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Hernyóinvázió
a szőlősben

Furcsa bankrablás

A szőlő
rügyfakadásá-
nak elején va-
gyunk, de az
elmúlt héten a
járásunkban a
szőlősgazdák
arról számol-
tak be, hogy már támadnak a vetési ba-
golylepke lárvái. A korai felmelegedés
miatt idén korábban másztak elő a köz-
ismertebb nevén mocskospajor lárvái,
amelyek éjszaka a szőlő fiatal hajtásait
fogyasztják. 5. oldal

Múlt csütörtö-
kön egy 49 éves férfi lépett
be az Általános Hitelbank
(VÚB) gútai fiókjába, s pénzt
követelt. Eközben kezét ka-
bátja alatt tartotta, s azzal
fenyegetőzött, használni
fogja  fegyverét. A bank alkalmazottai azonban nem
estek pánikba, egyikük szóval tartotta a férfit, kol-
léganői pedig értesítették a rendőrséget. Mikor egy
másik ügyfél lépett a fiókba, a bankrabló sarkon
fordult, s távozott az épületből. Meglepetésre azon-
ban nem ment messzire, leült az ajtó előtti lépcsőre,
és ott várta be a kiérkező rendőröket. Fegyveres
rablás miatt indult ellene eljárás, 7-től 12 évig ter-
jedő szabadságvesztésre számíthat. A szóbeszéd
szerint azért rabolt, hogy visszakerüljön a börtönbe.

GÚTA.

A romakérdésről gyakran csak a problémákat
említve esik szó, miközben a megoldási javasla-
tok rövid távúak. De mit gondol a komáromi hely-
zetről a romákkal foglalkozó szociális munkás?
Hogyan élnek a gútai romák? Mi a véleménye a
romákat testközelből ismerő pedagógusnak?

2-3. oldal

A betelepülő romák okozzák
a legtöbb problémát
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Kommentár

A pöstyéni születésű
Ipóth Éva 1970 óta él váro-
sunkban, több mint 20 évig
volt a komáromi Idősek Ott-
hona igazgatója. Kulcssze-
repe volt abban, hogy a szo-
ciális intézmény a jelenlegi
magas színvonalra emel-
kedjen, s az ottlakók méltó
körülmények között élhes-
senek. Szociális téren vég-
zett közérdekű munkájáért
részesül az elismerésben.

A Selye János Egyetem
az ország legfiatalabb ál-
lami főiskolája, 10 évvel ez-
előtt alakult meg. A Pro
Urbe-díjat a tudományok és
művelődés terén, továbbá
Komárom fiatal nemzedéke
érdekében végzett tevé-
kenységéért ítélik oda az in-
tézménynek – áll a jelölés
indoklásában, melyben rá-

mutatnak, az egyetem ma-
gyar anyanyelvi oktatást
nyújt, ugyanakkor arra is
hangsúlyt fektet, hogy hall-
gatói más nyelveken, főként
szlovákul és angolul is elsa-
játítsák a szakkifejezéseket.

Döntés született arról is,
hogy Beke Sándor a város
díszpolgára lesz. 1990 és
1994 között a Komáromi Jó-
kai Színház igazgatója és
rendezője volt, a város kul-
turális és színházi életének
fellendítésében játszott sze-
repéért kapja az elismerést.

A Pro Urbe-díjra csak há-
rom jelölés érkezett. Ipóth
Évát és a Selye Egyetemet
a Híd-frakció jelölte, az
MKP városi szervezete pe-
dig az őrsújfalusi ÉS?!
Színházat javasolta.

-csá-

Politikai árnyékok
Sajnálatos, hogy a jelenlegi képvi-

selő-testületre jellemző kompromisz-
szum-képtelenség még a város leg-
rangosabb díjáról, a Pro Urbéről való
szavazáskor is megmutatkozott, s a ki-
választásra politikai trükközés vetett
árnyékot. Idén, ahogy az elmúlt két
évben is, Andruskó Imre (Híd) javas-
latára ismét változtattak a szavazás
menetén, mégpedig azt az elvet mó-
dosították, melyet tavaly saját maga
szorgalmazott és fogadtatott el. Esze-

rint idén nem a jelölések beérkezési sorrendjében szavaztak
– ebben az esetben először az ÉS?! Színház került volna
sorra –, hanem annak alapján, hogy melyik jelölés milyen tá-
mogatást kapott a városi tanácsban, illetve a szakbizottság-
ban. A sorrend azért fontos, mert a tapasztalatok azt mutat-
ják, mivel a képviselők minden jelölt érdemeit elismerik, és
senki nem akar egy jelölt ellen szavazni, mindig azokat dí-
jazzák, akikről előbb voksolnak, s miután elkel a kiosztásra
váró két díj, a többi jelölt már sorra sem kerül. Ahogy az előre
látható volt, most is így történt.

A testületen elhangzott, végre meg kellene állapodni olyan
szabályokban, amelyeket minden évben követnek. Kantha
Mária (MKP) felvetette, hogy a díjat titkos szavazással kéne
odaítélni, s akkor korrektebb végeredmény születhetne. Töb-
ben egyetértettek azzal a felvetéssel – először Andruskó
Imre hangoztatta –, hogy a városi médián keresztül a lako-
sokat is be kellene vonni a jelölési folyamatba, hogy ne csak
pártoktól érkezzenek javaslatok a díjra, hiszen Dél-Komá-
romban például legutóbb 35 jelöltből választottak. Az elmúlt
években tapasztalt gyakorlat, mely szerint politikai érdekek
miatt újra és újra változtattak a szabályokon, méltatlan a díj-
hoz, s tisztességtelen a mindenkori díjazottakkal szemben.
A kiválasztási szabályok és a szavazás menetének világos
lefektetése lenne a minimum, de a képviselői csoportok
azon is elgondolkozhatnának, hogy egy olyan díj esetében,
mely a Városért nevet viseli, nem lehetne-e kivételesen meg-
egyezni, hogy ne csak egy oldal véleménye érvényesüljön.

Csaba Ádám

Döntöttek a Pro Urbe-díjról
Idén Ipóth Éva, a komáromi Idősek Otthona egykori
igazgatója, továbbá a Selye János Egyetem kapja a
Pro Urbe-díjat – döntöttek a komáromi képviselők. Az
elismeréseket már hagyományosan a Komáromi Na-
pok kezdetén, Észak- és Dél-Komárom képviselő-tes-
tületeinek együttes ünnepi ülésén adják majd át.

Gútán is akadnak problémák a romák-
kal kapcsolatban. A városházán, majd a
terepen járva Horváth Árpád polgármes-
tert kérdeztük.

Jelenleg 400-450 roma lakos lehet Gútán,
de a szám állandóan változik. Hosszú évekig
320 roma élt a városban, ők ma is a Dankó
Pista telepen laknak. Ezt a barakkokból és
kisebb házakból álló lakónegyedet az árvíz
után hozták létre, viszonylag jó infrastruktú-
rával rendelkezik. Az itteni lakosok többé-
kevésbé beilleszkedtek, többen rendszere-
sen dolgoznak, a gyerekek iskolalátogatá-
sával sincs gond – tudjuk meg a város első
emberétől. 

Az ezredfordulón azonban Léva környé-
kéről újabb családok érkeztek a városba,
majd 2007-ben Komáromból költöztettek ki
40-50 romát, akik közül többen a Pacsérok
nevű külterületre kerültek. Az elmúlt időszak
problémás ügyeit az újonnan betelepült roma
családok gerjesztették, akik nem a gútaiak

körében nőttek fel. Néhány éve egy 15 fős
naszvadi család került a Radnóti utcába,
ahol rendszeresek a panaszok. A polgár-
mester elmondja, többször járt a helyszínen,
és valóban „tűrhetetlen a helyzet”, mindent
megmozgatnak azért, hogy ezt a családot el-
távolítsák onnét, mivel „megkeserítik a kör-
nyéken lakók életét”. Azonban arra is figyel-
meztet, hogy ne a hangulatkeltés legyen
meghatározó, inkább minden törvényes le-
hetőség bevetésével szülessen egy megol-
dás. Rendszeres kapcsolatban vannak a
rendőrséggel, a közegészségügyi hivatallal,
az építési szervekkel és a házra banki hitelt
adó pénzintézettel is. 

A polgármester szerint 2-3 éve érezhető a
roma családok folyamatos mozgása a járá-
son belül. Arra biztatná a régió községeinek
vezetőit, fogjanak össze, közösen keressék
a megoldást, „ne tologassuk egymáshoz a
problémát, mert azzal nem oldódik meg.”
Úgy véli, egy hosszú folyamatról van szó, s
az oktatás lehet a megoldás egyik kulcsa.
Örül annak, hogy Gútán az iskolakerülés
nem jelent gondot, egyre több roma gyereket
tudnak bevonni a sporttevékenységekbe is.
Abban bízik, hogyha felnő ez az írni és ol-
vasni tudó generáció, már más lesz a hely-
zet. Az államilag utalt családi pótlékot az ön-
kormányzat felügyeli, csak egy helyen, meg-
határozott dolgokra lehet levásárolni. A város
az elmúlt években nem adott semmilyen szo-
ciális segélyt a romáknak, csak akkor tettek
ritka kivételt, ha egyértelműen egy gyerek
egészségügyi ellátásáról volt szó.

„Butaság azt állítani, hogy valaki egy hét
alatt 'kitakarítja' a várost, ez egy hosszabb fo-
lyamat” - figyelmeztet, hozzáfűzve, sajnála-
tos, hogy akadnak olyanok, akik ebből sze-
retnének politikai tőkét kovácsolni.

A betelepülő romák okozzák a legtöbb problémát
Tóth Bernadettel, a komáromi vá-
rosi hivatal szociális munkásával
a komáromi helyzetről beszélget-
tünk. Több éve végez terepmun-
kát, a roma nyelvet jól beszélve
keresi a lehetőségeket a romák in-
tegrálására, a problémák kiküszö-
bölésére.

Komáromban a romák 3 helyen
vannak nagyobb csoportban. Közel
300 roma él a Harcsáson található
szociális lakótömbben, továbbá a
kettes és az egyes lakótelepen. A
leggyakrabban az Esztergályos ut-
cán lévő lakótömbben alakulnak ki
konfliktusok, nem ritka a kivonuló
rendőrautó sem. A kettes lakótele-
pen a Hegesztők utcáján is él egy
roma közösség, Kavára pedig az el-
múlt években költöztettek ki néhány
roma családot. A komáromi önkor-

mányzat eladással és költöztetéssel
eltávolította a romákat a Vág-parti
lakásokból és a Belső körútról. Mind-
két helyen közegészségügyi problé-
mák merültek fel, vérhas járvány is
volt pár éve.

Tóth Bernadett hangsúlyozza, az
egyik legveszélyesebb dolog a ro-
mák esetén az általánosítás, min-
den családot egy kalap alá vesznek.
Saját tapasztalatai azt mutatják, van-
nak problémás és konfliktusos ese-
tek, de sok példa van arra is, amikor
a romák készek az együttműkö-
désre. Olyan visszajelzései vannak,
hogy az Angliába költözött roma csa-
ládok gyerekei járnak iskolába, a fel-
nőttek munkát vállalnak. Itt viszont,
ilyen munkanélküliség mellett, azok
a romák sem találnak munkát, akik
szeretnének. A szociális munkás
fontosnak találja az oktatást, külö-
nösen az óvodai oktatást kéne erő-
síteni. Felvetődött, hogy Harcsáson
indulna egy óvodai képzés, azonban
ezt nem tartja jó ötletnek, hiszen ott
a szülők beleszólnának a dolgokba.
Figyelembe kell venni, hogy a romák
nagyon szeretik a gyerekeiket, amire
számos viselkedési norma utal.
Hangsúlyozza viszont, hogy a romák
legtöbb gondja megegyezik a mély-
szegénységben élőkével, például
nincs pénzük a napi utazásra az is-
kolába.

A szociális segélyekkel kapcsolat-
ban Tóth Bernadett megjegyzi, ko-
rábban a nem roma orvosok és hi-
vatalnokok voltak a leginkább part-
nerek abban, hogy segítsenek a se-

gélyek kihasználásában. Meglátása
szerint a romáknak juttatott nagy se-
gélyekről szóló hírek ma már inkább
fámák, mivel ezeket csökkentették.
Februártól még szigorúbb körülmé-
nyek között osztják ezt a pénzt,
számlával kell igazolni, mire költik.
Tapasztalata szerint a gyerekszám
csökkent, ma egy családban 4-5
gyerek az átlag. Véleménye szerint
szigorítani kéne a lakástámogatáso-
kat, s rendszeresen számon kérni a
lakásban és környékén tartott ren-
det.

Nem tartja jónak a romák elkülö-
nítését. „Az együttműködni szándé-
kozó családokkal meg lehet találni a
közös hangot” - véli, és sokkal rosz-
szabb megoldásnak tartja, ha el-
hagyva őket csak szőnyeg alá sö-
pörjük a gondokat. A terepmunkás
kritikus a kormányzati intézkedések-
kel is, mondván, 20 éve csak ma-
szatolás zajlik, pedig „a fejétől bűzlik
a hal.”

Örömmel fogadta, hogy Komárom
város sikeresen pályázott a szociális
minisztériumnál, és közel 140 ezer
eurós összegben egy szociális – el-
sősorban romákat, de más nehéz
sorsú embereket is érintő – projektet
valósíthat meg. Eddig Tóth Berna-
dett egyedül dolgozott ezen a téren,
de most 20 hónapra 4-re emelkedik
a terepmunkások száma, és 2 asz-
szisztens is segít majd. Elsődleges
feladatuk a hétköznapi életre irányul:
a gyerekek járjanak iskolába, egész-
ségügyi problémák esetén tisztál-
kodjanak, a lakások körül tartsanak
rendet és fékezzék a környék lako-
saival szembeni incidenseket. „Ez
nem könnyű feladat, de ki lehet vívni
a tiszteletet. Én egymagam járok ki
közéjük minden nap, beszélem a
nyelvüket, értem a viselkedésük
mozgatóit, így sikerül fokozatosan
egyre több eredményt elérnünk” –
zárja szavait Tóth Bernadett.

kb

Varjú Katalin évtizedek
óta tanít roma gyerekeket
a komáromi régióban.
Munkafüzetek, módszer-
tani könyvek, tanulmá-
nyok külföldön is elismert
szerzője.

A népszámlálás során
105 ezeren vallották magu-
kat romának, ehhez képest
a nemrégiben megjelentetett
Roma Közösség Atlaszában
az szerepel, nagyjából 400
ezer roma él az országban,
zömében Közép- és Kelet-
Szlovákiában. Varjú Katalin
ezzel kapcsolatban el-
mondta, kétkedve fogadja a
számokat, mivel például a
Komáromi járásban nem ta-
lálkozott olyan kutatókkal,
akik a terepen végeztek mé-
réseket a roma népesség-
ről. Szerinte 400 ezernél is
több roma élhet az ország-
ban, de ez nem egy homo-
gén közösség. A Szlovákiá-
ban élő romák legalább felét
például az oláhcigányok, il-
letve az oláhcigány ősökkel
rendelkező romák teszik ki,
rajtuk kívül jelentős számú
romungró (elmagyarosodott

cigány) vagy szintó, kolom-
pár él, hovatartozásukat az
identitástudatuk szerint ha-
tározzák meg. De a számo-
kat óvatosan kell kezelni, hi-
szen külső jegyek alapján
nem lenne szabad valakit a
romák közé sorolni.

Oláhcigányok: féltve 
őrzik kultúrájukat

Járásunk több településén
is nagyszámú roma közös-
ség él, a legnagyobb prob-
lémák azokon a helyeken
vannak, ahol sok az újonnan
betelepült, így például Nasz-
vadon és Ógyallán. A mar-
celházi romák viszont már
sokkal inkább beilleszkedtek
a többségi környezetbe. Ko-
máromban egyre több a
visszatelepült oláhcigány.
Őket a pérók felszámolása-
kor költöztették máshová,
most viszont már megválto-
zott körülmények közé tér-
tek vissza, s újra alkalmaz-
kodniuk kell. Gútán is jelen-
tős roma közösség él.

A romatelepeken jellem-
zően oláhcigányok élnek, ők
féltve őrzik az évszázadok

alatt kialakult kultúrájukat, a
régi szokások tisztelete na-
gyon erős. Nemcsak fehé-
rekkel nem keverednek, de
másfajta romával sem háza-
sodnak. Az oláhcigányok ve-
zetői a vajdák, s a roma tör-
vény, a krisz szerint élnek,
ami felette áll minden más
törvénynek. „Azt tartom,
hogy a romák, cigányok, ha
bizonyos dolgokban változ-
nak is, általánosan nem asz-
szimilálódnak, nem adják fel
sajátos etnikai énjüket. Ez
különösen igaz az oláh-
cigányokra, akik nem keve-
rednek más szellemi javak-
kal, erős a belső világuk“ -
mondja Varjú Katalin, aki
szerint az oláhcigányok
minden külső beavatkozást
a hagyományaikkal szem-
beni támadásként értékel-
nek.

Kitörési pont az oktatás

Az egyik kitörési pont az
oktatás lehet, mégpedig a
legalább részben anyanyelvi
oktatás, hogy a roma gyere-
kek értsék az iskolában el-
hangzottakat, mivel a szlo-

vák vagy a magyar szá-
mukra idegen nyelv – jelen-
tette ki Varjú Katalin, aki je-
lenleg is gyakorló pedagó-
gus Naszvadon. Ehhez per-
sze képzett, legalább a
roma alapnyelvet beszélő ta-
nítók kellenek, akik képesek
elsajátítani az ott beszélt
roma dialektust, hiszen csak
Szlovákiában 13 különböző
nyelvjárása van a romanesz
nyelvnek.

Az oktatás kapcsán to-
vábbi fontos szempont a
gyermekjogok védelmének
erősítése, mivel a roma szü-
lők közül sokan nem enge-
dik, hogy gyerekeik ugyan-
azt az oktatást kaphassák,
mint a fehérek. Előfordul,
hogy jó képességű gyerekü-
ket valódi ok nélkül speciális
iskolába íratják. Attól tarta-
nak, a megszerzett tudás-
sal új kapuk nyílnak meg
gyerekük előtt, ami a ha-
gyományok háttérbe szoru-
lását eredményezheti. Ilyen
esetben természetesen sé-
rül a gyerek minőségi okta-
táshoz való joga, s Varjú
Katalin szerint indokolt
lenne hatékonyabban fel-

lépni a jelenség ellen, egy
hivatal létesítésével, vagy a
gyermekombudsman intéz-
ményének bevezetésével.
Hangsúlyozta, megfelelő ok-
tatással, továbbá ha sike-
rülne a szülőkkel megértetni
az oktatás fontosságát, már
20 év alatt látható eredmé-
nyeket lehetne elérni, eza-
latt ugyanis felnőne egy ge-
neráció.

Kérdésünkre, miszerint a
már iskolázott romák nem
tudnának-e nagyobb segít-
séget nyújtani a telepeken
élőknek, azt felelte, az oláh-
cigányok elzárkóznak a ta-
nult romáktól, hiszen azok
már másképp gondolkoz-
nak, ezért ők is veszélyezte-
tik kultúrájukat. Megjegyezte
ugyanakkor, a hagyománya-
ikat őrző romákkal sokszor
könnyebb az együttműkö-
dés, mint azokkal, akik elve-
szítették gyökereiket, a vá-
rosokba kerültek, s nincs
munkájuk. Rámutatott, a ro-
mák számára nem volt elfo-
gadható lépés a pérók rész-
beni felszámolása, hiszen
addig az itt élők dolgoztak –
utcát sepertek, gyárban volt

munkájuk –, viszont miután
új helyre költöztették őket,
már nem kaptak munkát, s
teljesen lecsúsztak.

Ordításra higgadtság 
a válasz

A szakértő szerint rendkí-
vül fontos lenne az is, ha
megváltozna a nem romák –
a fehér többség – cigányok-
kal szembeni hozzáállása,
enélkül nem lehet pozitív
változást elérni a romák vi-
selkedésében. Szerinte eh-
hez meg kell érteni kultú-
rájukat. Az oláhcigányok
például egész másként ér-
telmezik a tisztaság fogal-
mát. Sokkal fontosabb szá-
mukra a belső, lelki tiszta-
ság, a külső kevésbé fontos,
s mai napig olyan tabuk él-
nek, mint például más előtt
nem fésülködhetnek vagy
nem mosakodhatnak. 

Szintén jellemző, hogy a
romák tudatosan használják
az ordítást fegyverként, mi-
vel úgy tapasztalták, ez ha-
tásosan működik a fehérek-
kel szemben. „Ha tudom,
hogy a romáknál az ordítás

fegyver, akkor másképp ál-
lok hozzá. Az ordítás biztos
ellenszere például a nyuga-
lom, a derű és a higgadt, de
határozott érvelés. Ha így
válaszolok az ordításra, s
nem mutatok félelmet, azzal
megteremtem az együttmű-
ködés alapját“ - mondja el
Varjú Katalin. Megjegyzi,
hiba az olyan hozzáállás a
többség, az állam részéről,
mely azt üzeni, „itt a pén-
zed, tűnj el“, mert emiatt a
romák eldurvulnak, s amíg
van lehetőségük mindenféle
állami pénzekhez, támoga-
tásokhoz jutni, ki is fogják
használni. A jogaikkal is tisz-
tában vannak, élnek is ve-
lük. Hangsúlyozta, a romák-
kal akkor lehet együtt dol-
gozni, ha segítőkészséggel,
kompromisszumokkal, erő-
szakmentes közeledéssel
sikerül elnyerni a bizalmu-
kat.

Nem dolgozhatunk 
helyettük

Felhívta a figyelmet arra,
hogy egy pár évvel ezelőtti
kutatás megállapítja, egy

társadalom akkor képes
megőrizni kultúráját, ha leg-
alább 25 éven át 2,11 gyerek
jut egy családra. Európában
azonban átlagosan csak 1,4
az egy családra eső gyerek-
szám, s Szlovákia még ezt a
szintet sem éri el. Ezek a
számok azt vetítik előre,
hogy az európai kultúra,
ahogy ma ismerjük, néhány
évtizeden belül eltűnik, meg-
változik. Varjú Katalin hang-
súlyozta, mivel a romáknál
egy családra nagyjából 5
gyerek jut, előbb-utóbb ko-
moly hatással lesznek a tár-
sadalomra, ahol élnek. „Mi
fehérek nem fogjuk tudni el-
látni őket, hiszen gyorsan nő
majd a számuk. Nem tanul-
hatunk, dolgozhatunk he-
lyettük, maguknak kell kon-
kurenciaképesnek, önellá-
tóknak, önfenntartóknak len-
niük“ - hangsúlyozta, megje-
gyezve, a jelenlegi fehér
többségnek segíteni kell a
romákat abban, hogy saját
tanítóik, orvosaik, értelmi-
ségi rétegük legyen, viszont
az is elvárható, hogy a ro-
mák is tegyenek ezért.

csaba



A szerdai testületi ülé-
sen a képviselők megtár-
gyalták a parkolási rend-
szerrel kapcsolatos mó-
dosításokat. Több válto-
zás is életbe lép május el-
sejétől, mégpedig az
alábbiak:

• Megszűnik a belvárosi
lakosoknak (rezidens) a ki-
jelölt parkolási a hely, a jö-
vőben egy utcára kapják a
bérletüket.

• Változik a tarifarendszer
a belvárosi lakosoknak. Min-
den háztartásra (nem min-
den családtagra) egy autó
jelképes 1 euróért kap éves
bérletet, a második autóért
60, a harmadikért 120 eurót
kell fizetni évente. A bérlet
rendszámhoz lesz kötve.

• A belvárosban dolgozó
vállalkozók és alkalmazot-
tak is bérletet válthatnak
egy adott utcára, mindkét
esetben 100 euró az éves
bérlet díja.

• Kialakításra kerül az ún.
panzió kártya, amit a pan-
ziók tulajdonosai adhatnak
vendégeiknek. Egy kártya
éves díja 60 euró.

• A Komáromi járás köz-

ségi hivatalai egy szolgálati
autóra válthatnak kedvez-
ményes éves bérletet 100
euróért. 

• A 65 évnél idősebbek to-
vábbra is szenior kártyát
válthatnak 66 euróért
évente. Ezzel a bérlet az
egész parkolási rendszer-
ben érvényes. 

• Abonens kártyával to-
vábbra is az egész parko-
lási rendszerre lehet bérletet
váltani. Éves díja 330 euró,
de kiváltható 3, 6 és 9 hó-
napra is az éves összeg
arányos részéért.

A parkolási rendszerből
kiesik néhány korábbi terü-
let, és ingyenessé válik.
Ilyenek a Vásárcsarnok

melletti parkolóhelyek, vagy
a katonatemplom melletti
kavicsos rész, s még né-
hány további kisebb hely. A
fizetős parkolóhelyek száma
639-ről 592-re csökkent. 

A parkolás idősávjai
(munkanapokon 8.00-17.00)
és az alkalmi tarifák össze-
gei nem változtak, csupán
kerekítve lettek. A parkoló-
helyeken három helyett két
tarifa létezik majd, 40 és 70
centes óradíjjal, ahol a mi-
nimum összeg 10 cent. Fel-
merült az SMS-parkolás
kérdése is, azonban erről
már a korábbi határozatban
is született döntés, így be-
vezetésének nincs akadá-
lya. (kb)
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Folytatás az 1. oldalról
A vetési bagolylepke hernyója fénykerülő,

a növény kelésekor kezdetben a leveleket
hámozgatja, majd a felszín alatt 1-2 cm-re el-
rágja a növény szárát, ami által a vetés fol-
tosan kiritkul, mivel a károsított növény min-
den esetben elpusztul. A hernyó a fejlettebb
növények szárába is berág. Kifejlett lárvaként
telel át 10-20 cm mélyen a talajban. Ha-
zánkban is 2-3 nemzedékes. A hernyók ke-
lése idején hullott csapadék, illetve öntözővíz
jelentős pusztulást okoz.

A szőlősgazdákat váratlanul érte a her-
nyóinvázió, éjszakánként lámpákkal járják a
szőlőterületet és próbálják összeszedni a
kártevőket, amelyek sok esetben a 6-7 cen-
timétert is elérik. Egyes gazdák permete-
zéssel próbálkoznak. A fiatal hernyók sokkal
érzékenyebbek a rovarölő szerekre, mint a
kifejlett példányok, ezért a kezelések időzí-
tése eléggé fontos. A kártétel észlelésekor
lehet, hogy már csak nagy, ellenálló her-
nyókkal találkozunk. Az éjszaka közepén
végzett állománypermetezés megfelelően
mérgező rovarölő szerekkel, mint az Actara
25 WG, a Match 050 EC és a Nematop ha-
tásos lehet. A védekezés során törekedni
kell arra, hogy a permetlé a vonuló hernyók
testét érje, vagy a szárak tövére kerüljön,
ahol a kártétel bekövetkezhet. A mocskos-
pajor távoltartására jó megoldás a gyakori
öntözés és a mulcsozás, emellett a gyakori
sekély kapálással a pajorok száma ritkítható.

Karkó János búcsi szőlész tájékoztatása

alapján a 18 hektáros szőlőben 10 kártevőt
tudtak az éjjel összeszedni, viszont a szom-
szédjában lévő pincesori szőlőben az egyik
tulajdonos közel 40 %-os kárról beszélt. A
szövetkezet szőlőjében nem tapasztaltak ká-
rokat.

Zsidek Vilmos szentpéteri szőlész viszont
arról panaszkodott, hogy a csemegeszőlő-
jében már jelentős a szőlőkár. Elsősorban a
sima levelű szőlőfajtákat támadták meg a
hernyók.

Bátorkeszin a közel 100 hektáros szőlé-
szetben Bottyán Sándor szőlész jelentékte-
len kárról beszélt, viszont a Galambosi ré-
szen több gazda már jelentős kárról számolt
be. 

Perbetén Krutek Ottó, a szövetkezet nö-
vénytermesztési ágazatának vezetője is ar-
ról tájékoztatott, hogy a csemegefajtákban
találtak kártevőket. 

(miriák)

Hernyóinvázió a szőlősben

Nevet változtat a Híd
Jelentős változások előtt áll a Híd. Erősítenék a
polgári irányvonalat, ennek jeleként Most-Híd
Polgári Pártra változtatnák nevüket, vagyis az
együttműködés pártja megnevezést lecserél-
nék. Igazi nagyágyúval is bővül a tagság,
ugyanis Lucia Žitňanská egykori igazságügyi
miniszter csatlakozott a párthoz, s vélhetően
alelnöki posztot kap. Ezzel is erősítenék a Híd
szlovák pillérét.

A párt elnöksége a múlt héten döntött arról, hogy
Lucia Žitňanská, az SDKÚ korábbi parlamenti frak-
cióvezetője a Híd párt sorait erősíti a jövőben. „A
képviselőasszony csatlakozása – azon túlmenően,
hogy szakmai síkon jelentősen erősíti képviselőtá-
borunkat – magát a pártot is segíti és erősíti a vilá-
gos értékek mentén történő politizálás terén“ –
mondta Bugár Béla pártelnök. Csatlakozása illesz-
kedik abba az elképzelésbe, mely szerint a Híd
erősíteni akarja a polgári irányvonal megerősítését.

Lucia Žitňanská hangsúlyozta, hogy épp a több-
ség és a kisebbségek közötti együttműködést kép-
viselő polgári párt az, amely mindig erős lábakon
fog állni az etnikailag sokszínű Szlovákiában. „Bí-
zom abban, hogy sok ember van, akik szeretnék,
hogy legyen itt egy olyan polgári irányvonalat kép-
viselő kínálat, amely számára elsőrendű cél az
igazságosság és a törvény előtti egyenlőség, te-
kintet nélkül a származásra, vagyoni helyzetre vagy
a felekezeti hovatartozásra“ - mondta a képviselő,
aki korábban két ízben is igazságügyi miniszter
volt, nevéhez fűzödik a szerződések kötelező nyil-
vánosságra hozatala, a bírósági ítéletek kötelező
közlése, és a bírók tevékenységének értékelése
is.

Az elkövetkező hónapokban további változásokra
is számítani lehet. „A Híd elnökségének mai hatá-
rozata alapján javasolni fogjuk az Országos Ta-
nácsnak, hogy módosítsa az alapszabályt, ami
alapján a párt neve is megváltozna – az együttmű-
ködés pártja polgári pártra alakulna át. Lucia Žit-
ňanskát egyben felterjesztjük a párt alelnöki poszt-
jára. Kifejezzük abbéli őszinte igyekezetünket is,
hogy megerősítsük a Híd párt ún. szlovák pillérét.
Bízunk abban, hogy az egész előkészítési folya-
matot lezárhatjuk a párt 2014 szeptemberében tar-
tandó kongresszusán“ – áll a párt elnökségének
nyilatkozatában.

Bugár Béla szerint már a választási kampány
során is látni lehet majd, hogy erősíteni igyekeznek
a szlovák pillért. „Intenzívebben akarunk feltűnni
Észak-Szlovákiában is“ - mondta a SITA hír-
ügynökségnek. Megjegyezte, nyitva áll az ajtó azok
előtt, akik részt akarnak venni az erős polgári párt
projektjében, azonban vadászni senkire sem fog-
nak. (cs)

Világi Oszkár a Selye Já-
nos Egyetemen tartott előadást. Kijelentette,
egy éven belül olyan gazdasági programot
készít a Csallóköz számára, amelyhez re-
ményei szerint sokan csatlakoznak majd és
sokak számára biztosít megélhetést.

A Slovnaft olajipari vállalat vezérigazgatója a X.
Komáromi Egyetemi Napok vendége volt. Elő-
adásának témájául a változások kérdését vá-
lasztotta, bemutatva az egyetemistáknak, miként
zajlik ez az üzleti életben. Szerinte a változás az
egyik legfontosabb kulcsa a sikernek, és ahol
erre nem képesek, ott nincs is esély az eredmé-
nyes működésre. A változások persze nem min-
dig hozzák a várt jobbat, azonban „még a rossz

irány is jobb, mint az egy helyben topogás” –
véli Világi Oszkár. Megjegyezte, az emberek
nagy része megfogalmazza, hogy változásokra
volna szükség, de csak addig lelkesek, ameddig
nem érinti őket. Tabukat és a régen megszokott
eljárásokat is szükséges megkérdőjelezni, mert
mindent meg lehet változtatni, nincsenek annyira
tökéletes dolgok, amiket soha nem kéne meg-
változtatni. Fontos dolognak tartja, hogy a terve-
inket, elképzeléseinket végigvigyük, és 12 előtt 10
perccel, a munka nehezén túl, de a cél előtt se
álljunk le. 

Kitért az emberi faktorra is, meglátása szerint
demotivált emberekkel nehéz dolgozni, ezért
olyanokat kell bevonni, akik hisznek a változá-
sokban. Olyan emberekkel sem szabad együtt
dolgozni az üzleti életben, akiket csak a pénz mo-
tivál. A sikeres működéshez a hit is nélkülözhe-
tetlen. A változás fontos részének véli a kommu-
nikációt, az adott folyamatról való tájékoztatást.

Hogyan változtassuk meg 
Dél-Szlovákiát?

A Slovnaft vezérét arról kérdeztük, miként le-
hetne megváltoztatni Dél-Szlovákiát, mivel a szá-
mok egyértelműen azt igazolják, hogy még az or-
szág más részeihez képest is növekszik a lema-
radás. Világi utalva az előadásai felvetéseire ki-
jelentette, hogy elsősorban részletesen ismer-
nünk kéne a körülményeket, mivel csak úgy
találhatjuk meg a megoldásokat.

A cégvezető szerint vannak olyan dolgok, ame-
lyek hátráltatnak minket. Fölépítettünk tabukat,
amiről nem merünk beszélni, de vannak dolgok,
amiket elmulasztottunk megtenni. Mára már van
egy furcsa állapot, amely infrastrukturális lema-
radással és egy sajátos mentális állapottal van
tarkítva, ami lehúzza a közeget, és ezt nehéz le-
küzdeni. „Sajnálatos módon a gazdasággal fog-
lalkoztunk a legkevesebbet az elmúlt 20 évben,
pedig az lehet a változás motorja” – fejtette ki Vi-
lági Oszkár.

Gazdasági programot építene 
a Csallóköznek

Alapvetően el kell kezdeni dolgozni ügyeken
– jegyezte meg. Elképzelései szerint a Csalló-
közben lehet sportolni és jókat enni, ráadásul
egy tiszta hely, és ezekre a jellemzőkre lehetne
építeni. „Erre szeretnék felépíteni egy gazdasági
programot. Egy éven belül megismerik ezt a
programot, és részesei is lehetnek. Azt kell el-
érnünk, hogy sokan csatlakozzanak ehhez és
sokan megéljenek ebből. Ezt kell elkezdeni és
befejezni” – árulta el terveit Világi Oszkár.

A témák sorából természetesen a DAC fut-
ballcsapata sem maradhatott ki, amelynek Világi
Oszkár lett a tulajdonosa. „A DAC egy jelkép. A
csapat a fénykorában azt üzente, hogy tudunk
önerőből sikeresek lenni. A DAC több mint egy
csapat volt, egy integráló erő. Ezt a nimbuszt a
volt tulajdonosok építették le. „Világi azt tartotta
a mélypontnak, amikor a feljutást már csak 3-
400 ember ünnepelte, majd a tulajdonosokat
kritizáló szurkolókat kitiltották. Azt szeretné,
hogy a csapat sikeres legyen, legyen utánpótlás
akadémia, ahol fiatal tehetségeket nevelnek, és
a felnövekvő focisták újra példaképek legyenek.
„Egymagam kevés vagyok, hogy megváltoztas-
sam a DAC-ot” – szögezte le Világi. Kellenek a
támogatók, kellenek a szurkolók, akik biztatnak,
vagy egy sál vásárlásával támogatják a csapa-
tot.

(b)

Világi: gazdasági program a Csallóköznek
KOMÁROM.

Változások a komáromi
parkolási rendben

Feszty Zsolt, Petheő Attila és Stubendek László – ér-
tesüléseink szerint egy nem hivatalos egyeztetésen ez
a három konkrét név merült fel azzal kapcsolatban, kik
lehetnek az MKP komáromi polgármester-jelöltjei. Más
jelöltek is szóba jöhetnek, akár olyanokat is támogatna
a helyi MKP, akik nem tagjai a pártnak.

Czíria Attila, az MKP komáromi szervezetének elnöke nem
cáfolta információnkat. Elmondta, múlt héten a párt városi po-
litikusai és civil szervezetek tagjai találkoztak, s elsősorban az
őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban egyeztettek.
Elsősorban az alapelvek kerültek szóba, melyek alapján pol-
gármester- és képviselő-jelölteket állítanának, ezeket a ké-
sőbbiekben írásban is rögzítenék. Czíria elmondta, felmerült,
hogy az MKP komáromi képviselő-listájának felét civil szerve-
zetek jelöltjei alkothatnák, de akadtak, akik a fiatalítást sürget-
ték. Az esetleges polgármester-jelöltek személyével kapcso-
latban egyelőre három név merült fel, s mindhárman jelezték,
valószínűleg elfogadnának egy ilyen felkérést. Petheő Attila já-
rási elnök kérdésünkre elmondta, további jelöltek is szóba jö-
hetnek, akár olyanok is, akik nem tagjai a pártnak. Hozzátette,
számukra az a legfontosabb, hogy Komárom következő pol-
gármestere egy rátermett, magyar érzelmű városvezető le-
gyen. A végső döntést az MKP helyi szervezete hozza meg,
várhatóan legkésőbb június közepéig.

Feszty Zsolt a Te Ügyed Kör Polgári Társulás alapítója és el-
nöke. Petheő Attila pillanatnyilag megyei képviselő, továbbá a
Csemadok járási elnöke. Stubendek László szintén tagja a me-
gyei közgyűlésnek, a Csemadok városi szervezetét vezeti, a
legutóbbi önkormányzati választásokon az MKP polgármester-
jelöltjeként Anton Marek mögött a második helyen zárt Komá-
romban. (cs)

Ki lesz az MKP komáromi
polgármester-jelöltje?

Legutóbb csütörtökön, Ko-
lozsnémán történt ilyen eset.
Egy 69 éves nőhöz ismeretlen
személyek érkeztek, szere-
lőknek adták ki magukat, akik
az ereszcsatornát akarták ki-
cserélni. Az asszonytól előle-
get kértek, a pénzzel való ma-
nipulálás során azonban 2600
euróval rövidítették meg az
idős nőt. A károsult csak két
órával később vette észre,
hogy átverték.

A szóvivő beszámolt egy
komáromi esetről is, mely áp-
rilis 4-én történt. Egy 82 éves
asszony ajtaján kopogtatott
egy ismeretlen férfi, azt állí-
totta, hogy pénzt hozott az
asszony fiának. A férfi azt
kérte a nyugdíjastól, hogy
váltson fel egy 200 eurós
bankjegyet. Az asszonynak
fel kellett mennie a pénzért
az emeletre, a férfi pedig po-
fátlanul követte a hálószo-
bába. Mikor visszatértek a
földszintre, a házban két má-
sik férfi jelent meg, és drótot
kértek az asszonytól, hogy
meg tudjanak javítani egy ál-

lítólag leszakadt kipufogót. A
nyugdíjas nem tudott nekik
segíteni, de míg beszélget-
tek, a harmadik férfi eltűnt
szem elől. Később mindhár-
man eltűntek a házból. Az
asszony később észrevette,
eltűnt 3600 eurója. 

Renáta Čuháková rendőr-
szóvivő arra kéri az időseket,
hogy semmiképpen se en-
gedjenek be idegeneket a há-
zukba, ne dőljenek be nekik,
bármennyire is hitelesnek tűn-
nek, hiába akarnak eladni va-
lamit, vagy kérnek sürgős se-
gítséget. Ha ismeretlenek
csöngetnek a ház kapujánál,
vagy bemennek az udvarra,
azonnal ki kell őket küldeni az
utcára. Ha mégis szóba áll-
nának velük, azt ne egyedül
tegyék, hívjanak egy szom-
szédot, vagy egy másik ház-
ban tartózkodó embert, hogy
az jelen legyen a beszélge-
tésnél. A szóvivő hozzáteszi:
gyanú, vagy bármilyen infor-
máció esetén azonnal keres-
sék meg a rendőrséget a 158-
as telefonszámon. (b)

Behízelgő csalók
Egyre több Komáromi járásbeli nyugdíjas

válik csalók áldozatává. A behízelgő modorú bűnözők
különböző módszerekkel lopják meg az idős embereket.
Minderre Renáta Čuháková Nyitra megyei rendőrszó-
vivő hívta fel a figyelmet. A szóvivő több olyan esetről is
beszámolt, mikor ismeretlenek kopogtattak a nyugdíja-
sok ajtaján, és különböző történeteket előadva végül
meglopták az idős embereket.

RÉGIÓ.
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Ki gondolná,
hogy a megunt, régi magazinok
új életre kelhetnek? Lehet be-
lőle ékszer, táska, tálalótál, po-
háralátét és dekoráció is. 

A papírcsíktechnika a népszerű-
ségét leginkább annak köszönheti,
hogy az alapok elsajátítása után kü-
lönösen látványos dolgokat lehet ké-
szíteni. Nem igényel túl sok és kü-
lönleges alapanyagot sem, mind-
össze magukra a papírcsíkokra, a
sodróeszközre és egy kevés papír-
ragasztóra van szükség. A húsvét
az egyik legjobb apropó, hogy ki-
próbáljuk magunkat a papírcsík-
technika terén, ebben segít a Duna-
mocson élő Szegi Szimóna.

„Már egy éve igyekszem nagyon
alaposan feltárni a papírfonás rej-
telmeit. A papírkosár készítése két
nagy lépésből áll, elsőként magát a
papírvesszőt kell elkészíteni, utána
jöhet a fonás. 

A papírkosár elkészítéséhez szük-
séges eszközök: hurkapálca (minél
hosszabb), olló, vonalzó, papírra-
gasztó, akrilfesték, akrillak.

Elkészítési folyamat: első lépés-
ben az újságpapírt kell felvágni 7
cm széles csíkokra. Ezután fel kell
tekerni a hurkapálcára. Ami lénye-
ges, hogy átlósan tekerjék, de fon-
tos, hogy jó szoros legyen. A végét
(de akár a feltekerés közben is né-
hány pontot) papírragasztóval fixál-
juk. Ezután a hurkapálcát ki lehet
húzni. A kész csöveket akrilfestékkel
lehet lekenni, így szép külsőt ad a
papírnak és erősebbé is teszi az
alapanyagot.

Második lépésben a fonáshoz egy
erős alapot kell készíteni. A papír-
csövek végét két vastag és erős kar-
tonlap közé tesszük, ezek lesznek a
hagyományos kosárfonásból ismert
sínek, az utolsó lesz egyúttal a fo-
nószál, így ezt az alaphoz kell ra-
gasztani. Most már csak maga a fo-
nás van hátra, ez nem különbözik
semmiben a klasszikus kosárfonás-
tól. A sínek között oda-vissza (azaz
előtte és mögötte) vezessék a szá-
lat. A szálat összeragasztással lehet
toldani, ha elfogy. Ismételjék a kí-
vánt magasság eléréséig. Az eldol-
gozáskor a sínekből megmaradt ré-
szeket vágják le, csak egy kis részt
hagyjanak meg, amivel szépen le-
zárható lesz a felső sor.

A kész kosarat fényes vagy matt
akrillakkal lehet lekenni, egyfelől
védi a munkát, másrészt meg még
jobban megerősíti” – mondta Szegi
Szimóna. Kép és szöveg: miriák

Húsvéti dekorációk 
papírcsíkokból

NAGyCSüTöRTöK
Az utolsó vacsora emléknapja, az

oltáriszentség alapításának ünnepe.
Ilyenkor a templomban csak egy mise
van, az esti órákban. A nagycsütörtöki
esti misén a pap az örvendezést, ün-
neplést jelentő fehér ruhában van. A
mise után következik az ún. oltárfosz-
tás. Ez jelképezi, hogy Jézust meg-
fosztották ruháitól. Ennek nincs szer-
tartása, csendes. A mise után általá-
ban a templomokban virrasztást szok-
tak tartani, mondván: Jézus tanítvá-
nyai elaludtak.

NAGyPÉNTEK
Nagypénteken Igeliturgia van, ál-

doztatással. A pap a szertartást piros
vagy lila öltözékben végzi. A papság
és a segítők teljes csendben vonulnak
be a templomba, s az üres oltárszek-
rény előtt leborulnak. Ezután jön az
évente egyszeri tisztelgés a kereszt
előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia
teljes csendben áldoztatással ér vé-
get. Nincs áldás, nincs elbocsátás.

NAGySzOMBAT
Ezen a napon napközben semmi-

lyen szertartás nincs. Csak szombat
esti misét tartanak, amit vigíliának ne-
veznek. Ez az év legszebb, de legbo-
nyolultabb szertartása. 

HÚSVÉTVASÁRNAP
Délelőtt ünnepi szentmisét tarta-

nak. Ehhez a naphoz tartozott az étel-
szentelés hagyománya. A misére ko-
sárral mentek a hívők, melyben bá-
rányhús, kalács, tojás, sonka és bor
volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát,
a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás
pedig az újjászületés jelképe. A hús-
vét ünnepe akkora ünnep az egyház-
ban, hogy nem egy napon keresztül,
hanem nyolc napon keresztül ünne-
pelik.

HÚSVÉTHÉTFő
Ezen a napon sok népszokás él,

például a locsolkodás, a hímes tojás
ajándékozás. A víz megtisztító, meg-
újító erejébe vetett hit az alapja ennek
a szokásnak, mely aztán idővel, mint
kölnivízzel való locsolás maradt fenn
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdo-
nítanak a locsolkodás hagyományá-
nak, eszerint a Krisztus sírját őrző ka-
tonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó
asszonyokat igyekeztek lecsendesí-
teni úgy, hogy lelocsolták őket. A hús-
véti tojások piros színe egyes feltéte-
lezések szerint Krisztus vérét jelké-
pezi. A tojásfestés szokása és a tojá-
sok díszítése az egész világon elter-
jedt. net

A keresztény húsvét

Akárcsak az előző
években, idén is a kultúrház előcsar-
nokában került megrendezésre a
kézműves alkotóház, a közelgő hús-
véti ünnepek jegyében.

Ebben az évben a helyi oktatási intéz-
mények pedagógusain kívül a szomszédos
községekből is érkeztek hagyományőrzők,
akik segítségével különböző húsvéti de-
korációkat készítettek a gyerekek.

„A húsvét közeledtével a tavaszi szín-
pompát kis ügyességgel papírból mi is az
otthonunkba varázsolhatjuk. Nem kell
hozzá más, csak papír, olló és ragasztó.
Meg persze a gyerekek, akik nagy öröm-
mel segítenek” – mondta Szabó Márta, aki
Kisújfaluból érkezett.

Kép és szöveg: miriák

BÁTORKESZI.

Húsvéti kézműves alkotóház

DUNAMOCS.

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jé-
zus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap fel-
támadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadá-
sával pedig győzelmet aratott a halál felett. öt hónappal ezelőtt hirdette meg a városi könyvtár

azt a gyerekeknek szóló olvasópályázatot, amely Geronimo Stilton, a Rág-
csáló Hírek főszerkesztőjének kalandjaiba, történeteibe kalauzolta el a
részvevőket.

A háromfős csapatok
vetélkedői a következő
három témakörben zajlot-
tak: Örökségünk '48, Ma-
gyarország az én hazám,
Magyarok Európában.
„Az idén iskolánk diákjai
két csapattal jelentkeztek
a versenyre: az Öröksé-
günk '48 és a Magyarok
Európában című témakö-
rökben. A verseny egy
kétfordulós internetes fel-
adatlappal indult, amelyet
tanulóink eredményesen
oldottak meg, így bejutot-
tak a döntőbe, amelyet
március 22-én rendeztek
Budapesten, a Stefánia
Palota épületében. Diák-
jaink kiváló eredményeket
értek el a döntő során. Az
Örökségünk '48 című ve-

télkedőn tanulóink, Šing-
liar Evelyn, Suček Ale-
xandra és Nagy Viktória
1. helyezést értek el. Nye-
reményük egy egyhetes
sárospataki kirándulás” –
számolt be a sikerről La-
katos Andrea felkészítő

tanár, aki jutalomként
szintén a diákokkal tarthat
Sárospatakra. A nagyme-
gyeri magán-szakközép-
iskolások Gaál Klaudia,
Juhász Viktória és Molnár
László alkotta másik csa-
pata negyedik lett a Ma-
gyarok Európában elne-
vezésű versenyen, ők el-
ismerésként okleveleket
és könyvcsomagokat ve-
hettek át a rendezőktől.

Kovács zoltán
(fotó: az iskola 
archívumából)

Népszerű volt 
a Rágcsáló Hírek főszerkesztője
NAGYMEGYER.

A kulturális intézmény ajánlólistáján ti-
zenöt könyv szerepelt, ezek közül leg-
alább hármat kellett elolvasniuk a gye-
rekeknek, majd válaszolniuk a történetek
alapján feltett öt kérdésre. A könyvtár
munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a
népszerű kisegér nevéről elnevezett pá-
lyázat nagy sikert aratott az alsó tago-
zatos tanulók körében, a legügyesebb
közülük Tóth Lili és Szabó Bence volt,
akik mind a tizenöt könyvet elolvasták.
Egyébként az olvasói pályázatba bekap-
csolódó 27 gyerek összesen 202 alka-
lommal kölcsönözte ki ezeket a könyve-
ket, a legkelendőbb a Karácsony van,

Stilton és a Kaland a Himaláján volt,
mindkettőt tizennyolcan olvasták el. A
március 28-án megtartott kiértékeléskor
az összes részvevő emléklapot és köny-
vet kapott jutalmul. Ugyanitt díjazták a
felső tagozatos tanulók számára meg-
hirdetett Én még olvasok, olvass te is! el-
nevezésű pályázat legjobb három rész-
vevőjét, Ilcsik Henriettát, Egyházi Kittit és
Juhász Viktória Kiarát. Ebben az eset-
ben az volt a feladat, hogy a csíkos és
pöttyös sorozatban megjelent könyvek
közül melyiket és miért ajánlanák barát-
nőjüknek.

Kovács zoltán (fotó: Kovács Zoltán) 

Történelmi vetélkedőn lettek elsők
Az elmúlt napokban a ma-

gyar fővárosban arattak sikert a Hidaskürti Ma-
gán-szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett ta-
gozatának diákjai, akik a Szakmai Középiskolá-
kért Kulturális Egyesület (SzAKE) által meghir-
detett hagyományos közismereti vetélkedők egyi-
kén utasították maguk mögé a mezőnyt.

NAGYMEGYER.

Ülőgarnitúrákat gyártó cég 
varróNőKet KereS 
kétműszakos munkára, 

azonnali belépéssel.

Érdeklődni lehet: 
035/785 2033 tel. számon vagy 
info@kom-polster.eu  e-mail címen.

Kom Polster s.r.o., 
Hlavná 78, 

945 04  Komárno – Nová Stráž

A felújítási munkák fél évig tar-
tottak, s több mint 60 ezer eurót
költött rá a kórházat működtető
FORLIFE. Dudáš Viktor kórház-
igazgató kijelentette, bízik ab-
ban, hogy az új, modern környe-
zet kellemesebbé teszi a páci-
ensek gyógyulását, s a színvo-
nal emelkedéséhez is hozzájá-
rul.

A felújítás érintette az összes
helyiséget, beleértve a szociális
berendezéseket is, az ablakokat
és ajtókat lecserélték. A rehabi-
litációs részleg szorosan együtt-
működik a kórház többi osztá-
lyával, s az itt kezelt betegek
számára átfogó rehabilitációs
gyógykezelést nyújt. Újdonság,
hogy mostantól Ladislav Michá-
lek osztályvezető orvos minden
munkanapon reggel 8-tól dél-
után 1 óráig rendel. (d)

Megújult a kórház 
rehabilitációs részlege

Múlt szerdán ünnepélyes keretek közt adták
át a felújított fizioterápiás-rehabilitációs részleget a komá-
romi kórházban. Az osztály 7 év után költözhetett vissza régi
helyére, a J pavilon földszintjére.

KOMÁROM.



Több mint hetven
ember kitartó munkájá-
nak köszönhetően va-
lósult meg ez a nem
mindennapi kezdemé-
nyezés, amely párját
ritkítja. A kiállítás anya-
gában ismert irodalmi
művek kerülnek bemu-
tatásra. A látogatók
olyan szerzők műveit
láthatják viszont, mint
Márai Sándor, Jane
Austen, Molnár Ferenc,
Joseph Heller, de talál-
kozhatnak a Bibliából
kiragadott jelenettel is.
A 13 témából álló kiállí-
táson Karasz Viktor
harminc fotója mutatja
be gútai helyszíneken
az egyes irodalmi műveket.

Az ötletgazdák szándéka, hogy a kiállítást több régióbeli
településen is bemutassák. (miriák)

Fotó: KH
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"B" kategóriás 
képzések 
és továbbképzések

0905 489 059

ELÁN AUTóSISKOLA
Lakatos László, Európa udvar 
Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk

KEDVEzMÉNy
30 €KU

PÓ
N KUPÓN





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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Életatlasz
A Csemadok helyi

alapszervezetének évzáró taggyűlésére
a kultúrházban került sor, amelyet a
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
tanulója, Moravcsík Kinga prózája nyi-
tott meg. Pintér Márta köszöntötte a
megjelenteket, köztük a Csemadok Ko-
máromi TV küldöttét, Dobosi Margitot.

Az elnöki beszámolót Bukovszky János
tartotta. „Tevékeny, mozgalmas, és ese-
ménydús évet tudhatunk magunk mögött,
magyar közösségünk létét szavatoló fontos
küldetését alapszervezetünk 2013-ban is
igyekezett teljesíteni. Falunk életében fon-
tos szerepet tölt be a Csemadok. Rendez-
vényeinkkel hozzájárulunk községünk kultu-
rális életéhez, falunk hagyományőrző cso-
portjainak a fellépéseihez, és lehetősége-
inkhez mérten segítjük az óvodát, az alapis-
kolát az ifjúságot. Az elvégzett munkánk
minőségét bizonyítja az is, hogy rövid idő
alatt tagságunk 140 főről 318-ra gyarapodott”
– mondta az elnök.

A Csemadok vezetőségének tagjai úgy
döntöttek, hogy 2013-ban megalapítják a
szentpéteri Csemadok „Hűségdíját", ame-
lyet minden évben az évzáró taggyűlésen
osztanak ki. Az első díjazott Dr. Pecena
György volt. A vezetőségnek idén Holecz
Vilmosra esett a választása, akinek életútját
Pintér Márta ismertette. 1960-tól, tehát 54
éve tagja a Csemadoknak. A kezdetektől
fogva aktívan kivette részét a kultúrmunká-
ból. Jó humorú ember lévén szívesen játszott
kabaréjelenetekben, bohózatokban. 1974-
ben, amikor választásokra került sor, a tag-
ság Holecz Vilmosnak adott bizalmat, az el-
nöki posztot 10 évig töltötte be.

A díjátadás után bemutatták a „Szentpéteri
lakodalmas” rövid változatát.

Mivel a vezetőség határozata értelmében
a Csemadok-elnök egy évig végzi munkáját,
a tagság ismét új elnököt választott, Nyúl
Rozália személyében. Miriák Ferenc

A Lilla Galéria Polgári Tár-
sulás első ízben rendezte meg a Nem-
zedékek találkozóját a Csemadok kul-
túrtermében. A társulás elnöknője, Ke-
szeg Ildikó köszöntött minden kedves
résztvevőt, ahol egyszerre volt jelen a
múlt és a jövő, idősek, fiatalok és gyer-
mekek.

„Ez a találkozó nemcsak nosztalgiázási
lehetőség, hanem a hagyományaink, érté-
keink felmutatásával itteni létünk, megmara-
dásunk jövőjéhez is fontos fogódzó. A nem-
zedékek első találkozóján nagy dolog tör-
tént, ugyanis ezen a délutánon sikerült örö-
met szerezni, mosolyt csalni olyan emberek

arcára, akik mindennél jobban vágyakoznak
az önfeledt vidámságra” - mondta a társulás
vezetője.

Ezt követően az unokák egy szál virággal
köszönték meg az édesanyjuknak, nagyma-
májuknak gondoskodásukat és áldozatos
munkájukat. A köszöntés után megkezdő-
dött a hajnalig tartó fergeteges mulatság.

A Lilla Galéria Polgári Társulás vezető-
sége e sikeres rendezvény után hagyo-
mányteremtés céljából minden évben meg-
rendezi a Nemzedékek találkozóját, mert a
társulás kiemelkedően fontosnak tartja a ge-
nerációk közötti hidat, ami az időseket és a
fiatalokat köti össze. 

(miriák)
Lilla Galéria PT felvétele

Életatlasz címmel nyílt kiállítás a Kelemantia
Római Kori és Néprajzi Múzeumban. Az olvasás és a
művelődés fontosságát hangsúlyozó tárlatot Domin
István polgármester és Borka Roland, a kiállítás kurá-
tora nyitotta meg.

IZSA.
SZENTPÉTER.
Második alkalommal adták át a Hűségdíjat

Nemzedékek találkozója
HETÉNY.

Bukovszky János (jobbról) Csemadok
-elnök adta át Holecz Vilmosnak (bal-
ról) a Csemadok Hűségdíját

Magyarországon 1999-ben megalakult a tu-
dományos kutatómunkát végző középiskolás diákokat,
tudományos diákköreiket, mentoraikat összefogó Ku-
tató Diákok Országos Szövetsége. Nagy versenyünk a
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, vagy
ahogy többen is ismerik: a TUDOK. Itt minden év tava-
szán több mint 150 résztvevő körülbelül 100 előadással
indul. Idén több mint ötvenen a határon túlról érkeztek.

Március végén Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnázium-
ban rendezték meg a TUDOK 2014 nagydöntőjét, melyre 145
előadó diák érkezett a hat selejtezőből, amelyből 3-at hatá-
ron túli településeken rendeztek meg. A hetényi Tarczy La-
jos Alapiskola 9. osztályos diákjai is ringe szállhattak e meg-
mérettetésen. Androvics Franciska és Rancsó Dorottya „A
hetényiek kálváriaja“ című munkájukkal elnyerték nemcsak
a közönség, de a zsűri tetszését is.

„Nagy elismerés nemcsak számunkra, de iskolánknak és
felkészítő pedagógusunknak is, hogy egy ilyen igényes ver-
senyen elismertek minket. Sokat dolgoztunk, adatokat gyűj-
töttünk a kitelepítésekről, lejegyeztük a beszélgetéséket. A
sok munkának meglett az eredménye mert a lányok elhoz-
ták szekciójuk (Néprajz és közgazdaságtan) különdíját“ - tá-
jékoztatta hetilapunkat Rancsó Andrea, felkészítő pedagó-
gus. (miriák), Rancsó Andrea felvétele

Az önkormányzatok egy-
folytában harcot vívnak a település tisz-
taságáért az emberekkel, a természettel
és az elemi erőkkel. Az árokpartok, az
utak szélei, az erdők, a vizek, az egész
természet fuldoklik az eldobált, elhají-
tott, hegyekké növő szeméttől.

Martoson a Sziget Polgári Társulás szer-
vezett szemétgyűjtési akciót, mellyel tisz-
tábbá szereték tenni falujukat, környezetüket. 

„A szemétgyűjtési akció célja, hogy a fia-

talabb generációnak is természetessé váljon
a környezet megóvása. Ezen a napon 75
műanyag zsák szemetet gyűjtöttünk ösz-
sze,hogy közös örömünkre tisztább, rende-
zettebb, emberibb legyen környezetünk. Min-
denkinek hálásan köszönöm a munkáját és
a törekvését arra, hogy tiszta, rendezett fa-
luban élhessünk. Örüljünk a madárfüttyös
reggeleknek, estéknek, és legyünk büszkék
lakóhelyünkre” – nyilatkozta Erdélyi Zoltán, a
Sziget PT elnöke, az akció főszervezője.

(miriák)
Sedliak Pál felvétele

A felajánlásra szánt kere-
kes székeket nagy örömmel
vette át a személyzet, és az
átadás után Frustaci Kádár
Andrea, a szociális ellátó
központ  igazgatónője, meg-
köszönte a jelenlévőknek a

hathatós segítséget. A Cent-
rál n.o. nevében pedig Varga
Zoltán alapító is köszönetet
mondott ezért a nemes em-
beri cselekedetért. Fehér
Csaba elmondta, hogy kö-
szönettel tartoznak együtt-

működő partnereiknek, első-
sorban Krivánszky Miklós-
nak, az MKDSZ uniós ügye-
kért felelős alelnökének, és
belgiumi csapatának, dr.
Herdics György címzetes
apátnak, Vicsápi Bugyi Na-
táliának és Juhos Ferenc-
nek. Továbbá nagy segítsé-
get nyújt a karitatív tevé-
kenységek lebonyolitásában
dr. Czellárik Mária és dr.
Czellárik Sándor, akik mesz-
szemenőkig támogatják és
segítik a szervezet munká-
ját. Az MKDSZ elnöke kife-
jezte örömét, hogy az utóbbi
időkben egyre több szociális
intézmény kereste fel a Kari-
tászt, és bíznak benne, hogy
rajtuk is tudnak majd segí-
teni, ezért igyekeznek miha-
marabb megszervezni a kö-
vetkező szállítmányokat.

Kép és szöveg:
-pint-

Kecskeméten is 
megállták a helyüket
HETÉNY.

Segített az MKDSZ Karitász
Az MKDSz újra jóté-

konykodott, ugyanis pénteken a Centrál nonprofit tár-
saság által üzemeltetett szociális ellátó központot láto-
gatták meg. Fehér Csaba, az MKDSz elnöke és Sárközi
János, az MKDSz alelnöke, dr. Czellárik Mária és dr.
Czellárik Sándor közreműködésével került átadásra a
Belgiumból érkezett segélyszállítmányok egy része.

CSALLÓKÖZARANYOS.

Legyen tiszta a településünk!

MARTOS.

A legkorszerűbb technikai
felszerelésekkel ellátott
3D-s közlekedési tanpálya
várja az érdeklődöket.

A Szlovákiában egyedül-
álló pályán a jelzőlámpákat
93 darab LED világító alkotja,
melyek teljesen automata
irányításúak, ez Harsányi Ti-
bor mérnök munkájának kö-
szönhető. A pálya elsősor-
ban az óvodás és az iskolás
csoportoknak készült.  Ezen
a pályán biztonságosan gya-
korolhatják a közlekedést. A

pálya elkészültéből Balla Pé-
ter, Kacz László, Kosztolányi
Péter és Novák Roland is
nagyban kivette a részét. A
pálya létrejöttében a me-
nedzsmenti munkát Lehocký
Milan polgármester és Szép
Attila vállalta fel. 

Alig adták át a pályát és
már az első „fecskék” is
megérkeztek, egy 40 fős
óvodai csoport Komáromból,
akik újfent letesztelték az or-
szág egyetlen 3D-s közleke-
dési pályáját. -pint- 

Átadták a tanpályát Keszegfalván
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A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban 
az vesz részt, aki legalább 100 € értékben üdülést vásárol. 
PEPiTa tours, 945 01 Komárno, Kassai utca, 
tel.: 035/787 0202, pepita@pepitatours.com, 

Sorsolás: 
2014. május 1-jén 14.30 órakor

a Komáromi Napok keretében a Klapka téren
Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével

Tavaszi nyereményeső

1. díj: luxus 
hajókirándulás

(1 fő részére)

A képek illusztrációk

2.díj: LCD TV 
3.díj: konyhabútor 
4. díj: tengerparti kirándulás 

(8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra 
7. díj: wellness hétvége 

(3 nap, félpanzió, 1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten

www.pepitatours.com

A játék 
2014.  április 25-ig tart.

Kiemelt ajánlatainkból:

Válasszon a fenti kirándulások közül
és 17 euró zsebpénzt, valamint egy

PEPITA sapkát ajándékozunk Önnek.

Utazzon minőségben és nyerjen
a 17 éves Pepita tours-szal!!!

489 €

Benelux államok virágkiállítássalBenelux államok virágkiállítással
Luxemburg, Volendam,
Amsterdam, Brüsszel

május 6-11.
Hotel***, félpanzió,
bor-, sajtkóstoló

249 €

298 €

Dél-Ausztria szépségeiDél-Ausztria szépségei
Murau, Graz, Klagenfurt
Wörth-i tó, Minimundus

május 15-18.
Hotel****, all inclusive,
szórakoztató programok

Szlovén tengerpartSzlovén tengerpart
Pihenés Portorožban és 
csatangolás Piranban

július 13-20.
Hotel****, félpanzió, borkóstoló, 
meglepetés megálló hazafelé

A Czafrangó Sylvia Ma-
gán Művészeti Alapiskola ren-
dezésében táncfesztivált tartot-
tak a helyi kultúrházban. A ver-
senyben a Művészeti Alapiskola
növendékei vettek részt, akik 4
kategóriában mérték össze te-
hetségüket.  31 lány és egy fiú
saját, kreatív, ötletgazdag kore-
ográfiával, színpadi megjele-
néssel és tánctudással képvi-
seltette magát.

Először az első kategória verseny-
zői léptek színpadra, ahol az első és
a második évfolyamosok versenyez-
tek. Ebben a csoportban Román Ra-
móna lett az első, aki egyedi has-
tánccal varázsolta el a közönséget.
Második helyen végzett a Kürti Laura
- Vadkerti Csenge duó, a harmadik
helyet pedig a Pál Sofia - Ládi Natá-
lia duónak sikerült megszereznie. A
második kategóriában, ahol a 3.-4.
évfolyamosok vettek részt, két első
díjat is kiosztott a zsűri. Vermes Bog-
lárka és a Kalmár Annabella - Benkó
Emese - Viktória Kertaiová trió lett a
győztes, a második helynek Varga
Bianka örülhetett. A harmadik kate-
góriában, ahol az 5.-6. évfolyamosok
léptek színpadra, kettős első helye-
zés született, mégpedig a Balogh
Viktória - Nagy Mónika duó és a Ma-
tyó Jázmin - Simigh Brigitta duó jó-
voltából. A negyedik kategóriában
csak a „nagylányok” szerepeltek. Itt
is osztozkodtak az első helyen. Ebben
a csoportban a Borsányi Zsófia - Beke
Izabella és a Soós Szabina - Szép
Boglárka duó végzett az élen. Máso-
dik lett a Maár Andrea - Vavrečan
Fanny - Izabella Szabóová trió és a
harmadik helyet a Ledeczky Réka -
Jančišin Brigitta duó érdemelte ki. A
közel kétórás verseny az eredmény-
hirdetéssel zárult, ahol mindenki ka-
pott ajándékot. -pint-

Táncfesztivál a kultúrházban
EKEL.

A Szent Orbán Borosgaz-
dák Társulása első alka-
lommal rendezett borkós-
tolót, tizennégy szentpé-
teri borász (86 borminta)
részvételével a helyi kul-
túrházban.

Az ünnepélyes megnyitón
Zsidek Vilmos borász, ve-
zetőségi tag köszöntötte a
megjelenteket. Ünnepi be-

szédében elmondta, min-
den borásznak az a vágya,
hogy olyan bort készítsen,
amely minél több fogyasz-
tónak ízlik, hogy a bora le-
gyen finom, telt, harmoni-
kus, friss, gyümölcsös - egy-
szóval trendi.

A szervezők a borkóstolón
sajtot is kínáltak, hiszen a
sajt és bor évszázadok óta jó
párost alkotnak, mert a sajt

és a bor, bár eredetük és jel-
legük egészen különböző,
mégis nagyszerűen kiegé-
szítik egymást, kölcsönösen
kiemelik egymás előnyös tu-
lajdonságait. Kitűnő párosí-
tás hétköznapi estékhez, ba-
ráti, meghitt beszélgetések-
hez, vagy általában gasztro-
nómiai kirándulásokhoz.

Miriák Ferenc

A karvai Szakközépis-
kola szakács és közét-
keztetési szakon tanuló
diákjai, Gál Csilla és Ka-
rácsony Gábor szakta-
nárok kíséretében részt
vettek Budapesten az
első alkalommal meg-
rendezett Nemzetközi
Élelmiszeripari Szakki-
állításon és Vásáron.

Az első kiállításon 250 cég
kínálatát ismerhették meg az
érdeklődők, főként a gaszt-
ronómia területéről, ahol a
szakembereket több mint 60
előadás és látványos bemu-

tató várta. A szakkiállítás
nagy sikert aratott a diákok
körében is. A visszajelzések
szerint szakmai tapasztala-
tokkal és élményekkel gaz-
dagodva tértek haza.
(miriák), Fotók: SZKI Karva

Karvai tanulók a Nemzetközi 
Élelmiszeripari Kiállításon

Szentpéteri borkóstoló

Látogatóink érkeztek...
A Határtalanul elne-
vezésű magyaror-
szági pályázaton
keresztül jutott el is-
kolánkba az Oladi
Általános Iskola,
Középiskola és
Szakiskola.

A szombathelyi tanu-
lóknak az volt a felada-
tuk, hogy felkeressék a
magyar történelmi em-
lékhelyeket a Felvidé-
ken. Így jutottak el
Ógyallára, Érsekúj-
várba, Szímőre, Kar-
vára és Dunamocsra is.

A délutáni órákban
érkeztek meg a duna-

mocsi alapiskolába,
ahol rövid bemutatko-
zás után megkezdődött
az ismerkedés. Iskolánk
énekkara dallal köszön-
tötte a vendégeket,
majd következett egy
paródia a székely ud-
varlásról, utána pedig
egy tánc. Végül, hogy a
környékkel is megis-
merkedjenek egy kicsit
látogatóink, egy prezen-
táción keresztül mutat-
ták be a gyerekek Du-
namocs, illetve az alap-
iskola múltját és jelenét.

A vendégek dalcso-
korral és tánc-összeállí-
tással készültek, vala-

mint barátság karkötő-
ket készítettek, ezzel is
jelezve az együvétarto-
zást. Emellett minden
dunamocsi gyerek ka-
pott ajándékot, és isko-
lánk könyvtárát is sok
könyvvel bővítették.

Ezután pedig jöhetett
a munka. A pályázatban
foglaltak szerint egy totó
játékot vezettek le, ahol
a gyerekek vegyes cso-
portokat alkottak, így
minden csoportban volt
egyaránt szombathelyi
és dunamocsi gyerek is.
A feladatsor Felvidékről
szóló kérdéseket tartal-
mazott. Főző Andrea

Olvasói levél

Húsvét közeledtével újra akcióba
lendültek a megyercsiek. Egy közel 6 méteres,
szalmabálákból készült óriásnyulat állítottak fel
a község főterén. Idén már negyedszer.

A nyuszi „születése” egy összeszokott team mun-
kája, melynek ötletgazdája annak idején Kürthy Helena
volt. A meganyulat nemcsak a helybeliek csodálják
meg, hanem a környékbeli falvakból is megállnak itt
egy fénykép erejéig. -pint-

óriás tapsifüles
MEGYERCS.

Egy korábbi ön-
kormányzati határozat
alapján a hídfelújítás so-
rán keletkező beton- és
aszfaltdarálék a déli
zóna úthálózatának ala-
pozásába kerül. Hetek
óta készítik elő Gútán a
Béke utcával párhuza-
mos útszakasz kiépíté-
sét, ami jelenleg még
termőföld. Most a kibá-
gerozott rész feltöltésén
munkálkodnak.

A gútai építésügyi osztály
vezetője, Mészáros Imre el-
mondta, hogy meglepően
nagy az érdeklődés a telkek
iránt az említett azakaszon,
amióta elkezdődött a közel
530 m-es útszakasz kiépí-
tése. Többen jelezték épít-
kezési szándékukat családi

házra, de jelentkeztek vállal-
kozók is, akik bérházakat
építenének, és cégek is ér-
deklődtek. Mielőtt azonban
az építkezési engedélyeket
kiadnák, és eladásra kerül-
nének a telkek, első lépés-
ként szükséges az úthálózat
elsődleges előkészítése.

A tervek szerint 18 csa-
ládi ház kerülhetne kimé-
résre, valamint 7 sorház és
8 lakóház. Viszont az épít-
kezések még váratnak ma-
gukra, ugyanis az infra-
struktúra kialakítása is szük-
séges.

csóka

Készítik elő a déli zóna úthálózatát
GÚTA.

A születésfa régi szimbólum, s ezt a hagyományt szeret-
nék feléleszteni, melyet még 2012 tavaszán indítottak. Idén
a tavasznyitó faültetésre a főút melletti Aranka-parkban ke-
rült sor. A program fő pontja az ünnepélyes faültetés volt, me-
lyet a 2013-ban született gyermekek tiszteletére szerveztek.
Először Gaál Katalin, a nyugdíjasklub vezetője üdvözölte az
egybegyűlteket. Az eseményen jelen volt Kardos Emil, a
község polgármestere is. Az üdvözlő szavak után Gaál Jenő
mondott egy verset. Mivel tavaly 9 kisgyermek látta meg a
napvilágot a faluban, így az Aranka-parkban ennyi gyerek-
nek ültettek fát. A hat fiú: Balogh Máté, Horváth Ádám Ba-
lázs, Kis Botond, Habala Norbert, Fábik Márton, Tábor Ró-
bert František valamint a három lány: Bödők Aylin Ria, Fe-
kete Lili és Juhász Zsófia szülei, nagyszülei, illetve a rokon-
ság boldogan ültették el csemetéjük hársfáját. A szervezők
figyelmességének köszönhetően minden gyermek kis öntö-
zőkannát kapott, arra ösztönözve őket, hogy ápolják saját fá-
jukat. -pint-, Fotó: Farkas Károly

Faültetés 
az újszülötteknek 

„Mert a legnagyobb örökség,
amit adni lehet az utókornak, a fák.” Talán ehhez hasonló
járhatott az „Egyszer élünk” nyugdíjasklub, valamint az
önkormányzat tagjainak fejében, amikor megszületett az
ötlet, hogy ezentúl minden újszülöttnek fát ültessenek.

KOMÁROMFÜSS.



• Eladó Babetta, bicikli, új
vas konstrukciós franciaágy,
TV. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó 8 pléhes Fornetti ka-
lácssütő kelesztővel, mázsa.
Tel.: 0908 612 405.
• Dám do prenájmu 120 m2

obchodný priestor v centre
mesta. Tel.: 0948 536 570.
• Vennék 2-szobás átépített
lakást. Tel.: 0903 495 845.

• Eladó Karosa 736 autó-
busz és négykerekű dobo-
zos utánfutó. Tel.: 0905 248
430.

• Takarítást vállalok mély-
tisztítással párával speciális
géppel, szőnyegek, matra-
cok, kárpitok. Tel.: 0918 682
929.
• Eladó régebbi családi ház
Bogyán. Tel.: 0911 092 187,
0908 682 821.

• Szobafestést, külső fes-
tést, mázolást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Pincérnőt keresünk befu-
tott kávézóba Komáromba.
Érdeklődni: info@bau-part-
ner.sk.
• Eladót keresünk építő-
anyagokat árusító telepre.
Érdeklődni: info@bau-part-
ner.sk.
• Erdélyi utat szervezünk
Csíksomlyóra, jún. 5-9. Tel.:
0918 515 896.
• Jó minőségű szőlőoltvá-
nyok eladók. Tel.: 0905 306
087.

• Eladó 1-szobás felújított la-
kás az I. lakótelepen. Tel.:
0908 089 315.
• Pincérnőt keresek Ekelre.
Tel.: 0905 405 851.
• 160 kilós hízók eladók, ár
1,50 €/kg. Tel.: 0907 209
821.

• Eladó 4-szobás családi ház
Őrsújfalun, 11,5 áras telken.
Ár: 55 000 euró, megegye-
zés lehetséges. Tel.: 0949
543 887.

• Eladó 3-szobás ház Ke-
szegfalun. Tel.: 0908 681
181.
• Mangalica malacok és hí-
zók eladók. Tel.: 0908 089
360.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek! Tel.: 0908 089 360.
• Kiadó garázs a Považská
utcán Komáromban április
15-től december 15-ig. Tel.:
0908 055 844.
• Eladásra kínálok sörpado-
kat, csapolópultot, rózsás
sparheltet, fémből készült
raktári polcokat, 200 l-es
fém hordókat és egy antik
Pfaff varrógépet. Tel.: 0905
25 44 20.

• Eladó konyhai munkalap
(Basaltino szürke) 1x280
cmx60cm, 1x70cmx60cm,
Gúta. Tel.: 0908 803 467.
• Eladó Daewoo Nexia,
gy.év: 1996, kitűnő állapot-
ban. Eladó új asztalos gya-
lupad. Tel.: 0908 778 968.
• Eladó Škoda Felícia 1.6, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0907 100 835.
• Szobafestést, parkettázást
vállalok kedvező áron. Tel.:
0905 720 296.

• Hangulatos élőzene min-
den alkalomra. Dancing ze-
nekar. Tel.: 0908 120 231.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Régi videokazetta DVD-
re vagy USB-re mentése
(családi videó, szalaga-
vató, esküvő stb.) 8 euró-
ért! Bővebb infó: 0908 585
544 vagy videomento
@gmail.com email címen.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Festők - ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
• Sürgősen pénzre van
szüksége? 4 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg az önnek a legmegfe-
lelőbbet. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épülete)
1. emelet 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Eladók 7 hetes dominant
tojójércék (5 szín), ára 3,45
€/db. Tel: 0903 153 602,
0903 153 603.
• Hízódisznó eladó. Tel.:
0915 441 045.
• Kiadó átépített 1-szobás la-
kás a Hradná utcán Komá-
romban. Ár 240 euró/hó.
Tel.: 0917 195 497.
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ÚJSzüLöTTEK:
Mlinkovics Terézia (Ekel); Csikán Márk (Megyercs); Pa-
gáčová Alžbeta (Nyitra); Šárga Richard (Surány); Birku-
šová Sofia (Bogya); Mikulka Bence (Pat); Samu Botond
(Gúta); Krüger Léna (Marcelháza); Haulitusz Alex (Búcs);
Szayka Hanna Sára (Izsa); Bresztyák Hanna (Szentpé-
ter); Kraslan Daniel (Ógyalla); Tóthová Hanna (Bátorke-
szi); Bóna Marko (Érsekújvár); Szalay Stefano (Perbete);
Rigó Viktor (Komárom); Fodor Kristóf (Komáromfüss).

ELHUNyTAK:
Ballová Margita (44) Megyercs; Fazekasová Etela (87)
Marcelháza; Vasas József (74) Búcs; Pongrácz Jozef
(48) Komárom; Lavrencsik Katalin (90) Komárom; 
id. Bozsaki József (75) Komárom.
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Szalay Stefano
Perbete
3750/51

Rigó Viktor
Komárom
2250/45

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Bóna Marko
Érsekújvár
3350/50

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.

4-hónapos csillogó szemű
és csillogó szőrű nagyobb
testű kutyusok várják azo-
kat a szerető gazdákat,
akik ajándékba kapnák
őket. Tel.: 035/7786 023,
reggel 7-től 9-ig, este 8
órától.

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t ,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mellett),
zálogba veszünk vagy fel-
vásárolunk arany éksze-
reket, műszaki cikkeket,
régiséget, autót, laká-
sokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor.

Külső szigetelés, szín-
húzás és házak felújí-
tása. Tel.: 0908 751 987.

Plasztablakok
szerelése és
szervizelése.

Servis 
plastových

okien. 
Tel.: 0918 262 260.

Akkreditált ápolói 
tanfolyam Komáromban,

Ógyallán! 
AKCIÓNK 170 €! Német
nyelvtanfolyam ápolók-
nak! 0911 395 737,
emese.baranyaiova@pro
socia.sk, www.proso-
cia.sk

2014. április 14-én 

ünnepelné 80. születésnapját 

Bachorecz József 
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Ferencesek utcája 22, Komárom

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967
035/77 33 566

Már Gútán is
0948 065 106

A Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

„Elfáradt a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Istennél pihenjen lelked.“
Tiszteletünk, köszönetünk minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerős-
nek és mindazoknak, akik 2014. április
8-án elkísérték a szeretett férjet, édes-
apát, apóst, nagyapát és dédnagyapát 

id. Bozsaki Józsefet 
utolsó földi útján a komáromi katolikus temetőbe.
Köszönjük a sok virágot, koszorút, részvétnyilvání-
tást. Felesége és a gyászoló család.

„Míg éltél szerettünk,
Míg élünk nem feledünk.” 

Fájó szívvel emlékezünk április 13-án, 
halálának 10. évfordulóján 

Dosztál Zitára szül. Győrfalvi 
Bátorkeszin.

Emlékét örökké őrzi családja.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet.
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon.”
Április 13-án ünnepli 15. születésnapját 

Czirok Mónika 
Bátorkeszin.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik őt: anyuka és Józsi,

testvérei: Ádám, Enikő, a kis
Jázmin és Mlatec mama

Laci bácsival.

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

„4 éve már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk még mindig nagyon fáj.
Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted,
Hittük, hogy szeretetünk
Visszatart majd téged.
Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni,
Pedig próbáltunk.
Kérjük a Jóistent, hogy jól bánjon veled,
Helyettünk az angyalok
Simogassák őszülő fejed.
Olyan drága voltál nekünk,
Hogy azt nem pótolja semmi,
Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.
Annyi mindent megtett értünk, óvott, féltett, szeretett.
Ennél többet sosem kértünk, hisz már nem is lehetett.
Nem vártunk mi sosem tőle ajándékot, kincseket,
Ő maga egy nagy csoda volt, hogy közöttünk élhetett.
Most is érzem, ahogy keze betegen is simogat,
S óriási fájdalmában maga mellé hívogat.
Mindenemet odaadnám, ha még ma is élhetne,
S ne létezne soha semmi, amitől ő félhetne.”

Bánatos szívvel emlékezünk 2014. április 19-én, 
halálának 4. évfordulóján 

Jassa Tiborra
Tanyon.

Szeretetét, jóságát, mosolyát örökké szívükben 
őrzik: felesége Marika, fiai Tibor és Szabolcs.

Spomienka

Dňa 17. apríla si pripomenieme 
1. smutné výročie, čo nás opustil 

Prof. Doc. Ing. Jiří Jež, Csc.
z Komárna. 

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”
Boldog szülinapot!

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

halálának 2. évfordulóján 

Szenczi Klárára szül. Domonkos 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzi: lányai és unokái.

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku
ďakujú manželka a sestra.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

2014. április 15-én ünnepli 
születésnapját 

Hájik Margit 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szeretettel köszöntik Őt
gyermekei családjukkal.

Április 13-án ünnepelte 
7. születésnapját 

Patócs Dorina Nemesócsán.
Szívből gratulálnak és vidám 
gyermekkort kívánnak: szülei,
ócsai mama, tanyi papa, 
keresztszülei, Ancsu, Dávid, 
Bálint és az egész rokonság.

Április 21-én ünnepli 
6. születésnapját 

Zorka Mokranová 
Gadócon. 

Köszönti őt: Edit mama, Lajos
bácsi, anyuci, nővére Orsika,

dédi mama és dédi papa.

• SBS GRIFF Komárno
s.r.o. prijme do pracovného
pomeru bezpečnostných
strážníkov. Podmienka pre-
ukaz odbornej spôsobi-
losti, bezúhonnosť spoľah-
livosť, dobrý zdravotný
stav. Tel.: 0903 446 226.

• Kiadó garázs raktárnak,
műhelynek is. Garáž na pre-
nájom. Tel.: 0905 441 119.
• Eladó kukorica, 20 €/má-
zsa. Tel.: 0908 778 968.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
irányár: 27.000 €. Tel.: 0907
317 977.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Térkövek, fűkockák, beton-
oszlopok, betonkerítés gyár-
tása. Tel.: 0908 042 655.
• Átépített 2-szobás téglala-
kás a Megyercsi úton eladó.
Tel.: 0905 230 373.
• Nyaraló eladó Dunamo-
cson a Duna közelében, ára:
52.000 €. Tel.: 0905 230
373.
• Kiárusítás: bútorok, vá-
lenda, kettes ágy, asztal,
székek, fotel. Tel.: 0905 375
287.
• Matracok tisztítása száraz
technológiával. www.cisteni-
ematracov.sk
• Eladó 16 kalapácsos gabo-
nadaráló, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 102 902.
• Fiatal kétgyermekes
anyuka, háztartási munkát
keres, sürgős. Tel.: 0919 224
121.
• Eladók új Avia akkumuláto-
rok, új Avia 20,21 gyors difi.
Tel.: 0911 831 465.

• Ezt látni kell! Dáridós mu-
latság. Péntek-szombat
20.00 Breza vendéglő, Ru-
bín zenekar.
• Eladó 50 l vörösbor 1
euró/l. Tel.: 035 76 86 386.

• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Szeretne értesülni régiónk
aktuális híreiről?  Akkor – du-
napress.sk
• Eladó családi ház a Nap
utcában. Tel.: 0918 255 364.
• Predám motorový čln, k-
maxxi, s prívesom. Cena
500 €+dohoda. Tel.: 0905
508 323.

Bécs-Schönbrunn
2014. április 26. 22,-€

Bojnice
Szellemek fesztiválja 2014.
május 10. 17,- €

Lednice És Valtice
Gyönyörű várak és borkós-
toló 2014. május 17.  60,- €/fő
Az ár tartalmazza: útikölt-
ség, belépők, hajójegy,
ebéd, borkóstoló.

Auschwitz-Krakkó
2014. május 24-25.  99,-€,
tartalmazza: belépők, szál-
lás, vacsora, reggeli, ebéd,
útiköltség.
Info: 0918 69 79 59 e-
mail.zajazdykati@gmail.com
További kirándulásaink az:
utazvelem.5mp.eu oldalon

Amatőr/profi modellek
jelentkezését várjuk (6 hó-
naptól - 55 évig) kataló-
gus, magazin, naptár-fo-
tózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
reklámfilm szerepekre.

Jelentkezés: www.mon-
decaste.hu oldalon!

Bérbe adom 
a bogyai autóbazár 

területét. 30 ár, 
ebből 10 ár fedett

+ irodai épület. 
0905 97 88 33.

Fodor Kristóf
Komáromfüss

2150/46
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Predpoveď počasia 14. 4. - 20. 4. 2014

HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN

0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

PREDAJ OCHRANNÝCH 
PRACOVNÝCH POMÔCOK

V pondelok 14.4. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7 °C,
denná teplota od  + 20 do + 22  ̊C. Slabý
premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 
V utorok 15.4. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo a slabé ochladenie, ob-
lačno, počas dňa až veľkú oblačnosť a mi-
estami prehánky, neskôr vyjasňovanie.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 9 do + 11 °C, denná teplota od + 15 do 
+ 17  ̊C. Mierny SZ  vietor do 6 - 8 m/s. 
V stredu 16.4. predpokladám v našom
opäť príjemne ale veterno, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊, cez
deň od + 20 do + 22 °C. Čerstvý J, JV 
vietor do 10 - 14 m/s.  
Vo štvrtok 17.4. predpokladám v našom
regióne dosť nepríjemne aj keď teplo, zrána
polojasno, počas dňa pribúdanie oblačnosti
a miestami prehánky alebo slabý dážď.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 11 do + 13 °C, cez deň od + 20 do + 22
̊C. Čerstvý J vietor do 10 - 14 m/s. 

V piatok 18.4.  predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, veľkú oblačnosť
až zamračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od  + 9 do 
+ 11  C̊, denná teplota od + 15 do + 17 °C.
Mierny J vietor do 6 - 8 m/s. 
V sobotu 19.4. predpokladám v našom re-
gióne znovu slabé ochladenie, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 6 mm, regionálne aj viac.
Nočná teplota od + 10 do + 12  C̊, denná tep-
lota od + 15 do + 17 °C. Slabý JV vietor do 2
- 4 m/s. počas dňa miestami trochu zosilnie.  
V nedeľu 20.4. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v sobotu, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 8 mm, miestami aj viac.
Nočná teplota od + 9 do + 11 °C, denná
teplota od + 15 do + 17  C̊. Slabý JZ vietor
do 2 - 4 m/s. počas dňa miestami zosilnie. 
V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam daždivé a
dosť chladné aprílové počasie.

Dr. Meteo

Vymením príves BSS 15 t. valník,
za traktorový príves vyklapač

tel. 0905 327 274

0911 822 5010911 822 501
NON-STOPNON-STOP

VÍNO KOMÁRNO

Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48.

Komárno

0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Velkonočná akcia
Biele víno

1 €
/1 
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Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

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

Miestne
kultúrne stredisko a kniž-
nica v Komornom di-
vadle usporiadali besedu
s Anikou Pastorekovou,
ktorú viedla Marta Aszta-
losová. Anika Pastore-
ková býva v Imeli, štu-
duje na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave Me-
dzinárodné vzťahy.

V bratislavskom Klube spi-
sovateľov sa pred dvoma
rokmi konalo slávnostné vy-
hlasovanie víťazov 21. roč-
níka čitateľskej ankety Kniha
roka, Debut roka a Vydava-
teľstvo roka. V kategórii De-
but roka 2011 získala naj-
vyššie ocenenie Anika Pas-
toreková za román Príbeh
jednej lásky. Je to knižka o
neobyčajnom vzťahu medzi
bratom a sestrou, ktorý sa
im nečakane vymkne z rúk.

„Hovorí sa, že mladí málo
čítajú. Ja si to nemyslím. Je

to možno tým, že moji ka-
maráti vždy milovali litera-
túru. Vždy príde nejaké po-
bláznenie, naposledy som to
registrovala pri Súmraku.
Všetci máme radi vzrušujúce
príbehy“ - povedala. 

Na otázku: Aké rady by sa
podľa teba naozaj hodili za-
čínajúcim autorom? - pove-
dala: „Jedinú: treba veľa čítať
a písať. Je to jediná cesta,
ako si osvojiť gramatiku a

získať cit k jazyku. Nikdy som
si nemyslela, že sa pustím
do písania rozsiahlych príbe-
hov. Vždy som obdivovala
autorov a fantastické zá-
pletky, ktoré sa im zrodili v
hlavách. Bola som presved-
čená, že to nikdy nedoká-
žem. Pri tvorbe netreba ko-
pírovať ostatných. Otestujte
si vlastné schopnosti, sad-
nite pred monitor a píšte“.

(miriák)

Krst novej knihy, na-
šťastie, už ani v našom
regióne nepatrí medzi
absolútne zvláštnosti.
Ak sa však krstí dielo 
nášho rodáka vychádza-
júce v druhom vydaní,
má to predsa len punc
výnimočnosti.

Kniha Ladislava Drugu,
pracovníka Slovenskej
ústrednej hvezdárne v Hur-
banove, po prvý raz opustila
tlačiarenskú linku roku 1995.
Jej cesta za čitateľom bola
naisto úspešná, čo najlepšie
dosvedčuje fakt, že teraz sa
na knižný trh dostáva v dru-
hom, prepracovanom a rozší-
renom vydaní. Pred niekoľ-
kými dňami ju krstom vypravili
do života so želaním, aby čo
najjasnejšie hviezdila medzi
podobnými titulmi.

V čom spočíva prínos Dru-
govej knihy? Azda najlepšie
to vystihol jeden z jej recen-
zentov, popredný slovenský
astronóm Milan Rybanský,
keď napísal: „Kniha je vzác-
nym doplnkom k astronomic-
kým učebniciam. Jej čítanie
môže byť stimulom na štú-
dium astronómie, alebo do-
plnkom k študovanému astro-
nomickému problému.“ Nám

prichodí dodať, že dejiny tohto
odboru kniha nepodáva jed-
nostranne, či sploštene, ale
vo viacerých súvislostiach,
takže kto ju prečíta, získa nie-
len historické videnie, ale na-

dobudne aj základné vedo-
mosti z astronómie ako celku.
Treba pritom oceniť, že veľkú
pozornosť venuje histórii tejto
vednej disciplíny na Slo-
vensku, so zvláštnym zrete-
ľom na dianie v pre nás blíz-
kom Hurbanove.

Z viacerých prejavov oce-
nenia zahodno vyzdvihnúť
slová Lajosa Bartu, čestného
člena Maďarskej astronomic-
kej spoločnosti a člena Lon-
dýnskej geografickej spoloč-
nosti. Ako sa vyznal, Drugova
publikácia je jedna z najlepšie

koncipovaných kníh tohto za-
merania. Je usporiadaná pre-
hľadne a prístupná rovnako
pre astronómov amatérov, za-
čínajúcich výskumníkov, uči-
teľov, ako i pre laickú verej-
nosť. Pre odborníkov a báda-
teľov je významná tá kapitola
knihy, ktorá obsahuje krátke
životopisy takmer 1100 hvez-
dárov od najstarších čias po
dnešok.

Ako podčiarkol Lajos Barta,
knihu treba vydať aj v maďar-
čine. Preto sa už pracuje na
jej preklade do tohto jazyka a
na jeseň sa ráta s jej tlačou.
Takto sa dielo hurbanovského
rodáka (1946) dostane aj za
hranice Slovenska a nepo-
chybne prispeje k utuženiu
priateľstva a spolupráce me-
dzi našimi a maďarskými pra-
covníkmi na poli vedy.

Krstnou matkou diela pô-
vodne mala byť popredná slo-
venská speváčka Jana
Kirschner, no keďže nateraz
pôsobí v Anglicku, autorovi
knihy a ostatným hurbanov-
ským hvezdárom poslala po-
zdrav vo forme videoklipu a
pripojila k nemu aj svoju pie-
seň Sama. Krstným otcom
knihy sa stal pedagóg Uni-
verzity Komenského Juraj
Tóth. fb

Muž z Komárna 
nechal auto v Chorvátsku

Všeobecná nemocnica Komárno, pre-
vádzkovaná neziskovou organizáciou
FORLIFE a manažérsky riadená skupi-
nou AGEL, prevzala dar za takmer 6 000
eur od spoločnosti Jobtex. V zásielke
zo Švajčiarska nechýbalo oblečenie,
upratovacie vozíky či nočné stolíky,
ktoré by na oddeleniach mohli nahradiť
stolčeky staré aj desiatky rokov.

V komárňanskej nemocnici pracuje viac než
500 zdravotníkov a iných nezdravotníckych za-

mestnancov, ktorí k svojej každodennej práci
potrebujú ochranné pracovné odevy. Tie sa
však kvôli častému praniu a dezinfekcii rýchlo
opotrebujú a zničia. „Náklady spojené s náku-
pom a čistením pracovných odevov sú pri ta-
kom počte zamestnancov, a tak vysokých ná-
rokoch na čistotu naozaj vysoké. Som preto
veľmi vďačný spoločnosti Jobtex, že takýmto
spôsobom pomohla našej nemocnici,“ uviedol
riaditeľ FORLIFE n.o. Mgr. Viktor Dudáš.

Medzi darovanými vecami boli aj upratovacie
vozíky, vďaka ktorým bude upratovanie ne-
mocničných priestorov omnoho pohodlnejšie.
Spoločnosť však nepomohla nemocnici po pr-
výkrát. Podobné vozíky už nemocnica dostala
od Jobtexu aj v minulosti. „Rád by som sa po-
ďakoval konateľom spoločnosti Jobtex - Petrovi
Lukáčovi a Romanovi Hälgovi za ich opako-
vanú pomoc, ktorou aj oni prispeli k vylepšeniu
podmienok ako pre hospitalizovaných pacien-
tov, tak aj pre našich zamestnancov. Vážime si
spoločnosti, ktoré si popri vytváraní zisku nájdu
čas a spôsob, ako pomôcť ostatným,“ dodal ria-
diteľ nemocnice.

Firma JOBTEX otvorila svoju prevádzku v
Novej Stráži pri Komárne pred 7 rokmi. Táto, pô-
vodom švajčiarska spoločnosť sa špecializuje
na výrobu pracovných, ochranných a zdravot-
níckych odevov. Podnik dokáže vďaka staro-
stlivému výberu materiálov a dodávateľov dlho-
dobo garantovať vysokokvalitné produkty a ser-
vis na najvyššej úrovni. 

Mgr. Marta Csergeová, 
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s. 

Žiaci tretieho roč-
níka Strednej priemyselnej školy sta-
vebnej v Hurbanove absolvovali  netra-
dičné vyučovanie stavebných odbor-
ných predmetov v budove Slovenského
rozhlasu v Bratislave.

Budova rozhlasu je pre budúcich mladých
staviteľov výnimočná tým, že architekt musel
navrhnúť do malého priestoru funkčnú bu-
dovu, ktorá by bola zároveň aj architekto-
nicky zaujímavá. Žiaci absolvovali exkurziu

pyramídy, mali možnosť poprezerať si nedo-
konalé zvary konštrukcií, naprojektovanie át-
ria, oboznámiť sa s výkresovou dokumentá-
ciou. Keďže oveľa zaujímavejšie bolo rieše-
nie jednotlivých štúdií rozhlasu, ktoré sú
umiestnené v prístavbách, presunuli sa aj
tam. Technológia, ktorú architekt vymyslel a
navrhol, nadchla žiakov. Budova je aj zo-
spodu chránená pred otrasmi pružinami a
vzduchovým priestorom, kam sa budúci sta-
vitelia počupiačky tiež dostali. Bola to uni-
kátna možnosť vidieť a učiť sa v praxi.

(miriák)

Kniha Hurbanovčana vyjde aj v maďarskom preklade

Dejiny astronómie mieria za hranice

Komárňanská nemocnica prevzala
dar za takmer 6 000 eur

Dva mesiace nechal Slo-
vák svoje auto zaparkované na ulici v chorvátskom
meste Osijek. Keď si na svojho štvorkolesového tátoša
spomenul a prišiel si ho vyzdvihnúť, čakalo ho nemilé
prekvapenie. za stieračmi našiel desiatky pokút za par-
kovanie, ktoré musel uhradiť.

Muž z Komárna nechal
zaparkované svoje auto na
ulici v chorvátskom meste
Osijek. Majiteľ si pre neho
prišiel po dvoch mesiacoch,
no zažil šok. Za stieračmi
našiel množstvo lístkov, na
ktorých boli sumy za par-
kovanie. Tie musel bezod-
kladne uhradiť.

Strieborný Opel Astra
stál v meste dva mesiace
opustený na jednom
mieste, no pozornosti neunikol. Počas niekoľkých týždňov sa
za stieračmi zhromaždili desiatky neuhradených pokút za
parkovanie. Majiteľ prišiel pre auto až pred týždňom. Z množ-
stva lístkov ostal nemilo prekvapený. Zachoval sa však sta-
točne a všetky dlžoby uhradil.

Ako uvádza 24sata.hr, cudzinci, rovnako ako aj chorvátski
občania, sú povinní platiť za parkovanie. Vzhľadom k tomu,
že poplatok za parkovanie na jeden deň je 59 kún, majiteľ
Oplu z Komárna zaplatil za svoje dvojmesačné odstavenie
auta 2500 kún (327 eur). topky.sk

OSIJEK - KOMÁRNO.

Učia sa mimo školy

Beseda s Anikou Pastorekovou

HURBANOVO.

NESVADY.
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Z ľava Anikó Pastoreková a Marta Asztalosová



16 DELTASzóRAKOzÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Magyarlakta – vi-
dékek krónikája 14.30 Különleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságá-
ban 16.10 Jövo időben 16.20 Híradó 16.35 Rex felügyelő  17.25 Híradó+
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Hack-
tion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az este 22.55 Híradó 23.10 Mobil-
vers 23.20 Aranymetszés

M2

6:00 Rajzfilmek 14.10 Sandokan14.35 Zazie kisasszony 14.45 Heathcliff
15.10 Fixi, Foxi és barátaik 15.35 Telmo és Tula, a kis szakácsok15.40
Kenguk 16.05 Shaun, a bárány 16.15 Tappancs-mesék 16.40 Alex és a
varázslatos gyümölcsös 16.45 Babar és Badou kalandjai 17.15 Domon-
kos, az okostelefon 17.20 Tickety Toc 17.40 Trombi és a Tűzmanó I 17.50
Mesélj nekem! 18.00 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Lengyelország 21.15
Heartland  22.00 A következő! 22.55 Ridikül

DUNA

8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.30 A nap
vendége 9.40 Élő egyház  10.10 Isten kezében 10.40 Rome Reports 11.05
Klubszoba 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Gyalogbéka 14.55
Öt kontinens 15.25 A zenén túl 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szi-
gete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek,
55. 55. Életképek 19.45 Linda 20.55 A hegyi doktor 21.45 Hírek 21.50 Du-
nasport 21.55 Dokureflex. Benne: Elektra KFT  23.50 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 14.00 Knight
Rider 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények
19.30 Magánnyomozók 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50
NCIS  23.55 Elit egység

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflek-
tor  13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55
Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy ellen 20.10 Éjjel-nappal Buda-
pest 21.30 Barátok közt 22.10 Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelők

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 60. 11.00 A gyanú
árnyékában 12.00 Való világ – Párbaj 14.00 Szerelem zálogba 15.00
Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való
világ – Párbaj 19.00 Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Hír-
adó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ  23.30 Híradó 

STORY TV

13.00 Született feleségek 14.50 Columbo: Elfelejtett hölgy. krimi 16.50
Poirot: Gloriett a hullának. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: A nagy el-
terelő hadművelet. krimi 20.30 Hír 24 21.35 Mr. Selfridge film 22.35 A hi-
degsebész  23.35 Dallas 

VIASAT

6.55 Gyilkos körzet  8.00 A médium 8.50 A médium 9.40 Szívek szállo-
dája 10.35 Igazgyöngy 11.30 Doktor House 12.20 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 13.20 CSI: A helyszínelők 15.20 Gyilkos számok  16.20
Nyomtalanul  17.15 Megruházlak! 1. 18.50 Jóbarátok 19.20 Jim szerint a
világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 A tolmács Ang. thriller  

7:00 Adrenalin sportok 7:30 Olasz foci  Sassuolo – Cagliari 9:30 Olasz foci AS
Róma – Atalanta 11:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája 13:00 Francia focimeccs
15:00 Olasz foci AC Miláno – Catania 17:00 Sólyomszem – teniszmagazin
18:00 Mix zóna 19:00 Lóverseny magazin 19:15 Francia fociösszefoglaló 20:10
Copa Libertadores 20:40 Olasz foci  Udinese - Juventus

STV :1
7.50 Nash Bridges  8.40 Hírek 9.25 Sporthíradó 9.45 Agatha Christie: Da-
rázsfészek  10.50 Párbaj11.20 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok
klubja 13.55 Irány a kert 14.25 Mit tudom én 16.00 Híradó 16.25 Galileo
16.5 5 A hegyi doktor  17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 A király beszéde  22.10 Gördülő pokol  22.50 Életben maradni 

STV :2
8.55 Naplóm 9.55 Szemtől szemben 10.25 Fókusz 11.10 Mesterségek 11.30
Folklórműsor 12.05 Élő körkép 12.40 Artspektrum 12.45 Lefújva 13.25 Baj-
nokok Ligája-magazin 13.55 Sportvisszhang 14.35 Autószalon 15.00 Lengyel
magazin 15.45 Fókusz 16.30 Hírek a régiókból 16.40 Hírek magyarul 16.50
Jégkorong Extraliga 17.45 Esti mese 19.35 A szlovákiai falvak enciklopédi-
ája 19.55 Hírek 20.00 Bevándorlóból milliomos Levi Strauss 21.00 Hírek
21.25 Sporthíradó 21.30 Művészet 21.45 Tudomány 22.15  Éhség  filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor9.40 A fiúk nem sírnak  10.45 Feleség-
csere 12.10 Döglött akták 13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 Monk – Flú-
gos nyomozó  15.00 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS VII. 17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó  20.30 Forr a
bor  21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi 23.35 Monk  

JOJ

7.30 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek 9.05 Bírósági akták 9.55 Bí-
rósági akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Őr-
angyalok 14.45 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Őrangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.00 Krimihíradó 20.30
Új panelházi történetek 21.30 Őrangyalok 22.30 Örökség

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.20 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.40 Hacktion újra-
töltve 14.40 Különleges mentőalakulat 15.25 A múlt fogságában 16.25 Hír-
adó+ 16.40 Rex felügyelő 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Grand Hotel  21.15 Bosszú  22.00 Az este 22.35 Hír-
adó 22.50 Mobilvers 23.00 Nicky családja Szlov.-cseh dokfilm

M2

6.00 Rajzfilmek 14.05 Tilly és barátai 14.15 Lenny és Twiek szerint a világ,
14.25 Sandokan  14.50 Zazie kisasszony 15.00 Garfield  15.25 Fixi, Foxi
és barátaik 15.50 Telmo és Tula 15.55 Kenguk 16.25 Shaun, a bárány
16.30 Tappancs-mesék 16.55 Alex és a varázslatos gyümölcsös 17.05
Babar és Badou 17.30 Tickety Toc 17.50 Mesélj nekem! 18.00 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ  21.20 Heartland  22.05 A kö-
vetkező! 23.00 Ridikül 23.50 Az A38 Hajó színpadán: Karin Park

DUNA

7.35 Tükör 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30
Novum 10.00 A hegyi doktor 10.50 Linda 12.00 Híradó 12.25 Kívánság-
kosár 14.25 A templomos lovagok kincse 14.50 A Loire völgye – Francia
asszonysorsok 15.10 A Bastille Operaház 15.35 Darabokra szaggattatol
16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45 És mégis mozog a föld
20.35 A hegyi doktor 21.20 Hírek 21.30 Dunasport 21.35 Az El Escorial-
összeesküvés Sp. film 23.50 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 14.00 Knight Rider
15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30
Magánnyomozók, 22. 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.50 NCIS:
Los Angeles  23.55 Zsaruvér 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Reflektor 13.10 Fókusz  13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal
Budapest 15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyéká-
ban 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-
nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.10 A mentalista 23.10 Életre-halálra

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyéká-
ban 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba 15.00 Sze-
retők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00 Való világ 18.00
A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00
Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Híradó

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 13.55 Született felesé-
gek 14.50 Columbo: A nagy elterelő hadművelet 16.50 Poirot: A nagy né-
gyes 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Pillandó a sötétség árnyékában 20.30
Hír 24 21.35 Nathalie második élete. Fr.-svéd vígjáték 23.50 Mr. Selfridge 

VIASAT

7.05 Gyilkos körzet  8.00 A médium  9.40 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy 11.30 Gyilkos számok  12.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
13.20 CSI: A helyszínelők 15.20 Gyilkos számok 16.20 Nyomtalanul  17.15
Megruházlak! 2. 18.20 Jóbarátok 19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi  21.20 Mobil. Am.-ném. thriller 23.20 CSI: A helyszínelők 

7:00 Mix zóna 8:00 Tomáš Malec rövidfilm 8:30 Francia foci 10:25 Olasz
foci Torino – Genova 12:25 Francia fociösszefoglaló 13:20 Corgoň liga
Banská Bystrica – Žilina 15:20 Copa Libertadores 15:50 Olasz foci Udi-
nese – Juventus 17:45 Lóverseny 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong
21:25 Olasz foci AC Miláno - Catania

STV :1
7.20 Nash Bridges  8.10 Hírek, sport 9.20 A hegyi doktor 10.20 Galileo
10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55
Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 14.55 Szélsőséges szakértők 16.00 Hír-
adó16.25 Galileo 16.55 A hegyi doktor 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand Hotel 22.45
Különleges egység  23.30 Nash Bridges 

STV :2
11.00 Fókusz 11.45 Sportvisszhang 12.15 Élo körkép 12.45 Artspektrum
12.55 Folklórműsor 13.25 Lázongó város 14.30 Família 15.00 Egyházi ma-
gazin 16.00 Karmester a gulágról Ukrán dokfilm 16.25 Európa tudománya
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Artspektrum 17.50 Hírek ma-
gyarul 18.00 A világ folyói Urubamba 18.30 Lakásfelújítás 18.45 Esti mese
19.35 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.05 Az élelmiszeripar trükkjei 21.00
Hírek  21.30 Művészet 21.45 Rendelő 22.15 A Borgiák 23.05 Mozimagazin

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelo
12.10 Döglött akták 13.10 NCIS  14.05 Monk 15.00 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor . 21.40 Családi tit-
kok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi  23.35 Monk – Flúgos nyomozó

JOJ
7.30 Topsztár 8.00 Új panelházi történetek  9.00 Bírósági akták 9.50 Bírósági
akták 10.55 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Orangyalok
14.45 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Őrangyalok
18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó  20.30 Új panelházi történetek 21.30 Castle
22.30 Az özvegyasszony 23.30 A Főnix útja Am. kalandfilm

M

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó dél-
ben 12.20 Időjárás 12.30 Hrvatska kronika 13.35 Gasztroangyal 14.30 Kü-
lönleges mentőalakulat 15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövő időben 16.20
Híradó+ 16.35 Rex felügyelő 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó  20.20 Szabadság tér 89 21.10 Bábel – Hesnával a világ 22.10
Az este 22.45 Híradó 23.00 Mobilvers 23.05 Summa 23.35 Kortárs

M2

6.00 Rajzfilmek  14.20 Sandokan 14.45 Zazie kisasszony 14.55 Garfield
és barátai 15.20 Fixi, Foxi és barátaik 15.45 Telmo é Tula, a kis szaká-
csok15.50 Kenguk16.25 Tappancs-mesék 16.50 Alex és a varázslatos
gyümölcsös16.55 Babar és Badou kalandjai 17.20 Tickety Toc 17.45
Trombi és a Tűzmanó 17.50 Mesélj nekem! 18.00 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.45 Kapán innen, kaszán túl 21.20 Heartland 22.05 A következő!
23.00 Ridikül 23.45 Az A38 Hajó színpadán: Képzelt Város

DUNA

8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar  9.05 Közbeszéd 9.35
Sportaréna 10.00 Magyar elsők 10.20 A hegyi doktor 11.10 És mégis
mozog a föld 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 A templomos lo-
vagok kincse 15.00 Építészet 15.30 Cselekvő hit – Járosi Andor emlé-
kére  16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45 T.I.R. 20.50 A hegyi
doktor 21.40 Hírek 21.45 Sport 21.55 A Karamazov testvérek. Am. film

6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek
9.40 Teleshop 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight
Rider  14.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00
Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40 Édes élet  21.55
Jóban-rosszban 22.50 Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val 9.40
Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fó-
kusz 13.45 Négyen négy ellen 14.30 Éjjel-nappal Budapest  15.35 Csók
és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz
18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-nappal Budapest
21.30 Barátok közt 22.10 Szulejmán 23.25 Házon kívül

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 2. 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba
15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők 17.00
Való világ 18.00 A nagy svindli  19.00 Vacsoracsata 20.00 Segítség, baj-
ban vagyok!  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Be-
levaló világ 23.30 Híradó 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk 13.00 Született feleségek 14.50 Columbo: Pil-
langó a sötétség árnyékában. Am. krimi 16.50 Poirot: Az elefántok nem
felejtenek. Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Columbo a panopti-
kumban 21.35 Riói románc. Am. vígjáték 23.30 Dallas

VIASAT

6.55 Gyilkos körzet  8.00 A médium 9.40 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy 11.30 Gyilkos számok 12.20 Esküdt ellenségek: Bunös szándék
13.20 CSI: A helyszínelok 15.20 Gyilkos számok 16.20 Nyomtalanul
17.15 Megruházlak! 18.20 Jóbarátok  19.20 Jim szerint a világ  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.20 Feketelista  22.20 Castle  23.20 Nikita 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci AC Miláno – Catania 9:55 Corgoň liga Banská
Bystrica – Žilina 12:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája 13:35 Olasz foci AS
Róma – Atalanta 15:30 Svéd jégkorong 17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix
zóna 19:00 Corgoň liga Slovan – Myjava 20:55 Olasz focimagazin

STV :1
7.00 McLeod lányai  7.45 Nash Bridges 8.35 Hírek 9.20 A hegyi doktor
10.20 Galileo 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.50 Gasztrotúra 14.20 Igaz történetek Katka Brychtovával
14.55 Szélsőséges szakértők 16.00 Híradó, sporthírek 16.25 Galileo
16.55 A hegyi doktor 17.45 Párbaj18.20 Családi vetélkedo 19.00 Híradó
20.20 Rob Roy kalandfi lm 22.30 DCI Banks Ang. krimi

STV :2
10.15 Karmester a gulágról 10.45 Fókusz 11.25 Rendelő 12.00 Élő kör-
kép 12.25 Artspektrum 12.30 Folklórműsor 13.15 Felbolydult város14.10
Mesterségek a Tátra alatt  14.50 Tudomány 15.25 Ökológiai magazin
15.55 Magyar magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Arts-
pektrum 17.50 Hírek magyarul 18.00 Építészet A Charléty Stadion 18.30
Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.35 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.00
Fekete és fehér Dokfilm 21.00 Hírek 21.25 Sporthíradó 21.35 Művészet
21.50 A Barnabáš Kos eset  23.20 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak  11.05 Rex fel-
ügyelő 12.10 Döglött akták 13.10 NCIS 14.05 Monk 15.00 Két pasi – meg
egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sír-
nak 19.00 Híradó 20.30 Csehszlovákia hangja 22.10 A zöld íjász .

JOJ
7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bírósági akták
10.50 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Őrangyalok
14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Őran-
gyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó  20.30 Új panelházi történetek
21.30 Dr. Csont 22.30 Briliáns elmék 23.30 CSI: Miami helyszínelők 
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Horoszkóp
KOS - III. 21. - IV. 19.

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

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ez a hét minden szempontból ne-
ked kedvez. Szó szerint úgy érez-
heted, hogy te vagy a főszereplő, és
körülötted forog a világ. A munkahe-
lyeden is meglepetés vár.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismere-
tesen, hatalmas kitartással végzed a
munkád. Ennek természetesen meg-
lesz az eredménye, anyagilag stabi-
lizálhatod az életed.

RÁK - VI. 22. - VII. 22.
Energikusan és pozitívan állsz a fel-
adataidhoz, ez előrevetíti a sikereket.
Vedd észre az összefüggést, és
hasznosítsd a tapasztalataidat más-
kor is!

OROSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22.
Nagyon önfejű és makacs leszel,
nem hallgatsz senkire. Hatalmas len-
dületed senki sem tudja megállítani,
határozottan haladsz célod felé.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22.
Talán egy kicsit sokat beszélsz a hé-
ten, ne fecsegj ki másokat a hátuk
mögött. Vigyázz a nyelvedre. Sza-
kíts időt a pihenésre is, menj ki sé-
tálni a természetbe.

MÉRLEG - IX. 23. - X. 22.
Sokat gondolkozol gyermekeid jövő-
jén, ha nincs még gyermeked, meg-
érik benned rá az igény.
SKORPIó - X. 23. - XI. 21.

Ne hagyd, hogy depresszióssá válj,
inkább menj el vásárolni, az jót tesz
a lelkednek, és a környezetedtől is
nagyobb figyelmet kaphatsz, ha jó-
kedvű vagy.
NyILAS - XI. 22. - XII. 21.

Sajnos alakulhatnak úgy a dolgok a
héten, hogy több a konfliktus és a
nézeteltérés, mint általában. De eb-
ből nem szabad végzetes és ka-
tasztrofális következtetéseket levon-
nod.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Egészségedre kell ügyelned. Nem
dolgozhatsz folyamatosan pihenés
nélkül, ill. minimális alvással. A szer-
vezeted megbosszulja, ha a végte-
lenségig kizsigereled.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Könnyen szerelembe eshetsz. Ha
párkapcsolatban élsz, akkor ne nézz
máshova! A párodban fedezd fel a
vonzerőt!

HALAK - II. 19. - III. 20.
Vegyél vissza egy kicsit a héten, és
ne gondold azt, hogy a főnököd a
barátod, mert ebből problémák le-
hetnek, mégpedig anyagi jellegűek.
Az ő szava mindig előbbrevaló.

ÉSzAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum zichy palotabeli
Fotógalériája: A Győri Fotóklub Egyesü-
let kiállítása április 29-ig tekinthető meg.
zichy Palota: A Kortárs Magyar Tűzzo-
máncművészet kiállítás április 17-ig te-
kinthető meg.
A Duna Menti Múzeum főépülete: Ápri-
lis 17-én, Élet a szavannákon. Magán-
gyűjteményekből rendezett hosszú távú
természettudományi kiállítás. Zambia vi-
dékein, válogatás MVDr. Milan Jeřábek
magángyűjteményéből.
Limes Galéria: Tóth Csaba grafikus és
festőművész kiállítása megtekinthető áp-
rilis 22-ig.
Szinnyei József Könyvtár: Kocsis Ernő:
Ferde tükrök, avagy színlelni emberi dolog
- karikatúrák és aforizmák. A kiállítás áp-
rilis 23-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád
terme: Április 15, 17.00 Juhász Anikó és
Juhász Dóra: Összetört tükör című ifjú-
sági regényének bemutatója.
Komáromi Jókai Színház: Április 15.,
9.00 és 11.00 Móka Miki és barátai.
Vasmacska Filmklub: Április 15., 18.00
Szlovákia 2.0.

Meditációs központ: Letná 22 Komárno
(volt Doprastav épülete - földszint):
Szeretettel meghívunk ingyenes meditá-
ciós tanfolyamunkra, amely 8 előadás-so-
rozatból áll. Ez a meditációs technika
stresszoldó hatású. Erősíti a koncentrációt
és a lelket, ami segítséget nyújt, hogy bé-
kés, nyugodt. örömteli  legyen az életed.  
Kezdete:  2014 április 22. Időpont: 18:00
óra. Első előadó: Ládi Kati.
Jelentkezni a 0905 702 872 és 0949 206
282-es számokon lehet.
SJE Konferenciaközpont (K2-terem):
Április 28., 10.00 óra A mozgás szerepe
az óvodában és alsó tagozaton.

MARTOS
A Csemadok martosi alapszervezete egy-
napos kirándulást szervez Ópusztaszerre 
2014. május 24-én. Jelentkezni május 10-
ig lehet, Ifj. Erdélyi Zoltánnál. A kirándulás
összege 26 euró, amelyet a jelentkezéskor
kell kifizetni, és magába foglalja az úti-
költséget és a belépőjegyek árát is. A be-
lépőjegy tartalmazza: A Skanzen, Nomád
Park, Rotunda kiállításainak és a Feszty
körkép megtekintését. Jelentkezés a 0905
635 243 telefonszámon vagy személye-
sen. 

OLVASÓI JÁTÉK!
Azok között, akik beküldik az alábbi szelvényt a helyes

megfejtéssel, 2 db belépőjegyet sorsolunk ki.

Kérdés: Milyen származású Catherine Gallagher?

Megfejtés: ..........................................................................

Név: ...................................................................................

Cím: ...................................................................................

Tel: .....................................................................................

A megfejtéseket a DELTA hetilap címére várjuk (DELTA heti-
lap, Františkánov 22, Komárno 945 01) legkésőbb április 29-ig.
Szerencsés játékosaink nevét a május 5-i lapszámunkban ol-
vashatják!

Húsvéti mosolygó







19BUlVáR
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
délben 12.30 Rondó 13.25 Átjáró 14.05 Útravaló 14.25 Különleges men-
toalakulat 15.10 A múlt fogságában 16.10 Híradó+ 16.25 Rex felügyelő
17.10 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!
21.20 Munkaügyek – irrealityshow  21.55 Az este 22.30 Híradó 22.45 Mo-
bilvers 22.50 Barangolások öt kontinensen 23.20 Történetek a nagyvi-
lágból 23.50 Rex felügyelő 

M2

6.00 Rajzfi lmek 15.00 Garfield és barátai 15.25 Fix, Foxi és barátaik15.50
Telmo és Tula 16.00 Kenguk 16.25 Shaun, a bárány, 12. 16.35 Tappancs-
mesék 17.00 Alex és a varázslatos gyümölcsös 17.05 Babar és Badou
kalandjai 17.25 Tickety Toc 17.50 Mesélj nekem! 18.00 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Jamie 15 perces kajái, 3. 21.20 Heartland  22.05 A követ-
kezo! 23.00 Ridikül 23.35 Az A38 Hajó színpadán: Jungle by Night

DUNA

8.30 Híradó 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben  9.05 Közbeszéd
9.30 Akadálytalanul 10.00 Nagycsütörtöki római katolikus szentmise 11.30
Csángómagyar Golgota 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Vers
14.30 A templomos lovagok kincse 15.05 Voyager – A múlt titkai és le-
gendái 15.35 Táncvarázs 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Életképek 19.45
Sándor Mátyás 20.50 A hegyi doktor 21.40 Hírek 21.40 Dunasport 21.50
Az ajtó. Magy.-ném. film 23.25 Kultikon 23.50 MüpArt classic

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 14.00 Knight Rider
15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz Am.–mex. sor., 59.
18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók, 24. 20.40 Édes élet Realitysorozat
21.55 Jóban-rosszban 22.50 Sherlock és Watson  23.55 Kettos ügynök

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
– Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.50 Reflektor 13.10 Fókusz  13.45 Négyen négy ellen  14.30 Éjjel-nap-
pal Budapest 15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú ár-
nyékában 17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen 20.10
Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.10 Emelt fővel Am. akciófilm
23.40 Brandmánia

8.00 Tom és Jerry 8.30 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!
11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 Sze-
relem zálogba 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agy-
menők 17.00 Való világ 18.00 A nagy svindli 19.00 Vacsoracsata 20.00
Segítség, bajban vagyok!  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való
világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Híradó 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk, 53. 13.00 Született feleségek 14.50 Columbo:
Columbo a panoptikumban. Am. krimi 16.50 Poirot: Herkules munkái.
Ang. krimi 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyak. Am.
krimi 21.35 Két és fél kém. Am. vígjáték 23.25 Dallas 

VIASAT

6.55 Gyilkos körzet  8.00 A médium 8.50 A médium  9.40 Szívek szállo-
dája  10.35 Igazgyöngy 11.30 Gyilkos számok  12.20 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 13.20 CSI: A helyszínelők 15.20 Gyilkos számok  16.20
Nyomtalanul  17.15 Megruházlak! 18.20 Jóbarátok 19.20 Jim szerint a
világ  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Emberi tényező  22.15 Castle
23.10 Feketelista

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30
Svéd jégkorong 11:30 Corgoň liga Slovan – Myjava 13:30 Copa del Rey
FC Barcelona - Real Madrid 15:30 Copa Libertadores összefoglaló 16:00
Copa Libertadores mérkőzés 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája

STV :1
7.20 Nash Bridges  8.05 Hírek, sporthírek 9.20 A hegyi doktor  10.15 Ga-
lileo 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
14.10 Konyhatitkaim 14.50 Szélsőséges szakértők 16.00 Híradó, sport-
hírek 16.25 Galileo 16.55 A hegyi doktor 17.45 Párbaj 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Randevú Malajziában. Ném.
film 21.50 Riporterek 22.15 Első számú gyanúsított – A New York-i eset.
23.45 Nash Bridges – Trükkös hekus

STV :2
8.30 Csodaműterem 9.00 Fekete és fehér Dokfilm  9.55 Építészet 10.25
Magyar magazin 10.55 Fókusz 11.40 Évekkel ezelőtt… 12.15 Élő körkép
12.45 Slágerparádé 13.25 Artspektrum 13.30 Felbolydult város, 3/3. 14.55
Idősebbek klubja 15.30 Halláskárosodottak tévéklubja 16.00 Roma ma-
gazin 16.30 Rendőrségi hírek 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45
Artspektrum 17.50 Hírek magyarul 18.00 J. Tomko bíboros a szenvedés-
rol 18.25 A szlovákiai falvak enciklopédiája 18.45 Esti mese 19.35 A
vadon birodalma 19.55 Hírek 20.00 Az ismeretlen Velence 21.30 Művé-
szet 21.50 Lámpa alatt 23.50 Érdemes volt áldozatot hozni az emberért?

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Csehszlovákia hangja  10.00 A fiúk nem sírnak 11.30
D.E.B.S. – Kémcsajok 3.30 Az első bevetés kalandfi lm 13.10 NCIS: Los
Angeles  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor 21.40
Családi titkok 22.35 Veszedelmes vonzalom Am. thriller

JOJ

7.25 Topsztár 7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 9.50 Bí-
rósági akták 10.50 Finom torták 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Őr-
angyalok 14.40 Castle 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15
Őrangyalok 18.15 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi törté-
netek 21.30 Nemzetek párbaja 23.15 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 

CSüTöRTöK, április 17 SzOMBAT, április 19
M1

5.50 Ma reggel 8.45 A korona hercege 10.00 Nagypénteki református is-
tentisztelet 12.01 Híradó 12.30 Életképek 13.00 Esély 13.35 A megregu-
lázott fény 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges
mentőalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.10 Jövő időben 16.20 Híradó
16.35 Rex felügyelő 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 II. János Pál – A fehér ruhás vándor
Lengy. dokfilm 21.20 Párizsi mentősök 22.00 Az este 22.35 Híradó, sport-
hírek 22.50 Mobilvers 23.00 A passió. Am. film

M2

6.00 Rajzfilmek 12.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 13.35 80 nap alatt a
Föld körül Willy Foggal 14.05 Tilly és barátai 14.15 Lenny és Twiek sze-
rint a világ 14.25 Sandokan 14.50 Zazie kisasszony 15.00 Garfield  15.25
Fixi, Foxi és barátaik 15.50 Telmo és Tula 16.00 Kenguk 16.25 Shaun a
bárány 16.35 Tappancs-mesék 17.00 Alex és a varázslatos gyümölcs
17.05 Babar és Badou 17.30 Tickety Toc 17.50 Domonkos, az okostele-
fon 17.55 Mesélj nekem! 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Szeretet-
tel Hollywoodból 21.20 Forma–1. Kínai Nagydíj 23.05 A következő!

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Az iszlám Európában, 9/3.: Dánia 8.10 Kultikon 8.30 Hír-
adó 8.35 Pannon expressz 9.05 Közbeszéd 9.35 Csellengők 10.05 A
hegyi doktor 10.50 Sándor Mátyás 11.55 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.20 A templomos lovagok kincse 14.45 A kilencedik órában – Nagy-
pénteki gondolatok 15.00 Kövek és emberek 15.30 Keresztút – Virágva-
sárnaptól fehérvasárnapig 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Puskás Akadémia
FC – PMFC-Matias, OTP Bank Liga labdarúgó- mérkozés 21.00 Via Cru-
cis – a Szentatya keresztútja a Colosseumból 22.40 Hírek 22.45 Du-
nasport 22.55 Vándorút. Am. fi lm

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider  14.00 Knight
Rider, 12. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00
Tények 19.30 Magánnyomozók, 25. 20.40 Édes élet Realitysorozat 21.55
Jóban-rosszban 22.50 Orvlövész Am. akcióthriller

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40
Refl ektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz
13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest
15.35 Csók és csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában, 309.
17.55 Fókusz 18.30 RTL-híradó 19.30 Négyen négy ellen  20.10 Éjjel-nap-
pal Budapest 21.30 Barátok közt 22.10 A zöld íjász  23.10 Gyilkos elmék  

10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyékában, 7. 12.00 Való
világ13.00 Utolsó vérig 14.00 Szerelem zálogba 15.00 Szeretok és rivá-
lisok 16.00 Barátok közt 16.30 Agymenők  17.00 Való világ, 18.00 A nagy
svindli  19.30 Vacsoracsata 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó
21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Híradó 

STORY TV

9.00 Gyilkos sorok 10.00 NCIS  12.00 A farm, ahol élünk, 54. 13.00 Szü-
letett feleségek  14.50 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyak16.50 Poirot:
Függöny – Poirot utolsó esete19.00 Hír 24 19.35 Columbo: A bun jelöltje.
Am. krimi 21.35 Párizsi helyszínelők  22.35 A kaptár akciófilm

VIASAT

6.55 Gyilkos körzet  8.00 A médium 9.40 Szívek szállodája  10.35 Igaz-
gyöngy  11.30 Gyilkos számok  12.20 Nyomtalanul 13.20 CSI: A helyszí-
nelők  15.15 Gyilkos számok 16.10 Nyomtalanul  17.10 Nyered, ha mered,
17.50 Kincsvadászok 18.20 Jóbarátok  19.20 Jim szerint a világ 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Brooklyn 99 – Nemszázas körzet  22.20
Két pasi – meg egy kicsi  23.25 Emberi tényező 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Udinese – Juventus 10:00 Corgoň liga
Banská Bystrica – Žilina 12:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája 13:30
Copa Libertadores 15:30 Svéd jégkorong 17:30 Tomáš Malec rövidfilm
18:00 Mix zóna 19:00 Olasz focimagazin 19:30 Total Italian Football
20:00 Francia focimagazin 20:30 Francia focimeccs

STV :1
7.30 Nash Bridges  8.15 Lolka és Bolka kalandjai 10.00 Nagypénteki is-
tentisztelet 11.35 Építs házat, ültess fát  12.05 Bosszú. Tévéjáték 13.15 A
boldogsághoz vezető út Ném. film 14.50 A csillagtallér Ném. mesefilm
15.50 Szerencse kalocsni Szlov. mesefilm 17.25 Karol – Az ember, aki
pápa lett 4/1. 19.00 Híradó 20.20 Mit tudom én 21.40 A szocializmus fé-
tise. Dokfilm 22.10 A rekordgyűjtő Ném. fi lm 23.40 Senki sem tökéletes

STV :2
7.20 Hírek a régiókból 7.30 Hírek  8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.05
Az ismeretlen Velence Ném. dokfilm 9.50 Artikuláris templomok10.20
Roma magazin 10.50 Honti húsvéti szokások 11.35 Atyám, kezedbe aján-
lom a lelkem  12.05 Élő körkép 13.00 Martin Benka élete és munkássága
15.25 Az imádság helye 15.55 Mindketten nagyon öregek. Tévéjáték
17.00 Feltámadás. Dokfilm 18.00 Hétvége 18.45 Esti mese 19.35 A vadon
szülöttei 19.55 Hírek 20.10 Fedor Fridrich Ruppeldt evangélikus püspök
portréja. Dokfi lm 20.45 Família 21.15 Keresztút a Colosseumból 22.45
János evangéliuma Kanad.–ang. fi lm

MARKÍZA

7.00 Honza király lesz mesefilm 8.45 A macskám, a családom és a fiúk
10.50 Pokol a hercegnővel Cseh mesefilm 13.05 Oviapu 2.  14.55 Kém
kölykök 4D 16.45 Álmomban már láttalak Am. vígjáték 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Karatekölyök Am.–kínai
film 23.30 A félszemű Am. kalandfilm

JOJ

5.50 Hui Buh Ném. anim. kalandvígjáték 8.00 Pán Péter  anim. mese 9.40
Prom: A végzős buli vígjáték 11.55 Édes élet  vígjáték 14.05 A múmia Am.
akciófilm 16.45 Némó nyomában Am. anim. vígjáték 19.00 Híradó 20.20
Időárás 20.30 Vizet az elefántnak! Am. film 23.05 Halálos sebesség 

PÉNTEK, április 18
M1

5.20 Az este  6.00 Magyar gazda 6.30 Európai szemmel 7.00 Híradó 7.15
Bokszutca 7.45 Forma–1. Kínai Nagydíj 9.30 Noé barátai 10.05 Vízitúra
10.30 Zöld tea 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05 Szabadság tér 89
12.50 Kortárs 13.20 Örkény lovas tábor Magy. dokfilmsor., 3/1. 13.55
Lombard Pápa Termál FC – Győri ETO FC OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkozés 16.00 Forma–1. Kínai Nagydíj 17.35 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés
20.25 Fölszállott a páva 22.50 Jézus Krisztus szupersztár Am. film

M2

6.00 Rajzfilmek 12.20 Az én kis szörnyem 12.45 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 13.10 Szófia hercegnő 13.35 Varázslók a Waverly helyből 14.25
Phineas és Ferb 14.50 Mickey egér játszótere 15.15 Ezerszőr. Ném. film
16.15 Animália 16.40 Shaun, a bárány 16.50 Állati portrék 17.05 Tap-
pancs-mesék 17.35 Alex és a varázslatos gyümölcs 17.40 Mézga  18.10
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Top Gear 21.40 Forma–1. Kínai Nagydíj
23.25 Autó-motorsport magazin 23.55 II. János Pál – A fehér ruhás ván-
dor. Lengy. dokfilm

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum
9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték 11.00 Sír-
jaik hol domborulnak 11.30 Talpalatnyi zöld 12.05 WTCC túraautó-ma-
gazin 12.25 Ízőrzők. Tihany 12.55 Robbie, a fóka 13.45 Anna 15.20 Önök
kérték 16.15 Szépek és bolondok Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Fölszállott a páva – Út a döntőig 19.25 Hogy volt?! Hollósi
Frigyes 20.25 Fölszállott a páva – döntő 22.50 Csalódás Magy. film

6.25 TV 2-matiné  9.55 Asztrovilág 11.00
Norbi Update, 12. 11.30 Állatorség 12.00 Ba-
bavilág 12.30 Tűsarok 13.00 Kalandjárat – az
útitárs 13.30 Felforgatók  14.30 Édes élet
17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00
Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
Am. kalandfilm 21.20 Amerikai pite 4. 23.15
Eden Lake – Gyilkos kilátások Ang. thriller

6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Ízes élet 10.15 Teleshop 11.10 XXI.
század  11.45 Házon kívül  12.15 À la car 12.50 4 ütem 13.30 Jó barátok
14.05 Szóbeszéd Am. vígjáték 16.10 Szombat estiláz – A nagy félrelépés
18.30 RTL-híradó 18.55 Fókusz plusz 20.00 Szombat esti láz – A nagy
félrelépés 22.10 Derült égből szerelem. Am.–ang. film.

9.00 Minden lében négy kanál 11.00 Asterix és Obelix. Fr. vígjáték 13.05
Eragon. Am.-ang.-magy. kalandfilm 15.00 Nincs kettő séf nélkül 16.05
Tru Calling – Az őrangyal 17.00 Való világ 18.00 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  19.00 CSI: Miami helyszínelők  20.00 Jack és Jill. Am. víg-
játék 22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Az ördög maga thriller

STORY TV

13.00 Legeslegjobb cimborák. Ném.-ol.-fr. anim. film 14.45 Fame – Hír-
név. Am. zenés film 17.00 Álomsziget doktorai 18.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple: Holttest a könyvtárszobában.
Ang. krimi 21.30 Szex telefonhívásra. Am. filmdráma 23.40 A kaptár.
Ang.-ném.-fr. akciófilm 

VIASAT

6.60 Balfácán Szálló  8.50 A koncert Fr.-ol.-román-belga vígjáték 11.10
Állati dokik 11.45 Kincsvadászok 12.05 A nagy házalakítás  13.15 Állj,
vagy lő a mamám! Am. vígjáték 15.00 Ikrek Am. vígjáték 17.25 Két pasi
– megy egy kicsi  18.15 Brooklyn 99 – Nemszázas körzet  19.20 Macsk-
arisztokraták Am. rajzfilm 21.00 Karatekölyök 2. 23.25 Állj, vagy lő a
mamám! Am. vígjáték 

7:00 Mix zóna 8:00 Francia focimagazin 8:30 Total Italian Football  9:00
Fed Cup tenisz Ausztrália – Németország 12:55 Copa Libertadores 14:55
Olasz foci Parma - Inter élő közv 16:55 Sólyomszem – teniszmagazin
17:55 Francia focimagazin 18:25 Olasz foci Juventus – Bologna élő közv
20:25 Total Italian Football  20:55 Olasz foci  Fiorentina - AS Róma

STV :1
7.20 Rajzfilmek 8.40 Fidlibum meséi 9.10 Adj időt!  9.05 Kék tigris Me-
sejáték 11.05 Mit tudom én 12.30 A szocializmus fétise Dokfilm 13.00
Tűzzel-vassal Lengy. film 14.45 Jorinde és Joringel Ném. mesefilm 15.45
Csipkerózsika Ném.-cseh mesefilm 17.25 Karol – Az ember, aki pápa lett
19.00 Híradó 20.20 Postaláda  21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával
21.55 Lázadók földje – Új világ  23.40 Rocca parancsnok

STV :2
7.50 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 9.00 A szentháromság szimbó-
luma 9.15 Univerzum: Mariazell 10.05 Az út 10.30 Idősebbek klubja 11.00
Természetfilm 11.50 Ballada Vojto Marínájáról 12.55 A Máltailovagrend
13.50 Út a 2014-es világbajnokságig 14.20 Bajnokok Ligájamagazin 14.50
Franciaország-Szlovákia előkészületi jégkorongmérkőzés 17.35 Ha meg-
hal a bácsi Tévéjáték 18.30 Surrexit Christus 18.45 Esti mese 19.10 Maja,
a méhecske 19.35 Hallgasd a zenémet 19.55 Hírek 20.00 Csak a folyón
nem fog az idő vasfoga Dokfilm 20.30 János evangéliuma. Kanad.-ang.
film, 2. 21.50 Őrangyalok 22.20 Tenisz FED-kupa, élő

MARKÍZA

7.50 Jumanji Am. kalandfilm 9.55 Két csaj a csőd szélén  10.15 A szép-
ség és a szörnyeteg 11.10 A zöld íjász 13.00 Csehszlovákia hangja 15.00
Step Up 3D Am. film 17.15 Slágerparádé 18.20 Bulvármagazin 19.00 Hír-
adó 20.30 Harry Potter és a Halál ereklyéi 23.05 The Howling: Reborn
Am. kalandfilm

JOJ

7.45 Kacsamesék 8.45 A múmia Am. akciófilm 11.25 Amerikai Hófehérke
Am. vígjáték  13.55 X-Factor 15.25 Hivatásosok  16.20 Vizet az elefánt-
nak! Am. film 19.00 Híradó, benne: sport 20.00 Krimihíradó 20.20 Időjárás
20.30 Nászajánlat Am. vígjáték. 22.55 Stephen King: Halálsoron Am. film

VASÁRNAP, április 20
M1

6.15 Unitárius magazin 6.40 Metodista ifjúsági műsor 6.45 Útmutató 7.15 Ka-
tolikus krónika 8.00 Híradó 8.30 Forma–1. Kínai Nagydíj, a futam 11.00 Hús-
vétvasárnapi ünnepi szentmise 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 Hírek 12.40
„Kellene kiskert, bőtermő!” 13.00 Telesport 13.30 Út Brazíliába Labdarúgó-
vb-magazin 14.00 Örkény lovas tábor 14.30 Neveletlen hercegnő Am. vígjá-
ték 16.25 Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi TC, OTP Bank Liga,
labdarúgó-mérkőzés 18.55 Jónak lenni jó 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Spartacus Am. film

M2

6.05 Rajzfilmek 11.05 Mickey egér játszótere 11.30 Phineas és Ferb,
11.55 Varázslók a Waverly helyből  12.45 Szófia hercegnő 13.10 Tánc-
akadémia  13.35 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal15.50 Az én kis
szörnyeim  16.20 Tatonka történetei  16.45 Zorró legújabb kalandjai 17.10
Nagyszünet 17.40 Tappancs-mesék 18.10 Alex és a varázslatos gyümölcs
18.15 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men – Reklámőrültek
21.35 Forma–1. Kínai Nagydíj, a futam

DUNA

6.45 Világnézet 7.45 Gazdakör 8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Re-
ports 9.05 Törzsasztal 10.00 Nyelvőrző 10.30 Lyukasóra 11.00 Húsvéti
református istentisztelet Zilahról 12.00 Kapcsoljuk Rómát – a Szentatya
Urbi et Orbi áldása 12.35 Vers 12.40 Gyógyító hagyomány – Füvesasz-
szonyok, kenőemberek. Dokfilm 13.10 Szuts Mara házassága. Magy. film
(ff .) 14.35 Hazajáró 15.05 Szerelmes földrajz 15.35 Hogy volt?! Hollósi
Frigyes emlékére 16.30 Csalódás Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Sport
18.35 Egy történet, egy zene 19.10 Önök kérték 20.05 Rózsa Sándor
21.00 Názáreti Mária 2/1. 22.40 WTCC 2014, Túraautó- vb. Le Castellet

6.25 TV 2-matiné  8.25 Nagy vagy! 9.20 Ebadta delfin Am. kalandfilm
11.00 Stílusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testőr 12.30
Aladdin Ol. vígjáték 14.25 Szilaj, a vad völgy paripája Am. rajzfilm 16.00
Megasztár 10!, 18.00 Tények 19.00 Az ének iskolája 21.45 Pókember 2. 

6.45 Kölyökklub 10.10 Jóbarátok  10.40 Sco-
oby-Doo! – Az első rejtély  kalandfilm 12.15
Manhattan kicsiben Am. vígjáték 14.10 A
nyelvtanárno Am. film 16.25 Szeretném, ha
szeretnél Am.–ném. vígjáték 18.30 RTL-hír-
adó – esti kiadás 18.55 Éjszaka a múzeum-
ban 2. Am. vígjáték 21.00 Förtelmes főnökök
Am. vígjáték 22.55 Fejjel a falnak Am. film-
vígjáték

7.20 Utolsó vérig 9.10 Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés. Fr.– ném.
vígjáték 11.10 Jack és Jill. Am. vígjáték  13.00 Segítség, bajban vagyok!
18.00 Heti hetes, 70. 19.00 Való világ, 79. 20.00 Való világ – Kiválasztás,
6. 21.30 Heti hetes, 70. 22.00 Asterix és Obelix. Fr. vígjáték 

STORY TV

9.35 Andersen meséi 10.30 Dallas 13.35 Downton Abbey 15.10 Leges-
legjobb cimborák Ném.-ol.-fr. anim. film 17.00 Született férjek. Ausztrál
sor., 11. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír 24 19.25 Poirot: A
harmadik lány. Ang. krimi 21.25 Grimm. Am.-cseh-ang. kalandfilm 23.50
Szex telefonhívásra. Am. filmdráma 

VIASAT

6.00 Balfácán Szálló  8.25 Viktor/Viktória Am. vígjáték 11.00 Trendkö-
zelben 11.30 A nagy házalakítás 12.30 Sorsdöntő nyár Am.-ném. film
14.40 Hanta Boy Am. vígjáték 16.30 Karatekölyök 2. 18.55 Nyugdíjas
bajkeverők 19.25 Nyugdíjas bajkeverők 19.50 Szerintük a világ 20.00
CSI: helyszínelők  22.00 Amerikai pite 3. Az esküvő Am.-ném. vígjáték

7:00 Motormagazin 7:15 Sólyomszem –teniszmagazin 8:15 Francia Li-
gakupa PSG – Lyon 10:15 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája 11:55 Corgoň
liga Košice – Slovan 13:55 Francia focimeccs élő  közv 15:50 Fed Cup
tenisz Ausztrália- Németország 20:55 Francia focimeccs élő közv 22:50
Corgoň liga Ružomberok - Trnava

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodaműterem 9.05 A halak élete 9.35 Au-
tószalon 10.00 Húsvétvasárnapi szentmise 11.55 Urbi et Orbi Élő köz-
vetítés Rómából 12.30 Gasztroangyal 13.00 Tűzzel-vassal Lengy. film,
4/3–4. 14.50 A rablók királya Ném. film 15.55 Mahuliena Szlov. mese-
film 17.25 Karol – Az ember, aki pápa lett Ol. film, 4/3. 19.00 Hírek, benne:
sport, Idojárás-jelentés 20.20 Rómeó és Júlia Ol. filmdráma, 2/1–2.

STV :2
7.50 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.15 Farmergazdaságok 9.35
Tesztmagazin 9.45 Hét tréfa Tévéjáték 10.45 Róma sorsa Fr. dokfilm,
11.40 A város kulcsa Tévéfilm 12.50 A múzeumok titka 13.35 Az ikonok
Dokfilm 14.00 Szentföldi zarándoklat 14.35 A Vatikán szolgálatában
15.05 Folklórműsor 16.35 Őrangyalok 17.05 Ha sír az ünnepelt Tévéjá-
ték 18.45 Esti mese 19.35 Hallgasd a zeném  19.55 Hírek 20.00 Csak a
folyón nem fog az idő vasfoga Dokfilm 20.30 Egy kisebb Isten gyerme-
kei Am. filmdráma 22.25 Lefújva 23.10 Tenisz. Kanada– Szlovákia, FED-
kupa

MARKÍZA

7.35 Kungfupanda  8.05 Madagaszkár pingvinei  8.30 Forma–1. Kínai
Nagydíj, a futam 11.15 Karate kölyök Am. film 14.00 Harry Potter és a
Halál ereklyéi 16.40 Asterix és Obelix kontra Ceasar Fr. vígjáték 19.00
Híradó, benne: sport 20.30 Utazás a rejtélyes szigetre Am. kalandfilm
22.15 Vitathatatlan 3. Am. akciófilm.

JOJ

6.15 Kacsamesék 7.15 Űrkölykök Am.-kanad. sci-fi vígjáték 9.00Beépített
főnök 10.00 Szellemekkel suttogó 12.05 A múmia visszatér Am. kaland-
film 14.50 Nászajánlat Am. vígjáték  17.30 A helyes ár 18.00 Lakáskul-
túra 19.00 Híradó 20.00 Krimihíradó 20.20 Időjárás 20.30 X-Factor 22.00
Rakoncátlan célpont. Ang.-fr. krimivígjáték.

M1

6.00 Családbarát 9.00 Cápacsali   10.25 Csillagkutyák  12.01 Híradó
12.05 A természet találmányai 12.40 Európai piacok és vásárcsarnokok
13.35 Örkény lovas tábor 14.10 Oscar Am. filmvígjáték 16.00 Benji Am.
film 17.30 Neveletlen hercegnő 2.  vígjáték 19.30 Híradó 20.15 Időjárás-
jelentés 20.20 A három testőr  kalandfilm 22.10 Rakonczai Viktor és Rácz
Gergő szerzői estje  23.30 Aranytartalék Am.-ném. filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmek 13.30 80 nap a latt a föld 14.00 Tilly és barátai 14.10 Lenny
és Twiek szerint a világ 14.20 Sandokan 14.45 Zazie kisasszony 14.55
Garfield  15.20 Fixi, Foxi és barátaik 15.40 Telmo és Tula 15.50 Kenguk
16.05 Shaun, a bárány 16.15 Tappancsmesék 16.40 Alex és a varázsla-
tos gyümölcsös 16.45 Babar és Badou 17.15 Domonkos, az okostelefon
17.20 Tickety Toc 17.45 Trombi és a Tűzmanó  17.55 Mesélj nekem! 18.00
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Lengyelország  21.20 Heartland 22.05 Uni-
ted 23.45 Az A38 Hajó színpadán: Muriel és Sex Sushia

DUNA

8.05 Élő egyház 8.30 Isten kezében 9.00 Vatikáni híradó  9.25 Zenés
húsvét Magyar zenés film 10.15 Húsvéti parádé Am. film 12.00 Déli ha-
rangszó 12.00 Híradó 12.00 Időjárás 12.10 Kívánságkosár 14.15 Pálo-
sok nyomában Magyar dokfilm 15.10 Afrikai vőlegény Magy. film 16.35
Hyppolit, a lakáj Magy. film (ff.) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Idő-
járás 18.35 Hacsi – A leghűségesebb barát. Am.–ang. film 20.10 Özvegy
menyasszonyok Magy. film (ff .) 21.25 Názáreti Mária. Ol.–ném. film, 2/2.
23.05 Könyvajánló

6.25 TV 2matiné 8.55 Őslények országa II. – Kaland a Virágzóvölgyben
Am. rajzfilm 10.20 Salamon király kincse Am. kalandfilm 12.15 Hal a tor-
tán 13.15 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag 15.35 Pókember 2.
Am. kalandfilm 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók, 26. 20.00 Pókem-
ber 3. Am. kalandfilm. 22.50 Beverly Hillsi zsaru. Am. akcióvígjáték

6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 8.45 ScoobyDoo és a koboldkirály (2008)
Am. anim. kalandfilm 10.10 Kit Kittredge Am.–kanad. film 12.15 Lehar-
colt oroszlánok Am. vígjáték 14.20 Éjszaka a múzeumban 2. Am. vígjá-
ték 16.25 Holdhercegnő  kalandfilm 18.30 RTLhíradó 18.55 Alvin és a
mókusok 3. Am. vígjáték 20.40 Amig még mindig tudni akarsz a szexről
Am. vígjáték 22.40 Ház a tónál Am. film

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 5. 11.00 A gyanú ár-
nyékában12.00 Való világ – Kiválasztás 13.30 Agymenők  14.00 Szere-
lem zálogba, 18. 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt  16.30
Agymenők 17.00 Való világ – Kiválasztás 18.30 Agymenők 19.00 Va-
csoracsata 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők
22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Híradó 

STORY TV

12.00 A farm, ahol élünk, 55. 13.00 Született feleségek 14.55 Asterix és
a vikingek. Dán-fr. anim. film 16.40 Elizabeth. Ang. filmdráma 19.00 Hír
24 19.25 Sok hűhó semmiért. Ang.-am. film 21.35 Mr. Selfridge  4. 22.35
A hidegsebész  23.35 Dallas 109. 

VIASAT

6.55 Gyilkos körzet  7.50 Balfácán Szálló 11.55 Szaid ajándéka. Ném.–
ang.–holl. film 13.55 Dr. Dolittle 2. 15.45 Macskarisztokraták Am. rajz-
film 17.15 Megruházlak!  18.20 Jóbarátok 19.20 Jim szerint a világ  20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Az ember gyermeke sci-fi. 23.25 Nyug-
díjas bajkeverők

7:00 Adrenalin sportok 7:30 Olasz foci Parma – Inter 9:30 Olasz focila-
zio – Torino 11:30 Sólyomszem – teniszmagazin 12:30 Férfi kézilabda
Bajnokok Ligája 14:00 Francia Ligakupa PSG – Lyon 16:00 Olasz foci
Fiorentina - AS Róma 18:00 Francia fociösszefoglaló 19:00 Svéd jégko-
rong 21:25 Copa Libertadores 21:55 Rúgj kapufát!

STV :1
6.30 A rablók királya mesefilm 7.30 Hírek 8.20 Sporthíradó 8.35 Lolka és
Bolka a vadnyugaton Anim mese 9.45 Igor. Fr.-am. anim. vígjáték 11.10
Aranyrokka Szlov. mesefilm 12.35 Húsvét Bonifáccal Tévéfilm 13.30 Szlo-
vákia, szeretlek! 14.50 Kék lámpás Ném. mesefilm 15.50 Az álherceg
Ném.-csehszlov. mesefilm 17.25 Karol – aki pápa akart lenni  4/4. 19.00
Híradó 20.20 Négy esküvő és egy temetés 22.10 Gördülő pokol 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Húsvéthétfő görög katolikus hívők körében 9.30
Gelo Sebechlebsky Tévéfilm 10.50 Róma sorsa Fr. dokfilm 11.10 Élo kör-
kép 12.10 Festett tojás Zenés, szórakoztató musor 12.55 A múzeumok
titka. A szentpétervári Ermitázs Ang. dokfilm 13.40 A négy muzsikus Té-
véjáték 14.40 Szülőhelyek és völgyek Dokfilm 15.55 Állítólag kolera Té-
véjáték 16.50 Východná 2008 – gálaműsor 18.45 Esti mese 19.35
Hallgasd a zeném 19.55 Hírek 20.00 Csak a folyókon nem fog az idő
vasfoga 20.30 Nagy Károly Osztr.-ném.-ol. dokdráma 21.25 Derszu
Uzala Orosz–jap. kaland- fil m 23.50 Róma sorsa Fr. tört. dokfilm, 2/2

MARKÍZA

7.55 Asterix és Obelix kontra Ceasar Fr. vígjáték 10.10 A malom her-
cegnoje Cseh mesefilm 12.40 Mr. Óvó bácsi Am. akcióvígjáték 14.20 Ri-
chie Rich – Ebcsont beforr Am. vígjáték 16.25 Hogyan veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt Am.–ném. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.30
Madagaszkár 3. 22.10 Két kopper Am. akcióvígjáték

JOJ

6.55 Hat medve és Hagymácska vígjáték 8.55 Amerikai Hófehérke Am.
vígjáték 11.20 A múmia visszatér Am. kalandvígjáték 14.15 Rakoncátlan
célpont Ang.-fr. krimivígjáték 16.20 Villámtolvaj – Percy Jackson és az
olimposziak Kanad.-am. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Krimihíradó 20.25
Idojárás-jelentés 20.30 Új panelházi történetek 21.30 Az elveszettek
földje Am. kalandvígjáték 23.45 Villámtolvaj – Percy Jackson és az olim-
posziak Kanad.–am. vígjáték

HÉTFő, április 21

Indiana Jones és az utolsó ke-
reszteslovag - 19.00

Éjszaka a múzeumban 2.
18.55

Elhunyt az Adrian
Mole sorozat írója

68 évesen, stroke kö-
vetkeztében elhunyt az
Adrian Mole sorozat írója,
Sue Townsend. Adrian
Mole karaktere nem fel-
tétlen a legvidámabb
sztori. A kamasz fiú egy
középosztálybeli lányba
szerelmes, de végül egy
másik lánytól lesz gye-
reke, sőt egy 2010-es

könyvben Townsend már prosztatarákos közép-
korúként írja le karakterét. Az írónő sok mindent
a saját életéből meríthetett. 

Kiszel Tünde 
expasija kitálal

Kiszel Tünde és
Bodzás Szabolcs kap-
csolata egy egyetemi
szakdolgozattal kez-
dődött és bálokkal
folytatódott. Bár testi
viszony a srác elmon-
dása szerint nem volt
köztük, gyakran lehe-
tett őket nyilvános ren-
dezvényeken egymás
társaságában látni.
Szabolcs most azon-
ban kijelentette, a kap-
csolat rémálommá
vált, és már szabályo-
san fél Tündétől.
„Sajnos az emberek el
sem tudják képzelni,
milyen is ez az asz-
szony valójában. A vi-
lág felé eljátssza a bu-
tácska, kedves, ámde jóindulatú nőt, akire min-
denki csak legyint. Pedig igazából hihetetlenül
okos. Patikamérlegen kimért nyilatkozatok és ri-
deg számítás jellemzi. Én mindennap részletes
utasításokat kaptam, hogy mit kell mondanom,
kinek és mit nyilatkozhatok, hányszor kell a Fa-
cebook-oldalán hozzászólnom a bejegyzései-
hez. Ha pedig nem likeoltam valamit, már jött is
az üzenet, hogy pótoljam, amit elmulasztottam.
Mindennap többször ki kellett fejeznem Tünde
iránt a hódolatomat, hogy mennyire rajongok
érte. Eleinte tetszett, vicces volt, aztán rájöttem,
hogy ostoba, irányítható majom lettem a Kiszel-
cirkuszban, és egyre jobban lejáratódom..." -
mondta a Storynak Bodzás Szabolcs.

10 év után újra 
a filmvásznon 

Sophia Loren Oscar-
díjas színésznő tíz év
után ismét szerepet vál-
lalt rendező fia és a kivé-
teles, örökzöld dráma
kedvéért. A rövidfilm az
április 16. és 27. között
megrendezésre kerülő
New York-i Tribeca Film-
fesztiválon mutatkozik
be. A hivatalos olasz elő-
zetes március 15-én je-
lent meg. 



Régi ár              Új ár

Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €

Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

Megrendelését elküldheti vagy a  köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967, E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!

Könyvajánlatunk



A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA
Kosárlabda

Kézilabda - Nők I. liga
Április 6-án Naszvadon csapott össze a járás
két kézilabdacsapata a női I. ligában. A vasár-
napi találkozón érvényesült a papírforma,
ugyanis a naszvadi/ímelyi lányok 9 gólkü-
lönbségű győzelmet arattak az aranyosi csa-
pat felett.

Naszvad/Ímely - Csallóközaranyos 31:22
(16:11).

Zsúfolásig megtelt a Vlahy Jenő Sportcsarnok.
Igazi kézilabdahangulat uralkodott a lelátón. Az ele-
jén csak kóstolgatták egymást a csapatok. Az első
10 perc jobban sikerült az aranyosi csapatnak, hisz
ekkor 4:2-re vezettek. A hazai közönség szűnni nem
akaró biztatással fokozatosan lendületbe hozta a
naszvadi/ímelyi játékosokat. A csapat komolyabb
védekezésbe ment át, és Bureš Nikolett védései is
megálljt parancsoltak az aranyosi támadásoknak. Az
első félidőt ötgólos előnnyel zárták, majd a második
félidőben is hasonló volt az ábra. A hazaiak Molnár
Borbála és Oláh Gabriella irányítása alatt még job-
ban védekeztek, így nem csoda, hogy a 44. percben

már 9 góllal vezetett a Ferplast csapata. Az aranyo-
siak a mérkőzés végéig becsülettel küzdöttek az el-
fogadhatóbb eredmény eléréséért. A találkozó utolsó
két percében a közönség felállva és nagy tapssal kö-
szönte meg a játékot mind a két csapatnak.

Góldobók: Pócsiková Katarína 11, Bízik Réka,
Haris Edina 7-7, Šuľan Zsuzsa, Szabó Veronika 2-
2, Mlinkovics Bettina és Oláh Gabriella 1-1, illetve
Kasznár Marianna, Szabó Mónika 5-5, Turza Szilvia
4, Lýdia Šebenová, Szabó Júlia, Szabó Krisztina 2-
2, Cseh Erika és Lehotská Szabina 1-1.

A hétvégén folytatódtak a küzdelmek a női ké-
zilabdaligákban. A csallóközaranyosiak odahaza
fogadták a Bánovce csapatát, mely nem kis
meglepetésre elvitte mind a két pontot, a nasz-
vadi/ímelyi lányok pedig lapzártánk után léptek
pályára  Nagytapolcsányban, szintúgy mint a II.
ligában szereplő Gúta együttese is, aki Lég csa-
patát látta vendégül. Erről a találkozóról is majd
a jövő heti számunkban adunk tudósítást.

Csallóközaranyos – Bánovce 18:29 (7:14)

Az aranyosi  csapat sérülésektől tizedelve lépett pá-
lyára, s ez érezhető is volt a játékukon. A vendég bá-
novceiek rakétastartot vettek, és tíz perc leforgása
alatt  8:1-re elhúztak. Az aranyosiak első gólját Kasz-
nár Marianna szerezte a találkozó 8. percében. Nem
ment a játék a hazai csapatnak. Nem volt átütőerő a
támadásokban, a vendégek hamar kiismerték az ara-
nyosiak taktikáját, és ennek hatására  a félidőre már
7 gólos előnnyel tértek az öltözőbe. A térfélcsere után
ugyan megvillant egy kis reménysugár a hazaiak
szempontjából, amikor is 5 gólra megközelítették a
Bánovce csapatát, de később újra beleerősített a
vendégcsapat, és végül 11 gólos vereséget mért az
aranyosi lányokra. A hazaiaknak zsinórban ez volt a
negyedik vereségük, s ez jelzi, valami nincs rendjén
a csapat házatáján.

Aranyosi góldobók: Kasznár Marianna, Szabó
Júlia 5-5, Turza Szilvia 4, Szabó Mónika 2, Lýdia Še-
benová, Szabó Krisztina 1-1.

SPORT
Dráma Komáromban

Előnnyel érkezett a pozsonyi Inter Komárom városába, hogy
kétszer is megmérkőzzön František Rón védenceivel a Szlovák
Kosárlabda Extraliga elődöntőjében.

Fotó: K. Scholtz

Az első, szombati összecsa-
páson a hazaiak kezdtek jobban,
és a harmadik percben időké-
résre kényszerítették a vendége-
ket, hiszen 5 pontos vezetést har-
coltak ki. A rövid szünet jót tett a
pozsonyiaknak: kiegyenlítődött a
játék, és a negyed végén már
vendégelőnyt mutatott az ered-
ményjelző. A mérkőzés 13. per-
cében 21:29 volt az állás, de a
Duna-parti MBK 5 perccel ké-
sőbb 4 pontra apasztotta ellen-
fele előnyét. Egy perccel a félidő
előtt viszont 3 triplát is bedobtak
az Inter játékosai, és a két csapat
pontjainak különbsége ezzel két-
számjegyűre duzzadt. A máso-
dik játékrész innen már csak for-
malitás lett, pedig a piros-fehérek
harcoltak, küzdöttek becsülettel.
Be kell vallani, hogy a bajnokas-
piráns kvalitásaiban és lehetősé-
geiben is a komáromiak fölé nőtt,
ezért megérdemelten győzött.

MBK Rieker ComTherm Ko-
márno - BK Inter Incheba Bra-
tislava 65:79 (21:23, 14:23,
13:20, 17:13).

A legjobbak: Joyner 27, Bje-
lica 9, Marchyn 8 - M. Rančík 22,
Derek Williams 15, Starosta 14.

Büntetők: 19/10 - 9/7, Sza-
bálytalanságok: 16 - 22, Hár-
masok: 5 – 8, Nézők: 750.

František Rón: Jól kezdtük a
mérkőzést, de az első negyed
vége felé egyre több hibát követ-

tünk el, főleg a támadásoknál. Az
Inter el is lépett 11 ponttal, és ké-
sőbb már nem adták ki a győzel-
met a kezükből. Pontatlanok vol-
tunk, a büntetőket is rosszul dob-
tuk, és az ellenfél nagyon jól vé-
dekezett. Harminc próbálkozásból
csupán 5 hármast tudtunk értéke-
síteni. A jobb csapat győzött.

A vasárnapi mérkőzés lapzár-
tánkkor ért véget. A komáromi
csapat mindent megtett a to-
vábbjutási esélyek életben tar-
tása érdekében, végül három-
szoros hosszabbítás után maradt
alul a küzdelemben. Az Inter csa-
pata jutott a döntőbe.

MBK Rieker Com Therm Ko-
márno - BK Inter Incheba Bra-
tislava 119:122 (19:25, 22:23,
28:26, 21:16, 10:10, 11:11, 8:11).

Szurkolói szubjektív: Az
igazság az, hogy amikor vilá-
gossá vált, hogy az Inter lesz
az ellenfelünk, nem örültem.
A pozsonyiak a mi költségve-
tésünk sokszorosával dolgoz-
nak, minőségi játékosokat tud-
nak megfizetni, presztízskér-
dést csinálnak a bajnoki cím-
ből, ezért óriási bravúr lett
volna részünkről az is, ha meg
tudtuk volna őket szorongatni.
Úgy érzem, hogy a lehetősé-
geinkhez mérten  igazán szép
eredmény a legjobb négy közé
jutás is. Nincs miért szégyen-
keznünk, a bronz még megle-
het. Szép volt, fiúk!



Többen is kerek évfordu-
lónak örülhetnek a KFC berkein belül.
Vass Pál, a klub ellenőrző bizottságának
elnöke, az Európa száló egykori igazgatója
15-én ünnepli 70. születésnapját, a KFC
jelenlegi elnökével, Baráth Gyuri bácsival
karöltve, aki két nappal később tölti be a
hetedik ikszet. Velük készítettünk egy rö-
vid interjút.

Hogy telnek a napjai manapság?

B. Gy.: Köszönöm a kérdést, nagyon jól. Min-
den nap kint vagyok a pályán, és igyekszem az
összes csapatunk edzését megtekinteni. El va-
gyok foglalva a focival. Ebben a korban többre
nem is nagyon vágyhatnék. A többi szabadidős te-
vékenységemet most félretettem, és csak a KFC-
nek élek.

V. P.: Vidáman! Mindig van valami tennivaló a
ház körül, ugyanakkor a hétvége a focié.  Sza-
badidőmben jövök-megyek, sokat bringázok. Nem
tudok veszteg maradni.

Hogy értékeli a klub jelenlegi helyzetét?
B. Gy.: Összességében elégedett vagyok, főleg

ha azt vesszük, hogy a közelmúltban bizony vol-
tak nehézségeink. A vezetőség keményen dolgo-
zik a sikerek érdekében.

V. P.: Másfél éve, amikor átvettük a vezetést, a
klub szétoszlóban volt. Az öreg rókák irányításá-
val elég szép sikereket kezdünk elérni. Átszer-
veztük a csapatot, a környékbeli fiatalokkal tartjuk
a dobogót, és versenyben vagyunk a bajnoki cí-
mért.

Hogy látja a jövőt?
B. Gy.: Kevés a pálya, sok a csapat. Ezen sze-

retnénk javítani. A felnőtt gárdánk jövőre valószí-
nűleg a harmadik ligában folytatja, és a diákoknak
is esély mutatkozik a második vonalra, tehát van
ok az elégedettségre.

V. P.: Sport terén sok minden múlik az anyagi-
akon. Szeretnénk, ha minél több támogatónk
lenne, mert a komáromi foci feléledt, fejlődik, és
egyébként is óriási tradíciója van.  A harmadik liga
nagyobb kiadásokkal jár, de szeretnénk ott is meg-
felelni. Ami a magánéletemet illeti, muszáj meg-
említenem az egyik nagy szívfájdalmamat, az Eu-

rópa szállót. Nagyon bánt, ahogy a sorsa alakul,
de úgy egyébként a turizmussal is bajom van. Jó
lenne már látni az előrelépést e téren is. 

Meddig tervezi a munkát a klubban?
B. Gy.: Eredetileg egy évre gondoltam, de most

úgy néz ki, hogy még egyet ráhúzok. Utána már
rábíznam a munkát a fiatalabb generációra.

V. P.: Ez egy kényes kérdés, mert bajom van a
fiatalok hozzáállásával.  Ezen szeretnék még va-
lahogy változtatni. Ehhez persze az edzők és a
nevelők munkája is szükségeltetik. Addig fogok
dolgozni, amíg úgy érzem, hogy szükség van rám.
Szeretnék köszönetet nyilvánítani a páromnak is,
aki ebben  is mellettem áll, és támogat.

2014. április 14. SPORTDELTASPORT

Futás

A 14. számban hozott jósla-
tok a Dunaszerdahely döntet-
lenjén kívül  beteljesültek.
Akik megjátszották a tippje-
inket, azok kaszálhattak egy
kis pénzt. Bízom abban, hogy
a jövőben is szerencsések le-
szünk, legalább ennyire.  Lás-
suk az e heti kínálatot!

Everton – Crystal Palace (április 16, 21:45) –
Az Everton hihetetlen szériát produkál hazai pá-
lyán, még az Arsenalt is simán verte három gól-
lal. Persze, az ilyen sorozatok egyszer megsza-
kadnak, de nem hiszem, hogy pont a londoni
„kiscsapat“ ellen fog bekövetkezni mindez. 
Tippem: 1

Almeira – Celta Vigo (április 20, 13:00) – A
dél-spanyolországi club bizony a bentmaradá-
sért küzd. Ehhez remek ellenfél lesz a vérsze-

gény Celta, hiszen ellenük esély mutatkozik a há-
rom pont megszerzésére. Valószínűleg mindent
meg is tesznek az ügy érdekében, szerintem si-
kerrel is járnak. Tippem: 1

Rayo Valecano – Betis (április 20, 18:00) – A
sevillai zöld-fehérek nagy valószínűséggel az
idény végén elbúcsúznak a Primera Ligától. Eh-
hez hozzásegíti őket ez a mérkőzés is, hiszen a
Rayo újabb szögeket fog beleverni a vendégek
koporsójába. Tippem: 1

Freiburg – Mönchengladbach (április 19,
16:30) – A vendégek keményen harcolnak az
utolsó BL-t jelentő helyezésért, és az utóbbi idő-
ben elég jó formát is mutatnak. A freiburgiak vi-
szont menekülnek a kieső zónából, ezért egy
elég érdekes meccsre van kilátás. Tippem: X2

Fiorentina – Roma (április 19, 22:00) – A római
csapat igazán példás sorozatot produkál, ezúttal

KOMÁROM.

Labdarúgás

viszont egy kemény ellenfél otthonába látogat.
Nagyon régen remiztek a csapatok, ezért úgy
gondolom, hogy ennek most jött el az ideje. 
Tippem: X

Újpest – Videoton (április 19, 18:00) – Azért
választottam ezt a meccset a Mennyei Bajnok-
ságból, mert szinte lehetetlen megjósolni a vég-
eredményt, és az ilyen tippek beteljesülése után
boldog az ember igazán. A vendégek kataszt-
rófális tavaszi teljesítménye nem sok jót ígér,
ugyanakkor a lilák játéka szépen fejlődik. Azt
gondolom, hogy egy bebiztosított tippel érde-
mes próbálkozni. Tippem: 1X

Trencsén – DAC (április 19, 18:30) – Igazából
attól lennék boldog, ha a szerdahelyi csapat
minden meccsét megnyerné, de érzésem szerint
ezen a napon az ezüstérem várományosa fog
győzni. Talán majd a következő fordulóban.  
Tippem: 1

Cselgáncs

Focicsemege sportfogadóknak
Vízipóló

Jubilánsok a komáromi lilák háza táján

Május elsején, immáron negyvenedik
alkalommal rendezik meg a Komáromi
Napok nélkülözhetetlen futóversenyét,
mely idén a Duna által kettészelt város
déli részén, a Jókai ligetben rajtol. Az öt
és fél kilométeres távra benevezők dél-
ben indulhatnak útjukra, míg a 10 kilo-
méteres távot teljesíteni vágyók negyed-
órával később.

A résztvevők több kategóriában is harcol-
hatnak a dobogóért. A rövidebb versenyre a 9-
14 éves gyermekek és szüleik, esetleg nagy-
szüleik is benevezhetnek. A junior kategóriá-
ban az 1996-1999 születésű fiúk és lányok
mérhetik össze tudásukat. A felnőttek verse-
nyében négy külön csoportra oszlik a mezőny:
Az 1979-1995 között, az 1964-1978 között, az
1954-1963 között, és az 1953 és az előtt szü-
letettek is külön díjazásban részesülnek. A 10
kilométeres versenybe bárki benevezhet, aki
1999-ben, vagy az előtt látta meg a napvilágot.

A dobogósok érmet nyernek, a kategóriák
győztesei pedig mindez mellé még egy serle-
get is hazavihetnek. A legtöbb diákkal rajthoz
álló dél-komáromi középiskola a polgármester
100 ezer forintos különdíját is zsebre vághatja.
Természetesen a legidősebb hölgy és férfi
versenyző különdíjban részesül. A hosszabbik
táv abszolút győztese 1 évig védi a szervező
bizottság vándordíját. Az első 300 nevező egy
emblémával ellátott pólót is kap.

Jelentkezni a következő módon lehet:
A nevezési lapokat az Észak-Komáromi

Városi Hivatal Oktatás- és Művelődésügyi
Főosztályán vehetik át vagy a www.ko-
marno.sk internetes oldalon is nevezhetnek. 

A nevezési díjat „U“ típusú postai utalvá-
nyon az alábbi bankszámlára kell befizetni:
7408930/5200 OTP Banka Slovensko var.
Symb. 637004 vagy személyesen a Városi
Hivatal pénztárában. 

Valamennyi nevezésnél fel kell tüntetni a
születési évet, és mellékelni kell a nevezési
díj befizetését igazoló bizonylatot.

Helyszíni Nevezés: a verseny napján
9.30-tól 11.00-ig, a Dél-Komáromi Jókai Mór
Gimnázium tornatermében. (2900 Komárom,
Táncsics Mihály út 32.). 

Nevezési díj: előnevezés 4 €, a  helyszí-
nen 6 € Előnevezés: 2014. április 25-ig.

Rajt: Dél-Komárom, Jókai liget – Beöthy
Zsolt utca (Magyarország),  5 500 m : 12.00
órakor, 10 000 m : 12.15 órakor.

A komáromi
KomKo úszóklub növendékei 20
másik egyesülettel karöltve vet-
tek részt a Handlován megrende-
zett városi kupán, ahol igencsak
szép eredményeket értek el. 

Dikácz Bence hét érmet is szer-
zett, köztük négy aranyat, a követ-
kező számokban: 50 és 100 méter
mellen, 100 méter pillangón és 200

méter vegyesen első, 50 méter pil-
langón második, 100 méter vegye-
sen és gyorson pedig harmadik he-
lyezést ért el. Kardhordó Viktor 100
méter mellen a második, 200 méter
gyorson pedig a harmadik helyet
csípte el. Patus Keve 50 méteres hát-
úszásban ezüstérmet, Berkes Ta-
mara pedig 50 méter gyors-, és 100
méter mellúszásban kaparintott meg
egy ezüst- és egy bronzérmet.

Szépen csillogó érmek
KOMÁROM.

Gyurenka István,
a csapat edzője is
ünnepel: április 18-án
tölti be a negyvene-
dik életévét. Mindhár-
muknak sok erőt és
egészséget kívá-
nunk!

A klub elnöksége
köszönetet szeretne
mondani a támoga-
tóknak, köztük  Ko-
márom városának, a
Com-therm-nek, a 
Rieker-nek, és Ma-
gyarics Ferencnek.
További hála illeti a
kisebb támogatókat
is.

Fantasztikus
hétvégén vannak túl a komáromi ifjú-
sági vízipólósok, hiszen az április 5-
én és 6-án, Tapolcsányban megren-
dezett bajnoki tornáról hét pontot is
hazahoztak. Szombaton a bajnokság
egyik legjobb csapata, a Nováky ellen
sikerült 9:9-es döntetlenre hozni az
összecsapást. Később a pozsonyi
Slavia ellen 11:9-re, a házigazda Ta-
polcsány ellen pedig 15:6-ra győze-
delmeskedtek. Tették mindezt annak ellenére, hogy a játék-
vezetők szemmel láthatóan az ellenfeleket „erősítették“. 

Mindez azt jelenti, hogy ha az utolsó fordulóban (Helyszín:
Nyitranovák) ismét sikerül felülkerekedni a tapolcsányi csa-
paton, akkor a komáromi srácok az előkelő harmadik helyet
szerzik meg a Szlovák Ifjúsági Bajnokságban!!!

Negyvenedszer is nekifutnak

KOMÁROM.

Május 10-én Bátorkeszin is rajthoz állhatnak a futás
kedvelői, hiszen több kategóriában is pályázni lehet a
kiosztásra kerülő érmekre, oklevelekre, és nem mel-
lesleg a borfesztiválra belépést biztosító ingyenje-
gyekre. A verseny reggel 9-kor kezdődik, a következő
kategóriákban:

I. Leányok 2003 -és fiatalabbak - 600m a falu utcáin, II.
Fiúk 2003- és fiatalabbak - 1200m a falu utcáin, III. Leányok
2002 -1999 – 1200m a falu utcáin, IV. Fiúk 2002-1999 – 4300
m a község borvidékén, V. Leányok 1998-1995 – 4300 m a
község borvidékén, VI. Fiúk 1998-1995 – 10 km a község
borvidékén, VII. Nők 1994 és idősebbek – 4300 m a község
borvidékén, VIII. Férfiak 39 éves korig – 1975 és fiatalabbak
10km a község borvidékén, IX. Férfiak 40-59 évesek 1955-
1975 – 10km a község borvidékén, X. Férfiak 60 év felett –
1954 és idősebbek – 10 km a község borvidékén.

A nevezési határidő 2014. május 5-e. Nevezési díj: nincs.
Az eredményhirdetés a IX. Bátorkeszi Borfesztivál keretein
belül, május 10-én, 15 órakor a Szentlászlói pincesor szín-
padán lesz.

Az április 5.-én, Česká Sokolce-ban (Csehor-
szág) megrendezett nemzetközi diákversenyen részt vettek
a gútai cselgáncsozók is. A négy versenyzőből 3-an sze-
reztek érmet, azonban a helyezés nélküli Angyal Márk is
nagyszerűen helytállt.

Eredmények: 30 kg - Szabó Margaréta 1. hely, 38 kg - Ke-
szeli Róbert 2. hely , 48 kg - Szabó Veronika 3. hely

GÚTA.

A birkózóklu-
bok tehetségeinek sza-
badfogású kassai orszá-
gos bajnokságán, a fia-
talabb diákok mezőnyé-
ben, tizenhét honi egye-
sület 97 versenyzője
indult. A Hernád-parti vá-
rosban tizenkilenc érmet
szereztek a dél-szlová-
kiai birkózóklubok.

Országos bajnok lett a
madari Kovács Nikolas a 62
kg-os súlycsoportban, aki
technikai tusokkal győzte le
ellenfeleit.  A Madari Birkózó
Klub elnökének, Kohút Mi-
lannak a tájékoztatása alap-
ján a 44 kg-os súlycsoport-
ban Kajtár Sándor nem tudta
megvédeni bajnoki címét,
ugyanakkor Csicsó Adrián

42 kg-ban a negyedik helyen
végzett. 

Az Esztergomban megren-
dezett kötöttfogású Kék Duna
versenyen értékes bronzér-
met nyert a madari Papp La-
jos. A nemzetközi erőpróba
egyben a májusi Európa-baj-

nokság rangsorversenye is
volt, amely Bulgáriában kerül
megrendezésre. A versenyen
elért eredmények az idén
rendezendő kadett Európa-
és világbajnokság szempont-
jából is fontosak a fiatalok
számára.

Birkózás

Kovács Nikolas a dobogó
legfelső fokán
MADAR.

Kassán országos bajnok lett a madari Kovács Nikolas a 62
kg-os súlycsoportban

Szarka Ákos, a dunaszerdahelyi első ligás
focicsapat fiatal támadója aggódhat pályafu-
tása miatt: a hétvégi bajnoki mérkőzésen el-
követett meggondolatlan, komoly sérülést
okozó szabálytalansága miatt nagyon súlyos
büntetésre számíthat.

Szarka a szlovák bajnokság 25. fordulójá-
ban a szenyicai csapat játékmesterét, Tomáš
Kóňát talpalta le hátulról kirívóan durván, mely-

nek következtében a sértett többszörös boka-
szalag-szakadást és szárkapocscsont-törést
szenvedett. Szarka a Szlovák Labdarúgó Szö-
vetség (SFZ) új fegyelmi szabályzatának 49.
pontja szerint három hónaptól 5 évig terjedő
játéktól való eltiltásra számíthat. Kóňát mű-
teni kellett, a 30 éves játékos jó időre kidőlt a
sorból, az első jelentések ráadásul arról szól-
tak, karrierje is véget ért. (bumm.sk)

Hosszú eltiltásra számíthat



DELTASPORT

RéGIóBAjNOKsáG
1. V. Meder 21 17 0 4 46:14 51
2. KFC 21 15 3 3 40:19 48
3. Gabčíkovo 21 14 5 2 52:18 47
4. Neded 21 12 4 5 44:22 40
5. Palárikovo 21 10 6 5 33:16 36
6. V. Ludince 21 9 7 5 39:25 34
7. H. Nitra 21 11 1 9 36:24 34
8. Beluša 21 10 1 10 34:37 31
9. L. Rovne 20 7 8 5 32:23 29

10. Domaniža 20 8 3 9 26:34 27
11. J. Bohunice 21 7 4 10 24:34 25
12. Topoľníky 21 6 5 10 21:41 23
13. Tr. Stankovce 21 4 3 14 16:36 15
14. Bánovce n/B. 21 4 0 17 23:45 12
15. Nitra Jun. 21 2 5 14 21:41 11
16. Galanta 21 1 5 15 9:67 8

IV. lIGA
1. Vrakúň 21 15 6 0 51:9 51
2. Šurany 21 13 5 3 48:14 44
3. Vlčany 21 11 6 4 33:17 39
4. ČFK Nitra 21 12 2 7 53:30 38
5. Kolárovo 21 10 6 5 35:20 36
6. ViOn „B" 21 10 5 6 38:28 35
7. Štúrovo 21 10 4 7 33:35 34
8. V. Lovce 21 9 3 9 30:38 30
9. Váhovce 21 9 2 10 43:41 29

10. Dvory n/Ž. 21 8 5 8 36:41 29
11. DAC „B" 21 8 4 9 21:24 28
12. Tvrdošovce 21 8 3 10 36:35 27
13. Želiezovce 21 4 6 11 33:46 18
14. N. Život 21 4 5 12 20:33 17
15. Imeľ 21 2 4 15 18:61 10
16. Močenok 21 1 2 18 9:65 5

V. lIGA
1. Kalná n/Hr. 20 12 3 5 40:17 39
2. Sv. Peter 20 12 2 6 43:24 38
3. Marcelová 20 11 4 5 38:18 37
4. H. Vrbica 20 12 0 8 43:27 36
5. Nesvady 19 11 3 5 30:20 36
6. Bánov 19 10 4 5 39:21 34
7. Kozárovce 20 11 1 8 40:27 34
8. Hurbanovo 19 10 2 7 38:26 32
9. Podhájska 20 7 6 7 38:44 27

10. Komjatice 19 6 4 9 22:34 22
11. Bešeňov 20 6 2 12 26:67 20
12. Okoličná n/O. 19 6 1 12 20:28 19
13. D. Ohaj 20 5 4 11 13:32 19
14. T. Lužany 19 5 2 12 17:41 17
15. V. Kýr 20 3 2 15 22:43 11

TeRüleTI BAjNOKsáG
1. Hetény 21 15 2 4 56:21 47
2. Perbete 21 13 3 5 49:26 42
3. Bátorkeszi 21 12 5 4 37:24 41
4. Keszegfalva 21 11 4 6 56:39 37
5. Lakszakállas 21 11 2 8 45:44 35
6. FK Activ 21 10 2 9 47:33 32
7. Dulovce 21 9 4 8 41:42 31
8. Gúta „B" 21 9 4 8 35:43 31
9. Izsa 21 9 3 9 47:45 30

10. Marcelháza „B" 21 9 3 9 35:38 30
11. Nemesócsa 21 9 1 11 34:29 28
12. Búcs 21 7 5 9 29:39 26
13. Cs.-aranyos 21 6 5 10 39:39 23
14. Dunamocs 21 6 4 11 36:50 22
15. Šrobárová 21 3 4 14 21:54 13
16. Madar 21 3 1 17 23:64 10

TeRüleTI BAjNOKsáG II. OszTály
1. Pat 16 13 2 1 54:11 41
2. Nagykeszi 16 11 2 3 55:23 35
3. Őrsújfalu 16 11 1 4 57:20 34
4. Bogya/Gellér 15 9 5 1 33:16 32
5. Vágfüzes/Kava 15 9 2 4 30:21 29
6. Dunaradvány 16 8 1 7 40:28 25
7. Tany 15 7 0 8 43:42 21
8. Megyercs 16 5 2 9 36:54 17
9. Nagysziget 16 4 4 8 26:31 16

10. Martos 16 5 1 10 36:56 16
11. Ifjúságfalva 15 3 1 11 24:53 10
12. Csicsó 16 3 1 12 19:50 10
13. Bogyarét 16 3 0 13 24:72 9

RÉGIÓBAJNOKSÁG

Nagymegyer – Negyed 2:0 (0:0),
Tuschel 2x – A hazai csapat domi-
nált a mérkőzésen, ennek ellenére
az első félidőben képtelenek voltak
betalálni. A második játékrészben
aztán Tuschel kétszer is megrázta
magát. A vendégek nem tudtak vá-
laszolni, így megérdemelt hazai győ-
zelem született.

További eredmények: Bánovce
– Horná Nitra 1:0, J. Bohunice – Do-
maniža 0:3, Palárikovo – Topoľníky
5:0, Tr. Stankovce – Nitra jun. 2:1,
Beluša – Led. Rovne 1:3, Galanta –
Veľké Ludince 2:1.

IV. LIGA
Gúta – Farkasd 2:1 (1:0) – Cza-
bány, Magyar, ill. Matušica – Egy na-
gyon jó képességű csapatot fektetett
két vállra a hazai gárda. Az első ta-
lálat egy szögletből született, a má-
sodik gólt pedig egy pazar szóló
előzte meg. A vendégek a 70. perc-
ben válaszoltak, és egy kicsit meg is
nehezítették a gútaiak sorsát, de az
eredmény már nem változott, tehát
megérdemelten maradt otthon a há-
rom pont.
Ímely – Nagysurány 1:1 (0:1), Ba-
cigál - Végig egyenrangú ellenfél-
nek bizonyult a hazai együttes a pa-
píron erősebb nagysurányiakkal
szemben. Először a vendégek ko-
tortak be egy gólt, majd büntetőt is
hibáztak. A második játékrészben
megbátorodtak a hazaiak, és Baci-
gál találatával kiegyenlítettek. Ezek
után mindkét együttes be szerette
volna lőni a győztes találatot, hely-
zetek is adódtak, de gól már nem
született.
További eredmények: Želiezovce
– Vrakúň 0:0, Štúrovo – DAC „B“
1:0, Váhovce – Tvrdošovce 0:1,

Dvory n/Ž. – Močenok 2:0, ViOn „B“
- ČFK Nitra 2:2, Veľké Lovce – Nový
Život 1:1.

V. LIGA
Marcelháza – Veľký Kýr 2:1 (1:1),
Török Z. Vörös Zs. – Bátora B.
Az első félidő elején egyenlő erők
küzdelme folyt a pályán. Meglepe-
tésre a vendégek előtt adódott két
hatalmas lehetőség, amit azonban
elpuskáztak. A hazai csapat kissé
lassan lendült játékba, de Török Zol-
tán parádés góljával végül megsze-
rezték a vezetést. A Nagykér egy
furcsa találattal egyenlített: a játék-
vezető adott gólpasszt a vendégek
legjobbjának, Bátorának. A máso-
dik félidő aztán már teljesen a ha-
zaiak elképzelése szerint alakult, így
megérdemelten tartották otthon a  3
pontot.
Tekovské Lužany – Ógyalla 3:2
(2:0), Birdáč 3 – Nzembani-Biaka,
Kádek P.- Az első játékrészben a
hazaiak két helyzetüket gólra váltot-
ták. A második félidőben rákapcsol-
tak a sörgyáriak és az 54. percben
Nzembani-Biaka góljával meg is
született a szépítés. Tovább roha-
moztak a vendégek, de egy védelmi
hiba után ismét a hazai Birdáč volt
eredményes. A hajrában még Ká-
dek távoli lövése feszítette ki a ha-
zaiak hálóját, de ez nem volt elég a
pontszerzésre.
Naszvad – Bánov 2:1 (0:1), Valkó,
Varga - A vendégek szereztek ve-
zetést egy büntetőből, melyre né-
hány elpuskázott naszvadi ziccer
volt a válasz. Fordulás után viszont
már teljesen a hazaiak forgató-
könyve szerint alakultak a pályán
történtek. Valkó és Varga is betalált,
ez a hazaiak javára billentette a mér-
leg nyelvét.
Komjatice – Szentpéter 2:1 (1:1),
Cséplő - Nagyon aktívan kezdtek a
vendégek, és az első fél órában
szinte a kapujukhoz szegezték a ha-
zaiakat, mégis ők kerültek hát-
rányba. Nem sokkal később Cséplő
bólintásával kiegyenlítettek. Szünet
után jobbára mezőnyharc dúlt, mind-
két csapat elpuskázott néhány hely-
zetet. A komjátiak találtak végül egy
gólt szabadrúgásból, amire a ven-
dégek a nagy nyomás ellenére már
nem tudtak válaszolni. 

További eredmények: Kalná n/Hr. -
Kozárovce 2:0, H. Vrbica – Bešeňov
6:1, Dolný Ohaj – Podhájska 1:1.

TERüLETI BAJNOKSÁG
I. OSzTÁLy

Lakszakállas – Dunamocs 4:0
(2:0) – Csápai, Komjáti (11-es), In-
czédi 2x – Egy átlagos színvonalú
mérkőzésen teljesen megérdemel-
ten húzták be a hazaiak a győzel-
met, hiszen sok helyzetet dolgoztak
ki, melyből végül 4 gól esett.
Bátorkeszi – Dulovce 2:1 (1:0) –
Barton 2x, Holub – A vendégcsapat
az elejétől kezdve kontrákra játszott,

melyek olykor elég veszélyesek is
voltak, de csak egy gólt tudtak sze-
rezni, mely egyébként egy szépség-
díjas találat volt. A hazaiak ugyan-
akkor jól használták ki az adódott
lehetőségeket, ezzel otthon tartot-
ták a három pontot.
Csallóközaranyos – Keszegfalva
1:1 (1:1) – Jakab, ill. Budai – Ki-
egyenlített mérkőzést láthattak a
szurkolók. A vendégek szereztek ve-
zetést, később a hazaiak kiegyenlí-
tettek. A második félidőben egy zic-
cere volt az aranyosiaknak, de nem
tudták gólra váltani. A keszegfalu-
siak jól védekeztek, megdolgoztak
az egy pontért.
FK Activ – Nemesócsa 1:3 (1:1) –
Lipták, ill. Kósa 2x, Hipp – Az első
félidőt követően semmilyen jel nem
utalt arra, hogy ezt a mérkőzést a
hazaiak akár el is veszíthetik. A szü-
netet jelző sípszó előtt viszont ki-
egyenlítettek, majd a második játék-
részben egy szerencsés góllal át-
vették a vezetést az ócsaiak. Nem
sokkal ezután elmaradt egy jogos-
nak tűnő büntető a hazaiak szá-
mára, és innentől kezdve az ag-
resszíven harcoló vendégek behúz-
ták a meccset.
Madar – Hetény 0:2 (0:0) – Csinta-
lan, Szuh – Kiegyenlített, jó iramú
mérkőzés volt, ahol két nagy vé-
delmi hiba, és a hazaiak csapnivaló
helyzetkihasználása döntött.
Izsa – Gúta „B“ 0:1 (0:1) – Jancsó
– A hazai csapat végigtámadta a 90
percet, mégis a vendégek szerez-
tek gólt egy ellentámadást követően.
Ez végül döntőnek bizonyult. Tovább
folytatódik tehát az izsaiak rossz so-
rozata.
Marcelháza „B“ - Šrobárová 1:0
(0:0) – Marcinkó - Egy gyenge mér-
kőzést nyertek meg a hazaiak, ahol
Marcinkó találata döntött, miután
egyedül vezette az ellenfél kapusára
a labdát. Nem remegett meg a lába,
ezzel otthon is maradt a három pont.
Búcs – Perbete 1:1 (0:0) – Mánya,
ill. Tornóczy - Az első félidőben nem
sok helyzetet láthatott a közönség, a
második játékrész 75. percében vi-
szont egy gyönyörű hazai akciót kö-
vetően gól született. Mikor már a ha-
zaiak azt hitték, hogy megvan a
meccs, akkor jött a derült égből a vil-
lámcsapás: a 92. percben egalizált a
vendégcsapat. Igazságos döntetlen
született.

TERüLETI BAJNOKSÁG
II. OSzTÁLy

Ifjúságfalva – őrsújfalu 0:2
(Klinčík, Boros T.), Bogyarét –
Nagysziget 1:2 (Gubica, ill. Borka,
Molnár),  Dunaradvány – Nagyke-
szi 1:5 (Mohos, ill. Bagin 4x,
Szűcs), Pat – Megyercs 7:1 (Cúth
Lami 4x, Csizmazia, Markovics, Pa-
ulík, ill. Szakács) , Tany – Martos
2:5 (Tamási, Nagy P. ill. Čerešník
2x, Bachorec 2x), Bogya/Gellér –
Csicsó 2:2, Vágfüzes/Kava sza-
badnapos volt.

Döntetlennel végződött a rangadó
KFC – Bős 1:1 (1:1), Kóša, ill.

Paukner – Egy tetszetős mérkő-
zést láthatott a meglepően ala-
csony számú közönség. A hazaiak
kezdtek jobban, később kiegyenlí-
tődött a játék. A 15. percben Szó-
rád lövése megpattant az egyik
vendégvédőn, melynek következ-
tében Kóša elé került a labda, aki
közelről nem hibázott. Nem sokkal
ezután növelhették volna előnyü-
ket a komáromi lilák, de két nagy
helyzetet is elbaltáztak. Ez a 30.
percben meg is bosszulta önma-
gát, hiszen a bősiek egy nagyon
szép kontrának köszönhetően
egalizáltak. A második félidőben
tovább folytatódott a kiegyenlített
küzdelem. Helyzetei mindkét csa-
patnak adódtak, de gól már nem
született, annak ellenére, hogy
Uzola igéretes lövése csak centik-
kel kerülte el a bősi kaput. Kosťu-
kevič ugyan a  hosszabbításban
gólt fejelt, de a játékvezető les mi-
att érvénytelenítette azt, a hazai
szurkolók legnagyobb felháboro-
dására.


