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NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!

Kilenc év fegyházbüntetésre és elmegyógyintézeti kezelésre ítélte a bazini
(Pezinok) bíróság Juhász Milánt, aki tavaly júniusban Ógyallán lelőtt három

roma férfit, két másik romát pedig megsebesített. A volt városi rendőr beismerte a
bíróság előtt, hogy ő követte el a tavalyi ógyallai mészárlást. A bírósági tárgyalás
bevezetőjében beismerte, hogy a gyilkosságok úgy játszódtak le, ahogy azt leírta
a vádat képviselő ügyész. Folytatás a 3. oldalon

Volt idő, mikor csak beutalóval mehettünk a
szakorvoshoz, volt idő, amikor nem, áprilistól

újra el kell mennünk körzeti orvosunkhoz, hogy
megkapjuk azt a bizonyos beutaló papírt.

Szakértők szerint ennek is vannak előnyei és hátrá-
nyai. Hátránya a körzeti orvosok szempontjából az,
hogy sokkal több páciensük lesz, holott ők nem a bete-
gek számától vannak fizetve. A betegeknek pedig sok-
kal többet kell majd sorba állni. Azok a szakorvosok, akik
idáig túlterheltek voltak, viszont jobban örülnek ennek a
változásnak, mivel hozzájuk, azok kerülnek, akiket a kör-

zeti orvosok küldenek a szakorvosi vizsgálatokra, és
nem utolsósorban a biztosítók is spórolnak ezen.

Lesznek azért kivételek is, nem kell beutaló a bőr-
gyógyászhoz és a pszichiáterhez, továbbá nem kell a
sebészhez sem, ha a baleset 24 órán belül történt,
szemészetre baleset esetén,valamint ha szemüveget
szeretnénk íratni. Ahová idáig sem kellett, mint pl. a
fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, most sem kell beutaló.

Ezen kívül áprilistól jelentősen drágulnak a gyógy-
szerek, főleg az új, modern készítmények, melyeket
magas vérnyomásra, a cukorbetegségre vagy a ma-
gas koleszterinszint kezelésére írnak ki. -ga-

Néhány szakorvoshoz újra kell beutaló

Foto: aktuality.sk

Elítélték
az ógyallai
lövöldözőt
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Komárom város polgármestere, Anton Marek március 26-án
egy munkatalálkozóra hívta össze a Komáromi járás köz-

ségeinek polgármestereit. A tanácskozásra a polgármestereken
kívül meghívást kapott a körzeti hivatal elöljárója, Miroslav
Adamík, aki a hivatalban tervezett változásokról tájékoztatta a
jelenlévőket, továbbá Mária Poláčková, a Járási Munka-, Szoci-
ális és Családügyi Hivatal igazgatója, aki a törvényi változáso-
kat vázolta fel és Igor Štumpf, a Duna Menti Borút Polgári Tár-
sulás ügyvezető igazgatója, aki a társulás jövőbeni terveiről be-
szélt. Folyatatás a 3. oldalon

Régiónk községeinek
polgármesterei találkoztak XXIV. Komáromi Imanap

APázmáneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Ró-
mai Katolikus Plébánia szervezésében Jó Pásztor vasárnapján, április 21-

én kerül sor a XXIV. Komáromi Imanapra Révkomáromban a Szent András plé-
bániatemplomban.

Az Imanapon a felvidéki magyar hívek lelki gondozásával megbízott főpásztorért,
valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Az Imanap egyben a
Hit évében meghirdetett Szent Mihály Imakilenced első állomása is.
Program: 14.00 Engesztelő szentségimádás, 14.30 Szabadtéri keresztút, 15.30 Imák
Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért, 15.45 Nóna - délutáni imaóra, 16.00 Főpapi
szentmisét Exs. Mons. Orosch János püspök atya, a Nagyszombati Főegyházmegye
apostoli kormányzója mutat be oltártestvéreivel együtt. Forrás: pázmáneum



bírom tovább, rendet kell teremte-
nem köztük“ - írta korábban a férfi vallomására hi-
vatkozva a sajtó.

A volt városi rendőr az utolsó szó jogán azt
mondta: sajnálja azt, ami történt, ám ehhez sem-
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Kommentár

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
A bíróság hármas gyilkosság, kétrendbeli gyil-

kossági kísérlet, engedély nélküli fegyvertartás
és magánlaksértés bűntettében találta vétkesnek
Juhász Milánt.

A bíróság jelentősen csökkentette a kiszabható
büntetés mértékét, mivel a törvényszéki vizsgálat
során bebizonyosodott, hogy a férfi tettének elkö-
vetése idején csak részlegesen volt beszámít-
ható állapotban.

„Nem tagadom a vádiratban leírt tett elköveté-
sét“ - mondta Juhász Bazinban a Speciális Bün-
tetőbíróság előtt. A bíróság tudomásul vette a
vádlott kijelentését, amelyet nem vonhat vissza,
és nem is támadhatja meg oly módon sem, hogy
fellebbez az esetleges döntés ellen. A vádlottat és
egyéb tanúkat sem hallgatott meg a bíróság, mi-

Minden harmadik szlovák állam-
polgár legalább egy alkalommal

vett fel hitelt a múlt évben - derült ki
a Focus közvélemény-kutató
ügynökség aktuális felméréséből,
amelynek eredményeit múlt hét szer-
dán hozták nyilvánosságra.

A felmérés adatai szerint a megkér-
dezettek közül a legtöbben családjuktól
vagy ismerőseiktől kértek kölcsön ta-
valy, népszerűség terén ezeket a külön-
böző részletvásárlási programok és a
banki kölcsönök követték. A megkérde-
zettek legfiatalabb csoportja, a 25 és
34 év közötti korosztály képviselői, va-
lamint az 500 euró havi bevételnél nem
magasabb jövedelemmel rendelkezők

körében a családon belül, illetve isme-
rősöktől felvett hitelek voltak a leggya-
koribbak. A 35 és 54 év közöttiek kor-
osztálya, illetve a 900 és 1100 euró havi
jövedelemmel rendelkezők viszont leg-
inkább a banki hitelek felvételét része-
sítették előnyben. A különböző szemé-
lyi kölcsönöket nyújtó nem banki intéz-
ményektől a megkérdezettek 4 száza-
léka vett fel hitelt tavaly, munkaadójához
pedig mindössze a válaszadók 1 szá-
zaléka fordult kölcsönért. A családon
belül és az ismerősök által nyújtott köl-
csönök meglehetős népszerűsége mel-
lett a lakosság, összegét tekintve a leg-
több fogyasztási hitelt bankoktól veszi fel
Szlovákiában. A múlt évben a szlovák
kereskedelmi bankok 1,3 milliárd euró új
fogyasztási hitelt folyósítottak, 17 szá-
zalékkal többet, mint egy évvel koráb-
ban, és így a fogyasztási hitelek ösz-
szege az év végére ismét rekordot dön-
tött, túllépte a 2,5 milliárd eurót. Bár
Szlovákia lakossága az eurózóna tag-
országainak sorában a legkevésbé el-
adósodottnak számít, a lakosság hitel-
állománya gyorsan emelkedik. 2012 vé-
gén egy lakosra átlagosan 6600 euró,
kereskedelmi bankoktól felvett hitel ju-
tott. -mti-

A lakosság egyharmada
vett fel kölcsönt tavaly

Vészesen elöregedik
Szlovákia lakossága
Akövetkező évtizedekben nem-

csak Szlovákia, de az összes eu-
rópai ország számára problémát je-
lent majd az ország elöregedése. A
szlovákiai forgatókönyv azonban kü-
lönösen pesszimista, 2060-ra akár
kétmillió nyugdíjas is élhet az or-
szágban.

Az aktuality.sk hírportál vonatkozó be-
számolója felhívja a figyelmet arra, hogy
a Demográfiai Kutatóközpont a tavalyi
év végén megjelentette prognózisait az
ország népességére vonatkozólag. Je-
lenleg mintegy egymillió nyugdíjas él az
ötmilliós Szlovákiában, 2060-ra a szá-
muk akár meg is duplázódhat. A legné-
pesebb csoport éves lebontásban is a
70-74 évesek társasága lesz.

A variánsok azzal számolnak, hogy a
gyermekszülések száma is csökken.
Először 2020 környékén történhet meg,
hogy a halálozások száma felülmúlja a
születésekét, abban az évben az előre-
jelzések szerint 52 ezer újszülöttre jut
54 ezer elhunyt. A múlt évszázad het-
venes éveiben még évente százezren
születtek.

A 21. század elején némi fellendülés
volt tapasztalható a születési számok-
ban, míg 2008-ig egy nőre csak 1,25
gyermek jutott, a következő évben ez a
szám 1,41-re ugrott. A népesség ön-
fenntartásához ugyanakkor 2,1-es mu-
tatóra lenne szükség.

Az elöregedés gazdasági problémá-

kat okozhat, befolyásolja a munkaerő-
piacot, a bevándorlási politikát is - fi-
gyelmeztettek rá a társadalomtudósok.
A három forgatókönyvből kettő azzal
számol, hogy Szlovákia lakossága 5,3
illetve 4,8 millió között mozog majd,
csak a legoptimistább variáns értelmé-
ben érheti el a lakosság száma 2060-
ban az 5,9 milliót.

A problémának európai vetülete is
van - 2060-ra az európai lakosság har-
mada lesz idősebb 65 évnél, a 15 és 64
év közöttiek száma 67 százalékról 56-ra
esik vissza, azaz egy nyugdíjasra négy
helyett két produktív korban levő mun-
kavállaló jut csak. A férfiak átlagélet-
kora 76,7 évről 84,6-ra ugrik, a nőké
pedig 82,5 helyett elérheti a 89,1 évet.

(b)

A szentpéteri illetőségű férfi még tavaly június-
ban kezdett lövöldözni egy ógyallai roma család
házának udvarában. A problémásnak minősített
családdal korábban is sok nézeteltérése volt a
hatóságoknak. A lövöldözés során egy 44 éves
férfi, valamint annak 19 éves fia és 24 éves sógora
életüket vesztették, további ketten megsérültek.

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi tettének
kiváltó oka sorozatos munkahelyi kudarcokból
származó frusztráció volt. Az elkövető vallomá-
sában azt mondta: nehezen viselte el, hogy városi
rendőrként nem tudta megfékezni a véres tettének
áldozatává vált népes roma család tagjait, akikhez
a tragédiát megelőző hónapokban tizenhárom-
szor kellett kiszállniuk a rendőröknek. „Azon a
reggelen arra ébredtem, hogy nem

mit sem kíván hozzáfűzni.
Az ítélet jogerős, mivel sem az ügyész, sem a vé-

delem nem akart fellebbezni, a kiszabott büntetés
megegyezik az ügyész által javasolttal. A bazini bí-
róság előtt folyó pert viszonylag rövid idő alatt si-
került lezárni, mivel a vádlott fenntartások nélkül el-
ismerte az ellene felhozott vádakat. (mti, szt)

Elítélték az ógyallai lövöldözőt

vel nem a bűntény bizonyítása zajlott. A bizonyí-
tási eljárás csupán a büntetés megállapításával,
kártérítéssel volt kapcsolatos.

Régiónk községeinek
polgármesterei találkoztak

Folytatás az 1. oldalról
A megbeszélés célja az információ- és véleménycsere volt. A

résztvevők megismerkedhettek a Komáromi régió aktuális lehe-
tőségeivel a régiófejlesztés és a szorosabb együttműködés terén.
A résztvevők egyöntetű véleménye az volt, hogy sajnos a déli ré-
giók nem tartoznak a központilag támogatott vidékek közé, ezért
a jelenlegi gazdasági helyzetből csak közös összefogással lehet
kilábalni. Az ipari fejlesztés elhanyagolható mértékű a régióban,
ezért a mezőgazdaság és a feldolgozóipar újbóli fellendítésével
kell a vidék lehetőségeit hatékonyabban kihasználni.

(szt, kn)

Lehet más a hozzáállás
A mai nagy médiavisszhangban sok-

kal gyakrabban hallunk bajokról, meg-
osztottságról, vagy a szemben álló tábo-
rok üzengetéséről. Ha esetleg mégis
akad példa összefogásra, akkor az sok-
szor nem hírérték, mivel abban nincs
semmi izgalmas. A mindennapi kínjain-
kon viszont sok esetben pontosan ezek a
szimbolikus kiállások segíthetnének, hogy
végre újra hinni tudjunk az összefogás
erejében.

Az elmúlt hetekben két érdekes történet
is zajlott a komáromi közéletben. A min-
dennapi életünket egyik sem befolyásolja

jelentősen, azonban azok a körülmények, amelyek összekovácso-
lódtak, mégis tanulságosak lehetnek számunkra.

Ha valaki azt hallja, hogy a helyi magyarok is igyekeznek segíteni
a Matica slovenská helyi szervezetének a nem várt kiadások (épület,
rezsi) csökkentésében, akkor bizonyosan sokan meglepődnének. Sőt,
felháborodnának! Talán megbolondultak Komáromban, hogy azt a
szervezetet segítik, amely több olyan soviniszta üzenetet fogalmazott
meg, amelyben egyértelműen magyar-gyűlölő gondolatok voltak?

A megállapítás egyrészt igaz, másrészt viszont a lényeg a részle-
tekben bújik meg. A komáromi Matica slovenská vezetője, Jozef Čer-
nek egy olyan kultúrszervező, akik nem csak, hogy nem soviniszta, de
több magyar csoportnak is szívesen segített. Mikor a politika gyaláz-
kodó hangon szólt a magyarokról, akkor Černek úr hangosan mondta
el, hogy ez nem fedi a valóságot. Az erőszakos Cirill-Metód szobor-
áthelyezés kapcsán is elhatárolódóan fogalmazott. Egyre több magyar
rendezvény vonul át a Matica székházba, és az alagsorban több ma-
gyar tagokból álló zenekar próbál. Mert más helyekkel ellentétben, ott
befogadták őket.

Jozef Černeket pontosan ezért nem szereti a nagypolitika. Míg a
Matica sok városban komoly anyagi javakat mozgat, addig a komáromi
szervezet a gázszámla kifizetésével küzd. Ján Slota Černeket egye-
nesen lehülyézte, mivel jól megfér a helyi magyarokkal. Sőt, a helyi
Csemadok szervezete hangosan elmondta, hogy mindig együttmű-
ködő volt a viszony a helyi Matica vezetővel.

Akkor pedig miért ne segítenénk neki is, természetesen a sajátja-
inkat is mindig segítve? Miért ne lépjünk túl az előítéleteinken, amikor
mi magyarok tudjuk a leginkább, hogy mennyire fájó, ha minket ez
alapján skatulyáznak? Mi magyarok nem alkalmazhatjuk a kollektív bű-
nösség elvét, mert akkor egy fura ellentmondásba kerülünk. Miért ne
mutathatnánk meg, hogy Komáromban az egymást tisztelő emberek
közé nem építhetnek falakat?

A másik érdekes eset a Kaufland áruház kapcsán merült fel. Egyre
szélesebb tömeg ad hangot annak az igénynek, hogy a helyi vásárló
(a Komáromi járásban 71 ezer magyar anyanyelvű) nem csupán egy
felvásárló gép, aki csak az „akció” felirat kapcsán jön heves izgalomba.
A helyi embereknek igenis van önbecsülése, kultúrája, gyökerei, ezért
kérik a vállalatot, hogy – másokat egy kicsit sem megrövidítve – ke-
rüljenek ki a magyar feliratok is.

Az ügy maga is érdekes, azonban a lényeg itt is egy egészen más
ponton van. Hosszú ideje az egyetlen olyan kezdeményezésről van
szó, ahol nemcsak a széles nyilvánosságot, de a politikai riválisokat
is sikerült egy táborba terelni egy ügy érdekében. Bugár és Berényi
egymás mellett, az összes magyar önkormányzati képviselő a támo-
gató levél aláírói közt, mivel ezt kívánja az emberek érdeke.

Persze, legyinthetnek sokan, hogy ettől nem lesz olcsóbb a kenyér,
ami igaz. Az is igaz, hogy a gazdasági és szociális kérdéseknek sok-
kal nagyobb figyelmet kell mostanában szentelni. De gondoljunk csak
arra, ha egy ilyen példaértékű összefogást tudnánk más ügyek mögé
is rakni, akkor mit érhetnénk el a régió számára. Ha ilyen széles
összhang volna a gazdasági ügyek képviselete esetén, akkor a kor-
mányunk sem fordíthatná el a fejét. Megosztottság nélkül a Komáromi
régió újra beérhetné szomszédjait, sőt még példaként is szolgálhatna
másoknak.

Két ügy, ami reményt ad abban, hogy az előítéleteket le lehet vet-
kőzni, és hogy egy kis szervezéssel mi minden megmozgatható. Le-
het, ezért is érdemes azokat a hangadókat támogatnunk – politikusok
és civilek egyaránt –, akik egy táborba tudják terelni a különböző fe-
leket. A megosztottság mindenki vérét szívja, ezért illene túllépni
rajta. A kölcsönös tisztelet mellett viszont jól megférnek az eltérő vé-
lemények, azonban soha nem felejtődik el, hogy mi a közösségi érdek.

Keszegh Béla, városi képviselő
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Az oktatás minősége még a
kommunista szintet sem éri el
Atanárok alulértékeltek a társada-

lomban, és jóval kisebb a tekinté-
lyük, mint a múltban. A pedagógusok
úgy gondolják, ennek oka, hogy az ál-
lam nem támogatja őket megfelelően,
és hiba van sok szülő hozzáállásában is.

A tanárok március 28-án, Comenius
születésnapján ünnepelték a Pedagógus-
napot. Beloslav Riečan főiskolai matema-
tikaprofesszor a SITA hírügynökségnek
úgy nyilatkozott: 24 év telt el az 1989-es
rendszerváltás óta, ám a megszerzett
szabadságot az oktatásügyben nem ka-
matoztatták megfelelően. „Nem érjük el
még azt a minőséget sem, ami a kommu-
nista rezsimben volt” – jegyezte meg.

„A tanárokat nem értékelik az őket meg-
illető módon a társadalomban. A peda-
gógusok helye nagyon alacsonyan van a
hierarchiában, és úgy gondolom, ez káros
– a nemzet kultúrája ugyanis a műveltsé-
géből fakad, s ezt a területet az utóbbi
időben nagyon alulértékelték” – nyilatko-
zott Ondrej Šedivý főiskolai pedagógus.

Jozef Mračka nagyszombati tanár, aki
1976 óta foglalkozik fiatal labdarúgókkal,

úgy véli: sok évvel ezelőtt a tanárok hely-
zete jobb volt. „Nagyobb tekintélyük volt.
Véleményem szerint az, hogy ez megvál-
tozott, a kor és néhány szülő hozzáállá-
sának eredménye. Sokan úgy gondolják,
ha pénzük és vagyonuk van, minden az
övék” – magyarázta. Véleménye szerint
néhány évvel ezelőtt sokkal jobban igye-
keztek a gyerekek is.

Ľudmila Valachová, aki 41 éve tanít egy
általános iskolában, úgy gondolja: főleg a
kezdő, fiatal tanároknak nehéz a dolguk.
Az idősebbek már bizonyos tekintélyt sze-
reztek, de elmondása szerint a fiatalokkal
a szülők néha úgy viselkednek, hogy az
embernek néha sírni támad kedve. (b)

Fotó: net



Nem panaszkodhatnak a
festészet, szobrászat

kedvelői, a napokban több
kiállítás is nyílt a városban.
Két tárlatot ajánlunk olvasó-
ink figyelmébe.

„Életképek“ címmel szénraj-
zait, festményeit, grafikáit és
fotóit tette a Csemadok Galé-
ria falaira Sidó Emese, Bú-
cson született, Dunamocson
oktató rajztanárnő. Ahogy az
Kocsis Ernő méltatásából ki-
derült, alkotásai főszereplője,

a lovak szeretetét a szülői
házból hozta. A szép képek
szemlélése mellett, kiváló mu-
zsikát is hallhatott a megnyitó
közönsége. A búcsi Verselő
Igricek (Gróf Tamás, Kovács
Tamás, Sidó Szilveszter, Vas
László) József Attila és Tóth
Elemér megzenésített versei
mellett katonanótát is énekel-
tek. A kiállítás április 12-ig tart
nyitva.

„Fazonigazítás“ a címe a Li-
mes Galéria új tárlatának. Nagy
T. Katalin művészettörténész
ötlete volt, még 2007-ben, hogy
pusztulásra ítélt hamis képeket
úgy semmisítsenek meg, hogy

közben újjászülessenek. A
másolatokat kortárs művé-
szek kezébe adta, akik ked-
vükre átfesthették, feldarabol-
hatták, átalakíthatták azokat.
Így jött létre a szórakoztató,
játékkal, ötlettel teli tárlat.
Több mint 70 kortárs képző-
művész 85 alkotása látható a
Limes Galériában. Szurcsik
János és Babos Bertalan Zsili
Komáromban állítják ki elő-
ször friss munkájukat. A meg-
nyitón Szilágyi Rudolf egy per-
formance keretében mutatta
be: amikor egy festő befejez
egy képet, egy kicsit mindig be-
lehal. A még nagyobb hatás
kedvéért a látogató egy kártyán
megtekintheti, milyen volt a kép
azelőtt, s összehasonlíthatja
azzal, milyen lett mostanra. A
Fazonigazítás, amely arról szól,
miképp lesz a hamisból eredeti,
május 5-ig tart nyitva.

Kép és szöveg:
Bárány János
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Komárom

- profi frizura, smink -
Radvanszká Renáta, 0905 598 435

- profi köröm design -
Chovan szilvia, 0905 284 032

- stílustanácsadás -
Jutka kocsis - JUtkA-stYlist

Olyan hölgyek
jelentkezését várjuk,
akik változtatnának

külsőjükön,
vagy szeretnék

visszakapni régi
formájukat.

Fényképes jelentkezésüket április 17-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,

Františkánov 22, Komárno 945 01),
melyben tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Átalakítás helyszíne: Salon Style

Szépüljön meg a Deltával

Sidó Emese

Márciusban újból meg-
hirdettük a rendkívül

népszerű Átalakításunkat.
A szerencse most a gútai
Bodzsár Mónikának kedve-
zett, aki mindig is vágyott
arra, hogy részt vegyen
egy ilyen átalakításon.

Mónika új külsőt kapott

A 40 éves Mónika lányával érkezett és bátran vállalkozott
arra, hogy Radvanszká Renáta „kezelésbe” vegye őt. Elő-
ször megszabadította őt fekete hajszínétől, majd új, diva-
tos ombre sítlusú frizurát varázsolt neki. A sminknél fel-
hívta figyelmét arra, hogy szemöldökét jobban hangsú-
lyozza ki, mivel ez hozza keretbe az arcát. Kocsis Jutka fi-
atalos miniszoknyát is ajánlott Mónikának, hogy megmu-
tassa csinos lábait, de a virágos nadrág is nagyon trendin
mutatott.

Az átalakítás közben lánya is alig ismert a minimum 15
évet fiatalodott anyukájára. -ga-

Ismét a Monostori Erődben lesz a Mediawave
Atavalyi évhez hasonlóan ismét a komáromi Mo-

nostori Erődben rendezik meg a Mediawave nem-
zetközi film- és zenei seregszemlét április 30-tól má-
jus 4-ig. Idén a nőiség, valamint a kisebbségi és a há-
borús filmek lesznek a Mediawave filmes programjá-
nak központjában. A női jelenlét a zenei programok-
ban is hangsúlyosan jelenik meg, visszatérő fellépő az
idén ismét Iva Bittová cseh hegedűművész, valamint
Leena Conquest amerikai énekesnő, aki szólóban és
a Tóth Viktor Tercett-tel együtt is koncertezik. Hollan-
diából érkezik a Spinifex Quintet, a magyar dzsesszelőadók közül Dresch Mihály, Grencsó
István és Geröly Tamás lép fel. Szintén zenél Ferenczi György és a Rackajam vagy a Rut-
kai Bori és a Specko Jedno is. Folytatódnak a hat éve sikerrel zajló filmes és zenei works-
hopok, Ferenczi György, valamint Leena Conquest vezetésével lesz énekes, illetve akusz-
tikus zenei műhely, ezen kívül csángó népi műhely is indul az Erődben. Bővebb információk
a Mediawave honlapján találhatók.

Sidó Emese alkotása

Farkas Veronika és
Nagy T. Katalin művészettörténé-

szek, Szilágyi Rudolf társaságában

Gulácsy Lajos hamisított
festményének peremén
üldögél

Két izgalmas kiállítás

Március 2-án sikerrel
zárult a Wake Up Ko-

márom elnevezésű akció.
A megabuliból befolyt
összeget a szervezők –
Kovács Gyuri és Dokto-
rík Bandi - jótékony
célra ajánlják fel és
szerveznek egy
Wake Up Napot,
május elsején a
Komáromi Na-
pok zárórendez-
vényeként. Hogy
mivel is várják a ki-
látogatókat a szer-
vezők? Ezt kérdeztük
a szervezőktől.

„Május elsején egy egész-
napos rendezvénnyel készü-
lünk. Reggeltől estig a gye-
rekpark előtti területen a gye-
rekek az ugrálóvárakban,
ügyességi játékokkal játsz-
hatnak és a Kicsi Hang,
versmondó zenés csapattal
is együtt szórakozhatnak.
Természetesen minden ren-
dezvényünk ingyenes lesz.

Délutántól pedig a felnőt-
teknek fogunk kedvezni, mi-

vel egész estig több koncer-
tet is szervezünk a Klapka
térre. A fellépők közt remél-
jük mindenki megtalálja a
maga ízlésének megfelelőt.

A Feelharmon X

lágy lounge
zenét hoz szaxofon és gitár
kíséretében, a United együt-
test talán nem kell bemutat-

nom senkinek, a helyi ZBG
zenekar pop, rock és reggae
muzsikát játszik, a szintén
helyi Leskay világhírű zené-
ket dolgoz fel főleg funk stí-
lusban, az est végén Molnár
Ferenc Caramel lép fel és

másfél órás kon-
certet ad a Back
2 Black is“ –
mondta el a szer-
vező.

„Persze ez az
egész napos mu-
latság nem jöhe-
tett volna létre, ha
a Wake up 2 nem
lett volna ennyire
sikeres, ezért is kö-
szönet minden tá-
mogatónak, nem
utolsósorban a ren-
geteg bulizónak. A
koncertek időpontjai-
ról a Komáromi Na-
pok hivatalos prog-
ramfüzetéből és a he-
lyi médiákból lehet
majd tájékozódni“ –

mondta Kovács Gyuri és
Doktorík Bandi.

szt

Wake Up Day – a Komáromi
Napok záró rendezvénye

Nyílt nap és egészségfejlesztő torna
az Egészség világnapja alkalmából

AKomáromi Területi Közegészségügyi Hivatal (KTKH)
Nyílt napra hívja Önöket az „Egészség világnapja“ al-

kalmából 2013 április 5-én a KTKH Egészségfejlesztési ta-
nácsadójába (cím lásd lejjebb).

Program:
• 9.00 - 13.00 óra: Vérnyomásmérés, tájékoztatás az

egészséges életmódról
• 13.30 – 14.30 óra.: Egészségfejlesztő torna
Megelőzendő a helyiség befogadóképességének túllé-

pését, illetve a várakozási idő csökkentése céljából kérjük, ér-
deklődését – lehetőség szerint – előre jelezze. Megjegyzés:
a torna egy része a földön fekve történik, ezért matrac biz-
tosítása – a megfelelő öltözet mellett – javallott.

Jelentkezni, illetve tájékozódni telefonon a 035 / 770 26 27
számon, e-mailben a ruvzkn@uvzsr.sk címen, személye-
sen pedig a Hivatalban Komáromban a Megyercsi utca 39
szám alatt lehetséges.

Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

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

Már Gútán is
HHiiRRDDeettééssffeellvvéétteell  
HHééttffőőttőőll  ppéénntteekkiigg..
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Megyercs

Megyercs

Gúta

Gúta

... 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

Közeleg a tavasz, ez abból is kitűnik, hogy Megyercsre
hétfőn délelőtt érkezett az idei első gólya. Másnap talán

ő is meglepődött a márciusi havazáson. Fészke a falu kö-
zepén egy villanyoszlop tetején van. Már több éve tér ide
vissza. A párja általában két-három nappal később követi őt,
de amíg megérkezik, addig a „gólyaférj” rendbe rakja a fész-
ket. Elvégzi a szükséges karbantartást, hogy mire a „gólya-
feleség” megjön, mindent a legnagyobb rendben találjon. A
megyercsi gólya nagy valószínűség szerint nem Afrikából,
hanem valamelyik dél-európai országból érkezett a falu fő-
útján levő fészkére. A gólyák legjellemzőbben emberi kör-
nyezetben fészkelnek. Valaha magas fákra, később kémé-
nyekre, itt-ott templomtoronyra, ma leginkább oszlopokra
építik fészküket, amelynek helyét mindig vizes élőhelyek kö-
zelében választják meg. A nedves réteken, tarlókon keres-
gélnek nagyobb rovarok, ebihalak, békák után, de elfo-
gyasztják az apró rágcsálókat, halakat, kígyókat is. -pint-

Fotó: Farkas Adél

Újra látható a gyerekek legna-
gyobb örömére a megyercsi

főtér látványossága, a Meganyu-
szi. Minden évben húsvét táján
jelenik meg, hogy egy kis mosolyt
varázsoljon a helybeliek arcára.
A Meganyuszi a kedvenc helyét
két jól megtermett tojással ke-
reste fel.

-pint-
Fotó: Farkas Adél

A2011-ben indult TAT tehetségkutató
versenysorozat immár újabb projekt-

tel bővült, hisz az év elején CoolClub CC
Polgári Társulás útnak inditott egy másik
sorozatot is, mely a Mentor nevet viseli. 

Ezzel kapcsolatban kerestük meg Kiss
Györgyöt, a CoolClub CC elnökét, mondja el
a Mentor lényegét: „A „Mentor" nevű tehet-
ségkutató gondozó projekt fő célja, hogy
olyan támogatói rendszert hozzon létre,
amely a TAT-ban szerepelt magyar amatőr
előadók részére teremt rendszeres fellépési
és fejlődési lehetőségeket. A támogatók hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy egyrészt a vidéki
művelődési házak az eddiginél hatékonyab-
ban működjenek, másrészt az amatőr elő-
adók – mindenekelőtt a fiatal magyar tehet-
ségek – lehetőséget kapjanak a rendszeres
fellépéshez, amelynek szellemi és anyagi
előnyeit később kamatoztatni tudják. Szán-
dékunk olyan mozgalom elindítása, amely
állami támogatás nélkül is működtetni tudja
a felvidéki magyar kultúrát.

Célunk az is, hogy a régiónkban „kiter-
melt” pénzt az adott régióban igyekezünk
felhasználni a magyar kultúra támogatására.
Projektünk vezetői a vállalkozók és magán-
személyek támogatásainak hosszú távú, lát-
ványos és eredményes felhasználását ga-
rantálja: rendezvényeket szervez a kistele-

pülések árván maradt művelődési házaiba,
kielégítve ezzel az adott település lakosainak
magyar kultúra iránti igényeit, illetve vissza-
adva a helyi művelődési házak rangját, kül-
detését, hitelét.

Mindemellett a projekt rendszeres mun-
kára ösztönzi fiataljainkat, hiszen célunk az,
hogy heti rendszerességgel szerepeljenek
színpadon. Ennek több előnye is van, hiszen
elvonja figyelmüket a drog és alkohol iránti
érdeklődéstől, ráébreszti őket a magyar kul-
túra fontosságára és rendeltetésére, vala-
mint e tevékenység megfizethetetlen élmé-
nyeket és elismeréseket adhat számukra.
Nem beszélve arról, hogy szakmailag segíti
munkájukat, annak érdekében, hogy minél
magasabbra tudják tenni a mércét. A TAT és
a Mentor szorosan kapcsolódik egymásra,
és mindkettő ugródeszkaként szerepel fia-
taljaink karrierjének elindításában. A projekt
lehetőséget ad fiataljainknak, hogy megala-
pozzák karrierjüket, s hogy azzal foglalkoz-
zanak, amit szeretnek. Emellett fejlődési le-
hetőséget, népszerűséget biztosít számukra,
közben pedig hasznos tapasztatokat sze-
reznek. A Mentor projekt a lehető legtöbb
rendezvénnyel szeretne hozzájárulni a felvi-
déki magyar kultúra ápolásához“ – mondta a
Mentor ötletgazdája.

-pint-
Fotó: Kiss Gergely

Mentor, a CoolClub CC új projektje

Meganyuszi
a főtéren

Megérkezett 
az első gólya

Húsvéti készülődés jegyében zajlott a kézműves foglal-
kozás a csicsói kultúrházban, 2013. március 23-án. Az

ünnepváró foglalkozásra érkező gyerekek hagyományos
húsvéti díszeket készíthettek. A családias hangulatú kéz-
műves foglalkozás jó hangulatban telt. A gyermekeket és
szüleiket szendvicsekkel, süteménnyel, frissítőkkel vendé-
gelték meg. A foglalkozás a szervezők örömére jól sikerült és
mindenki pozitív élményekkel tért haza. -né-

Csicsó

Akomáromi Selye János Gim-
názium legújabb kori történe-

tében immár húszéves múltra te-
kinthet vissza a nyolcosztályos
képzési forma. A szülők részéről
az utóbbi két évben megújult „kis-
gimi” iránt megmutatkozó érdek-
lődés azt bizonyítja, hogy szű-
kebb régiónk közössége értékeli
az elvégzett munka minőségét és
eredményeit.

A kisgimisek kiváló eredményeket
értek el az utóbbi két év matematikai
versenyein. Tavaly Bukor Benedek
a Zrínyi Ilona matematikaversenyen
1., a Kenguru versenyen 2., a mate-
matikai olimpia járási fordulóján szin-
tén 2. helyen végzett, majd a Mo-
zaik verseny magyarországi orszá-
gos döntőjén a 6. lett. A felsorolt
megmérettetéseken rajta kívül még
Lőrincz Zsolt, Ambrus Zsuzsanna,
Leszkó Dárius és Nagy Ildikó értek el
szép eredményeket. 

Az idei tanév eddigi versenyeit is
hasonló eredményesség jellemezte,
hiszen a primosok közül Jánosdeák
Márk a Pitagorasz versenyen 1.,

ugyanitt az egy évvel idősebbek ka-
tegóriájában 2. lett. Hasonlóan szé-
pen szerepelt Pinke Andrea, aki a
járási 2. helyet szerezte meg. Kovar-
čík Sárával együtt ők hárman alkot-
ták a Zrínyi Ilona matematikaverse-
nyen országos győztes csapatot is,
ahol egyéniben Pinke Andrea sze-
rezte meg az 1. helyet. Az említett
primosokon kívül még Halász Vik-
tor, Bedecs Balázs, Rezman And-
rea, Gyurenka Ádám és Kamocsai
Anna értek el további kiváló ered-
ményeket.

A matematikához hasonlóan a hu-
mán tantárgyi versenyek is több „kis-
gimis” diák sikerét hozták. Közülük is
kiemelkedik a német nyelvi olimpia
járási és kerületi fordulójának győz-
tese, Kovarčík Sára. A magyar
nyelvű szavalóversenyeken szere-
pelt diákok közül a legjobban Gál
Bernadett és Ambrus Zsuzsanna
szerepelt, akik a Tompa Mihály Sza-
valóverseny körzeti és járási fordu-
lójában is aranysávos minősítést ér-
tek el, valamint Rezman Andrea, aki
a körzeti versenyen lett ezüstsávos.
A Szép magyar beszéd verseny já-

rási fordulójában Pinke Andrea a 7.
lett, a Dobré slovo szlovák nyelvű
szavalóverseny járási fordulójában
pedig két tanuló képviselte az iskolát. 

A felsoroltakból látható, hogy a Se-
lye János Gimnázium sikeresen öt-
vözi a diákok érdekeit szolgáló diák-
központú tanítási formát a tehetség-
gondozás lehetőségeivel. Az iskola
ebben a tanévben is várja az ötödi-
kes kisdiákok jelentkezését, akiknek
szülei április 10-ig adhatják le a gim-
náziumi jelentkezési lapot az alapis-
kolában, vagy pedig április 19-ig köz-

vetlenül a gimnázium titkárságán. A
felvételik május 13-án lesznek az is-
kola épületében. Mindannyian bí-
zunk abban, hogy a következő tan-
évben tovább folytatódhat a sikertör-
ténet, és az új diákok az eddigiekhez
hasonlóan ismét gond nélkül válnak
a gimnázium szerves részévé. Vár-
ják őket az izgalmas tanórák és a
számos tanításon kívüli lehetőség –
korcsolyázás, színházlátogatás,
sportrendezvények, teadélutánok, a
magyar kultúra napja stb.

ft

Immáron negyedik alkalommal rendezték meg a
gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépis-

kolában a Médiasztár, újságírói tehetséggondozó
verseny országos döntőjét. A kis újságíró palán-
ták szép számban jelentek meg a döntőn, volt, aki
egészen Erdélyből - Kolozsvárról érkezett.

A megnyitó kultúrműsora után az iskolaigazgató,
Majer Péter mindenkinek jó versenyzést kívánt és
megkezdődött a negyedik Médiasztár verseny. Majd
két órás megmérettetés után hirdették ki az egyes ka-
tegóriák győzteseit. Az első kategóriában (5-7. évfo-
lyam) az év médiasztárja Hozák Bettina (hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola) lett, a második kategóriát (8-
9. évfolyam) Rancsó Máté (hetényi Tarczy Lajos
Alapiskola) nyerte, míg a harmadik kategóriában
(középiskolák) Puchla Nikolett (Kodály Zoltán Gim-
názium Galánta) lett az első. Az év diákújságja címet
a Bojler (Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
názium és Alapiskola, Kassa) diáklap nyerte el.

Az eredményhirdetés végén Szokol Dezső isko-
latulajdonos szólt a jelenlévőkhöz, és befejezés-
ként mindenkit meghívott a soron következő ötödik
Médiasztárra. szt

Hetényiek diadala a Médiasztáron

Az idén is lehet jelentkezni 
a nyolcosztályos gimnáziumba

Rancsó Máté

Hozák Bettina

Puchla Nikolett Fotó: Bárány János



4. díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége (1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten
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Szentpéter - Hetény

NaszvadPerbete

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.

szabályok:

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

tavaszi nyereményeső

2. díj: LCD TV 
3. díj: konyhabútor

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

Rendezvényekben gazdag évet zárt tavaly a község,
amikor is megalakulásának hétszázadik évforduló-

ját ünnepelte. 

„Az itt élő emberek szorgos munkája, földhöz való ra-
gaszkodása és kitartása nyomán falunk nagyközösséggé
fejlődött. Az elmúlt 700 esztendőnek kívántunk emléket állí-
tani és méltóképpen emlékezni elődeinkre a tavaly rendezett
ünnepségsorozattal, melybe szinte minden korosztály tevé-
kenyen bekapcsolódott” – kezdte tájékoztatását Kósa József
polgármester.

„Elkészült a Fő utcánk. Mindez nem volt azonban olyan
egyszerű. Három év kemény, becsületes és kitartó munka
rejlik mögötte. A pályázat sikerének köszönhetően  a beru-
házás az építkezési része 697 693 eurót tett ki, ebből 472
164 eurót az unió, 155 529 eurót pedig a falu fizetett. A Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumba benyújtottunk egy projektet
(24 200 euró értékben) az esővíz-elvezető árkok további
tisztítására. Az elmúlt évben 340 méteren sikerült a mun-
kálatokat elvégezni, de hátravan még a Keszi utca és a Fő
utca vége. Tizenhat munkanélküli lakost tudtunk alkalmazni
az elmúlt évben az árkok tisztításra.

Árnyékoló tető került mindkét temetőben a halottasház elé
16 ezer euró értékben. Száz új széket kapott a kultúrház, fel-
újításra került a vízvezeték-rendszer az óvodában, saját
költségvetésből pedig a sportcsarnokban és a kultúrházban
újítottuk fel a rendszert. A községi hangszórókat is saját költ-
ségvetésünkből újítottuk fel” – folytatta a polgármester.

„Nagy szükség lenne az 1960-ban épült alapiskola hő-
szigetelésének felújítására, amelynek összege 437 ezer
euró. A Leader-program keretében pályázatokat nyújtottunk
be a községi hivatal és a kultúrház közötti járdák felújítására.
A községi hivatallal szemben 75 áron szeretnénk új főteret
létesíteni, amelynek a kidolgozott projektje és a látványterve
már elkészült. Az új főtéren kapna helyet a szabadtéri szín-
pad, a park és a háta mögött épülnének fel a földszintes bér-
lakások, 317 ezer euró értékben. A főtér felújítására közel 70
ezer euróra lenne szükségünk. Szeretnénk a mellette lévő
egykori mozi épületét is felvásárolni és ebből szociális he-
lyiségeket létesíteni. Szükség lenne az óvoda tetőszerke-
zetének a felújítására, mert beázik. Gazdasági szempontból
is jó lenne a közvilágítást felújítani, hiszen gyakorlatból tud-
juk, hogy 38 gazdaságos égővel egy év alatt 3 ezer eurót
tudtunk megtakarítani” – zárta tájékoztatását a polgármes-
ter. 

Elmondta még, a tavalyi évben felállított mércétől idén
sem szeretnének lemaradni. Sok olyan rendezvénnyel ké-
szülnek, ahol együtt ünnepelhet a falu lakossága. Továbbra
is odafigyelnek a falu tisztaságára, hogy a lakosság jól
érezze magát itt. A biztonságérzet növelése érdekében ka-
merarendszert építenek ki és egy új játszóteret is szeret-
nének kialakítani. 

„Terveink és céljaink eléréséhez viszont  nagyon fontos a
jó együttműködés, a kölcsönös tolerancia, a kitartás és ösz-
szefogás” – hangsúlyozta Kósa József.

Miriák Ferenc

Hagyományosan, minden évben a köz-
ség polgármestere beszámolót tart a

képviselőknek, ahol ismerteti a község
településfejlesztési tervében kidolgozott
előző évi feladatok megvalósítását.

Az elmúlt évben a község 4 371 687,20 eu-
róból gazdálkodott. A különböző projektek
kidolgozása 9 480 eurót tett ki. A tartaléka-
lapból 6 632,28 eurót merített a község. 

Naszvad lakosainak száma 5002. Az el-
múlt évben 58 gyermek született, 65-en el-
haláloztak. 2560 nő és 2442 férfi él a köz-
ségben. A lakosság átlagéletkora 39 év.
Nemzetiségi összetétele: 36,16 %, szlovák,
54,31 %, magyar és 6,6% roma szárma-
zású. Az elmúlt évben egy alapiskolás tanuló
normatívája 1 106,43 € volt. Az alapiskolai
klubok tevékenységére 687 468 eurót költöt-
tek. Az óvodák és az iskolai étkezdék mű-
ködtetése 277 142 euróba került.

A község az elmúlt évben 27 584 euróval
támogatta a sportot. Ezen kívül a labdarúgó-
pálya üzemeltetésére 19 807, a kézilabdázók
24 995, az alapiskola tanulói pedig 2 817 €
támogatást kaptak a sportcsarnok haszná-
latára. A társadalmi szervezetek az elmúlt
évben 5 000 euró értékben használták a kul-
túrház helyiségeit, ezen kívül kaptak a köz-
ségtől 10 244 euró támogatást (Csemadok
7600, YMCA 1014, Matica slovenská 715,
Naszvad Polgári Társulás 165, Jókai Alapít-
vány 750 euró). 

A községben 95 kisebb vállalkozás tevé-
kenykedik, 171 vállalkozó van jegyezve.

A munkanélküliek száma december 31-
ével 327 volt a községben. A község 103
dolgozót foglalkoztat. Jelenleg a község te-
rületén négy ipari létesítmény (Ferplast Slo-
vakia, Eldur Slovakia, BCF Europe és Fe-
mad) és két mezőgazdasági (Agrorent és
Agrovat) vállalat működik.

A turistaforgalom növelését elsősorban a
leendő fürdő és rekreációs központ felépíté-
sétől remélik, és a község továbbra is keresi
a megfelelő beruházót a létesítmény kivite-
lezésére.

Az elmúlt években több projekt valósult
meg. Az év végén sikerült átadni az ötödik
18-as bérlakást, s ezzel a községben már 83
bérlakás van. Az elmúlt évben 20 egyéni la-
kásépítés valósult meg, ötre pedig kiadták az
engedélyt. Befejeződött a község főterének,
az alapiskola, a tornaterem, a közvilágítás, a
környezetvédő udvar és a komposztáló fel-
újítása.

Szükség szerint a község tervezi az idős
emberek részére szociális lakhatást biztosí-
tani a Sport utcában lévő bérlakásban. Szük-
ség lenne a helyi úthálózat felújítására, az
Érsekújvári úton lévő községi park, a sport-
csarnok felújítására. Az alapiskola gázka-
zánjainak, az egészségügyi központ köz-
ponti fűtésének, a Szolgáltató Ház, a nyug-
díjasklub felújításának finanszírozása egye-
lőre nem megoldott, ezért megvalósításukra
2015 és 2017 között kerül majd sor.

„A 2012-es év gazdasági eredménye a vál-
ság ellenére községünkben jónak mondható.
Sikerült a község további fejlesztését bizto-
sítanunk, főleg a beruházások területén. A
prioritások Naszvad helyzetelemzésének
eredményeiből fakadnak, a lehetőségeket
vázolják fel, elsősorban az erősségekre tá-
maszkodnak, illetve a gyengeségeket és a
veszélyeket küszöbölik ki. A település arcu-
latának átalakításával, az infrastruktúra to-
vábbi fejlesztésével, a közparkok, terek rep-
rezentatívabbá tételével vonzóbbá válhat a
községünk. Munkahely- és otthonteremtés-
sel érhető el elsősorban, hogy vonzóvá vál-
jon a település, és elsősorban a fiatal kor-
osztály itthon tartásával a népességszám,
az intézményi ellátottság minőségileg növe-
kedjen” – mondta a község polgármestere,
Haris József. Miriák Ferenc

Sikeres településfejlesztés

AKatona Mihály
Alapiskola galéri-

ájában került sor a
Kultúráért és Turiz-
musért Társulás év-
záró taggyűlésére. A
megjelenteket Csekes
Ilona köszöntötte,
majd Szobiné Kere-
kes Eszter diavetítés-
sel egybekötve ismer-
tette a társulás elmúlt
évi tevékenységét.

A szervezet két terü-
leten fejt ki tevékenysé-
get. Az egyik a falusi tu-
rizmus, a másik terület
a felvidéki népviselete-
ket bemutató babák
gyűjteményének, a Ba-
bamúzeumnak a tevé-
kenysége.

Némelyik rendez-
vénybe szinte az egész
falu bekapcsolódik, és
sokan lehetőséghez jut-
nak, hogy saját, jelleg-
zetes búcsi terméküket
(bor, pálinka, kolbász,
szalonna, pogácsa, ré-
tes) kínálják és eladják
a vendégeknek.

A társulás tagjai min-
denképpen arra töre-
kednek, hogy szerve-
zetük helyi és szlová-
kiai magyar viszonylat-
ban egyaránt fórumot
biztosítson a falusi tu-
rizmus területén vállal-
kozóknak és érdeklő-
dőknek. Havonta négy-
öt akcióban is részt
vesznek. 

A társulás az elmúlt
tizennégy évben sze-
rencsés módon segí-
tette tagjai, az érdeklő-
dők és az érintettek vál-
lalkozását, kezdemé-
nyezéseit és első lé-

péseit a falusi turizmus
területén az önképzés
különféle módjai, kon-
ferenciák, tréningek,
előadások, nyílt napok
szervezésével.

A vendégváró vállal-
kozókkal, civil szerve-
zetekkel, a terményei-
ket kínáló lakosokkal
együtt vallják, hogy
egyetlen szülőföld van;
a bennünk élő és
őszinte szeretettel ezt
szeretnénk bemutatni.
E célból hagyták jóvá a
társulás 2013-as mun-
katervét is. 

Miriák Ferenc

AKossányi József Alapiskola és
Óvoda igazgatósága az iskola

névadója születésének 105. évfor-
dulója tiszteletére egész heti ün-
nepség-sorozattal adózott a neves
pedagógus és költő emlékének.

Az ünnepi napok megnyitása és
Kossányi szobrának megkoszorúzása
után diák-tanár-szülő tollaslabdaver-
senyre került sor a tornateremben.
Szerda délután húsvétváró kézműves
foglalkozást tartottak az alapiskola fo-
lyosóján. Csütörtökön tartották a ha-
gyományos asztalitenisz-versenyt a
helyi és környező iskolák diákjai szá-
mára. A Kossányi Kupa asztalitenisz-
verseny győztesei: lányok - Viktória
Szabová (Dulovce), második Varga
Kinga (Marcelháza), harmadik Sán-
dor Karina (Szentpéter). A fiúk kate-
gória győztese Kajtár Nikolas (Mar-
celháza), második Kevin Turner (Ko-
márom), harmadik Kianek Imre
(Szentpéter). A versenyen 12 leány
és 25 fiú vett részt. Ezt követte a diák-
tanár-szülő asztalitenisz-verseny. Már
hagyományosan pénteken tartották
meg a Kossányi Szavalóversenyt és a
műveltségi vetélkedőt. Az eredmé-
nyek – I. kategória (vers): 1. Gyóni
Gergely – Perbete, 2. Bresztyák Jáz-
min – Szentpéter, 3. Zsidek Orsolya –
Szentpéter. Különdíj: Zsitva Ákos –
Perbete, Breznovits Karola, Kántor
Kata – Szombathely. Próza: 1. Simon
Boróka – Szombathely, 2. Pinke Kitti
– Perbete, 3. Zsidek Réka – Búcs. II.
kategória (vers):1. Pivoda Vivien –
Szentpéter, 2. Thanh Barbara – Per-
bete, 3. Zalacko Balázs – Dunamocs.
Különdíj: Jakab Viktória – Perbete,

Szűcs Liza – Búcs. Próza: 1. Majtán
Flóra – Szentpéter, 2. Dékány Ádám
– Szentpéter. III. kategória (vers): 1.
Sándor Karina – Szentpéter, 2. Hor-
váth Johanna – Szentpéter. A mű-
veltségi vetélkedő eredménye: 1. Kos-
sányi József Alapiskola és Óvoda,
Szentpéter, 2. Feszty Árpád Alapis-
kola és Óvoda, Ógyalla, 3. Katona Mi-
hály Alapiskola, Búcs, 4. Dunamocsi
Alapiskola.

A Kossányi Napok péntek délután
ünnepi kultúrműsorral ért véget a he-
lyi kultúrházban, amelyen megjelent
Szigeti László, volt iskolaügyi minisz-
ter, Kossányi Katalin - Kossányi Jó-
zsef lánya, Jobbágy József polgár-
mester, Bernáthné Holop Krisztina
tiszteletes asszony, Dóczé Bálint bap-
tista tiszteletes, Szabó Gabriella, a
Csemadok elnöknője.

Bukovszky János, a Kossányi Jó-
zsef Alapiskola és Óvoda igazgatója
ünnepi beszédében elmondta, immá-
ron jubileumi – tizedik - alkalommal
ünnepeli az iskola névfelvételét és
vele együtt névadója születésnapját.
Minden egyén vagy intézmény szá-
mára fontos, hogy megemlékezzen
jeles napjairól, hiszen ilyenkor
számba veheti az elmúlt év történé-
seit, bennük a jó, de a rossz dolgokat,
döntéseket is. Beszélt az intézmény-
ről, a hitvallásról és arról, hogy mi-
lyennek szeretné látni végzős diákja-
ikat.

Az ünnepségsorozat a Csavar
Színház (Gál Tamás és Bodonyi And-
rás) Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya,
vagyis a dámák diadalma a Fársán-
gon c. darabjának előadásával ért vé-
get. Miriák Ferenc

Új főteret létesítenének

ASzlovák Alzheimer-
Társaság az idén is

meghirdette az „Emberi
agy megismerésének
nemzetközi hetét“. Felhí-
vásukra Szlovákia-szerte
több civil szervezet,
egészségügyi és szociális
intézmény kapcsolódott
be az említett akcióba. 

A csallóközaranyosi szo-
ciális intézményt működtető
Centrál nonprofit szervezet
ezen apropóból vendégül
látta Molnár Ferenc pszichi-
átert, a komáromi Köz-
egészségügyi Intézmény
munkatársát, aki előadást
tartott arról, hogy miképpen
őrizhetjük meg vitalitásunkat,
agyunk frissességét idős
korban is, amelyen nemcsak
az otthon lakói, hanem a he-
lyi lakosok is részt vettek. Az

előadás után másnap a
nagymegyeri Magán Szak-
középiskola I. E osztályának
diákjai tanárnőjük, Varga
Gita vezetésével egy öröm-
teli, jó hangulatú délelőttöt
töltöttek intézményünkben
és lakóinkkal együtt húsvéti
díszeket, kézzel festett tojá-
sokat készítettek. A közös

festegetés, rajzolás, ragasz-
tás, nyírás nemcsak a fi-
nommotorika és a kognitív
képességek gyakorlását, fej-
lesztését és a mentális
egészség megőrzését cé-
lozta meg, de örömteli, vi-
dám pillanatokat is szerzett
minden résztvevőnek.

-cn-

Segítik megőrizni vitalitásukat

Kossányi Napok Szentpéteren

Járásunk több településének van a ma-
gyar szabadságharchoz fűződő emlék-

helye, így Szentpéternek is.

Nevezetes a Szentpéter és Hetény közötti
erdő szélén található Muszkakő, amely a sza-
badságharc leverésében szégyenletes szere-
pet játszó orosz csapatok táborhelyét jelöli. Itt
várták ki az oroszok a komáromi vár feladá-
sáról szóló tárgyalások kimenetelét, amíg az
osztrák-magyar tárgyalások eredménye elju-
tott a fülükbe.

1849 óta a harci cselekmények színhelyét
megőrizték és ma is Muszkakőnek hívják,
2006-ban Novák Róbert református lelkész
szentelte fel. Miriák Ferenc

Muszkakő – Az 1849-es harci 
cselekmények egyik színhelye

A Kultúráért és Turizmusért
Társulás évzáró taggyűlése
Búcs

Látványterv a község új főteréről

Csallóközaranyos
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Szentpéter Márciusban a helyi Vöröskereszt szer-
vezet és a SZISZETA nyugdíjasklub

egészség-délutánt szervezett a kultúr-
házban. Az esemény, melyet első alka-
lommal tartottak meg a Mit együnk, hogy
jól (l)együnk szlogent kapta. Négy meg-
hívott előadó kellemes perceket szerzett
a hallgatóságnak.

Nagy Éva élelmiszervegyész az egészsé-
ges táplálkozásról, Kucsera Ilona a kert, a
konyha, az otthoni szárított zöldségekről, kö-
rülöttünk megtermő növények és gyógynö-
vények szárításáról, tartósításáról szólt,
Szabó Éva a cukorbetegségről és dr. Barta-
los Dezső az ionizált víz jótékony hatásáról
tartott előadást. A nyugdíjasklub tagjai régi,
hagyományos, talán már el is felejtett étele-
ket készítettek, amelyeket az előadások után
a jelenlévők megkóstolhattak. A programok
alatt az érdeklődők megmérethették a vér-
cukorszintüket, vérnyomásukat, a szerveze-

tük savasságát és az egészséges táplálko-
záshoz különféle gabonaféléket, magvakat,
olajakat vásárolhattak meg.

-pint-
Fotó: Szukola István

Egészség-délután Szilason

Az utóbbi időben di-
vatba jöttek a ková-

csoltvas kerítések, korlá-
tok és bútorok, s ez ter-
mészetesen magával
hozta az ilyen fémtermé-
kek készítéséhez értő
szakemberek iránti keres-
let növekedését is. Hetila-
punk egy olyan díszműko-
vácsot keresett fel, aki
még anno a régi időkben
tanulta ki a mesterségét.
Az Ifjúságfalván élő 
Angyal Titusz már jó ideje
űzi ezt a szakmát. Sokat
tapasztalt, alkotó elme,
fantáziadús, terveit bátran
megvalósító művész. Aki
látja, elismeri és csodálja
az általa készített vaska-
pukat, ablakrácsokat,
szobrokat. Nincsen előre
gyártott elem kovácsmű-
helyében. Mindent maga
kovácsol hagyományos
módszerrel, ami nagyon
ritka manapság, ezért is
nagyon értékesek az alko-
tásai.

Szemet gyönyörködtető a
vas látványa, a vasvirágok
szinte életre kelnek a ka-
puin, a korlátokon. Vasleve-
lek, liliomok, tulipánok, ma-
dárfejek - az élet szépségét
visszaadó, szimbolikus figu-
rái elevenednek meg rajtuk.
Eklektikus örömdíszek,
rusztikus kapuk, neogótikus
kerítések, rokokó korlátok,
klasszicista parkkapuk ke-
rülnek ki keze alól. Angyal
Titusz művei követik a kor
dinamikáját, ízlését, de
összhangban vannak az
adott épület stílusával. Prak-
tikusak az elkészült tárgyai,

szolgálják a tulajdonost, és
nagyon szépek. A vas for-
mát ölt és alkotássá alakul a
keze alatt. Sosem készít két-
szer ugyanolyan munkát,
minden darab egyedi, s bá-
mulatosan nemes és finom
megmunkálású. Több tonna
vasat bedolgozott már, de
csak most kezdi érteni, mi is
a lényege az egésznek. Eh-
hez a művészethez szüksé-
geltetik anyagismeret, rajz-
készség, statikai ismeret-
anyag, kreativitás, művé-
szettörténeti tájékozottság. 

Állandóan dolgozik, de mi-
vel nagyon igényes a mun-
káira, ezért mindig az a
célja, hogy a megrendelő és

a munka, amit
elkészít, szak-
mailag, formai-
lag tükrözze a
megrendelő és a
készítője közötti
k a p c s o l a t o t .
Minden egyes
munkát igazi ki-
hívásnak tekint.
Nem szereti a
sorozatgyártást.
V a l ó j á b a n ,
ahogy Angyal

Titusz vallja, minden általa
készített alkotásnak egyedi-
nek kell lennie. A díszműko-
vács fő tevékenysége a kü-
lönböző fémek megmunká-
lása. 

Hitvallása, hogy a tér és
az idő rendelkezésünkre áll,
kérdés az, hogy ebből
mennyit tudunk profitálni,
úgy, hogy másoknak örömet
tudjunk szerezni, ha rátekin-
tenek egy-egy Angyal Titusz
által készített alkotásra. A
21. században a díszműko-
vács munkája iparművészeti
értéknek tekinthető, és már-
már luxuscikként beszélünk
róla a mindennapokban.

Pint Sándor

Március 23-án zajlott a XI. Helyi
Borverseny Bátorkeszin.

Száraz, félszáraz, félédes és édes
borok kategóriájában lehetett in-
dulni. A 274 bormintát öt, egyen-
ként négytagú bírálóbizottság
kóstolta.

Az ünnepélyes eredményhirdeté-
sen megjelent Labancz Roland pol-
gármester, a szakmai zsűrit pedig
Zsidek Vilmos, szentpéteri borász
képviselte. Szabó Sándor megnyitó-
ját követően Gyöpös István, a SZE-
GAB Polgári Társulás elnöke beszé-
dében elmondta, a szervezőket is
meglepte, hogy ilyen magas lét-
számú bormintával neveztek az idei
versenyre a helyi és a régió boros-
gazdái. Ez is bizonyítja a társulás

működésének elért eredményeit, cél-
jait.

A község polgármestere beszédé-
ben kiemelte: a borverseny hagyo-
mányosan évről évre színesíti a köz-
ség kulturális palettáját, ugyanakkor
ápolja a térségi borkultúra hagyo-
mányait.

A versenybe benevezett 274 bor-
minta (176 fehér-, 98 vörösbor) közül
a fehérborok kategóriában 20 arany-,
78 ezüst-, 54 bronzérmet adtak át
és 23 bormintát oklevéllel értékelt a
zsűri. A vörösborok kategóriában 
18 arany-, 24 ezüst-, 35 bronzérmet
osztott ki a zsűri, 21 borminta okle-
velet kapott. 

A megtisztelő Champion címet az
Amicius pincészet (Matusek Zoltán
és Juhász Zoltán) nyerte el 2012-es
évjáratú Fehér burgundi borával.

(miriák)

Ahelyi horgászszövetség ezút-
tal az alapiskola ebédlőjében

tartotta évzáró taggyűlését, ame-
lyen Szegi Tibor elnök köszön-
tötte a megjelenteket, köztük Tóth
Alfrédot, a Komáromi Városi Hor-
gászszövetség elnökét, Duka Gá-
bort Karva és Banai Tóth Pált Du-
namocs polgármesterét.

„A mai évzáró taggyűlésünk jubi-
leumi is, hiszen szervezetünk 10 év-
vel ezelőtt alakult egypár lelkes, tenni
akaró horgász összefogásával. A
tagság nagyon sok hasznos társa-
dalmi munkával tette szebbé a Duna
partját. Szemmel követhető a fejlő-
dés, hiszen a part mentén egyre több
szép és takaros horgászhely lett ki-
alakítva. Bátran mondhatom, hogy a
horgászok zöme a törvényeket tisz-
telő, a természetet szerető emberré
vált. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a
vandalizmus még mindig itt-ott felüti
fejét. Példa erre, az egyik horgász-
társunk nem olyan régen tönkretett
szépen kialakított horgászhelye,
vagy említhetném a brigádokon kite-
lepített padok eltulajdonítását.

2012-ben, a „Szebb Duna menté-
ért” akció keretében a helyi horgász-
egyesület asztalokat és padokat he-
lyezett el. Időt, energiát, pénzt fek-
tettek bele az egyesületi tagok, an-
nak érdekében, hogy kulturált ki-

kapcsolódásra al-
kalmas, ápolt és
rendezett pihe-
nőhelyek szol-
gálják a víz-
partra érkező-
ket. Sajnos
ennek nem so-
káig örülhettek
a természetsze-
rető horgászok és ki-
rándulók, mert az egyik pihenőhe-
lyen már csak a meredező vascson-
kokat láthatják az arra járók: a műkő
lapokat ismeretlen tettesek néhány
hete eltávolították” – mondta a klub
elnöke.

Szegi Tibor értetlenül és bosszú-
san áll az eset előtt: „Az ilyen fele-
lőtlen egyének mások szorgos mun-
káját teszik tönkre egy pillanat alatt.
A kárt helyreállítjuk, sőt tervezzük,
hogy újabb pihenőhelyeket alakítunk
ki. A közös vagyon megőrzése ér-
dekében pedig az eddiginél is ébe-
rebbek leszünk!”

Farkas László is hasonlóan érzett,
mikor néhány hete durva pusztítás
nyomai fogadták kedvenc horgász-
helyén: valaki felgyújtotta a Kőfalnál
néhány éve épített tanyáját. A hely,
amely akár a falu legtakarosabb hor-
gásztanyája címet is kiérdemelte
volna, a lángok martaléka lett.

(miriák), Képarchívum

Az ifjúságfalvai díszműkovács

Az eddigi legsikeresebb
helyi borverseny

Tízéves a dunamocsi Horgászegyesület
Bátorkeszi

Balról Gyöpös István, Matusek Zoltán, Labancz Roland, Juhász Zoltán
és Zsidek Vilmos

Nem is gondolnánk, hogy családi gyökereink, szoká-
saink mennyire meghatározzák létezésünket. A

gyermekkorban ellesett minták szinte egész életünket
végigkísérik, és így van ez a főzéssel is. Bár néha sza-
badulnánk régi mintáinktól, előbb-utóbb belátjuk, nem
mindig érdemes: a főzés során átvett régi példákat a leg-
jobb, ha megtartjuk és olykor-olykor elővesszük, a csa-
lád nagy örömére.

Hagyományos falusi ételek
bemutatója és kóstolója

Így volt ez Szentpéteren is, ahol a kultúrház nagytermében
a helyi nyugdíjasklub tagjai régi falusi ételeket mutattak be.
Hegedűs Mária és Havran Erzsébet elsőként megáldották az
asztalon lévő ételeket. 

A szentpéteri étlapon olyan ínyencségek szerepelnek a pa-
raszti konyhából, mint a tócsni, a dödölle, a lurkóleves, a
krumplis pogácsa, a tejfölös paprikás lepény, a főtt mákos ku-
korica, a cvekedli, a krumplis nyist, a loksa, a heroukét, azaz
lánykori nevén csöröge stb. A gasztronómia segítségével a
recepteken kívül sok egyéb hasznos tudást is eltanulhat elő-
deitől a mai ember. Ilyen praktikus ismeret például a szezo-
nalitás fontossága, de a paraszti konyha segít abban is,
hogy felfedezzük a hétköznapok és ünnepek ritmusát. A
nyugdíjasklub feladatának tekinti, hogy a 21. század embere
számára élhető módon közvetítse azt a tudást, amelyet szü-
leink, nagyszüleink, dédszüleink halmoztak fel. Így teljesen
érthető, hogy mekkora sikere volt Szentpéteren a nagyma-
máink ételeit bemutató kóstolónak. Miriák Ferenc 

A szerző felvétele

Újabb sikerek a karvai
Szakközépiskolában

Március 21-én a pruskéi Szakközépiskolában a húsvéti
ünnepek alkalmából országos szintű virágkötészeti ver-

senyt szerveztek. A versenyen 6 szakközépiskola 20 diákja
bizonyíthatta rátermettségét. A karvai Szakközépiskolát
Varga Péter, az intézmény igazgatója kíséretében három
diák képviselte: Kiss Jennifer, Fazekas Bettina és Svanczár
Gábor. Mindhárman az első évfolyam diákjai és a virágkötő
– berendező szakot látogatják. A versenyzők feladata tava-
szi csokor, asztali dísz és koszorú elkészítése volt. Az asz-
tali dísz kategóriában Svanczár Gábor az előkelő harmadik
helyezést érte el. Tanárai büszkék lehetnek tehetséges diá-
kunkra, aki még csak ebben a tanévben kezdte elsajátítani
a virágkötő szakma szépségeit. Kollár Gyöngyi



• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház Me-
gyercsen. Tel.: 0908 598
852, 0905 254 372.
• Átépített balkonos tégla
garzonlakás igényesnek el-
adó. Tel.: 0908 784 067.
• Eladó kerti rángatós kézi
vízpumpa és körfűrész.
Tel.: 0907 167 096.
• Kimagasló jövedelem le-
hetősége. Segítek. Tel.:
0903 783 477.
• Eladók húsvéti bárányok
és birkák, hordós borok.
Tel.: 0907 288 211.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Kertet bérelnék Komá-
romban. Tel.: 0910 265 106.
• Eladó hízó hasítva, mala-
cok és friss zsír. Tel.: 0917
647 659.
• Munkát keresek: kirakodó,
takarítónő, segédmunkás.
Tel.: 0908 696 985.
• Eladó 4-kerekű házi gyár-
tású dízel kis traktor, 600
€. Tel.: 0905 157 636.
• Eladó 7 áras telek építke-
zési endedéllyel Keszegfa-
lun. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó önsegélyes 3-szo-
bás lakás garázzsal, 44.000
€. Tel.: 0905 230 373.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Korytár Filip (Komárom); Borriello Samuele (Komárom);
Ágh Miloš (Ógyalla)

ELHUNyTAK:
Netuha Jozef (84) Komárom;  Boncsek László (84) Ko-
márom;  Pintér József (81) Gadóc; Mgr. Koval Rózsa (80)
Pozsony; Grajský Zoltán (65) Búcs; Lévai Július (66) Gúta;
Ing. Starý Vladimír (54) Komárom-Harcsás; Békési János
(78) Bálvány 

Első fotóm

Ágh Miloš
Ógyalla

(2700/46)
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Starožitnosti Unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Al-
lianz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk.
Tel.: 0905 528 522.

• Záložňa Unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahli-
vejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

• Sex shop Unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bie-
lizeň, DVD filmy a iný to-
var erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Nélküled életünk üres és sivár,
Hiába díszíti emlékköved virág.
Te, aki annyi szeretetet  adtál,
Te, aki soha nem kértél, csak adtál.
Megállunk emlékköved előtt, könnyezünk,
Örökké rád emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 23-án, 
halálának második évfordulóján 

Dpt. Bertók Tiborra (Hetény).
Emlékét örökké őrzi: szerető felesége, lánya és a kis Szandika.

„A temető csendje ad nektek nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma míg élünk örökké megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk március
28-án, halálának 9. évfordulóján 

Hubik Erzsébetre 
és április 30-án, halálának 

7. évfordulóján 
id. Hubik Lászlóra 

Csallóközaranyoson. 
Emlékét örökké őrző: unokájuk családjával.

Irodát, üzlethelyiséget keres? Esetleg 
szeretne kevesebb bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb he-
lyén, a  Duna rakparton, a híd alatti
parkoló mellett. Ezen kívül teljesen új,
tágas helyiségeket (70+80 m2) is
bérbe kínálunk, közvetlenül az utca-
fronttól közelíthető meg, igény szerint
garázzsal. 

Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

Garai Gergő 
április 1-jén ünnepelte az 5. születésnapját 

„A mi csendünk csendesebb, mint bárki mások csendje.
A mi csendünk olyan, mintha folyton csendesedne.
S mennél halkabb, annál jobban lehet hallani.
És úgy üvölt, hogy néha már ki kell mondani!”

Örök fájdalommal és határtalan
szeretettel emlékezünk egyetlen 

drága fiunkra és testvérre 

Kovács Istvánra 
(1983. 12. 25. - 2010. 4. 4.) Csallóközaranyoson.

Szülei és húga.

és öcsikéje 

Garai Márk 
április 6-án lesz 2 éves.

E szép ünnep alkal-
mából nagyon bol-

dog gyermekkort kí-
ván nektek: anyu,
apu, a nagyszülők,

dédi és keriék.

Március 27-én 
5 éves 

Marosi Zsóka 
Izsán.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak: 

Varga dédmama, Kosztyu
dédmama 

és Kosztyu nagyszülők

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

a családtagoknak, barátoknak, 
ismerősöknek és mindazoknak, 

akik március 14-én elkísérték utolsó 
útjára a szeretett 

Forgács Évát szül. Szabados 
a keszegfalvai temetőbe, aki 51 éves korában távozott
szerettei köréből. Köszönjük a virágadományokat és a
részvétnyilvánításokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély
fájdalmunkat. A gyászoló család.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.”

Fájó szívvel emlékezünk április 2-án,
halálának 14. évfordulóján

id. Horváth Istvánra 
Csallóközaranyoson. 

Emlékét örökké a szívükben őrzik: felesége, fiai, menyei
és a három unokája.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Március 21-én 1 éves 

Vravková Evelin 
Bálványon.

Szívből köszönti: 
szülei, bátyja, 

nagyszülei, 
keresztszülei és dédszülei.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (5 szín), 3,55
€/db. Tel.: 0948 077 891,
0903 130 168.
• Traktorokat és ONC mun-
kagépeket vennék, rosz-
szabb állapotban is. Tel.:
0905 950 930.

• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Kandallók, cserépkályhák.
Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:0036
203979102.
• Csempekandallók és cse-
répkályhák értékesítéséhez
üzletkötőket keresünk.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel:
0036 2039 79102.  E-mail:
zach@chello.hu.
• Ültetni való krumpli eladó.
Tel.: 0915 138 571.

• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.:0905 666
838.
• Kiadó 7-áras kert ingye-
nes használatra Csalló-
közaranyoson. Tel.: 0915
646 793.

• Villanymotorok tekercse-
lése, Gadóci út, Agrostav
areál. Tel.: 0915 470 709.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.:
0918 361 821.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, garázzsal, kert-
tel. Tel.: 0904 196 886.
• Vennék lakást-ingatlant,
KN (teherrel is). Készpénz.
Tel.: 0905 468 711.

• Pincért/nőt felveszünk Ta-
nyon a Motorest bárba.
Tel.: 0908 688 895.
• Predávam smreky pich-
ľavé do 20. 4. strieborné.
V: 90-120 cm, cena 10-15
€. Tel.: 035/7732 242.
• Családi ház eladó Nemes -
ócsán. Tel.: 0915 344 849.
• Eladó 17,5 á kert Őrsúj-
falu után. Tel.: 0915 661
991.

• Szép csendes környezet-
ben két szoba, összkomfor-
tos II. emeleti lakás minden
igényt kielégítő teljes be-
rendezéssel, garázzsal
Dél-Komáromban eladó.
Vételár: 18.500 €. Tel.:
0036 30 7226950.
• Hľadám prácu ako upra-
tovačka, výpomocná sila,
ak viete ponúknite, KN, NZ.
Tel.: 0917 721 974.
•  Sürgősen pénzre van
szüksége? 3 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg Önnek a legmegfele-
lőbbet. Azonnali hitelelbí-
rálás. Hívjon vagy fáradjon
be irodánkba. Cím: Župná
14, Komárom (Allianz épü-
letében), 1. em. 210-es ajtó.
Tel.: 0907 452 538.

• Eladó garázs a Velox há-
zakkal szemben az I-es la-
kótelepen. Tel.: 0903 232
771.

• Szobafestést , külső fes-
tést, mázolást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Kőművesmunkát, csem-
pézést, térkőrakást, bon-
tást, vésést vállalok. Tel.:
0944 367 318.

• Hízók eladók Nemesócsán
150-180 kg súllyal, irány ár
1,40 €/kg. Tel.: 0907 209
821.
• Hľadám doučovateľku zo
slovenského jazyka v KN.
Tel.: 0908 683 510.
• Szlovák nyelvi korrepetá-
lást keresek, KN. Tel.: 0908
683 510.
• Eladó családi ház Marcel-
házán, ár: 12.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Kiadó vagy eladó 2-szo-
bás átépített lakás, saját fű-
téssel, KN. Tel.: 0905 693
137.
• Eladó Honda márkájú
csónakmotor, kitűnő álla-
potban, látni kell. Tel.:
0905 187 870.

• Eladó kis és nagy mély-
hűtő, női bicikli. Tel.: 0905
254 372.
• Gondozást vállalok Nagy-
megyeren, Lakszakállason
vagy Komáromban. Tel.:
0908 952 704.

• Banki és nem banki hite-
lek összevonása, adósság-
rendezés. Munkatársakaat
keresek. Tel.: 0905 587
413.
• Térkő, betonkerítések, fű-
hézagos betonkockák gyár-
tása és szerelése. Tel.:
0908 042 655.
• Eladó lány-bicikli, jó álla-
potban, ára: 60 €. Tel.:
0918 496 430.
• Eladó Őrsújfalun 30 á
gyümölcsös, alápincézett
34 m2-es épülettel. Tel.:
0905 979 492.

Villanyszerelés és javítás.
Tel.: 0907 226 059.

• Eladó új Nokia 610, ára:
110 €. Tel.: 0948 501 466.
• Gond van a kútjával? Hív-
jon, segítek, fúrás – öntö-
zés. Tel.: 0908 089 360.

• Garázs kiadó a Považská
3 alatt, április 15-től. Tel.:
0908 055 844, KN 35 €/hó.
• Eladó 3-szobás téglalakás
a Gazda utcán, ára: 31.000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Prenajmem 2-izbový byt,
E.B. Lukáča, cena: 270 €.
Tel.: 0915 048 903.
• Kiadó 3-szobás átépített,
félig berendezett téglala-
kás, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Eladók vietnami kismala-
cok egész évben, ár 20 €-
tól. Tel.: 0902 040 372.
• Olcsón eladó: 2 létra, ágy,
asztal, konyhai szekrény,
TV-asztal. Tel.: 0904 911
773.
• Bérbe adó garázs a Ba-
rátság utcában (villany,
víz). Tel.: 0904 223 521.

NyERTESüNK
Páros belépőjegyet nyert a Zenés est musical sztárok-

kal cimű műsorra: Gubien Rózsa Nemesócsáról. 
Belépőjegyét szerkesztőségünkben veheti át.

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victo-
rytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las, Nagykeszi. www.pro-
ficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

• Eladó íróasztal, hat fió-
kos, 15 €. Tel.: 0918 496
430.
• Eladó mázsa + súlyok,
200 kg gyári, 60 €. Tel.:
0905 847 531.

• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után.
Tel.: 0905 847 531.
• Eladó kerekes kuka, kb.
125 l, ár: 25 €. Tel.: 0905
847 531.
• Kutyakozmetika Gútán. Új
szalon, profi kozmetikus!
Tel.: 0908 125 930.

• Hľadám brigádu na so-
boty a nedele, aj do Kauf-
landu a Tesco. Tel.: 0919
317 813.

• Eladó 2-szobás részben
felújított lakás a Komenský
utcán. Tel.: 0944 928 952.
• Szobafestést, glettelést
vállalok. Tel.: 0919 317 813.
• Eladó 2 db új fa kerti pad
asztallal féláron: 200 €.
Tel.: 0915 270 685.
• Eladó 13-áras közműve-
sített telek a szigetben, ára
26.000 €. Tel.: 0905 230
373.

Zetor traktorokat keresek
megvételre, bármilyen ál-
lapotban. Tel.: 0905 950
930.

Gyorskölcsönök 24
órán belül. 

Tel.: 0907 452 538.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580 

Jednoduchšie to už ani nejde !
Stačí zavolať alebo napísať email a nikam

nemusíte chodiť.
Poistenie, možnosť výberu poisťovne -

úvery - staveb. sporenie - investovanie a to
také, ktoré Vám aj ochráni hodnotu Vášho
majetku - audit existujúcich zmlúv - elektrina,
plyn od stabilného dodávateľa až o 15% lac-

nejšie. +421 903 317 285, jozef.bagin@gmail.com

Megír juk-e lkészí t jük:
nyugdíjasoknak a kon-
cessziós (RTVS) illeték
kedvezmény igénylésére
szóló kérvényét. Az alábbi
igazolások szükségesek:
a Szociális Biztosítótól a
nyugdíj elismeréséről
szóló határozat, SIPO,
személyi igazolvány.
Iroda: Európa udvar, Mál-
tai ház (fagyizó utcája).
Tel.: 0948 023 888. Nyitva
tart.: Hé-Sze-Pé.: 9.00-
12.00, 15.00-17.00.

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervize-
lése. Servis plastových
okien a dverí. Tel.: 0918
262 260.

Dňa 5.5.2013 organizu-
jeme zájazd do Bojníc
na Festival duchov a
strašidiel. Odchod z
Hurbanova o 7,30. Pre-
hliadka: ZOO, Dinopark,
zámok. Cena: 15 eur/os.
(autobus, sprievodca,
poistenie). Info: 0948
262 144, 0918/697 959.

Napíšeme-pripravíme dô-
chodcom žiadosť súvi-
siacu so zľavou na kon-
cesný poplatok pre RTVS.
Sú k tomu potrebné tieto
potvrdenia a doklady: od
Sociálnej poisťovne po-
tvrdenie o priznaní dô-
chodku, SIPO, občiansky
preukaz. Kancelária: Ná-
dvorie Európy, Maltský
dom (ulička predajne
zmrzliny). Tel.: 0948 023
888. Stránkové hodiny:
Po-Ut-Pi.: 9.00-12.00,
15.00-17.00

Fotózásokra, Szépség-
versenyekre, Divatbemu-
tatókra, Hostess mun-
kákra, Tv és Reklámfilm
szerepekre keresünk 6 és
50 év közötti Hölgyeket és
Urakat mellékállásban!
Feltételek, további infor-
mációk és jelentkezés:
www.mondecaste.hu ol-
dalon!

Szatelitek szerelése és
javítása (Digi, Magio,
UPC), digitális antennák
szerelése hétvégén is.
Tel.: 0908 132 362.

Eladó 461 m2-es kert, há-
zikóval Kabátfalun, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 403 495.
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOšKOLA  ELÁN
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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V utorok 2. 4. predpokladám v našom re-
gióne zrána ešte dosť chladno, oblačno ale
bez zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C,
denná teplota od + 6 do + 8  ̊C. Slabý V vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 3. 4. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, k večeru prechod
studeného frontu, oblačno, k večeru až za-
mračené s občasným dažďom, v noci pre-
chod do sneženia. Množstvo vlahy do 4
mm. Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C, cez
deň od  + 8 do + 10  ̊C, v noci ochladenie.
Mierny SZ vietor do 5 - 7 m/s. (od 18 – 25
km/h.)  
Vo štvrtok 4. 4. predpokladám v našom
regióne silné ochladenie, veľká oblačnosť
až zamračené s občasným snežením.
Množstvo snehu do 8 cm. Nočná teplota
od  0 do + 2  ̊C, cez deň podobne od 0 do
+ 2  ̊C.  Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od
29 – 29 km/h.) 
V piatok 5. 4. predpokladám v našom re-
gióne stále veľmi chladno, veľká oblačnosť
až zamračené s občasným snežením alebo

aj dážď so snehom. Množstvo snehu do 
5 cm. Nočná teplota okolo - 3 do - 1  ̊C,
denná  teplota od + 2 do + 4  ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 6. 4. predpokladám v našom re-
gióne zrána veľmi chladno, cez deň príjem-
nejšie, väčšinou polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 7  do - 4  ̊C, denná 
teplota od + 8 do + 10  ̊C. Slabý S vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 7. 4. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, oblačno s malou
možnosťou dažďových prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 2 do 
+ 4  ̊C, cez deň od + 10 do + 12  ̊C. Mierny
SZ vietor do 5 - 7 m/s. (od 18 – 25 km/h.) 
V dňoch 4. 4. - 6. 4. môže nastať aj zmena
v predpovedi, nejasné modely.
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam spočiatku ešte
dosť chladné počasie, ku koncu týždňa so
slabým oteplením.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 2. 04. 2013 - 07. 04. 2013

Darovanie krvi je prejavom
zodpovednosti, úcty a lásky.
Krv je nenahraditeľná a záro-
veň najvzácnejšia tekutina,
ktorá v mnohých prípadoch
zachraňuje ten najväčší dar,
ktorý sme dostali, a tým je ži-
vot. „Teší nás, že pravidelne
chodia už stáli darcovia krvi,
medzi ktorými sú aj študenti
stredných odborných škôl a
gymnázií, pričom pribúda aj
mnoho novodarcov,“ uviedla
pani primárka oddelenia he-
matológie a transfuziológie
MUDr. Elena Hrabovská s
tým, že odbery majú naplá-
nované v komárňanskom
okrese už na celý rok 2013.

Komárňanské oddelenie

hematológie
a transfuzio-
lógie sa zú-
častnilo Va-
lentínskej
kvapky krvi
už po nie-
koľkýkrát. „V
roku 2012 pri-
šlo v rámci Valentín-
skej kvapky krvi darovať krv
až 62 žiakov a 161 viacná-
sobných darcov. Tento rok to
bolo o 54 darcov viac, čo nás
veľmi potešilo,“ dodala pri-
márka MUDr. Elena Hra-
bovská.

Bc. Marta Csergeová, 
tlačová hovorkyňa 

AGEL SK a.s.

Miestny odbor Matice slovenskej v Ne-
s vadoch organizuje celý rad rôznych

podujatí. Takmer každý mesiac majú pre
svojich priaznivcov pripravené čosi nové.
O pár dní predstavia prvé dielko novoza-
loženého ochotníckeho krúžku. Pôsobia
v ňom deti od 8 rokov, ale aj nadšení do-
spelí, takmer päťdesiatnici.  

„Mal som trošku obavy, ako to celé do-
padne, predsa len, je to trochu iné ako v Ko-
márne, ale výsledok je pre mňa ohromujúci,
skonštatoval Jozef Černek, režisér študent-
ských predstavení, ktorého si na nacvičenie di-
vadelnej hry pozvali matičiari z Nesvád.

Ochotnícke divadlo tu založili koncom mi-
nulého roka a už 24. marca 2013, sa predsta-
vili verejnosti, a to Snehulienkou, ktorú presne
na mieru tohto jedinečného divadelného
krúžku upravil sám režisér.

Krúžok je jedinečný v dvoch smeroch. V pr-
vom rade svojou vôňou človečiny.  „Otecko za-
hrá svoju úlohu poľovníka, hneď na to predčí-
tava svojmu synovi, ktorý sa len učí čítať, aby
ten mohol zahrať trpaslíka. Zlá kráľovná keď
dohrá, pomôže otáčať kulisy a pre Snehu-
lienku skomponovala pieseň,“  popísal nám
bežnú skúšku Černek.   „Zrejme  aj veľkí dra-
matici ako Shakespeare alebo Ionesco, keď
písali svoje hry, mali pred očami práve takúto
zanietenosť,“  dodáva nadšený režisér.

Vekový rozdiel medzi hercami je okolo šty-
ridsať rokov, to dáva celému ochotníčeniu
ďalší jedinečný rozmer. Aby zvládli živosť detí,
ktorým samozrejme divadelné skúšky môžu
pripadať nudné, inšpicientku robí ich mama. 

Divadelníci v Nesvadoch hru upravili tak,
aby deti mohli ostať samé sebou. Vo svojich
scénkach sa pomerne dobre bavia a vidieť, že
ich to baví.  Hra má 50 minút a hoci je to nes -
vadská prvotina, už má aj dve skladby. Prvá je
dielom v okrese už známej autorskej dvojice
Černek (text) - Peter Emmer (hudba).  Druhá
je dielkom Nesvadčanky, Janky Pňačekovej, v
hre predstavuje Temnú kráľovnú a hudbu do-
tvoril Nebojša Popič, skvelý hudobník z Ne-
svád, ktorý počas celého predstavenie vytvára
hudobný doprovod. 

„Za tých pár týždňov v Nesvadoch tí ľudia
vytvorili ohromné dielko. Dali nakresliť profe-
sionálne kulisy, zohnali úžasné kostýmy, bola
to úžasná skúsenosť a určite mi to bude chý-
bať. Už dnes je jasné, že toto nie je posledná
hra, ktorú nesvadskí ochotníci uviedli. Mys lím,
že o nich ešte budeme dlho počuť. Veľmi im
držím palce,“ uzatvára Černek.

Snehulienku nesvadskí divadelníci uviedli
prvýkrát 24. marca, no záujem divákov je už
dnes značný a tak je takmer isté, že ďalšie re-
p rízy a aj umelecké turné ochotníkov nenechá
na seba dlho čakať. 

Jana Pipíšková

Ďalšie nebezpečné bábiky
Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu

v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý
bol oznámený do systému RAPEX Českou republikou,
a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia. 

Ide o nasledovný výrobok: Bábiky
„Doll Lady Like Princess“, Item No:
4915353, B: 576, Bar kód:
8713149153538. Krajina pôvodu: Čína.
Popis výrobku: Bábiky sú 16 cm vysoké
a majú oblečené dlhé sukne a pod-
prsenky, vlasy majú rovnakej farby ako
oblečenie (oranžové, fialové a žlté). Žltá
bábika znázorňuje morskú pannu. Vý-
robky sú balené vo farebných kartóno-
vých škatuľkách s priehľadným plasto-
vým oknom na prednej strane. Na vý-
robku sa nachádza označenie CE, Bar kód a piktogram ve-
kovej kategórie 0 - 3. Druh nebezpečnosti: chemické riziko
– poškodenie zdravia. Príčiny nebezpečnosti: V plastovom
materiáli, z ktorého sú bábiky zhotovené, bolo zistené nad-
limitné množstvo ftalátov, konkrétne bis(2-etylhexyl) ftalátu
(DEHP). Opatrenia na ochranu trhu: Kontrolovanému sub-
jektu boli uložené záväzne pokyny: neponúkať a nepredávať
nebezpečné výrobky a informovať spotrebiteľov oznamom na
prevádzke po dobu 30 dní o možnosti vrátenia predmet-
ného výrobku s následným vrátením kúpnej ceny. Spotrebi-
teľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri
uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku. 

Týždeň dopravnej výchovy
na ZŠ Hurbanovo
Spríchodom jari  sa ruka v ruke prebúdza aj naše školské mobilné dopravné ihrisko.

V tomto školskom roku sme boli úspešnými v programe  Nadácie Volkswagen
Bezpečne na cestách. Vypracovali sme projekt pod názvom „Zelená je voľná, červená
je stáť! Malí aj veľkí si to musia pamätať!“ a získali sme 2 000 €. Túto sumu použijeme
na zakúpenie semaforov, pomocou ktorých budeme precvičovať na dopravnom ih-
risku správanie sa cyklistov, kolobežkárov, či chodcov.

Od 11. do 18. marca pani
učiteľky 1. stupňa pripravili
pre svojich žiakov  i deti z
materských škôl mesta
hravé projektové vyučovanie
dopravnej výchovy v trie-
dach.

Herňa školy ožila doprav-
nou križovatkou, netradič-
nými semaformi, úlohami o
dopravných značkách, skla-
dačkami dopravných pros -
triedkov. Každý žiak si vy-
skúšal svoje schopnosti na
hravých stanovištiach. Za
svoju usilovnosť bol odme-
nený pečiatkou, omaľovan-
kou, či pochvalným listom.

Na ďalších vyučovacích
hodinách  žiaci svoje zážitky
z herne premenili na vý-
tvarné plagáty, koláže,
kresby s tematikou doprav-

nej výchovy. V interaktívnych
učebniach si zopakovali do-
pravné predpisy prostredníc-
tvom kvízov, hier v softvéro-
vom programe, či v  pekných
prezentáciách. 

Vedenie školy, pani uči-
teľky, pani vychovávateľky

veria, že úsilie malých aj veľ-
kých v precvičovaní doprav-
nej výchovy v triedach i na
mobilnom dopravnom ihrisku
bude pre bezpečnú budúc-
nosť detí nášho mesta veľ-
kým prínosom. 

Text a foto: ZŠ Hurbanovo

Malé divadlo s veľkým srdcom 
a ohromnou dávkou človečiny

Príchod jari ukončil tohtoročnú 
Valentínsku kvapku krvi
Všeobecná nemoc-

nica Komárno, pre-
vádzkovaná neziskovou
organizáciou FORLIFE a
manažérsky riadená
skupinou AGEL, sa aj
tento rok pripojila k akcii
Valentínska kvapka krvi,
ktorá sa začala 14. 2.
2013 a skončila sa včera.
Na oddelenie hematoló-
gie a transfuziológie
Všeobecnej nemocnice
v Komárne prišlo tento
rok darovať najcennej-
šiu tekutinu až 49 žiakov,
208 viacnásobných dar-
cov a 20 prvodarcov len
v rámci tejto nezištnej
akcie.

Mestské kultúrne stredisko, Komárno, Hradná 1,

D E Ň   Z D R A V I A  -  20.  apríl  2013
Prednášky:
9.05 Parazity, mikroorganizmy v ľudskom tele a ich alter-
natívna diagnostika, Ing. Mgr. Silvia Pákozdi Kučerová
(Komárno) – v jazyku slovenskom, 10.45 Varíme zdravo a
hravo, Ing. Gabriela Žlebeková (Bratislava) – v jazyku
slovenskom.
12.00 Liečivé účinky byliniek, Kati Niké (Tatabánya) – 
v jazyku maďarskom, 13.15 Už je to tu (Nové usporiada-
nie sveta alebo zlatý vek), Balogh Béla (Budapešť) – 
v jazyku maďarskom, 14.30 Jóga s Veronikou Emmer –
ukážka, 14.45 AVIVA - jednoduché, účinné zdravotné cvi-
čenie pre ženy a mužov, Németh Antalné Andrea (Buda-
pešť) – v jazyku maďarskom, 16.00 Ajurvéda na jar v na-
šej kuchyni, RNDr. Jana Lehotská (Bratislava) – v jazyku
slovenskom, 17.30 Kúzlo zvuku tibetských mís, František
Horváth (Praha) – v jazyku českom, Zmena programu
vyhradená! Poradenstvo – diagnostika – služby – predaj.
Bufet  v priestoroch MsKS.
Celodenné vstupné: 3 eurá, deti do 12 rokov vstup
zdarma, Info: 035 77 13 550, 0905 960 188, 
e-mail: helena.sali@zoznam.sk.



�� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Siena tüze  Ol. dok.film 14.30 Ízőrzők 15.00 Boston Legal 15.45 A szen-
vedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszíne-
lők 21.05 Géniusz, az alkimista 22.00 Az ESTE 22.35 Tudorok

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.05 Caillou 12.10 Gyerekhíradó 12.15 Ge-
ronimo Stilton 12.40 Log Jam 12.45 Mi micsoda  13.10 Animália 13.35
A Nyereg Klub 14.00 Ókori kalandok 14.30 H2O 14.55 Született
kémek, 2. 15.20 Lizzie McGuire 15.40 Animália 16.10 Geronimo Stil-
ton 16.30 Raju, a riksa 16.40 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.10 A kis Ama-
deus 17.40 Kérem a következőt 17.50 Benjamin, az elefánt 18.20
Magyar népmesék 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló
21.10 Pasta 22.20 Munkaügyek

DUNA
7.35 Századfordító magyarok 8.35 Tálentum 9.10 Sportaréna 9.35
Virágzó Magyarország 10.15 Chopin 11.05 Univerzum 12.00 Híradó
12.25 Hungária Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Madarak ideje
15.10 A Hortobágy örökös pásztora 16.05 Zebra 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó, sport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Szép maszkok 21.00 Hírek, sport
21.15 Angyal a hóban 22.55 Kultikon 23.15 Porrá leszünk 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00
Tények  14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív diktál 16.50
Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.35 A rettegés arénája

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Ref-
lektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Ba-
rátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace Klinika 23.30 XXI. század

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay 14.30 Poirot-novellák. 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo 20.00 Miss Marple 22.00 Pá-
rizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ

14.20 Éjszaka a múzeumban 16.30 Die Hard 4 19.00 Columbo: A szu-
perintelligens gyilkos 20.30 Halálra jelölve 22.20 A Feláldozhatók

VIASAT
8.15 A nagy házalakítás 9.15 Hanta Boy 11.10 A dadus  12.10 Egy kap-
csolat szabályai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája  14.05 Éden
Hotel  15.10 Nyomtalanul Belgiumban 17.05 A célszemély 18.00 A
nagy házalakítás 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25 A célsze-
mély 23.25 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 9.05 Menekülés a Vadmacska kanyonből
10.45 Szlovákia szeretlek! Show-műsor 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja
13.55 Konyhatitkaim 14.45 Építs házat, ültess fát! 15.30 Büszkeség
és balítélet 16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Medicopter 117  17.45 Pár-
baj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Senki sem
tökéletes 21.15 Fő, hogy szeretjük egymást 21.45 Doktor House
22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.10 Romulus és Rémus

STV :2
8.30 Folklórműsor 9.20 Alain Robert 10.15 Valós álom  10.50 Kan-
dúrfalva  12.00 Élő körkép 12.30 Mese délidőben 12.55 Folt hátán
folt Mesejáték 13.35 Hogyan keletkeznek a villámok 14.25 Idősek
klubja 14.55 Kapurka – speciál 15.25 Egyházi magazin 15.55 Ukrán
magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik?
18.30 Esti mese 18.45 Mária Duričková írónő portréja 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 A bűntény tudománya 20.50 Rendelő
21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Művészet 2013 22.35 Mozim-
agazin 23.00 Queen – Életünk napjai

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  10.45 Anyám nyakán 12.40 Csillag-
por.  15.05 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS VII. 17.00 Híradó 17.30
Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20
Forr a bor 21.30 Forró vér II.  23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS VII.

JOJ
7.50 Bírósági akták 10.10 A koszorúslányok bosszúja.12.00 Híradó
13.45 Éjszaka a múzeumban 2. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.30 Pa-
nelházi történetek 21.30 Viszlát Szlovákia!  23.00 A Geissen család

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.25 Párizsi helyszínelők 14.10 Forrás-befoglalás 14.20 Út-
ravaló 14.35 Ízőrzők 15.10 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángja
16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú  21.00 Élet-
művész 22.00 Az ESTE 22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.05 Caillou 12.10 Gyerekhíradó 12.20 Gero-
nimo Stilton 12.40 Mi micsoda 13.05 Animália 13.30 A Nyereg Klub
14.00 Ókori kalandok 14.25 H2O 14.55 Született kémek 15.15 Lizzie
McGuire 15.40 Animália 16.05 Geronimo Stilton 16.30 Raju, a riksa
16.40 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.10 A kis Amadeus 17.40 Kérem a kö-
vetkezőt 17.50 Benjamin, az elefánt 18.20 Magyar népmesék 18.30
Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló  21.15 Pasta 22.25 Zöld
Tea 22.50 Noé barátai 23.15 Maradj talpon!

DUNA
8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.30 Híradó 8.35 Angyali érin-
tés 9.25 Táncvarázs 10.15 Építészet  10.45 Szép maszkok 12.00 Hír-
adó 12.10 Vers 12.25 Hungária Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00
Kerekek és lépések 15.50 Az emlékezet helyszínei 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés 19.45 Hej páva, hej páva  19.55 Fekete város
20.55 Hírek 21.15 Sörgyári capriccio 22.45 Kultikon 23.05 Beavatás 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények  14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív dik-
tál  16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Sherlock és
Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Én is karcsú vagyok

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-
show 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.30 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem  16.20 Riválisok 17.20 A gyanú ár-
nyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt  21.30 Szulejmán 13. 22.45 Házon kivül

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay  14.30 Miss Marple: Bűbájos gyilkosok 16.30
Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo  20.00 Poi-
rot 22.00 A hidegsebész  23.05 Jim szerint a világ III.

14.50 Halálra jelölve.  16.40 Képlet. Am.–ang.–ausztrál sci-fi akciófilm
19.00 Columbo. Kapj el, ha tudsz!  20.30 Alien 2. 23.10 A harc szelleme

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok  8.05 A nagy házalakítás  9.05 Harlequin – Egy há-
zasság rejtelmei 11.10 A dadus12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jó-
barátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul
Belgiumban 17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házala-
kítás  19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A Bourne-rejtély  23.55 A célszemély

STV :1
8.05 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet 10.15 Kachora
11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 14.10 Taxi 14.40
Doktor Quinn 15.35 Viharos szerelem 16.25 Időjárás 16.30 Híradó
17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája labdarúgó-
mérkőzés 22.45 Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.25 A körzet II.

STV :2
9.05  Moliére 10.25 Ukrán magazin 10.50 Fókusz 11.30 Hogyan mű-
ködik 11.50 Élő körkép 12.20 Folklórműsor 12.50 Lefújva 13.15 A falu
előtt, a falu mögött 13.50 Hallássérültek tévéklubja 14.15 Bajtár-
sak15.40 Szlovákok a nagyvilágban. 16.05 Magyar magazin 16.35 Ener-
getika 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.25 Mese
18.35 Tesztmagazin 18.45 Svédország–Szlovákia jégkorong-vb elő-
készületi mérkőzés 21.30 Hírek, sport 22.05 Egy bakfis érzelmei 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.45 A másik nő férje
12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták  14.40 Monk  15.35 Két pasi
– meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Forr a bor
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük leg-
titkosabb álmát 22.30 Hírek 23.00 NCIS  23.55 Monk

JOJ
6.05 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont
22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró
13.55 Gasztroangyal 14.50 Forrás-befoglalás 15.00 Boston Legal
15.45 A szenvedélyek lángja 16.30 Rex felügyelő 17.20 Szerencse
Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó,
sport 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország- Horvátország férfi kézi-
labda Eb-selejtező 22.10 Az ESTE 22.45 Nemzeti nagyvizit 23.15 Rej-
télyes XX. század 23.45 Híradó 23.55 Boston Legal

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.10 Caillou 12.20 Geronimo Stilton, a kis
egér kalandjai  12.45 Mi micsoda  13.10 Animália 13.40 A Nyereg Klub
14.05 Ókori kalandok 14.30 H2O 15.00 Született kémek 15.20 Lizzie
McGuire 15.45 Animália 16.10 Geronimo Stilton, a kis egér kalandjai
16.35 Raju, a riksa 16.45 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.15 A kis Ama-
deus17.40 Kérem a következőt 17.50 Benjamin, az elefánt 18.30 Me-
sebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta 22.20 Angi
jelenti 22.45 Európai szemmel 23.10 Maradj talpon!

DUNA
8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.35 Angyali érintés 9.25 Lyuka-
sóra  9.50 Határtalanul magyar 10.30 Pannon expressz 11.00 Fekete
város 12.00 Híradó 12.30 Hungaria Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00
Univerzum 15.50 Kezedben a jövő! 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45
Hej páva, hej páva 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali
érintés 19.45 Hej páva, hej páva 19.55 Nyolc évszak 1. 21.00 Hírek 21.15
Akli Miklós Magyar film 22.40 Kultikon 23.00 MüpArt classic 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények  14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív dik-
tál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-
show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.30 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A
gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 Igazságosztók I.  22.30 A rejtély 

STORY TV
14.30 Poirot-novellák 15.30 Downton Abbey 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 19.45 Poirot-novellák 20.55
Labdarúgó Európa Liga 23.15 Jim szerint a világ 

14.15 Alien 2. 17.00 A Feláldozhatók 19.00 Columbo  20.30 Total Re-
call  22.45 Riválisok. Am. akciófilm

VIASAT
5.50 Gyilkos sorok 7.50 A nagy házalakítás 8.45 A Bourne-rejtély
11.10 A dadus  12.10 Egy kapcsolat szabályai  12.40 Jóbarátok 13.10
Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban
17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házalakítás  19.00
Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi  21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25 A célszemély
23.25 CSI: New York-i helyszínelők 

STV :1
7.40 Életöröm 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.30 A körzet
10.20 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.15 Nők klubja 13.55 Fő-
zőshow 14.40 Doktor Quinn  15.30 Viharos szerelem 16.30 Medi-
copter 117 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 20.10 Miss University SZK 2013. Szépségverseny 22.05
Borgiák  22.55 A körzet  23.35 Medicopter 117 

STV :2
10.05 Dunai flottila 10.30 Magyar magazin 10.55 Fókusz 11.35 Építészet
12.00 Élő körkép 12.45 Szívélyes üdvözlet 13.20 Rendőrségi magazin
13.50 Idősek klubja 14.15 Országos társastánc bajnokság 15.25 Pozsony
felszabadítása 15.55 Romamagazin 16.20 Függő vagyok? 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről 18.30 Mese 18.40 Ter-
mészetbarátmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 A tudo-
mány története 20.45 Labdarúgó Európa Liga mérkőzés 23.00 Sport 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Feleségcsere 10.45 Míg a gyanú
el nem választ 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták14.40 Monk
15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Ref-
lex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Forr a bor 21.30 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS 

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Dr. Csont II., 12.
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30
Dr. Tökéletes 22.45 A Geissen család  23.45 Dr. Csont 

SZERDA, április � CSÜTÖRTÖK, április �

TVműsorTVműsor április 2 - április 7
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

KEDD, április �

A szultán továbbra is rodoszi hadjára-
tára készül. Elrendeli seregei toborzá-
sát, és új hajók megépítését. Rodosz to-
vábbra sem veszi komoly fenyegetésnek
az Oszmán Birodalmat.

Szulejmán • 21.30 • rTl KlUB

Az orosz elnök hirtelen meghal, szinte
ismeretlen utódja nyugtalanságot kelt az
amerikaiak között. Jack Ryan (Ben Aff-
leck) az egyetlen, aki közelebbről is is-
meri az új elnököt és gondolkodását.

A rettegés arénája • 21.35 • TV 2

Az 1800-as évek elején játszódó, valós tör-
ténelmi személyeket megidéző történet fő-
hőse Akli Miklós (Hirtling István), Ferenc
császár udvari bolondja.

Akli Miklós • 21.15 • DUNA TV

Programajánló

KoS 
Olyan emberekkel kell töltened az
idődet, akik minden szavadban
kételkednek. Állj ki magadért,
enélkül nem vesznek komolyan.
BIKA
Negatív hatással van rád egy a
közelmúltban történt esemény. Ne
légy annyira ingerlékeny, mert
könnyen megbánthatsz másokat.
IKrEK
Kedvesed vagy a legjobb barátod
mély lelki válságban van. Szük-
sége van ma rád, hogy egy kicsit
felturbózd az önbizalmát! Segíts
rajta, de ne legyél erőszakos.
ráK
Nemrég találkoztál valakivel, aki-
vel kölcsönös a szimpátia és
azonnal felbolygatta a megszokott
kis világodat. Ő megteszi a követ-
kező lépést, ám te megijedsz egy
kicsit ettől.

oroSzláN
Sikerül megbántanod az egyik ba-
rátodat. Ne csodálkozz, ha ma-
gadra hagy, mert olyat mondtál
neki, amit sok időbe telik, mire
megbocsájt.
Szűz
Úgy gondolod, hogy könnyebb el-
bújni a legújabb tendencia mögé,
mint váltani és a járatlan utat ki-
taposni. Merd elővenni az ötletei-
det, nem fogod megbánni!
MérlEg
Könnyedén átsiklasz a rossz dol-
gok felett és csakis a pozitívu-
mokra koncentrálsz. Bármilyen
helyzetből megtalálod a kiutat és
ez erőt ad a hét további részére is.
SKorpIó
Egy kicsit túlterhelt vagy. Vegyél
egy forró fürdőt, olvass szórakoz-
tató könyvet, és ne gondolj a más-
napra.

NyIlAS
Ha felszedtél néhány fölös kilót, itt
az ideje, hogy minden akaraterő-
det, bátorságodat összeszedve
hátat fordíts a csábító étkeknek.
BAK
Rengeteg energiád van, úgyhogy
nem esne nehezedre segíteni ki-
csit a szeretteidnek. Nem elvárás
a részükről, de elsimíthatnád a
konfliktusokat.
VízöNTő
Vedd könnyedén a dolgokat. Ha
úgy érzed, hogy használhatatla-
nok a terveid, találj ki mást, a lé-
nyeg, hogy ne görcsölj rá a dol-
gokra.
HAlAK
Biztosra kell menned a munkád-
ban, s mindig nagyon érthetően
és világosan fogalmazni, mert
könnyen félreérthet valaki vala-
mit, ami rossz fényt vethet rád.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota: Nyitott műhely. Múzeumi restaurálás
és állományvédelem a Veszprém megyei közgyűj-
teményekben,  május 25-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum:
A dunai árterek madárvilága -
Az északi pocok titokzatos
élete. A Pozsonyi Területi Ter-
mészetvédelmi Egyesület in-
teraktív vándorkiállítása június
15-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Dél-Szlovákia vadászható vadjai és a Komáromi
Területi Vadászkamara 2012. évi trófeáinak bemu-
tatója, április 15-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: A Fazonigazítás című kiállítás má-
jus 5-ig tekinthető meg. 
Jókai Színház: Április 4-én, 18.00 Vasmacska
Filmklub - Fliegauf Bence: Csak a szél.
VMK: Egészségnap  - április 20.
Előadások: 9.05 Élősködők, mikroorganizmusok az
emberi testben és alternatív diagnosztizálásuk, Ing.
Mgr. Silvia Pákozdi Kučerová (Komárom) – szlovák
nyelven, 10.45 Főzzünk játszva, egészségesen! Ing.
Gabriela Žlebeková (Pozsony) – szlovák nyelven,
12.00 A gyógynövények gyógyító hatásai, Niké Kati
(Tatabánya) – magyar nyelven, 13.15 Már jelen van
(A világ új elrendeződése, avagy az aranykor), Ba-
logh Béla (Budapest) – magyar nyelven. 14.30 Jóga
Emmer Veronikával – bemutató. 14.45 AVIVA - egy-
szerű, gyógyhatású torna nőknek és férfiaknak, Né-
meth Antalné Andrea (Budapest) – magyar nyelven.
16.00 Ayurveda a tavaszi konyhában, RNDr. Jana
Lehotská (Pozsony) – szlovák nyelven. 17.30 A tibeti
tálak varázslatos hangja, František Horváth (Prága)
– cseh nyelven. A műsorváltoztatás joga fenntartva!
Tanácsadás – bemutatók – diagnosztika – szolgál-
tatások – árusítás. Büfé és teázó a helyszínen!,
Egésznapos belépődíj: 3 euró,12 éves korig a belé-
pés díjtalan. Infó: 035 77 13 550, 0905 960 188

Horoszkóp

Az 555 éve királlyá választott Hunyadi Mátyás képmása díszíti az idei Csíksomlyó expressz és
Székely gyors zarándokvonatot, a szerelvény hatodszor visz majd zarándokokat a csíksomlyói

pünkösdi búcsúra. Május 17-én a Csíksomlyó zarándokvonat Szombathelyről indul, majd Budapesten
a Székely gyors kocsijai csatlakoznak a vonathoz a négynapos útra. A mozdony, amely április kö-
zepétől lesz látható a forgalomban, fekete, arany és ezüst színű, és Mátyás királyt, illetve a Vajda-
hunyad várát is ábrázoló grafikai elemek díszítik majd. A majdnem fél kilométer hosszú vonatra 1100
utas fér fel - mondta el T. Hámori Ferenc, az egyik szervező. Az idei zarándokvonatok fővédnöke
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. 

Utazás

Mátyás király képmásával díszítik a zarándokvonatot

ANégyszögletű kertet (Giardino quadrato) III. Pál pápa (1534-
1549) építtette a Vatikán Múzeum mellé azzal a céllal, hogy

illusztris vendégei itt pihenhessenek meg. Ő volt az, aki Michel -
angelót megbízta az Utolsó ítélet megfestésével a Sixtus-kápol-
nában. A közel egy hektárnyi „olasz kertben” formára vágott bok-
rok és virágokkal beültetett geometriai formák váltakoznak. A
kertet Jacopo Meneghino ferrarai építész tervezte a pápának. A
kertet azért nyitották meg, hogy a Vatikáni Múzeum évi több mint
ötmillió látogatója megpihenhessen a gyönyörű környezetben, a Szent Péter bazilika kupolája, a va-
tikáni képtár fala és a vatikáni domb között. A Vatikáni Múzeum nyitva tartása alatt látogatható kert-
ben padokat állítottak fel, és őrök vigyáznak a reneszánsz kertre. -mti-

Megnyilt a vatikáni Négyszögletű kert

Humor
- A feleségemet megleptem a

„Hogyan takarékoskodjunk?"
című könyvvel.

- No és? Sikeres volt?
- Nagyon. Azóta nem do-

hányzom és nem iszom.
☺ ☺ ☺

Két ivócimbora beszélget:
- Hát téged ki marcangolt így

össze?

- Tegnap véletlenül józanul
mentem haza és a kutyám nem
ismert meg. 

☺ ☺ ☺
A főnök előhúz egy bikinit a

fiókjából és átadja az új titkár-
nőjelöltnek:

- Kisasszony, először is töltse
ki ezt, a többit majd meglátjuk.

☺ ☺ ☺

A férj hazarohan, kicsapódik
az ajtó, és zilálva ordítja a fele-
ségének:

- Mindent tudok!
- Akkor azt mondd meg drá-

gám, hogy mikor volt a Rigó-
mezei csata?!

☺ ☺ ☺
- Hogy hívják a bűvös lovat? 
- Varázsló. 

Rév, 
Magyar Kultúra Háza:

Április 11-én, 18.00 órakor Má-
rai-est „Köszönöm a sorsnak,
hogy ember voltam”. Vendég:
Szegedy-Maszák Mihály, Szé-
chenyi-díjas irodalomtörténész.
A belépés díjtalan.
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján  9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Élet-
művész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Történetek a nagyvi-
lágból 15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex
felügyelő  17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Műked-
velő műkincsrablók 21.45 Az ESTE

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.15 Geronimo Stilton, a kis egér kalandjai
12.40 Mi micsoda 13.05 Animália 13.35 A Nyereg Klub, 38. 14.00 Ókori
kalandok 14.30 H2O: Egy vízcsepp elég  14.55 Született kémek, 5.
15.20 Lizzie McGuire, 33. 15.40 Animália16.05 Geronimo Stilton, a kis
egér kalandjai 16.30 Raju, a riksa 16.40 Blinky Bill 17.05 Caillou 17.10
A kis Amadeus 17.40 Kérem a következőt 17.50 Benjamin, az elefánt
18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Waczak Szálló 21.10 Pasta. 22.20
MNASZ autós magazin 22.45 Átok 

DUNA
8.05 Kultikon 8.20 Hej páva, hej páva 8.35 Angyali érintés 9.25 Aka-
dálytalanul 9.55 Hazajáró 10.30 Csellengők 11.00 Nyolc évszak  12.00
Híradó 12.25 Kávéház. Kérek egy szimplát! 13.00 Kívánságkosár 15.00
Zodiákus. Ikrek 15.25 Magyar elsők 15.45 Gyökerek 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.45 Hej páva, hej páva 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 PMFC-Matias - Győri ETO FC labda-
rúgó- mérkőzés - OTP Bank Liga 21.15 Montalbano felügyelő  23.10
Hírek, sport 23.20 Kultikon 23.40 Koncertek az A38 Hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki  14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív dik-
tál 16.50 Csapdába csalva 17.55 Update konyha 18.30 Tények 19.25
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Spancserek
Am. vígjáték

8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Ref-
lektor  13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában, 156.
18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Ba-
rátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az egység

STORY TV
13.30 Gordon Ramsay  14.30 Fennakadva a fán  16.30 Jim szerint a
világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Pillangó a sötétség ár-
nyékában 20.00 Poirot-novellák 21.00 Született feleségek 23.05 Jim
szerint a világ

14.10 Poseidon. Am. akciófilm 15.55 Trója 19.00 Columbo. Ölj meg,
ölelj meg! 21.00 Tökéletes katona. Am. akciófilm 23.05 A bizalom ára

VIASAT
6.10 Gyilkos sorok 8.10 A nagy házalakítás 9.10 Szerelem, receptre.
11.10 A dadus 12.10 Egy kapcsolat szabályai 12.40 Jóbarátok  13.10
Szívek szállodája  14.05 Éden Hotel 15.10 Nyomtalanul Belgiumban
17.00 Sztárkoktél 17.05 A célszemély 18.00 A nagy házalakítás 19.00
Szívek szállodája 19.50 Sztárkoktél 19.55 Carrie naplója 20.55 Kert-
városba száműzve 21.25 Álomcsapda.

STV :1
7.45 Életöröm. Elena Galanová-portré 8.15 Párbaj 8.45 Családi vetél-
kedő 9.35 A körzet 10.25 Kachora  11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.15 Nők klubja 14.00 Gasztromóniai kalauz 14.35 Doktor Quinn
15.30 Viharos szerelem  16.25 Időjárás-jelentés 16.30 Híradó 17.00
Medicopter 117 – A légimentők Ném. sorozat 17.50 Párbaj. Vetél-
kedő 18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthí-
rek 20.10 Szlovákia szeretlek! 21.20 Zsaruk a központból. . 22.15
Halálos közellenség 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Fekete haj Bábjáték 9.00 Az első csalódás  10.00
A tudomány spektruma 10.30 Romamagazin 10.55 Fókusz 11.35 A
természet közelről 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Anya
tudja a legjobban 13.45 Cirkusz, cirkusz fesztivál 14.35 Sportfeszti-
vál – Trencsén 15.40 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 16.05
Szemtől szemben 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége
18.25 Esti mese 18.30 A szlovákiai falvak enciklopédiája Zlatá Bana
18.45 Mozdulj! 19.15 Svédország–Szlovákia jégkorong-vb előkészü-
leti mérkőzés 22.00 Monsieur Ibrahim és a Korán virágai 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér  10.45 Amikor felbo-
rul a bölcső 12.40 Rex felügyelő  13.40 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex
17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.30
Colombiana 23.50 Gyilkos elmék 

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Szójáték 15.00 Panelházi törté-
netek 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 20.30 Panelházi történetek 21.30 A legfi
nomabb szlovákiai torták 23.00 A nagyon nagy Ő 

M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.45 A közösség
szolgálata 10.10 A fa ajándéka 10.40 A sokszínű vallás 10.55 Evan-
gélikus magazin 11.20 Metodista ifjúsági műsor 12.01 Hírek 12.05
Világ Kép 12.35 2014 FIFA World Cup. Labdarúgó-vb magazin 13.05
TeleSport. Sport7 13.35 Úticélok. Prága 13.55 A jéghegy, amely el-
süllyesztette a Titanicot. Ang. természetfilm 14.50 Titanic. Am.–
kanad.–magy tévéfilm, 2/1. 16.25 Szombathelyi Haladás– Ferenc-
város FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés, élő 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Magyaror-
szág szeretlek! 21.30 A másik Boleyn lány. Am.–ang. tört. dráma

M2
6.00 Engedjétek hozzám 6.05–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekek-
nek 11.45 Holle anyó Ném. mesefilm 12.45 Táncakadémia 13.10 Csa-
jok a zŰrből 13.35 Született kémek 15.40 Keménykalap és krumpliorr
16.35 Dr. Téboly varázsműhelye 17.25 Raju, a riksa17.35 Rejtélyek
Tesz-vesz városban 18.00 Caillou 18.05 Benjámin, az elefánt18.35
Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Doc Martin 21.25
Játsz/ma. Am. film 23.30 Élet az amisokkal Ang. dok.film-sor., 6/2.

DUNA
6.25 Gyökerek. Gyertyánliget 7.15 Századfordító magyarok. Weöres
Sándor, költő 8.10 Világ-Nézet 9.05 Új nemzedék  9.35 Törzsasztal
10.30 Elfeledett magyar irodalom 11.00 Római katolikus szentmise
közvetítése Galgagutáról 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők. Pe-
nyige 12.50 Esős vasárnap. Magyar film (ff .) 14.30 Hazajáró. Kézdi-
szék 15.00 Szerelmes földrajz 15.35 Hogy volt?! Bánff y Györgyre
emlékezünk16.30 Családunk szégyene. Magy. film 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kér-
ték 20.55 Talpalatnyi föld. Magyar film (ff .) 22.40 Dunasport 22.50
Törzsasztal 23.45 Koncertek az A38 Hajón – Galileo.

6.25 Időnyomozó. Ism. terj. sor, 1. 6.50 TV2-matiné 10.00 Astro-világ
11.00 EgészségMánia 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint TestŐr
12.30 13-as raktár.  13.30 Zsaruvér.  14.30 Hawaii Five-0 II. 15.30 Lán-
goló Chicago Am. sor., 12. 16.30 Beverly Hills-i zsaru. Am. akcióvígjá-
ték (ism.) 18.30 Tények 19.00 Napló – riportmagazin 20.00 A
skorpiókirály  21.45 Vadidegen Am. thriller Fsz.: Bruce Willis 23.50
Zűrös turné (A zenekar látogatása). Izraeli–am.–fr. zenés filmdráma

7.00 Kölyökklub10.15 EgészségKalauz 10.55 Teleshop 11.50 Gaszt-
rotúra 12.20 A Muzsika TV bemutatja 12.55 Dirty Dancing. Am. so-
rozat, 3. 13.25 Tuti gimi VI. Am. filmsor,, 19. 14.30 Őrjítő szerelem
Am. vígjáték 16.30 Szívem csücskei Am.–ném. vígjáték 18.30 RTL
híradó – Esti kiadás 19.00 Cobra 11, 20.00 Míg a jackpot el nem vá-
laszt. Am. filmvígjáték 21.55 Az ítélet eladó Am. thriller

STORY TV
13.30 Jim szerint a világ III., 10. 14.00 Jim szerint a világ III., 11. 14.30
Fapados történetek IX., 5. 15.00 Álomhajó – Seychelles-szigetek.
Ném. film 17.00 A Vatikán ügynöke, 10. 18.00 Foyle háborúja. Ang.
sor., 1. 20.00 Downton Abbey II. A 21.00 Szerelem a végzeten 23.00
A kaptár 2.: Apokalipszis. Ang.–ném.–fr. akciófilm

13.00 Spárta a köbön. Am. vígjáték 14.35 Dumb és Dumber – Dili-
bogyók. Am. vígjáték 16.40 Alkonyat – Újhold. Am. film 19.05 Haláli
fegyver. Am. akcióvígjáték 20.45 Élő fegyver. Am. akciófilm 22.35 A
bosszú börtönében. Am. akciófilm

VIASAT
7.25 Luxusdoki I. 7.50 Topmodell leszek! 8.20 A nagy házalakítás VII.,
13-14. 10.20 Az étterem harcosai 10.50 Trendközelben, 57. 11.20
Sztárkoktél11.50 Szép remények 13.55 Gyagyások serege  16.10
Kenguru Jack. 18.10 A nagy zsozsó 20.00 A célszemély  21.00 CSI:
New York-i helyszínelők  22.00 Haláli hullák hajnala

STV :1
7.05 Időjárás-jelentés 7.10 Rajzfilmek 8.40 Találkozás az öreg man-
dulafa alatt 9.10 Pokoli szerencse Cseh film, 5/1. 10.05 A Föld felül-
nézetből 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő. Vita 13.05 Ügyintézés a hivatalokban 13.35
Titkok kertje  14.30 Filmmeum. Éjszakailovasok 16.10 Postaláda (ism.)
17.15 Fő, hogy szeretjük egymást 17.40 Irány a kert! 18.15 Konyha-
titkaim 19.00 Hírek, sporthírek 20.10 Pamana hangjai Sp. filmdráma,
2/1-2. 22.55 Sporthíradó 23.10 Titkok kertje 

STV :2
8.30 Farmergazdaságok 8.50 Tesztmagazin 9.00 A szlovákiai falvak
enciklopédiája Zlata Baňa 9.15 Éjszaka az archívumban 10.20 A világ
legnagyobb kincsei. Maják – Az esőerdők királyai. Dok.sor. (ism.) 11.05
Kék Jonatán. Mese 12.20 Egyházi magazin 12.45 A szó 13.00 Folk-
lórműsor 14.00 Őrangyalok Talkshow (ism.) 14.30 Família. Magazin
15.00 Országúti kerékpár. Paris-Roubaix, élő 17.10 Az ördögök nem
alszanak. Tévéjáték 17.55 A televízió archívumából 18.30 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Dokumentumfilmklub
20.50 Valerián Stražovecportré. Dok.film 21.40 Lefújva. A hétvége
mérkőzései 22.10 Éjszajka az arcíhvumban

MARKÍZA
6.45 Tom és Jerry 7.15 Kung Fu Panda I.  7.40 Madagaszkár pingvinei
I. 8.00 A dzsungel könyve 2. 9.45 Superman visszatér 13.00 Testre
szabva 13.45 Mr. Bean 14.25 Idővonal. Am. kalandfilm 16.50 Rumlis va-
káció Am.-ném.-ang. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.20 Szupersztár 23.35 Védtelen gyermek Am.–kanad. thriller

JOJ
7.40 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.00 Fantasztikus torták, 18.
11.00 Hol volt, hol nem volt II., 12. 11.55 A hidegsebész Am. krimisor.,
11. 12.55 King Kong. Am. kalandfilm (ism.) 16.55 Bučekék – Nap,
széna, falu. Tévésor. 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Hír-
adó, sport, időjárás 20.30 Jégkorszak 3. 22.35 Húsevő. Ang. thriller

PÉNTEK, április � VASÁRNAP, április �
M1

6:25 A mi erdőnk 6:55 Család-barát 9:00 Kulisszatitkok 9:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai 10:30 Az Omega-sztori 11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Hírek 12:05 Summa 12:35 KorTárs 13:05 Angi jelenti 13:35 Úti-
célok 13:55 Telesport 15:55 Zöld Tea 16:25 Az én világom 16:45 Doc
Martin 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó
20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás  20:15 A három testőr 22:00
Játsz/ma  

M2
6.00–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.05 Tatonka történe-
tei I. 20/9–10. 12.35 Kaja-kalandok Fr. sor., 13/4. 12.55 H2O: Egy víz-
csepp elég I 15.05 Táncakadémia  15.30 Csajok a zŰrből 15.55 Holle
anyó. Ném. mesefilm 16.55 Tatonka történetei I 17.25 A Mézga csa-
lád különös kalandjai I. 17.50 Rajnu, a riksa, 78/47. 17.55 Benjámin,
az elefánt, 52/26. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35
Rocca parancsnok IV., 12/3. 21.30 Ecc, pecc, kimehetsz. Fr. bűnügyi
tévéfilm 23.05 Kasszasiker. Am. zenés sor., 15/2. 23.45 Bp. Honvé–
DVSCTEVA OPT Bank Liga labdarúgómérkőzés

DUNA
6.00 Gazdakör 6.25 Gyökerek. Az Ungvidék 7.10 Kapásjelző 7.40 Ke-
rekek és lépések 8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében 9.25 Akadály-
talanul 10.00 Székely kapu 10.30 Duna design 11.00 Ménes élet.
Osztr. sor., 13/6. 12.00 Híradó 12.30 A törvényenkívüli Am. film 14.30
Táncvarázs. Díjátadó gálaműsor, Budapest 15.20 Önök kérték (ism.)
16.20 2x2 néha 5. Magyar film 18.00 Híradó, sport 18.30 Hagyaték
19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Bánff y Györgyre em-
lékezünk 20.25 Futótűz, 52/10. 21.15 Agora. Máltai–sp. film 23.20
Cigánykerék - Roma Kulturális Fesztivál

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Én is karcsú vagyok (ism.)
12.00 Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 AutóGuru 13.30 Xena V. Am.
sor., 91. 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó
III., 30. 16.30 Kettős ügynök II. Am. sor., 19. 17.30 Irigy Hónaljmirigys-
how 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Beverly Hills-i zsaru. Am.
akcióvígjáték  21.35 Vihar. Am. akció- film, 2/1–2.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Mint a mesében Am. film-
sor., 2. 11.25 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül
12.30 Női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntő mérkőzés 14.15 A zöld
íjász I., 11. 15.20 A hős legendája I., 3. 16.25 Áldatlan állapotban.
Am.vígjáték 18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 A Simpson
család – A film.  21.10 Párizsból szeretettel.  23.05 Deep Impact 2. 

STORY TV
10.30 Dallas, 191–192. 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ III..,
7–9. 14.30 Fapados történetek IX., 4. 15.00 Álomhajó – Panama.
Ném. kalandfilm 17.00 Downton Abbey II., 1. 18.00 Fennakadva a fán.
Fr. vígjáték (ism.) 20.00 Miss Marple: Holttest a könyvtárszobában.
Ang. krimi 22.00 A kaptár 2. – Apokalipszis. Ang.-ném.-fr. akciófilm

12.45 Gyönyörű lányok. Am. vígjáték 15.00 Szabadítsátok ki Willyt! 2.
Am. kalandfilm 16.55 Dumb és Dumber – Dilibogyók. Am. film 19.05
Gagyi mami. Am.-ném. vígjáték 21.00 A barbár. Am.-kanad. film 23.10
Országőti ámokfutás. Am.- kanad. film

VIASAT
6.00 Szerelem, receptre. Ném. film  8.00 10 évvel fi atalabb: A kihí-
vás 9.05 Luxusdoki I., 11. 10.05 Extralarge: Gyémántok. Ol.-am. víg-
játék Fsz.: Bud Spencer 12.00 Dupla vagy semmi 14.15 Carrie naplója
I., 5. (ism.) 15.10 Kertvárosba száműzve I., 5. (ism.) 15.45 Szép remé-
nyek 18.00 Sztárkoktél, 8. 18.30 Az étterem harcosai, 4. 19.00 Ken-
guru Jack  21.10 A gömb. Am. sci-fi akciófilm 23.55 Dupla vagy semmi 

STV :1
6.00 Hírek, sporthírek 6.55 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum meséi
8.25 A boldog pillanat nyomában. Tévésor., 3/1. 9.00 Táncakadémia
26/23-24. 9.55 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor 11.05 Senki sem
tökéletes 12.15 Főzőcske 12.55 Autószalon 13.45 Szerződés nélkül
Ném. film 15.35 Ahová lépek, ott fű nem terem.  17.15 Építs házat,
ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Hullám. Ném. thriller 22.55
Sporthírek 23.10 A pillangó csókja Orosz thriller

STV :2
8.55 A fiatalabb fivér Tévéjáték 9.55 Rendelő 10.20 Az út 10.50 Film
a filmről: A kék tigris 11.05 Anya tudja a legjobban 11.30 A 9. a osz-
tály 12.05 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.05 Szlovákok a nagyvi-
lágban. Ukrajna 13.30 Bajnokok Ligájamagazin 14.00 Gyorsvonat
Tévéfilm 14.35 Napfürdő. Tévéfilm 15.45 Farmergazdaságok 16.10
Tesztmagazin 16.25 Idősek klubja 16.55 A véletlen katasztrófák okai.
Tévéfilm 18.00 Az úton II. 18.30 Esti mese 18.40 Kassa – Európa kul-
turális fővárosa 19.00 Híradó 20.00 A világ legnagyobb kincsei. Maják
20.45 Őrangyalok 21.15 Mozimagazin 21.40 A szlovákiai elit galériája
22.00 Tervezett veszteség. 

MARKÍZA
6.00 Életmentők6.45 Tom és Jerry 7.10 Kung Fu Panda I., 10/4. 7.35
Madagaszkár pingvinei  8.05 Csudakavics Am. filmvígjáték 9.45 Alf II.,
10.10 Kismocsok. Am. filmvígjáték 11.50 Szupersztár 14.45 Szu-
persztár – a döntés 15.20 A macskám, a családom és a fiúk.  17.35
Zita, a nyakamon 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Csak szexre kellesz. Am.
filmvígjáték 22.50 Született pusztító Am. akciófilm

JOJ
6.25 Rajzfilmsorozatok 7.20 Hannah Montana Am. zenés vígjáték
9.35 A világ legszigorúbb szülői  11.40 A Geissen család 12.40 Joe, az
óriásgorilla Am. kalandfilm  15.25 A nagyon nagy Ő Am.–ném. vígjá-
ték (ism.) 18.00 Szójáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sport-
hírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 King Kong Am. film

SZOMBAT, április �

Charles, Roger és George évtizedek óta
dolgoznak biztonsági őrként a múze-
umban. Amikor az új kurátor át akarja
szervezni a gyűjteményt, elhatározzák,
hogy megmentik az ereklyéket. 
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Március 30-án ünnepelte 
10. születésnapját 

Cséplő Gyuszika 
Komáromban.

E szép ünnep 
alkalmából szívből 

köszönti őt 
az egész család.

Március 26-án ünnepelte 
72. születésnapját 

Pintér Gizella 
Izsán.

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik: lánya Erika, élet-

társa Roland és két
unokája Alexandra

és Tivadar, 
akik sok puszit

küldenek a
mamának.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Március 22-én ünnepelte        
65. születésnapját édesapánk 

Teitl József Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből 

gratulál és hosszú boldog életet kíván: 
lányai Moncsi és Tündi, fia Öcsi, vejei
Laci és Gyula, unokái Barbika, Szilárd,
Kittyke és Kiara, akik külön puszilják

a nagypapát!

„Hét éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog,
Hisz most van a Te születésnapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked Viktoriánk.“

Április 1-jén ünnepelte 7. születésnapját 
Néma Viktoria Gútán

E szép ünnep alkalmábol szívből 
gratulálnak és nagyon vidám gyer-

mekkort kívánnak: anyu, apu, hugod
Dominika, keresztapa, mama, papa,
Pityu, Zsolti és az egész rokonság.

Március 17-én ünnepelte 
70. születésnapját 

Fábián Júlia 
Megyercsen.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál, jó erőt és egészséget 

kíván családja.

„ Szeress, hogy szerethessünk, boldog legyél, erre kérünk,
Néha nehéz is az élet, tudd, hogy családtagjaid szeretnek Téged,
A fájdalom is csendesedik, de el sohasem múlik.
Minden napod olyan legyen, mint a mai, vidám, boldog és örömteli.
A Jóistentől csak annyit kérünk, hogy sokáig szerethessünk.”

Brit sajtóértesülések szerint a Spice Girls
négy tagja, Geri Halliwell, Melanie Chis-

holm, Emma Bunton és Melanie Brown sze-
retné újra összehozni a lánycsapatot, ám az
ötödik egykori tag, Victoria Beckham kije-
lentette, hogy nem vállalja a szereplést, mi-
vel ő a divattervezői karrierjére és a csa-
ládjára koncentrál. A többiek azonban ahe-
lyett, hogy négyesben próbálnák feltámasztani
popkarrierjüket, inkább úgy döntöttek, hogy egy tehetségkutató valóságshow-
ban keresnek majd új ötödik tagot a csapatba. A műsor részleteit a Spice Girls egykori me-
nedzsere, Simon Fuller segítségével dolgozzák ki, és minden bizonnyal nagyon hasonlít
majd a tévékben már futó, más énekes realitykre. A tehetségkutatót leghamarabb 2015-ben
rendezhetik meg, annál előbb ugyanis a csapat tagjainak nincs ideje rá. A tervek szerint amint
megtalálják az új tagot, az együttes vele kiegészülve turnéra indul majd. Van egy olyan érzé-
sünk, hogy a kutya sem lesz rá kíváncsi...

A szerencsén múlt, hogy Beyoncét 
nem ölték meg
2011 júniusában a szerencsén és két őrült férfi szomszédján múlott,
hogy a sikeres énekesnőt, Joss Stone-t nem gyilkolták meg. A két, 32
és 35 év körüli férfi terve szerint először elrabolták, majd brutálisan
meggyilkolták volna a fiatal sztárt. Most ismét aktuális lett a hír,
ugyanis a napokban kezdődik meg a tárgyalás. Az eset pontos ki-
nyomozásakor további borzalmas információk láttak napvilágot. A két
férfi ugyanis nem csupán Joss Stone-t, hanem még több sztárt is meg
akart ölni. A naplójukban talált listán olyan nevek szerepelnek, mint
Eminem, Chris Brown és Cheryl Cole. A brit The Telegraph lap sze-
rint, a világsztárt, Beyoncét sem kímélték volna, sőt.

A színésznő pályát módosítana
Katie Holmes nagy fába vágja a fejszéjét. A tavalyi év megannyi meg-

próbáltatása után most új célokat tűzött ki maga elé – és nem is
akármilyeneket. 

Válása óta talán először tűnik úgy (bár akadtak már próbálkozásai),
végre felszálló pályára került: a 34 éves színésznő – akit az Allure Ma-
gazin áprilisi számában fürdőruhadivatot bemutató fotókon is láthatunk
majd – egy interjúban azt nyilatkozta, hogy magánéletében is magas cé-
lokat tűzött maga elé. „Édesapám és testvérem is ügyvédek, és - majd
elválik, mi lesz belőle – én is gondolkozom ezen a pályán.” 

Valóságshow-ban keres új tagot 
a Spice Girls

„Elmúltak az évek, hetven éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Április 5-én ünnepli 70. születésnapját 

Horváth Vilma 
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alakalmából szívből 
gratulál: Andrea, Milán, 

dédunokád Hanka, Róbert, Andrea, 
Robika, Ildikó, Lajos, Péter, Judit,

Péterke, Csaba, Szilvia, Virág 
és a kicsi Áronka.



KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb április 14-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfize-
tést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!
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FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNyE

- És te, Arisztid, hogyan töltöd a szabadidődet?
- Kérlek, állatokat festek.
(Tasziló válaszát lásd a rejtvényben!)

Delta64-2013január;
A1+ NEMÉRTEMKÉRLEKMI 1
A2+ E
A3 NÉGYES KVARTETT
A3+ MEGSZÁLLÓ HOTELBEN SZOBÁT BÉRLŐ
A5 STRELA LÖVÉS, SZLOVÁKUL
A5+ RE HELYRAG, -RA PÁRJA
A7+ ESZE ... TAMÁS (KURUC BRIGADÉROS)
A8+ MZE A TEMZE SZAKASZA!
A9+ KERT GYÜMÖLCSÖS
A10+ ÉG LÁNGOL
A11+ RIO ... DE JANEIRO (VÁROS)
A12+ L LITER
A13+ ERATO A SZERELMI KÖLTÉSZET MÚZSÁJA
A14+ KEL FŐZELÉKNÖVÉNY
A15+ ML ÜRES MÓLÓ!
A16+ IÉRTKELL *
C1 *
C2 EGERSZEGI VOLT ÚSZÓNŐ (KRISZTINA)
C2+ AZÁLLAT 2
C12 RELÉ JELFOGÓ
C12+ BÜKK FAFAJTA
D1 AGY A KOPONYÁT TÖLTI KI
D5 EZER KEREK SZÁM
D5+ MIT MELY DOLGOT
D10 OBAL CSOMAGOLÁS, SZLOVÁKUL
D10+ ZIDANE FRANCIA LABDARÚGÓ (ZINEDINE)
D15 R RÖNTGEN
D15+ BÁBELI ZŰRZAVAR JELZŐJE LEHET
E1 ZSEMLE PÉKSÜTEMÉNY
E8 TZ „C“-NEK OLVASSUK
E8+ ODALE A MÉLYBE, NÉPIESEN
E11 ÜT VER
E11+ SÍP JELADÓ ESZK¬ÖZ
E14 BT PÁRATLANUL BUTA!
E14+ LATIN HOLT NYELV
F1 ÁZSIAI URÁLON TÚLI
F7 O OXIGÉN
F7+ ARAB SÉMI NYELVŰ NÉP
F9 ISKOLÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
F9+ OLAF SVÉD FÉRFINÉV
G1 LÁ LÁTNI KEZD!
G1+ OLLÓ NYÍRÓESZKÖZ
G4 T TONNA
G4+ OAK ... RIDGE (USA-VÁROS)
G6 ADÓDIK ELŐFORDUL
G6+ OTT AZON A HELYEN
G13 ABE ... KOBO (JAPÁN ÍRÓ)
G13+ EDE SZIGLIGETI SZEMÉLYNEVE
H5 ÓRALAP IDŐMÉRŐ RÉSZE
H5+ PA PROTAKTÍNIUM
H12 ETEL NŐI NÉV
H12+ ÍT IGEKÉPZŐ
I1 ALAPTALAN VÁD JELZŐJE LEHET
I11 IDILL GYÖNGÉD SZERELMI KALAND
I11+ S KÖTŐSZÓ
J1 TOKATBEFESTENI *
J16 FORGÁCS PÉTER REJTVÉNYE

Megfejtés:    - Nem értem, kérlek, miért kell az állatokat befesteni. 



Karate

Kosárlabda

SPORT

ASeishin Karate Klub első alkalommal ren-
dezte meg Ekelen azt a nagyszabású

nemzetközi tornát, amelyen három ország
(Magyarország, Horvátország és Szlovákia)
21 klubjának 200 versenyzője vett részt. Az
egész napos küzdelemsorozatot Ekel Köz-
ség polgármestere, Fekete Iveta nyitotta meg,
majd Markovics János, a Szlovák Shinkyo-
kushin Szervezet elnöke köszönte meg a szí-
ves vendéglátást valamennyi klub és ver-
senyző nevében. 

A szép számban megjelent közönség színvo-
nalas küzdelmeknek lehetett szemtanúja és kü-
lön örömként szolgált számukra, hogy a 49 ka-
tegóriában kiosztott éremkészletből 18 arany és
temérdek ezüst valamint bronzérem jutott a Se-
ishin Karate Klub versenyzőinek. 

A hazai aranyérmek a következőképpen
osztódtak meg klubon belül: Szabó András,
Szabó Bálint, Méhes Patrícia és Szilágyi Virág
(Seishin Ekel), Bakoš Virág Orsolya, Bakoš Ta-
más Máté, Fűri Péter, Trenčík Nikolas, Unya-
tinszki Tímea (Seishin Keszegfalva), Soóky Tibor
(Seishin Dunaszerdahely), Demeter Virág Orso-
lya, Kovács Kata Zsófia, Nagy Róbert, Gergely

Polgármester Kupa Ekelen

Márton (Seishin Ekecs), Lády Ramóna, Kulcsár
Krisztián, Čajan Dávid (Seishin Nagymegyer),
Cserepes Zoltán (Seishin Nemesócsa).

Különdíjak:
Legtechnikásabb fiú versenyző: Cserepes

Zoltán (Nemesócsa)

Markovics János különdíja: Szabó Norbert és
Hupián Krisztína (Keszegfalva)

Fekete Iveta polgármester különdíja: Szabó
Bálin (Ekel)

Fotó: Seishin Karate Klub

Elődöntőben a komáromi kosarasok
Ahogy az várható volt, a

komáromi extraligás
férfi kosárlabdacsapat kü-
lönösebb nehézségek nél-
kül bejutott a bajnokság
elődöntőjébe. Ellenfele az
ugyan nagyon szívós, de
játékban mégsem olyan
erős nyitrabányai csapat
volt, amely az alapszakasz
küzdelmeit az utolsó he-
lyen fejezte be. A három
győzelemig tartó viadalt a
Rón legénység a lehető
legrövidebb időben le-
zárta, hiszen 3:0 arányú
összesített eredménnyel
jutott be az elődöntőbe. 

A második 
mérkőzésen: 

Handlová – MBK Rieker
79:84 (18:28, 27:16, 17:19,
17:21) – 0:2

Pontszerzők: Bridgewa-
ters 26, Haviar 22 – Thomp-
son és Stevens 20-20, Simp-
son 18, Lowe 14, Bílik 8,
šoška 4.

A remek komáromi kezdést
követően úgy nézett ki, hogy
a piros-fehéreknek nem lesz
különösebben nehéz dolguk
a nyitrabányai csarnokban.
Főleg akkor, amikor az első
negyed végén, már tízpontos
előnyben voltak. A második
negyed elején, azonban elég

volt néhány percnyi figyel-
metlenség a védelemben, és
a hazaiak egy pontra közelí-
tettek, amitől most a vendé-
gek kezdték magukat kényel-
metlenül érezni. Hibát hibára
halmoztak, így nem is na-
gyon meglepő, hogy a ne-
gyed közepén a hazai csa-
pat először vezetett 34:32
arányban. Innen nemcsak az
eredmény hullámzott ide-
oda, de maga a játék is. A
végén azonban mégis ki-
domborodott a nagyobb ru-
tin, a nagyobb tudás, így az
MBK Rieker már második
győzelmét ünnepelhette a so-
rozatban.

További eredmények:
Svit – Nitra 101:81 (1:1), B.
Bystrica – Inter 91:99 (0:2),
Prievidza – Sp. N. Ves
106:67 (1:1).

A harmadik 
mérkőzésen:

MBK Rieker – Handlová
80:71 (13:17, 24:19, 25:22,
18:13) – 3:0

Pontszerzők: Stevens 22,
Thompson 16, šoška 15,
Lowe 12, Simpson 8, Bílik 7
– Vido 21, Crimmins 20.

Ezen a találkozón is bebi-
zonyosodott, hogy az esélye-
sebb csapatnak lényegesen
nehezebb az élete, mint az

esélytelené. A vendégeknek
nem volt veszíteni valójuk, hi-
szen számukra is világos volt,
hogy a továbbjutáshoz szük-
séges három győzelmet zsi-
nórban semmiképpen nem
tudják hozni a minden szem-
pontból jobb komáromi csa-
pattal szemben. Legalábbis,
ennek valószínűsége egyenlő
volt a nullával. Nos, talán az
elkeseredés, talán a kilátás-
talanság miatt, a legsportsze-
rűtlenebb eszközökhöz folya-
modtak, ami ugyan máskor
és másutt is előfordult a baj-
nokság folyamán, de nem ez
a jellemző. A komáromi né-
zők legnagyobb megrökönyö-
désére a játékvezetői hármas
mindezt figyelmen kívül
hagyta, mi több, rengeteg hi-
bás döntése gyakran borzolta
fel a kedélyeket. Akármeny-
nyire is örült a komáromi szur-
koló a biztos továbbjutásnak,
mégis keserű szájízzel
hagyta el a komáromi csar-
nokot. Ezen a szinten, ez
meddig megengedhető? - tet-
ték fel sokan a kérdést. Per-
sze, közben volt kosárlabda
is. Az első negyed után, ame-
lyet a vendégek nyertek meg
az álmosan kezdő hazaiak-
kal szemben, a piros-fehérek
egyre jobban belelendültek,
és bár a vendégek többször is
közelítettek, igazából nem volt

veszélyben harmadik győzel-
mük.

További eredmények:
Nitra – Svit 77:70 (2:1), Sp.
N. Ves – Prievidza 96:86
(2:1). Az Inter – B. Bystrica
találkozót lapzártánk után
játszották.  

Az MBK Rieker tehát ott
van a legjobb négy között,

most már csak várnia kell a
következő ellenfélre a ne-
gyeddöntőben. A negyed-
döntő küzdelmei április 13-
án szombaton kezdődnek, a
komáromiak ellenfele az a
továbbjutó csapat lesz,
amely az alapszakaszban a
legrosszabb helyezést érte
le. Fotó: Molnár Mónika 
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2013. április 6. (szombat) 15.30 óra-
kor: Gúta – ViOn „B” (IV. liga), Ógyalla
– Zsitvabesenyő (V. liga – Keleti cso-
port), Ifjúságfalva – Martos (Területi
Bajnokság II. osztály) 2013. április 7.
(vasárnap) 15.30 órakor: Csallóköz-
aranyos – Marcelháza, Szentpéter –
Cseke (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Nádszeg (V.
liga – Déli csoport), Hetény – Perbete,
Izsa – Búcs, šrobárová – Gúta „B”, Ma-
dar – Tany, Dunamocs – Lakszakállas,
Pat – Keszegfalva, Dulovce – FK Activ,
Ekel – Bátorkeszi (Területi Bajnokság),
Csicsó – Dunaradvány, Nagysziget – Bo-
gyarét, Bogya/Gellér – Vágfüzes/Kava
(pályacsere), Őrsújfalu – Marcelháza „B”.
Nemesócsa és Megyercs – szabadna-
posak lesznek (Területi Bajnokság II.
osztály).    

Ligásaink idegenben: Zselíz – Ímely,
Mocsonok – Nagymegyer (IV. liga), Bá-
nov – Naszvad (V. liga – Keleti csoport).
A Régióbajnokságban szereplő KFC -
szabadnapos lesz. 

Területi Bajnokság – Ifjúságiak
2013. április 6. (szombat) 15.30 óra-

kor: Perbete – Madar, Őrsújfalu – FK
Activ, Dulovce – Hetény.

Heti focimenü

Ismét kitettek magukért a
Gútai Taiyó Karate Egye-

sület versenyzői. A zsolnai
felnőtt országos bajnoksá-
gon, amelyre 32 klub 89 ver-
senyzője nevezett be, ren-
desen megkavarták az álló-
vizeket. Ezen a rangos ver-
senyen csak a regionális
szervezetekből magukat
kvalifikáló versenyzők ve-
hettek részt, így garantálva
volt, hogy valóban csak a
legjobbak küzdenek meg az
országos bajnoki címekért.

A tavaly őszi, besztercebá-
nyai országos szövetség el-
lenőrző bizottsági ülésen ép-
pen a gútai klub képviselője
Kiss Tibor tett egy javaslatot,
mely szerint a szövetség kibő-
víthetné a versenykategóriá-
kat úgynevezett Masters kate-
góriával is, amelyben a +35,
+45 és a +55 éves verseny-
zők is megmérettethetnék ma-
gukat. A logikus indoklást, mi-
szerint ezt a sportágat nem-
csak 18-20 éves versenyzők űzik a szövetség elfogadta,
aminek létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az or-
szágos bajnokságon való magas részvétel. És hogy az öt-
letgazda  gútaiak jó példával is járjanak el, a versenyen
azonnal begyűjtöttek egy országos bajnoki címet és két
ezüstérmet ebben a kategóriában. Ezzel a teljesítménnyel a
Gútay Taiyó Karate Egyesület az éremtáblázat negyedik he-
lyét szerezte meg.

Eredmények:
Balázs Zoltán – kumite senior, 67 kg – országos bajnok  
Kiss Tibor – kata senior - +35 éves korosztályban ezüst-

érem és a +18 éves korosztályban szintén ezüstérem.

Bár nem először fordul elő,
hogy a szélsőséges időjá-

sári viszonyok miatt el kell ha-
lasztani a tavaszi labdarúgó
idény, általában első fordulóját,
de ez az idei mégis csak valami-
ben különbözik a többitől. A
csapatok játszottak is meg nem
is, az időjárás rendesen átren-
dezte a tavaszi idény menet-
rendjét. Az egyes szövetségek
felelőssége megnőtt, hiszen
olyan döntéseket kellett hoz-
niuk, amelyek ugyan nem min-
den esetben találtak megértésre,
viszont kétségtelen, hogy a játé-
kosok egészségének és a pályák
minőségének megőrzését hely-
zeték előnybe. 

Vegyük csak a múlt hétvégi for-
duló elhalasztásának körülményeit.
Már szerdán-csütörtökön érezhető
volt, hogy az időjárás tovább rom-
lik, a meteorológia semmi jót nem
ígért a hétvégére. Csütörtökről
péntekre hajnalban eleredt az eső,
ami reggel átment havazásba. A
kerületi szövetség a reggeli órák-
ban kiadta rendkívüli közlönyét,
amelyben bejelentette az általa irá-
nyított bajnokságok hétvégi fordu-
lóinak elhalasztását. Ilyen körül-
mények között, nem is tehetett
mást. Erre nem sokkal később, a
komáromi TLSZ is hasonlóan rea-
gált, amit tekintettel az éppen ural-
kodó időjárási viszonyokra, szinte
mindenki elégedetten vett tudomá-
sul. Azt, hogy szombatra némi ja-

vulást állt be, senki nem tudhatta.
Azonnal olyan hangok is megjelen-
tek, miszerint talán elhamarkodott
volt a szövetségek döntése, és
egyre többen jelezték, hogy pályá-
juk akár használható is lenne baj-
noki mérkőzés lebonyolítására...
Nos, éppen az ilyen helyzetekben
mutatkozik meg a szövetségek már
említett felelőssége. Véleményünk
szerint helyes, felelősségteljes
döntéseket hoztak, amelyek egyér-
telműen a klubok érdekeit védik.

A „csata után tábornok” mondás
mentén haladva, egyes klubveze-
tők és szurkolók között kialakult
egyfajta vita, amely tulajdonképpen
arról szólt, vajon a szövetségeknek
hogyan kellett volna – természete-
sen másképp – dönteniük? Többen
is jelezték, hogy több más bajnok-
ság mintájára, az első tavaszi for-
dulót, akár az őszi idény végén is le
lehetett volna játszani, hiszen mint
emlékszünk, aránylag hosszú és
kellemes őszünk volt. Ámde! Senki
még csak nem is sejthette (vagy
mégis?), hogy közvetlenül a tavaszi
idény megkezdése előtt, több csa-
pat is visszalép a bajnokságból,
mint Vágbeszterce, Ipolyság, vala-
mint Nagykeszi. És bizony, az
őszre előrehozott forduló, okozha-
tott volna némi problémákat a baj-
nokságok tisztaságának megőrzé-
sében. A szabályok szerint,
ugyanis a visszavágó idény meg-
kezdése előtti bajnokságból való
kilépés, a visszalépő csapatok va-
lamennyi őszi eredményének tör-

lését jelenti. Amennyiben viszont a
bajnokságból kilépő csapat, akár
csak egy tavaszi mérkőzését is le-
játssza, úgy a soron következő el-
lenfelek játék nélkül jutnak három
bajnoki ponthoz, és három „lőtt gól-
hoz”. Persze, most azok jártak pó-
rul, akik az őszi idényben pontot,
pontokat raboltak a bajnokságból
kilépő csapatoktól, tehát a játék
tisztasága így is megkérdőjelez-
hető. A szövetségek minden bi-
zonnyal, tehát mégis számítottak
visszalépésekre, hiszen sajnos, az
utóbbi években ez szomorú hagyo-
mánnyá vált tájainkon, mivel a klu-
bok anyagi helyzete legtöbb he-
lyen, már-már súrolja a talpon ma-
radás határait. 

Régiónkban, talán a szövetség
azon döntése „verte ki a biztosíté-
kot” legjobban, amelyben a Területi
Bajnokságok egyik korábban elha-
lasztott fordulóját április 19-re, pén-
tekre rendelte el lejátszani. A múlt
hétvégi fordulókat ugyanis május
8-án, szerdán bonyolítják le, így tu-
lajdonképpen a szintén államün-
nep, május 1-je foci nélkül marad
régiónkban, legalábbis a Területi
Bajnokságot illetően.  Miért éppen
pénteken, munkanapon? - kérde-
zik többen is. Nos, megkerestük a
TLSZ sporttechnikai bizottságának
elnökét Kovačic Tibort, aki kérdé-
sünkre válaszolva a következőket
mondta el: „Eredetileg április 17-
ben, szerdában gondolkoztunk, vé-
gül a pénteki napot határoztuk meg
játéknapként. Persze, mindezt a

klubok vezetőivel való telefonos
megbeszélések után. Való igaz,
hogy lehetne játszani május 1-jén
is, de ezt az időpontot még tartalé-
kolnunk kell, mivel a meteorológia
áprilisban sem kecsegtet bennün-
ket sok jóval. Amennyiben még egy
fordulót kellene halasztanunk, úgy
már csak nagyon nehezen talál-
nánk más időpontot, mint hétközit.
Természetesen, az ellen nem lesz
ellenvetésünk, ha az elhalasztott
forduló egyes mérkőzéseit más-
más időpontokban játsszák le, köl-
csönös megállapodás után, ahogy
azt az előírások is lehetővé teszik.
Megállapodhatnak akár május 1-
ben is, gondok csak akkor kelet-
keznének, ha a kényszer egy újabb
forduló halasztását idézné elő” -
mondta el lapunknak a bizottsági
elnök. 

A klubok, tehát megállapodhat-
nak más időpontokban is, csak fi-
gyelembe kell venniük, hogy vala-
mennyi bajnokságban kötelező ér-
vénnyel bír a szabály, mely szerint
a bajnokság utolsó három forduló-
jának mérkőzéseit azonos időpon-
tokban kell lejátszani. Ez alól csak
azok a mérkőzések kaphatnak ki-
vételt, amelyeknek eredményei
semmiképpen nem befolyásolhat-
ják a feljutás, illetve kiesés kérdé-
sét. Foci tehát lesz bőven, csak tü-
relmesen ki kell várnunk, hogy az
időjárás szeszélyei még milyen
meglepetéseket tartogatnak szá-
munkra. Mert egyelőre, a tavasz
még további halasztást kér.  

Ismét halasztást kért a tavasz
Labdarúgás

Polgár Tibor Emléktorna
Kispályás labdarúgás

A tornagyőztes naszvadi csapat
Mihálek Péter (középen) 
a torna gólkirálya

Eredmények: 
Naszvad – Csicsó „B” 3:1, góllövők: Lábský, Balogh, Katona – Mi-
hálek 
Csicsó „A” – Csicsó „B” 2:2, góllövők: Pint B., MUDr. Pásztor – Mi-
hálek 2
Csicsó „A” – Naszvad 1:2, góllövők: MUDr. Pásztor – Keszi, Balogh 
A tornát a naszvadi öregfiúk nyerték a Csicsó „B” és Csicsó „A” csa-
patai előtt. A torna gólkirályi címét Mihálek Péter nyerte el. 

Az egykori, csicsói polgármester
emlékének adózva, minden év-

ben megrendezik a Polgár Tibor Em-
léktornát öregfiúk számára. Az idei
torna a Csallóközaranyosi Kóczán
Mór Sportközpontban került lebo-
nyolításra két csicsói és a naszvadi
csapat részvételével.

Amint azt a komáromi röplabdázás szerelmesei már jól tudják, hétvégén nagy
csatákat kell majd megvívnia a VK Spartak legénységének. Privigyén rendezik

meg ugyanis az I. liga rájátszásának első tornáját, amelyen a tét nem kevesebb, mint
az extraligába való feljutás. Az ellenfelek ismertek, a higgadtabb, de főleg szakérte-
lemmel bíró vezetők és szurkolók óvatosak az esélyek megítélésében, hiszen ők jól
tudják, milyen erőt képviselnek Zsolna, Privigye és Szobránc csapatai. Ellenfeleink-
nek is azonban figyelembe kell venniük, hogy a komáromi csapat magabiztosan
nyerte meg az I. liga Nyugati csoportját, amely valamennyi közül talán a legerősebb.
Magyarul, Komárom még soha ezelőtt nem rendelkezett ilyen erős férfi csapattal, te-
hát mindenképpen számolni kell Németh Ödön mérnök együttesével is. 

Ezen a hétvégén megkezdődnek a II. liga rájátszásának visszavágó mér-
kőzései. A komáromi Highlanders csapata eddig egy mérkőzését nyerte meg
a háromból, és jelenleg a rájátszás tabellájának harmadik helyén áll, egy
ponttal a listavezető trencséniek mögött, azonos pontszámmal a második he-
lyet elfoglaló nagytapolcsányiakkal. Mivel a II. liga alapszakaszának mindkét
csoportjából az első három csapat jutott tovább, az azonos csoportból fel-
kerülő csapatok itt már egymás ellen nem játszanak, csoportbeli eredmé-
nyeiket hozták magukkal a rájátszásba. A rájátszásból az első helyen vég-
zett csapat jut fel az I. ligába. Bárhogyan is végződjék a rájátszás komáromi
szempontból, az már elmondható, hogy a lelkes baráti társaság nem hozott
szégyent a város sportjának nevére. 

A Highlanders eddigi eredményei a rájátszásban:
Highlanders – Partizánske 65:59 (20:16, 17:17, 11:16, 17:10)
Hazai pontszerzők: Béber 17, Farkas és Uňatinský 15-15, Jakab 9, Rie-

čičiar 4, Bordács 3, Toma 2.       

Topoľčany – Highlanders 71:63 (17:12, 16:16, 15:17, 23:18)
Vendég pontszerzők: Farkas 14, Kasznár 13, Béber 12, Riečičiar és

Uňatinský 11-11, Bordács 2.

Highlanders – Trenčín 63:81 (12:26, 15:14, 12:21, 24:20)
Hazai pontszerzők: Uňatinský 25, Kasznár 16, Farkas 9, Riečičiar és Bé-

ber 5-5, Jančo 3.

Röplabda Karate

Kosárlabda II. liga

Hétvégén sok minden eldőlhet Balázs zoltán 
országos bajnok

Sajnos, az egykori kiváló játékos, most edző,
személyesen nem lehet majd ott a tornán, mivel
ízületi bántalmakkal a komáromi kórházban fek-
szik. Ott lesz azonban a komáromi férfi röplab-
dázás másik nagy egyénisége Jobbágy Lajos, aki
vélhetően a rendelkezésére álló legjobb csapatot
küldi majd pályára.

Szombaton délelőtt, előbb a szobránciakkal
küzd meg a Spartak, majd délután az extraligát
mindenképpen megőrizni akaró Zsolna lesz az el-
lenfele. Vasárnap, aztán a házigazda privigyei-
ekkel kell megküzdenie úgy, hogy megtartsa esé-
lyét az egy héttel később esedékes komáromi
tornára is.

Sok sikert tehát a komáromi csapatnak, és Né-
meth Ödönnek, pedig mihamarabbi gyógyulást
és visszatérést kívánunk csapatához! Balázs Zoltán, a 67 kg-os

súlycsoport országos baj-
noka

Szükség lesz ilyen „kék sáncra” Privigyén is

Németh Ödön nagyon fog hiányozni a
pálya mellől 

A „nagyok” mellett sem vesznek el
A tabella állása:
1. Trenčín 7 5 3 484:494  12
2. Topoľčany 7 4 3 478:459 11
3. Highlanders 7 4 3 454:458 11
4. Partizánske 7 3 4 497:497 10
5. BSC „C“ 7 3 4 440:449 10
6. Nitra 7 2 5 462:458 9 

A folytatásban:
2013. április 6. (szombat): Parti-
zánske – Highlanders
2013. április 13. (szombat): High-
landers – Topoľčany 
2013. április 20. (Szombat): Trenčín
– Highlanders 

Támad a Highlanders (fehérben)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Agútai Városi Művelődési Köz-
pontban kihirdették a város

legsikeresebb sportolóit, akiknek
névsorát a 2012-es évben elért
eredményeik alapján állította ösz-
sze az önkormányzat mellett mű-
ködő Sport-, és Ifjúságnevelési
Bizottság. Az ünnepélyes díjáta-
dást rövid kultúrműsor előzte
meg, amellyel a helyi Művészeti
Alapiskola végzős diákjai ked-
veskedtek sportolóknak és né-
zőknek egyaránt. 

Ünnepi beszédet Gőgh Mihály, a
Sport-, és Ifjúságnevelési Bizottság
elnöke, valamint Horváth Árpád pol-
gármester mondtak. Mindketten mél-
tatták a kitüntetett sportolók ered-
ményeit, de felhívták figyelmüket a
felelősségre is, hiszen a sikerekből
fakadó népszerűség egyben kötelez
is a város többi fiatalja előtt. Horváth
Árpád polgármester a sport jellem-
nevelő erejét emelte ki, valamint
hangot adott büszkeségének, hogy
Gúta Város sportolói a tavalyi évben
is messzire repítették városuk jó hír-
nevét. „Az önkormányzat a jövőben
is minden lehetséges eszközzel tá-
mogatja majd sportolóit, hogy egy
év múlva hasonlóan szép sportered-
ményekkel büszkélkedhessen” –
mondta el zárszavában a polgár-
mester.   

Gúta Város legsikeresebb spor-
tolói a 2012-es évben

Ifjúságiak 15 éves korig:
1. Bogár Dominika
A Gútai Taiyó Karate Egyesület

tagja, 12 éves, országos válogatott, a
Shito ryu szövetség országos baj-
noka, megannyi hazai és nemzet-
közi verseny győztese, illetve dobo-
gósa.

Edzője: Kiss Tibor
2. Murányi Attila
A Gútai SK cselgáncs szakosz-

tályának versenyzője, kerületi baj-
nok, a pozsonyi Diákolimpia győz-
tese, több nemzetközi verseny do-
bogósa.

Edzői: Molnár Zsolt és Fekete
Ákos

3. Szabó Ferenc
A Gútai FK idősebb diákcsapatá-

nak labdarúgója. Játékával, magavi-
seletével, a sport iránti szeretetével a
III. ligás csapat példaképévé lépett
elő, a csapat meghatározó játékosa.

Edzője: Hajdók István 
Ifjúságiak 15 éves korig – helye-

zési sorrend nélkül:
Bagita Dániel
A Gútai Taiyó Karate Egyesület

tagja, a 11 éves sportoló a Shito ryu
szövetség országos bajnoka, regio-
nális bajnok.

Edzője: Kiss Tibor 
Jóba Attila
A Gútai Taiyó Karate Egyesület

tagja, 13 éves, országos válogatott, a
Shito ryu szövetség országos baj-
noka, az országos bajnokság ezüst
és bronzérmese.

Edzője: Kiss Tibor 
Kürti Márió
A Gútai SK birkózó szakosztályá -

nak 12 éves tagja, korosztályos or-
szágos bajnok, de további nyolc
érem tulajdonosa is nemzetközi tor-
nákon.

Edzője: Gőgh Mihály mérnök 
Nagy Viktor
A Gútai Taiyó Karate Egyesület 9

éves versenyzője, a Shito ryu szö-
vetség országos bajnoka, regionális
bajnok, országos ezüstérmes.

Edzője: Kiss Tibor 
Vajda Péter
A Gútai SK cselgáncs szakosz-

tályának tagja, az ifjabb diákok kor-
osztályában versenyez, több nem-
zetközi verseny győztese, illetve do-
bogósa.

Edzői: Molnár Zsolt és Fekete
Ákos 

15 év feletti egyéni sportolók ér-
tékelése:

1. Magyar Zsolt
Az FK Gúta felnőtt labdarúgó csa-

patának meghatározó játékosa. Az
előző idényben 19-szer volt eredmé-
nyes, a csapat gólkirálya. Példamu-
tatásával nemcsak a szakvezetők,
de a szurkolók elismerését is kivívta.

Edzője: Mgr. Máté Zsolt  
2. Bogár János
A Gútai Taiyó Karate Egyesület 16

éves versenyzője, országos váloga-
tott, a Szlovák Kupa győztese. Részt
vett a 2012-es Bakuban megrende-

zett Európa-bajnokságon, több nem-
zetközi torna győztese. 

Edzője: Kiss Tibor 
3. Murányi Gábor
A Gútai SK csel-

gáncs szakosztályá-
nak ifjúsági ver-
senyzője, a válo-
gatott keret tagja,
ifjúsági országos
és kerületi baj-
nok.

Edzője: Vincze
Ferenc 

15 év feletti egyéni
sportolók értékelése
helyezési sorrend nélkül:

Balázs Zoltán
A Gútai Taiyó Karate Egyesület 22

éves versenyzője, a Shito ryu szö-
vetség országos bajnoka, regionális
bajnok.

Edzője: Kiss Tibor 
Banda Stanislav
A Gútai SK birkózó szakosztályá -

nak tagja, szabadfogásban orszá-
gos bajnok, több nemzetközi verseny
érmese.

Edzői: Gőgh Mihály mérnök és
Máriási Alojz 

Leckési Zoltán
A Gútai FK felnőtt csapatának leg-

ifjabb tagja, eddigi teljesítményeivel
igazolta labdarúgó tehetségét.

Edzője: Mgr. Máté Zsolt 
Sladká Simona
A Gútai HšK 74 női Kézilabda

Klub kiváló játékosa, játszik az ifjú-
sági és felnőtt csapatban is. Teljesít-
ményei előrevetítették ennek a ki-
tüntetésnek a jogosságát. 

Edzője: Michal Mahor  
Szabó Bálint
A Gútai SK cselgáncs szakosz-

tályának ifjúsági versenyzője, a ket-
tes kyu fokozat tulajdonosa. Remek
helyezéseket ért el hazai és külföldi
versenyeken, kerületi bajnok.

Edzője: Vincze Ferenc
Csapatok kiértékelése:
1. A Gútai HŠK 74 női Kézilabda

Klub ifjúsági lánycsapata.
Csapattagok: Bogár Nikoletta,

Csente Kitti, Csente Alexandra,
Csontos Vivien, Dibalová Kristína,
Gogola Vivien, Kürti Barbara, Nagy

Nikoletta, Nagy Friderika, Petrová Di-
ana, Pásztó Piroska, Poláková Eva,
Sladká Simona, Szulcsányi Anikó,
Szántó Dóra, Tóth Viktória, Tóth Vi-
vien és Tóth Tímea.

Edző: Michal Mahor 
2. A Gútai Teremkerékpár Klub

felnőtt négyese.
Csapattagok: Vincze Alica,

Szabó Dóra, Szeder Mercédesz, Ba-
gita Eszter 

Edző: Hajdú Andrea
3. A Gútai SK cselgáncs szak-

osztályának ifjúsági csapata
A csapat tagjai: Molnár Dávid,

Román Sándor, Vajkai Károly, Bar-
takovics Lajos, Murányi Attila, Szabó
Bálint és Vajda Péter.

Edző: Vincze Ferenc
valamint a
A Gútai FK felnőtt labdarúgó

csapata.
Csapattagok: Petrušek Boris,

Rom Henrik, Máté Péter, Musitz Ba-
lázs, Tóth Árpád, Zuzula Milan, Kürti
Richárd, Glofák Stanislav, Máté
Zsolt, Kürti András, Kertész Igor, Ma-
gyar Zsolt, Leckési Zoltán, Jancsó
Zsolt, Zahorec Norbert.

A csapat edzője: Mgr. Máté Zsolt  

Fotó: Borka Roland

A 2012-es év legsikeresebb gútai sportolói 

Gőgh Mihály, a sportbizottság elnöke
Magyar Zsolt labdarúgónak gratulál

Az év csapata díjat a HŠK 74 Kézi-
labda Klub ifjúsági lánycsapata
kapta. 


