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Október végén
választanak polgármestert

Ökölvívás:
Hazai szorítóban
a címvédő

Nem árt ellenőrizni
a számlákat

Részletek a 3. oldalon

Részletek sportmellékletünkben

XXIII. Komáromi
Imanap

Óvatosan
a pangasius-
fogyasztással
Elképesztő – bár talán már nem is

nagyon meglepő –, mire tudnak
vetemedni egyesek a tisztességte-
len bevétel érdekében. A biznisz
még akkor is biznisz, ha története-
sen az emberek egészségéről, több
esetben életéről van szó. Múlt ked-
den egyik hűséges olvasónk látoga-
tott meg bennünket, kezében a Heti
Válasz legutóbbi számával. Felhá-
borodva mutatta az egyik cikket
Vinkó József tollából, amelynek el-
olvasása után, bizony erős hányin-
ger vesz erőt a pangasius, mint
ínyencség kedvelőin is. Mivel köz-
érdekű témáról van szó, teljes egé-
szében közöljük az említett cikket.

Folytatás az 5. oldalon

Vörös Péter korábbi parlamenti
képviselő, a Híd párt elnök-

ségi tagja, egyik komáromi je-
löltje múlt kedden saját honlapján
közzétett írásában bejelentette,
lemondott minden pártbéli tiszt-
ségéről.

Folytatás a 2-3. oldalon

Vörös Péter
lemondott

E heti számunkban megtalálja
a 21. Komáromi Napok műsorát

APázmaneum Polgári Társulás,
a Jópásztor Alapítvány és a Ko-

máromi Római Katolikus Plébánia
szervezésében Jó Pásztor vasár-
napján, április 29-én kerül sor a
XXIII. Komáromi Imanapra Révko-
máromban.

Az Imanapon a felvidéki magyar hí-
vek lelki gondozásával megbízott fő-
pásztorért, valamint magyar papi és
szerzetesi hivatásokért imádkoznak.
Egyben hálát adnak a felvidéki ma-
gyarság köréből kiimádkozott papi hi-
vatásokért is.

A XXIII. Komáromi Imanap prog-
ramja ismét sokszínű lesz, hiszen elő-
adást hallhatnak a hívők Mindszenty
bíboros életpéldájáról, keresztúton el-
mélkednek Jézus szenvedéséről és
engesztelő szentségimádást végez-
nek a nemzetért és papjaiért. Az ün-
nepi szentmisére 16 órakor kerül sor. A
szervezők nem zárkóznak el attól
sem, hogy több év után idén újra sza-
badtéri szentmise legyen a Klapka té-
ren, amennyiben biztosítottnak látják a
liturgia méltó végzéséhez szükséges
feltételeket. Ezúttal is szoros együtt-
működésre kerül sor a Mária Rádió
felvidéki stúdiójával, amely az éter hul-
lámain keresztül közvetíti majd az Ima-
nap eseményeit. pz

Lapunk már többször beszámolt a Munka Utcai Alapiskola fel-
újításának kálváriájáról. Mint ismeretes a város sikeresen pá-

lyázott a komáromi alapiskola modernizálására és sikerrel is járt.
Uniós forrásból 1,2 millió eurót nyert, melynek szerződését már
2010-ben alá is írtak. A szerződés után már csak a közbeszerzés
kiírása volt hátra, azonban e körül több bonyodalom is keletke-
zett. Most ott áll a helyzet, hogy a Híd párt és a városvezetés egy-
másra mutogat, és a megyei szinten legjobb magyar tanítási
nyelvű tanintézmény a legnagyobb vesztese a politikai csatá-
rozásoknak. Folytatás a 2-3. oldalon

Részletek a 3. oldalon
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Kommentár

Komáromi impotencia
Az elmúlt hét legnagyobb vi-

hart kavart politikai ügye a régió-
ban egyértelműen Vörös Péter le-
mondása volt, aki az indokai közt
a Munka Utcai Alapiskola átépí-
tésének kálváriáját jelölte meg.
Ahogy Vörös fogalmazott, nem
kíván olyan csapat vezetésében
lenni, ahol ígérnek, de az eszkö-
zök rendelkezésével sem tudják
az ígéreteiket betartani.

A Munka utcai iskola története
valóban egy abszurd és felhábo-
rító eset. Az iskola nyert 1,2 millió
eurót, majd négy közbeszerzé-

sen sem sikerül ezt az átépítést elindítani, azaz a már
megnyert pályázatot kivitelezni. Az ügyet tovább papri-
kázza, hogy a hivatalos értékelések alapján a megye leg-
jobb magyar iskolájáról van szó. Ugyancsak a teljes kép ré-
sze, hogy az iskola már több mint két éve nem tudja hasz-
nálni az egyik tornatermet, mert balesetveszélyes. Az
alapiskolában minden újítás, festés, balesetveszélyes hely-
zet eltávolítása azért van két éve elodázva, mivel majd jön
a teljes átépítés. Az iskola vezetése minden hajszálba ka-
paszkodik, de mégiscsak maradt a kilátástalan helyzet és
a szülök indokolt felháborodása.

Hogy juthatunk el arra a helyzetre, hogy a már megnyert
pályázatot nem tudjuk kivitelezni? És ahogy az iskolatanács
ülésén a legfontosabb kérdés elhangzott: ki tehet erről, és
ki vállalja a felelősséget? Miért van az, hogy sok község is-
kolája át lett építve, de Komáromban a hat közül egy sem?

Vörös Péter lemondásával a téma országos szintre emel-
kedett, és rögtön beindult a mutogatás. Az egyik fél szerint
a városvezetés tehet az egészről, az alkalmatlanságuk mi-
att hiúsult meg a közbeszerzés. Nyomós érvként említik
meg, hogy a városvezetés a túlnyomó többségben sikerte-
len a közbeszerzések során, és bizony már 30 ezer euró
felé közelít az az összeg, amit sikertelen próbálkozásokra
fizetett ki a város egy külső cégnek.

A város a minisztériumra mutogat, elsősorban politikai vo-
nalon. Bastrnák Tibor korábbi polgármester közeli párt-
társa ül azon minisztérium élén, amely több esetben visz-
szadobta az ügyet, formai hibákra hivatkozva. Röviden úgy
fogalmazhatnánk, hogy a városvezetés szerint a miniszté-
rium egyszerűen elszabotálta az egészet, politikai bosszú-
tól vezérelve.

A Hídas politikusok számára az egész ügyön kínos bil-
logként ott csücsül Vörös Péter lemondása, aki biztosan
nem rosszindulatúan közelített párttársaihoz, és bizonyosan
a legközelebbről tudta megítélni Simon Zsolt miniszter ten-
niakarásának mikéntjét.

Vannak, akik Vörös lépésében személyes csalódottságát
látják, mivel nem került be a parlamentbe, bár más funkci-
óban munkát továbbra is kínált számára a párt. A politikai
rivalizálás is elhangzik Bastrnák és Vörös közt, aminek az
áldozata lehetett az iskola ügye.

Ami elszomorító, hogy az iskoláról esik a legkevesebb
szó, és csupán a politikai csata különböző síkjai kerülnek
az előtérbe. Jogilag mindenki igazolja, hogy helyesen járt
el, de politikai és erkölcsi felelősséget nem vállal senki. Az
ügyben nem dönteni kellett volna, hiszen a pályázatot már
régen elbírálták, csupán lepapírozni, hogy formailag is zöld
utat kapjon. Ha ezt egy többségében magyar városban, ma-
gyar alpolgármesterekkel, magyar vezetésű minisztérium-
ban, két magyar komáromi parlamenti képviselővel nem
tudjuk megtenni, akkor a cselekvésképtelenség, az impo-
tencia egyáltalán nem túlzó kifejezés.

Az ügy jogi és formai részén túl egy kérdést kell lefuttatni
minden szereplőnek magában. Biztos, hogy megtett min-
dent azért, hogy ez az iskola átépülhessen? Nem a for-
maságok rugalmatlan szabálysoraira vagyunk kíváncsiak,
hiszen aki kutyát akar verni, az mindig talál hozzá botot. És
ha lehet, akkor ne egymásra reagáljanak az érintettek, ha-
nem menjenek el az iskolába, nézzenek 600 gyerek szü-
leinek a szemébe, és akkor mondják, hogy tiszta a lelkiis-
meretük. Nem kell sok jogszabály, meg kupacnyi levelezés,
csupán egy őszinte szó. És ugyanúgy elgondolkodhatnak
azon is, hogy miért nem tornázhatnak kellő mennyiségben,
miért nem használhatják a digitális táblát, miért vannak
kopott falak közt az egyik legjobb iskola tehetségei, a jövőnk
zálogai.

Keszegh Béla, városi képviselő

Egyik olvasónk mondta el szerkesztőségünkben „mo-
bil-telefonos történetét”, amely ugyan hosszú utána-

járás és levelezés után jól végződött, de mindenképpen ér-
demes végigkísérni a történetet, ha másért nem, hát ta-
nulsága miatt. A csalók és szélhámosok soha nem pi-
hennek, minden időben résen kell lennünk, ha nem aka-
runk olvasónk sorsára jutni.

B. Károly olvasónk, aki több mint tíz éve ügyfele a T-Com mo-
bilszolgáltatónak, február végén egy számára megdöbbentő
számlát kapott. Az első pillanatban nem akart hinni a szemének,
amikor meglátta a 290 €-s végösszeget. Azonnal meglátogatta
a szolgáltató komáromi irodáját, ahol bár lekezelő módon, de
mégis közölték vele, hogy kedvezményes diákprogramot ren-
delt, az ahhoz járó telefonkártyát át is vette, használta is azt, te-
hát fizetnie kell. Olvasónkba mintha a villám csapott volna bele.
Soha nem rendelt kedvezményes diákprogramot, és bár még fi-
atal, diákévei kissé távolabb esnek a jelentől. Annyit még meg-
tudott, hogy a programot Kassáról rendelte(ék) meg interneten
egy szőgyéni címre, ahová a futár azt ki is szállította, és B. Ká-
roly azt át is vette. Olvasónknak valóban van szőgyéni kötődése,
de ő már huzamosabb ideje Komáromban lakik, és mivel soha
nem rendelt, így át sem vett semmilyen telefonkártyát, a rend-
őrséghez fordult segítségért. Történt ugyanis, hogy a kedvez-
ményes diákprogram használatának díját hozzácsapták eddigi
számlájához, és mivel fizetni nem akart olyan szolgáltatásért,
amit nem rendelt meg, a mobilszolgáltatók „feketelistájára” ke-
rült. Azt is bizonyítani tudja minden kétséget kizáróan, hogy a
kártya átvételének napján ő Budapesten tartózkodott, tehát
semmiképpen nem vehetett át küldeményt Szőgyénben.

Az viszont eszébe jutott beszélgetés közben, hogy valamikor
három évvel ezelőtt betörők jártak a lakásában, és többek közt,
valamennyi okmányát is magukkal vitték. Feltételezhető tehát,
hogy az azokon feltüntetett adatok birtokában, Kassáról valaki
megrendelte a már említett programot a szőgyéni címre. Csak-
hogy ez felvet olyan kérdéseket is, amelyeket feltétlenül meg kel-
lene oldani, különben a jövőben is várhatóak hasonló esetek. A
szolgáltató miként ellenőrzi, hogy valóban a jogosult személy
rendelte meg a programot? A másik, a futárszolgálat dolgozója
ellenőrizte-e vajon – például személyi igazolvány kikérésével –,
kinek adta át a küldeményt? Természetesen, nem. Így nem
csoda, hogy a csalók könnyen hozzájutottak a kártyához.

A rendőrség jelenleg dolgozik az ügyön, nagy valószínűség-
gel meg is fogja oldani a nem túl bonyolultnak látszó csalást. A
mobilszolgáltató is rendezni látszik az ügyet, amiről levélben tá-
jékoztatta a sértettet.

Jelenleg tehát úgy néz ki, minden a helyére billen ebben az
ügyben. Megtörténhetnek azonban újabb és újabb hasonló
esetek, tehát nem árt tüzetesen átnézni minden számlát, hogy
valóban csak azt a szolgáltatást fizessük, amelyet megrendel-
tünk, ellenkező esetben azonnal fel kell hívni a szolgáltató fi-
gyelmét a csalásra. Ja, és vigyázzunk okmányainkra, mert
ahogy ez a történet is mutatja, sokféleképpen lehet azokkal visz-
szaélni, lényegesen nagyobb károkat okozva, mint esetünkben.

-böröczky-

A Szociális Biztosító újabb lépést tesz a gyorsabb ügyintézés felé

„Az új szolgáltatás, ame-
lyet a Szociális Biztosító a
napokban kínál, az az
egészségügyi létesítmé-
nyekkel való egyenes,
elektronikus kapcsolattar-
tás. Ez egyaránt vonatko-
zik az állami egészségügyi
intézményekre és azokra
a magánrendelőkre, ame-
lyek a Szociális Biztosító
felé is teljesítenek, mint

például a betegállományba
való helyezés kérvénye-
zése, a gondozáshoz
szükséges kérvény, vagy a
balesetek formanyomtatvá-
nyainak benyújtása. Csak-
úgy, mint a munkáltatók,
az orvosok is internet se-
gítségével küldhetik tehát
át a Szociális Biztosító ál-
tal fizetett teljesítések do-
kumentumait.

Az orvosokkal is elektronikus úton

Mgr. Silvia Szomíková, a
Szociális Biztosító komáromi
részlegének igazgatónője

Az orvosok szempontjá-
ból ez nagy előrelépés,
amellyel lényegesen fel-
gyorsul a teljesítésekért járó
összeg kifizetése, hiszen a
kifizetéshez elegendő lesz
az alap elszámolási doku-
mentum átküldése, számla
nélkül. Arról nem is be-
szélve, hogy csökken az
adminisztratív munka, ezzel
párhuzamosan a postai és
egyéb költségek is, de az
információkhoz való azon-
nali hozzáférés is biztosítva
van. Újdonság, hogy azon-
nal kigenerálható az egész-
ségügyi teljesítésért járó
összeg átutalásának igazo-
lása a könyvelésbe. A pro-

jekt bevezetése tehát sem-
miképpen nem növeli az or-
vosok munkáját, csak a
kommunikáció mikéntjét
változtatja meg mindkét fél
előnyére.

A másik oldalon, a rend-
szer automatizálása a Szoci-
ális Biztosítónak is köny-
nyebbé teszi az orvosokkal
való kapcsolattartást, meg-
gyorsítja és olcsóbbá teszi
magát a folyamatot. A temér-
dek papír helyett tehát min-
den felgyorsul és egysze-
rűbbé válik, a formanyomtat-
ványok átvételétől az orvos
számlájára való átutalásig.

Jelenleg a Szociális Biz-
tosító, együttműködve né-

Folytatás az 1. oldalról
Az utóbbi két évben négyszer is kiírták a

közbeszerzést, azonban mind a négy eset-
ben a regionális operatív programot irányító
hivatal kifogásolni valókat talált a közbe-
szerzések kiírása körül. A Híd elnöke (Bugár
Béla) és volt illetékes minisztere (Simon
Zsolt) a várost okolja, Komárom vezetésének
és Vörös Péternek erről más a véleménye.

Vörös Péter a múlt héten bejelentette,
hogy lemond minden a pártban betöltött tiszt-
ségéről. Legkonkrétabb indokaként a komá-
romi Munka Utcai Alapiskola felújítási kálvá-
riáját említette. Jelezte, noha személyesen
lobbizott Simon Zsolt volt agrárminiszternél,
a Híd alelnökénél, s közvetített Komárom
városa és a minisztérium között, hogy a már
elnyert uniós pénzforráshoz hozzájusson az
iskola, ez mégsem sikerült.

Bugár Béla pártelnök sajnálatosnak ne-
vezte, hogy Vörös épp a komáromi Munka
Utcai Alapiskola ügyének kudarcával indo-
kolja lemondását. Úgy látja ugyanis, az ügy

fejleményei nem Vörös Péter és Simon Zsolt
hibájából alakultak így. Szerinte a komáromi
önkormányzat hibája, hogy nem tudta vé-
gigvinni az 1,2 millió eurós közbeszerzést.

Simon Zsolt exminiszter nyilatkozatában
hasonlóképpen vélekedett, s a várost okolta
azért, hogy nem kezdődhetett meg az iskola
felújítása. „Segíteni lehet és jó is. De bűnré-
szességet vagy felelősséget vállalni, más - a
város - hibáiért, egyetlenegy Híd-tag sem
tehet. Így jómagam sem vagyok és nem is
voltam hajlandó törvényt sérteni” - áll Simon
nyilatkozatában.

Bastrnák Tibor, Komárom volt polgármes-
ter az üggyel kapcsolatosan kijelentette.
„Azok vádaskodnak, akik saját sikertelensé-
güket akarják palástolni másokra mutoga-
tással“.

Novák Tamás alpolgármester a történtek-
ről a következőt nyilatkozta: „A legutóbbi köz-
beszerzés lebonyolítása után az illetékes mi-
nisztériumtól újabb levelet kapott a város,
amely egy több oldalas dokumentum volt,

Elmarad a felújítás
mely különböző kifogásokat sorol fel, főként
a szövegi részt illetően. Bár az elmúlt há-
romnegyed évben csak a felújítási munkála-
tokra kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban
merültek fel kifogások, a választások utáni
levélben a tavaly júniusban már jóváhagyott
két másik közbeszerzést sem találták rend-
jén valónak, holott ez korábban fel sem me-
rült, s most már nem is lehetett volna kifo-
gásokkal élni.“

Az alpolgármester elmondta, hogy már-
cius 20-án elküldték újabb válaszukat, azóta
azonban semmi nem történik az ügyben, s
most már lehetetlen, hogy május végéig be-
fejeződjenek a felújítási munkálatok. Megje-
gyezte, a város nem fogja magát hagyni, s az
egész ügy felülvizsgálatát kéri. Szerinte van
még lehetőségük, felveszik a kapcsolatot az
új miniszterrel, hátha sikerül valamilyen meg-
oldást találni.

Továbbá azt is közölte, a városvezetésnek
az a szándéka, hogy május első felében ösz-
szehívják a Munka Utcai Alapiskolába járó

gyerekek szüleit, s minden érdeklődőnek be-
mutatják a rendelkezésre álló dokumentumo-
kat, hogy döntsék el, ki a felelős az ügyben.

A komáromi iskola felújítása tehát a mai
napig nem kezdődhetett meg. A városveze-
tés állítja, mindent megtettek a siker érdeké-
ben, Vörös Péter ajánlásait megfogadták, mi-
közben az illetékes Hídas miniszter, s Bugár
Béla is azt mondja, a város a ludas. Ezekután
minden olvasó döntse el, hogy ki miatt hiúsult
meg ez a befektetés. (ssy, csá)

Folytatás az 1. oldalról
„Április 15-i dátummal le-

mondtam a Híd pártban be-
töltött minden tisztségemről:
országos és járási elnökségi
tagságomról. A 2012-es vá-
lasztások a Komáromi járás-
ban és a Nyitrai kerületben is
a párt szempontjából nem jó
eredménnyel zárultak. Sok-
kal kevesebb szavazatot
kaptunk, mint két éve. Úgy
gondolom, hogy ez nem jár-
hat következmények nélkül.
A Híd központi kampány-
szlogenje 2012-ben a fele-
lősség volt. Most itt az ideje,
hogy mindenki elgondolkod-
jon a maga felelősségén. Én

ezt megtettem, és levontam
a megfelelő konzekvenciá-
kat“ - áll a Leköszönő címmel
megjelent nyilatkozatban.

„Az elmúlt fél évben nagy
erőkkel dolgoztam azon,
hogy a komáromi Munka Ut-
cai Alapiskola hozzájuthas-
son a felújításához szüksé-
ges, megpályázott és elnyert
uniós pénzforrásaihoz. Fel-
vállaltam a postás szerepét,
saját kezűleg kézbesítettem
az önkormányzat leveleit és
kérvényeit, és igyekeztem
közbenjárni, lobbizni az
ügyben az illetékes minisz-
ternél, Simon Zsoltnál. Saj-
nos, minden erőfeszítésem

hiábavaló volt, a kormány-
váltásig nem tudtuk megol-
dani a helyzetet, és ezek
után a komáromiak joggal
kérdezik azt, ki ezért a fele-
lős. A választ mindenki adja
meg saját magának. Én nem
kívánok többé egy olyan párt
elnökségi tagja lenni, ame-
lyik ígér, de az ígéreteit nem
tudja betartani, miközben a
lehetőség ott volt a kezünk-
ben. A pártnak két parla-
menti képviselője és egy il-
letékes minisztere volt, az is-
kola ennek ellenére a mai
napig nem kapta meg a
pénzt“ - mutat rá döntésé-
nek okaira a politikus.

Vörös Péter lemondott „Azt is kénytelen voltam
tudomásul venni, hogy az a
politikai attitűd és világlátás,
amelyet én képviselek, nem
tudott hangsúlyossá válni a
párt politikájában. Szá-
momra a magyarság ügye,
a kisebbségi jogaink melletti
határozott és egyértelmű ki-
állás kulcsfontosságú és eh-
hez kell megnyernünk a ve-
lünk együtt gondolkodó
szlovákokat. Sokáig úgy
gondoltam, hogy ez az alap-
állás a párton belül képvi-
selhető, hiszen mindany-
nyian ugyanazt akarjuk,
ugyanazért dolgozunk.
Mára be kellett látnom, hogy
erre a fajta gondolkodásra
a párt vezetésében nincsen
igény és azok a választók,
akiket ezzel meg tudtunk

volna szólítani, elfordultak
tőlünk, más pártot támogat-
tak vagy nem mentek el
szavazni. Ettől kezdve tehát
el kellett döntenem, hogy
képes vagyok-e ilyen körül-
mények között folytatni a
munkát, vagy más utat vá-
lasztok. Én ez utóbbi mel-
lett döntöttem“ - áll a közle-
ményben.

„Meggyőződésem, hogy a
két, magyar érdekeket fel-
vállaló pártnak meg kell ta-
lálnia az egymáshoz vezető
utat, mert a szlovákiai ma-
gyarokat nem lehet még
egyszer olyan helyzetbe
hozni, hogy tanácstalanul
álljanak az urnák előtt, vajon
kit válasszanak. Az üres
gesztusok, az alibikeresés,
a másikra mutogatás ideje

lejárt. Azzal, hogy a Híd el-
lenzékbe került, az MKP pe-
dig ismét parlamenten kívül
maradt, az egyetlen lehet-
séges út, hogy elgondol-
kodjanak, hogyan fognak
tudni együttműködni a jövő-
ben“ - fejtette ki a politikus.

„Minden kollégámnak,
párttársamnak köszönöm,
aki segítette a munkámat és
szívből kívánom a párt ve-
zetésének, hogy az elkövet-
kező négy év alatt sikerüljön
egy igazán karakteres
párttá formálni a Hídat, és
hogy megtalálják azt az
összetartó erőt, eszmét és
gondolatot, amely a pártot
és szimpatizánsait egy
irányba mozdítja“ - zárul Vö-
rös Péter keddi nyilatkozata.

(d)

hány orvossal, valamint a
szoftvér szállítójával tesz-
teli a rendszert. Feltétele-
zem, hogy április végéig
ezek a tesztek befejeződ-
nek, kiszűrjük a felmerülő
apró hiányosságokat, és
megkezdjük a rendszer be-
vezetését.

A Szociális Biztosító
egyes kirendeltségein már
most lehet ingyenesen és
várakozás nélkül kérni a
rendszerhez való kapcsoló-
dás lehetőségét, amely má-
justól fog az egészségügyi
intézmények rendelkezé-
sére állni. Természetesen,
a Szociális Biztosító mun-
katársai ebben a kérdés-
ben is szívesen nyújtanak
segítséget, információkat
az orvosoknak” – mondta
el lapunknak az igazga-
tónő.

-bör-

Tovább bővíti elektronikus szolgáltatásait a Szociá-
lis Biztosító. Elsőként, tavaly indította útjára a mun-

káltatókkal való elektronikus kommunikációt, amely
óriási sikerrel működik, hiszen a munkáltatók 99,6 szá-
zaléka már elektronikus úton juttatja el kimutatásait a
szociális biztosítóhoz. A Szociális Biztosító komáromi
részlegének igazgatóját, Mgr. Silvia Szomíkovát kér-
deztük, mit takar az „új szolgáltatás” fogalma?

3
Nem árt ellenőrizni
a számlákat

Bátorkeszi

Afalu lakossága népszavazáson hívta vissza a ko-
rábbi községi vezetőt, most ideiglenes polgármes-

ter irányítja a települést.
Mint ismeretes, a község lakosai január végén egy nép-

szavazáson mondtak véleményt korábbi polgármesterük-
ről, Sipos Józsefről. A népszavazáson résztvevők aránya
meghaladta az 50 százalékot, így az érvényes lett, a sza-
vazók nagy többsége Sipos József visszahívására voksolt.

Az időközi polgármester-választás időpontjáról, a törvé-
nyek értelmében a parlament elnöke dönt. Pavol Paška, a
parlament új elnöke október 27-ét jelölte meg, amikor Bá-
torkeszi lakosai polgármestert választhatnak. Az új polgár-
mester kinevezéséig Tóth Anikó látja el a polgármesteri te-
endőket. (b)

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

Novootvorené

LPG Vyššia
čistota

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jarná AKCIAVEĽKÁ jarná AKCIA

=

Barcsay kiállítás Gútán

Kónya Márta és férje Kónya Ferenc Barcsay
jogutódok a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány segítségével Barcsay Jenő és ta-
nítványai címmel egy magas színvonalú tárla-
tot valósított meg. A kiállítás megnyitójára több
mint százan jöttek el, hogy megtekintsék ezt a
nem mindennapi tárlatot. A kiállításon megje-
lent Csáky Pál volt miniszterelnök-helyettes,
aki egyben a tárlat védnöke is volt. A megnyi-
tót kultúrprogram vezette fel, melyben a jelen-
levők hallhatták Sipos Dávid (szaxofon), és Si-
pos Jázminka (zongora) játékát, Jónás Csaba
szavalatát, aki Vass Albert egyik versét mondta
el. A műsor további részében Csóka Gabriella
zongorajátékát, valamint Csókáné Bohák Vi-
ola és Csóka Gábor Barcsay összeállítását kí-
sérhették figyelemmel az egybegyültek.

Szokol Dezső iskolatulajdonos örömét fe-
jezte ki, hogy ez a tárlat Gútára is elkerült.
Gyergyádesz László, a Nemzetközi Zománc-
művészeti Alkotóműhely (Kecskemét) vezetője
beszédében kihangsúlyozta, mennyire fontos,

hogy a ma élő fiatal nemzedék erőt és szellemiséget merítsen a Barcsay ha-
gyatékból. Tóth Pál festőművész pedig a művészet alázatosságára, a kü-
lönböző technikák pontos elsajátítására, az ábrázolás precízségére hívta fel
a figyelmet, mely mindegyik Barcsay alkotásban meglelhető.

A hivatalos részek után Szokol Dezső nyitotta meg a tárlatot, ahol Barcsay
Jenő, Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás szitanyomataiból kaphattak
a vendégek ízelítőt. A képek nagy többségét a fény-árnyék hatásokra épülő
ábrázolásmód jellemezte. Egyes művészek képein azonban észlelhető volt
a nonfiguratív formák játéka és a figurális ábrázolás is. Az Oszlopgalériában
rendezett tárlat a maga nemében egyedülálló. Kép és szöveg: -pint-

Agútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola vezetősége jóvoltá-
ból nem akármilyen kiállítást szerveztek az iskola Oszlopgalériájában.

Óvatosan a pangasius-fogyasztással

Folytatás az 1. oldalról
„Mintha két malomban

őrölnénk. A pangasius-
hívők szerint a vietnami
cápaharcsa húsa „tö-
mör, omlós és hófehér“,
szinte szálkamentes, és
„nincs az a kellemetlen
halszaga, mint általában a
hazai halaknak“. A mindmeg-
ette.hu receptportál „mestersza-
kácsai“ szerint a pangasius „fehérhúsú
csodahal“, ami „gyerekeknek is ideális“.

Szerintem meg büdös, vizenyős ragacs.
Nem hal, hanem halipari termék. Annak pe-
dig, aki gyerekeknek ajánlja, büntetésből
százszor végig kellene néznie a két ham-
burgi újságíró (Michael Höft és Christian
Jentzsch) A pangasiushazugság (Die Pan-
gasius-Lüge) című horrorfilmjét.

A Mekong-delta partvidékén folyó „te-
nyésztés“ minden képzeletet felülmúl. A szűk
halketrecekben (állati és emberi ürülékek kö-
zött) hatvan-nyolcvan cápaharcsa vergődik
egy négyzetméteren. Az állatokat döghússal,
dél-amerikai csontliszttel, génmanipulált táp-
pal, szójahulladékkal, szerves szeméttel ete-
tik. Egy pangasiushoz képest a tápos csirke
fejedelmi ínyenc. A halakat antibiotikummal
tömik, nehogy elpusztuljanak a fertőzött víz-
ben, és kínai injekciókkal kezelik.

Felfedezték, hogy ha az ivarérett példá-
nyokat terhes nők vizeletéből kivont hormon-

nal oltják be, akkor a hal négyszer gyorsab-
ban növekszik, mint természetes környeze-
tében. Az olcsó hal mohó vámszedőinek ez
sem elég: a feldolgozás előtt foszfáttal etetik
az állatokat, a foszfát ugyanis megköti a vizet,
így húszszázalékos súlynövekedés is elér-
hető fagyasztáskor. Nem árt tehát észben
tartani, hogy olcsó halnak híg a leve: ha 1200
forintért vesszük a fagyasztott filé kilóját, ak-
kor 240 forintért vizet vettünk.

Igaz, vietnami vizet. A délkelet-ázsiai or-
szág 2010-ben másfél millió tonna pangasi-
ust exportált. (A kivitel tíz év alatt a hetven-
szeresére növekedett.) Mivel a hal az Egye-
sült Államokban már 2003-ban tiltólistára ke-
rült, s 2007-ben a WWF, vagyis a Termé-
szetvédelmi Világalap is bojkottálta, az új
csapásirány Közép-Európa lett. Három éve
még azt sem tudtuk, mi az, ma már a bala-
toni hekksütők is ezt árulják, hiszen olcsóbb,
mint a csacsihal.

Ráadásul a pangasius „ásványi-anyag-“
és baktériumtartalma sokkal magasabb,

mint gondolnánk. Gyerekeknek
nem, de kalandvágyóknak

melegen ajánljuk. Míg egy
balatoni fogas legfeljebb
omega-3 zsírsavat,
zsírban és vízben ol-
dódó vitaminokat tar-
talmaz, addig a viet-
nami cápaharcsában jó

eséllyel találhatunk ar-
zént, nehézfémeket, klór-

vegyületeket, hexaklórben-
zolt, poliklórozott bifenileket és

más csemegéket.
Aki allergiára vágyik, megkaphatja a triflu-

ralin nevű vegyszert vagy a klóramfenikol an-
tibiotikumot, aki liszteriózisra (bár ez halálos
is lehet), annak javasolhatjuk a jól csengő lis-
teria monocytogenes baktériumot. Elvégre a
Mekong mégiscsak a bolygó legfertőzöttebb
folyója volna, károsanyag-tartalma senkiben
sem hagyhat hiányérzetet. Én az ivermectin
nevű rovarölő szerrel tálalt pangasiusfilét vá-
lasztanám, praktikusnak tűnik, hiszen nem-
csak „hófehér, szálkamentes és olcsó“, de
egyből kiirtaná a tetveimet is.

Akinek ez a választék sem meggyőző, kat-
tintson rá a Kétes Áruk.hu nevű honlapra, ott
165, pangasiusra vonatkozó élelmiszer-ri-
asztást talál (többnyire laboratóriumi vizsgá-
latokkal alátámasztva). Aki pedig ezek után
is fagyasztott vietnami cápaharcsát vesz, an-
nak csak annyit mondhatunk: jó étvágyat!
Bátorsága előtt megemeljük a kalapunkat.

(Heti Válasz)

Habodász István ismét
országos szavalóversenyre
készül
Ehéten csütörtökön, április 26-

án kezdődik Rimaszombat-
ban a XXI. Tompa Mihály Vers- és
Prózamondók, Énekelt Versek és
Lírai Színpadok Országos Dön-
tője. Habodász István, a Selye Já-
nos Gimnázium végzős diákja két
kategóriában is érdekelt. Erről
beszélgettünk.

• Mivel indulsz a szavalóverse-
nyen?

Parti Nagy Lajos Ibusár című da-
rabjából Vargányai Guszti mono-
lógját mondom majd Rimaszom-
batban. Guszti állomásmester, és
őrülten szerelmes Sárbogárdi Jo-
lánba, az ábrándozó jegykiadóba.
Régóta megvan ez a szöveg. Még
Benkő Géza színész adta, aki an-
nak idején játszott a Komáromi Jó-
kai Színház Ibusárjában, Bajkhállóy
Richardot, Jolán szerelmét alakí-
totta. Láttam az előadást, de szinte
csak a látványt tudom felidézni. Ak-
koriban még nem rajongtam any-
nyira a színházért, mint most. Ta-
valy televíziós kötelességeim vé-
gett nem indulhattam Rimaszom-
batban. Az idén mindent elölről kel-
lett kezdenem, és sikerült
bebizonyítanom, elsősorban ma-
gamnak, hogy harmadik alkalom-
mal is, végigjárva a körzeti, a járási,
a kerüli fordulókat, ott lehetek az
országos döntőben.

• György Ádámmal a lírai szín-
padok kategóriájában is indultok.

Kosztolányi Dezső: A vendég
című novelláját vittük színre. Az írót
megkísérti a rossz. Röviden erről
szól. Spátay Adrianna tanárnő ren-
dezésében csiszolgatjuk még az
előadást.

• Az előbb említetted a televí-
ziót. Nem szorul össze a szíved,
hogy ismét képernyőn van a Csil-
lag születik?

Inkább azért szorul össze, hogy
tavaly nem lehettem ott Rimaszom-
batban. Alig várom, hogy találkoz-
zam a többiekkel! Jó, hogy három
napig megint együtt leszünk. Kiss
Péntek József mondta, az amatőr
nem minősítés, hanem szakma. Ri-
maszombat is az amatőrök igazi
megmérettetése.

• A szavalóverseny számodra
két felvételi között zajlik. Po-
zsonyba nem sikerült bekerülnöd
a színműszeti egyetemre. Buda-
pesten még vár a felvételi.

A pozsonyi kudarc nagy lökést
adott Budapest és Kaposvár felé.
Rimaszombat után, május 2-án lesz
az első budapesti rosta, néhány
napra rá kezdődik a felvételi Kapos-
várott. Sűrű lesz, de dolgozom. Spá-
tay Adrianna tanárnő és Benkő
Géza segítenek. Nélkülük nem
menne. Bárány János

Alig várom, hogy találkozzam a többiekkel!

Leghamarabb júniusban kezdődhet meg a kormányhivatal ki-
sebbségi kultúrára szánt pályázati támogatásainak kifizetése, de
akár késés is előfordulhat, mert egyelőre - a kisebbségügyi kor-
mányalelnök pozíciójának megszüntetése miatt - nem tudni, ki fogja
jóváhagyni a pályázatokat.

A pályázatok márciusban kezdődött kiértékelése legkésőbb május
első hetére fejeződik be. Robert Fico már jelezte: a kisebbségügyi
kormányalelnök hatásköreit szétosztják az egyes szakminisztériu-
mok között, valamint azt is bejelentette, hogy kabinetjének lesz egy
- a kulturális tárca égisze alatt tevékenykedő - kisebbségügyi kü-
lönmegbízottja is.

A nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatására kiírt pályázatok
iránt évről évre nő az érdeklődés Szlovákiában. Míg tavaly 1734 pro-
jektre igényeltek támogatást, az idén már 1837 pályázat érkezett.

Az idén az előző évinél félmillió euróval magasabb a kisebbségi
kultúra pályázati támogatására megítélhető összeg is, ami 2012-ben
4 és fél millió eurót tesz ki. Igaz, a rendelkezésre álló összegnél há-
romszor több támogatást igényeltek a pályázók. Az erre a célra
szánt összeg 2006-ban, Csáky Pál miniszterelnök-helyettessége ide-
jén volt a legmagasabb, akkor meghaladta az 5 millió eurót. (mti)

Késhet a kisebbségi kultúrára
szánt támogatások kifizetése

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

HELyREIGAzíTÁS:
A DELTA április 16-i számában téves információt közöltünk a Tá-
madnak a kullancsok című cikkünkben arról, hogy a Dôvera biz-
tosító a kullancsencephallitis, vagyis a vírusos agyhártyagyul-
ladás elleni vakcinát ingyen téríti. A helyes információ az, hogy
a biztosító a harmadik adag vakcinát téríti meg. szerk.
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Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életki-
látások jelentősen javíthatók!

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

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

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak
évek múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti.

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

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

Tisztelt Főorvos Úr, Lívike!
Rövid versemmel kívánom megköszönni,

hogy meggyógyítottak.

Fájós lábbal indultam Komáromba,
Várt reám a Főorvos egy szobába,
Reám nézett és mondta,
Megvizsgálom azon nyomba.
Elfoglaltam helyemet,
A vizsgálat megkezdődhetett.
Közben mondta nincsen itt nagy baj,
Hamarosan meggyógyulhat.
Oly kedvesen biztatott,
Terápiát kaphatok.
Még táncolni is tudhatok,
Isten segít futhatok.
A gyógyulás megkezdődött,
Lívike ezt úgy csinálta,
Oly kedvesen biztatott
El is felejtettem, hogy én
Itt miért is vagyok.
Köszönet és hála érte,

Meggyógyultam végre.
Adja Isten, hogy minden beteg,
Gyógyulva ezt megérje.
A Főorvosnak és Lívikének,
Köszönet és hála érte.

Angyal József, Kisigmánd 2012. 04. 11.

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

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

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

szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

Illusztris személy teszi tiszteletét régiónkban az elkö-
vetkezendő napokban, mégpedig James Thomas skót

fényképész, dokumentarista és UNICEF önkéntes.

2012 januárjában egy gyaloglási tervvel lépett elő, mely ke-
retén belül a skót Edinburgh városából elindulva két év alatt
az új-zélandi Dunedinba szeretne eljutni. Az út hossza több
mint 19 300 kilométer, három kontinensen keresztül.

Jelenleg James Thomas Pozsonyban tartózkodik, de innen
régiónkon keresztül vezet majd az útja. Így rövidesen meg-
érkezik majd Kolozsnémára, Komáromba, Karvára, és innen
Párkányon keresztül Budapestre. Az útja során meglátogat
több iskolát, mely intézmények bekapcsolódtak az UNICEF
programjaiba. „Az expedíciót saját forrásból finanszírozom“ –
jelentette ki a világgyalogló, majd a következőket mondta: „Mi-
előtt elindultam volna, mindent eladtam odahaza, hogy telje-
síthessem nagy álmomat. Az útiköltségeket ebből a pénzből
finanszírozom, de persze akadtak vállalkozók, akik nagyban
segítettek célom elérésében, elsősorban anyagilag – mondta
James Thomas UNICEF önkéntes. -pint-

Világgyalogló a régiónkban

A komáromi Duna Menti Múzeum
a Múzeumi Világnap alkalmából
2012. május 19-én (szombaton)

10.00 -13.00 órakor megrendezi a
KOMÁROMI MAGÁNGyŰJTŐK

III. TALÁLKOzÓJÁT.
Várjuk a képeslap, szalvéta, érem, bélyeg,
autó-, repülőgépmodellek és egyéb érdekes

gyűjtemények, kuriózumok tulajdonosainak
jelentkezését. A találkozón lehetőségük lesz
a gyűjteményük bemutatására és cseréjére.
Jelentkezés legkésőbb 2012. május 12-ig
személyesen a múzeum főépületének por-
táján (Komárom, Nádor u. 13.), telefonon
035/7731 476 vagy e-mailen: muzeumko-
marno@gmail.com.

Felhívás

Az április 8-i Nemzet-
közi Roma Nap alkal-

mából idén immár hetedik
alkalommal rendezték
meg a roma tehetségek
járási seregszemléjét
Nagymegyeren. Az ese-
mény helyszínéül a városi
művelődési központ szol-
gált. Míg a fogadócsar-
nokban A romák színes
világa című járási képző-
művészeti verseny alko-
tásait tekinthették meg az
érdeklődők, addig a szín-
házteremben roma fiata-
lok mutathatták be tudá-
sukat. Az április 12-én le-
zajlott ünnepséget Fatona

Krisztián kezdte a
roma himnusz
eléneklésével,
majd Jana
Svetlovská,
a Duna-
szerdahelyi
Népműve-
lési Köz-
pont igazga-
tójának nyitó-
beszéde után
szavalók, éne-
kesek és táncosok
egész sora következett. A
már hagyományos ese-
mény társszervezője a
népművelési központon
kívül a Nagyszombati Ön-

kormányzati Kerület
és a Nagyme-

gyeri Városi
M ű ve l ő d é s i
Központ volt.
A nézőkö-
zönség sora-
iban ott talál-
hattuk a helyi
alap- és kö-

zépiskolák di-
ákjait is, akik

nagy tapssal jutal-
mazták a fellépő fia-

tal roma tehetségeket. A
produkcióikat követően a
képzőművészeti kiállítás
alkotóit is díjazták.

kozo

Aközeli napokban zajló Corvin Mátyás Kultu-
rális Napok keretében rendezik meg a VII.

Nagymegyeri Körzeti Borkiállítást is, melynek má-
jus 1-jén lesz a megnyitója. Ennek kapcsán a bo-
rászattal, borkészítéssel foglalkozó, szakembe-
rekből álló zsűri tagjai már április 17-én elbírálták
a kiállításra elküldött bormintákat. A nagymegyeri
Dömény Zoltán borászmérnök által vezetett szak-
mai zsűri végül a 133 borminta közül tizenhetet ju-
talmazott aranyéremmel. A városi művelődési ott-
honban megtartott elbírálásra a helyi borokon kí-
vül Ekecsről, Csilizradványról, Vásárútról, Csi-
csóról, Peredről és környékéről, Nagyölvedről, de
a magyarországi Pápáról és Sopronból is érkez-
tek minták. Az arany-, ezüst- és bronzéremmel ju-
talmazott borok készítői a május 1-jei körzeti bor-
kiállítás megnyitóján ünnepélyes keretek között
vehetik át díjaikat a szervezőktől: a kertészkedők
városi szervezetétől, az önkormányzattól és a
művelődési központtól. Kovács zoltán

Tíz hónappal ezelőtt hirdette meg a
Nagymegyeri Városi Könyvtár a

Szívesen olvastam, olvasd el te is!
elnevezésű olvasói pályázatát,
melybe a 14-20 évek közötti korosz-
tályt szerette volna bekapcsolni.

Az akcióban összesen tizenhárom
fiatal vett részt, akik a könyvtár által
megadott listán szereplő huszonhét
könyvből válogathattak tetszésük sze-
rint. „Arra kértük az olvasókat, válasz-
szanak ki ízlésük és érdeklődésük sze-

rint néhány művet, s azt elolvasva, írják
le véleményüket, benyomásaikat ún. irá-
nyított fogalmazással: négy megkezdett
mondat befejezésével azon a válaszla-
pon, amely a könyveket kísérte olvasótól
olvasóig. Nagyon érdekesek és tanulsá-
gosak voltak számunkra, könyvtárosok
számára ezek az őszinte megnyilatko-
zások, hiszen így kaphattunk visszajel-
zést arról, hogy egy-egy mű utat talált-
e az olvasóhoz, és sikerült-e elérni a cé-
lunkat, hogy elősegítsük a találkozást
az irodalmi alkotás és befogadója kö-
zött“ – mondta Mikolai Mónika könyvtá-
ros az április 11-én megtartott kiértéke-
léskor. Említésre méltó, hogy a pályáza-
ton résztvevő Kelemen Szilvia mind a
huszonhét könyvet elolvasta, őt a sorban
Balogh László 22, valamint Fitos Mari-
anna és Pajor Linda követte 10-10 elol-
vasott művel. A megadott listáról az
Üvöltő szelek, A mansfieldi kastély és A
Szent Johanna gimi voltak a legnépsze-
rűbb alkotások a fiatalok között, akik ér-
tékes könyvjutalmakat vehettek át a pá-
lyázaton való sikeres részvételükért.

Kovács zoltán
fotó: a könyvtár archívumából

Kóstoltak, bíráltak, pontoztak

Kulturális eseménnyel ünnepeltek

Találkozott az irodalmi alkotás
és annak befogadója
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Egységes turisztikai övezet
Régió

Határon átnyúló turisz-
tikai övezet kialakítá-

sára pályáz az Ister-Gra-
num Eurorégió. A projekt
keretében egységes arcu-
lattal rendelkező idegen-
forgalmi térséget alakíta-
nának ki Győrtől Eszter-
gomig, a határ mindkét ol-
dalán.

Az önálló, egységes arcu-
lattal, integrált számítógépes
és mobiltelefonos tájékoztató
rendszerrel és saját interne-
tes oldallal rendelkező tu-
risztikai térség kialakításától
Párkány és Esztergom von-
záskörzetének idegenfor-
galmi fellendülését várják, és
ebben nagy szerepet szán-
nak a kerékpárutak kiépíté-
sének is. Mivel az EURO-
VELO 6-os nemzetközi ke-
rékpárút Karván végződne,
a projektben kulcsszerepet
játszik ez a település is.

Egy régi kúriát újítanánák
fel, ez volna a befektetési
része. A régi kúriából ala-

kulna ki egy turisztikai-infor-
mációs iroda. Bicikliköl-
csönzéssel és a vízi turiz-
mus lehetőségeivel is szá-
molnak, ezen kívül - főképp
a kürti borfesztivál szerve-
zőinek tapasztalatára ala-
pozva - borutakat is kialakí-
tanának. A projekt összkölt-
sége 2 millió euró, ebből
nyertes pályázat esetén az
Ister-Granum Eurorégió 500
ezer eurót használhatna fel.
Az egységes turisztikai öve-
zeten belül a helyi neveze-
tességekről, közlekedési le-
hetőségekről és szálláshe-
lyekről is tájékoztatnák a lá-
togatókat.

Kiemelt területként keze-
lendő a borturizmus, mely-
nek előmozdítása érdeké-
ben lényeges egy nemzet-
közi borút megszervezése,
mely intézmény lehetőséget
nyújthat a falusi turizmus fel-
élénkítésére is. A borút ki-
alakításának alapfeltételei a
Duna mindkét oldalán adot-
tak, tradicionális bortermelő
területek szlovák és magyar
oldalon is fellelhetők
(Muzsla, Kőhídgyarmat, Ké-
ménd, Garamkövesd, He-
lemba, Kürt, Bátorkeszi,
Búcs, Süttő, Lábatlan, Nyer-
gesújfalu, Tokod, Kesztölc).
(miriák), a szerző felvétele

Zajlik az élet Tanyon
Atöbb mint 800 lakosú Tany községben

az idei évben sem tétlenkednek a falu
vezetői, valamint a település lakosai.

Erről számolt be Bugár Imre, a falu polgár-
mestere, akinél afelől érdeklődtünk, vajon mi-
lyen eseményeket szeretnének megvalósí-
tani az elkövetkezendő időszakban. „A leg-
fontosabb teendőnk a közvilágítás megol-
dása. Ez már régóta nagy gondot okoz köz-
ségünkben, persze talán mondanom sem
kell, ez nagyban függ az EU-pályázati pén-
zektől. Ha sikerül anyagi forrásra szert ten-
nünk, minden valószínűség szerint ez lesz
az első, amit kiviteleznünk kell.

Örömteli hír számunkra, hogy a helyi is-
kola EU-pályázat során egy hordozható szá-
mítógépet kapott, mely igen nagy segítség,
főleg a természetrajz oktatásában. Ezt min-
denképpen az igazgatónő sikerének köny-
velem el, aki még interaktív táblát is pályázati
úton nyert az iskolának.

Továbbá megemlíteném a helyi református

gyülekezeti ház építését, melynek befeje-
zése mostanra már célegyenesben van, el-
sősorban a helyi lelkészünk erőfeszítésének
köszönhetően . Ennek nemcsak a hívők, de
Tany egész lakossága is nagyon örül.

De hadd szóljak a legkisebbekről, az ovi-
sokról és az alapiskolásokról is, akik nemrég
faültetési munkálatokban vettek részt. Nyolc-
van darab különböző fafajtát, akácot, kőrist
és juharfát ültettek el. Természetesen a fel-
nőtt lakosság segítségével. A nebulók ke-
ményen megdolgoztak a kis fák ültetésénél.
Talán mondanom sem kell, nagy erőkkel ké-
szülünk a május elejei sportnapra, ahol 5
község méri össze tudását a tanyi futballpá-
lyán. Megemlíthetném még a hagyományos
gyermeknapot és a júniusi falunapot, melyet
idén szerényebb keretek között valósítunk
meg. Ennek ellenére remélem, jó kikapcso-
lódást jelent majd a szórakozni vágyó lakos-
ság számára“ - fejezte be tájékoztatását a
falu első embere. pint

Április 10-én az ógyallai Építőipari
Szakközépiskola kollégiumának klub-

helyiségében nagyszabású konferenciát
szerveztek az ógyallai körzet „modern
pedagógusai” számára. A résztvevők
közt ott voltak a környékbeli iskolák ve-
zetői és pedagógusai.

A harmadik regionális konferencia témája
a „Mindenki szívesen menjen az iskolába...
tanulók és pedagógusok is!”. A megjelente-
ket Marta Kluvancová, a Modern Pedagógu-
sok Klubjának vezetője köszöntötte, majd
Ladislav Kimle, az Építőipari Szakközépis-
kola igazgatója nyitotta meg a konferenciát.

Az előadók közül elsőként Peter Halák be-
mutatta az Indicia Kft.-t. Évente rendeznek
regionális konferenciát „Az életnek tanulunk”
címmel, amelynek célja, hogy az oktatási in-
tézményeknek megmutassa az utat, hogyan
kell tanítani az életre, valamint megmutassa
azokat a képességeket, amelyekkel az élet-
ben találkoznak a pedagógusok.

Peter Bero előadásában arról beszélt, ho-
gyan lehet segítséget nyújtani a mindennapi

stressz megoldására. Zuzana Berová az ok-
tatás imidzséről tartott előadást. Elmondta, a
mai tanulók nem pusztán kis dolgokban kü-
lönböznek a régiektől, nem csupán az álta-
luk használt szleng, az öltözködésük, a test-
díszeik vagy a stílusuk változott meg. „A ta-
nulók új nemzedéke együtt nőtt fel az új tech-
nológiák használatával: számítógéppel, vi-
deojátékokkal, mobiltelefonnal, és sok
minden mással. Ott vannak az interneten,
közösségi oldalakon, e-mail-ben és sms-ben
kommunikálnak, és mindez életük termé-
szetes részét képezi. Tehát fontos pedagó-
giai célként jelenik meg a nyitottság, a ta-
pasztalatszerzés, a megértés és az elfoga-
dás kinevelése.

Az előadásokat a délutáni órákban ötlet-
börze követte, ahol a régió pedagógusai a
délelőtt hallottakat gyakorlati példákkal il-
lusztrálták, tehát mint „modern tanítók“ azt
mutatták be, hogyan lehet motiválni a tanu-
lókat, milyen sikereket lehet elérni megfelelő
motiváció és a technika alkalmazása s a
megfelelő időben helyesen meghozott dön-
tések által. Miriák Ferenc

Márciusban új nyugdíjasszervezetet alakítottak Keszegfalván. Mint ahogy Szalay
Évától, a klub elnöknőjétől megtudtuk, az új szervezet taglétszáma 101 személy,

akik igényes feladatokat tűztek ki maguk elé a 2012-es évre.

A szervezet élén 9 tagú vezetőség tevékenykedik. Ha figyelembe vesszük, hogy majd´ min-
den hónapban részt vesznek valamilyen rendezvényen, akkor máris elmondhatjuk, hogy itt
egy agilis szervezetről van szó. A keszegfalvai szépkorúak nem tétlenkednek: április 23-án,
hétfőn megtartják a kolbász-partijukat, majd ezt követi a majális és az anyák napja ünnep-
sége. Júniusban a változatosság kedvéért apák napját is tartanak. A következő eseményre
való összpontosítás a nyár folyamán a kakasfőző versenyre irányul. Majd a magyarországi
Rédére is ellátogatnak a keszegfalavai szépkorúak. Szeptemberben a falunapi ünnepsé-
gekben segédkeznek. Novemberben Katalin-bált szeretnének szervezni, majd az év utolsó
hónapjában a karácsony megünneplése és a jubilánsok köszöntése zárná a gazdag prog-
ramot.

A csoport tagjai minden hétfőn délután kettőtől tartanak összejövetelt a helyi kultúrház
nagytermében, ahol az asztaltársaság egy része beszélget, vidám történeteket adnak
közre, míg a másik fele kártyajátékoknak hódol. A heti létszám 40-50 személy között mo-
zog. Az újonnan alakult szervezet tehát szép célokat tűzött ki maga elé, melyeket minden-
képpen szeretne megvalósítani. Kép és szöveg: -pint-

Igényes műsorok a Dunakorzón
Karva

Az elmúlt évben egyre
többen vettek részt az

új főtéren megrendezett
Karvai Dunakorzó műso-
rain.

A sikeres rendezvénysoro-
zat idén is folytatódik. A kor-
mányhivatal decemberben
kiírt pályázatán 8936 eurót
nyert a község, falufejlesz-
tésre. A pénzen modern kivi-
telezésű standokat készítet-

tek, új pihenőhelyeket alakí-
tottak ki, így a látogatók kul-
turáltabb körülmények között
kóstolhatják meg a helyi spe-
cialitásokat. A kemencés le-
pény, vadpörkölt és haléte-
lek mellett idén sajtkülönle-
gességekkel, mangalicaké-
szítményekkel és a régió kis-
termelőinek specialitásaival
is várják a vendégeket.

Az idei gazdag műsorkíná-
latból idén is kedvükre válo-
gathatnak a népzene, az

operett és a tánczene ked-
velői. Májusban egy retro
majálissal indítják a prog-
ramsorozatot. Júniusban a
Borban az igazság című mű-
sorra, júliusban egy swinges
délutánra, augusztusban egy
játékos sportnapra várják az
érdeklődőket. Az összes ren-
dezvényen itt lesz a fotószín-
házával Kádár Ferenc ván-
dorfotográfus is. A rendezvé-
nyek és koncertek idén is in-
gyenesek lesznek. (miriák)

Harmadik regionális
konferencia az oktatásról
Ógyalla

Újjáalakult a nyugdíjasszervezet
Keszegfalva

A 21. Komáromi Napok programja

8.00 Jó szó – a nemzetközi szlovák nyelvű vers-
és prózamondó verseny,

Selye János Gimnázium, Észak-Komárom
9.00 Nec arte, nec marte - alapiskolás tanulók történelmi

vetélkedője
Duna Menti Múzeum, Észak-Komárom
17.30 A Komáromi Művészeti Alapiskola tanulóinak

tavaszi hangversenye - szóló- és kamarajáték
Tiszti pavilon, Észak-Komárom

Április 24 - kedd

9.00 Klapka György Kupa - tanárok kispályás foci tornája
Sportcsarnok, Észak-Komárom
10.00 Komárom – itt élek! - a komáromi tanulók és diákok

részére kiírt képzőművészeti és irodalmi verseny
kiállításmegnyitója

Szabadidőközpont, Észak-Komárom
10.00 Helló, Európa! - komáromi alapiskolások szórakoz-

tató műsora
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
15.00 Székely János: Caligula helytartója - dráma,

belépődíj: 5,- euró
Jókai Színház, Észak-Komárom
17.30 A Komáromi Művészeti Alapiskola növendékei

képzőművészeti alkotásainak tárlatnyitója
Foyer Galéria, Művészeti Alapiskola, Észak-Komárom

Április 25 - szerda

Április 26 - csütörtök
8.00 Komárom 3000-ben - komáromi alapiskolások és kö-

zépiskolások képzőművészeti vetélkedője
Matica slovenská székháza, Észak-Komárom
9.00 Az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak labda-

rúgó tornája a KFC elnökének díjáért
KFC labdarúgó-stadion, Észak-Komárom
9.00 A szépség harmóniája – Az álmok esküvője -

a Komáromi járás középiskolásainak kozmetikai és
fodrászati versenye

Szabadidőközpont, Észak-Komárom
9.30 Oviolimpia – 12. évfolyam
Sportcsarnok, Észak-Komárom
10.00 - 18.00 Vérnyomás- és koleszterinszint-mérés
Klapka tér, Észak-Komárom
10.00 Helló, Európa! - komáromi középiskolások

szórakoztató műsora
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
10.00 Komáromi ifjúsági futóverseny
Vág-híd, biciklipálya, Észak-Komárom
13.00 A XXI. Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója a

Szabadság téren
Dél-Komárom
16.00 Észak- és Dél-Komárom városi képviselő-testüle-

teinek közös ünnepi ülése
Monostori erőd, Dél-Komárom
17.00 Egressy Béni emléktáblájának megkoszorúzása
az Ister áruház mellett, Észak-Komárom
19.00 Komáromi művészek és barátaik hangversenye -

közreműködnek: Skuta Miklós, Lakatos Róbert,
Rácz Csaba, Horváth Jozef és Marián Gašpar

Duna Menti Múzeum, Észak-Komárom
20.00 Ritka Magyar Folk Band
Borozó az Európa udvarban, Észak-Komárom

Április 27 - péntek
9.00 Ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedő
Holt-Vág, Észak-Komárom
9.00 A városháza kulcsa - komáromi diákok vetélkedője

a Polgármester díjáért
Történelmi belváros, Észak-Komárom
9.00 - 12.00 Nyílt napok a tűzoltóállomáson
Tűzoltóállomás, Észak-Komárom
10.00 A komáromi Eötvös Utcai Bóbita Óvoda

növendékeinek „olimpiai” futóversenye, 16. évfolyam
Klapka tér, Észak-Komárom
10.00 - 14.00 Vérnyomás- és koleszterinszint-mérés
Klapka tér, Észak-Komárom

10.15 Híres Komárom be van véve! - történész konferencia
Újvár – Lőporraktár, Észak-Komárom
11.00 Hídépítő verseny
Ipari Szakközépiskola, Észak-Komárom
14.00 Profi Kupa a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen - lé-

tesítményi tűzoltóságok országos kispályás labdarúgó-
bajnoksága, Dél-Komárom

14.00 Magyar Lovas Színház: Ludas Matyi, Dél-Komárom
14.00 - 23.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub

Élménypark
14.00 Vidám gyermekprogram a legkisebbeknek - légvárak,

arcfestés, megatársasjáték. Merészebbek és bátrabbak
részére trambulin, kötélpálya, szumó.

15.00 Komárom Hangja (válogató) amatőr énekverseny min-
den korosztály részére (jelentkezés és bővebb infor-
máció a helyszínen)

20.00-22.00 A rettegés háza - „kísérteties” séta az egykori
orosz lakótömbben (Info: 0917/387 855, belépődíj: 2 €)

19.00 Karaoke show DJ-vel
21.00 Retro disco
Anglia park , Észak-Komárom
16.00 REBOOT – I. Retro számítógép kiállítás - tárlatnyi-

tás (nyitva május 1-ig)
Klapka tér, Észak-Komárom
16.00 Borok és kézművesek utcája, a Komáromi Napok

ünnepélyes megnyitója - közreműködik a Dunaj nép-
táncegyüttes zenekara

Klapka tér, Észak-Komárom
17.00 4. Kempelen Boksz Gála a Kempelen Szakközépis-

kola parkolójában, Dél-Komárom
17.00 “… Klapka György a fővezére” című kiállítás meg-

nyitója a Klapka György Múzeumban, Dél-Komárom
18.00 XI . VOX HUMANA, a komáromi énekkarok

tavaszi hangversenye
Komáromi Városi Művelődési Központ, Észak-Komárom
18.00 FOREST BASS – elektronikus zenei fesztivál
Holt-Vág, Észak-Komárom
19.00 B1 Box Euroliga, Észak-Komárom – Szabadka
Sportcsarnok, Észak-Komárom

Április 28 - szombat
7.00 - 18.00 XVII. Klapka Kupa - történelmi fegyverek

nemzetközi lövészversenye
Az ŠSK Royal lövöldéje, Észak-Komárom
9.00 V4 – Junior lányok nemzetközi röplabdatornája
Határőr Utcai Alapiskola, Észak-Komárom
9.00 Comorra Cup 1/2012 – 1:10 arányú távirányítású

terep-modellautók bemutató versenye
Modellpálya, II. Bástya, Észak-Komárom
9.00 Fotós hétvége találkozó – fotózás Komárom utcáin
Szinnyei József Könyvtár, Észak-Komárom
9.00 - 12.00 Nyílt napok a tűzoltóállomáson
Tűzoltóállomás, Észak-Komárom
9.00 II. Komáromi Streetball - a Komáromi Ördögökkel

a Jókai Mór Gimnázium udvarán, Dél-Komárom
10.00 KVSE - BKV Előre NB II-es U13-as bajnoki labdarúgó

mérkőzés, Czibor Zoltán Sporttelep, Dél-Komárom
10.00 - 23.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub

Élménypark
10.00 Vidám gyermekprogram a legkisebbeknek. Merészeb-

bek és bátrabbak részére trambulin, kötélpálya, szumó.
Paintball verseny és bemutató (info: 0907/559 812)

14.00 A Különleges Központi Mentőszolgálat bemutatkozása
15.00 Komárom Hangja (válogató) - amatőr énekverseny

minden korosztály részére (jelentkezés és bővebb
információ a helyszínen)

17.00 A Spanish Line tánccsoport fellépése
20.00-22.00 A rettegés háza - „kísérteties” séta az egykori

orosz lakótömbben (Info: 0917/387 855, belépődíj: 2 €)
21.00 Disco DJ Bedeccsel, vendég 22.00-kor DJ LALA

(Lányi Lala KOZMIX)
Anglia park, Észak-Komárom
10.00 - 16.00 Gyalogtúra, métacsata, számháború

- gyermek- és ifjúsági sporvetélkedők
Vág part a Sistag mellett, Észak-Komárom
10.00 A komáromi VMK balett-tanfolyama növendékei-

nek bemutatkozása
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom

A 21. Komáromi Napok programja
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A kézimunka összeköti a nemzedékeket

Anépi hímzés, éppen úgy mint a nép-
dal és a tánc, a népművészet nagyon

jellegzetes és elterjedt megnyilvánulása.
Lakáskultúránk és öltözködésünk igé-
nyeinek növekedésével a régi hímzési
technikák bővültek, módosultak, és újak
is keletkeztek.

Hetény községben az 1870-es
években a kézimunkázás vi-
rágzó háziipar volt. A hímzés a
mai napig a legáltalánosabban
elterjedt kézimunkafajta. A
községben mindmáig él ez a
hagyomány, sok háztartásban
találkozhatunk a szemet gyö-
nyörködtető kézimunkákkal.

Az önkormányzat által be-
nyújtott sikeres pályázatnak -
Az „Azsúr és toledo kivarrók
megjelenése napjainkban”- kö-
szönhetően megalakult az „Arany-
gyűszűsök” kézimunka kör Keszegh Il-
dikó vezetésével. A fürge ujjú, 24-tagú tár-
saság már több hónapja tanulja az azsúro-
zás, áprilistól pedig a toledo varrás alapjait.
A legfiatalabb résztvevő 9 éves, a legidő-
sebb a Marcelházáról érkezett Czibor Er-
zsébet, aki lányával Eszterrel együtt ismer-
kedik a hetényi kézimunkával.

Miközben Geleta Katalin irányítása mel-
lett szorgoskodtak a tanfolyam résztvevői,
röviden ismertette az azsúrozás és a tole-

dózás alapjait. Az azsúrozás rendszerint
anyagszélek szegésére használt áttöréses
technika. Azsúrozásnál alapszabály, hogy
az anyag visszáján dolgozunk, balról jobbra
haladunk, az alapkelmébe alul mindig
ugyanazon szál alá öltünk, hogy egyenletes

azsúrt kapjunk, és csomót sose kö-
tünk a fonalra. A toledó hímzés a

szálhúzásos, áttört kézimunkák
egyik fajtája. Készítésekor úgy
vágják ki bizonyos rendszer
szerint a vászonkötésű alap-
anyag szálait, hogy a motívu-
mot maga a sértetlen alap-
anyag alkossa. A mintát tűvel
kilyukasztják, ráhelyezik az
anyagra, megszórják indigó-
porral, amit alaposan beledör-

gölnek. Ez a drukkolás. Ez a
hímzésmód viszont már környé-

künk falvaira is jellemző.
Beszélgetésünk közben nem

győztem csodálni az ügyes kezű lá-
nyokat, asszonyokat, akik elmondták: az al-
kotás öröme, az egymástól való tanulás, a
régmúltra való visszaemlékezés az, ami be-
aranyozza a gyűszűt, s az öröm, hogy az
utókornak értéket adhatnak át. Úgyhogy
nagy-nagy szeretettel várnak mindenkit, nem
kell mást hozni, mint a kézimunkázás kellé-
keit: a dobot, dobszíjat, tűt, ollót, dobruhát és
a cérnát. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Legkedvesebb verseim - lírai délután
1964 óta minden év április
11-én ünnepel az ország.
Versek, irodalmi estek, fel-
olvasások emlékeztetnek
mindenkit a költészet
szépségére József Attila
születésének évfordulóján.

Ebből az alkalomból a
Csemadok alapszervezete
nagyszabású lírai délutánt
szervezett „Legkedvesebb
verseim” címmel.

A Feszty Galériában meg-
tartott rendezvényen Rado-
šická Györgyi, a Csemadok
ógyallai alapszervezetének

elnöke köszöntötte a több
mint száz résztvevőt.

Ezt követően Darázs Szil-
via műsorvezető ismertette
a lírai délután műsortervét.
Elsőként Szvrcsek Szabó
Anita színművésznő egy
Csóri Sándor verset szavalt,
majd Becse Szabó Ilona lé-
pett fel, Juhász Gyula: A tes-
tamentum c. megzenésített
versével és egy Kormorán
dallal. A délután további ré-
szében felléptek még: Jókai
Lilla, Gyurcsovics Ádám, Ko-
vács Vivien, Tóth Bianka,
Deme Attila, Fejes Vivien,
Petrás Mária, Pasztorek
Cyntia, Futó Ferenc, Erdélyi

Tímea református lelkész,
Bódis Kornélia, Bagin
Tünde, Horváth Mária, Kocs-
kovics Gabriella, Horváth
Bettina,Tóth Szilvia, Kollár
József, Preiner Tibor. A ren-
dezvény Petőfi Sándor: Tá-
volból című megzenésített
versének közös éneklésével
ért véget.

A szép számú érdeklődő
számtalan verssel találkoz-
hatott, meghallgatták a köl-
teményeket, a mondanivaló-
jukat értelmezték magukban,
és a műsor végére rengeteg
élménnyel, tapasztalattal és
felismeréssel lettek gazda-
gabbak. (miriák)

Már évek óta hagyomány-
nak számít, hogy a gútai Cor-
vin Mátyás Alapiskolában
megünnepelik "A költészet
napját". Idén április 11-én
délelőtt József Attila szüle-
tésnapjára emlékezve az is-
kola tanulói együtt gyönyör-
ködtek a magyar költészet
csodálatos alkotásaiban.

Az ünnepélyes műsorban
idézték Márai Sándor gon-
dolatait is. Az ünnepi beve-
zetőben az iskola tanulói be-
számolót készítettek, bemu-
tatva a költő életét és mun-
kásságát. A továbbiakban a

jelenlevők megzenésített
verseket hallgattak a Kicsi
Hang együttestől. Ezen az
eseményen a modern kor
vívmányát, az internetet is
segítségül hívták, így ezál-
tal Kaszás Attila előadásá-
ban A Dunánál c. költe-

ményt, és a Csík zenekartól
a Születésnapomra c. verset
is meghallgathatták.

Az iskola történetében új-
donságnak számított a vers-
maraton, melybe minden
osztály bekapcsolódott. Eb-
ben a versenyben a gyere-
kek kedvenc verseiket adták
elő. A műsor zárásaként az
alsó tagozatosok az Altató c.
verset, a felső tagozatosok
pedig a Tiszta szívvel c. köl-
teményt szavalták el.

Jezsó Anikó és Hájas Irén
a Corvin M. AI pedagógusai

Az idei első horgászverseny

Április 14-én nagysza-
bású horgászver-

senyre került sor a Búcs
községben található ha-
lastónál. A borús idő és a
szemerkélő eső ellenére
64 horgász foglalta el he-
lyét a tó partján. Legtöb-
ben az Érsekújvári járás-
ból érkeztek, de a Duna-
szerdahelyi, Galántai és
természetesen az egész
Komáromi járásból is ér-
keztek horgászok az idei
első megmérettetésre.

A déli harangszó után a
horgászverseny zsűrije hoz-
zálátott a kifogott halak mé-
réséhez, majd következett az
eredményhirdetés.

Az idei, első búcsi hor-
gászverseny győztese a bú-
csi Sulci Marian lett 20,9, má-
sodik helyezettje a jókai Né-
meth Norbert 18,04 kg-mal,
harmadik helyezést egy szin-
tén jókai horgász, Lakatos
János szerezte meg 16,08
kg-os teljesítménnyel. A leg-
nagyobb halat a komáromi
Kiss Gábor fogta, egy 3,78
kg-os ponty akadt a horgára.

A halastó tulajdonosa jó-
voltából még a tizedik leg-
jobb eredményt elért hor-
gász is kapott tárgyi ajándé-
kot, amit minden bizonnyal
fel tudnak használni a követ-

kező versenyeken.
Az idénynyitó horgászver-

senyre a résztvevők több-
sége mégis azt mondta: a
horgászat jó volt, a fogás
azonban rossz.

A községben lévő halastó
már évszázadok óta létezett

és a helyi gazdák tulajdonát
képezte. 1944-ig Nagy Béla
halászmester kezében volt.
A terület kétharmad részét
víz, a fennmaradót pedig
nád borította. A halastavat
rendszeresen nyáron és
ősszel lehalászták és a halat
szétosztották a gazdakör
tagjai között. A halastó mel-
lett állt a vízimalom, ahol ku-
koricát és árpát őröltek. A
második világháború után a
halastó a Stupavai Halgaz-
daság tulajdonába került,
akik 1953-1955 között meg-
erősítették a tó partját, mivel
1938-ban akkora víz volt
benne, hogy kiöntött.

A több, mint százéves ha-
lastó nem egészen 15 hek-
táron terül el. Az elegendő
vízkészletét két forrás bizto-
sítja. A tóban jelenleg is
szinte az összes halfajta
megtalálható.

Tizenkét évvel ezelőtt az
elismert hal-szakember, Kál-
noky Gyula kibérelte a pusz-
tulásra ítélt halastót. 80 ezer
euróért kitisztíttatta a tavat,
30 ezerért a tó előtt neveldét
létesített, 67 ezer euróért kü-
lönböző fajtájú halakat ho-
zott a tóba. Jelenleg 26 hek-
tár területen gazdálkodik.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Ahorgászszervezet tagjai már javában
készülnek a horgászszezonra. A múlt

hét szombatján horgászbrigádot szervez-
tek, melyre több mint 40-en jöttek el, zö-
mével fiatalok.

A délelőtti elosztás után mindenki nekiállt a
kemény munkának, ami ebben az esetben fő-
leg a nádvágást jelentette. A Kakal-tó egész
területén nádmentesítést végeztek. Ahogy
Jandás József, a helyi szervezet elnöke el-
mondta, minden évben elvégzik ezt a munkát,
hogy megfelelő környezetet biztosítsanak az
idelátogató horgászoknak. Örömmel konsta-
tálta, hogy egyre többen jelentkeznek az ara-
nyosi horgászszervezetbe, melynek ma már
160 tagja van. A munka folyamán temérdek
mennyiségű nád gyült össze, melynek sze-
lektálásából a fiatal horgászok is kivették a
részüket. Mindenki lelkiismeretesen dolgozott,
hisz a horgászok igyekeztek kellemes, elfo-
gadható környezetet biztosítani, hogy így hó-
doljanak szenvedélyüknek, és megfelelő hely-
színnel várják majd a szezonnyitó horgász-
versenyt, melyet május 19-én rendeznek itt, a
Kakal-tavon.

Kép és szöveg: -pint-

Hetény

Olvasói levél

Búcs

A legnagyobb halat a komá-
romi Kiss Gábor fogta

Kálnay Gyula (balról) a ver-
seny győztesével, a búcsi
Sulci Mariannal

Készülődnek a horgászszezonra
Csallóközaranyos

A legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese: CSINGER MÁRIA EKELRŐL.
Nyereménye fél éves DELTA előfizetés. Gratulálunk.

11.00 A komáromi VMK Barátság ifjúsági cigányzeneka-
rának koncertje

Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
12.00 XXXVIII. Komárno – Komárom Nemzetközi

Szabadidős Utcai Futóverseny
Start: Jókai liget, Dél-Komárom
13.00 XXXVIII. Komárno – Komárom Nemzetközi

Szabadidős Utcai Futóverseny
Cél: Sportcsarnok, Észak-Komárom
13.30 Szórakozzunk együtt! - a Komáromi Nyugdíjas Klub

és a balatonfüredi Kék Balaton Nyugdíjas Klub műsora
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
13.30 - 17.30 Az anyanyelv védelme - a felvidéki magyar

óvodák és iskolák napja. Családi program: Zsapka At-
tila gyermekkoncertje, néptánc és népdal oktatás, kéz-
műves bemutatók, Baranta bemutató, lovaglás

Holt-Vág, Észak-Komárom
14.00 - 17.00 Immár 3. alkalommal kerül sor

az Erőd Ride extrém kerékpáros versenyre
Monostori Erőd, Dél-Komárom
14.00 - 17.00 Kaland a mászófalon
Mászófal – Röplabdacsarnok, Észak-Komárom
15.00 Nyugat-Magyarország Legerősebb Embere verseny
Fesztivál-Placc, Dél-Komárom
15.00 Az Egressy Béni fúvószenekar koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
15.30 Az In Between zenekar koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
16.00 Olimpiai reménységek nemzetközi junior boxtor-

nája középdöntők, Boxcsarnok, Észak-Komárom
17.00 A SHER ON STONE zenekar koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
17.30 Pozsonyi Jazz Napok Komáromban: A Komáromi

Dixieland Band koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
18.00 Nagy Sándor és Peller Anna koncertje részletek

világhírű musicalekből
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
18.00 A CONCORDIA vegyes kar és a budapesti Andor

Ilona Baráti Kör Kodály zoltán női kórusának hang-
versenye

Duna Menti Múzeum, Észak-Komárom
18.30 Az AIMEE együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
19.00 Pozsonyi Jazz Napok Komáromban:

A Petra Börnerová Band koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
19.00 Tetemrehívás - zenés-lírai összeállítás Arany János

műveiből, belépődíj: 6 €
Jókai Színház, Vasmacska Stúdiószínpad, Észak-Komárom
19.30 Apropó utcabál
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
20.00 Kecskés “Kefír ” Tibor (V-Tech) koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
20.00 Borok és kézművesek utcája. Id. Kovács József és

zenekara játszik, szólisták: ifj. Bertók Tibor és Kovács
Mónika

Klapka tér, Észak-Komárom
20.30 Pozsonyi Jazz Napok: Peter Lipa koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
21.00 Acacia Team Stage: Disco DJ Bedeccsel, vendég

22.00-kor DJ LALA (Lányi Lala z Kozmix)
Anglia park, Észak-Komárom

Április 29 - vasárnap
21.30 Borok és kézművesek utcája. Az Árgyélus zenekar
játszik. Klapka tér, Észak-Komárom
7.30 - 9.30 X. Csárda túra - nemzetközi kerékpáros telje-

sítménytúra. Info: www.csardatura.sk. Távok: Classic
40, MTB 55, Road 60 és Extrem 90 km.

Start és cél: Hajós u. 2, Észak-Komárom
8.00 - 20.00 Selye Cup Nemzetközi egyetemi futsal torna
Sportcsarnok, Észak-Komárom
8.00 Fotós hétvége - fotózás Komárom utcáin
A város utcáin, Észak-Komárom
8.00 - 20.00 Nemzetközi női röplabdatorna - Selye János

Egyetem Sportközpontja és a Röplabdacsarnok,
Észak-Komárom

9.00 Olimpiai reménységek nemzetközi junior boxtor-
nája, döntők. Boxcsarnok, Észak-Komárom

9.00 V4 – Junior lányok nemzetközi röplabdatornája
Határőr Utcai Alapiskola, Észak-Komárom
10.00 - 23.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub Élménypark
10.00 Vidám gyermekprogram a legkisebbeknek, a meré-

szebbek részére trambulin, kötélpálya, szumó.
15.00 Komárom Hangja (válogató) - amatőr énekverseny

minden korosztály részére (jelentkezés és bővebb in-
formáció a helyszínen)

16.00 III . Nemzetközi break táncverseny a Város díjáért – a
szünetben divatbemutató

20.00 - 22.00 A rettegés háza - „kísérteties” séta az egykori
orosz lakótömbben (Info: 0917/387 855, belépődíj: 2 €)

21.00 Disco és laser show DJ Piet Normannel és DJANE
Frederie-vel. Anglia park, Észak-Komárom

10.00 Országos Fekvenyomó Magyar Bajnokság
Komáromi Városi Sportcsarnok, Dél-Komárom
10.00 Füzi Rozi - Szélike királykisasszony - interaktív me-

sejáték a Jókai liget nagyszínpad, Dél-Komárom
10.00 Búvár-bemutató - minden érdeklődő ingyenesen ki-

próbálhatja a merülést és a víz alatti úszást.
Termálfürdő, Észak-Komárom
12.00 Komáromi kincskeresés, búvárverseny és bemutató
Holt-Vág, Észak-Komárom
14.00 - 18.00 Mi is itt vagyunk! Nyílt nap a Menház Zsidó
Kulturális és Közösségi Központban. zsinagóga - előadá-
sok: 14.00 Közös örökségünk, kiállítás-megnyitó, 14.30 Kik is
vagyunk? – gondolatok a zsidóságról, Dr. Balázs Gábor elő-
adása Budapestről, 15.15 Zsidóság és a művészetek. Dr.
Jana Švantnerová előadása Pozsonyból, 16.00 Schnitzer
Ármin – Komárom híres főrabbija. Dr. Schweitzer Gábor elő-
adása Budapestről, 16.45 A zsidók története Magyarorszá-
gon. Dr. Komoróczy Géza könyvbemutatója
Wallenstein zoltán terem: 15.30 220 éves a Komáromi
Zsidó Hitközség Padlovics Ágnes és Drozd Milán szlovák
nyelvű filmjének vetítése, 16.30 220 éves a Komáromi Zsidó
Hitközség Padlovics Ágnes és Drozd Milán magyar nyelvű
filmjének vetítése. Menház, Észak-Komárom
14.00 Tavaszi hadjárat - hagyományőrzők kultúrműsora és

koszorúzás Klapka György tábornok szobránál
Klapka tér, Észak-Komárom
14.00 XIII . Komáromi Imanap - az ünnepi megemlékezés

kezdete a Szent András templomban
14.00 A X. Csárda túra résztvevőinek felvonulása -
Tó utca, Ferencesek utcája, Klapka tér, Észak-Komárom
14.30 A Colour Blind együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
15.00 ABBAlite koncert
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
15.30 Patrícia Turiničová koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
16.00 A tatabányai Jászai Mari Színház és Népház Show

Formációs Táncegyüttesének és utánpótlás együt-
tesének bemutatója, Jókai liget, Dél-Komárom

16.00 A MadDogx zenekar koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
16.30 A HARVESTRI együttes koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
17.30 Az ALIAS együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
18.00 Dolly Roll koncert, Jókai liget, Dél-Komárom
18.00 OLD GANG koncert
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
19.00 Superior és a The Budapest Riddim Band kon-

certje, Vár Színpad, Észak-Komárom
19.30 A Memória Társulat koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
20.00 Borok és kézművesek utcája: A Vidám Fiúk fúvós-

zenekar koncertje, Klapka tér, Észak-Komárom
21.00 Utcabál az Elektron Banddel
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
21.00 Acacia Team Stage - Disco és laser show DJ Piet

Normannel és DJANE Frederie-vel
Anglia park, Észak-Komárom
21.00 A KEEP FLOyDING (Pink Floyd Revival) együttes

koncertje, Vár Színpad, Észak-Komárom
21.30 Borok és kézművesek utcája: Csóka Eli koncertje
Klapka tér, Észak-Komárom

A 21. Komáromi Napok programjaA 21. Komáromi Napok programja

Ógyalla



• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
• Eladó 3-szobás telje-
sen felújított lakás Gúta
központjában, ár meg-
egyezés szerint. Tel.:
0908 072 558.
• Megrendelhetők bá-
bolnai brojlercsirkék és
tojójércék. Tel.: 0915
954 912.
• Villanyszerelést válla-
lok. Tel.: 035/7797 448,
0915 735 700.
• A gyümölcs- és zöld-
ségkereskedéssel fog-
lalkozó 4Fruit csomago-
lónőket keres csallóköz-
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Első fotóm

Szűcs Noel
Komárom
(4100/50)

Lakatos Róbert
Komárom
(3400/52)

Slawomír Oliver
Perbete

(3200/50)
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Elhunytak:
Tanka Benő (84) Hetény; Pinke Erzsébet (56) Perbete;
Kaločai Pavol (52) Komárom; Névery Erzsébet (92)
Komárom; Rusek Stanislav (70) Komárom; Szenczi
Klára (61) Komárom; Švecová Viera (79) Komárom;
Némethová Julianna (84) Megyercs; Forróová Viera
(76) Komárom;

Házasságot kötöttek:
Stubendek Piroska (Komárom) és Szabó Ádám (Győr);
Pirosková Krisztina (Csallóközaranyos) és Tóth Tamás
(Mórágy); Antošová Viktória és Petrík Tomáš (Muzsla).

Gyors és megbízható
kölcsön intézés.

Hívjon, és nyerjen autót:
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.

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

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

• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-
rázzsal 29.073 €. Tel.: 0905
663 408.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában gaz-
dasági és háziállatok részére.
Csicsó. Tel.: 0907 490 224.
• 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 vállako-
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 új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.

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

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

Április 25-én ünnepli névnapját

Hubik Márk
Komáromban.

„Szívem közepén nyílott egy szép rózsa,
Azt küldöm Neked a születésnapodra.
Olyan legyen az életed, mint egy nyíló virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap!“

Wilóka,
nagyon boldog 2. születésnapot kívánunk

Neked Kisfiam!!!

„Rövid ez a pár sor,
De benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy,
Mint mi szeretünk Téged!“

Ezúton kívánunk neki sok-
sok boldogságot, vidám na-
pokat: anya, apa, Izsó pa-
páék, Hubik papáék, kereszt-
szülei és a kis Vivien.

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

Anya, Mama, Papa, Nagybátyád Pippi,
Dédi és Adíí.

Április 24-én ünnepli 60. születésnapját

Szabados József
Csallóközaranyoson.

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

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

április 21-én, halálának
2. évfordulóján

zachar Ferencre.

Emlékét őrző szerető felesége családjával.

Megemlékezés
„Álmodtunk veled egy öregkort, kedveset és szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.”

Fájó szívvel emlékezünk április 28-án
a drága jó férjre és édesapára

Dudás Lászlóra Csicsón,
halálának 10. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző felesége
és gyermekei.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága
szüleinkre: édesapánkra Vrábel Istvánra,

május 27-én lesz halálának 3. évfordulója és édesanyánkra

Vrábel Erzsébetre, április 11-én volt 1. évfordulója, Ímelyen.

„Nem vártok minket ragyogó szemekkel,
Nem örültök már nekünk szerető szívetekkel,
De bennünk él két arc, két végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Fájó szívünk örökké zokog értetek,
Örökké szeretünk, nem felejtönk Titeket.“

Akik ismerték és szerették emlékezzenek velünk. Lányuk Ancsi
és családja, fiuk Vendel és családja, fiuk Józsi, menyük Rózsi és
családja és a rokonság.

Április 25-én ünnepli 6. születésnapját

Nagy Ákos
Nemesócsán.

Boldog születés-
napot kívánunk:

anya, apa és
bátyád Peti.

Április 22-én ünnepelte 40. születésnapját

Csintalan István
Szentpéteren.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál és sok boldog-
ságot kíván: apu, anyu, feleséged Mónika, gyermekeid Vi-
vien, István és Anna, öcséd Csaba Zsuzsival, Csabika,
Sebi, anyósod élettársával.

E szép kerek évforduló alkalmából sok
szeretettel köszönti őt: fia Dodi fele-
ségével és két imádott unokája Do-
dika és Veronika, akik millió sok puszit
küldenek a nagypapinak!

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalmunkban köszönetünket fejezzük ki hozzátar-
tozóinknak, rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik

ifj. Ollé János
hamvasztás előtti búcsúztatásán részt
vettek.
Külön köszönetet mondunk a Brigetio
temetkezési vállalatnak, Kamenický úr-
nak és Elek esperes úrnak a búcsúbe-
szédekért.

A gyászoló család.

„Álmodj, amit csak akarsz, menj ahova szeretnél,
Légy az aki szeretnél, mert csak egy életed van,
És csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj,
Amit szeretnél.”
Április 26-án ünnepli 18. születésnapját

Vörös Szilvia
Kaván.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál és sok boldogságot kíván:
anya, apa, bátyád Sanyi,
barátod Kalmi, nagyszüleid és
mindenki, aki szeret Téged.

„Szerető szíved megpihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”

Szerető felesége Zsuzsa, lánya Andrea, veje Tibor,
unokái Krisztián és Máté.

Örök fájdalommal és határtalan
szeretettel emlékezünk április 23-án

Varga Károlyra
Ekelen, halálának 3. évfordulóján.

„Ötven éve, hogy napvilágot láttál.
Voltak szép napjaid, volt, hogy hibáztál.
Vívtál nagy csatákat, lelked megedzette,
Megtett útjaid jó szándék vezette.
Ötvenéves lettél, ne csüggedjél soha,
Hidd el, szép a világ, inkább mint mostoha!
Kívánunk hát Neked sok boldog évet,
Érezzed azt mindig, hogy mi szeretünk Téged!“
Április 23-án ünnepli 50. születésnapját

Klotton Helena ímelyen.
Szívből köszöntenek: édesanyád,
öcséd, gyermekeid és unokáid.

Keszeli Kinga
Gúta

(4150/53)

• 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.

Kedvező kölcsön vállal-
kozóknak. Tel.: 0919 079
983.

Infarktusmegelőzés!
Computeres érvizsgálat
arteriograffal Komárom-
ban 2012. április 26-27-
28-án. Bejelentkezés:
info@medprev.sk, tel:
0948/171 186,
www.arteriograf.sk.

1-szobás lakás kiadó Ko-
máromban, közel a belvá-
roshoz. Plasztablakok,
frissen festve. Ágy (igény
esetén), nappali bútor,
hűtő, sütő, mosógép, in-
gyen internet. Vándorma-
darak kíméljenek. Info:
0903 632 798.

aranyosi raktárába, meghall-
gatás minden pénteken 9-től
12-ig. Bindics Lajos 0918/956
573, Rudolf Károly 0918/185
810.
• A Stará Turá-i Night Club szim-
patikus és kedves hostess lá-
nyokat és társalkodónőket ke-
res. Állandó szolvens klientúrát
biztosítunk, átlagon felüli kere-
set, minden nap készpénzben.
Ingyenes szállás, munkaidő
megegyezés szerint – brigád.
Váljon anyagilag függetlenné!
Tel.: 0905 244 226.
• Középiskolai végzettségű
építésvezetőt keresek. Tel.:
0905 295 528.
• Eladó megkímélt Weider gyárt-
mányú TG 700 P típusú szoba-
kerékpár. Tel.: 035/7710 045.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos állást
keresek Komáromban és kör-
nyékén. Tel.: 0907 627 015.

• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Ostrove,
cena 29.000 €. Tel.: 0915 785
996.
• Predám úplne prerobenú gar-
zónku, 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.
• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett 669
négyzetméteres, házépítésre
alkalmas gyönyörű telek el-
adó. Tel.: 0907 910 397.
• Különféle akciók! Épített cse-
répkályhák, hordozható cserép-
kályhák, kemencerendszerek,
kerti grillek samottból, kemen-
cék, bútorok, tükör és képkeretek
(fenyőből, tölgyből, cserépből,
bükkből), csapágyak. www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel.: 0036/203979102.
• Teraz sa oplatí kúpiť ob-
chodný priestor – 25 % zľava.
Tel.: 0905 562 711.
• Bejárónői munkát + varrást
vállalok. Tel.: 0908 787 459.

• Nem banki gyorskölcsön vál-
lalkozóknak 900 €-ig. tel.:
0905 269 733.
• 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.
• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk Csíksomlyóra, május 24-
28. Tel.: 0918 515 896.

• 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.
• Idősgondozást vállalok Ko-
máromban, akkreditált vég-
zettséggel. Tel.: 0907 543 577.
• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 125 594.
• Eladó új Babetta 210-es típus
– 100 km. Tel.: 0911 705 087.

• Eladó kabinos, gyári motor-
csónak, utánfutóval és mólóval
– első tulajdonos. Tel.: 0911
705 087.
• Bérbe adó, jún. 1-től, 3-szobás
részlegesen berendezett lakás a
Hajóssal szemben, Česká utca.
Tel.: 0908 320 105.
• Vennék 5,7,8 tonnás traktor
utánfutót, 500 €-ig, csak papí-
rokkal. Tel.: 0915 437 645.
• Kimagasló hosszútávú kereseti
lehetőség. Tel.: 0907 311 124.

Kozmetika – Novinka –
Újdonság!

Prístroj NuSkin. Pomáha
minimalizovať viditeľnosť
jemných až hlbokých vrá-
sok. A mély ráncok látvá-
nyos kisimítása a NuSkin
egyik módszerével. Ul.
Majstrovská – Réka: 0944
207 024, 035/770 2251.

ELEKTRO TV SzERVIz
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

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

KÉSzÜLÉKEK GyORS,
MEGBízHATÓ

JAVíTÁSÁT VÁLLALOM

Akkreditált ápolói és né-
met nyelvtanfolyam in-
dul Dunaszerdahelyen,
Komáromban. Érdek-
lődni lehet: 0918 070 946
telefonszámon.

• Eladó szép fehér szekrény,
kerti asztal székekkel. Tel.:
0904 911 773.
• Smaragd tuják eladók. tel.:
0907 796 070.
• Masszázs egészsége meg-
őrzése érdekében Ekelen.
Tel.: 0907 778 001.
• Eladó mélyhűtő, alig hasz-
nált állapotban. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0908 480 924.
• Térkő, járdaszegély, kerí-
tésre betonkalapok eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó 1-szintes családi ház
Keszegfalván, kedvezményes
áron. Tel.: 0905 793 176.

• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Vennék 1- vagy 2- szobás la-
kást Gútán. Tel.: 0918 511 468.
• Eladó átépített garzon Ko-
máromban az Isternél. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 80 m2-es erkélyes la-
kás a Hajós utcában. Tel.:
0905 230 373.
• 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, (este 035/7703 830).

• Korlátlan jövedelem lehető-
sége. Segítek! Tel.: 0903 783
477.
• Kölcsönök és biztosítások in-
tézése. Tel.: 0944 494 642.
• Házak külső hőszigetelése:
3,50 – 5,50 € + színezés: 2-3
€/m2. Tel.: 0908 695 877.
• Csempézést, kőművesmun-
kát vállalok. Csempézés: 7-10
€/m2. Tel.: 0908 695 877.
• Favágást, tűzifa összevágást
vállalok. Tel.: 0905 241 254.
• Mézpergető olcsón eladó +

keretekre fa ládák + mázsa +
súlyok. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó törpekakas, több szín-
ben és szürke anyanyúl Gú-
tán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citromfa, fügefa,
banán, mogyoró és szeder.
Tel.: 0908 547 153.
• Újdonság! Komplett kutya-
kozmetika Gútán, új sza-
lon.Tel.: 0908 125 930.
• Eladók új fa kerti bútorok, fél-
áron, 2 pad + asztal, 220 €.
Tel.: 0915 270 685.

• Festés és glettelés, kisebb
kőművesmunkát vállalok, KN.
Tel.: 0944 080 121.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók gyermek sportkocsi,
színes tv, autóülés, gyermek-
ruhák. Tel.: 0948 006 071.
• Autopožičovňa. Autóköl-
csönzés, biztonságos felsze-
reltség. Tel.: 0907 568 786.
• Idősek gondozását, takarí-
tást, bevásárlást vállalok. Tel.:
0908 762 650.
• Eladó gyermekülés autóba 9-18
kg, KN, 10 €. Tel.: 0903 574 191.
• Vennék autóba gyerekülést
36 kg-ig. Tel.: 0903 574 191.
• Eladó Gútán a Szénási réten
tanya, házzal, 20 ár. Tel.: 0915
215 025.
• Eladó régebbi férfi és női ke-
rékpár és mosógép. Tel.: 0908
589 398.
• Avon-regisztáció, kedvez-
mény, értékes ajándékok. Tel.:
0917 417 727.
• Banki hitelek intézése, jöve-
delemigazolás nélkül is. Tel.:
0905 254 372.
• Eladó 128 l-es, 2-éves hűtő,
mint az új. Tel.: 0908 186 048.
• Olcsón eladó: tollpaplan, kre-
denc – 2db, villanysütő. Tel.:
0908 597 786.
• Eladó 2-ajtós szekrény, sző-
lőprés, káposztás hordó. Tel.:
0908 597 786.
• Kiadó garázs a dohánygyár-
nál – KN. Tel.: 0907 167 096.
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www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999,
0905 489 059

370
eur

Výcvik vodičov
na skupinu „B“

V presne nezistenom čase v mesiaci september 2011 na
autobusovej zastávke v meste Komárno, alebo na auto-
busovej zastávke v obci Patince došlo k strate SIM karty
mobilného operátora. Uvedená karta bola získaná ne-
oprávnenou osobou, nálezom a následne boli z nej zrea-
lizované hovory a iné služby v celkovej sume 336.-€. ku
škode poškodeného. Dňa 10. apríla 2012 bolo za uve-
dený skutok vznesené obvinenie Tihamérovi D. pre prečin
krádeže.

• • •
Dňa 07. apríla 2012 o 19.30 hod. na ulici Svätojánskej v

Komárne v tom čase dvaja nestotožnení páchatelia, na-
padli Tomasza H. M. a Petra R. K prepadnutiu došlo tak,
že ako boli poškodení tvárou otočení k oploteniu, jeden z
páchateľov sa postavil za poškodeného a oznámil mu:
"je to lúpežné prepadnutie". Následne poškodenému pri-
ložil pištoľ k spánkovej oblasti hlavy a druhý z pácha-
teľov sa postavil za Petra R., pričom presne nezistený
predmet mu priložil k chrbtu. Poškodení sa zľakli, pričom
Tomasz H. M. páchateľom uviedol, že jeho peňaženka sa
nachádza v zadnom vrecku jeho nohavíc. Jeden z pácha-
teľov peňaženku vytiahol v vrecka poškodeného a ná-
sledne páchatelia z miesta činu ušli. V peňaženke sa na-
chádzali osobné doklady poškodeného, dve bankoma-
tové karty a finančná hotovosť vo výške 400 eur. Dô-
slednou prácou policajtov OR PZ v Komárne bol uvedený
prípad objasnený a dňa 11. apríla 2012 bolo za uvedený
skutok vznesené obvinenie Petrovi R. za návod k zločinu
lúpeže, Jaroslavovi C. a Petrovi J. za zločin lúpeže v spo-
lupáchateľstve a za prečin neoprávnené vyrobenie a po-
užívanie platobného prostriedku, elektronických peňazí
alebo inej platobnej karty v spolupáchateľstve.

• • •
Dňa 14. apríla 2012 v Marcelovej časť Krátke Kesy - Per-

ješ, došlo počas záhradných prác rotovátorom v záhrade
k vyoraniu povojnovej munície, a to delostreleckej strely 60
mm z II. svetovej vojny. Uvedenú muníciu na mieste pre-
vzal pyrotechnik.

• • •
Dňa 13. apríla 2012 okolo 00.40 hod. v obci Veľké Kosihy

po vzájomnej dohode, spoločným konaním Angelika S. a
Ján H. pomocou štípacích kliešti odstránili drôty z oplote-
nia rodinného domu a následne vnikli na dvor. Ďalej bez
použitia násilia otvorili neuzamknuté dvere do hospodár-
skej budovy, odkiaľ odcudzili motocykel, čím pre poško-
deného vznikla materiálna škoda vo výške 100 eur. Za uve-
dené konanie im bolo vznesené obvinenie pre prečin po-
rušovania domovej slobody a krádeže spáchaného formou
spolupáchateľstva.

V pondelok 23. 4. predpokladám v našom
regióne trošku chladno na toto ročné obdo-
bie, oblačno a popoludní miestami pre-
hánky. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od + 4 do + 6 ̊C, denná teplota od
+ 16 do + 18 ̊C. Slabý premenlivý vietor
J smerov do 2 - 4 m/s.

V utorok 24. 4. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, väčšinou polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 3 do + 5 ̊C,
denná teplota od + 18 do + 20 ̊C. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s.

V stredu 25. 4. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, polojasno, k
večeru pribúdanie oblačnosti s možnosťou
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od + 9 do + 11 ̊C, cez deň od + 22
do + 24 ̊C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.

Vo štvrtok 26. 4. predpokladám v našom
regióne premenlivo ale teplo, polooblačno,
popoludní pri zväčšenej oblačnosti mies-
tami prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm.

Nočná teplota od + 10 do + 12 ̊C, cez deň
od + 22 do + 24 ̊C. Mierny, časom až čer-
stvý JV vietor do 10 - 12 m/s.

V piatok 27. 4. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako vo štvrtok, polooblačno,
popoludní pri zväčšenej oblačnosti mies-
tami prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 10 do + 12 ̊C, denná
teplota od + 21 do + 23 ̊C. Slabý, neskôr
mierny J vietor do 4 - 6 m/s.

V sobotu 28. 4. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od +12 do + 14 ̊C,
denná teplota od + 24 do + 26 ̊C. Slabý,
neskôr mierny J vietor do 4 - 6 m/s.

V nedeľu 29. 4. predpokladám v našom
regióne ešte teplejšie, polooblačno, popo-
ludní pri zväčšenej oblačnosti možnosť pre-
hánok alebo aj búrok. Množstvo vlahy do
2 mm. Nočná teplota od + 12 do + 14 ̊C,
cez deň od + 25 do + 27 ̊C. Slabý J vietor
do 2 - 4 m/s.

Z policajných hlásení

... 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

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Predpoveď počasia 23. 04 - 29. 04

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, korszerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Tvorivé dielne ,,Vítanie jari“
na základnej škole v Marcelovej

Ojedinelý klub v našom regióne

Vážna hudba trocha bližšie
Aký je váš vzťah k vážnej hudbe?

Vlažný, odmietavý... Takto by na po-
loženú otázku odpovedalo zhruba deväť
z desiatich opýtaných našincov.

Prečo len tak málo obľubujeme tento vy-
soko kultúrny žáner? Najskôr preto, že ne-
poznáme, alebo len hmlisto poznáme jeho
umelecké hodnoty, či hudobnú výpoveď. V
Kolárove urobili síce dosiaľ iba malý, no uži-
točný krok na priblíženie týchto skvostov šir-
šiemu spektru obecenstva. V tomto meste
totiž vznikol Klub priateľov vážnej hudby – je-
diné takéto občianske združenie v našom
regióne.

Nápad na vznik klubu sa zrodil v hlave
Heleny Svoreňovej. ktorá má k vážnej hudbe
priam familiárny vzťah. Jej nápad pomohla
dotvoriť kolárovská rodáčka, operná a ope-
retná speváčka Helena Becse-Szabóová,
ktorá pri viacerých vystúpeniach ukázala do-
mácemu publiku nielen svoje interpretačné
umenie, ale aj pôvab a hĺbku árií viacerých
skladateľov. Aj keď sa medzičasom vydala
do blízkych Nesvadov, na kolárovskom ja-
visku neprestala vystupovať.

Klub priateľov vážnej hudby, ktorého pred-
sedom je riaditeľ kollárovskej Základnej ume-

leckej školy Ján Paszmár, má už 57 členov
a pozvoľna sa k nim pridávajú ďalší – aj takí,
ktorí sa s vážnou hudbou doposiaľ nestretá-
vali, no cítia, že môže byť obohatením ich ži-
vota.

Ako DELTE povedala členka výboru a kro-
nikárka klubu Helena Svoreňová, pri počte
členov a tiež podujatí sa nepachtia za čís-
lami, ale sa riadia reálnym záujmom ľudí.
Tvrdí, že počet členov – s ohľadom na pod-
mienky Kolárova – je dostatočný a netreba
ho umelo zvyšovať.

Dali si do vienka ročne zorganizovať mini-
málne dve podujatia – za jedným cestujú
mimo Kolárova, druhé usporiadajú doma.
Vlani napríklad navštívili vystúpenie Cigán-
skych diablov v Nitre a na domácej pôde si
vychutnali koncert mladých bratislavských
umelcov hrajúcich na historických hudob-
ných nástrojoch. Podobne dve podujatia
chystajú aj na tento rok – ktoré to budú, o
tom rozhodnú finančné prostriedky získané
pre klub. Okrem toho väčší interpretačný
priestor chcú vytvoriť talentovaným žiakom
miestnej Záujmovej umeleckej školy, aby
mohli svoje hudobné ambície častejšie pred-
staviť širšej palete divákov.

fb

Mesiac marec aj apríl
na našej škole sa nie-

sol v duchu príprav na naj-
krajšie sviatky roka, na
ktoré žiaci s radosťou zho-
tovovali veľkonočné kras-
lice a ozdoby do súťaže o
najkrajšiu veľkonočnú
ozdobu.

Žiaci si pripravili peknú vý-
stavku zo svojich prác. Po-
rota zložená zo žiakov, rodi-
čov i pedagógov vyhodno-
tila a drobnými odmenami
odmenila každého žiaka,
ktorý sa zapojil do súťaže.
Porota mala veľmi ťažkú

úlohu, lebo všetky zhoto-
vené práce boli veľmi nápa-
dité.

Posledný školský deň pred
veľkonočnými prázdninami
pani učiteľky a pani vycho-
vávateľky ZŠ Marcelová pri-
pravili pre žiakov, rodičov a
ich starých rodičov tvorivé
dielne s témou ,,Vítania jari“.
Žiaci postupne vyberali jed-
notlivé stánky tvorivých
dielní, kde mohli spolu pod
odborným dohľadom dospe-
lého vyhotoviť kraslicu, ku-
riatka, zajačiky a kohútiky z
odpadového materiálu, či
textílie, vyfarbiť temperou od-

liatky vajíčok zo sádry, vyro-
biť zajačika z drevenej vare-
chy alebo prázdnej ple-
chovky, veľkonočný veniec
na dvere z vŕbového prútia a
naučili sa dokonca aj upliesť
korbáč, ktorý nakoniec ozdo-
bili pestrofarebnými stuhami.
Žiaci si odniesli domov bo-
hatú zbierku veľkonočných
kraslíc a ozdôb, ktorými
mohli doma potešiť svojich
blízkych a vytvoriť príjemnú
veľkonočnú atmosféru svo-
jich domovov.

Mgr. Viera Kollárová
Základná škola Marcelová

Slovenské lodenice zatiaľ
ešte prepúšťať nezačali
Slovenské lodenice Komárno pred ča-

som ohlásili na úrade práce hro-
madné prepúšťanie 300 pracovníkov. za-
tiaľ však ešte k nemu nepristúpili.

„Doteraz neodišiel ani jeden zamestna-
nec. Snažíme sa robiť, čo sa dá, aby sme
ľudí udržali ešte aspoň mesiac, kedy bu-
deme vidieť, ako nám dopadnú rôzne roko-
vania a akú novú výrobnú štruktúru budeme
pokrývať,“ povedal pre agentúru SITA gene-
rálny riaditeľ lodeníc Peter Bulla.

Ako ďalej dodal, lodeniciam sa darí diver-
zifikovať výrobu, pretože jediným predpokla-
dom na prežitie v ťažkých časoch je vyrábať
aj iné produkty ako lode. Spoločnosť sa chce
sústrediť aj na výrobu oceľových konštrukcií.
„Participovali sme napríklad na výrobe mosta
cez rieku Moravu, takže vieme robiť takéto
typy oceľových konštrukcií a chceme sa ďa-
lej podieľať na takomto výrobnom programe,“
skonštatoval Bulla.

Slovenské lodenice Komárno v súčasnosti
rokujú s Eximbankou o pomoci prostredníc-
tvom prefinancovania alebo úveru. Podľa
Bullu sa rokovania vyvíjajú pozitívnym sme-
rom, potrvajú však ešte aspoň mesiac.

„Eximbanka sa stavia pozitívne k tejto úlohe,
ale potrebuje ešte dozhromažďovať všetky
podkladové dáta, lebo poskytovať úvery
alebo záruky na obdobie desať a viac rokov,
v tomto prípade na 12, naozaj nie je jedno-
duchá vec,“ zhodnotil.

Komárňanské lodenice majú v súčasnosti
spracovanú technickú dokumentáciu a sú
pripravené začať výrobu minimálne jede-
nástich lodí pre šesť renomovaných nemec-
kých a holandských spoločností, ktoré však
pre finančnú krízu nie sú schopné získať
dlhodobý úver od bánk vo svojich krajinách.
Podľa materiálu, ktorý schválil odchádzajúci
vládny kabinet 21. marca, má Eximbanka lo-
deniciam pomôcť formou prefinancovania
vývozu najmenej troch lodí z lodeníc v roku
2012 a výroby ďalších troch až štyroch lodí v
roku 2013. Do úvahy pritom podľa vládneho
materiálu pripadajú dva varianty pomoci.

V prvom zloží lodiarska spoločnosť 20 až
30 % vlastného kapitálu a zvyšné prostriedky
poskytne komerčná banka na Slovensku vo
forme úveru vo výške 70 až 80 % z ceny lode
na obdobie do 12 rokov. Poistenie tohto
úveru zabezpečí štátna inštitúcia. Materiál
pritom pripomína, že rokovania s komer-
čnými bankami už prebiehajú. V druhom prí-
pade lodiarska spoločnosť zloží 20 až 30 %
vlastného kapitálu a zvyšok poskytne firme
Eximbanka priamo vo forme úveru vo výške
70 až 80 % z ceny lode na obdobie do 12 ro-
kov. V obidvoch prípadoch by mal poskyto-
vateľ úveru záložné právo na celú loď. Úver
by mal byť poskytnutý za normálnych ko-
merčných podmienok s pravidelnými me-
sačnými splátkami istiny a úrokov.

Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno,
a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od
októbra 2000, eviduje základné imanie vo
výške 8,96 mil. Zaoberá sa vývojom, výsku-
mom, projekciou a konštrukciou lodí a pláva-
júcich zariadení, ako aj prenájmom lodí, lod-
ných zariadení, strojov, prístrojov a motoro-
vých vozidiel, okrem malých plavidiel a špor-
tových plávajúcich zariadení. Vykonáva ob-
chodnú činnosť so strojárskymi výrobkami a
zariadeniami pre lodnú dopravu. SITA
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5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Európa egészsé-
ges 11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó délben
12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.30 Marslakók 14.00 A Szö-
vetség – Biblia- vetélkedő 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az
álmok szigete 16.45 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 23.10 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Bibliavetélkedő 9.55 P@dtársak, 9/2. 10.50 Ha-
gyományok őrzői 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Az aranyró-
zsa barlangja 14.05 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 14.08 Retro –
humor 15.00 Família Kft. 15.25 MacGyver 16.20 Felfedező úton a
Robinson család, 26. 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Lizzie McGuire 17.35
Robbie, a fóka 18.20 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 A bűvös
körhinta 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.30 Angyal
érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Mednyánszky-Mednyánszky
László élete 23.50 Az út. Am. film

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Köz-
beszéd 9.00 Klubszoba 10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Heti
Hírmondó (ism.) 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.30 Napi-
rend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 Az idő fény-
képe 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 Hagyaték 20.00 Csernobil öröksége. A Zóna.
21.45 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Kultikon 22.50 Sportaréna

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO TV 12.35 Herkules és a tűzkarika 14.20 Marina 15.20 Rex
felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem, 38. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rossz-
ban 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 22.30
Showder Klub 23.35 PokerStars-net – Big Game, 42.

STORY TV
13.15 A végzet hatalma, 75. 14.10 A szerelem tengere, 100. 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 II.

13.55 Armageddon 3. 15.35 Fehér sárkány, vörös tigris 17.30 Élve
vagy halva 19.05 Nagy zűr kis Kínában 21.00 Kémek a sasfészekben

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok 9.15 Gyilkos számok 10.10
Cserebere szerelem 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55
Monk 14.45 Shark – Törvényszéki ragadozólők 16.35 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakí-
tás 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

8.05 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Rocca parancsnok 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac
13.35 Konyhatitkaim 14.15 Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek 16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Állatok paradicsomában 21.40 Riporterek 22.05 Éj-
szakai hírek 22.30 Manara felügyelő 23.20 Őrült szerelmesek

9.10 Nők klubja 10.30 Szemtől szemben 10.55 Nemzeti hírek 11.05
Fókusz 11.40 Apáink öröksége 12.10 Élő körkép 12.35 Kulturális kör-
kép 12.45 Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.50 Lefújva 14.30
Sportvisszhang 14.55 Jégkorong NHLmagazin 15.30 BL-magain
15.55 Német nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány
és technika 17.30 Körzeti híradók 18.00 A szépség szimbólumai
18.30 Mese 18.40 Híres emberek 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 19.55 Gyógyászat 20.55 Lakótelepi gondok 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Euromozi: Négy perc. Ném. dráma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsara 9.00 Rex felügyelő 10.00 Proto-
koll 11.50 Eltűntnek nyilvánítva 12.40 Hírek 12.45 A farm. Valóságs-
how 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS V. Am.
sorozat, 19/18. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A
farm. Valóságshow 21.20 Csehország és Szlovákia hangja A tovább-
jutók 22.25 Beugró 23.10 Éjszakai hírek 23.35 Tiszta játszma

JOJ
6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Az új
házunk 11.30 Vetélkedő 12.00 Híaradó 13.00 James Bond: Casino Royale
16.00 Éden Hotel 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi törté-
netek 21.30 A Geissen család 22.30 Éden Hotel 23.30 Hivatásosok 2012

9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van 11.00 Kék fény
(ism.) 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Srpski ekran12.55 Unser Bildsch-
rim 13.30 Marslakók, 36. 14.00 Hacktion 14.55 Angyali érintés 15.45
Capri – Az álmok szigete. 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó este 20.10 Marslakók 20.40 Lottózsonglőrök
22.15 Az Este 22.50 Tudorok IV. 23.50 Barangolások öt kontinensen

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzfilmsorozatok 10.05 A Nyereg Klub, 26.
10.30 Lizzie McGuire, 26. 10.55 Néprajzi értékeink 11.00 Magyar pop
12.01 Hírek 12.25 Biciklitúra 12.50 1100 év Európa közepén 13.20
Mednyánszky Magy. tévéfilm 14.55 Família Kft. 15.20 MacGyver
16.15 Felfedező úton a Robinson család, 27. 16.45 A Nyereg Klub 17.10
Lizzie McGuire, 27. 17.35 Robbie, a fóka 18.20 Maci Tv 18.55 Capri –
Az álmok szigete 20.00 Híradó, sport 20.30 Angyali érintés 21.20 Ma-
radj talpon! 22.15 Retro 23.05 Lottózsonglőrök Ang.–ír. filmvígjáték

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.05 1könyv 16.10 Magyar elsők 16.30 A tu-
domány műhelyében. A kitartó futás gyógyít 17.00 Kisváros 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Múze-
umtúra – francia módra A Moulin Rouge 20.00 Tükör által homályo-
san. Svéd film (ff .) 21.25 Hírek 21.30 Dunasport 21.35 Kultikon 22.35
Magyar Jazz Ünnep 2011. Bacsó Kristóf Quartet 23.20 Allah minden
napján szaladnak a lovak. Magyar dok. film

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Dávid és Góliát Ol. tört. film 14.20 Marina, 51 15.20 Rex
felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben, 36. 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.35 Jóban-rosszban
20.30 Bajnokok Ligája labdarúgó- mérkőzés 23.15 Tények

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
157. 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 22.30 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 0.00 Az első bevetés

13.55 Alkímia. Am. vígjáték 15.30 A régi környék. Am. vígjáték 17.25
Már megint bérgyilkos a szomszédom. Am. akcióvígjáték 19.20 Taxi
2. Fr. akcióvígjáték 21.00 Terminátor 3.

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.15 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok 10.10
Kicsikém – Sir Austin Powers 2. 11.55 A dadus 12.55 A nagy házala-
kítás 13.55 Shark 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 A nagy házalakítás VIII.,
17. 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi I., 8-9. 21.20 Éden
Hotel 2., 30. 22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Doktor House III. 49.

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 13.45 Slávia Kávézó 14.15 Vad angyal 15.00
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Párharc18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Időjárás 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben
22.05 Különleges ügyosztály 22.45 Hírek 23.05 Őrült szerelmesek

9.10 Nők klubja 10.30 Német nemzetiségi magazin 10.55 Hírek ma-
gyar nyelven 11.05 Fókusz – munka 11.45 A szépség szimbólumai
12.10 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.25 Sportvisszhang 14.00
Mednyánszky Dok.film 14.50 Gustáv Valach emlékére. Fekete bárá-
nyok. Csehszl. film 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti
híradók 18.00 Az én misszióm 18.30 Esti mese 18.45 Sporttörténet
1949–1950. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Tengerek ka-
pitánya 20.30 Barcelona–Chelsea BL labdarúgó-mérkőzés 22.50 Baj-
nokok Ligája – összefoglaló 23.15 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 10.00 Áruló szerelem Am. film
11.50 Eltűntnek nyilvánítva 12.45 Hírek 12.50 Sue Thomas: FBI II.
13.50 Egyről a kettőre 14.20 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. Valóságshow 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.30 Cobra 11
23.30 Éjszakai híradó 23.55 Kalandférgek Am.-kanad.-ném. vígjáték

JOJ
6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.30 Az új házunk 11.30 Vetélkedő
12.00 Híaradó 13.00 A Geissen család 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszí-
nelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetél-
kedő 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

9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.15 Út-
ravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Hrvatska kronika
12.55 Ecranul nostru 13.25 Magyar elsők 13.30 Marslakók, 37. 14.00
Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete
16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30
Bábel 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Árnyékban harcolók

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzfilmsorozatok 9.40 Felfedező úton... 10.05 A
Nyereg Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Jelképtár 11.00 Magyar válo-
gatott 12.01 Hírek 12.25 Magyar évszázadok 12.45 Történeti festé-
szet 13.15 Rejtélyes XX. század 13.40 1100 év Európa közepén 14.10
Retro 15.05 Família Kft. 15.30 MacGyver 16.25 Felfedező úton a Ro-
binson család 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire 17.40 Robbie,
a fóka 18.25 Maci TV 19.05 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó
20.30 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Retro 23.05 Tudorok

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Köz-
beszéd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 1könyv 16.15 Ma-
gyar elsők 16.25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből
17.00 Kisváros Tévésorozat 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 KOGART kiállítások 2006–2011 20.00
Apró sztorik 21.25 Hírek 21.30 Dunasport 21.40 Kultikon 22.35 Új
régi hang 23.30 Ikonok és Patkányok

7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20 Teleshop 10.20 EZO TV 11.50
Becéző szavak 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda Man-
hattanben, 37. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30
Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Doktor House 22.20
Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények este

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
158. 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 milliomos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. század

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.05 Quinn doktornő16.05 Flipper legújabb kalandjai, 13. 17.05
Gyilkos sorok18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 ÁtVágó 21.00 A
hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS 0.00 Az első bevetés

13.35 Anthony Zimmer. Fr. thriller 15.10 Nyomás utána! 17.15 Szüle-
tett bankrablók 19.05 A Jaguár 21.00 A sziget 23.35 Mocskos zsaruk

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok
10.05 Zűrös páros 11.55 A dadus12.55 A nagy házalakítás 13.55
Shark 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 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 hely-
színelők 23.10 Shameless – Szégyentelenek

7.35 Autószalon 8.00 Párharc – vetélkedő 8.35 Családi vetélkedő
9.20 Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.45 Taxi. 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült
szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viha-
ros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Euro 2012. Labdarúgó-
magazin 20.35 Bajnokok Ligája labdargó-mérkőzés 22.45 Hírek
23.05 Bajnokok Ligája – összefoglaló

8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrán
magazin 10.55 Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz (ism.) 11.40 Az én
misszióm 12.10 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Folklórműsor
13.50 Hallássérültek tévéklubja 14.20 Família. Magazin 14.50 Trezor
15.30 Ökológiai magazin 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55
Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 17.55 A világ utcái 18.30
Mese 18.35 A szlovák nyelv 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 A láthatatlan ellenség. Dok.film 21.00
Ügyintézés 21.30 Kommentárok 22.15 Nagy kalandok Csehszlov. film

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 10.00 A fekete özvegy csókja.
Kanad.-am. thriller 11.50 Eltűntnek nyilvánítva 12.45 Hírek 12.50 Sue
Thomas: FBI. 13.50 Egyről a kettőre 14.15 Hírek 14.20 A farm 15.30
Két pasi meg egy kicsi15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-je-
lentés 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.15
Trauma. 23.10 Éjszakai híradó 23.35 A bűn színe Am. thriller

JOJ
6.20 Krimihíradó 6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00
Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00
Hivatásosok, 7. 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek IX.
21.30 Dr. Csont 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők
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Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kézira-
tokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané prí-
spevky nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk fe-
lelősséget.

Programajánló

ÉSzAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum, Nádor utca
8.: Kocsis Ernő 75. születésnapja
alkalmából rendezett jubileumi kiál-
lítás. Megtekinthető: június 8-ig.
Limes Galéria: Štefunkó-Szabó Er-
zsi kiállítása, amely május 13-ig te-
kinthető meg.

Jókai Színház: április 23., 15.00
Sári bíró, április 25., 15.00 Caligula
helytartója, április 26., 11.00 A régi
nyár, április 28., 19.00 Tetemre hí-
vás, április 30., 11.00 A régi nyár,
május 2., 11.00 Az ördög nem al-
szik, május 5., 19.00 Sári bíró.

Kabátfalu, Szarvasvár:
Május 12-én 5. Puszták Népe – lo-
vas viadal. Program: 10.00 szertar-
tás és viadal, 14.00 harci bemutatók,
szabadidomítás, fogathajtás, soly-
mászbemutató, 20.30 máglyagyúj-
tás. Belépőjegy: 3 €, 13-éves korig
1,50 €, 3-éves korig ingyenes.

DÉL-KOMÁROM:
Április 26. és 30., Fényírók Feszti-
válja a Monostori erődben. Media-
wave nemzetközi film és zenei fesz-
tiválnak. Bővebb információ a
http://mediawavefestival.hu/ honla-
pon.
Április 26., 20.00 RITKA MAGYAR
TÁNCHÁZ – FESZTIVÁLNYITÓ.
Európa udvar.
Az este folyamán hagyományos fa-
lusi tánczene szól majd az erdélyi
Mezőségről, Kalotaszegről és a Fel-
vidékről. Aki többet szeretne meg-
tudni erről a zenéről vagy tanulni
szeretne magyar népzenét játszani,
látogasson el a www.nepzeneta-
noda.hu weboldalra.

ÓGyALLA:
Művészeti Alapiskola Galériája:
Golasz Tímea festményeinek kiállí-
tása május 11-ig tekinthető meg.

GÚTA:
Április 28-án 18.00-tól Jótékonysági
koncert a római katolikus templom
tornyának javítására, a Városi Mű-
velődési központban. Közreműköd-
nek: Martin Bajak, Vadkerti Imre,
Otokár Klein, Janza Kata, Becse-
Szabó Ilona, Pintér Az est védnökei:
Mgr. Elek László plébános és Mgr.
Kiss Róbert iskolaesperes.

NAGyMEGyER:
V. Nagymegyeri Corvin Mátyás Kul-
turális Napok – 2012. április 27-től
május 1-ig.
VMK kiállítóterme: Nagymegyer má-
sik arca - Nagymegyeri Fotoklub ki-
állítása, április 27-től. Április 30-án
10.45 -13.00 - felvonulás korhű jel-
mezekben az iskolától a Mátyás-
fáig, 17.00 - Népművészeti délután,
18.00 - Májusfa felállítása a tájház
udvarán. Május 1-jén 10.00 - Királyi
borudvar, játszóház gyerekeknek,
Kovács-Magyar András előadása a
Mátyásfánál, 14.00 - Mátyás király
udvara - középkori mutatványok, Ja-
niga József Művészeti Alapiskola
tánccsoportjainak fellépése, 19.00 -
Lagzi Lajcsi és zenekara fellépése,
20.30 - Lángoló Ördögök – tűz-
zsonglőr bemutató.

KAMOCSA:
Oáza Camp tábor: 5. OFF ROAD
találkozó május 4., 12:00 - május 6.,
16:00, Off-road tulajdonosok és ra-
jongók találkozója.

Kos
Ügyelj arra, hogy folyamatosan po-
zitív képet tarts fenn magadról felet-
teseid szemében, hiszen így meg-
alapozhatod biztos helyedet a cégen
belül.

BIKA
Kellemes napok várnak rád a munka
terén, és minden feladat a kedvedre
lehet, nagy lelkesedéssel végezd el,
amit rád osztanak!

IKrEK
Munkahelyeden gondok adódhatnak.
Ne higgy annak a munkatársadnak,
aki a legnegédesebben mosolyog
rád!

ráK
A napokban rád találhat a szerelem,
és soha nem látott intenzitású szen-
vedély éledhet a lelked mélyén, amit
már régen nem tapasztaltál.

oroszLáN
Kapcsolatod adhat szilárd pontot a
mindennapjaid során, és a kedve-
seddel töltött pillanatok tehetik
szebbé életedet!

szűz
Magánéleti kérdések kerülhetnek elő-
térbe, és ez munkádra is kihathat, hi-
szen nehezebben koncentrálsz a fel-
adataidra.

MérLEg
Nehezebben boldogulsz, hiszen part-
nered elhanyagolva érezheti magát
az oldaladon, és akár a távozáson is
elgondolkodhat mostanában.

sKorpIó
A magánéletedben kisebb viták tar-
kíthatják az estéiteket, de nem hosz-
szú életű veszekedésekről van szó,
így csak „enyhe fűszerként" hatnak a
kapcsolatotokra.

NyILAs
Kedveseddel szemben határozottab-
ban kell fellépned, könnyen uralko-
dóvá válhat, ha nem tudatosítod
benne, hogy nem kívánod az „elnyo-
mott" szerepét viselni!

BAK
Vidám hangulatod ragadós lehet, és
nagyon kellemes napok elébe néz-
hetsz a munkahelyeden, és a magá-
néletedben is.

VízöNTő
Nem aknázhatod ki a végtelenségig
magadat, eljött az ideje, hogy na-
gyobb figyelmet fordíts a pihenésre,
és ne a munkával foglalkozz.

HALAK
Kellemes napok várnak rád, mivel
kapcsolatodban mélyebbé fűzheted
a szálakat, ugyanis kedvesed nagyon
befogadó korszakát éli.

Táncparketté alakul május 1-
jén, 16.00 órakor a Tiszti pavi-

lon udvara, ahol a flashmob kö-
zös táncot mutatják be.

A főszervező Hráček Adrián la-
punknak elmondta: „A tánchoz bárki
csatlakozhat, azt szeretnénk, hogy
minél többen legyünk. Tánctudástól
függetlenül mindenkit várunk, profi-
kat és amatőröket, a lényeg, hogy
jól szórakozzunk. Ezzel az össz-
tánccal a komáromi fiatalokat és a
tánc kedvelőit szeretnénk mozgósí-
tani, akik szívesen bemutatnák
tánctudásukat. De őszintén meg-
vallva főként azért szerveztük meg
ezt a megmozdulást, mivel nálunk a
legmagasabb a munkanélküliség,
és ezáltal a fiatalok egy része nem
engedheti meg magának, hogy el-

juthasson egy táncos rendezvényre,
vagy egy discóba. Szeretnének egy
jót táncolni, mozogni, de nincs rá
lehetőségük, mi most teret adunk
nekik. Aki részt vesz az eseményen,
annak örök emlék marad, azt ga-
rantálom, hisz nem mindennapi ak-
cióra készülünk. Az egész előké-
szület azonban nem valósulna meg
ha nem állna mellettem a kis csa-
patom, Szüllő Viktória és Baráth
Szidónia és egy nagyon jó DJ Bényi
Máté, azaz Dj-Bényi.

A koreográfia április 22-23 között
fog felkerülni YouTube-ra és a Fa-
ceBook oldalra, ahol bárki betanul-
hatja. Bonyolultnak tűnhet első lá-
tásra, de 2-3 óra aktív tanulással és
kitartással nagyon jól megtanulható.

További infó a www.facebook
.com/FlashMobKomarno oldalon.

Tetemre hívás

Meghívó
A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága, tantestülete

és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
2012. május 4-én emlékműsorral tiszteleg

Dr. SZÉNÁSSY ZOLTÁN
(1925–2011)

gimnáziumi tanár munkássága és emléke előtt.
Szeretettel várjuk a volt tanítványokat,
tanártársakat, barátokat és mindazokat,
akik szívükben őrzik Tanár Úr emlékét.

Helyszín: aula Időpont: 17.00 óra

Közreműködnek a gimnázium volt és jelenlegi diákjai
és a Tanár Úr tisztelői.

Táncra perdül Komárom



6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Kor-
Társ 11.00 Opera Omanban 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Jelfák. Magy. dok.fi lm 13.20 Tetotol
talpig 13.50 Nagy-Britannia madártávlatból 14.50 Családi urutazás
16.35 A Szövetség. Bibliai vetélkedo 17.30 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseSzombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Idojárás 20.10
Jane Austen magánélete 22.10 Szeretettel Hollywoodból 22.40
Ibsen: Nóra. Közvetítés a békéscsabai Jókai Színházból, felv.

7.15 Rajzfi lmsorozatok 9.20 Felfedezoúton a Robinson család,
30/30. 9.50 A Nyereg Klub, 30. 10.15 Lizzie McGuire, 30. 10.35 Lovas
magazin 11.05 KorTárs 11.30 Szerelmes földrajz 12.00 Marslakók
14.25 Magyarország története. Kiegyezés és fellendülés 14.50 Gye-
rekeknek 16.30 Barátom, Bonca 17.30 Pocok, az ördögmotoros, 4/1.
18.00 Mi csoda 18.30 A buvös körhinta, 23. 18.40 Geronimo Stil-
ton19.05 Melissa és Joey, 14. 19.25 Waczak Szálló. 20.00 Híradó
20.30 Családi urutazás 22.15 Munkaügyek – IrReality Show 23.10 Te-
leSport. Újpest FC–Vasas-Híd OTP Bank bajnoki labdarúgó- mérkozés

7.10 Százéves asszony Tévéjáték 8.15 Magyarország 2000 - Családi
krónikák 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 89/51. 10.00 Zarándokuta-
kon Máriavölgy 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó
12.15 Számuzött magyar irodalom 12.45 Vannak vidékek 13.15 Heu-
réka! Megtaláltam! 13.45 Sírjaik hol domborulnak 14.15 Önök kérték
(ism.) 15.10 Pannon expressz 15.40 Talpalatnyi zöld 16.15 A fantasz-
tikus labirintus Am.-ang. fi lm 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Hogy volt?! 19.30 Georges Feydeau: Bolha a fülbe Közvetítés az Ódry
Színpadról (1988) 22.25 Csík Zenekar a Muvészetek Palotájában

6.25 TV2-matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem! 10.30 Babavilág
11.00 9 hónap 11.30 Tusarok 12.00 Én is szép vagyok (ism.) 12.30
Bajnokok Ligája magazin 13.00 TopSpeed 13.30 AutóGuru 14.00 She-
ena, a dzsungel királynoje 15.00 Bubájos boszorkák 16.00 Hawaii
Five-0.,17.00 Sas-Kabaré 18.00 Nagy takarítás 18.30 Tények 19.00
Aktív extra 19.35 A medál 21.25 Love Guru 23.00 Kótyagos szerelem

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 Asztro-show 11.30 Házon
kívül 12.00 Autómánia 12.40 Csurgó-Szeged férfi kézilabdamérko-
zés elodönto 14.25 Castle 16.30 Az ifjú időlovagok 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik – A válogatás 2012 21.55
Osztályalsó 23.50 Huligánok

STORY TV
7.15 W.I.T.C.H., a tini boszorkány, 25. 8.00 Dallas 12.00 Túrakom-
mandó, 3. 12.30 McLeod lányai 15.30 Flipper legújabb kalandjai, 11-
12. 17.30 Lassie. Kanad.–am. sor., 27. 18.00 Dolmen – Rejtelmek
szigete. 20.00 Robinson Crusoe kalandos élete 21.45 Jóravaló fele-
ség 23.40 Autogram1

13.25 A skacok meg a kukacok. A 15.00 Egyedül nem megy 16.50 A
Jaguár. 18.50 Sugarlandi hajtóvadászat 21.00 Szerelem a Fehér Ház-
ban. Am. vígjáték 23.10 Ne szólj száj! Am. thriller média.

VIASAT
7.40 Dawson és a haverok VI., 128. 8.30 Halottnak a csók II., 13. 9.25
Columbo 11.15 Jane Eyre 13.20 Szívek szállodája 14.15 Szex és New
York light 15.20 Éden Hotel II., 29-30. 17.15 Sírba viszel Amerikai fi
lm 19.15 Le a fejjel! Magy. vígjáték 21.00 Jackie Brown Amerikai krimi

8.25 Sportvetélkedő gyerekeknek 8.55 Találd ki, ki hívott meg 9.20
Családi vetélkedő - speciál 10.15 9. A osztály 10.45 Vonatozók
Csehszlov. fi lm 12.10 Topsztár. Helena Ružičková 13.10 Autószalon
14.00 A szerelem korszakai. 15.45 A delfi nek nyelvén 17.30 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. 21.15 Coco
Chanel 23.00 Sport 23.10 Életem farmja. Am. fi lmdráma

9.00 Ökológiai magazin 9.50 Bolygónk 10.40 Urak 11.10 Ügyintézés
a hivatalokban 11.35 Lakótelepi gondok 12.05 Öt perc múlva tizen-
kettő 13.00 KE 2013 13.05 Idősebbek klubja 13.45 Válogatás Eva Krí-
žiková szerepeiből 14.40 Kapura 15.25 Farmergazdaságok 15.40
Tesztmagazin 15.50 Úton 16.20 Mozdulj! Korcsolyázás 16.50 Szlová-
kia–Németország jégk.-mérk. 18.25 Mese 19.25 Sporttörténet
19.40 Nemzetiségi hírek18.45 Sütés-főzés 20.00 A mozgás varázsa
20.55 Őrangyalok 21.25 Retróújság 21.45 Filmklub. Víz. Kanad.–indiai
film 23.35 Csehszlovák filmhét 23.40 Mementó. Szlov. film

MARKÍZA
7.30 Négyen egy gatyában 9.45 Jóbarátok10.15 Zoolander, a trend-
kívüli 12.00 Csehország és Szlovákia hangja 15.40 Mama kicsi fi a
Amerikai vígjáték 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom
krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm
22.00 Superbad – avagy miért ciki a szex?

JOJ
9.00 Iveta Bartosová igaz története Cseh dok.fi lm 10.00 Dögölj
meg, John Tucker! Amerikai vígjáték 11.50 Éden Hotel 12.50 Hivatá-
sosok 14.50 Eragon 17.10 A rosszfi ú Amerikai akcióthriller 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.20 A szövetség 22.35 Horrorra akadva 4.

1�MOZAIK

5.55 Ma reggel 9.15 A Silla királyság ékköve 10.15 Retró kabaré, 3.
11.15 Kasszasiker 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Slovenski utrinki
12.55 Alpok-Duna-Adria 13.30 Marslakók 14.00 Négy szellem 14.55
Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM 17.40 Ever-
wood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Idő-
járás-jelentés 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 DTK 22.25
Az ESTE 23.00 88 perc. Ném.–am. thriller

9.04 Rajzfilmek 9.40 Felfedező úton a Robinson család 10.05 A Nyereg
Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Az irodalom nyelve 11.00 Magyar retro
12.01 Hírek 12.25 Mesélő cégtáblák 12.50 Híres magyar könyvtárak
13.35 1100 év Európa közepén 14.10 Retro 15.00 Família Kft. 15.30
MacGyver 16.20 Felfedező úton a Robinson család 16.50 A Nyereg Klub
17.15 Lizzie McGuire 17.40 Robbie, a fóka 18.25 TV Maci 19.00 Capri
20.00 Híradó, sporthírek 20.30 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon!
22.20 Hogy volt?!... Zenthe Ferenc 23.40 Vidám elefántkór

7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet 10.00 Család-barát
10.55 Pannon expressz 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánság-
kosár 14.15 Hagyaték 14.40 Határtalanul magyar 15.10 Lyukasóra
15.40 Hazajáró 16.10 Magyar elsők 16.30 Magyarok a vulkán pere-
mén 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 Sophie szerint a világ 20.00 Egri csillagok 2/1.
21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Kultikon 22.15 Orgonasztorik

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35
EZO TV 12.10 Moliére. Fr. vígjáték 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 41. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Kis-
mocsok 23.10 Aktív 23.40 Tények

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Refl ektor reggel 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 Tűz a mélyben Am. akciófilm 23.25 Tudorok

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
103. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.05 Gyil-
kos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 ÁtVágó 20.55 Európa
Liga. Élő közvetítés 23.15 Cheers 23.45 Európa Liga - összefoglaló

14.10 A sziget 16.45 Vakrepülés 19.00 Fantomas viszszatér. 21.00 Ocean
s Twelve – Eggyel nő a tét. 23.20 Ballastic – Robbanásig feltöltve

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás 8.10 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 9.55
Columbo 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellensé-
gek: 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 Nikita

7.40 Riportrek 8.05 Párharc – vetélkedő 8.40 Családi vetélkedő 9.25
Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal, 157.
15.00 Őrült szerelmesek16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.50 Sporthírek 20.10 Csa-
ládi vetélkedő 21.00 9. A osztály 21.35 Doktor House 22.15 Hírek
22.40 Film a filmről 22.55 Őrült szerelmesek

9.00 Nők klubja 10.25 Magyar magazin 10.50 Hírek magyarul 11.00 Fó-
kusz (ism.) 11.35 A világ utcái 12.00 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.10
Slatinka. Dok.film 13.40 Ügyintézés 14.10 Rendőrségi magazin 14.35
Egyházi magazin 15.00 Ľudmila Podjavorinská emlékére 15.40 Hor-
gászmagazin 15.55 Roma magazin 16.30 Fókusz 16.55 City Fold. Varsó
Lengy. dok.film 17.30 Körzeti híradók 18.00 Édenkertek 18.30 Esti mese
18.40 Gyerekek a gyerekekről 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55
Az idő árnyékában 20.50 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő IX., 18. 10.10 A bérgyilkos ke-
gyelme. 12.00 Eltűntnek nyilvánítva 12.50 Hírek 12.55 Sue Thomas:
FBI 13.55 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11 15.30 Két pasi
– meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00
Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.30 Cobra
11 23.30 Éjszakai híradó 23.55 Nyílt tengeren

JOJ
7.00 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 A
nagy házalakítás 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont VI., 23. 22.30 Éden Hotel. Stratégiai játék 23.30 Gyilkos elmék,

6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Ci-
gánypasztoráció 10.15 A Biblia a magyar képzőművészetben, 2.
10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági műsor 11.05
Jelenti magát Jézust 11.30 Az utódok reménysége 12.05 Zegzugos
történetek 12.35 Út Londonba... 13.05 Napló. Ottlik Géza: Próza
13.10 Hajnali háztetők Tévéjáték 14.45 Út Londonba… 15.15 Te-
leSport. DVTKDVSC TEVA bajnoki labdarúgó-mérk. 18.00 Rex Ró-
mában 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek 20.10 Magyarország, szeretlek!
21.25 Munkaügyek – IrReality show 22.25 Alatriste kapitány

7.30 Geronimo Stilton 7.50 Zorro legendája 8.40 Gyermekműsor
12.01 Engedjétek hozzám 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus kró-
nika 12.40 Cigány pasztoráció 13.20 A Biblia a magyar képzőművé-
szetben 13.30 Reform. magazin 13.55 Református ifjúsági műsor
14.05 Jelenti magát Jézust 14.30 Az utódok reménysége 15.00 Sze-
retettel Hollywoodból 15.25 WTTC Túrautó világbajnokság 16.40
Nagyon zene válogatás 17.40 P@dtársat keresünk, 3. 18.35 A bűvös
körhinta 18.45 Geronimo Stilton19.10 4 összeesküvő és 1 temetés
20.00 Híradó 20.30 Iskolások a határon 21.25 Hajnali háztetők

8.50 Magyar elsők 9.05 Másfél millió lépés Magyarországon 10.00
Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Római katolikus szentmise köz-
vetítése Újszegedről 12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző 12.45 Akadályta-
lanul 13.15 Csellengők 13.40 Határtalanul magyar 14.10 Szerelmes
földrajz 14.40 Hazajáró 15.10 Deák Ferenc 15.30 A száztizenegyes
16.45 Azurexpress Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 A három testőr A Milady
bosszúja 21.40 Klubszoba 22.35 Dunasport 22.55 Pina Bausch

6.45 TV2-matiné 10.40 Kalandjárat 11.10 Stahl konyhája 11.40 Bor-
kultusz 12.10 Talpig nő 12.40 Több mint TestŐr 13.10 A kiválasz-
tott14.10 Monk 15.10 Bűbájos boszorkák 16.10 Másodállás 16.40
A medál 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Szakíts, ha bírsz! 22.10
Frizbi 23.10 Elit egység

7.00 Kölyökklub 10.05 Teleshop 11.30 Törzsutas 12.00 Míg a halál
el nem választ 12.30 Gossip Girl 14.25 Hetedik érzék 15.20 Tru Cal-
ling – Az őrangyal 16.25 Elnökcsemete 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11. 20.00 Összekutyulva 21.55 Heti Hetes 23.15 Ketten Texasért

STORY TV
8.00 Dallas 12.00 Autogram 12.30 McLeod lányai 13.30 McLeod lá-
nyai 14.30 Flipper legújabb kalandjai 17.30 Lassie 18.00 A kincses
sziget gyermekei 2. 19.50 Poirot 21.50 Tremors 4. 23.45 Jóravaló
feleség.

13.05 Szerelem a Fehér Házban. Am. vígjáték 15.15 Szép kis nap!
Am. vígjáték 17.15 Fantomas visszatér. 19.15 Amerikai taxi 21.00
Harcosok börtöne 22.55 Hős kerestetik. Am. akciófi lm

VIASAT
6.00 Columbo: Titkos ügyek. Am. krimi 7.45 Véznák kontra dagik
8.45 Anya, csak egy van! 9.15 EgészségŐr 9.45 A nagy házalakítás
11.40 Trendközelben 12.10 Fletch 2 14.00 Szex és New York light
15.05 Éden Hotel 17.05 Balek-suli 19.00 Négy esküvő, 9. 20.00 CSI:
Miami helyszínelők 21.00 A célszemély 21.55 Austin Powers 23.50
Sírba viszel

8.45 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.15 Pokoli szerencse 10.10 Us-
huaia IV. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.05 Agatha Christie: Apró családi gyilkos-
ságok 14.50 Filmmúzeum Nemesi becsület Szlov. fi lm 16.05 Úton
16.40 Postaláda 17.45 Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.10 Soraya 23.35 Sport 23.45 Lefújva

8.40 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin 9.50 Moz-
dulj! Korcsolyázás 10.30 Görög katolikus szent liturgia 13.05 A mos-
toha Mesejáték 14.00 FIA WTCC Slovakiaring 16.20 Egyházi
magazin 16.50 A szó 17.00 Família Családi magazin 17.25 Őrangya-
lok Talkshow 18.00 Apáink öröksége 18.30 Esti mese 18.40 A rajzfi
lmek bűvös világa 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.55 Do-
kumentumfi lmklub 21.45 Művészet 2011 22.15 Színházi meghívó
A mostoha

MARKÍZA
6.50 Rajzfilmsorozatok 8.05 Megszolgált győzelem 9.50 Jóbarátok
10.50 Hellcats11.45 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai
13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal Polgárjogi ügyek 14.15 Mr.
Bean 14.35 Kísérleti gyilkosság Am. krimithriller 17.05 Hírek 17.10
Doktor Szöszik 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.10
Csehország és Szlovákia hangja 22.55 Invázió.

JOJ
8.20 A Simpson család 9.15 A szövetség 11.30 Egy csodálatos csa-
lád 13.30 10 dolog, amit utálok benned Amerikai vígjáték (ism.)
15.30 Csődbe ment terv Kanadai thriller 17.15 Topsztár 18.20 La-
káskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Far Cry
Német-kanadai akciófi lm 22.30 A nemzet aranya

Csütörtök, április 2� Szombat, április 2� Vasárnap, április 2�

Jane Austen magánélete • 20.10 • M1
Az angol társadalomban 1795-ben sze-
relemből házasodni ostobaságnak szá-
mított. Mr. és Mrs. Austen jó partit ter-
veztek legkisebb lányuknak, csakhogy
Jane makacs volt, független szellemű.

9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Tetőtől talpig 11.30 Múzeumtúra
12.01 Híradó, sporthírek 12.25 P'amende 12.55 Esély 13.30 Marsla-
kók, 39. 14.00 Elcserélt lányok 14.45 Angyali érintés 15.35 Capri – Az
álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.40 Mindenből egy van
22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

9.04 Rajzfilmsorozatok 9.40 Felfedező úton a Robinson család 10.05
A Nyereg Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Öt perc próza 11.00 Ma-
gyar bulizene 12.01 Hírek 12.25 Hogy volt?!... 13.50 Vidám elefántkór
Tévéjáték 15.10 Família Kft. 15.35 MacGyver 16.20 Felfedező úton a
Robinson család 16.50 A Nyereg Klub, 30. 17.15 Lizzie McGuire 17.40
Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban18.45 A bűvös kör-
hinta 19.00 Capri – Az álmok szigete. 20.00 Híradó 20.30 Angyali
érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Retro – Humor 23.10 MNASZ mo-
torsport magazin 23.35 Liliom. Fr. film

6.35 Alpok-Duna-Adria 7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Hogy volt?! 10.00 Család-barát
10.50 1könyv 11.00 Csellengők 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.20 Kívánságkosár 14.15 Mindennapi hősök 14.40 Székely kapu
15.10 Munka-Társ 15.40 Heuréka! Megtaláltam! 16.05 Magyar elsők
16.25 Ízőrzők 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok 20.00 Sándor Mátyás,
1. 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Kultikon 22.10 Törzsasztal 23.05
Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szere-
lem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Megasztár

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 160. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szo-
rítva, 170. 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30
Híradó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Gyilkos elmék

STORY TV
13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.05 Quinn dok-
tornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai, 15. 17.05 Gyilkos sorok 18.00
McLeod lányai 19.00 Poirot novellák. A halott ember tükre. Krimi
20.00 ÁtVágó 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison

13.30 Immigrants – Jóska menni Amerika. Magy.–am. anim. film 15.00
Ocean s Twelve – Eggyel nő a tét. Am. akcióvígjáték 17.20 Telhetet-
len űr. 19.05 Ellenséges terület 2. 21.00 Halálos riválisok.

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás 8.10 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 10.00
Columbo 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás 13.55 Shark 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 Érzéki csalódás 23.05 CSI: A helyszínelők

7.35 Irány a kert! 8.00 Párharc 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Rocca pa-
rancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek
16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos szerelem 17.20 Szakács-
párbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Szenzi Senzus 21.15 Topsztár. Helena
Ružičková 22.05 Hírek 22.18 Sporthíradó 22.25 Hat nap rettegés

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Roma magazin 10.55
Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz 11.40 Édenkertek. 12.10 Élő kör-
kép 12.50 Operettkalauz 13.35 Nyugdíjasok magazinja 14.05 Gyó-
gyászat 15.20 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 15.45 Szemtől
szemben Magyar magazin 16.20 Fókusz 16.50 Szlovákia–Norvégia
jégkorongmérkőzés 18.30 Mese 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
Bolygónk I. 20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00 Cenzúrázatla-
nul – Háború másképp 23.30 Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 10.00 Halálos rokonság 11.50 El-
tűntnek nyilvánítva 12.50 Sue Thomas 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 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm. 22.00 A
mestergyilkos Am. akciófi thriller 23.50 Börtöncsapda Am. akciófilm

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek IX., 68. 10.30 A nagy
házalakítás II., 47/25. 11.30 Milliós nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont VI., 23. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők IV., 7. 15.00
Éden Hotel 16.00 Hivatásosok, 9. 17.00 Híradó 17.30 Milliós nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Miss Szlovákia Szépségverseny 22.30 Éden Hotel

Péntek, április 27

sándor Mátyás • 20.00 • DUNA TV
SándorMátyásgróf (Bujtor István) fegyve-
resharcotakarkirobbantaniMagyarország
függetlenségéért. A bécsi Kamarilla azon-
ban tudomást szerez tevékenységéről és
elhatározza "likvidálását".

Bornemissza Gergely (Kovács Ist-
ván) és Cecey Éva (Venczel Vera)
gyerekkoruk óta szeretik egymást,
sorsukba azonban többször is bele-
szól a történelem. Gárdonyi Géza
regényének filmváltozata.

Egri Csillagok • 20.00 • DUNA TV

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.

Spanyolországa, IV. Fülöp
uralkodásának ideje. Fősze-
replője Alatriste (Viggo Mor-
tensen), az egyszerű katoná-
ból lett zsoldos kapitány, aki a
polgárháború hősi alakja lett.

Alatriste kapitány • 22.25 • M1

Velence fesztiválvárossá válik 2012. július 3-8. között. Ma-
gyarország legnagyobb hallgatói bulija a Velencei-tó part-

ján horgonyoz le idén nyáron.
Ki ne üvöltötte volna torkaszakadtából egy-egy nyári bulin,

hogy „Sing Hallelujah” vagy „It’s my life”? Dr. Alban örökzöld
retró slágereit most együtt üvölthetjük a svéd énekessel július 5-
én, Velencén. A múlt század utolsó évtizedének zenei világát erő-
sen meghatározó német sztárcsapat, a Brooklyn Bounce a fesz-
tivál zárónapjára érkezik vadító progresszív trance és techno da-
laival. Aki a svéd vagy német mellett hazai ízekre vágyna, az ki-
tombolhatja magát a Deák Bill Blues Band koncertjén. A legen-
dás magyar énekes, akit maga Chuck Berry nemes
egyszerűséggel a legfeketébb hangú fehér énekesként aposzt-
rofált, a fesztivál csütörtöki napján lép színpadra. „Megfordultam
már pár EFOTT-on, mindig nagyon jó volt a hangulat a fellépéseimen. Re-
mélem, idén is nagy buli lesz! Az biztos, hogy mi mindent megteszünk ezért a zenekarral, például ho-
zunk valami újat is Velencére: az István, a királyból két dalt énekelek majd. Ezeket nemrégiben vet-
tem fel a fesztiválos repertoáromba, EFOTT-on pedig még nem adtam elő őket" – mondta Deák Bill
Gyula, a legendás kőbányai blues előadó, aki mellett több évtizede pályán levő zenekarok is fellépnek
az EFOTT-on, úgymint a Quimby, a Tankcsapda vagy a Pál Utcai Fiúk. Bővebben a www.efott.hu web-
oldalon olvashatnak róla.

Warren Buffettet a világ harmadik leggazdagabb embereként tartja számon a For-
bes magazin, vagyonát 44 milliárd dollárra becsüli. Ő a világ egyik legbőkezűbb

adakozója, aki "hagyományosnak" mondható befektetései, kiváló üzleti érzéke és pon-
tos piaci előrejelzései miatt az amerikai üzleti élet emblematikus figurájává vált. Mesés
vagyona ellenére nem adta fel régi életmódját, s ma is az 58 éve vásárolt omahai há-
zában él. A 81 éves multimilliárdos közölte, hogy prosztatarák kezdeti stádiumát diag-
nosztizálták nála, azonban egészségi állapota „távolról sem életveszélyes“. Április 11-
én, egy rutinvizsgálat során derült fény a betegségre, de - mint írta - nagyszerűen van,
úgy érzi, mintha továbbra is kiváló egészségnek örvendene, tele van energiával.

Rákos a világ harmadik leggazdagabb embere

Dr. Alban a retró jegyében

lép fel az EFOTT-on
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Kosárlabda

SZERDÁN
Prievidza – MBK Rieker

84:70 (19:19, 19:24, 24:14,
22:13) – 1:1 

Kétségkívül, a találkozó
első félidejében a komáromi
csapat dominált, és ezt a já-
tékrészt ötpontos előnnyel
meg is nyerte. Teljes erőbe-
dobással, pontosan ado-
gatva játszottak a piros-fe-
hérek, főleg a második ne-
gyedben érződött, hogy
akár… A harmadik negyed
közepén, aztán a játékveze-
tők is „stílust váltottak”, és a
hazaiak pillanatok alatt lefa-
ragták hétpontos hátrányu-
kat. A bírák szó szerint kita-
láltak egy személyi hibát Jo-
nesnak, és mivel ez volt az
ötödik személyi hibája, me-
hetett zuhanyozni. Ez olyan
hátrányos helyzetet teremtett
a piros-fehérek csapatában,
amivel csak nagyon nehezen
lehetett megbirkózni. Az
utolsó negyed felénél a ha-
zaiak már 70:60 arányban
vezettek, majd a vendégek
hat pontra közelítettek, ami
engedte ugyan felcsillanni a
reményt, de a már „lovon ülő”

hazaiakat nem lehetett meg-
állítani. Mérkőzés után a já-
tékvezetők elismerték, hogy
sokat hibáztak a komáro-
miak sérelmére, és elnézést
kértek sorozatos „tévedései-
kért”. Ezzel ugyan elismer-
ték, hogy nem volt minden
rendjén ezen a találkozón,
de ez már nem tudta felvidí-
tani a szomorú komáromi fi-
úkat. 

Pontszerzők: Guede 29,
Philips 21 – Jones 17, Bilič
13, Johnson és Dubovský
11-11, Keller 6, Bilík és Jurík
5-5, Kratochvíl 2.   

SZOMBATON
MBK Rieker – Prievidza

66:67 (11:14, 23:21, 23:15,
9:17) – 1:2 

Ezen a találkozón sem pa-
naszkodhattak a komáromi
csapat szurkolói a jó játék hi-
ányára. Sajnos, ez azonban
nem érvényes az utolsó per-
cekre, amikor is minden el-
dőlt. Az első negyedet ugyan
megnyerték a vendégek, de
a másodikban már érezhe-
tőbbé vált a hazaiak aka-
rása, pontosabbak lettek az

átadások, és bár félidőben is
vendégek vezettek egy pont-
tal, nem volt kétséges, hogy
a hazaiak mindent elkövet-
nek majd a győzelemért. Ezt
mi sem igazolja jobban, mint-
hogy az utolsó negyedet már
57:53 arányú vezetéssel ők
kezdhették. Nem sokkal ké-
sőbb már 64:59 volt az állás,
és minden jel arra vallott,
hogy ezt már nem engedik ki
kezeikből. Kiengedték! Ért-
hetetlen módon, a piros-fe-
hérek hibát-hibára kezdtek
halmozni, így két perccel a
mérkőzés vége előtt 66:66
volt az állás. A dráma egyre
fokozódott, szinte biztossá
vált, hogy aki pontot – ponto-
kat szerez, az sikeresen fe-
jezi be a találkozót. A vendé-
gek végeztek el sikeresen
egy büntetődobást, így egy-
pontos előnnyel ők nyerték
ezt a fontos mérkőzést, és
összesítésben 2:1 arányban
vezetnek. Nem lesz tehát
könnyű helyzetben a Rón le-
génység a szerdai, privigyei
találkozón, de a sportban
minden lehetséges. Végül is,
mindkét csapat a döntőben
játszik, és ahogy most nem
volt előny a hazai csarnok,
úgy szerdán sem kell, hogy
az legyen. 

Pontszerzők: Bilík 18,
Johnson 16, Jones 15, Bilič
7, Kratochvíl 4, Szabó 3, Ju-
rík 2, Dubovský 1 – Pelle 18,
Guede 12.

A remény hal meg utoljára 
Tizenhat mérkőzést nyertek meg a komáromi kosarasok zsinórban, aztán a múlt hé-

ten kétszer is kikaptak. Sajnos, éppen akkor, amikor kéznyújtásnyira látszott a baj-
noki cím, de a sport nemcsak győzelmekről szól, a vereséget is el kell tudni fogadni.
Még akkor is, ha történetesen a bajnoki címről van szó. Persze, még semmi nincs
veszve, szerdán a privigyei csarnokban újabb lehetőség nyílik a bizonyításra, és a ko-
máromi kosarasok bajnoki esélyeinek visszaszerzésére. Akkor sem lenne azonban
okunk szomorkodni, ha a hazaiak nyakába akasztanák az aranyérmeket. Soha azelőtt,
ugyanis ilyen magasságokba nem jutott el a komáromi kosárlabdázás, mint ebben az
idényben. Szerdán, történjen, aminek történnie kell, mi már most gratulálunk a ki-
magasló sportsikerhez, és persze, bízunk a szombati, komáromi folytatásban. 

NőK I. LIGA
Csallóközaranyos – Mocsonok 23:23 (13:12)

A tapasztalt vendégek a 7. percben már 7:5
arányban vezettek, de a hazaiaknak a 18. perc-
ben sikerült 9:9-re egyenlíteniük. Aztán ismét
két góllal eltávolodtak a mocsonokiak.  A máso-
dik félidőben is többnyire számukra volt kedve-
zőbb az állás, de az 55. percben mégis 21:21 vi-
lágított az eredményjelzőn. Ekkor, a hazai Turza
lőtt két parádés gólt, és már nagyon úgy lát-
szott, az aranyosi lányok begyűjtik a két bajnoki
pontot. Történt azonban valami megmagyaráz-
hatatlan a hazai csapatnál. Teljesen felborult a

rend, hiba hibát követett, és a vendégek „besé-
tálhattak” egy szerencsés döntetlenbe. 

Hazai góldobók: Olajos M. 11, Turza 6, Kasznár,
Švec-Somogyi 2-2, Pažúrová E. és Szabó 1-1.

Naszvad/ímely – Michalovce jun. 26:34 (15:22)
Három, zsinórban szerzett győzelem után, a

tabella második helyezettjét fogadta hazai csar-
nokban a naszvadi/ímelyi csapat. A vendégek
több, Interligában is szereplő játékossal erősí-
tették meg soraikat, így a hazaiaknak sok esé-
lyük a győzelemre nem volt. A vendégek minden
szempontot figyelembe véve jobbak voltak, győ-

zelmük jogosságához nem férhet semmi
kétség. Már a találkozó elején 8 gólos
előnyre tettek szert, amit taktikus játékkal végig
meg is őriztek.

Hazai góldobók: Bízik 10, Molnár B. 5, Šula-
nová 3, Haris E., Kelemen és Vass 2-2, Haris S.
és Simonics 1-1.

Az előző fordulóból:
Nagytapolcsány – Naszvad/ímely 30:35 (17:17)

Vendég góldobók: Bízik 11, Haris E. 10, Ke-
lemen és Molnár B. 5-5, Szabó 2, Šulanová, Si-
monics és Vass 1-1. -dm- 

Férfiak II. liga – Nyugati csoport (1-6)
Trencsén – Highlanders Komárom 77:51

(15:16, 19:7, 21:13, 22:15)
Komáromi pontszerzők: Uňatinský 21, Farkas 20, 

Kablar 6, Szarvas és Sukola 2-2.
A komáromi csapat ezzel ezüstérmes lett a II. ligában. 
Gratulálunk! 
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RÉGIÓBAjNOKSÁG
Skalica – KFC 2:2 (1:0), Antuno-

vič, Szórád
Az első félidőben visszafogottan,

sőt mondhatni rosszul játszottak a
lilák. A másodikra azonban egy egé-
szen más csapat futott ki a pályára,
nagyon jó játékot produkálva, és bi-
zony helyzeteknek sem voltak híján
Radványi edző fiai. A találkozó 80.
percében büntetőhöz jutottak a ha-
zaiak, de azt nem sikerült gólra vál-
taniuk. Ellenkezőleg, a KFC ügyele-
tes gólvágója, Szórád egyenlíteni tu-
dott, és bizony a hazaiaknak kellett
jobban izgulniuk az eredményért.  

IV. LIGA
Nagymegyer – Illésháza 2:1

(1:1), Kozmér (11 m), Rózsa
Egészen kiváló teljesítményt nyúj-

tottak az illésháziak, a hazaiakra
nézve még szerencse, hogy effektivi-
tás nélkül. Akaratban és tudásban
mindenképpen ők voltak a jobbak,
csakhogy a hazai csapatnak van egy
Rózsa nevű játékosa, akinek játék-
kedve mindenkiét felülmúlta. Csak
harmadik óriási helyzetét sikerült gólra
váltania, de azt a legjobb időben. 

Ekel – ČFK 0:0
Nagyon jó mérkőzést vívott a két

csapat még akkor is, ha összecsa-
pásuk gól nélkül végződött. A haza-
iak ugyan többször kerültek jó hely-
zetbe ellenfelüknél, de az remekül
védekezett, és több veszélyes ellen-
támadást vezetett.  A második félidő
óriási hazai fölényt hozott, rendre lő-
hették be a szögleteket, de gólt nem
sikerült elérniük a Faragó nélkül pá-
lyára lépő zöld-fehéreknek.  
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Hétvégi focimenü

Labdarúgás IV. LIGA
1. Okoličná 22 15 3 4 49:21 48
2. Neded 22 14 3 5 37:27 45
3. Šurany 22 13 4 5 50:20 43
4. Veľký Meder 22 12 3 7 31:22 39
5. ČFK Nitra 22 11 2 9 35:32 35
6. Sládkovičovo 22 9 6 7 41:34 33
7. Dvory n/Ž. 22 10 3 9 45:44 33
8. Vrakúň 22 10 1 11 41:29 31
9. Nový Život 22 9 4 9 38:32 31

10. Kolárovo 22 8 7 7 31:30 31
11. Váhovce 22 9 4 9 46:50 31
12. ViOn „B“ 22 9 3 10 40:41 30
13. Štúrovo 22 8 2 12 30:45 26
14. Veľké Lovce 22 5 6 11 33:49 21
15. Šahy 22 5 1 16 25:56 16
16. Horná Kráľová 22 2 2 18 21:61 8

V. LIGA
1. Želiezovce 22 15 1 6 57:23 46
2. Bešeňov 22 12 3 7 45:27 39
3. Nesvady 22 12 3 7 45:29 39
4. Imeľ 22 11 3 8 56:40 36
5. Čaka 22 10 6 6 29:28 36
6. Kalná n./Hr. 22 10 5 7 35:25 35
7. Hont.Vrbica 22 10 5 7 31:22 35
8. Bánov 22 11 2 9 35:30 35
9. Tvrdošovce 22 9 4 9 38:29 31

10. Komjatice 22 9 3 10 28:37 30
11. Marcelová 22 8 5 9 40:30 29
12. Kozárovce 22 8 4 10 34:44 28
13. Hurbanovo 22 6 5 11 27:43 23
14. Tlmače 22 7 2 13 24:45 23
15. Svätý Peter 22 6 2 14 27:61 20
16. Chotín 22 5 1 16 35:73 16

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 20 14 4 2 62:29 46
2. Keszegfalva 20 13 5 2 44:20 44
3. Perbete 20 12 3 5 57:29 39
4. Šrobárová 20 11 3 6 46:31 36
5. Búcs 20 10 2 8 54:42 32
6. Bátorkeszi 19 10 2 7 33:23 32
7. Izsa 20 9 3 8 34:31 30
8. Madar 20 8 4 8 39:42 28
9. Gúta „B“ 21 6 6 9 54:42 24

10. FK Activ 19 7 2 10 39:48 23
11. Lakszakállas 20 7 2 11 34:61 23
12. Dulovce 19 6 3 10 38:30 21
13. Nemesócsa 19 5 3 11 27:59 18
14. Vágfüzes /Kava 20 4 1 15 19:63 13
15. Pat 19 3 3 13 21:51 12
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 17 15 1 1 72:9 46
2. Dunamocs 18 15 0 3 69:26 45
3. Marcelháza „B“ 18 14 1 3 88:28 43
4. Őrsújfalu 16 9 3 4 33:18 30
5. Bogya/Gellér 17 8 3 6 39:36 27
6. Nagykeszi 16 8 2 6 39:21 26
7. Martos 18 8 1 9 36:41 25
8. Nagysziget 17 7 3 7 27:39 24
9. Bogyarét 18 5 2 11 37:58 17

10. Csicsó 16 5 2 9 23:52 17
11. Dunaradvány 17 3 3 11 28:47 12
12. Megyercs 18 2 2 14 14:72 8
13. Ifjúságfalva 18 0 3 15 10:68 3

TERüLETI BAjNOKSÁG - IfjÚSÁGIAK
1. Hetény 19 11 0 8 57:37 33
2. Nemesócsa 16 10 1 5 60:31 31
3. Dulovce 17 9 1 7 46:50 28
4. Őrsújfalu 17 8 2 7 51:37 26
5. Perbete 16 8 1 7 48:45 25
6. Keszegfalva 18 7 2 9 57:49 23
7. Lakszakállas 16 7 1 8 33:34 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 13 9 2 2 81:32 29
2. Lakszakállas 12 9 2 1 38:9 29
3. Madar 12 8 2 2 60:16 26
4. Ímely 11 7 2 2 36:23 23
5. Naszvad 13 5 2 6 47:18 17
6. Nemesócsa 13 5 2 6 22:35 17
7. Hetény 12 4 1 7 16:39 13
8. Perbete 12 3 2 7 36:54 11
9. Tany 12 3 1 8 27:34 10

10. Keszegfalva 12 0 0 12 9:112 0

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Bélád

5:2 (3:0), Orosz 2 (1 – 11 m), Végh
2, Vörös

Végre azt látta az ekecsi/apáca-
szakállasi közönség, amire oly so-
káig türelmesen várt.  Remek focit a
hazai csapat részéről, gólokat, és
meggyőző eredményt. A két gólt a
találkozó utolsó tíz percében kapták
a hazaiak, amikor kissé „lazábbra
vették a figurát”.  A szurkolók vas-
tapssal kísérték öltözőbe csapatu-
kat, teljesen megérdemelten. 

TERüLETI BAjNOKSÁG 
Csallóközaranyos – Pat 2:0

(1:0), Jandás, ifj. Horváth
Nem született könnyen ez a hazai

győzelem. Igaz, négy alapjátékosa is
hiányzott Horváth Tibor edzőnek, vi-
szont ezt a mérkőzést a tabella leg-
alsóbb régióiban tanyázó ellenféllel
szemben játszották a kék-fehérek.
Bár a hazaiak nagyon sok gólhely-
zetet kidolgoztak, és azokat rendre
ki is hagyták, a vendégek becsüle-
tére legyen mondva, az utolsó percig
lelkesen küzdöttek a bajnokesélyes
pályáján.  Sőt, 1:0-ás hazai veze-
tésnél a játékvezető büntetőt ítélt a
javukra, de az asszisztensével való
értekezés után, visszavonta azt(!?)
Mindezek ellenére, a hazaiak győ-
zelméhez nem férhetett semmi két-
ség. 

Nemesócsa – Madar 2:0 (2:0),
Pasztorek, Hipp

Kiegyenlített első félidő után, ami-
kor a hazaiaknak sikerült kétszer is
betalálniuk, feltámadtak ugyan a
vendégek, de az első félidőben fel-
halmozódott hátrányukat már nem
tudták ledolgozni. A hazai csapat
ugyanis jó taktikai játékkal megőrizte
előnyét. 

Dulovce – Bátorkeszi 1:2 (0:0),
Habara Marcel (11 m) – Tóth,
Cséplő Z.

Nagyon jó színvonalú találkozón a
vendégek szereztek vezetést, de a
hazaiaknak sikerült egyenlíteniük.
Már-már úgy nézett ki, hogy igazsá-
gos döntetlen eredmény születik,
amikor a mérkőzés 90.percében
Cséplő Z. belőtte a bátorkesziek
győztes gólját. 

Keszegfalva – Izsa 1:0 (0:0),
Szüllő

Mezőnyben ugyan teljesen ki-
egyenlített volt a játék, helyzetek dol-
gában viszont egyértelműen a hazai
csapat volt jobb. Lőtt két kapufát, és
ugyanennyi tiszta gólhelyzetet is ki-
dolgozott. A vendégek inkább távoli
lövésekkel próbálkoztak, nem sok
eredménnyel. 

Vágfüzes/Kava – Lakszakállas
4:1 (3:0), Habardík J. és Varga L. 2-
2 – Inczédi T.

Nagyszerűen játszottak a haza-
iak, akik nem engedték kibontakozni
a vendégeket. Különösen a nagy
visszatérő, Habardík József volt ele-
mében, aki két gólja mellett, két gól-
passzal is hozzájárult csapata sike-
réhez. 

Búcs – Gúta „B” 6:1 (4:0), Ko-
vács 4, Sánta, Ďurkovič – Szabó

A gútai fakó nem tudott mit kez-
deni Kováccsal, így már a találkozó
15. percében 3:0 volt az eredmény.
Ezt, minden tisztelet mellett, még a
gútaiak sem tudták feldolgozni, így
más eredmény talán nem is szület-
hetett. 

Perbete – Šrobárová 3:1 (0:0),
Szabolcs, Izsák, Bódis – Méhes

Az első félidőben egyik csapat
sem játszott igazán jól, így gólt sem
látott a nagyérdemű. Annál többet a
másodikban, amikor főleg a haza-
iak kezdtek el egyre jobban focizni.

Amikor a vendégek 2:1-re szépítet-
tek, kezdtek ugyan alaposan csípni,
de Bódis gólja véget vetett álmaik-
nak. 

FK Activ – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Marcelháza ”B” – Bogyarét 10:2

(2:1) Hazai gólok: Obložinský M. 3,
Viderman, Németh és Takács 2-2,
Marcinkó 

Ifjúságfalva – Őrsújfalu 1:1 (1:1),
Skalnický – Boros 

Bogya/Gellér – Megyercs 5:0
(3:0), Ledeczky V. 2, Nagy, Számel,
Baranyai

Nagysziget – Dunamocs 1:3
(1:3), Őszi – Lajos 2, Pálik 

Martos – Csicsó 3:0 (1:0),
György 2, Csongrád I.

Tany – Nagykeszi – a 65. perc-
ben félbeszakadt 

Dunaradvány – szabadnapos
volt.  

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK 
Dulovce – Hetény  3:2 (2:1), Já-

róka, Szabó, öngól – Molnár, Szilvás 
Perbete – Tany – elmaradt, a ven-

dégek nem utaztak ki a találkozóra 
Nemesócsa – Lakszakállas 4:0

(3:0), Molnár 2, Bedecs, Veszprémi 
Madar, Keszegfalva és Őrsújfalu –

szabadnaposak voltak. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Hetény/Őrsújfalu – Csallóköz-

aranyos 3:1 (1:0), Scheck, Molnár
T., Kociha - Molnár

Perbete – Tany 7:2 (2:1) – a gól-
lövőket nem jelentették 

Nemesócsa – Lakszakállas 1:3
(1:1), Szűcs – Bugár 3 

Keszegfalva – Naszvad 0:8 (0:2),
Bôžik és Hamrák 3-3, Hodossy,
Bóna 

Madar és ímely – szabadnapo-
sak voltak. 

Fotók: kovács, böröczky

ARégióbajnokságban két hazai vereség után ismét nagyszerű fegy-
vertényt hajtottak végre a komáromi lilák, amikor a „nyakukban li-

hegő” szakolcaiak otthonában raboltak pontot. Szombaton jön a Nyá-
rasd, lehet tehát hazai pályán is bizonyítani. A IV. ligában az ekeliek
imájukba foglalhatják a gútaiakat, akik nagy zakóval küldték haza az
egyik esélyesnek tartott negyedieket, míg az ekeliek hazai pályán bot-
lottak meg a nyitraiakban. Érdekes eremények születtek az ötödik li-
gában, hiszen sokan nem adtak volna egy „lyukas garast” az ógyalla-
iak győzelmére Csekén, vagy éppen a szentpéteriek sikerére Kozá-
rovce ellen. Adtak volna viszont többet is a naszvadi győzelemre Ga-
ramkálna ellen, ott azonban a vendégek voltak sikeresebbek. A járási
rangadón Bazinský kiállítása hozta előnyös helyzetbe az ímelyieket,
akik éltek is a nagy lehetőséggel. A Területi Bajnokságban tovább tart
az aranyosiak és keszegfalvaiak versenyfutása, bár az elmúlt hétvégén
egyikük sem alkotott felejthetetlent. Tovább küzdenek a vágfüzesiek,
akikhez visszatért egykori gólvágójuk Habardik József, de szemmel lát-
hatóan a nemesócsaiak sem adták fel, holott tőlük a bajnokság végén
hat pontot levonnak. A második osztályban félbeszakadt a Tany –
Nagykeszi találkozó, amelynek 65. percében a hazaiak javára ítélt bün-
tetőt a játékvezető, ezt durva sértések és köpködés követte két nagy-
keszi játékos részéről, akik azonnal mehettek is zuhanyozni. Csapatuk
ekkor levonult a pályáról, és mivel a játékvezető által megszabott idő-
ben nem is tért vissza, vége szakadt a találkozónak.  

Gúta – Negyed 5:0 (2:0), Magyar
2, Kiss, Glofák, Máté P. (11 m)

„Legalább 2-3 éve nem játszott
ilyen jól a csapatunk” – mondta el
lapunknak Máté Tibor klubelnök.
Nos, valóban szenzációs győzelmet
arattak a gútaiak, a nemrég még baj-
nokesélyesként emlegetett negye-
diek ellen.  Bármennyire is furcsa, a
vendégek a mérkőzés folyamán
egyetlen esetben sem jutottak el gól-
helyzetig, ami szintén a hazaiak re-
mek játékát bizonyítja. 

További eredmények: H. Kráľová
– Váhovce 1:2, V. Lovce – Štúrovo
1:2, Dvory n/Ž. – Šahy 6:1, Šurany –
ViOn „B” 4:0, Sládkovičovo – Vrakúň
2:1.

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Naszvad – Garamkálna 2:3 (1:0),

Csonka, Molnár A. (11 m)
A hazaiak már a találkozó 4. per-

cében megszerezték a vezetést, és
nagyon úgy látszott, hogy hozzák ezt
a mérkőzést is. Aztán a második fél-
idő elején a vendégek egyenlítettek,
amitől igencsak vérszemet kaptak,
és 5 perc múlva már ők vezettek 2:1
arányban.  Molnár A. egy jogosan
megítélt büntetőből ugyan még
egyenlített, de a lelkesen játszó ven-
dégeknek végül sikerült megszerez-
niük a győztes gólt. 

ímely – Marcelháza 3:0 (0:0), Or-
šolík, Kovács R., Csontos

Az első félidőben még két egyen-
rangú csapat viadalát láthatta a kö-
zönség, bár a hazai csapat előtt adó-
dott több helyzet ebben a játékrész-
ben is. A második félidőben, Ba-
zinský kiállítása után állandósult a
hazai fölény, amit játékosai gólokban
is ki tudtak fejezni.

Szentpéter – Kozárovce 4:3
(1:1), Trnka 2 (1 – 11 m), Haris, Se-
bestyén

Izgalmas találkozót vívott a két
csapat. A hazaiak háromszor is
egyenlítettek, végül a találkozó 80.
percében Trnka belőtte a győztes
gólt is Rigó remek átadásából. A ko-
zárovcei „szurkolók” most sem ta-
gadták meg önmagukat, mérkőzés
után a rendőrségnek kellett rendet
teremtenie az alkoholmámoros van-
dálokkal.  

Cseke – Ógyalla 1:1 (1:1), Kóša
Cseke nem arról híres, hogy hazai

pályán osztogatná a pontokat, de az
ógyallaiakat ez nem különösebben
zavarta.  Küzdöttek, harcoltak, és a
végén akár még ettől is szebb ered-
ménnyel térhettek volna haza. A má-
sodik félidőt ugyan nagy lendülettel
kezdték a hazaiak, de gólhelyzetig
nem jutottak el, sőt, Pupák „ajtó-ab-
lak“ helyzetben küldte kapu fölé a
labdát. „Vélhetően túl vagyunk a krí-
zisen, elégedett vagyok játékosaim
játékával, hozzáállásával. Hétvégén
Tardoskedd ellen kell bizonyítanunk
hazai pályán, és akkor elmondhatjuk,
hogy ismét felfelé ível az ógyallai lab-
darúgás“ – mondta el lapunknak
Zdenko Kršteňanský, a sörgyáriak
edzője.  

zsitvabesenyő – Hetény  3:0
(1:0)

Régi betegségében szenved a he-
tényi csapat. Ezen a mérkőzésen is
„elaludta” a kezdetet, és csak a gól
ébresztette fel Csintalan István edző
játékosait. Igaz, nagyon gyorsan ki-
dolgoztak három helyzetet, de egyet
sem sikerült kihasználniuk. Ugyanígy
kezdődött a második félidő is, amikor
a hazaiak növelték előnyüket, és in-
nen már az egyébként mezőnyben
jól játszó hetényiek sem tudtak fel-
állni. 

További eredmények: Tvrdo-
šovce – Tlmače 8:0, Komjatice – Že-
liezovce 1:2, H. Vrbica – Bánov 0:1. 

Gúta rendesen elpáholta az egyik bajnokesélyest 

FELNŐTTEK
2012. április 28. (szombat) 16

órakor: KFC – Nyárasd (Régióbaj-
nokság) Ógyalla – Tardoskedd,
Marcelháza – Garamkálna (V. liga
– Keleti csoport), Gúta „B” – Vágfü-
zes/Kava (Területi Bajnokság)
2012. április 29. (vasárnap) 10.30
órakor: Bogyarét – Nagysziget (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 16 óra-
kor: Hetény – Szentpéter (V. liga –
Keleti csoport), Madar – Perbete,
Šrobárová – Búcs, FK Activ – Ke-
szegfalva, Izsa – Csallóközaranyos,
Pat – Dulovce, Bátorkeszi – Neme-
sócsa, Lakszakállas – szabadna-
pos lesz (Területi Bajnokság), Őr-
sújfalu – Tany, Nagykeszi – Martos,
Csicsó – Marcelháza „B”, Duna-
mocs – Bogya/Gellér, Megyercs –
Dunaradvány, Ifjúságfalva – sza-
badnapos lesz (Terület Bajnokság
II. osztály).

Ligásaink idegenben:
Nyékvárkony – Ekel, ČFK – Gúta

(szombat 10.30 órakor), Ipolyság –
Nagymegyer (IV. liga), Hontfüzes-
gyarmat – Naszvad, Tolmács – ímely
(V. liga – Keleti csoport), Vinohrady
n/V. – Ekecs/Apácaszakállas

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– IFJÚSÁGIAK 

2012. április 28. (szombat) 16
órakor: Lakszakállas – Perbete,
Tany – Keszegfalva, Hetény – Madar.
Nemesócsa, Őrsújfalu és Dulovce –
szabadnaposak lesznek.

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– DIÁKOK 

2012. április 28. (szombat) 14
órakor: Tany – Keszegfalva, Nasz-
vad – Hetény/Őrsújfalu, Csallóköz-
aranyos – Ímely. 2012. április 29.
(vasárnap) 10.30 órakor: Laksza-
kállas – Perbete. Nemesócsa és Ma-
dar – szabadnaposak lesznek.  

Nagy Dávid (zöldben) Petrák Patrik és Nyársik Szabolcs (5) kíséretében.  
Nagymegyer – Illésháza 2:1 (1:1)

Az ekecsiek játékmestere, Vörös Gábor (kékben) gyakran okozott fejfájást
a vendégcsapatnak (Ekecs-Apácaszakállas – Bélád 5:2)

Gyakoriak voltak az ilyen események a patiak (fehérben) kapuja előtt
(Csallóközaranyos – Pat 2:0)
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Kerékpározás

Ökölvívás

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Birkózás

Úszás

Kitűnően szerepeltek régiónk versenyzői s serdülő birkó-
zók szabadfogású országos bajnokságán, amelynek Kassa
adott otthont. Különösen a Marcelházi BK leány és fiú ver-
senyzői remekeltek, akik hat éremmel tértek haza.  

Eredmények:
Fiúk:
35 kg: 2. Kálmán Marcel (marcelháza)
38 kg: 2. Paradi Friderik (Marcelháza)
42 kg: 2. Lakatos Igor (Gúta)
85 kg: 2. Papp Lajos (Madar)
Ifjabb diáklányok:
35 kg: 1. Kurcz Anna (Marcelháza)
37 kg: 3. Turančíková Anett (Naszvad)
Idősebb diáklányok:
35 kg: 2. Lická Simona (Marcelháza)
39 kg: 2. Žideková Erika (Marcelháza)
44 kg: 1. Kurcz Mária (Marcelháza)
52 kg: 3. Kamocsai Dóra (Gúta)
62 kg: 1. Jakab Éva Barbara  (Gúta)

ATarján – Bajna –
Héreg útvonalon

rendezték meg a Ma-
gyar Amatőr Kupa
harmadik, Stop Cuk-
rászda futamát. A 30
kilométeres „hullám-
vasút szakaszon” 183
versenyző állt rajthoz,
köztük régiónk kiváló
junior versenyzője
Ancsin Marek is. Ka-
tegóriájában maga-
biztos győzelmet ara-
tott 47:17-es idővel,
összetettben a 20.
helyet szerezte meg.  

Fotó: Ancsin Róbert

Ezen a hétvégén a címvédő Komáromi
Sharks csapata is bekapcsolódik a

BoxingOne 2012 Európa Liga küzdelme-
ibe. Eredetileg, a tavalyihoz hasonlóan
két csoportban kellett volna zajlani a baj-
nokságnak 4-4 csapattal, de többen visz-
szaléptek a bajnokságból, így a szerve-
zők kénytelenek voltak más megoldást
találni.

Győrfi Roderik, a Spartak Ökölvívó Klub
elnöke tájékoztatott bennünket az új, csak az
idei évre szóló rendszerről. „Mivel több csa-
pat visszalépett, a szervezők úgy döntöttek,
hogy egyfordulós bajnokságot rendeznek, a
bajnokságban induló öt csapatot egy cso-
portba sorolták be. Ez azt is jelenti egyben,
hogy a bajnokság még a tavaszi idényben
befejeződik. Nem oda-vissza alapon talál-
koznak a csapatok, a mérkőzések helyszí-
neit úgy sorsolták ki, hogy mindenki két-két
mérkőzést játszik hazai, illetve idegen kör-
nyezetben. Mi a szabadkai és győri öklöző-
ket fogadjuk, majd Galántán és Debrencben
lépünk szorítóba. Az őszi idénytől már két
csoportban fognak zajlani a 2012/2013-as
bajnokság mérkőzései úgy, ahogy azt a szur-
kolók megszokhatták” – mondta el a klubel-
nök. 

Pénteken 19 órai kezdettel a Szabadkai
Spartakot fogadja a Győrfi György edző ve-
zette legénység a Komáromi Városi Sport-
csarnokban, ez a mérkőzés egyben a Ko-
máromi Napok egyik látványos sportesemé-
nye is lesz. A vendégek eddig a Debrecen
Thunders csapatával mérték össze erejüket
Szabadkán, és 8:7 arányú győzelmet arat-
tak. A másik, eddig lejátszott találkozón a
Galántai Kids 8:6 arányú vereséget szenve-
dett hazai szorítóban, a Győri Patent Gladi-
ators csapatától. Győrfi Roderik elmondása
szerint, szinte teljes egészében a tavalyi
idényben bajnoki címet szerző csapat lép
szorítóba komáromi színekben. A 60 kilog-
rammos súlycsoportban a komáromi Bölcs-
kei Csabának szurkolhatnak az ökölvívás
szerelmesei. 

Az első találkozón tehát a következő
csapatot küldi szorítóba Győrfi György
edző: 
57 kg: Nagy Krisztián (magyar válogatott)
60 kg: Bölcskei Csaba (Spartak Komárom)
64 kg: Káté Gyula (magyar válogatott) 
69 kg: Klasz Árpád (magyar válogatott)
75 kg: Harcsa Norbert (magyar válogatott)
81 kg: Szellő Imre (magyar válogatott)
91 kg: Darmos József (magyar válogatott)

• • • 

Szombaton és vasárnap sem marad-
nak ökölvívás nélkül a szurkolók, hiszen
a komáromi Spartak rendezésében zajlik
majd az Olimpiai Tehetségek Tornája az
ökölvívó csarnokban. A nagyszabású
nemzetközi sportrendezvényen magyar,
cseh, litván, osztrák és szlovák, 15-16
éves tehetségek lépnek majd szorítóba. A
belépés díjtalan! 

Egyfordulós bajnokság – egy csoportban

Akomáromi Delta Úszóklub tehetséges versenyzői is-
mét remekeltek. Most, a Poprádi Nagydíjon gyűjtöt-

tek be tíz érmet, ami egyben Michal Knihár edző mun-
káját is minősíti. 

Tíz érem a Poprádi Nagydíjról

Eredmények:
Bielik Kevin (2002)
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:35,00
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 0:43,25
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 0:38,92

100 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 1:31,12 
50 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 0:35,32

100 m gyorsúszás: 3. hely, ideje 1:18,27 
Kardhordó Richárd (2003)
100 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 1:33,57 
Knihár Michal jun. (2003)
100 m mellúszás: 3. hely, ideje 1:56,80
100 m gyorsúszás: 4. hely, ideje 1:46,38

50 m gyorsúszás: 3. hely, ideje 0:41,85
50 m mellúszás: 3. hely, ideje 0:54,95 

Udvardi László (2003) 
50 m mellúszás: 5. hely, ideje 0:56,71

Balról jobbra Kardhordó Richárd, Bielik Kevin és Knihár Michal jun. 

Ancsin Marek ismét győztesen


