan Évától származunk...“ Magy. dok.film

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.25 Compact Disco 9.30 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 9.55 MacGyver  10.45 Felfedező úton a Robinson család
11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.25 Főtér 13.50
1100 év Európa közepén 14.20 Magyar retro 15.15 Família Kft. 15.40
MacGyver 16.30 Compact Disco 16.35 Felfedező úton a Robinson csa-
lád 17.05 A Nyereg Klub 17.30 Lizzie McGuire 17.55 Robbie, a fóka 18.40
Rejtélyek Tesz-vesz városban19.05 A bűvös körhinta 19.15 Veszélyes
szerelem  20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok  21.30 Maradj talpon!
22.20 Angyali érintés 23.05 Allah minden napján szaladnak a lovak

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Pannon expressz  11.30 Térkép
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hagyaték 14.40 Határtalanul
magyar 15.10 Száműzött magyar irodalom 15.40 Hazajáró (ism.) 16.10
Utazás a Marsra Hol rejtőzik az élet? 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Sophie szerint a világ,
20.00 A kőszívű ember fiai 2/2. 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35
Kultikon 22.30 Donizetti: Szerelmi bájital a Művészetek Palotájában

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Mike kapitány hadjárata Am. dok.film 14.20 La Pola, 97.
15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 36. 18.30 Tények  19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban21.20
Amerikai pite: A szerelem Bibliája 23.15 Aktív (ism.) 23.45 Tények 

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
154. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 68. 14.15
Sarokba szorítva  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 Ki-
dobós: sok flúg disznót győz.  23.20 Tudorok II., 5.

STORY TV
12.20 McLeod lányai  13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 98. 15.05 Quinn doktornő16.05 Flipper legújabb kalandjai 19.00
NCIS II., 9. 20.00 ÁtVágó 20.55 Európa Liga. Élő közvetítés 23.15 Che-
ers, 131. 23.45 Európa Liga - összefoglaló

13.45 Egy gyilkosság forgatókönyve 15.40 A zűrhajó 17.15 Tiszta sze-
rencse. Am. vígjáték 19.00 Fantomas 21.00 Consantine – A démon-
vadász 23.15 Jó üzlet a háború

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás  8.25 Gyilkos sorok  9.20 Gyilkos számok  10.10
Columbo 11.55 A dadus12.55 A nagy házalakítás 13.55 Monk 15.40 CSI:
A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos
számok 18.30 A nagy házalakítás 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Nikita 

7.50 Munkapiac 8.00 Párharc 8.35 Vetélkedő 9.20 Rocca parancs-
nok11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munka-
piac 13.45 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal, 152. 15.05 Őrült
szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 20.10 Családi vetélkedő 21.00 9. A osztály 21.30 Doktor House
22.15 Hírek 22.35 Őrült szerelmesek 23.30 Rocca parancsnok 

8.55 Munkapiac 9.00 Nők klubja 10.25 Magyar magazin 10.50 Fókusz
11.30 Homo Aquarius. Portréfilm Ján Barica professzorról 11.55 Élő
körkép 12.35 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 Ügyintézés a
hivatalokban 13.55 Rendőrségi magazin 14.25 Egyházi magazin 14.50
Ignác Bizmayerporté 15.30 Horgászmagazin 15.55 Roma magazin
16.30 Fókusz 16.55 Integrálj! 17.30 Körzeti híradók 18.00 Édenkertek.
Indonézia. Fr. dok.film 18.30 Mese 18.40 Gyerekek a gyerekekről 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Charles Darwin és az élet
fája 20.50 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 23.00 Autószalon

MARK˝ZA
9.10 Rex felügyelő10.10 LaBréa felügyelő 12.00 Eltűntnek nyilvánítva
12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI, 3. 14.00 Egyről a kettőre14.25
Hírek 14.30 Cobra 11 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
NCIS  17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm. 21.20 Rendelő
a rózsakertben 22.30 Cobra 11  23.30 Híradó 23.55 Sivatagi szörny

JOJ
6.55 Híradó 7.25 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek 10.25 A
nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel. Stratégiai játék
16.00 Hivatásosok17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Csont 22.30 Éden Hotel 23.30 Gyilkos elmék

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Kor-
Társ 11.00 Tetőtől talpig 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Box-
utca. Forma–1- magazin 12.40 Forma–1. Bahreini Nagydíj, időmérő
edzés 14.20 Zöld Tea 14.50 A sebes futású folyó. Természetfilm
15.40 Nagy-Britannia madártávlatból, 2. 16.35 A Szövetség. Biblia
vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Hír-
adó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás-jelentés 20.10 Muriel es-
küvője Ausztrál film 21.55 Kalandorok Magy. filmvígjáték

7.15 Rajzfilmsorozatok 9.15 Felfedezőúton a Robinson család, 25.
9.40 A Nyereg Klub, 25. 10.05 Lizzie McGuire, 25. 10.30 Ábel az or-
szágban Tévésor., 2/2. 11.30 Biciklitúra 12.00 Marslakók, 31–35.
14.20 Magyarország története. Kiegyezés és fellendülés 14.45 Gye-
rekeknek 16.50 Le a cipővel! Tévéfilm, 2/2. 17.55 Mi micsoda I., 26/3.
18.25 A bűvös körhinta, 16. 18.35 Geronimo Stilton I., 13/7. 19.00
Melissa és Joey, 13. 19.20 Waczak szálló I., 3. 20.00 Híradó, sport
20.35 Boxutca. Forma–1- magazin 21.00 Forma–1. Bahreini Nagydíj,
időmérő edzés 22.30 Gasztroangyal 23.25 Munkaügyek – IrReality-
show, 7–8.

6.25 Mesél a fény – A diafilm 7.10 A bohóc felesége. Tévéfilm 8.10
Magyarország 2000 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 89/50. 10.00 Za-
rándokutakon 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15
Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősök 13.10 Heuréka! Megtaláltam!
13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10 Önök kérték (ism.) 15.05 Pannon
expressz 15.35 Talpalatnyi zöld 16.00 Az állatok világa Madártávlat
16.35 A pármai kolostor Fr. film, 2/2. (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Hogy volt?! 19.30 Kean, a színész Közvetítés a Ma-
dách Színházból, felvételről (1989) 22.15 MÜPART. Dresch Quartet a
Művészetek Palotájában 23.20 Dunasport

6.25 TV2-matiné 9.35 Egyik kutya, másik nem! 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., 118. 13.25 TopSpeed
13.55 AutóGuru 14.25 Xena V., 112. 15.25 Bűbájos boszorkák IV., 105.
16.25 Hawaii Five-0. Am. krimisor., 23. 17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények
– hírműsor 19.00 Aktív extra 19.35 Queen Sized – Tömör a gyönyör.
Am. vígjáték 21.25 Lánglovagok Am. akciófilm 23.55 Holdtölte. Am.
filmdráma

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago Dán anim. sor. 10.25 Asztro-show
11.20 Házon kívül (ism.) 11.50 Autómánia 12.30 Amerika legkemé-
nyebb melói Am. dok.sor., 6. 13.30 Lost – Eltűntek V., 9–10. 15.30
Hetedik érzék Kanad. sor., 8. 16.30 Női vonalak Am. vígjáték 18.30
Híradó – esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik – A vá-
logatás 2012 22.10 Halálra jelölve Am. akciófilm7.15 W.I.T.C.H., a tini
boszorkány, 23. 8.00 Dallas, 157–158-159. 12.00 Túrakommandó, 2.
12.30 McLeod lányai III., 22-23- 24. 15.30 Flipper legújabb kalandjai,
6-7. 17.30 Lassie. Kanad.–am. sor., 25. 18.00 Dolmen – Rejtelmek szi-
gete. Fr. kalandfilmsor., 2. 20.00 Anyám neve Frank. Ausztrál vígjáték
22.00 Kikötői hírek. Am. filmdráma 0.00 Autogram

13.25 Ovizsaru. Am. akcióvígjáték 15.30 Simlisek akcióban. Fr. vígjá-
ték 17.10 Nyomás utána! Ol. akcióvígjáték 19.20 Waterworld – Vízivi-
lág. Am. kalandfilm 21.45 Mátrix – Forradalmak. Am. akciófilm7.15
Dawson és a haverok VI., 127. 8.05 Halottnak a csók II., 12. 8.55 Co-
lumbo: Gyilkosság mint önarckép. Am. krimi 10.45 Öri-hari Am. víg-
játék 12.40 Szívek szállodája 13.35 Szex és New York light II. Am. sor.,
25–26. 14.30 Éden Hotel 2. 25–26. 16.30 Sztár születik Am. film
18.45 Francia csók Am. vígjáték 21.00 Határok nélkül Am.–ném. ka-
land- film 23.25 Philadelphia – Az érinthetetlen Am. filmdráma

7.50 Alíz Csodaországban. Jap.–ném. anim. sor., 22. 8.15 Fidlibum
meséi 8.40 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.10 Találd ki, ki hívott meg
9.40 Családi vetélkedő – speciál 10.30 9. A osztály. Realityshow 11.05
Miss Universe SZK (ism.) 13.15 Autószalon 14.10 A szerelem korszakai.
Ol. sor., 12/2. 15.50 A blökik bölcse Am. film 17.30 Építs házat, ültess
fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Igaz törté-
net Emberrablás. Újzélandi thriller 22.40 Sporthíradó 22.50 A pil-
langó csókja Orosz thriller

8.00 Élő körkép 8.35 Hétvége (ism.) 9.15 Bolygónk I. (ism.) 10.05 Hal-
lássérültek tévéklubja 10.30 Ügyintézés a hivatalokban 11.00 Tenisz.
Szlovákia– Spanyolország FEDkupa mérkőzés 15.20 Sporttörténet
1947–1947. 15.35 Film a filmről 15.45 Lakótelepi gondok 16.20 Ka-
pura 17.00 Farmergazdaságok 17.20 Tesztmagazin 17.30 Mozdulj! Ke-
rékpározás 17.55 Úton 18.30 Esti mese 18.40 Talkshow gyerekeknek
18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó 20.00 Az ember útja Ang. dok.film,
5/5. 20.55 Őrangyalok Talkshow 21.30 Filmklub. A Millió Dolláros
Hotel Am.–ném.–ang. film 23.25 Vívó olimpiai selejtező

7.10 Bűbájos boszorkák III., 22/22. 7.55 Madeline. Am.–fr. vígjáték
9.40 Jóbarátok II. Am. sor., 24/22. 10.10 A hongkongi ügynök. Hong-
kongi akcióvígjáték 11.55 Csehország és Szlovákia hangja (ism.) 15.40
Rivaldafényben – Pörgesd fel! Am.–kandai film 17.35 Hírek 17.40 Be-
ugró 18.25 A társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelen-
tés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm Valóságshow 22.00 Tesó-tusa Am.
vígjáték

6.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.55 C.S.I.: Miami helyszínelők IX.,
9. 9.50 A Robinson család titka. Am. anim. film 11.50 Éden Hotel -
Meglepetés 12.50 Hivatásosok., 7–8. 14.40 Ace, a négylábú barátom.
Am. film 16.50 Van az a pénz, ami boldogít Am. krimivígjáték 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59 Időjárás-jelentés
20.20 A tetovált lány. Svéd–dán krimithriller 23.30 Kaland a felle-
gekben. Am.–kanad. thriller

6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.40 Katolikus krónika 9.40 Meg-
keresni az embert 10.05 100 éves a Hajdúdorogi Egyházmegye
10.30 A sokszínű vallás 10.45 Baptista magazin 11.10 Református
ifjúsági műsor 11.15 Balatonfelvidéki református templomok 11.30
Écsi Gyöngyi-portré 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból... 12.35
Út Londonba... 13.05 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1. Bahreini
Nagydíj, a futam 16.25 TeleSport. Győri ETO–DVTK bajnokilabda-
rúgó-mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek 20.00 Idő-
járás-jelentés 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek –
IrReality show, 9–10. 22.25 Csalás és ámítás Am. filmdráma

7.15 Rajzfilmsorozatok 8.40 Gyermekműsor 12.05 Így szól az Úr!
12.15 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni az embert 13.05 100 éves
a Hajdúdorogi Egyházmegye 13.30 A sokszínű vallás 13.45 Baptista
magazin 14.10 Református ifjúsági műsor 14.20 Balatonfelvidéki
református templomok 14.30 Écsi Gyöngyi-portré 15.00 Az Árpád-
kor templomai 15.10 Az aranyrózsa barlangja II., 2/2. 16.45 Cim-
bora – régi új 17.40 P@dtársat keresünk, 9/2. 18.35 A bűvös
körhinta Fr. rajzfilmsor., 52/17. 18.45 Geronimo Stilton I., 13/8.
19.10 4 összeesküvő és 1 temetés, 10/2. 20.00 Híradó, sport 20.30
Forma–1. Bahreini Nagydíj, a futam 23.00 TeleSport. Győri ETO–
DVTK OTP Bank Liga bajnokilabdarúgó-mérkőzés (ism.)

6.00 Gazdakör 6.25 Nagyvizit. Tévéfilm 7.50 Földanya üzenete. Szin-
gapúri ism.terj. film 8.45 Magyar elsők 9.05 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon, 6. 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00
Önkéntesek 11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.10 Élő nép-
zene 12.40 Akadálytalanul 13.10 Csellengők 13.40 Határtalanul ma-
gyar 14.10 Arcélek 14.40 Hazajáró 15.20 Százéves asszony Magyar

tévéfilm 16.25 Álomkeringő Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 A három
testőr. A királyné nyakéke Ang.–fr.–ol. filmsor. 21.45 Klubszoba
22.40 Dunasport 23.00 Titkok gyermeke Belga–fr. film

6.45 TV2-matiné 9.40 Nagy Vagy! 10.45 Stahl konyhája 11.15 Ka-
landjárat (ism.) 11.45 Borkultusz 12.15 Talpig nő 12.45 Több mint
TestŐr 13.15 A kiválasztott – Az amerikailátnok, 15. 14.15 Monk –
Flúgos nyomozó III., 44. 15.15 Bűbájos boszorkák V., 106. 16.15 Má-
sodállás 16.45 Queen Sized – Tömör a gyönyör. Am. vígjáték (ism.)
18.30 Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Távkapcs. Am. vígjáték
22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Elit egység. Kanad. krimisor., 4.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop 11.25 Törzsu-
tas 11.55 Női kézilabda, Magyar Kupa – döntő 13.50 Gossip Girl – A
pletykafészek I., 9–10. 15.45 Tru Calling – Az őrangyal I., 8. 16.50 Mr.
Óvóbácsi Am. akcióvígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. XV. Ném.
krimisor., 6. Ben megismerkedik egy lánnyal az autópálya melletti
kávézóban. Épp az ottfelejtett gyógyszerével indul utána, amikor
azt látja, hogy egy kocsiba tuszkolják... 20.00 Holnapután Am. ak-
ciófilm 22.25 Heti Hetes 23.45 Portré

8.00 Dallas, 160–161–162. 12.00 Autogram 12.30 McLeod lányai
III., 25. 13.30 McLeod lányai III., 26. 14.30 Flipper legújabb kalandjai,
8-9-10. 17.30 Lassie, 26. 18.00 A kincses sziget gyermekei 2. – A
szörnyeteg. Új-zélandi kalandfilm 20.00 Poirot: Ellopott gyilkosság.
Ang. krimi 22.00 Tremors 3. – Ahová lépek, ismét szörny terem.
Am. akcióvígjáték 0.10 Kikötői hírek. Am. film12.10 Waterworld –
Vízivilág. Am. kalandfilm 14.35 Sherlock Holmes New Yorkban. Am.
krimi 16.35 Fantomas. Fr. akcióvígjáték 18.35 Halálhágó. Am. há-
borús akció- film 21.00 Szellemkutya. Am. akciófilm 23.10 A préda.
Am. akciófilm

6.20 Columbo: Ölni már nincs idő. Am. krimi 8.00 Véznák kontra
dagik I., 5. 8.55 Anya, csak egy van! Babamagazin 9.25 EgészségŐr
II., 18. 9.55 A nagy házalakítás III., 73–74. 11.45 Trendközelben IV.,
35. 12.15 Fletch. Am. vígjáték 14.05 Szex és New York light I. Am.
sor., 27–28. 15.05 Éden Hotel II. 27–28. 17.05 Cserebere szerelem.
Am. vígjáték 18.55 Négy esküvő, 8. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X.,
220. 20.55 A célszemély I., 7. 21.50 Kicsikém – Szőr Austin Powers
2. Am. vígjáték A brit titkosügynök elmebegeket üldöz és jobbnál
jobb nőket szed fel téren és időn át. 23.40 Határok nélkül Am.–
ném. film

7.25 Rajzfilmsorozsatok 8.45 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.15 Po-
koli szerencse Cseh mesesor., 5/2. 10.05 Ushuaia IV. – Etiópia.
Dok.sor., 2. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Forma–1. Bahraini Nagydíj
16.00 Úton 16.40 Postaláda (ism.) 17.45 Irány a kert! Magazin 18.15
Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 A Paradicsom...
Fr.–ol.–svájci film 22.10 ...és a Pokol. Fr.– ol.–svájci film

7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.15 Farmergazdaságok
9.30 Tesztmagazin 9.40 Egyházi magazin 10.05 Az ember útja,
5/5. (ism.) 11.00 Tenisz. Szlovákia– Spanyolország FED-kupa mér-
kőzés 17.40 Mozdulj! Kerékpározás (ism.) 18.05 Apáink öröksége.
Dok.film 18.30 Esti mese 18.45 A rajzfilmek bűvös világa 19.00 Hír-
adó 19.40 Kulturális körkép 19.55 Dokumentumfilmklub. Irán. Fr.
dok. film 21.30 Művészet 2011 22.00 Éjszaka az archívumban 23.05
Štefan Vraštiakot köszöntjük. Tessék belépni! 23.35 Vívó olimpiai
selejtező, felv.

6.05 A pajta mögött a sárkány. Cseh mesefilm 7.40 Rövidzárlat 2.
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Muriel esküvője • 20.10 • M1
Muriel (Toni Collette) csúnya, kövér és el-
lenszenves lány, aki jobb híján a szobá-
jában ül menyasszonyi prospektusokat
lapozgatva. Minden vágya, hogy végre
valaki ráakadjon, és feleségül vegye.

5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.10 FÁBRY 11.30 Tető-
től talpig 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 P”amende. Roma kultúra
12.55 Esély 13.25 Magyar elsők 13.45 Marslakók 14.15 Elcserélt lá-
nyok15.00 Angyali érintés 15.50 Veszélyes szerelem. 16.35 MM 17.40
Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Retró kabaré 21.40 Mindenből
egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.00 Múlt-kor 9.25 Compact Disco 9.30 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 9.55 MacGyver 10.45 Felfedező úton a Robin-
son család, 24. 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire. 12.01 Hírek
12.25 Főtér 13.50 1100 év Európa közepén 14.20 Magyar bulizene
15.15 Família Kft. 15.40 MacGyver 16.30 Compact Disco 16.35 Fel-
fedező úton a Robinson család 17.00 A Nyereg Klub, 25. 17.30 Lizzie
McGuire 17.50 Robbie, a fóka, 11. 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban
19.00 A bűvös körhinta 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30
Rocca parancsnok  21.25 Maradj talpon! 22.20 Angyali érinté23.05
Örök Éva – „Mindnyájan Évától származunk...“ 

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Hogy volt?! 10.00 Család-barát
10.50 1könyv 11.00 Csellengők  11.30 Térkép (ism.) 12.00 Híradó
12.05 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Vannak vidékek 14.40 Szerel-
mes földrajz 15.10 Munka-Társ 15.40 Heuréka! Megtaláltam! (ism.)
16.10 Magyar elsők 16.30 Hetedhét 17.00 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok
20.00 Abigél. 4. 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Kultikon 22.25
Napok, évek, századok 23.20 Koncertek az A38 Hajón.

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45
Teleshop 10.50 EZO TV 12.25 A láthatatlan ember. 14.20 La Pola, 98.
15.20 Csoda Manhattanban, 33–34. 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem, 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20
Megasztár – döntő

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély, 155. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szo-
rítva Am. sorozat, 165. 15.15 Döglött akták I 16.20 Marichuy17.20
Teresa. 18.30 Híradó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25 Gyilkos elmék 23.35 Gyilkos elmék

STORY TV
13.15 A végzet hatalma14.10 A szerelem tengere, 99. 15.05 Quinn
doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai, 10. 17.05 Gyilkos sorok
18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot novellák 20.00 ÁtVágó 21.00 Szü-
letett feleségek 23.00 Doktor Addison, 13. 

13.20 Tiszta szerencse. Am. film 15.05 Segíts, mumus! Am. vígjáték
17.10 Ki a Télapó? Am. vígjáték 18.55 Ovizsaru 21.00 Riválisok. Am.
film 22.55 Blackjack. Am.–kanad. film 1.05 A félelmek iskolája 2. 

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok 10.10
Columbo: Ölni már nincs idő 11.55 A dadus  12.55 A nagy házalakítás
13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás  19.30 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Az elszánt diplomata
23.55 CSI: A helyszínelők

6.35 Híradó, sporthírek 7.40 Irány a kert! 8.10 Párharc 8.40 Családi ve-
télkedő 9.25 Rocca parancsnok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15
Vad angyal15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.35
Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek  20.10 Miss University Szépségver-
seny 22.10 Hírek 22.30 Sporthíradó 22.35 Gyilkos szenvedély

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Roma magazin 10.55
Hírek magyarul 11.00 Fókusz 11.40 Édenkertek 12.05 Élő körkép
12.35 Slágerről slágerre 13.10 Nyugdíjasok magazinja 13.40 Integrálj!
14.10 Gyógyászat 15.15 Labdarúgó Európa Liga  15.40 Szemtől szem-
ben Magyar magazin 16.20 Fókusz 16.50 Csehország–Szlovákia jég-
korongmérkőzés 19.30 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Bolygónk I. 20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00
Egy ember és kutyája 23.35 Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARK˝ZA
8.15 Vacsoracsata 9.05 Rex felügyelő 10.05 A fiamat nem hagyom itt
13.45 Egyről a kettőre 14.15 Hírek 14.20 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  20.15 A farm 21.20 Az igaz-
ság mecénása 23.20 Red Bull X-Fighters 2012 23.30 A mesterlövész

JOJ
6.10Krimihíradó 6.40 Híradó 7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi törté-
netek 10.25 A nagy házalakítás 11.25 Milliós nyereményjáték 12.00 Hír-
adó 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 Milliós nyereményjáték
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 C.S.I.: Miami
helyszínelők 22.15 Éden Hotel 23.15 Hűtlenül is a tied Kanadai vígjáték

Péntek, április 20

Az elszánt diplomata • 21.20 • VIAsAt 3
Justin Quayle (Ralph Fiennes), a Kenyában
dolgozó brit diplomata feleségét holtan ta-
lálják. A férfi elhatározza, hogy kideríti, mi
történt szerelmével. A szálak egy gyógy-
szervállalathoz vezetnek.

Rob, Nathan és Lube mindenre haj-
landók, csak hogy végre megsze-
rezzék álmaik hölgyeit. Eme szent
cél elérésében sokat segíthet az a
véletlenül megtalált titokzatos sze-
xuális útmutató.

Amerikai pite • 21.20 •tV 2

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 Komárno, Kertész utca

1., tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: 

Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, 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.

Az Ausztriai Anna francia ki-
rálynő titkos szolgálatába álló
három testőr s a szép Cons-
tance  szerelméért minden
feladatra vállalkozó D'Artag-
nan kalandjai örökéletűek.

A három testőr • 20.00 • DUNA

Csak háború esetén
mondaná le Madonna 
izraeli koncertjét 
Tel Avivban petícióban kérték fel Izrael mi-

niszterelnökét, Benyamin Netanyahut, hogy
halasszon el minden katonai akciót Madonna
május 29-én tartandó koncertje környékén. A
rajongók most megnyugodhatnak, az énekesnő
menedzsere közölte, hogy maximum akkor ma-
radna el a koncert, ha háború törne ki az or-
szágban, írja a Femalefirst. „Ez a nő semmit
nem mond le, mindig megy előre“ - mondta Guy
Oseary, hozzátéve, hogy ha lenne rá lehetőség,
Libanonba és Egyiptomba is menne ügyfele, de
erre egyelőre nincs lehetőség.

Énekest játszik új filmjében Tom Cruise, és a szerep annyira
tetszik neki, hogy a forgatás végeztével sem akar lemon-

dani róla. A sztár egy képzeletbeli rockzenekar frontemberét
alakítja a Rock of Ages című filmmusicalben, és a nyolcvanas
években játszódó történet kedvéért énekleckéket is vett, hogy
saját maga adhassa elő a betétdalokat – menet közben pedig
annyira beleszeretett a dologba, hogy szeretné folytatni is.
Egyik közeli ismerőse szerint szándékai annyira komolyak,
hogy színészi pályafutása mellett most már énekesi karrierről
is álmodik. „Tom mindig mindent maga akar csinálni, még a
kaszkadőrmutatványokat is, úgyhogy természetes volt, hogy
énekelni is megtanul. Nagyon keményen dolgozott, most pedig
már egyszerűen nem tud leállni – mondta el a barát. - Állan-
dóan énekel, és szeretné kipróbálni magát a zenei szakmában
is. Sok biztatást is kap, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy
hamarosan kiad egy szólólemezt.”

Énekes akar lenni Tom Cruise



Chevrolet Orlando - kom
binált fogyasztás 6.0 - 7,3 l/100 km

, CO2-kibocsátás 159 - 186 g/km

Chevrolet orlando m
ár 15 000 €-tól

Hoffer
,s.r.o., Bratislavská 1798, 945 01  Kom

árno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@
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MBK Rieker – Prievidza 83:77
(32:18, 12:27, 18:15, 21:17) – 1:0
Sorozatban 16. győzelmét sze-

rezte meg a komáromi csapat, per-
sze ez a győzelem nem született
meg könnyen. Igaz, az első negyed
végén tetemesnek látszó volt az elő-

nye, de kosárlabdában ez gyorsan
változhat, és bizony változott is. Bár
a találkozó második negyedét is jól
kezdték a hazaiak, hirtelen megtor-
panás állt be, egyre több lett a pon-
tatlan átadás, egyszóval hullám-
völgybe került a csapat. A rutinos

vendégek ezt lovagolták meg, és há-
rom perccel a félidő előtt előbb
egyenlítettek (39:39), majd annak le-
fújásakor már 45:44 arányban ők ve-
zettek. Közben, a szurkolók is meg-
vívták saját „csatájukat”, szeren-
csére csak verbális formában, ezzel
is növelve a szokásos komáromi
hangorkánt. Igazi, mindennel meg-
fűszerezett hangulat uralkodott a ko-
máromi csarnokban. 

A második félidőben aztán kitört
az igazi sport-dráma. Mindkét csapat
játékosain láthatóak voltak az ide-
gesség jelei, fej-fej mellett haladtak
eredményességben, mégis előbb a
vendégek eszméltek, minek követ-
keztében némi előnyre tettek szert.
Ekkor a hazaiak üdvöskéje, Jones
dobott egy igencsak látványos „hár-
mast”, ami újabb löketet adott a ha-
zaiaknak. Ez odáig vitte a csapat lel-
kesedését, hogy a harmadik negyed
végén már ők vezettek 62:60 arány-
ban. Persze, ez még igencsak ke-
vésnek látszott a győzelemhez, de a
hazaiak már többször bizonyították a
bajnokság folyamán, hogy az utolsó
negyedben szinte nem lehet őket le-
győzni. Nos, ez történt most is, bár a
szívós ellenfél mindent elkövetett en-
nek érdekében. Amilyen gyorsan
nyolcpontos előnyt szereztek a ha-
zaiak, a vendégek azt ugyanolyan
sebességgel háromra csökkentették.
Tetőfokára hágott a dráma, óriási
hangorkán küldte előre mindkét csa-
pat játékosait, és még mindig nem
lehetett tudni, ki jön ki győztesen eb-
ből a találkozóból. Aztán végül kide-
rült, mert a hazai szurkolótábor eget-
verő tombolása, kedvenceinek él-
jenzése közepette fejeződött be ez a
nem mindennapos sportcsemege. A
komáromi csapat tehát 1:0 arányban

vezet a döntő sorozatban, és ezzel
nagy lépést tett egy még nagyobb si-
ker felé.

Paulík József, az MBK Rieker
sportigazgatója: „Tipikus play off
mérkőzést láttunk, amelyen min-
denki tisztában van azzal, hogy csak
és kizárólag a győzelem számít még
akkor is, ha ez néha a szép játék ro-
vására megy. Kiemelném játékosa-
ink igyekezetét még akkor is, amikor
néha-néha akadozott a játékunk.
Ami viszont még igyekezetüknél is
nagyobb volt, az a szívük, amellyel
végigjátszották ezt a nehéz találko-
zót. Nagyon fontos az első lépés a
bajnoki döntőben, és ezt sikerrel
megtettük. Mindkét szurkolótábor ki-
tett magáért, persze, én a hazai
szurkolók lelkesedését csodálom, és
köszönöm a csapat nevében is”. 

Pontszerzők: Jones 23, Bilík 17,
Bilič és Johnson 11-11, Kratochvíl 8,
Dubovský 7, Keller 6 – Pelle 16, Da-
vis jr. és Godbold 12-12 

SSPPOORRTT  
Kosárlabda

Sikeres első lépés az aranyérem felé

NőK I. LIGA
Michalovce jun. – Csallóközara-

nyos 32:24 (12:11)
Több remek mérkőzésük után, a

keleti országrészben sem okoztak
csalódást az aranyosi lányok.  Főleg
az első félidőben nyújtottak jó telje-
sítményt, de a másodikban már
kezdtek mutatkozni a fárasztó uta-
zás jelei. És mivel a mérkőzés bírái
sem egyforma méterrel szabták ki a
pálya lejtését, más eredmény talán
nem is születhetett. Hosszabb be-
tegség után kellemes meglepetés-
ként hatott Kasznár játéka, és főleg
gólerőssége, aki ebben az idényben
először lőtt öt gólt.

Vendég góldobók: Olajos M. 8,
Pažúrová E. 6, Kasznár 5, Zakál 3,
Šebeňová és Švec-Somogyi 1-1. 

NőK II. LIGA
uhrovec – gúta 27:17 (14:8)
A listavezető gútaiak elszenved-

ték első vereségüket ebben az
idényben. Igaz, Zolnai edzőnek kü-
lönböző okokból több játékosa sem
állt rendelkezésére - köztük több
kulcsjátékos -,  így csak kilenc játé-
kossal tudott kiutazni a tabella má-
sodik helyzettjéhez. A vendéglátók
végig jobbak voltak, megérdemelt
győzelmükhöz nem férhet semmi
kétség. A vendégek nagyon sok hi-
bával, lelketlenül játszották végig a
találkozót. Egyedül talán csak Vass
játéka érdemel dicséretet. A ven-
déglátók ezzel a győzelmükkel, át-
vették a vezetést a tabellán. 

Vendég góldobók: Vass 10, T.
Navrátilová, Nagy N. és Haris Sz. 2-
2, Csente K. 1. -dm-

Kézilabda

FONTOS INFORMÁCIÓK
A szerdai, privigyei találko-

zóra a vendéglátók klubveze-
tése 180 belépőjegyet biztosí-
tott a komáromi szurkolók szá-
mára. A belépőjegyeket ifj.
Bende Istvánnál lehet megren-
delni. Telefonszám: 0907 707
415.  A belépőjegy ára: 5 €.

•  •  •
A szombati, hazai találkozóra

a belépőjegyeket elővételben,
csütörtökön 15.00 és 16.30 óra
között lehet megvásárolni a
sportcsarnok pénztárában,
vagy közvetlenül a mérkőzés
előtt, ugyanott. 

FFÉÉRRFFIIAAKK  IIII..  LLIIGGAA  ––  NNyyUUGGAATTII  CCSSOOPPOORRTT  ((11--66))
Highlanders Komárom – Domov Topoľčany 72:60 (17:10, 18:16,

24:17, 13:17)
Hazai pontszerzők: Uňatinský 22, Farkas 16, Bordács 9, Szarvas,

Kasznár és Kablar 7-7, Sukola és Jančo 2-2.

Csodálatos hangulatban zajlott a bajnoki döntő első mérkőzése a Ko-
máromi Városi Sportcsarnokban. A csarnok zsúfolásig megtelt, a

belépőjegyek már elővételben elkeltek, s a vendég szurkolóknak biz-
tosított helyek is gazdára leltek. Nem is csoda, hiszen a bajnokság
utolsó sorozata kezdődött meg, amelynek a végén megismerjük a
2011/2012-es idény bajnokát. A komáromi csapat már a döntőbe jutás-
sal is elérte eddigi legnagyobb sikerét, de a java még hátravan. A há-
rom győzelemig tartó sorozat első felvonását a komáromiak nyerték
drámai küzdelemben, de a privigyeieket minden bizonnyal fűti a visz-
szavágás vágya, így a szerdai második találkozón a lényegesen na-
gyobb, több nézőt befogadó privigyei csarnokban nem lesz könnyű dol-
guk a piros-fehéreknek. Persze, szombaton újra Komáromban csap
össze az ország, jelenleg kétségkívül legjobb két csapata. Kedvező
„szélfújás” esetén, szombaton akár már bajnokot is lehetne avatni… De
azért várjuk ki a végét, mert a bányászok nem adják könnyen a bőrü-
ket, amiről múlt szombaton is meggyőződhettünk. 

Jan Kratochvíl csapatkapitány (fehérben) győzelemtől győzelemig vezeti
csapatát



RÉGIÓBAJNOKSÁG

KFC – Šúrovce 1:2 (1:0), Szórád
(11 m)

Némi tapogatózás után a hazaiak
vették kezükbe a játék irányítását,
előbb Nagy Jenő fejese okozott némi
gondot a vendég kapusnak, de el-
lentámadásból alig egy perc múlva,
már a vendégek szerezhettek volna
gólt. A sorozatos KFC támadások
eredményre vezettek, mert a 13.
percben Mészáros felvágásáért bün-
tetőt rúghattak a hazaiak. Mondjuk
meg, eléggé vitatható volt ez a bün-
tető, de a spori megadta, így Szó-
rádnak csak az volt a dolga, hogy a

jobb kapufa mellett a há-
lóba küldje a labdát. A gól
után ellaposodott a játék,
és a „feketében játszó li-
lák“ játéka kezdett egyre
kiábrándítóbb lenni. En-
nek következményekép-
pen, nem is volt meg-
lepő, hogy a 37. perc-
ben a vendégek előtt
adódott egyenlítési le-
hetőség, de a vendé-
gek veteránjának, Tim-
konak büntetőrúgását
Rusina kapus hárí-
totta. Az 50. percben
aztán mégis sikerült a
lelkesen játszó ven-
dégeknek az egyen-
lítés Juhász révén.
Egyedül a csapatka-
pitány Szórád játéka
ért valamit, mond-
hatnánk azt is, ő
vette hátára a mér-
kőzést, és próbálko-
zásaiból többször is
gólhelyzet adódott.
A csereként beállt
Kóša dönthette
volna el végül a ta-
lálkozót, amikor a
71. percben egye-
dül robogott a
kapu felé, de gyá-

moltalanul a kapusba lőtte a
labdát. A vendégek már a döntetlen-
nel is megelégedtek volna, próbálták
húzni az időt ilyen-olyan okoknál
fogva, és majdnem ráfizettek, hiszen
a három pont mégis többet ér az
egynél. A csereként beállt Jedinák
ugyanis a 87. percben szinte meg-
alázta Rusina kapust, aki parádés
védést színlelve, bizony csúfos gólt
kapott. Az egyik szurkoló fel is tette
a költői kérdést: „Ez meg lepkére ve-
tődött?”. A labda ugyanis lassan, de
biztosan a jobb kapufa mellett a há-
lóban fejezte be útját. A látottak alap-
ján leszögezhető, hogy a vendégek
megérdemelten nyerték a találkozót.
Nem hisszük el, hogy a lilák még
egyszer képesek lennének ilyen tel-
jesítményre. Sőt, a szurkolók bíznak

SSPPOORRTT  2012. április 16.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 21 15 2 4 49:21 47
2. Neded 21 14 3 4 37:22 45
3. Šurany 21 12 4 5 46:20 40
4. Veľký Meder 21 11 3 7 29:21 36
5. ČFK Nitra 21 11 1 9 35:32 34
6. Vrakúň 21 10 1 10 40:27 31
7. Nový Život 21 9 4 8 37:30 31
8. Sládkovičovo 21 8 6 7 39:33 30
9. ViOn „B“ 21 9 3 9 40:37 30

10. Dvory n/Ž. 21 9 3 9 39:43 30
11. Kolárovo 21 7 7 7 26:30 28
12. Váhovce 21 8 4 9 44:49 28
13. Štúrovo 21 7 2 12 28:44 23
14. Veľké Lovce 21 5 6 10 32:47 21
15. Šahy 21 5 1 15 24:50 16
16. Horná Kráľová 21 2 2 17 20:59 8

V. LIGA
1. Želiezovce 21 14 1 6 55:22 43
2. Nesvady 21 12 3 6 43:26 39
3. Bešeňov 21 11 3 7 42:27 36
4. Hont.Vrbica 21 10 5 6 31:21 35
5. Čaka 21 10 5 6 28:27 35
6. Imeľ 21 10 3 8 53:40 33
7. Kalná n./Hr. 21 9 5 7 32:23 32
8. Bánov 21 10 2 9 34:30 32
9. Komjatice 21 9 3 9 27:35 30

10. Marcelová 21 8 5 8 40:27 29
11. Tvrdošovce 21 8 4 9 30:29 28
12. Kozárovce 21 8 4 9 31:40 28
13. Tlmače 21 7 2 12 24:37 23
14. Hurbanovo 21 6 4 11 26:42 22
15. Svätý Peter 21 5 2 14 23:58 17
16. Chotín 21 5 1 15 35:70 16

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 19 13 4 2 60:29 43
2. Keszegfalva 19 12 5 2 43:20 41
3. Perbete 19 11 3 5 54:28 36
4. Šrobárová 19 11 3 5 45:28 36
5. Izsa 19 9 3 7 34:30 30
6. Bátorkeszi 18 9 2 7 31:22 29
7. Búcs 19 9 2 8 48:41 29
8. Madar 19 8 4 7 39:40 28
9. Gúta „B“ 20 6 6 8 53:36 24

10. FK Activ 19 7 2 10 39:48 23
11. Lakszakállas 19 7 2 10 33:57 23
12. Dulovce 18 6 3 9 37:28 21
13. Nemesócsa 18 4 3 11 25:59 15
14. Pat 18 3 3 12 21:49 12
15. Vágfüzes /Kava 19 3 1 15 15:62 10

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 17 15 1 1 72:9 46
2. Dunamocs 17 14 0 3 66:25 42
3. Marcelháza „B“ 17 13 1 3 78:26 40
4. Őrsújfalu 15 9 2 4 32:17 29
5. Nagykeszi 16 8 2 6 39:21 26
6. Bogya/Gellér 16 7 3 6 34:36 24
7. Nagysziget 16 7 3 6 26:36 24
8. Martos 17 7 1 9 33:41 22
9. Bogyarét 17 5 2 10 35:48 17
10. Csicsó 15 5 2 8 23:49 17
11. Dunaradvány 17 3 3 11 28:47 12
12. Megyercs 17 2 2 13 14:67 8
13. Ifjúságfalva 17 0 2 15 9:67 2

TERÜLETI BAJNOKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Hetény 18 11 0 7 55:34 33
2. Nemesócsa 15 9 1 5 56:31 28
3. Őrsújfalu 17 8 2 7 51:37 26
4. Perbete 16 8 1 7 48:45 25
5. Dulovce 16 8 1 7 43:48 25
6. Keszegfalva 18 7 2 9 57:49 23
7. Lakszakállas 15 7 1 7 33:30 22
8. Tany 16 7 1 8 30:37 22
9. Madar 17 4 1 12 36:98 13

TERÜLETI BAJNOKSÁG - DIÁKOK
1. Cs.-aranyos 12 9 2 1 80:29 29
2. Madar 12 8 2 2 60:16 26
3. Lakszakállas 11 8 2 1 35:8 26
4. Ímely 11 7 2 2 36:23 23
5. Nemesócsa 12 5 2 5 21:32 17
6. Naszvad 12 4 2 6 39:18 14
7. Tany 11 3 1 7 25:27 10
8. Hetény 11 3 1 7 13:38 10
9. Perbete 11 2 2 7 29:52 8

10. Keszegfalva 11 0 0 11 9:104 0

Zselíz – Szentpéter 7:0 (5:0)
Nagyon megilletődötten kezdtek a

vendégek a listavezető pályáján,
aminek öt bekapott gól lett az ered-
ménye 45 perc játék után. Igaz, a
vendégek is kihagytak néhány hely-
zetet, sőt, két esetben a kapufát is
eltalálták. Az sem mellékes, hogy a
szentpéteriek soraiból hat kezdőjá-
tékos is hiányzott, eltiltások és sérü-
lések okán. A második félidőben az-
tán kiegyenlítették a játékot, és a
mérkőzés utáni tapsból nekik is kiju-
tott, hiszen ők is hozzájárultak a
mérkőzés jó színvonalához.  

Ógyalla – Komjatice 2:1 (2:0),
Bombicz, Pajtinka (11 m)

Nagyszerűen kezdtek a hazaiak,
és már az első támadásuk végén ki-
tört a gólöröm Ógyallán. Ezután
Kóša és Tárnok hagytak ki kecseg-

tető helyzeteket. A második hazai
gól után a vendégek is elkezdtek fo-
cizni, bár kapura továbbra sem vol-
tak különösképpen veszélyesek. Az-
tán lőttek egy gólt, és bizony a ha-
zaiaknak nagyon oda kellett figyel-
niük, hogy a biztos győzelemből ne
legyen a végére dráma… Pedig, az
első félidő beleillett volna egy ma-
gasabb bajnokság jobb átlagába is. 

Marcelháza – Tardoskedd 1:1
(0:0), Bottyán

Bosszantó, hogy a csapat végig tá-
mad, helyzetek tömegét dolgozza ki, és
a vendégek egyetlen épkézláb táma-
dása góllal végződik. Pontot érő góllal. 

garamkálna – Ímely 1:1 (1:0),
Hübsch

Nagyon jól játszottak az ímelyiek,
és mindenképpen győzelmet érde-
meltek volna, ha… Hát, igen. A focit
gólokra játsszák, a helyzetek csak
apró, lényegtelen részletei ennek a
szép játéknak. 

További eredmények: Kozárovce
– Bešeňov 3:2, Tlmače – Čaka 0:1. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT  
Nagymagyar – Ekecs/Apáca-

szakállas 1:1 (0:1), Vörös G.

Az első félidőben nagyon jól ját-
szottak taktikailag a vendégek, de
sajnos, a második félidőre nagyon
elfáradtak. Mindezek ellenére, már
csak 3 perc választotta el őket első
idegenbeli győzelmüktől. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG 

Madar – Šrobárová 1:3 (1:2),
Varga J. – Méhes, Cabada, Zsidek 

Rangadó volt ez a javából, minden
kellékével, ami hozzá tartozik. A ven-
dégek már csak azért is megérde-
melték a győzelmet, mert azt job-
ban akarták, mint a hazaiak. 

gúta „B” – Perbete 2:4 (0:2)
Vendég gólok: Bódis 4

Bódis szinte egyedül verte meg a
gútai fakót, amely főleg az első félidő-
ben hibázott sokat. Igaz, félidő után si-

került egyenlíteniük, de Bódis ismét
„akcióba lépett”, és ez ellen a hazaiak
már nem találták az ellenszert.

Lakszakállas – Búcs 0:2 (0:1),
Sánta, Ďurkovič

Főleg az utolsó húsz perben „vil-
logtak” a vendégek, bár addig is ke-
zükben tartották a mérkőzés gyep-
lőjét. Még akkor is, ha a fiatal hazai
gárda több remek helyzetet elpus-
kázott.  

FK Activ – Vágfüzes/Kava 3:0
(1:0), Csonka 2, Annus

Idegesen kezdtek a hazaiak, hi-
szen több kezdő játékosuk is hiány-
zott, amire a szívós vendégek gyor-
san ráéreztek. Nekik azonban az
utolsó félórára elfogyott az erejük,
így a hazaiak sikeresen révbe értek.

Pat – Keszegfalva 0:5 (0:1), Bu-
dai 2, Boros, Zsemlye, Rigó

Nem sokáig bírták erővel a haza-
iak, így az egyik bajnokesélyes ma-
gabiztosan gyűjtötte be a három baj-
noki pontot.

Bátorkeszi – Csallóközaranyos
1:2 (0:0), Šátek R. – ifj. Horváth, Mé-
száros

A vendégek szereztek vezetést a
számukra oly fontos találkozón, de a

hazaiaknak sikerült egyenlíteniük. A
vendégek a mérkőzés 89. percében
lőtték be győztes góljukat, ami kö-
zelebb vitte őket a hőn áhított baj-
noki címhez. Persze, ehhez még
lesz „néhány szavuk” a keszegfal-
vaiaknak is. 

Nemesócsa – Dulovce 3:2 (2:2),
Hipp 2, Csizmadia – Góri, Otyepka 

Az ifjúsági játékosokkal kiegészített
hazai csapat megtette első nagy lé-
pését a bennmaradásért. Különösen
Hipp, két gól szerzője lepte meg kel-
lemesen a hazai szurkolókat. És mit
üzen Patkó Albert klubelnök az el-
lenfeleknek? „Nem esünk ki! Ren-
dezzük sorainkat, és megmutatjuk,
hogy jövőre is ebben az osztályban
fogunk szerepelni, de már a táblázat
méltóbb helyein”. Nos, sok sikert, ne-
mesócsaiak!  

Izsa – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Nagykeszi – Ifjúságfalva 2:1
(2:0), Beke 2 - Ollé

Csicsó – Tany 0:3 (0:2), Koton
P., Patócs Sz., Halász G.

Bogyarét – Martos 3:9 (2:5), Ke-
szeli, Lengyel, Kovács – György és
Nguen 2-2, Bazsó, Asztalos, Sza-
badszállási, Barta, Horváth 

Dunamocs – Marcelháza „B”
1:0 (1:0), Gula D.

Megyercs – Nagysziget 1:1 (1:1),
Tureček – Őszi 

Dunaradvány – Bogya/gellér
0:4 (0:2), Jakubec, Nagy, Számel,
Baranyai 

Őrsújfalu – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 

Tany – Nemesócsa 0:1 (0:1),
Molnár

Hetény – Őrsújfalu 6:1 (3:0), Lé-
vai 3, Tóth Dominik, Tóth Dalibor,
Dóczé - Simon

Madar – Dulovce 1:2 (0:1), Sze-
menyei – Hamran 2

Keszegfalva – Perbete  7:1 (4:0),
Rafael 3, Krekáč 2, Jancsó, Meli-
cher -  Kocsis (előrehozva a 30. for-
dulóból)

Lakszakállas – szabadnapos volt.

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 

Tany – Nemesócsa 0:0
Naszvad – Perbete 9:0 (4:0), Bô-

žik 5, Hamrák és Szabó 2-2
Csallóközaranyos – Keszeg-

falva 24:0 (15:0), Molnár 16, Hor-
váth 3, Zsemlye 2, Szoboszlai, Szo-
molai (11 m), Seiler (öngól)

Madar – Ímely 4:0 (1:0), Sebők 2,
Tóth, Csintalan

Lakszakállas és Hetény/Őrsúj-
falu – szabadnaposak voltak. 

ARégióbajnokságban másodízben is alulmaradtak a komáromi lilák
hazai pályán, és a feljutás egyre jobban távolodni látszik. Egy re-

mek őszi idény után mély hullámvölgybe került a csapat, amiből na-
gyon gyorsan ki kell lábalni, hiszen a csapatot többségükben remek
labdarúgók alkotják. A IV. ligában csak a nagymegyeriek okoztak ki-
sebb csalódást szurkolóiknak, bár ők már a jövő csapatát kezdték el
építeni. A szentpéteriek újabb kisiklása és a marcelháziak botlása
ugyan kissé fájdalmas, de a többi csapatunk bőven kárpótolta szur-
kolóit. Különösen az ógyallai és hetényi „ébredés” kellemes megálla-
pítás. A Területi Bajnokság egyik legfontosabb találkozóján a csalló-
közaranyosiak győzni tudtak a bátorkesziek pályáján, megerősítve így
vezető pozíciójukat, de azt mindössze két ponttal, a szintén sikeres ke-
szegfalvaiak előtt. A második osztályban rangadót nyertek a duna-
mocsiak a marcelházi fakó ellen, és üldözőbe vették az eddig maga-
biztos tanyiakat. Ami még pozitívuma ennek a fordulónak, hogy Bá-
torkeszin, Nemesócsán és Csicsón is az ellenfelek egyaránt dicsérően
nyilatkoztak a játékvezetésről.  

abban, hogy a klubvezetés rövid időn
belül megkeresi és megoldja a lát-
hatóan hullámvölgyben lévő, de to-
vábbra is jó csapatként elkönyvelt
gárda problémáját.   

IV. LIGA

Negyed – Ekel 2:2 (1:0), Bogyai,
Faragó

Jó iramú mérkőzésen a hazaiak
szereztek vezetést, de félidő után a
vendégek fordítani tudtak, és több
kihagyott helyzet után, a hazaiaknak
sikerült egyenlíteniük. Az viszont
egyértelmű volt, ki is a jobb csapat,
így az ekeli zöldek tovább tartják ve-
zető pozíciójukat a táblázaton.  

ViOn „B” – gúta 1:1 (1:1), Jancsó
Zs.

Küzdelmes, jó kis meccset ját-
szottak a gútaiak az aranyosmaróti
fakó pályáján. Igaz, a helyzetek alap-
ján sima vendég győzelem is belefért
volna, de néhány kisiklás után ez is
szép eredmény.

Párkány – Nagymegyer 2:1 (1:0),
Rózsa Á.

Ha csak a küzdőszellemet vesz-
szük alapul, úgy reális eredmény
született ezen a találkozón. Az
ugyanis diadalmaskodott a nagyobb
tudás felett. A hazaiak lényegesen

jobban áhították a győzelmet, és ez
végül döntőnek bizonyult.

További eredmények: Vrakúň –
H. Kráľová 5:1, ČFK – Sládkovičovo
3:0, Šahy – Šurany 0:4, N. Život –
Dvory n/Ž. 3:1, Váhovce – V. Lovce
1:1.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Bánov – Naszvad 0:1 (0:0), Hen-
gerics

Az első félidő egyenrangú ellenfe-
lek párharcát hozta, de a második-
ban kidomborodott a vendégek na-
gyobb tudása. A gól után megbáto-
rodtak a hazaiak, és ekkor a vendé-
gek akár több gólt is lőhettek volna a
meggyengült védelem mellett. 

Hetény – Hontfüzesgyarmat 3:0
(2:0), Ham 2, Szuh 

Érett már ez a hetényi győzelem,
hiszen az utóbbi találkozókon Csin-
talan István edző többször is kie-
melte csapatának javuló játékát.
Most a gyarmatiak futottak bele a ve-
reségbe úgy, hogy az akár nagyobb
arányú is lehetett volna. Még akkor
is, ha a vendégek a második félidő
elején többször is próbálkoztak gól-
lövéssel. Az sem segített volna so-
kat, ha belövik a számukra megítélt
büntetőt.

Csallóközaranyos és Dunamocs nyerték a rangadókat

Faragó (feketében) felépült sérüléséből, Faragó ismét bűvöli a labdát, Faragó
ismét lövi a gólokat  (Negyed – Ekel 2:2) Fotó: Csepi Julianna   

Bár támadnak a hazaiak (zöldben), a végén a vendégeké volt a nagyobb
öröm (Bátorkeszi-Cs.aranyos 1:2) Fotó: Miriák Ferenc

A dunamocsiak (pirosban) nagy fegyvertényt hajtottak végre a marcelházi
fakó legyőzésével, így jogosan pályázhatnak a II. osztály bajnoka címre. Bár
sok helyzetet kidolgoztak, a végén mégis izgulniuk kellett az eredményért
(Dunamocs-Marcelháza B 1:0) Fotó: Jókai László

Molnár Mónika (Unophoto) szenzációs felvételén

ugyan Szórád Csaba csapatkapitány van felül, de vé-

gül mégis a vendég Jedinák örülhetett kétszeresen. Ő

rúgta ugyanis csapata győztes gólját (KFC – Šúrovce

1:2)
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Asztalitenisz

Erő-hárompróba

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Eredmények
30-45 évesek:
1. Mrska Mihály (Gúta)
2. Balogh Árpád (Gúta)
3. Žibrita Tibor (Gúta)
4. Papáček Miloš (Gúta)
5. Németh József (Bogyarét)
6. Pogrányi Gyula (Kamocsa)
7. Földes Attila (Gúta)
8. Kádek Erik (Komárom)
46 évesek és idősebbek:
1. Chylík Peter (Komárom)
2. Matušek Ladislav (Jatov)
3. Holek Jaroslav (Komárom)
4. Kajan Jaroslav (Dulovce)
5. Pollák László (Gúta)
6. Žibrita Juraj (Gúta)
7. Habara Juraj (Dulovce)
8. Pásztó József (Gúta)

Nagyszerűen szerepeltek a ko-
máromi urban Power Club

versenyzői a dobsinai országos
bajnokságon.  A kétnapos ver-
senyről a komáromi erőemberek
öt országos bajnoki címmel és két
ezüstéremmel tértek haza.

Az első napon a versenyzők az
úgynevezett „szupermezek” haszná-
lata nélkül léptek közönség elé. Ek-
kor három komáromi „izomkolosz-
szus”, Alex Markovič, Szabó Máté

és Vörös Sándor próbálták megol-
dani a nagy feladatot. A 82,5 kilo-
grammosok versenyében Alex Mar-
kovič vívott nagy csatát a detvai Pe-
ter Lehockýval. Annak ellenére, hogy
a junior korban lévő komáromi fiatal-
ember mindössze négy éve hódol a
sportágnak, 7,5 kilogrammal többet
teljesített, mint az Európa- és orszá-
gos bajnok, aki már 20 éve vesz
részt világversenyeken. Alex Marko-
vič, azonban nemcsak országos baj-
noki címet szerzett ezzel a teljesít-

ményével, de négy országos csú-
csot is megjavított ebben a súlycso-
portban. Guggolásban 260, nyo-
másban 170, felhúzásban 250, és
összesítésben 680 kilogrammot tel-
jesített. Ez az eredmény világvi-
szonylatban is a legjobbak közé tar-
tozik junior kategóriában, szupermez
nélküli versenyeken. 

Szabó Máté első rajtját az orszá-
gos bajnokságon kéthónapos felké-
szülés előzte meg Ján Habardik
edző vezetése alatt. A juniorok 110
kilogrammos versenyében nem ta-
lált legyőzőre, így 570 kilogrammos
teljesítményével újabb országos baj-
noki címet szerzett klubjának.  Ő há-
rom számban javította meg az or-
szágos csúcsot. Nyomásban 160,
felhúzásban 230, míg összesítésben
570 kilogrammot teljesített. 

A legnehezebb súlyú komáromi ver-
senyző, Vörös Sándor (125 kg), szin-
tén első erő-hárompróba versenyén
vett részt a dobsinai országos baj-
nokságon. A szépen induló komáromi
sikereket ő sem akarta elrontani, így
mi sem természetesebb, mint hogy
országos bajnoki címet szerzett. És
hogy másban se maradjon el klubtár-
sai mögött, ő is megjavított három ed-
digi országos csúcsot. Összteljesít-
ménye tekintélyes 742,5 kilogramm
volt, ami szintén országos csúcs.

Az első napi versenyek végén a
szervezők kiértékelték a bajnokság
legjobb erő-hárompróba versenyzőit,
súlycsoportra és korra való tekintet
nélkül. Abszolút győztesként Alex
Markovičot hozták ki a versenybírák,
a második helyen Vörös Sándor vég-
zett, megelőzve a rozsnyói Szabó
Róbertet. 

A bajnokság második napja a szu-
permezben versenyező résztvevőké
volt. Itt négy versenyző képviselte a
komáromi klubot. Sajnos, Igor Hano
ifjúsági és Tomáš Bugáň junior ver-
senyzők már az első szám után
kénytelenek voltak kiszállni a további
versenyekből, merthogy nem telje-
sítették a továbbjutáshoz szükséges
limiteket. Mindezt annak ellenére,
hogy mindketten a bajnokság leg-
nagyobb esélyesei voltak korosztá-
lyukban. Az ifjúságiak versenyében
Patrik Masár (100 kg) és Marius
Bobkovič (110 kg) maradtak ver-
senyben. Nemcsak maradtak, de ér-
meket is akasztottak a nyakukba.
Bobkovičnak aranyat, Masárnak pe-
dig ezüstöt. 

Ez az országos bajnokság is bizo-
nyította, hogy a komáromi Urban Po-
wer Club versenyzői, Ján Habardik
edző vezetésével az ország élvona-
lához tartoznak. 

Aranyeső az országos bajnokságon 

Balról jobbra: Szabó Máté, Alex Markovič és Vörös Sándor 

FELNŐTTEK
2012. április 21. (szombat) 16 órakor: Nagy-
megyer – Illésháza, gúta – Negyed, Ekel –
ČFK Nyitra (IV. liga), Marcelháza „B” – Bogyarét,
Ifjúságfalva – Őrsújfalu (Területi Bajnokság II.
osztály) 2012. április 22. (vasárnap) 10.30 óra-
kor: Csallóközaranyos – Pat (Területi Bajnokság)
16 órakor: Naszvad – Garamkálna, Ímely –
Marcelháza, Szentpéter – Kozárovce (V. liga –
Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Bé-
lád (V. liga – Déli csoport), Nemesócsa – Madar,
Dulovce – Bátorkeszi, Keszegfalva – Izsa, Vág-
füzes/Kava – Lakszakállas, Búcs – Gúta „B”,
Perbete – Šrobárová, FK Activ – szabadnapos
lesz (Területi Bajnokság), Bogya/Gellér – Me-
gyercs, Nagysziget – Dunamocs, Martos – Csi-
csó, Tany – Nagykeszi, Dunaradvány – szabad-
napos lesz (Területi Bajnokság II. osztály). 

LIgÁSAINK IDEgENBEN:
Skalica – KFC (Régióbajnokság), Cseke –
Ógyalla (szombaton), Zsitvabesenyő – Hetény
(V. liga – Keleti csoport)

TERÜLETI BAJNOKSÁg – IFJÚSÁgIAK
2012. április 21. (szombat) 16 órakor: Dulovce
– Hetény, Perbete – Tany, Nemesócsa – Lak-
szakállas. Madar, Keszegfalva és Őrsújfalu –
szabadnaposak lesznek. 

TERÜLETI BAJNOKSÁg – DIÁKOK
2012. április 21. (szombat) 14 órakor: He-
tény/Őrsújfalu – Csallóközaranyos, Perbete –
Tany. 2012. április 22. (vasárnap) 10.30 órakor:
Nemesócsa – Lakszakállas, 14 órakor: Ke-
szegfalva – Naszvad.

Hétvégi focimenü

sikeres Húsvéti torna gútán 

A 46 év felettiek versenyének ér-
mesei, Horváth Árpád polgármester

társaságában. Balról jobbra: Matušek
Ladislav, Peter Chylík, Horváth Árpád

polgármester és Holek Jaroslav

Ismét nagy sikere volt a lelkes gútai szervezők által másodízben megrendezett Húsvéti Torná-
nak. Nemcsak a szervezők buzdultak fel a tavalyi, hagyományteremtő verseny sikerén, de a részt-

vevők is. Míg a tavalyi versenyen 24-en álltak asztalhoz a két kategóriában, addig az idei versenyre
már 36 nevezés érkezett. Horváth Árpád, gúta Város polgármestere ismét bebizonyította szava-
hihetőségét, hiszen a versenyzők tavalyi „csipkelődésére” reagálva kijelentette, hogy az idei ver-
senyen ő is asztalhoz áll. Nos, betartotta adott szavát, és bár nem szerepel a győztesek listáján,
becsületesen versenyzett.

Különös figyelmet és tiszteletet érdemelnek azok a 60 év feletti ver-
senyzők, akik becsülettel helytálltak a tőlük lényegesen fiatalabb
versenyzőkkel szemben. Ők négyen: Mahor Mihály (Gúta), id. Nav-
rátil János (Gúta), Szabó Lajos (Ifjúságfalva) és Vlastimil Džupon
(Gúta), kivívták nemcsak a szervezők, de valamennyi résztvevő leg-
nagyobb elismerését. A miénket is! 


