
www.deltakn.sk 30. apríla 2012. április 30. • Ročník IX. évfolyam/18

0,50 €

Komáromi filmet forgat
Molnár Csaba

Kosárlabda:
Aranyként fénylő
ezüstérem

Komárom
felébredt

Részletek a 6. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a sportmellékletünkben

Megkezdődtek a Komáromi Napok
Immáron huszon-

egyedik alkalommal
indult útjára a két Ko-
máromban megrende-
zésre kerülő rendez-
vénysorozat. Az ápri-
lis 26-án kezdődő Ko-
máromi Napok min-
den évben ünnepi
testületi üléssel kez-
dődnek, majd gazdag
programmal várják
egész héten az érdek-
lődőket.
Folytatás a 4-5. oldalon

Nemesócsa
fellélegezhet?

Kezdődnek az
elbocsátások
Május 1-jén 79 dolgozót bocsát

el a komáromi hajógyár. A cég
még februárban jelezte, hogy meg-
válik 300 munkatársától, de igye-
keznek minél tovább kitolni a leépí-
tések időpontját.

„Tettük, amit tudtunk, de sajnos, eh-
hez a radikális lépéshez kellett folya-
modnunk” – mondta Peter Bulla, a ha-
jógyár vezérigazgatója. Bulla elképzel-
hetőnek tartja, hogy az elbocsátott dol-
gozók később visszatérhetnének a
gyárba, ehhez azonban az kellene,
hogy sikeresen menjenek végbe a tár-
gyalások a német partnerrel. A meg-
rendelés két hajó megépítésére szólna.

A gyár továbbra is tárgyal az Exim-
bankkal az áthidaló hitelről, ám ezek a
tárgyalások 3-4 hónapig is eltarthatnak.
Így a munkájukat vesztett dolgozók leg-
hamarabb egy éven belül térhetnének
vissza. A szerződés megkötése után
ugyanis megközelítőleg két hónapig tart
az anyagok beszerzése, csak ezt kö-
vetően kezdődhetnek meg a munkála-
tok. „A gyártásban dolgozókat építettük
le, a villanyszerelőket, bádogosokat és
hasonló munkakörben dolgozókat” –
mondta Bulla.

A vezérigazgató arról nem kívánt nyi-
latkozni, várhatók-e újabb elbocsátá-
sok a jövőben. (sita)

Legalábbis egy időre biztosan. Múlt csütörtökön, az ön-
kormányzat 22. rendes ülésén jelentette be Ing. Jana

Tomšíková kényszerfelügyeleti biztos, hogy április 30-
ával befejeződik az egy éve tartó kényszerfelügyelet a
csallóközi nagyközségben. Ez mindenképpen jó hír a te-
lepülés lakosainak, hiszen ez egyben azt is jelenti, hogy
Nemesócsa újra pályázhat különböző beruházásokra,
amire a kényszerfelügyelet időtartama alatt nem volt le-
hetősége. Folytatás a 3. oldalon
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Kommentár

Komáromi sikeréhség
Valahogy nagy hiánycikknek

számít tájainkon a sikerérzés. A
város és a régió lakosait gyakran
éri utol a rossz hír, akár politikai,
akár gazdasági oldalon. Alig örül-
hetünk új dolgoknak, új munka-
helyeknek, új fejlesztéseknek
vagy bármilyen sikernek. Márpe-
dig sikerérzés nélkül egy közös-
ség nehezen vészeli át a hétköz-
napokat, azért is kiemelten fontos
volna.

Ezért is értékelhetjük fontos eseményként a komáromi
kosárlabda-csapat sikerét. Bár az aranyérem valamivel fé-
nyesebb lett volna, azonban leszögezhetjük, hogy az ext-
raligában elért ezüstérem történelmi siker. Külön öröm, ha
arra gondolunk, milyen út vezetett ehhez a sikerhez. Si-
került összeállítani egy jó gárdát, ahol nem a legdrágább
játékosok, hanem a csapatszellem dominált. December-
ben eltávozott az az edző, akit a magasabb fizetéssel rög-
tön el lehetett csábítani, és helyére érkezett František
Rón mester, akit nem a fizetés, hanem a szakmai kihívás
és a bizonyítási vágy mozgatott.

Senkinek nem újdonság, hogy az élsport sok pénzbe
kerül. Bár a város nem kis összeggel támogatja a csapa-
tot (amely ennek nem kis részét a fiatalokra költi), azon-
ban ez az éves költségvetés negyedét jelenti csupán. Ha
viszont a többi csapattal állítjuk párhuzamba a komáromi
legénységet, akkor leszögezhetjük, hogy Komárom a baj-
nokság erkölcsi győztese, mivel sokkal kisebb összegből
gazdálkodva érte el a történelmi sikert.

A sportolók sikerén túl, érdemes megfigyelni, ahogy a
komáromi szurkoló-közönség is egyre inkább összeková-
csolódott. Persze van egy kemény mag, aki már évek óta
kitart a csapat mellett jóban-rosszban, azonban a siker íze
még inkább összehozta a komáromi közönséget. Először
csak a lelátón található helyek fogytak el, majd pótszékek
kerültek a sportcsarnokba. Az utolsó mérkőzésekre már
foglalni kellett jegyeket. A döntő egyik meccsére már egy
nappal korábban nem lehetett jegyet kapni, az utolsó mér-
kőzésre pár óra leforgása alatt elfogyott az emelt összegű
belépőjegy. A szurkolók buszokat szervezve kísérték a
csapatot a kinti mérkőzésekre is, és a csapat szurkolói a
legtöbbször olyan hangosak voltak, hogy az ellenfelek
edzői is irigykedve emlegették őket.

Komáromban időnként elhangzik, hogy a város pénzét
nem élsportolókra kéne költeni. Nos, azt hiszem, hogy
ilyen olcsón még senki nem vitte a jó hírét a városnak, mint
a csapat és annak szurkolói. Komáromról Szlovákia- (és
Csehország-) szerte cikkeztek, a csapatszellemet emle-
getve. Még mindig kevés a hazai nevelésű játékos, de már
a korosztályok kialakultak, és érik a hazai utánpótlás. Azt
mindenki tudja, hogy ez nem megy pillanatok alatt, de a
fejlődés ütemét tekintve látványos az eredmény. A fiata-
loknak a csapat ezüstérmes sztárjai igazi példaképek,
óriási motivációval buzdítva őket a sportolásra. A szám-
talan kisgyerek, aki a komáromi kosaras-klub sáljával sza-
ladgál, és hangosan üvölti a város nevét a mérkőzéseken,
bizonyosan magába vési a kötődését és a sportos küz-
delem lényegét.

A csapat kis költségvetéssel történelmi sikert ért el,
azonban az anyagi kihívások továbbra is kemény ellen-
félnek bizonyulnak. Remélhetőleg a szponzorok is meg-
értik már a szikrát, ami a csapatban és a teltházas sport-
csarnokokban van, és nem csupán a döntő pillanatában
ébrednek rá arra, hogy ez a csapat támogatásra érdemes.
Bízom benne, hogy a város képviselői is belátják, hogy a
motiváló élsport a tömegsport mellett egy város életének
a része, ami a leghatékonyabb reklámnak minősül. És a
sok kellemetlen hír, vagy testületi szócséplés, esetleg nyi-
latkozatháború mellett a komáromiak abba is belekóstol-
hatnak, hogy milyen a siker íze. És a sok megosztó je-
lenség mellett, ez egy olyan különlegesség, ami össze-
hozza a várost. Szép volt, fiúk!

Molnár Marian

Folytatás az 1. oldalról
A kényszerfelügyeleti biztos tájé-

koztatta a testületet, hogy 2011. már-
cius 28-án a község adósságának
mértéke 17,8 százalékos volt, tehát
2,8 százalékkal haladta meg a kény-
szerfelügyelet elrendelésének ha-
tárát. Egy év alatt ezt sikerült 12,21
százalékra csökkenteni. Mindezt nem
kis áldozatok és a hivatal dolgozóinak
nagyon aktív munkája révén. A biztos
különösen Szép Lajos, megbízott pol-
gármester tevékenységét emelte ki,
aki munkájával nagy részt vállalt a
pénzügyi helyzet javításában. A
745.955 €-s adósságot sikerült egy
év alatt 662.422 €-ra csökkenteni, ez
az összeg tartalmazza azokat a banki
hiteleket is, amelyeknek törlesztése
folyamatosan megtörtént.

Komjáti László polgármestersége
alatt 86.970 € adósság halmozódott
fel különböző adók be nem fizetésé-
nek következtében a polgárok és he-
lyi vállalkozók részéről. Ebből eddig
54.271 €-t sikerült behajtani a köz-
ségi kasszába. Ami a volt polgár-
mester egyéb tevékenységét illeti, a
rendőrségről rövid időn belül az
ügyészséghez kerül egy újabb vád-
emelési javaslat hűtlen kezelés cí-
mén. A kényszerfelügyelet elrende-
lése utáni időszakban látogatott meg
több adóst, akiktől az adósságot
készpénzben vette fel, viszont az
már nem jutott el a községi kasz-

szába. Az ex-polgármester közel 20
ezer €-val nem tud elszámolni, így
valószínűleg majd a bíróságon kell
számot adnia tevékenységének
ezen részéről.

A kényszerfelügyelet tehát befeje-
ződik Nemesócsán, de „Damoklész
kardja” továbbra is ott lebeg a tele-
pülés felett. Május végén ugyanis
újabb bírósági határozat megszüle-
tése várható, amely akár vissza is ál-
líthatja a kényszerfelügyeletet. A he-
lyi Megart Rt.-től bérelt helyiség
sportcsarnokká való átépítése pá-
lyázati pénzekből, képezi a vita tár-
gyát. A község számára előnytelen
szerződést még Komjáti László pol-
gármester kötötte meg, ennek értel-
mében, túl a beruházáson, amelyet
csak községi tulajdonban lévő ingat-
lanon lehetett volna végrehajtani,
még havi 1500 € bérleti díjat is fizet-
nek annak használatáért(!?) Ameny-
nyiben a bíróság kötelezi a községet
a megközelítőleg 232 ezer €-s pá-
lyázati pénzek visszafizetésére az
államkasszába, úgy az adósság
mértéke ismét meghaladja a 15 szá-
zalékot, és a kényszerfelügyeleti biz-
tos visszatér Nemesócsára.

Szép Lajos, megbízott polgármes-
ter: „Nagyon kemény munkával rá-
léptünk a helyes útra, de még mesz-
sze nem lehet kijelenteni, hogy túl
vagyunk minden nehézségen. A je-
lenlegi állás szerint, még legalább

1-2 évre van szükség ahhoz, hogy
letudjunk minden adósságot, és Ne-
mesócsán az élet visszabillenjen a
normális kerékvágásba. Amennyi-
ben számunkra hátrányos bírósági
döntés születne, úgy ez az időszak
megduplázódik. Holnap (pénteken)
közösen a kényszerfelügyeleti biz-
tossal a pénzügyminisztériumban
folytatunk tárgyalásokat a kialakult
helyzetről, remélem, ezek a tárgya-
lások sikeresek lesznek. Minden-
képpen leszögezhető, hogy az októ-
ber 27-i pótválasztásokon győztes
polgármesterre nagyon nehéz évek

várnak” – mondta el lapunknak Szép
Lajos. Arra a kérdésünkre, jelölteti-e
magát ezeken a választásokon,
igennel válaszolt. Nos, nem lepőd-
nénk meg, ha az utóbbi évben el-
végzett munkájának elismeréseként
éppen ő futna be győztesként.

Az önkormányzati ülés után a tes-
tület és Jana Tomšíková kényszer-
felügyeleti biztos, lakossági fórumon
tájékoztatták Nemesócsa polgárait a
kényszerfelügyelet megszűnéséről
és a várható fejleményekről.

-böröczky-
A szerző felvétele

Szép Lajos, megbízott polgármester

A Szociális Biztosító felhívja ügyfelei fi-
gyelmét, hogy csalók próbálkoznak az „el-
maradott befizetések” behajtásával. Több
ügyfelünk is a Szociális Biztosító logójával
ellátott borítékban olyan levelet kapott,
amelyben kérik az „elmaradott összeget” a
13733430/5200 számlaszámra befizetni
végrehajtás terhe alatt. A borítékon Neväd-
zova 2030/8, 821 01 Bratislava feladói cím
szerepel, a pecséttel nem ellátott levelet
Ing. Miloš Peterka névvel írták alá, feltéte-
lezhetően nem létező személyről van szó.

A Szociális Biztosító figyelmezteti ügyfe-
leit, hogy semmiképpen ne fizessék be az
ilyen hamis számlákat, mivel a biztosító ilyen
számlaszámmal nem rendelkezik és Ing.
Miloš Peterka nevű egyén sem alkalmazottja
a biztosítónak. Javasoljuk ügyfeleinknek,
hogy minden ilyen küldemény átvételének
esetében lépjenek kapcsolatba a Szociális
Biztosítóval. A Szociális Biztosító az üggyel
kapcsolatban megtette a feljelentést.

A Szociális Biztosító
kommunikációs osztálya

Átfestik a parkolóhelyeket
ACity Parking Group s.r.o. ezúton értesíti Komárom lakosságát, hogy 2012. május 2-a és

2012. május 6-a között (szerda-vasárnap) az esti és éjszakai órákban fogja elvégezni
a parkolóhelyek átfestését Komárom belvárosában. Kérik az ott parkoló gépkocsik tulajdo-
nosait, hogy lehetőségeikhez mérten, ebben az időben szíveskedjenek járműveiket átpar-
kolni. Amennyiben ez nem áll módjukban, úgy a kijelölt parkolóhelyre úgy álljanak be, hogy
az ne akadályozza a munkálatokat. A munkálatokat végző berendezés által kiadott enyhe
zajért a lakosság elnézését kérjük, előre is megköszönve megértésüket.

City Parking Group s.r.o. Komárom

Nemesócsa fellélegezhet?

Bebizonyosodott, hogy Komárom városa még nem al-
szik teljesen mély álmot, mert a fergeteges party napján
megtelt a sportcsarnok és 1700 ember bulizott együtt.
Azon az estén 8 DJ (Denetti, Spider, Sinkovicz, Boogie,
Kovács, Koníček, Beneš és T.B.) szórakoztatta a vendé-
geket. A lemezlovasok mellett több támogató is segítette
a szervezők munkáját. Melléjük állt a CDT Light and So-
und, az MBMove, a Creative Spirit Media, a KS Komfort,
a Jäger Pub, a Devil, a West és a LOOK Magazin.

A munka nem volt hiábavaló, hiszen elkészült az új ját-
szótér. Az Ébredj, Komárom! elnevezésű rendezvény
szervezői 3 800 eurót gyűjtöttek össze és ebből egy ját-
szóteret adtak át a gyermekeknek. A szervezők azt is el-
mondták lapunknak, hogy jövőre egy újabb nagy bulival
készülnek, részleteket azonban még nem árultak el. Min-
dent a maga idejében.

-ssy-, fotó: ga

Komárom felébredt

Egy páratlan összefogás végeredménye-
ként múlt pénteken átadták a komáromi

gyermekpark új játszóterét. Mint már beszá-
moltunk róla, március 3-án egy nagysza-
bású rendezvényt tartottak a városi sport-
csarnokban. A szervezők, Doktorík András
és Kovács Gyuri, akkor arra buzdították a vá-
ros lakosságát, hogy ébredjenek fel, szóra-
kozzanak együtt, és mindemellett még jóté-
konykodhatnak is.

Átadták a játszóteret

Válság és jólét
A szlovák kormány tervei

alapján önkéntessé teszi a
pályakezdők belépését a
nyugdíjbiztosítási rendszer
második pillérét alkotó ma-
gánnyugdíjpénztárakba, va-
lamint a munkanélküliség
csökkentésével és a minimál-
bér folyamatos növelésével is
számol, s az adók és a járu-
lékok egységes beszedésé-
nek szükségességét is felveti.

A kormány első helyen a
lakosság biztonságérzeté-
nek a válság hatásaival
szembeni megerősítését tűzi
ki célként, majd rögtön ezt
követően a közkiadások kon-
szolidációját említi, amely-
nek hatására a költségvetés
hiányának 2013-ra három
százalék alá kell csökkennie.
A kormányprogram a fiata-
lok és a hosszú távon mun-
kanélküliek számát is csök-
kenteni kívánja, valamint az
egyes régiók kiemelkedő
munkanélküliségét is orvo-
solni akarja.

Fejezet a kisebbségekről
Robert Fico kabinetjének

programja külön fejezetben
foglalkozik a kisebbségek-
kel. Az önálló fejezet beve-
zetőjében a kormány meg-
állapítja, hogy hosszú ideje
teljes és hatékony az egyen-
lőség a kisebbség és a több-
ség között a gazdasági, tár-

sadalmi, politikai és kulturá-
lis téren is. A kormány tuda-
tosítja, hogy a nemzeti ki-
sebbségek a szlovák társa-
dalom fontos részei, kulturá-
lis kincseikkel, és történelmi
örökségükkel.

A kormány a kisebbségek
fejlődését természetes fel-
adatának tekinti, s megfelelő
feltételeket kíván nekik biz-

tosítani identitásuk, nyelvük
és kultúrájuk megőrzésében.
A kormányprogramban sze-
repel egy kormánybiztosi po-
zíció létrehozása, mely a ki-
sebbségekkel és a polgári
társadalommal foglalkozik
majd.

Magasabb adóterhek
A kormányprogram azzal

is számol, hogy az átlagon
felüli jövedelemmel rendel-
kező magánszemélyek és
vállalatok jövedelmét maga-
sabb adóterhekkel sújtja, il-
letve a vagyonhoz kötődő
adóterhek emelését is fonto-
lóra veszi. A programban az
adók kapcsán szintén emlí-

tés esik arról, hogy a kor-
mány fontolóra veszi a pénz-
ügyi tranzakciók megadózta-
tásának lehetőségét is.

Robert Fico kormányának
programja a nyugdíjrendszer
finanszírozásának fenntart-
hatóságát is célul tűzi ki. „A
nyugdíjrendszer finanszíro-
zásának stabilizálásához je-
lentősebb mértékben hozzá-
járul majd az UNITAS pro-
jekt megvalósítása, amely
egységesíti az adók, a vá-
mok és a járulékok besze-
dését" - olvasható a doku-
mentumban. A munkaügyi,

szociális és családügyi tár-
cát érintő tervek keretében
a kormányprogram feladatul
tűzi ki a minimálnyugdíj be-
vezetését is. „A nyugdíjrend-
szer a mindenki számára
egyenlő nyugdíjigényre ala-
pozódjon úgy, hogy bizto-
sítsa a minimális nyugdíj be-
vételt a szolidaritás és az ér-
demek kiegyensúlyozott
mértéke mellett" - szögezi le
a dokumentum. A kormány-
program - Robert Fico ko-
rábbi kijelentéseivel össz-
hangban - a választások je-
lenlegi rendszere megvál-
toztatásának lehetőségével
is számol.

(mti)

FFiiggyyeellmmeezztteettééss!!

Jóváhagyta Fico kabinetje 
az új kormányprogramot
Akormányprogram 7 részre oszlik és 10 fő célkitűzést

tartalmaz, köztük kiemelt helyen a lakosság a válság
hatásaival szembeni "biztonságának erősítését" és a
közkiadások hiányának lefaragását. A kisebbségekkel is
foglalkozik egy terjedelmesebb rész. 
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A KFC elnökének kupájáért már hagyományosan nagy csatákat vívtak a komá-
romi alapiskolák tehetséges diákjai A szépség harmóniája - kozmetikai

és fodrászati versenyHelló, Európa ! A komáromi alapiskolások szórakoztató műsora

Folytatás az 1. oldalról
Az ülésen mindkét város kitüntette az

arra érdemes polgárait. Észak-Komá-
romban Pro Urbe-díjban részesült Oláh
Ilona és Soós Tibor mérnök. Oláh Ilona
főiskolai tanulmányai után 1958-ban a
komáromi magyar tannyelvű gimnázium
tanára lett, ahol egészen az 1990-es
évek derekáig, nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott. Tanárként kiegyensúlyozott, a
szakmáját hivatásként megélő, a szere-
tet alázatával tanító pedagógus volt.
Nagyrészt az ő kitartó munkájának kö-
szönhető, hogy  tizenöt év előkészítő
munkái után 2007-ben Komáromban fel-
állították Csokonai Vitéz Mihály szobrát.

Soós Tibor neve összeforrt a komá-
romi kajak-kenu sport sikereivel, hosszú

edzői pályafutása alatt olimpiai érmese-
ket és világbajnokokat nevelt. A komá-
romi kajakosok az ő irányítása alatt
megszámlálhatatlan díjat nyertek világ-
szerte a különböző versenyeken, baj-
nokságokon. Sportember és edző a szó
szoros értelmében, de menedzseri ké-
pességeit is megcsillogtatta, hiszen a
Vág mellett olyan egyedülálló sportköz-
pontot hozott létre, melyet külföldön is
megirigyelnének. 

A Pro Urbe-díjak után a polgármesteri
díjak is kiosztásra kerültek. Ebben a
megtiszteltetésben MUDr. Bašternák
Ernő, Helena Belokosztolszká, Zdeněk
Jedlička, Óváry András, Ján Pluhár, Stu-
bendek István, Varsányi Mari és Zsáko-
vics László részesült. ssy

Oláh Ilona és Soós Tibor az idei Pro Urbe-díjasok

A Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója

Megkezdődtek a Komáromi Napok

I. retro számitógép kiállitás

A Postabank és a Szlovák Posta ügyfélbarát standdal várta
az érdeklődőket

Ovisok futóversenye

A lánglovagok tűzvédelmi
bemutatót tartottak 

Idehaza és külföldön egyaránt, nagy volt az ér-
deklődés a XVII. Klapka Kupa nemzetközi elöl-
töltős fegyverek lövészversenye iránt.

A komáromi VMK balett-tanfolyama növendékeinek be-
mutatkozása

flasdkjfhsdjkfhsdjkhfksd

Barátság ifjúsági zenekar koncertje

Hidépitőverseny az Ipariban

A Komáromi Leány Röplabda Klub is meg-
rendezte hagyományos nemkzetközi tornáját,
amelyen cseh, magyar és szlovák csapatok
vettek részt. Felvételünk a hazaiak (pirosban)
és a cseh Kralupy mérkőzésén készült

A XXXVIII. Komárno - Komárom futóver-
seny fő kategóriájának győztese (19-35
évesek), az érsekújvári Peter Halász lett,
aki a szlovák válogatott színeiben ver-
senyzett
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Lakszakállas

Kiosztották a segélycsomagokat
Megkapták az arra rászorulók az

élelmiszer-segélycsomagokat Ko-
lozsnémán. Mint ahogy Ing. Szalay Ro-
zália polgármesternőtől megtudtuk a fa-
luban sor került a segélycsomagok ki-
osztására. Ez a támogatás 20 kg sima-
lisztet, valamint 20 kg száraztésztát je-
lent a szűkös anyagi körülmények között
élő személyeknek, akiknek a bevétele a
mindennapi élethez szükséges alsó ha-
tárt súrolja, vagy nyugdíjuk nem haladja
meg a havi 305 eurót, továbbá azok a
személyek, akik szociálisan rászorultak,
már át is vették az élelmiszercsomago-
kat. Kolozsnéma lakosságából ez 176
személyt érintett, ebből 33 egyén volt
szociálisan rászorult, 90 személy az idő-
sek otthonából, és 54 nyugdíjaskorú
ember. Az élemiszer-segélycsomago-
kat a kultúrházban osztották szét. Ide le-
hetett jönni, de akadtak olyan szemé-

lyek is, akik valami oknál fogva nem tud-
ták átvenni a csomagot. Ezeknek az
egyéneknek az önkormányzat házhoz
szállította. A szétosztásra került cso-
magok összsúlya Kolozsnémán 3,56
tonna simaliszt és ugyanennyi tonna
száraztészta  volt.

-pint- 

Az SZMPSZ által
szervezett Komá-

romi Pedagógiai Napok
a régió pedagógusai-
nak évenként megtar-
tott legrangosabb szak-
mai találkozója. A 17. ta-
lálkozó keretén belül
került sor többek közt
az intézményvezetők
szakmai fórumára a Fel-
vidéki Magyar Pedagó-
gusok Házában immár
második alkalommal,
mégpedig rendhagyó
módon, mert nem ne-
ves és külföldi előadók,
hanem a járás iskolave-
zetői aktív részvételével
valósult meg. 

A találkozóról Kocsko-
vics Gabriella pedagó-
gus, az Ógyallai Közös
Tanügyi Hivatal vezetője
tájékoztatott. „A Komá-
romi Pedagógus Klub
első összejövetelén mind-
össze tízen ültük körül az
asztalt. A szervezők örül-

tek a jelenlévőknek, mert
a kötetlen beszélgetés
keretén belül érintették
azokat az iskolai-emberi-
erkölcsi témákat, amelye-
ket nem mindig van
időnk, alkalmunk, ked-
vünk mindennapjaink ro-
hanásában megbeszélni,
egymással megosztani.
Az elhangzott ötletek, ja-
vaslatok alapján megha-
tároztuk a további találko-
zók lehetőségeit, témáit.

Így aztán a második ösz-
szejövetelen április 16-án
a pedagógus – szülő kap-
csolatát, közös problé-
máit és feladatait vitattuk
meg. Valamennyien felol-
dódva, teljesen nyitottan,
szinte szakmai hozzáér-
téssel osztották meg egy-
mással érdekes észrevé-
teleiket, tapasztalataikat”
– mondta el a pedagó-
gus.

(miriák)

Élettel teli a Felvidéki Magyar
Pedagógusok Háza 

Komáromban forgatja
bakalár rövidfilmjét

Molnár Csaba filmrendező
szakos egyetemista ápri-
lis 20-tól. A rendes ember
című film amolyan vallo-
más is Komáromról.
Varga Emese dramaturg-
gal közös ötletei alapján a
rendező írta a forgató-
könyvet. Molnár Csabával
az első forgatási nap előtt
beszélgettünk.

• Nem ez az első komá-
romi filmed.

- A filmjeim nagy részét
Komáromban forgattam, de
egyik sem szólt Komárom-
ról. A rendes ember kimon-
dottam Komáromról szól.
Szeretnénk a város minél
több arcát megmutatni. A
szlovák-magyar együttélés is
téma lesz.

• Lehet még jelentkezni
statisztának?

- Jó lenne, ha május ele-
jéig jelentkezne, aki szeretne
szerepelni a filmben, a var-
gaemese@gmail.com cí-
men. Május 14-ig minden
pénteken, szombaton, va-
sárnap és hétfőn forgatunk.
Az Amfiteátriumban forga-
tandó jelenetekhez kell majd
a tömeg. 

• Egyetemi tanáraid fi-
gyelik a film születését?

- Martin Šulíkkal és Eva
Borušovičovával egyeztet-
tem, aki a bakalárfilmem
konzulense. Az operatőr Lu-
káš Teren. A film az Audiovi-
zuális Alap támogatásával
valósul meg. A Filmpark a

koprodukciós partnerünk, így
egy profi filmes kamerával
tudunk forgatni. Június 18-án
lesz az a vizsgám, ahol be
kell mutatnom a filmet.

• A történetből mennyi
tudható meg?

- Az foglalkoztatott, mi van
akkor, ha Komárom a hely-
színe egy csodálatos átvál-
tozásnak. Amikor valaki azt
mondja, szeretne jót tenni az

emberekkel. Szeretne segí-
teni nekik. És, hogy ez a kö-
zép-európai közeg miképp
reagál egy ilyen impul-
zusra... A főszereplő Jaku-
becz László. Bárdos Judit
egy angyalt alakít majd.
Főbb szerepekben Bandor
Éva, Olasz István, Dráfi Má-
tyás, Benkő Géza, Mokos
Attila látható.

• Angyalt emlegetsz. Ak-
kor a film a mese és a va-
lóság peremén mozog?

- Minden filmemben fel-
bukkan egy kicsit Isten, a túl-
világ, az angyalok. Úgy ér-
zem, ahhoz, amit erről a tör-
ténetről gondolok, egy kicsit
ez is hozzá tartozik.

• Nem lesz kevés a 35
perc mindent elmesélni?

- Elégnek tűnik, majd pör-
gősebb lesz a ritmus. Lehet,
hogy mégis egész estés fil-
met forgatunk, de így is ma-
rad még mesélni való a tör-
ténetben. Ha sikerül a film,
lesz folytatás.

Bárány János
Fotó: a szerző

Csallóközi művészbejáró

Idén első alkalommal ke-
rült megrendezésre Jó-

kán a Keresztény Vers- és
Prózamondó Verseny,
amelyre kizárólag vallási
tematikájú verssel vagy
prózával jelentkezhettek az
alapiskolák illetve a közép-
iskolák diákjai.

A verseny meghitt csalá-
dias hangulatban zajlott 3 ka-
tegóriában. Az első két kate-
góriában volt a legtöbb je-
lentkező, akik az alapiskolák
alsó és felső tagozatát képvi-
selték. A verseny után a kiér-
tékelés következett, ahonnan
senki sem távozott üres kéz-
zel. Minden versenyző érté-
kes könyvnyereményt kapott.
A komáromi Selye János
Gimnáziumból négyen mé-
rettették meg magukat. Egyi-

kük sem izgult, hiszen tud-
ták, hogy ezen a versenyen
nem a győzelem számít, ha-
nem a részvétel. A nap vé-
gére Kotiers Róza a 3. kate-
góriában a középiskolások és
gimnazisták versenyében
versmondásban a harmadik

helyet szerezte meg, Czibor
Laura pedig szintén ebben a
kategóriában végzett a győz-
tes, első helyen. Prózamon-
dásban Korpás Réka a má-
sodik helyen, Hostomská
Fanni pedig az első helyen
végzett. ti

Hajdiagnosztika, frizura próba, smink tanácsadás, smink 
készítés, kozmetikai tanácsadás, masszázs információk, köröm-

építés, körömápolás és a stylist formába hozza tanácsaival. 
BBeelleeppőőjjeeggyy  1133  eeuurróó --  aammeellyy  kkééttffooggáássooss  BBüüfféévvaaccssoorráátt  ttaarrttaallmmaazz..

Jegyfoglalás a következő tel. számon: 0905 598 435

Május 12-én 14.00 órától szeretettel várunk 
minden kedves hölgyet, 

aki vágyik egy kis kényeztetésre.

SZÉPSÉGNAP A VADKACSÁBAN

Keresztény szavalóverseny

Alakszakállasi önkor-
mányzat, a helyi alap-

iskola és a Csemadok
szervezésében Csallóközi
művészbejáró címmel ki-
állítást rendeztek Laksza-
kállason, melynek keretén
belül Janiga József festő-
művész képeit tekinthette
meg a művészetet kedvelő
közönség.

A kultúrházban megtartott
rendezvényre több mint szá-
zan jöttek el. A kiállítást Jó-
kai Lajos képviselő nyitotta
meg. A gazdag kulturális
programról a nagymegyeri
Janiga József Művészeti
Alapiskola diákjai, a helyi Já-
cint népdalkör, valamint a
vendégszereplők: az ekecsi
népdalkör, a szilasi Szil-

fácska néptánccsoport gon-
doskodott. A műsor további
részében Nagy Teréz verseit
tolmácsolta Plauter Éva, va-
lamint maga a szerző. Kive-
títésre kerültek a „Csallóközi
táj” elnevezésű fotomaraton
fényképei is. Összesen 72
képpel neveztek be a ver-
senybe, melynek ez volt az
első fordulója. A közönség
megismerkedhetett író-ol-
vasó találkozó keretén belül
Varga Frigyessel, valamint a
nyugdíjasklub jóvoltából, egy
hamisítatlan csallóközi étel-
kóstolóval lepték meg a je-
lenlevőket. A kiállítás egyedi
és kellemes színfoltja volt
Szabó Beáta gyümölcsfa-
ragó művész munkáinak be-
mutatása.

pint

Megmutatni a város minél több arcát

Komáromi filmet forgat Molnár Csaba

A főszereplő, Zoltán, az egy-
ügyű villanyszerelő: Jakubecz
László

Jótékonysági rendezvény színhelye volt nemrég a keszegfalvai kultúrház.
Néhány helyi lakos megkereste Lehocký Milánt, a falu polgármesterét, an-
nak apropójaként, hogy az óvoda területén mini skate parkot szeretnének
létesíteni. 

A kezdeményezők megtették az ilyenkor szükséges első lépéseket, még-
pedig beadtak egy pályázatot. A skate parkot kb. 400 négyzetméteres te-
rületen szeretnék megvalósítani. A park megépítése hozzávetőleg 5 000 eu-
róba kerül. Mivel a pályázati kiírás nem teszi lehetővé a teljes összeg fi-
nanszírozását, így április közepén egy jótékonysági rendezvényt tartottak
a helyi kultúrházban, ahol felléptek a helyi diákszínjátszó csoport tagjai. A
rendezvény teljes bevételét a park megépítésére fordítják majd.

pint

Mini skate parkot építenének
Keszegfalva

A Komáromi Pedagógus Klub összejövetelén a peda-
gógus – szülő kapcsolatát, közös problémáikat és fel-
adataikat vitatták meg

Kolozsnéma
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A 21. Komáromi Napok programja

Komárom Európa szívében - a Ľ.J. Šulek Gimnázium és
a waldkraiburgi gimnázium diákjainak közös projektje

Várrendszer és történelmi műemlékek, Észak-Komárom
8.00 - 14.00 Komáromi Valibuk (Fanyűvő), 3. évfolyam -
középiskolás diákok nemzetközi háromtusa versenye

Ľ. J. Šulek Gimnázium, Észak-Komárom
8.00 - 18.00 Selye Cup - Nemzetközi egyetemi futsal torna

Sportcsarnok, Észak-Komárom
8.00 - 18.00 Nemzetközi női röplabdatorna
A Selye János Egyetem Sportközpontja,

Röplabdacsarnok, Észak-Komárom
8.30 Ovimajális - közreműködik a Kolompos együttes

és a Gyerkőce gyermek néptáncegyüttes
Víz Utcai Tulipán Óvoda, Észak-Komárom
9.00 Ingyenes csoportos idegenvezetés a Várban

(csoportok indulása: 9.00, 11.00 és 14.00)
Lipót kapu, Újvár, Észak-Komárom
10.00 A hetényi Tábita gyermek bábcsoport 

és a Gólyalábas gyermek színjátszócsoport műsora
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
10.00 - 23.00 Acacia Team  és Extrém Sport Klub 

Élménypark
10.00 Vidám gyermekprogram a legkisebbeknek

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

15.00 Komárom Hangja (válogatás)
amatőr énekverseny minden korosztály részére

16.00 A The Same együttes fellépése
19.00 A TAT tehetségkutató verseny résztvevőinek 

fellépése
20.00 - 22.00 A rettegés háza - „kísérteties” séta 

az egykori orosz lakótömbben
21.00 Disco DJ Bedeccsel
Anglia park, Észak-Komárom
13.00 A Zsebsün együttes gyermekműsora
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
14.00 Fotós hétvége - a fényképek szakmai kiértékelése
Szinnyei József Könyvtár, Észak-Komárom
15.00 Gospel koncert
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
15.00 - 21.00 A Népművészet ünnepe
15.00 A Csavar Színház előadása
16.30 “Szól a kakas, szól..,” Korpás Éva koncertje
18.00 A Berkenye néptáncegyüttes műsora
19.30 Az erdélyi Magyarpalatkai Band koncertje
15.30 ŽLTÝ BAGER BLUES BAND koncert
Vár Színpad, Észak-Komárom
15.30 Lehár napok térzenei koncert - közreműködik: 

a Vidám Fiúk fúvószenekar
Klapka tér, Észak-Komárom
16.00 Lehár Ferenc szobrának megkoszorúzása -

közreműködik a Vidám Fiúk fúvószenekar
Lehár park, Észak-Komárom
16.00 Művészetek kertje - a gyerekek közösen rajzolnak
Tiszti pavilon udvara, Észak-Komárom
16.00 Májusfa állítás - a komáromi VMK és a Ľ.J. Šulek

Gimnázium Dunaj néptáncegyüttesének műsora
Klapka tér, Észak-Komárom
17.00 A Magyarock Musical Band koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
17.00 DDT koncert - Vár Színpad, Észak-Komárom
18.30 A Bon-Bon együttes koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
18.30 A CONORS együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
20.00 A PRISON BAND koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
20.00 Borok és kézművesek utcája - A Pengő zenekar játszik
Klapka tér, Észak-Komárom
21.00 A Népművészet ünnepe – táncház
RÉV – Magyar Kultúra Háza, Észak-Komárom
21.00 Retro buli a Mirage együttessel
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
21.00 ACACIA TEAM STAGE: Disco DJ Bedeccsel
Anglia park, Észak-Komárom
22.00 LGT REVIVAL BAND koncert
Vár Színpad, Észak-Komárom

Április 30 - hétfő Május 1 - kedd

A 21. Komáromi Napok programja

6.00 - 11.30 Horgászverseny Komárom polgármesterének
nagydíjáért

Holt-Vág, Észak-Komárom
9.00 Halászléfőző verseny - Holt-Vág, Észak-Komárom
10.00 Harcművészeti bemutató
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
10.00 Erős emberek XV . szlovákiai bajnoksága
A vár melletti parkoló, Észak-Komárom
10.00 - 23.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub 

Élménypark
10.00 Vidám gyermekprogram a legkisebbeknek
15.00 - 19.00 A rettegés háza Light - „kísérteties” séta az

egykori orosz lakótömbben
16.00 Házi kedvencek szépségversenye
18.00 Komárom Hangja (döntő) - amatőr énekverseny

minden korosztály részére 
21.00 Disco és laser show DJ Piet Normannel
Anglia park, Észak-Komárom
11.00 - 17.00 A Kard Rendje - történelmi kardvívó-bemutató
Anglia park, Észak-Komárom
11.00 Ingyenes csoportos idegenvezetés a Várban
Lipót kapu, Újvár, Észak-Komárom
11.30 A DELTA, a Pepita tours, a Šeko shop és a Sitno

bútorüzlet Nagy tavaszi nyereményjátékának sor-
solása - közreműködik: Vadkerti Imre

Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
14.00 Történelmi járművek bemutatója és felvonulása
Klapka tér, Észak-Komárom
14.00 A COLEROSA együttes koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
15.00 A Liberate együttes koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
15.30 A ZBG együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
16.00 A Garabonciás néptáncegyüttes műsora
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
16.00 FlashMob – DanceOn
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
16.30 Az Antabus együttes koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
17.00 A nagy-britanniai Loves Sinister Choir együttes

koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
17.30 Az UDU People ütősegyüttes koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
18.00 A Silent Duo koncertje
Tiszti pavilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
18.30 A MÉZ együttes koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
18.30 A The Paranoid együttes koncertje
Vár Színpad, Észak-Komárom
20.00 A Műkedvelők Rock Band együttes koncertje
Jókai Színpad, Jókai liget, Dél-Komárom
20.30 A The Back wards (Beatles Revival) együttes

koncertje
Vár Színpad , Észak-Komárom
21.00 ACACIA TEAM STAGE: Disco és laser show 

DJ Piet Normannel
Anglia park, Észak-Komárom
21.30 Tűzijáték az Európai Uniós csatlakozás 8. évfor-

dulója alkalmából A vár mellett, Észak-Komárom

DÉL-KOMáROM
Zúzdaplacc - a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen
április 30. hétfő 16.00 - No Money Blues, Scage, Motiva-

tion Alternativo, Kerecsen, Bastards, Elit Osztag
KIEGÉSZÍTő PROGRAMOK A JóKAI LIGETBEN

április 30. hétfő 10.00 - 18.00 - lovaglás, sétakocsikázás,
karikásostorozás, Csigaház Gyermekcentrum játszó-
háza, (13.30) Óperenciás Waldorf játszóház, Gazdál-
kodj okosan! - a CIB Bank játékos vetélkedője gyere-
keknek, az Erődváros Íjász SE bemutatói

Május 1. kedd 10.00 - 18.00 - lovaglás, sétakocsikázás,
karikásostorozás, Csigaház Gyermekcentrum játszó-
háza, Szent Iván éji játszóház a Délibáb Színházzal a
Jókai ligetben, az Erődváros Íjász SE hagyományőrző
bemutatói, a Máltai Szeretetszolgálat játszóháza

ACsemadok Alapszer-
vezete szervezésében

került sor a tanyi szüle-
tésű portré- és tájképfestő
Nagy Róbert első, önálló
kiállításának megnyitó-
jára. 

A községi hivatal eskető-
termében megrendezett ki-
állítás ünnepélyes megnyi-
tóján Izsák Elvira, a Csema-
dok elnöke köszöntötte a
megjelenteket, köztük a fes-
tőművészt és az őt elkísérő
barátait. Nagy Róbert kiállí-
tását jó nézni, hosszan vizs-

gálgatni, mert
ezeken a mun-
kákon keresz-
tül megmu-
tatkozik a
f e s t é s z e t
igazi vonze-
reje. Bátor táj-
kép- és  portré-
festő, aki meri
a színeket a
maguk elevenségében, tü-
zességében bőségesen
használni. Festészetté ala-
kítja azt a sok élményt, ami
éri őt a mindennapok során.
Ezeket az emlékeket átírva,
a klasszikus festészet ha-
gyományán keresztül jutott

el egyéni művészet birodal-
mába.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

AKomáromi Regionális Művelődési
Központ ebben az évben 40. alka-

lommal  szervezte meg az amatőr fény-
képészek járási versenyét – az AMFO
2012-t.

Az idei megmérettetésre járásunkból 14
alkotó 80 munkával nevezett be. A legnépe-
sebb kategória a harmadik volt, az alkotók 21
éven felüliek és fekete-fehér fényképek,  me-
lyekből 40 alkotás érkezett. Ezt a kategóriát
értékelte a legtöbbre a három tagú szakmai
zsűri – Varga Tibor (Perbete), Štefan Prónay
(Érsekújvár), Ľuboš Mišáni (Galánta). A zsűri
7 díjat és 5 elismerő oklevelet osztott ki.

II. csoport: 21 éves korig fekete-fehér és
színes fotó: elismerő oklevél Kristián Rabai
Komárom. III. csoport 21 év felett fekete-fe-
hér: 1. hely Forró Imre Gúta , 2. hely Krűger
Viktor Komárom, 3. hely megosztva Jana
Mačicová Komárno és Holop Ferenc Nasz-
vad. Elismerő oklevél Takács Tibor Komárom
és Holop Ferenc Naszvad.

III. csoport 21 év felett színes fotó: 1. hely
Takács Tibor Komárom, 2. hely: Németh Mik-
lós Komárom, 3. hely Holop Ferenc Nasz-
vad. Elismerő oklevél: Krűger Viktor Komá-
rom. Zsűri díja: Juraj Svitek Ógyalla.

A díjazott alkotások és alkotóik képviselik
járásunkat a kerületi versenyen.

(miriák)

A Föld Napja alkalmából április 24-én a komáromfüssi óvodában 19 db facsemete került elülte-
tésre, amelyek az óvodába látogató gyerekek számát szimbolizálják. Minden egyes gyermek vá-
laszthatott egy fát, amiről gondoskodnia kell a jövőben. Köszönet Pallag Róbert szülőnek, aki a
facsemetéket ajándékozta a gyermekeknek, továbbá köszönettel tartozunk a szülőknek, a pol-
gármester úrnak és a helyi nyugdíjasklubnak, akik segítettek az ültetésnél. kh 

Április 22-e  hallatán mind-
nyájunkban ugyanaz a gon-
dolat kap szárnyra: boly-
gónk, a Föld védelme. Így
van ez már több éve a mi vá-
rosunkban, Gútán is. A Cor-

vin Mátyás Alapiskola peda-
gógusai és diákjai is aktív ré-
szesei vagyunk e program-
nak. Különféle akciókat szer-

vezünk: faültetés, termé-
szetfilmek vetítése, előadá-
sok, környezeti vetélkedők,
aszfaltrajzverseny, séta a ter-
mészetbe, hulladékgyűjtés.
Ebben az iskolai évben –

hogy vigyünk valami újat is a
megszokott napi programba
– a nevelőtestület meghirde-
tett a diákok körében egy ki-

állítást „Hulladékból haszno-
sat” címmel. A program lé-
nyege, hogy ráébresszük di-
ákjainkat arra, hogy a hulla-
dékot nemcsak szelektálva
kidobálni, hanem újrahasz-
nosítani is lehet. Nagy meg-
lepetésünkre a 3 hetes elké-
szítési időtartam alatt krea-
tívnál kreatívabb dolgok szü-
lettek. Az alkotásokat össze-
gyűjtve 2012. április 23-án a
3. pavilon folyosóján össze-
állított kiállítást ünnepélye-
sen is megnyitottuk. 

Nagyon reméljük, a kiállí-
tást megtekintve jövőre még
több diákunk fog bekapcso-
lódni az ilyen vagy ehhez ha-
sonló programba. Bízom
benne, hogy a 128 aktív diák
komoly motivációként hat
majd iskolánk többi tanulójára.

A kiállítás április 23-tól két
hétig naponta megtekinthető
az iskola 3. pavilonjának fo-
lyosóján.

Ondrejó Edit
nevelő néni 

AFöld Napja alkalmából
különféle eseménye-

ket rendeznek világszerte,
melyekkel felhívják a fi-
gyelmet a Föld természeti
környezetének megóvá-
sára. E célból régiónkból
is számos településen be-
kapcsolódtak ebbe a moz-
galomba. Így Keszegfalva
községe is részt vett a
projektben.

A Föld Napján több mint
50-en érezték úgy, hogy ki-
veszik részüket a munkála-
tokból, mely igen sokrétű
volt. Elsősorban a község
egyes területeit takarították.
Reggel fél nyolckor már min-
denki, aki segíteni szeretett
volna, ott volt a munkaelosz-

tásnál. A nap folyamán 5
pótkocsi szemetet „sikerült“
összegyűjteniük. A munká-
latokba bekapcsolódott a
község két alapiskolája is. A
diákok a pedagógusokkal és
a szülőkkel együtt az iskola
udvarát es annak környékét
tették elfogadhatóbbá.

A községi hivatal sem ma-

radt ki a szépítésből, hisz
ezen a területen folyt a vi-
rágok és fák ültetése. Az
újonnan alakult nyugdíjas-
klub tagjai pedig palacsintát
sütöttek a tanulóknak, és
még finom gulyással is ked-
veskedtek minden résztve-
vőnek.  

Kép és szöveg: pint 

ATarczy Lajos Alapis-
kola diákjai párbajra

hívták a tantestület tagjait
egy-egy általuk kiválasz-
tott regényből. Összesen
21 regény került a ver-
senybe, 64 gyerek és 12
pedagógus ült a párbaj -
asztal mögé. 

„Az irodalomórák kötelező
olvasmányait neveztük át
házi olvasmányokká és bele-

csempésztünk egy-két aján-
lottat is.  A számonkérés ér-
dekes kvíz formában zajlott.
Az idei párbaj előkészületei
még tavaly ősszel kezdőd-
tek: ekkor jelent meg a felhí-
vás, mely szerint háromtagú
csapatok hívjanak párbajra
egy tanítót, majd nevezze-
nek meg egy regényt, melyet
a gyerekek és a pedagógus
is elolvas. Eljött az olvasás
ideje, ezt követték a villám-
kérdések és a feladatok ki-
dolgozása, melyekkel előre

kellett készülni mindkét fél-
nek, a kérdéseket válaszok-
kal együtt leadni a szerve-
zőknek, akik egyeztették a
feladatokat, majd hét lakat
alá helyezték őket egészen a
párbaj napjáig. A nagy na-
pon a kilencedikesekből álló
zsűri értékelte a „produkció-
kat”, vagyis a kölcsönösen
feltett kérdéseket és elvég-
zendő feladatokat, majd pon-
tokkal is jutalmazta az ügye-
sen válaszoló párbajozókat“ -
mondta el Németh Nóra, a
Hetényi Tarczy Lajos Alapis-
kola igazgatóhelyettese.

A csaknem huszonnégy
órás intenzív programsoro-
zatot senki nem érezte meg-
erőltetőnek. Sem a pedagó-
gus, aki heteket készült erre
a napra az elképzeléstől a
megvalósításig, sem az is-
kola többi alkalmazottja a
szülőkkel egyetemben.  

(miriák)

Amatőr fényképészek versenye

Könyvtári nap és éjszaka
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Keszegfalva is bekapcsolódott

Olvasói levél

Hulladékból hasznosat
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Naszvad

Dunamocs

Ógyalla

Olvasói levél

vonóhorgok - szakszErű szErElés
UtánfUtók - szErviz és kölcsönzés

Tel.: 03�/��20 0��, mobil: 0�0� �30 0�3
Holt-Vág �, ��� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00,  12.30 - 1�.00

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

Tel.: 03�/��20 �20, 0�0� 31� ��1, 0�0� �08 323

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, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett 30 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

kompletná rekonštrukcia Bytov a domov
lakások és házak teljes átépítése

maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie / 
festés, mázolás, glettelés, tapétázás 
murárske práce / kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / umakart falak eltávolítása

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

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

maliar-natierač/ festő és mázoló
mmááttyyuuss  rróóBBeerrtt

maliar-natierač/ festő és mázoló

0911 822 501

Város
2 €non-stop

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autoservis • mobil: 0�03 �31 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autószerviz • mobil: 0�03 �31 �3�

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

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

novootvorené

lpg Vyššia 
čistota

Abagotai kultúrházban
tartották meg a hete-

dik ógyallai Borverseny
ünnepélyes kiértékelését. 

Az idei versenybe 58 bor-
mintával (37 fehér-, 21 vö-
rösbor) neveztek a gazdák.
A neves szakemberekből
álló szakmai zsűri 13 bor-
mintát arany-, 22-t ezüst-,
18-at bronzéremmel értékelt.

Ebben az évben a Cham-
pion–díjat Ján Hulko Sau-
vignon Blanc bora kapta.

(miriák)
Sesták Zoltán felvétele

A dunamocsi Szőlészek
és Borászok Szövetsége az
elmúlt évtizedekben több
változáson ment keresztül,
így ebben az évben máso-
dik alkalommal rendezték
meg a falusi borversenyt a
süttői borosgazdák részvé-

tele mellett. A megmérette-
tésre a hazai gazdák 71 (52
fehér- és 19 vörösbor), a
Süttőről érkezők 35 (25 fe-
hér- és 10 vörösbor) mintá-
val neveztek. A borokat két
háromtagú szakmai zsűri ér-
tékelte.

A zsűri értékelése alapján
a dunamocsi borászok 9
arany-, 19 ezüst-, 28 bronz-
érmet, 12 oklevelet kaptak.
A legmagasabb pontszámot
(92)  Kukola József Szürke-
barát bora kapta, mellette
még aranyérmet ért el Lajos
Ernő (Olaszrizling), Hollósi
Attila (Zöldveltelini), Dávid
László (Dunaj), Jókai László
(Irsai Olivér) Fülöp Péter
(Fehér burgundi), Ifj. Hollósi
Sándor (Szürkebarát), Antal
Mihály (Szentlőrinci), Do-
monkos Tibor (Olaszrizling).

Az újjáalakult Borászok
Szövetségének jelenleg 28
tagja van. Ismerve a duna-
mocsi szőlőtermesztést ez
kevés, de bíznak abban,
hogy a jövőben egyre töb-
ben bekapcsolódnak a szö-
vetség tevékenységébe. 

(miriák)
Lajos Ilona felvétele

A Champion–díjat a Sauvignon Blanc kapta

Balról a második, Ján Hulko kapta a Champion-díjat

Talán nem él olyan ember a Föl-
dön, aki az élete folyamán leg-

alább egyszer ne gyűjtött volna va-
lamit: gyufásdobozt, bélyeget, pa-
pírszalvétát, képeslapokat, régi
pénzt.

A Duna menti községben az elmúlt
napokban nyitották meg az egykori köz-
ségi hivatalban (Emánuel-ház) „A ta-
vasz pillanatai képeslapokon és szal-
vétákon” című kiállítást. E témában 22
helybéli gyűjtőnek köszönhetően 1400
képeslap és 800 szalvéta segítségével
bepillantást nyerhetünk a tavasz újjá-
ébredésébe 1908-tól napjainkig. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

ACsemadok helyi szer-
vezete és a Városi Mű-

velődési Központ szerve-
zésében április 14-én
megrendezésre került  a
Szól a nóta magyarnóta-
és népdalest. E közös
szervezésben immár 40
éve Szól a nóta itt Gútán.

A nótaénekeseket  teltház
és nagyon szívélyes, lelkes
közönség üdvözölte. A né-
zők köszönthették: Gőgh
Zoltánt , Morvay Istvánt, Mol-
nár Angelikát Gútáról, Gál
Zoltánt Andódról, Vigh Valé-
riát Felsőszeliből, Magyar

Nándort Ipolyszalkáról, La-
jos Andrást Dunamocsról,
Iványi Árpádot Vezekényből,
id. Derzsi Györgyöt Nagy-
szarváról, Kollár Katalint Du-
naszerdahelyről. A zenekar
művészetével, muzsikájával
most is, mint az előző évek-
ben  könnyen megtalálta az
utat a közönség szívéhez.
Nagy-nagy szeretettel fo-
gadta a hálás közönség Me-
zei Ernő és népi zenekarát
Dunaszerdahelyről.

Szinte felemelő érzés volt
mindenki számára, amikor
megjelent az első kis nóta-
énekes, a 10 éves Svitek
Erika, a Corvin Mátyás Alap-
iskola 4. osztályos tanulója,

aki bátor kiállásával, cigány-
zene kísérettel elénekelt két
magyarnótát. A felnőtt éne-
kesek sorát  a hazai nagy te-
hetség Gőgh Zoltán kezdte,
majd  Morvay István zárta,
aki egy év kényszerkiha-
gyással 39. alkalommal éne-
kelt közönségének.  Az est
végén Mezei Ernő prímás
pedig két dal erejéig meg-
énekeltette a közönséget. A
lelkes közönség rengeteg
tapssal jutalmazta az éneke-
seket. A nótázóknak, zené-
szeknek  az egy szál virág
mellé emlékplakkettet is át-
nyújtottunk a 40 éve Szól a
nóta című felirattal. 

Mgr. Hájas Irén
a Csemadok gútai alapszer-
vezetének elnöke, a nótaest

szervezője és vezetője

Tündérek, boszorká-
nyok, varázslók, jó és

kevésbé jó mesehősök
keltek életre a Helyi Műve-
lődési Központ által az
alapiskolások részére má-
sodik alkalommal meghir-
detett meseíróverseny me-
séiben.

Négy fő szempont szerint
értékelték a műveket: stílus,
kompozíció, eredetiség és

életbölcsesség. A mese mű-
faja lehetőséget ad a képze-
let szabad szárnyalására.
Ezért itt a képzeletgazdag-
ságban megnyilvánuló ere-
detiség éppen idevaló, sajá-
tos érdem. Értékelték to-
vábbá, ha a mesék egy má-
sik jellegzetes vonása, egy-
fajta életbölcsesség is
megfogalmazódott az adott
pályaműben.

A szlovák tannyelvű isko-
lából Daniel Virág az első,
Rebeka Kováčová a máso-

dik, Sophia Bugányová a
harmadik helyen végzett. 

A magyar tannyelvű isko-
lából az első kategóriában a
második-harmadik osztályo-
soknál, Haris Katarina az
első, Kolocsics Barbara a
második és Szabó Julcsi a
harmadik helyezett. Külön-
díjban részesült Simonics
Réka a versenyen tanúsított
őszinteségéért. A második
kategóriaban a negyedike-
sek és az ötödikeseknél az
első helyen Wronka Domi-
nik, a második helyen Hen-
gerics Panna, a harmadik
helyen Kládek Beatrix vég-
zett. A könyvtár különdíját
Bazsó Veronika kilencedik
osztályos tanuló mondhatja
magáénak. (miriák)

Holop Ferenc felvétele

Atánc világnapját 1983
óta a klasszikus balett

óriásának tartott Jean-Ge-
orges Noverre (1727-1810)
születésnapján, április 29-
én tartják szerte a világon.
A Csemadok alapszerve-
zete szervezésében Nasz-
vadon is megtartották a
rendezvényt a helyi műve-
lődési otthonban, ahol kéz-
műves foglalkozások so-
kaságával, táncbemutató-
val és élőzenével, táncház-
zal várták az érdelődőket.

A többfajta kézműves fog-
lalkozás után táncbemutatót
tartottak a meghívott cso-
portok: Kis Árgyélus (Nagy-
igmánd), Napraforgó nép-
táncegyüttes (Perbete),
Bellő-Konkoly–Thege nép-

táncegyüttes (Ógyalla), a
Pettyem és a Kis Pettyem
néptánccsoport (Naszvad).
A rendezvény táncházzal ért
véget, amelyen a talpalávalót
a zselízi Gereben zenekar
húzta.

„A tánccal bármit ki lehet
fejezni: vágyakat, álmokat,
érzelmeket, spiritualitást, de
történeteket is elmesélhet.

Táncainkban, táncházaink-
ban nemcsak egymás kezét
fogjuk, hanem fogjuk a ke-
zeit nagyapáinknak-nagy-
anyáinknak, az előttünk já-
róknak és az utánunk jövők-
nek is. Ki kell emelni a tánc-
ház közösségteremtő erejét
is” - mondta Dobosi Róbert.

Miriák Ferenc
Dobosi Róbert felvétele

A dunamocsi Szőlészek és Borászok
Szövetségének borversenye
Mi újság ma a dunamocsi bortermelésben? Ebben

segített tájékozódni Kukola József, az átalakult Sző-
lészek és Borászok Szövetségének elnöke. 

A tavasz pillanatai

A tánc világnapja Naszvadon

Meseíró verseny

Jubileumi nótaest
Gútaingyenes apróhirdetési szelvény

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztő-
ségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�



• A Metagold kenőanyagok
hálózati kereskedelmével
foglalkozó cég munkatársa-
kat keres egész Szlovákia
területén. Az anyacég, a Me-
tabond Kft. 20-éves tapasz-
talattal rendelkezik, mely
alatt több ezres hálózat épült
ki Magyarországon és Ro-
mániában. Szlovákiában a
hálózatépítés 2011 novem-
berében indult. Kezdetben
nem szükséges vállalkozó-
nak lenni, a tevékenység vé-
gezhető mellékállásban is.
Szerdánként cégünkben
(Kostolné nám 15. Kolárovo)
tájékoztató jellegű bemuta-
tókat tartunk este 18.30-tól.
Info: 0948 221 339.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2 Ógyallán, ár:
27.000 €-tól. Tel.: 0905 663
408.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
• Keszegfalván eladó rész-
ben felújított 2-szobás csa-
ládi ház, ár: 28.000 €. Tel.:
0948 306 303.

• Villanyszerelést vállalok.
Tel.: 035/7797 448, 0915 735
700.
• A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket keres
csallóközaranyosi raktárába,
meghallgatás minden pénte-
ken 9-től 12-ig. Bindics Lajos
0918/956 573, Rudolf  Ká-
roly 0918/185 810.
• A csehországi Veselí nad
Moravou Night Clubs szim-
patikus lányokat felvesz. Ha-
zai és külföldi klientúra, fize-
tés minden  nap készpénz-
ben. Munkaidő megegyezés
szerint, szállás ingyenes.
Diszkréció és megbízható-
ság. Jöjjenek és győződje-

nek meg róla, nem fogják
megbánni! Tel.: 0905 244
226.
Emlékszik? Ha festéke repe-
dezett, nálunk van az arany-
ecset…. Teljeskörű festői ás
mázoló munkát vállalunk.
Tel.: 0905 333 559.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos ál-
lást keresek Komáromban
és környékén. Tel.: 0907 627
015.
• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Ost-
rove, cena 29.000 €. Tel.:
0915 785 996.

• Chiropraktik – csontkovács.
Tel.: 035/7732 330, 0907
628 055.
• Különféle akciók! Épített
cserépkályhák, hordozható
cserépkályhák, kemence-
rendszerek, kerti grillek sa-
mottból, kemencék, bútorok,
tükör és képkeretek (fenyő-
ből, tölgyből, cserépből,
bükkből), csapágyak.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel.:
0036/203979102.
• Gyorskölcsön dolgozók-
nak, nyugdíjasoknak és vál-
lalkozóknak. Tel.: 0917 637
302.

• Bérbe adó jún. 1-től, 3-szo-
bás részlegesen berende-
zett lakás a Hajóssal szem-
ben, Česká utca. Tel.: 0908
320 105.
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Első fotóm

Klučař Dominik
Marcelháza
(3700/51)

Hajtman Dóra
Ógyalla 

(3600/50)

Klimentová Bianka
Komárom
(3900/50)
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Újszülöttek
Klimentová Bianka (Komárom), Hajtman Dóra (Ógyalla),
Klučař Dominik, (Marcelháza)

Elhunytak:
Korberová Juliana (70) Komárom; Ježová Helena (72)
Komárom; Ďurianová Mária (82) Komárom; Dömény Má-
ria (64) Bátorkeszi; Jančárová Zsuzsanna (70) Komárom;
Cséfalvay Erzsébet (82) Komárom

Házasságot kötöttek:
Méhes Matej és Majerová Miroslava (Pozsony); Ešek Zol-
tán (Csúz) és Szudárová Lenka (Komárom)

Gyors és megbízható 
kölcsön intézés.

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

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

• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.

• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére. Csicsó. Tel.: 0907 490
224.

Autobazár Westcar s.r.o Au-
tókölcsönző – Pozsonyi út
123, Bogya. www.autobazar-
westcar.sk. Tel.: 0918 755
342, 031/779 62 26.

Megemlékezés
„Elmúlás minden,
Mi csillog a felszínen.
Halhatatlan az,
Mi benn él a szív mélyében.”

Szomorú szívvel emlékeztünk 
2012. április 28-án, halálának 

4. évfordulóján 
id. Habardik Józsefre Vágfüzesen.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma percet. Emlékét őrző, szerető családja.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk.“

Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk 
április 27-én, halálának 5. évfordulóján 

Lenk Kálmánra.
Felesége, lánya, veje, unokái és dédunokái.

Megemlékezés

„…Ne sírjatok, szeressetek…”

Május 2-án 5-éve, hogy örökre 
eltávozott szeretteitől

Némethné Ing. Székely Brigitta. 
Drága emlékét örökké őrzik:

lánya Brigi és szülei.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Május 3-án ünnepli 70. születésnapját 

a drága férj, édesapa és nagypapa 
Nagy Dezső Lakszakállason.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt egy év, hogy szíved örökre megállt,
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott Neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékeztünk április 29-én,
halálának 1. évfordulóján 

Pór Lajosra Búcson.
Emlékét öröké őrzik: 

édesanyja, testvérei családjaikkal.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál, egészséget és boldogsá-
got kíván: felesége Erzsike, fiai és
menyei, valamint unokái: Renáta, 

Dezső, Attila, Jessica és Chiara. A jókívánságokhoz
csatlakoznak testvérei, sógornői és az egész rokonság.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
május 1-jén halálának 1. évfordulóján

Takács Zoltánra
Bogyán

Emlékét örökké őrző felesége és családja.

• Eladó Ógyallán új 1-szo-
bás lakás 16.400 €-tól, és új
2-szobás 19.000 €-tól. Le-
hetséges engedmény 5-
10%. Tel.: 0905 663 408.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Hízók eladók. Tel.:
035/7781 378.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.

• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.

• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk Csíksomlyóra. Május
24-28. Tel.: 0918 515 896.
• Dám do prenájmu poly-
funkčný dom, vhodný aj ako
kancelárske, obchodné prie-
story alebo exkluzívne býva-
nie v centre mesta. Ul. Fran-
tiškánov 10. Tel.: 0905 149
139.
• Eladó 63 m2-es lakás a Pá-
via utcán, eredeti, megkímélt
állapotban. 2 nagy szoba,
balkonnal és sötétkamrával,
alacsony rezsiköltség, ár:
23.000 €. Tel.: 0907 860
850.
• Idősgondozást vállalok Ko-
máromban, akkreditált vég-
zettséggel. Tel.: 0907 543
577.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Kiadó 3-szobás lakás a
Klapka lakótelepen, 330 €
rezsivel. Tel.: 0905 315 092.

• Szobafestést, mázolást
vállalok. Tel.: 0904 301 132.
• Csempézést, bontást, be-
ton- és vakolat vésést válla-
lok. Tel.: 0944 367 318.
• Bérbe adó május 1-től 1-
szobás lakás a Bauringok-
ban – 4. emelet, ár 225 €.
Tel.: 0905 708 635.
• Garázs eladó az I. lakóte-
lepen. Tel.: 0905 118 327.
• Vymením svojpomocný 3-
izbový byt na RD – Ko-
márno. Byt je úplne prero-
bený, nachadzá sa na veľ-
kom uzatvorenom dvore, ga-
ráž, prístrešok pre auto a
záhradka. Tel.: 0915 785
996.

• Smaragd tuják eladók. Tel.: 0907
796 070.
• Szobafestés, mázolás, parkettázás,
minőség kedvező áron. Tel.: 0905
720 296.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.: 0907
561 231.
• Eladók gyermek sportkocsi, színes
tv, autóülés, gyermekruhák. Tel.:
0948 006 071.
• Eladók új fa kerti bútorok fél áron, 2
pad + asztal, 220 €. Tel.: 0915 270
685.
• Betonoszlopok eladók, méret 270 x
8 x 8. Tel.: 0908 042 655.
• Olcsón eladó új kék-ezüst hegyike-
rékpár, papírokkal, vázas. Tel.: 0905
847 531.
• Eladó Gútán a központben 3-szo-
bás lakás. Tel.: 0907 495 242.
• Gútán eladó 4-áras bekerített kert,
unimóbódé, WC, zuhany. Tel.: 0905
375 287.
• Eladó garázs a volt dohánygyárnál.
Tel.: 0907 167 096.
• Térkő, járdaszegély, kerítésre beton-
kalapok eladók . Tel.: 0908 042 655.

• Eladó családi ház Nagy-
megyeren, árban megegye-
zünk. Tel.: 0907 534 233.
• Eladók vietnami kismala-
cok. Tel.: 0902 040 372.
• Eladó gyermekülés autóba
9-18 kg, megkímélt állapot-
ban KN, 20 €. Tel.: 0903 745
180.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó régebbi férfi és női
kerékpár és mosógép. Tel.:
0908 589 398.
• Eladó, kiadó 3-szobás fel-
újított téglalakás Komárom-
ban a központban. Tel.: 0918
497 016.

• Eladó háromkerekű bicikli,
ár megegyezés szerint. Tel.:
035/760 3219.
• Eladó 16”-os összteleszkó-
pos gyermek kerékpár. Tel.:
0915 601 700.
• Kiadó 3-szobás önsegé-
lyes lakás az Ister és a posta
között. Tel.: 0915 601 700.
• Eladó villanysütő és 1 db
heverő. Tel.: 0910 535 911.

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

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

Kozmetika – Novinka –
Újdonság!

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

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

Színvonalas étterembe
keresünk szakácsot/sza-
kácsnőt és konyhai se-
géderőt. Érdeklődni lehet:
0903 744 061.

SSZZÉÉPPÜÜLLJJÖÖNN  MMEEGG  AA  DDEELLTTÁÁVVAALL  
Az „átváltoztatjuk“ nyereményjátékunk nyertese 

Mgr. Lalák Hajnalka Kaváról.
Nyertesünk átalakításáról a DELTA hasábjain is 

beszámolunk. Gratulálunk.

• Takarítást vállalok. Tel.:
0902 444 492.
• Eladó kasszagép EURO
2000. Tel.: 0948 021 589.
• Kiadó garzon a VII-es lakó-
telepen, 180 €. Tel.: 0907
738 564.
• Szeretne biztos jövedel-
met? Pénzkereset munka
mellett. Tel.: 0915 887 466.
• Avon-regisztáció, kedvez-
mény, értékes ajándékok.
Tel.: 0917 417 727.

Eladó kabinos, gyári mo-
torcsónak, utánfutóval és
5-személyes, profi alu-
csónak 30-as motorral –
első tulajdonos. Tel.: 0911
705 087.

coffe Up slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019, 
e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes
kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy
gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit,
amennyit szeretne. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javí-
tással és karbantartással. Használja bátran az új lehetőséget! 
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Dôslednou prácou policajtov OR PZ v Komárne boli ob-
jasnené prípady krádeží vlámaním do novinových stánkov
v meste Komárno, ktorých sa dopustil v tom čase nezmámy
páchateľ, ktorý :

- v dobe od dňa 17. marca 2012 do dňa 19. marca 2012 v
Komárne na ulici Biskupa Királya vykonal krádež vlámaním
do PNS tak, že nezisteným predmetom rozstrihol telefónny
kábel vedúci do stánku, na ktorý mal byť napojený bezpeč-
nostný zabezpečovací systém, následne v plastovej skrinke
prestrihol elektrický kábel. Páchateľ potom násilím vypáčil
plastové dvere a vytrhol senzor zo steny, po čom z regálov a
skriniek odcudzil tabakové výrobky, zapaľovače, žuvačky a
LCD monitor, čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu vo
výške 3 500 €. Dňa 19. apríla 2012 bolo za uvedený trestný
čin vznesené obvinenie Michalovi E. za zločin krádeže, 

- v dobe od dňa 05. apríla 2012 do dňa 06. apríla 2012 v
meste Komárno na ul. Bratislavská cesta násilne vnikol do
novinového stánku, ktorý sa nachádza pri čerpacej stanici
a to takým spôsobom, že vypáčil vchodové dvere. Nezistený
páchateľ následne zo stánku odcudzil cca 60 kartónov ci-
gariet rôznych značiek, presne nezistený počet tabaku rôz-
nych značiek, presne nezistený počet dutiniek, ako aj presne
nezistený počet plynových plničov. Uvedeným skutkom
vznikla pre poškodenú spoločnost poškodením vchodových
dverí škoda vo výške cca 300 € a odcudzením tabakových
výrobkov vo výške cca. 2 500.- €. 

- dňa 06. apríla 2012 v čase o 02.10 hod. v meste Ko-
márno na ul. Svätojánskej násilne vnikol do prevádzky
espressa a to takým spôsobom, že vypáčil vchodové dvere
a následne z uvedenej prevádzky odcudzil tabakové vý-
robky, finačnú hotovosť vo výške cca 100 €, žuvačky, arašidy
a následne poškodil výherný hrací automat. 

- v dobe od dňa 14. apríla 2012 do dňa 16. apríla 2012 v
Komárne na ul. Eötvösovej násilne vnikol do novinového
stánku a odcudzil tabakové výrobky rôzneho druhu, plynové
zapaľovače, dobíjacie kredity, rôzne časopisy, príručnú po-
kladničku s finančnou hotovosťou vo výške 500 €, čím spô-
sobil materiálnu škodu prevádzkovateľovi novinového stánku
odcudzením tovaru a finančnej hotovosti vo výške cca 2 700
€ a poškodením kamery vo výške cca 30 € vlastníkovi no-
vinového stánku. 

- dňa 18. apríla 2012 v čase od 22.00 hod. do 23.00 hod.
v Komárne, na Námestí Kossutha poškodil novinový stánok.
Uvedeným skutkom bola pre poškodenú spoločnosť spô-
sobená škoda vo výške cca 100 eur. 

- dňa 18. apríla 2012 v čase okolo 23.30 hod. v Komárne na
ulici Mederčskej došlo páčidlom k vypáčeniu vonkajšieho ple-
chu na zadnej časti novinového stánku. Poškodením stánku
bola spôsobená materiálna škoda vo výške cca 200 €. 

- dňa 19. apríla 2012 v čase okolo 01.30 hod. v meste Ko-
márno na Bratislavskej ceste sa na osobnom motorovom vo-
zidle zn. Daewoo, ktorého vodičom bol Peter B. a spolujazdec
Michal E. dopravili za účelom krádeže k novinovému stánku. Po
odparkovaní motorového vozidla sa spoločne presunuli k novi-
novému stánku a kým Peter B. strážil okolie stánku, Michal E.
najprv odpojil telefónny kábel, vypol poistky v rozvodovej skrini
a za pomoci páčidla, začal páčiť plechovú výplň dverí v ich
spodnej časti, pričom následne boli zadržaní policajtmi OR PZ
v Komárne. Týmto konaním páchatelia spôsobili poškodenej
spoločnosti materiálnu škodu vo výške cca 200 €. Petrovi B. a
Michalovi E. bolo vznesené obvinenie za prečin krádeže spá-
chaného v štádiu pokusu. Obvinení boli zadržaní, boli umiest-
není do CPZ /cely predbežného zaistenia/ a bol na nich spra-
covaný návrh na vzatie do väzby, ktorý sudca akceptoval.

• • •
Dňa 18. apríla 2012 v čase okolo 17.00 hod. v obci Ne-

svady na ul. Komárňanskej Anton R. vzduchovkou neziste-
nej značky a typu, ruskej výroby, hlavňou mieril na poško-
denú Angeliku L., ktorá držala na rukách dcéru. Poškodená
zo strachu utekala do dvora rodinného domu, pričom Anton
R. vystrelil na vozidlo, na ktorom poškodená prišla. Antona
R. následne spacifikovali policajti OR PZ v Komárne, ktorí
boli vyslaní na miesto činu a ktorí u neho našli aj nelegálne
držanú krátku guľovú zbraň. Za uvedené konanie bolo An-
tonovi R. vznesené obvinenie za prečin výtržníctva. Taktiež
bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

V pondelok 30. 4. predpokladám v na-
šom regióne veľmi teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C,
denná teplota od + 25 do + 27  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s.     

V utorok 1. 5. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od  + 12 do + 14
̊C, denná teplota od + 26 do + 28  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 2. 5. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v utorok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 11 do + 13
̊C, cez deň od + 26 do + 28  ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s.     

Vo štvrtok 3. 5. predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C, cez
deň od + 23 do + 25  ̊C. Slabý premenlivý
vietor V smerov do 2 - 4 m/s. 

V piatok 4. 5. predpokladám v našom

regióne podobne ako vo štvrtok, poloob-
lačno, ale popoludní a k večeru pri zväčše-
nej oblačnosti miestami prehánky alebo aj
búrky. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná tep -
-lota od + 8  do + 10  ̊C, denná  teplota od
+ 23 do + 25  ̊C. Slabý  premenlivý vietor J
smerov  do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 5. 5. predpokladám v našom
regióne ochladenie, prevažne veľká oblač-
nosť s občasným dažďom, prehánkami a
ojedinele aj búrky. Množstvo vlahy do 
6 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11  ̊C,
denná teplota od + 19  do + 21  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 6. 5. predpokladám v našom
regióne nestále počasie, polooblačno, po-
poludní pri zväčšenej oblačnosti možnosť
prehánok alebo aj búrok. Množstvo vlahy do
3 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11  ̊C, cez
deň od + 21 do + 23  ̊C. Slabý S, SV vietor
do 2 - 4 m/s.

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓSISKOLA

370
euró

Tel.: 035/7726 999,
0905 489 059

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
a gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

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

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

• a hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések 

Predpoveď počasia 30. 04 - 6. 05

w w w . v a t t i g e o . s k

vö r ö s  at t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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Detičky v materskej škole
v Novej Stráži poznávajú

zeleninu netradičnou for-
mou. Zapojili sa do zábav-
ného projektu VITANAčik
NATURáčik. Firma Vitana už
druhý rok usporiadáva súťaž,
aby podporila budovanie po-
zitívneho vzťahu detí k zele-
nine. Po splnení  súťažných
úloh: na plagáty nalepené
symboly z obalov Vitana Na-
tur, vyzdobená trieda, na-

učená pesnička a indiánsky
tanček ich navštívili VITA-
NAčikovia NATURáčikovia,
aby sa zabavili a natočili
krátke video do súťaže. Sta-
rostlivé mamičky pomohli pri
prípravách, deti sa premenili
na Indiánikov, spievali a tan-
covali. Fotky a tanček nacvi-
čený pod vedením pani uči-
teľky Ruženky Fazekašovej
môžete vidieť na stránke fa-
cebook.com/chutnenatur

pod MŠ Komárno Nová
Stráž.

Prosíme všetkých priate-
ľov, známych aj milých ne-
známych, aby hlasovali za
naše video, čo bude možné
od 16. 5. 2012, aby boli dlhé
prípravy našich škôlkarov
ocenené peknou výhrou. Vo-
pred ďakujeme za Vaše
hlasy. 

Beáta Csóková PaedDr.
MŠ Komárno – Nová Stráž

Stratila sa šperkovnica

Uznesením Mestského zastupiteľstva v
Komárne číslo 625/2012 zo dňa 29. marca
2012 a v súlade s ustanovením § 9a ods.
1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov bol schválený zámer predaja
pozemku priamym predajom, novovytvo-
renej parcely registra „C“ č. 8620/4 o vý-
mere 251 m2, zastavaná plocha, vytvore-
nej geometrickým plánom č. 44269285-
118/2011 zo dňa 07.11.2011 z parcely re-
gistra „C“ č. 8620 o výmere 705 m2, za-
stavaná plocha, vedenej na LV 6434 v
k.ú. Komárno, s vecným bremenom, na-
koľko na pozemku sa nachádzajú inži-

nierske siete, najmenej za cenu vo výške
13 564,- eur.  

Podmienky zámeru predaja nehnuteľ-
nosti priamym predajom sú zverejnené na
úradných tabuliach Mesta Komárno, a na
internetovej stránke mesta : www.ko-
marno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o ma-
jetkoch, ktoré sú predmetom priameho pre-
daja poskytne Mestský úrad v Komárne,
Oddelenie správy majetku, na adrese 945
01 Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č.
dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319, 035/2851 379. 

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
O Z N á M E N I E

zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno 
priamym predajom 

Záhadným spôsobom prišla o svoje šperky
v hodnote za asi 1 000 €,  79 ročná pani

z Komárna. Dôchodkyňu asi pred dvomi
týždňami na ulici oslovila neznáma žena. Tá
jej povedala, že majú spoločných známych,
na ktorých si spolu zaspomínali. Csoma Er-
zsébet, tak sa  predstavila žena, ktorá  sa
starenky opýtala, či by pre ňu nemala nejakú
prácu. Keďže na starú paniu urobila  dojem
a pôsobila dôveryhodne navrhla jej, aby jej
za 2 € poumývala schodište. Žena  teda pri-
šla, schody umyla a nezabudla použiť známu
fintu s pohárom vody. Zatiaľ čo jej dôchod-

kyňa v kuchyni pripravovala piť, šikovná
upratovačka  zrejme využila príležitosť a po-
riadne sa v domácnosti porozhliadla. Pri od-
chode si dokonca s dôchodkyňou dohodla aj
ďalšie umývanie schodiska na budúci týž-
deň.  

Spokojnosť pani Edity však netrvala dlho.
Zakrátko si  všimla,  že šperkovnica, v ktorej
mala svoje prstene, retiazky, obrúčky a ná-
ramky je preč.  Spolu so záhadnou ženou to-
tiž záhadne zmizli aj jej  šperky.  

Dôverčivú dôchodkyňu upratovacie služby
vyšli v tomto prípade skutočne draho.

VITANAčik NATURáčik v materskej škole Nová Stráž

Sociálna poisťovňa po-
kračuje v projekte roz-

širovania elektronických
služieb pre svojich klien-
tov. Ako prvú službu vlani
predstavila elektronickú
komunikáciu s odvádza-
teľmi poistného – zamest-
návateľmi, ktorá je veľmi
úspešná - už viac ako 99,6
percenta zamestnávateľov
posiela Sociálnej pois-
ťovni svoje výkazy elek-
tronickou formou. Opýtali
sme sa riaditeľky pobočky
v Komárne Mgr. Silvie
Szomíkovej, v čom spo-
číva rozšírenie  nimi po-
skytovaných služieb?

„Druhá služba, ktorú So-
ciálna poisťovňa ponúka v tý-
chto dňoch, je elektronická
komunikácia s poskytova-
teľmi zdravotnej starostlivosti
(zdravotníckymi zariade-
niami, lekármi,  súkromnými
a štátnymi ambulanciami),
ktorí Sociálnej poisťovni po-
skytujú zdravotné výkony na
účely sociálneho poistenia
(ide napr. o vyplnenie žia-
dostí o nemocenské, oše-
trovné, tlačivá pri pracovných
úrazoch a pod.). Namiesto
papierových dokumentov
budú môcť lekári podobne
ako zamestnávatelia posie-
lať svoje výkazy, ktoré im pre-
pláca Sociálna poisťovňa,
prostredníctvom internetu. 

Pre lekára to bude zna-
menať zrýchlenie procesu
úhrady (vykázania zdravot-
ných výkonov, kde  stačí za-
slať elektronický základný
zúčtovací doklad bez fak-
túry), zníženie administratív-
nej zaťaženosti a nákladov
(bezpapierová komunikácia,
odstránenie nákladov na 
poš tovné) a okamžitý prístup
k informáciám cez portál So-
ciálnej poisťovne SES (reali-
zované úhrady, chybové hlá-
senia, prehľady a pod.). No-
vinkou bude aj možnosť vy-
generovania potvrdenia o
úhrade za zdravotné výkony
na účely účtovníctva. 

Zavedením tohto projektu
do praxe v žiadnom prípade
nedôjde k navýšeniu práce
lekára, ale  len o zmenu spô-
sobu komunikácie v pro-

spech všetkých účastníkov.
Na druhej strane, automa-

tizácia procesov bude pre
Sociálnu poisťovňu predsta-
vovať zjednodušenie komu-
nikácie s  lekármi, ušetrenie
času a prostriedkov v porov-
naní so súčasným dvojkro-
kovým spracovávaním pa-
pierových podkladov (sa-
motný papierový základný
zúčtovací doklad a faktúra) a
automatizáciu spracovania
elektronického základného
zúčtovacieho dokladu od
jeho prijatia až po samotnú
úhradu na účet lekára.

V súčasnosti Sociálna po-
isťovňa v súčinnosti s vybra-
nými lekármi a dodávateľmi
ambulantných softvérov
spustila testovaciu prevá-
dzku projektu. Do konca ap-
ríla sa predpokladá úplné
doladenie programového vy-
bavenia a príprava na nábeh
do produkčného prostredia.
V pobočkách Sociálnej po-
isťovne je už v súčasnosti
možné bezplatne a na poč-
kanie požiadať o prístup k
novej elektronickej službe,
ktorá bude plošne 2 700 po-
skytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti sprístupnená v
máji 2012. Zamestnanci So-
ciálnej poisťovne lekárom pri
zriaďovaní tejto služby
ochotne poradia“ – uviedla
riaditeľka pobočky.

-bj-

Sociálna poisťovňa aj 
s lekármi elektronicky  

Sociálna poisťovňa upozorňuje svojich klientov na podvodné konanie pri vymá-
haní pohľadávok.

Viacerí klienti dostali list s logom Sociálnej poisťovne a adresou odosielateľa Nevädzová
2030/8, 821 01 Bratislava (bez pečiatky), podpísaný Ing. Miloš Peterka, riaditeľ úseku vy-
máhania pohľadávok, v ktorom ich žiada o zaplatenie dlžného poistného na číslo účtu
13733430/5200. Sociálna poisťovňa varuje klientov, aby neuhrádzali na tento účet žiadne
platby – číslo účtu nepatrí Sociálnej poisťovni a Ing. Miloš Peterka nie je zamestnancom
Sociálnej poisťovne. V prípade doručenia podobného listu odporúčame klientom kontak-
tovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa - ústredie podá v tejto súvislosti trestné oznámenie orgánom činným
v trestnom konaní. Komunikačný odbor SP

VAROVANIE pred neoprávneným vymáhaním pohľadávok



1� DELTASZÓRAKOZÁS 

6.55 Ma reggel 9.00 Rex rómában 9.50 Koldus és királylány  11.25 A
világ meséi  12.01 Híradó 12.05 Zöld Tea 12.40 A Szövetség 13.35
Marslakók 14.05 Acher kalandja Ausztrál kalandfilm 15.50 Retró ka-
baré 16.20 William és Kate Am.–ném. rom. film 17.55 Sharpay csil-
logó kalandja Am. filmvígjáték 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00
Időjárás-jelentés 20.10 Marslakók, 41. 20.40 Hacktion II. Magy. sor.,
11. 21.40 Üvegtigris 1. 23.25 Éjszakai rohanás Amerikai film

6.55 Ma reggel 9.00 A szövetség. Bibliavetélkedő 9.55 P@dtársak,
11/3. 10.50 Hagyományok őrzői 11.05 Magyar rock 12.01 Hírek
12.25 Vízkereszti boszorkányok 14.10 Vers mindenkinek 14.15 Retro
humor 15.05 Família Kft. 15.35 MacGyver 16.20 Eurovíziós Dalfesz-
tivál 2012 – Klip 16.25 Enid Blyton 16.55 A Nyereg Klub, 31. 17.20 Liz-
zie McGuire 17.40 Robbie, a fóka 18.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban
18.50 A bűvös körhinta, 19.00 Fekete macska  20.00 Híradó 20.35
Ábel az országban 21.35 A névtelen vár 22.35 Alatriste kapitány 

7.25 Törzsasztal (ism.) 8.20 Misi, a víziszörny Ang.–ném. játékfilm
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 A botcsinálta doktor. Magy.
tévéfilm 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Kívánságkosár 14.15 Illényi
Katica és testvérei, 1. Koncert 15.15 100 éve történt Nem tudok
maga nélkül élni! 15.20 Rebecca, az első feleség  17.00 Kisváros. Té-
vésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Meteo 18.40 Egy tiszta
nő. Angol tévéfilmsor., 4/1–2. 20.25 Háború a nemzet ellen. Magy.
dok. filmsor., 4/1. 21.45 Dunasport 21.55 Tűzveszély. Am.– ang.–d.-
afr.–francia játékfilm 23.35 Sportaréna

6.25 TV2 Matiné 10.55 EZO TV 12.30 Múmia – Az elveszett tekercs
nyomában 13.45 A kiválasztott 14.45 Monk 15.45 Bűbájos boszor-
kák  16.45 Cápamese 18.30 Tények 19.05 Shrek 2. 20.50 NCIS IX.
21.50 NCIS: Los Angeles 22.45 Kenósorsolás 22.50 Hatalmas szív 

7.00 Kölyökklub 10.00 Míg a halál el nem választ 11.00 A fehér csóka
Am. vígjáték 12.45 Viszem a bankot  14.30 Szívtelen bosszú Am.
krimi 16.25 Csonthülye 2. 17.20 Teresa  18.30 Híradó – esti kiadás
19.00 Alvin és a mókusok  20.10 Fókusz 20.50 Hidalgo – A tűz óce-
ánja  23.30 Rómeó és Júlia Am. film

STORY TV
13.05 Miért nősültem meg? Am. vígjáték 15.05 Quinn doktornő II.,
21. 16.05 Flipper legújabb kalandjai, 16. 17.05 Gyilkos sorok 18.00
McLeod lányai 19.00 Poirotnovellák.  20.00 ÁtVágó 21.00 Kém-
játszma. 23.00 NCIS II., 13. 

14.00 Már megint bérgyilkos a szomszédom 15.55 Amerikai taxi
17.40 Taxi 2. Fr. akcióvígj. 19.20 Pofa be! 21.00 A maszk. Am. akció-
vígjáték 22.55 A klánok háborúja

VIASAT
8.20 Gyilkos sorok 9.15 Gyilkos számok 10.15 Fletch 2. 12.05 Balek-suli
Amerikai vígjáték 14.00 Austin Powers – Aranyszerszám  15.55 Le a
fejjel! Magy. vígjáték 17.40 Damaszkusz kincse  19.30 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi I., 21.20 Éden Hotel 2. Stratégiai játék
22.20 Életfogytig 

8.35 Családi vetélkedő 9.20 Rocca parancsnok  11.05 Viharos sze-
relem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Konyha-
titkaim 14.20 Vad angyal  15.05 Őrült szerelmesek  16.00 Hírek,
sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás
20.10 A lovak paradicsomában 21.40 Riporterek 22.05 Éjszakai hírek,
sporthírek 22.25 Manara felügyelő  23.15 Őrült szerelmesek 

9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben 10.55 Nemzetiségi hírek
11.00 Fókusz – család 11.40 Apáink öröksége Dok.film 12.10 Élő kör-
kép 12.35 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Autószalon
13.50 Lefújva. A hétvége mérkőzései 14.30 Sportvisszhang 15.10
Jégkorong NHLmagazin 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi maga-
zin 16.30 Fókusz  16.55 Tudomány és technika 17.25 Munkapiac
17.30 Körzeti híradók 18.00 A szépség szimbólumai 18.30 Mese
18.45 Eva Siracká 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyó-
gyászat 20.55 Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 21.55 Mun-
kapiac 22.00211-es cella. Fr.–sp. thriller

MARKÍZA
9.20 Rex felügyelő 10.15 Kettős árulás Amerikai–kanadai film 12.00
A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi II., 24/15. 15.55 Hírek 16.00
NCIS VI. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm  21.20
Csehország és Szlovákia hangja 22.25 Beugró 23.10 Éjszakai hírek
23.35 Az Angyal Am. akciófilm

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.35 Panelházi történetek 10.40 Tomboló tor-
nádók 2011 11.45 Far Cry. 13.45 Az elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben
15.45 Tűzhányó 18.00 Bírósági akták - speciál 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30
A Geissen család 22.30 Éden Hotel  23.30 Hivatásosok 201

9.00 Csipkerózsika 10.00 A világ meséi 10.20 Koldus és királylány Olasz
családi film, 2/2. 12.01 Híradó 12.05 Mindenből egy van 13.00 Hack-
tion II., 11. (ism.) 14.00 Vodafone Belvárosi Nagydíj 17.00 Koncert Ma-
jális 19.30 Híradó 20.10 Gettómilliomos 22.10 MR2 Akusztik+ a
Müpából 23.35 Tudorok

6.55 Ma reggel 9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban  9.25 A bűvös kör-
hinta, 26. 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nyereg Klub, 31. 10.30 Lizzie
McGuire 10.50 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 – Klip 10.55 WTA Nem-
zetközi női tenisztorna 12.10 A múzsa csókja 12.40 Magyar elsők
12.55 Lovas magazin 13.25 1100 év Európa közepén 13.55 A névte-
len vár 14.55 Família Kft. 15.25 MacGyver 16.20 Enid Blyton kaland-
filmsorozata, 24/2. 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Lizzie McGuire 17.35
Robbie, a fóka, 15. 18.20 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 A bűvös
körhinta 18.55 Csipkerózsika 20.00 Híradó, sport 20.30 Ábel az or-
szágban 21.35 Retro 22.25 Gettómilliomos 

7.30 Az állatok világa Ném. ismeretterj. sor. 8.05 Myrsky, a juhászku-
tya Finn játékfilm 9.40 Zebra 10.50 1könyv 11.00 Kivilágos kivirrad-
tig Magy. játékfilm 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Illényi
Katica és testvérei, 2. 15.25 Rebecca, az első feleség. Ol. sor., 2/1.
17.00 Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Meteo
18.35 Egy tiszta nő 4/3–4. 20.20 Úrvacsora. Svéd játékfilm  21.40
Dunasport 21.45 Az ígéret szép szó 23.50 Lamantin Jazz Fesztivál
2011. A Lamantin Jazz tábor

6.00 TV2 Matiné Rajzfilmek 10.00 Lucky Luke – Irány a Vadnyugat
11.35 A Jetson család Am. anim. film 13.05 Híd Terabithia földjére.
Am. családi kalandfilm 14.55 Lökött örökösök16.35 Lemony Snicket
– A balszerencse áradása. 18.30 Tények 19.05 Harmadik Shrek Am.
anim. vígjáték 19.35 Jóban-rosszban 20.50 Zorro álarca Am. kaland-
film 22.50 Kenósorsolás 23.20 Lesz ez még így se! Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub  10.05 Mélytengeri élővilág 10.45 A javulás útja
12.35 Hullajó hullajelölt Francia krimivígjáték 14.25 Az oroszlán Fran-
cia akciófilm 16.30 Aranyeső Yuccában 18.30 Híradó 19.00 Dr. Do-
little Amerikai vígjáték 20.35 Godzilla Amerikai kalandfilm

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 Beethoven 2.  15.05 Quinn doktornő II.
Amerikai sorozat, 22. 16.05 Flipper legújabb kalandjai 17.05 Gyilkos
sorok III. Amerikai krimi, 22. 18.00 McLeod lányai  19.00 NCIS 20.00 Át-
Vágó 21.00 Eltanácsolt tanácsadó. Amerikai vígáték 23.00 NCIS II., 14. 

13.10 Rövidzárlat. Amerikai akcióvígjáték 15.05 A maszk. Am. akció-
vígjáték 17.00 Mrs. Doubtfi re – Apa csak egy van. Am. vígjáték 19.20
Hipervándor. Am. sci-fi akciófilm 21.00 Gyilkos nap. Amerikai akcióth-
riller 23.30 Kémjátszma. Amerikai akcióthriller

VIASAT
7.15 A kifutó  8.05 A nagy házalakítá 8.55 Gyilkos sorok 9.50 Da-
maszkusz kincse Ol. kalandfilm 11.45 Drágám, terhes vagyok! Am. víg-
játék 13.50 Astro Boy 15.40 Jane Eyre 17.45 Damaszkusz kincse
19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2.,
34. 22.20 48 óra Amerikai akcióvígjáték

7.10 Építs házat, ültess fát! 7.35 Párharc  8.05 Családi vetélkedő 8.45
Pippi, a hosszú harisnya  10.20 Daniel és a szuperkutyák Kanadai–
angol film 12.10 Nők klubja 13.30 No Name aknecolor Tour 2011
14.45 Utazás a Föld középpontja felé 17.50 Párharc  18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek
20.10 Ki mond igazat? 21.00 Lányok a seregben 22.55 Különleges
ügyosztály 23.35 Utazás a Föld középpontja felé

8.35 Szlovák népi hangszerek 9.00 Nők klubja 10.25 Fókusz – munka
10.50 A szépség szimbólumai  11.20 Ján Nemček, a hegedűkészítő
11.35 Élő körkép 12.05 Folklórműsor 12.55 Jablonka 14.00 Sport-
visszhang 14.25 Éjszaka az archívumban 15.50 Napfürdő 16.30 Fó-
kusz 16.25 Ruszin magazin 16.55 A SĽUK fellépése az új Szlovák
Nemzeti Színházban 18.00 Képek a természetből 18.30 Esti mese
18.45 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.50 Idő-
járás 20.00 Molotov. 20.55 Lakótelepi gondok 21.20 Szerelem három
részben 22.45 Pozsonyi Dzsesszfesztivál 2011 23.50 Rendőrségi ma-
gazin

MARKÍZA
8.10 A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége 11.30 A farm 12.40 Dennis, a
komisz újra akcióban 14.15 Oviapu 2. 15.30 Két pasi meg egy kicsi
15.55 Hírek 16.00 Ha igaz volna... 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.40 Ren-
delő a rózsakertben 22.50 Cobra 11 23.50 Kísértetváros Am. vígjáték

JOJ
7.50 Panelházi történetek 8.50 Apuci a pácban  10.45 Örökkön-
örökké Am. vígjáték 13.10 Iveta Bartošová igaz története 14.20 Va-
rázsfa Lengyel kalandfilm 16.10 Shrek 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont I.  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, sze-
retlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika
12.55 Ecranul nostru 13.30 Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 An-
gyali érintés 15.45 Capri  16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Pesty
Fekete Doboz 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Árnyékban harcolók 

5.55 Ma reggel 9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban  9.25 A bűvös kör-
hinta 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nyereg Klub, 32. 10.30 Lizzie McGuire
10.55 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 – Klip 10.55 WTA Nemzetközi női te-
nisztorna 12.25 Világörökségeink 12.50  motorsportmagazin 13.20 Ba-
rangolások öt kontinensen 13.45 1100 év Európa közepén 14.15 Retro
15.05 Família Kft. 15.35 MacGyver 16.20 Eurovíziós Dalfesztivál 2012
– Klip 16.25 Enid Blyton  16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire 17.40
Robbie, a fóka 18.25 Maci tv 19.00 Capri 20.00 Híradó 20.30 Angyali
érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Retro 23.05 Tudorok 

7.30 Híradó 7.35 Majális után Magy. ismerett. film 8.30 Híradó 8.35
Heuréka! Megtaláltam! 9.05 Önök kérték 10.00 Család-barát 10.50
1könyv 12.00 Híradó 15.40 Magyar elsők 16.00 Kogart kiállítások
2006–2011  16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Sakk, Kempelen úr 20.00 A nagy
trakta  21.40 Hírek 21.50 Dunasport 21.55 Kultikon 22.50 A Magyar
Virtuózok Kamarazenekar Koncert, élő 23.45 Új régi hang Népzene

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO TV 12.30 Winnetou bosszúja. Ném. film 14.20 Marina, 55.
15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben, 40. 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek
23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények este

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély,
161. 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 75.
14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20
Teresa., 48. 18.30 Híradó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. szá-
zad  23.45 Refl ektor 0.00 Ments meg! 

STORY TV
2.20 McLeod lányai13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 105. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai,
18. 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS  20.00 Át-
Vágó 21.00 A hidegsebész  22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS  

14.00 Végzetes buli. Kanadai thriller 15.45 Pofa be! Francia vígjáték
17.20 Hipervándor 19.00 25 millió fontos váltságdíj. Angol kaland-
film 21.00 Az ötödik elem.  23.20 A határvonal

VIASAT
7.25 A kifutó  8.15 A nagy házalakítás 9.10 Gyilkos sorok  10.10 Da-
maszkus kincse 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakítás  14.45 Shark
– Törvényszéki ragadozó 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Nyomtalanul 18.30 A nagy házalakí-
tás 19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden
Hotel 22.20 CSI: A helyszínelők 23.15 Shameless – Szégyentelenek

8.00 Párharc 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Rocca parancsnok 11.05 Vi-
haros szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Munkapiac 13.45
Taxi 14.15 Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthí-
rek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem  17.20 Szakácspárbaj
17.50 Párharc  18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 Az esőcsináló  22.20 Hírek, sport 22.40 Őrült
szerelmesek 23.35 Rocca parancsnok 

10.30 Orosz magazin 10.55 Hírek magyarul 11.05 Az ottomán kul-
túra a bronzkorból 11.30 Odüsszeusz utazásai 12.00 Élő körkép 12.25
Kulturális körkép 12.30 Folklórműsor 13.10 Utak 13.40 Família 14.10
Az érc művészei 14.50 A szív.  15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz
17.05 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái.
18.30 Esti mese 18.35 A szlovák nyelv kulisszatitkai 18.50 Tesztm-
agazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Vincent Ro-
sinec operatőr portréja 20.50 Ügyintézés a hivatalokban 21.30
Kommentárok 22.15 Az erdő mögött 

MARKÍZA
9.30 Rex felügyelő 10.30 Csapdában 12.10 Eltűntnek nyilvánítva13.05
Hírek 13.10 Mr. Bean 13.35 Egyről a kettőre  14.05 A farm 15.30 Két pasi
meg egy kics15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Hír-
adó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.15 Teljesítjük legtitkosabb
álmát 22.15 Trauma 23.10 Híradó 23.35 Egyedülálló nő megosztaná 

JOJ
7.00 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek 10.10 Varázsfa  12.00
Híradó 13.00 Dr. Csont I., 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden
Hotel  16.00 Hivatásosok, 10. 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történe-
tek21.30 Dr. Csont I. 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők

Hétfő, április 30 Kedd, május 1 Szerda, május 2
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Programajánló

ÉSZAK-KOMáROM:
Duna Menti Múzeum, Nádor utca 8: Kocsis
Ernő 75. születésnapja alkalmából rendezett ju-
bileumi kiállítás. Megtekinthető június 8-ig.
Limes Galéria: Štefunkó-Szabó Erzsi kiállítása
május 13-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium: III. Generációk talál-
kozója. Idén már harmadik alkalommal, 2012.
május 11-én kerül megrendezésre a Selye János
Gimnázium által szervezett „öregdiák sporttalál-
kozó“. Ebben az évben a foci mellett a röplabda
is szerepet kap. A sportnap 9.30-as megnyitója
után 10 órától három alapiskola diákjai mérik
össze erejüket fociban és röplabdában. Délután
3 órától este nyolcig pedig a majd 4 évtized alatt
végzett öregdiákok játszanak.
Jókai Színház: április 30., 11.00 A régi nyár,
május 2., 11.00 Az ördög nem alszik, május 5.,
19.00 Sári bíró.

KABáTFALU, SZARVASVáR:
Május 12-én 5. Puszták Népe – lovas viadal.
Program: 10.00 szertartás és viadal, 14.00 harci
bemutatók, szabadidomítás, fogathajtás, soly-
mászbemutató, 20.30 máglyagyújtás. Belépő-
jegy: 3 €, 13 éves korig 1,50 €, 3 éves korig in-
gyenes. 
Városi Művelődési Központ, Vár út 1:
Egészség klub: Május 14-én, 18.00, szlovák és
magyar nyelven
Különböző meditációs technikák – aktív és
passzív meditációk – előadás gyakorlatokkal.
Imi Mystic, szlovák és magyar nyelven. 
Belépődíj: 2 €.

DÉL-KOMáROM:
Klapka György Múzeum főépülete: Klapka
György halálának 120. évfordulójára rendezett
„…. Klapka György a fővezére ” című időszaki ki-
állítás. A múzeum saját anyaga mellett Fenyvesi
Csaba, Hermann Róbert történész és Máday
Norbert gyűjteményéből származó korabeli met-
szeteket mutatnak be az 1848-49-es szabad-
ságharcról és az események komáromi vonat-
kozásairól. 

KARVA:
MáJUS 1., ÉLJEN MÁJUS ELSEJE A RETRÓ
JEGYÉBEN!
Felidézzük a Május 1-jei hangulatot és a hagyo-
mányos hazai ízeket !
15.00 Májusfa állítás
15.30 Hagyományos májusi felvonulás
17.00 - 20.00 A Südi Iringó tánccsoport fellépése
Karvai Hagyományőrzők - mozgalmi indulók

A Kis-Duna Menti Rockszínház fellépése
20.00 Karaoké a retró jegyében - Győri Gábor
A Dunakorzón megkóstolhatók és megvásárol-
hatók a következő ínyencségek: vadpörkölt, du-
nai sült keszeg, karvai kemencés lepény, tej- és
sajtkülönlegességek, mangalica specialitások,
falusi disznótoros finomságok, tökmagolaj, al-
malé, borkülönlegességek sör és virsli. Öltöz-
zön a kor divatjának megfelelően! A legeredetibb
viseletben korzózókat megjutalmazzuk. Korabeli
vásári fotózást kínál Kádár Ferkó hangulatos fo-
tószínháza.

IZSA:
A XXIII. Lovasnap programja:
április 30.
Duna-part, színpad

18.00 Májusfa állítás, 18.30 A Döme Károly Alap-
iskola kultúrprogramja, 20.00-24.00 Disco
Május 1.
10.00  Díszmenet a Duna-partra 
10.30-tól Megnyitó, a Visegrádi Szent György 

Lovagrend bemutatója
11.15 Matica slovenská helyi szervezete 
11.25 Kisködmön táncegyüttes
11.45 Lovas játékok 
12.15  Ifjú pántlika fúvószenekar, Pósva zenekar 
13.15 Lovas játékok 

13.45 Gyöngyös bokréta, Viza énekcsoportok 
14.30 Lovas játékok 
15.00 Napraforgó citerakör Almásfüzitő 
15.30 Lovas játékok 
16.00 Ifjúsági Klub Izsa 
16.15 Zumba

Az egész rendezvény alatt lovagoltatás, ugráló-
vár, zene, frissítők várják a vendégeket, vala-
mint INGYENES csónakáztatás a Dunán, ide-
genvezetés a Leányvárnál. Belépő 2 euró, a
díszmenettel felvonulók részére INGYENES, par-
kolás INGYENES!

NEMESóCSA:
Szabadtéri színpad: BÚCSÚI BULI a Vegas
Club szervezésében, május 5-én 20.00- 4.00.
Sztárvendég: MC HAWER & TEKKNŐ. Élőzene:
MESZI TEAM, disco music: PIET NORMAN & DJ
DOKI /Vegas Deejay Team/. SÜLT ÉTELEK: PE-
CSENYE , KOLBÁSZ. Belépés ingyenes.

KAMOCSA:
Oáza Camp tábor: 5. OFF ROAD találkozó má-
jus 4., 12:00 - május 6., 16:00, Off road tulajdo-
nosok és rajongók találkozója. 

NAGyMEGyER:
Városi Művelődési Központ:
A Nagymegyer másik arca című fotókiállítás má-
jus 11-ig tekinthető meg.
Május 1-jén 10.00 - Királyi borudvar,  játszóház
gyerekeknek, Kovács-Magyar András előadása a
Mátyásfánál, 14.00 - Mátyás király udvara - kö-
zépkori mutatványok, Janiga József Művészeti
Alapiskola tánccsoportjainak fellépése, 19.00 -
Lagzi Lajcsi és zenekara fellépése, 20.30 - Lán-
goló Ördögök – tűz-zsonglőr bemutató.

GyőRÚJBARáT:
Május 11-13. - X. Nemzetközi jótékonysági mo-
toros találkozó - nemcsak motorosoknak. Rock-
fesztivál: Lord, Tankcsapda, Ismerős Arcok,
Blues Company, Arcadia, Aurora, Big Man Band,
Ossian, Mobil Mania, Dogs.

Horoszkóp
KoS

Úgy érzed, a kapcsolat által te magad is
többnek látszol, mint amilyen valójában
vagy. Persze nem minden partner őszinte
és becsületes, figyelj oda, nehogy párod,
vagy valamelyik üzletfeled átverjen!

BIKA
Szeretnél egy kicsit elvonulni a világtól,
bezárkózni otthonod biztonságot jelentő
falai közé, de a család miatt nem teheted
meg. Az a maximalizmus, amellyel meg
akarsz felelni, felőröl.

IKReK
A kockázatvállalás a szerelem terén jel-
lemző lesz a héten, vigyázz, nehogy meg-
gondolatlanul beleugorj egy olyan kapcso-
latba, amit később megbánhatsz.

RáK
Eljött az ideje otthonod csinosításának,
átrendezésének. Megteheted, hogy az
egész lakást csatatérré változtatod, hogy
a káoszból kialakuljon egy új rend, de sok-
szor elég pár apró változtatás.

oRoSzláN
Tartozásaidat most csak komoly nehéz-
ségek árán tudod visszafizetni, de az sem
kizárt, hogy csúszol a fizetési határidővel.

Szűz
Mindent megteszel, hogy javíts anyagi kö-
rülményeiden, de most elsősorban azért
vágysz a pénzre, hogy fényűzőbb életet él-
hess, megvalósíthasd terveidet. De vigyázz,
a könnyen jött pénz könnyen el is mehet!

MÉRleg
Nagyon romantikus és érzelmes a hangu-
latod. Feltétel nélkül elfogadod szerelmed,
akinek a biztatására elkezdhetsz tanulni
idegen nyelvet, vagy magasabb szintű ta-
nulmányokba kezdhetsz.

SKoRPIó
Azok a barátok és társak, akik nem egy
szellemi színvonalon vannak veled, un-
tatni fognak a héten. Feltűnhet körülötted
valaki, aki komoly segítséget nyújthat
életed előremozdításában.

NyIlAS
Szenvedélyes leszel a héten, ami komoly
feszültséget eredményez mind önmagad-
ban, mind a partneredben. Mindent te ma-
gad szeretnél irányítani, még a partnere-
det is.

BAK
Beszédessé válsz és nyitottá. Szívd fel az
információkat, és rögtön alkalmad is adó-
dik megmutatni a társaságnak, milyen jól
informált és kommunikatív vagy.

VízöNTő
Munkádban most siker kecsegtet, talán
lehetőséget kapsz az előléptetésre. Ettől
még maradj nyugodt, és végezd munká-
dat higgadtan.

HAlAK
Eltökélten küzdesz céljaidért, sikerre való
törekvésed nem ismer határokat, most
minden érzelmi és lelki energiádat egy
dologra fókuszálod. Ha kitartó és türel-
mes leszel, biztosan sikerülni fog.



1�BULVÁRHÍREK

5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.15 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán 11.10 Kasszasiker  12.01 Híradó, sporthí-
rek 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Marslakók, 42. 14.00 Négy szel-
lem 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 FÁBRY
22.50 Az ESTE 23.25 Magamra találva Amerikai krimi

5.55 Ma reggel 9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.25 A bűvös körhinta
9.35 Enid Blyton 10.05 A Nyereg Klub, 33. 10.30 Lizzie McGuire 10.55
WTA Nemzetközi női tenisztorna 12.25 Néprajzi értékeink 12.30 Másfél
millió lépés Magyarországon 13.20 1100 év Európa közepén 13.45 Retro
15.05 A Black Rose vár titka 15.30 MacGyver 16.20 Enid Blyton  16.50 A
Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire17.40 Robbie, a fóka, 18.25 Maci tv 19.00
Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.30 Angyali érintés 21.20 Ma-
radj talpon! 22.15 Hogy volt?!... 23.25 Elcserélt szerelem 

7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.35 Közbeszéd  9.00 Világ-Nézet
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Pannon expressz 11.30 Tér-
kép 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hagyaték 14.40 Határtalanul magyar
15.10 Száműzött magyar irodalom 15.40 Hazajáró pillanatok 15.45
Zakopánei üvegfestészet 15.45 Gdanski anzix Magy. dok.film 16.30
Térkép 17.00 Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.05 Sakk, Kempelen úr  20.00 Egri csillagok21.25 Hírek
21.30 Dunasport 21.35 Kultikon 22.30 A Muzsikás együttes.

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Tiszta szerencse 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 44. 18.30 Tények  19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20
Spancserek Am. vígjáték 23.25 Aktív 23.55 Tények este

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély
10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba
szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20 Teresa., 49. 18.30
Híradó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Meg-
apiranha Am. akciófilm 23.30 Tudorok

STORY TV
12.20 McLeod lányai IV., 8. 13.15 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem
tengere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legújabb kalandjai, 19.
17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai  19.00 NCIS II., 15. 20.00 Át-
Vágó 21.00 Miss Marple: Könnyű gyilkosság  23.00 Frank Riva, 5. 

13.35 Tuti seft. Am. vígjáték 15.15 25 millió fontos váltságdíj. Ang. ka-
landfilm 17.15 Marabunta – gyilkos hangyák. 19.00 Fantomas a scot-
land Yard ellen.  21.00 Oceans Thirteen – A játszma folytatódik. 

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás  8.30 Gyilkos sorok 9.30 Nyomtalanul 10.25
Columbo: Gyönyörű gyilkos 11.55 A dadus 12.55 A nagy házalakí-
tás13.55 Shark 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.35 Nyomtalanul 18.30 A nagy házalakítás  19.30
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 22.20
CSI: A helyszínelők  23.15 Nikita 

8.00 Párharc 8.30 Családi vetélkedő 9.20 Rocca parancsnok 11.05 Vi-
haros szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Munkapiac 13.45
Slávia Kávéház 14.20 Vad angyal, 161. 15.05 Őrült szerelmesek 16.00
Hírek16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj
17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Családi vetélkedő  21.00 9. A osztály 21.35 Doktor House 22.20 Hírek
22.40 Őrült szerelmes 23.35 Rocca parancsnok 

9.00 Nők klubja  10.20 Magyar magazin 10.50 Hírek magyarul 10.55 Fó-
kusz 11.35 A világ utcái 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 12.55 Ügy-
intézés a hivatalokban 13.25 Rendőrségi magazin 13.55 Egyházi magazin
14.20 Anton Augustín Baník portréja 14.50 Trezor 15.30 Horgászm-
agazin 15.55 Roma magazin 16.30 Fókusz 16.55 Szlovákok a nagyvilág-
ban. Ausztria 17.30 Körzeti híradók 18.00 Édenkertek 18.30 Mese 18.40
Gyerekek a gyerekekről 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Fel-
szabadítók 20.55 Spektrum 21.30 Kommentárok 22.05 Lámpák alatt

MARK˝ZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő  10.10 Káprázat  11.55 Eltűnt-
nek nyilvánítva 12.50 Hírek 12.55 Sue Thomas: FBI 13.55 Egyről a ket-
tőre  14.25 Hírek 14.30 Cobra 11 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A
farm 21.40 Rendelő a rózsakertben 22.50 Híradó 23.15 Cobra 11 

JOJ
7.00 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Éden Hotel 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 C.S.I.: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó
17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont  22.30 Éden Hotel
23.30 Gyilkos elmék

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30
Aranymetszés 11.00 Örkény 100 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek
12.05 Borászok Borásza Díjátadó gála 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől
talpig 13.40 A világ madárszemmel 14.35 A tökéletes csapat 16.35
Biblia vetélkedő 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Éjszaka a parton
Am.–ausztrál film 21.50 9 1/2 randi Magy. film 23.25 Nagyon zene. 3.

5.59 Újszövetség, 1–2. 6.50 Magyar népmesék 7.30 Rajzfilmsoroza-
tok 9.15 Enid Blyton  9.40 A Nyereg Klub 10.05 Lizzie McGuire, 35.
10.30 Életmód magazin 10.55 WTA Nemzetközi női tenisztorna 12.00
Marslakók 13.50 A sárospataki könyvek 14.20 Magyarország törté-
nete 14.50 Gyerekeknek 16.05 Legyél te is Bonca! 17.15 Pocok, az ör-
dögmotoros 18.00 Mi csoda  18.25 A bűvös körhinta 18.35 Geronimo
Stilton 19.00 Melissa és Joey  19.25 Waczak szálló  20.00 Híradó
20.30 A tökéletes csapat  22.25 Munkaügyek – IrReality Show 23.20
TeleSport. Bp. Honvéd–Kaposvári Rákóczi bajnokilabdarúgó- mérkőzé

6.25 A vértesi példa 7.10 A száztizenegyes. Tévéfilm 8.15 Magyaror-
szág 2000 8.45 Duna anzix 9.00 Daktari 10.00 Zarándokutakon 10.30
Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.10 Lyukasóra 12.40
Mindennapi hősök 13.05 Heuréka! Megtaláltam! 13.35 Sírjaik hol dom-
borulnak 14.00 Talpalatnyi zöld 14.30 Pannon expressz 15.00 Ha-
gyaték Vajdahunyadvár 16.00 Hindenburg 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.30 Hogy volt?! 19.30 Párizsi élet. Közvetítés a Vígszín-
házból, felvételről (1984) 22.40 MÜPART. The Qualitons a Művésze-
tek Palotájában

6.25 TV2-matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem! 10.30 Babavilág
11.00 9 hónap 11.30 Tűsarok 12.00 BL-magazin 12.30 Én is szép va-
gyok 13.00 TopSpeed 13.30 AutóGuru 14.00 Sheena, a dzsungel ki-
rálynője 15.00 Bűbájos boszorkák  16.00 Rejtélyek kalandorai 17.00
Sas-kabaré 18.00 Nagy takarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív extra
19.35 Men In Black Am. akcióvígjáték 21.25 Segítség, elraboltam
magam! 23.20 A szabadság útján 

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago  10.30 Asztro-show 11.25 Házon
kívül (ism.) 11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkeményebb melói Am.
dok.sor., 7. 13.35 Lost – Eltűntek  14.35 Castle. Am. krimisor., 3–4.
16.35 Pusztító tornádó  18.30 Híradó – esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Csillag születik –2012, élő 21.50 Kelly hősei Am. akciófilm

STORY TV
8.00 Dallas 12.00 Túrakommandó 12.30 McLeod lányai 15.30 Flipper
legújabb kalandjai, 16-17. 17.30 Lassie 18.00 Dolmen – Rejtelmek szi-
gete 20.00 Már megint bérgyilkos a szomszédom 22.00 A hetedik
mennyország. Am. film 23.50 Autogram

13.30 Folytassa, Kleo! 15.15 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 16.55 Az ötödik
elem 19.15 Sárkányölő lovagok 21.00 Kőagy őrnagy. Am. vígjáték
22.50 Melquiades Estrada három temetése

VIASAT
6.15 Zsírégetők 8.00 10 évvel fiatalabb: A kihívás – Mi történt azóta? 3-
4. 10.00 Columbo 11.25 Jane Eyre 13.25 Szívek szállodája 14.20 Szex és
New York light 15.25 Éden Hotel 17.25 Tibor vagyok, de hódítani aka-
rok! 19.10 Kutyátlanok kíméljenek 21.00 Álomcsapda  23.40 Fűrész IV.

7.45 Alíz Csodaországban 8.10 Fidlibum meséi 8.40 Sportvetélkedő
gyerekeknek 9.05 Találd ki, ki hívott meg 9.35 Családi vetélkedő -
speciál 10.25 9. A osztály 11.05 Az apám így is úgy is megnyúz  12.25
Topsztár 13.20 Autószalon 14.15 A szerelem korszakai 16.00 Kelekó-
tyák 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15
Drot kisasszony 22.45 Sporthíradó 22.55 39 lépcső Ang. thriller

8.50 Hétvége  9.15 Hallássérültek tévéklubja 9.40 Ügyintézés a hiva-
talokban  10.10 Lakótelepi gondok  10.35 Štefánik – a hős története
11.35 Tudomány és technika 12.05 Öt perc múlva tizenkettő. Ifjú-
sági vitaműsor 12.55 Kapura 13.40 Farmergazdaságok 14.00 Jégko-
rong-vb 2012. Svájc–Kazahsztán 16.50 Mozdulj! Vízi sportok 17.15
Úton. Dél-Tirol 17.45 Jégkorong-vb 2012 Kanada–USA 20.00 Jégko-
rong-vb 2012 Csehország-Svédország 22.45 A jégkorong-vb koc-
kákban 23.15 Csehszlovák filmhét 23.20 ČT-híradó

MARK˝ZA
7.20 Négyen egy gatyában 2.  9.30 Jóbarátok10.05 Csehország és
Szlovákia hangja  13.45 Az utolsó gyémántrablás. Am. krimivígjáték
15.40 Bajos csajok Am. vígjáték 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A
társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 A farm  22.00 Szex és New York

JOJ
6.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.15 Apai felügyelet Am. film
11.05 Hivatásosok, 11. 12.00 A Delphi-effektus 14.05 Gyilkos határ-
idő 16.05 Beverly Hill-dili  18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Elvarázsolt kas-
tély Am. horrorvígjáték 22.10 Legénybúcsú 2.: Az utolsó kísértés Am.
vígjáték

9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.45 Megkeresni az em-
bert 10.10 Úton-útfélen 10.15 Református ifjúsági műsor 10.25 A
sokszínű vallás 10.40 Evangélikus magazin 11.05 Mai hitvallások
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból... 12.35
Anno 13.05 Tizenötezer pengő jutalom. Magy. tévéjáték 14.20
Euro 2012. Labdarúgó Eb-magazin 15.50 TeleSport. Ferencvárosi
TC–Lombard Pápa Termál FC bajnoki labdarúgó mérkőzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Hírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munka-
ügyek – IrReality show 22.25 A nyelvtanárnő 

7.20 Rajzfilmsorozatok 8.45 Gyermekműsorok 12.05 Így szól az Úr!
12.15 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni az embert 13.05 Úton-
útfélen 13.15 Református ifjúsági műsor 13.35 Evangélikus maga-
zin 14.05 Jelenti magát Jézust 14.00 Mai hitvallások Erdélyi
Géza-portré 14.55 Ars Hungarica 15.20 WTTC Túrautó világbaj-
nokság Magyar futam 17.35 P@dtársat keresünk18.35 A bűvös
körhinta 18.45 Geronimo Stilton 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés,
10/2. 20.00 Híradó, sport 20.30 9 és 1/2 randi Magy. film 22.05 Ti-
zenötezer pengő jutalom 23.20 TeleSport. Ferencvárosi TC–Lom-
bard Pápa bajnokilabdarúgó- mérkőzés

6.55 Bodnárné Magyar tévéfilm 8.50 Magyar elsők 9.05 Másfél-
millió lépés Magyarországon10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében
11.00 Új nemzedék 11.30 Élő világegyház 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.15 Élő népzene 12.45 Akadálytalanul 13.15 Csellengők Eltűntek
nyomában 13.40 Határtalanul magyar 14.10 Arcélek 14.40 Haza-
járó 15.25 Fűszer és csemege Tévéjáték 16.40 Pillanatnyi pénzza-
var. Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti
Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 A bukás – Hitler utolsó napjai
22.35 Klubszoba 23.30 Dunasport 23.45 A szerelem egy álom.
Osztrák film

6.45 TV2-matiné 9.40 Nagy Vagy! 10.40 Beyblade 11.10 Talpig nő
11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Stahl konyhája 13.10 Több
mint TestŐr 13.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok, 18. 14.40
Monk 15.40 Bűbájos boszorkák 16.10 Másodállás 16.40 Men In
Black.  18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Ilyen a formám  22.00 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.00 Elit egység. Kanad. krimisor., 6.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsu-
tas 11.55 Férfi kézilabda, Magyar Kupa – döntő 13.40 Gossip Girl –
A pletykafészek I., 13. 14.35 Hetedik érzék 15.30 Tru Calling – Az őr-
angyal 16.35 Dagi Albert  18.30 Híradó 19.00 Cobra 11.  20.00 Ku-
tyahideg 22.20 Heti Hetes 23.40 Elveszett jelentés 

STORY TV
8.00 Dallas  12.00 Autogram 12.30 McLeod lányai  13.30 McLeod lá-
nyai  14.30 Flipper legújabb kalandjai 17.30 Lassie 18.00 Négylábú
mentőangyal 19.50 Poirot: Az órák 21.50 Idegen közöttünk 23.45
A hetedik mennyország. 

12.25 Az angyalok is esznek babot.  14.50 Kőagy őrnagy. Am. víg-
játék 16.40 Fantomas a Scotland Yard ellen. Fr. vígjáték 18.40 Éj-
szakai rohanás. Am. film 21.00 Lezúzva. Am.–kanad. akciófilm

VIASAT
7.50 Véznák kontra dagik  8.50 Anya, csak egy van!, 3. 9.20 Egész-
ségŐr  9.50 A nagy házalakítás 11.35 Trendközelben IV. 37. 12.05
Anya.  vígjáték 14.05 Szex és New York light 15.00 Éden Hotel
17.00 Szabad egy táncra? Am. zenés vígjáték 19.00 Négy esküvő,
10. 20.00 CSI: Miami helyszínelők 20.55 A célszemély  21.55 Golyó-
álló 23.35 A hasfelmetsző 

7.20 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.40 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.10 Pokoli szerencse  10.00 Ushuaia  11.00 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő
13.00 Agatha Christie 14.30 Úton 15.00 Szlovákia–Finnország, jég-
korong-vb 17.45 Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó
19.50 Sporthírek 20.10 A szerelem csapdája  23.00 Sporthírek
23.10 Lefújva. A hétvége mérkőzései

7.25 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Farmergazdaságok 8.55
Tesztmagazin 9.30 Katolikus szentmise 11.00 Jégkorong-vb 2012
Franciaország–Kazahsztán 13.50 Egyházi magazin 14.15 A szó
14.30 Família. Családi magazin 15.00 Amikor Szlovákiában a hoki
volt az úr – az 1992-es világbajnokság 16.00 Jégkorong-vb 2012
Oroszország–Norvégia 18.45 Mese 19.00 Jégkorong-vb 2012
Svájc–Fehéroroszország 21.45 Jégkorong-vb 2012. Németország–
Lettország 23.30 A jégkorong-vb kockákban

MARK˝ZA
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.10 Scooby Doo.  9.50 Jóba-
rátok  10.50 Hellcats Am. sor., 22/13. 11.45 Vámpírnaplók  12.40 A
Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal14.05 Mr.
Bean 14.55 Megvédem a gyermekem. Kanad. thriller 16.50 Hírek
16.55 A hazugság ára  19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00
Sporthírek 20.10 Csehország és Szlovákia hangja Tehetségkutató-
verseny 22.55 A vér válaszol Am. thriller

JOJ
7.10 Beverly Hill-dili Am. vígjáték 9.10 Elvarázsolt kastély Am. hor-
rorvígjáték  11.00 Egy csodálatos család, 20/7–8. 13.00 Topsztár
14.05 Nora Roberts: Bukott angyal Am. film 16.00 Kipurcant a bé-
bicsősz, anyának egy szót se! Am. vígjáték 18.20 Lakáskultúra
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Húsevő. Am. thriller
22.25 Számkivetett Am. kalandfilm

Csütörtök, május 3 Szombat, május � Vasárnap, május �

Éjszaka a parton • 21.10 • M1
Adrienne (Diane Lane) elvállalja egy cso-
dás tengerparti szálló irányítását. Nincs
nehéz dolga: a fogadó egyetlen vendége
egy orvos (Richard Gere), aki élete leg-
nagyobb problémájára keresi a választ.

9.05 A Silla királyság ékköve, 62/59. 10.10 FÁBRY (ism.) 11.30 Tető-
től talpig 12.01 Híradó 12.25 P’amende Roma kultúra 12.55 Esély
13.30 Marslakók 14.00 Elcserélt lányok 14.45 Angyali érintés 15.35
Capri – Az álmok szigete16.35 MM 17.40 Everwood  18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó  19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marsla-
kók, 44. 20.40 Poén Péntek. A L’art pour l’art Társulat műsora 21.40
Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

9.00 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.25 A bűvös körhinta, 29. 9.35 Enid
Blyton 10.05 A Nyereg Klub, 34. 10.30 Lizzie McGuire. 10.55 WTA Nem-
zetközi női tenisztorna 12.01 Hírek 12.25 Közjáték. Bálint György írá-
saiból 2. 12.35 Hogy volt?!... 13.40 Elcserélt szerelem Tévéfilm 15.05 A
Black Rose vár titka15.30 MacGyver  16.25 Enid Blyton 16.50 A Nye-
reg Klub 17.15 Lizzie McGuire. 17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-
vesz városban18.45 A bűvös körhinta 19.00 Capri – Az álmok szigete
20.00 Híradó  20.30 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Retro
23.05 MNASZ motorsport magazin 23.35 A hazudós Lengyel film

7.05 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00
Hogy volt?!  10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Csellengők (ism.)
11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.05 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15
Vannak vidékek 14.40 Szerelmes földrajz 15.15 Munka-Társ (ism.)
15.40 Ablak a természetre 15.55 Ízőrzők 16.30 Térkép 17.00 Kisvá-
ros18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Sakk, Kem-
pelen úr  20.00 Sándor Mátyás 21.00 Hírek 21.10 Dunasport 21.20
Kultikon 22.10 Napok, évek, századok 23.20 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanban17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szere-
lem18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Megasztár 

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély
10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba
szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa.18.30 Hír-
adó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami
helyszínelők  22.30 Gyilkos elmék 23.30 Gyilkos elmék . 

STORY TV
14.10 A szerelem tengere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Flipper legú-
jabb kalandjai 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot-
novellák 20.00 ÁtVágó 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor
Addison

13.05 Charlie kettős élete 15.00 Oceans Thirteen – A játszma foly-
tatódik 17.20 A Twister visszavág. Am. akciófi lm 19.15 Folytassa,
Kleo!  21.00 Riválisok 3. 

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás III., 76. 8.15 Gyilkos sorok IX., 178. 9.10 Nyom-
talanul III., 49. (ism.) 10.05 Columbo: Vihar egy pohár borban Am.
krimi 11.55 A dadus IV., 110-111. 12.55 A nagy házalakítás VIII., 23.
(ism.) 13.55 Shark – Törvényszéki ragadozó 15.40 CSI: A helyszínelők
16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék IV., 16. 17.35 Nyomtala-
nul18.30 Gordon Ramsay – A pokol konyhája, 79. 19.30 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi I., 16-17. 21.20 Stigmata Am. thriller
23.10 CSI: A helyszínelők X., 227. (ism.)

7.55 Párharc  8.30 Családi vetélkedő 9.20 Rocca parancsnok 11.00
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40
Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal  15.00 Szlovákia–Kanada
jégkorong-vb 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Szenzi Senzus
Zenés, szórakoztató műsor 21.15 Topsztár Waldemar Matuška 22.15
Éjszakai hírek 22.30 Sporthíradó 22.40 Nyisd ki a szemed

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Fókusz  11.00 Jégko-
rongvilágbajnokság 2012 Amerikai Egyesült Államok– Franciaország
13.55 Gyógyászat 14.50 Az élet fája 15.25 Szemtől szemben 16.00
Csehország– Dánia jégkorongvilágbajnokság 18.45 Mese 19.00 Jég-
korongvilágbajnokság 2012. Finnország– Fehéroroszország 21.45
Jégkorongvilágbajnokság 2012 Svédország– Norvégia 23.30 A 2012-
es jégkorongvilágbajnokság kockái

MARK˝ZA
8.40 Vacsoracsata 9.35 Rex felügyelő 10.30 A gyilkos nem felejt
Amerikai–német krimithriller 14.05 A farm 15.30 Két pasi meg egy
kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 A farm  21.20 A hazafi  23.15 A specialista 

JOJ
7.00 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek IX. Szlovák tévésoro-
zat, 72. 10.00 A nagy házalakítás II. Amerikai sorozat 47/27. 11.00
Éden Hotel 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I. Amerikai sorozat 5. 14.00
C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők IV., Amerikai sorozat, 10. 15.00 Éden
Hotel 16.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 A Delphieff ektus  22.15 Éden Hotel

Péntek, május �

A hazudós • 23.35 •M2
Aniela (Malgorzata Wachecka) meg-
ismerkedett egy fiúval, akibe belesze-
retett. De hogy sikerüljön meghódíta-
nia a fiút, újabb és újabb ötletekkel
kell felhívnia magára a figyelmet.

Peter (Paul Rudd) teljesen odáig
van, amikor álmai nője igent mond
házassági ajánlatára. Ám amikor a
násznagy kiválasztására kerülne a
sor, Peter döbbenten ébred rá, hogy
nincs egy igazi barátja sem.

Spancserek • 21.20 • TV2

Kihirdette a People magazin a világ legjobb nőit, a 2012-es
év legdögösebb csaja így Beyoncé Knowles lett. Jay-Z fe-

lesége és Blue Ivy anyja nagyon jól viseli ezeket a teendőket.
A szülés után is hipphopp visszanyerte az alakját. Nem rossz
csajok azok sem, akiket megelőzött. Az ezüstérmes sem fia-
tal húszéves, Sofia Vergara ugyanis 40 évesen lett a második
helyezett. A bronzérmet Charlize Theron szerezte meg, aki
hozzátette a People-nek: nyolcéves koráig egy betegség mi-
att alig voltak fogai, így aligha kerülhetett volna fel a listára.

Damu Roland most már biztosan nem jöhet ki a börtönből, ugyanis a bí-
róság a bevonulása előre tervezett időpontjáig nem bírálta el a felleb-

bezésüket.
Damunak eredetileg múlt héten csütörtökön kellett volna megkezdenie bör-

tönbüntetését. Ügyvédje azonban fellebbezést adott be azon eljárás miatt,
hogy a színészt előzetes értesítés nélkül már 19-én elvitték a kórházból. Egé-
szen csütörtökig abban reménykedtek, hogy az ítélőtábla kedvezően bírálja
el a fellebbezésüket és akkor Damu legalább egy rövid időre kijöhet a bv-ből.
Ez azonban végül nem így történt. Ruttner György úgy tudja, hogy nem bí-
rálták el a fellebbezésüket, de azt a mai napig fel sem terjesztették. Sokan
nem értik, kinek állhat érdekében, hogy Damu ügyét hátráltassák, és más
mércével bírálják el, mint másokét. Egyesek már is arról beszélnek, hogy
Damu ellen koncepciós per folyik. Ügyében sok a furcsaság, és törvényte-
lenségeket is felfedezni vélnek az eljárásokban. Egyebek mellett az is ilyen,
hogy a színész védőjét nem értesítették arról, hogy soron kívül tárgyalnak
a börtönbeviteléről. Ráadásul se Damu, se az ügyvédje nem kapta meg a
mai napig sem a másodfokú ítéletet, melyet 30 napon belül írásba kellett
volna foglalni. A színész ismerősei attól félnek, hogy a viszonylag már jó ál-
lapotban lévő Damu ismét összeomlik, ha megtudja, hogy a bíróság nem bí-
rálta el a fellebbezésüket, így nem engedik ki a börtönből.

Vége – Minden reményt elvettek Damutól

Férgek közé feküdt a TV2 műsorvezetője
Elképesztően gusztustalan munkát vállalt magára. A

műsorvezetők szinte a rosszulléttel küzdöttek a
forgatás során. Hadat üzent a kosznak a TV2 Nagyta-
karítás című új műsorában Gombos Edina és Szabó
Csilla. Kamerák előtt olyan lakásokat varázsolnak újjá,
amelyekben minden elképzelhetőt felülmúl a rendet-
lenség és a kosz.  A két műsorvezető elképesztő szto-
rikat mesélt a Mokkában, elmondták, sokszor úgy érez-
ték magukat, mint egy horrorfilmben. Edina elmesélte,
hogy volt olyan lakás, ahol azt érezte, legszívesebben
elmenekülne. „Megfulladok, öklendeznem kell" - emlé-
kezett vissza. Szabó Csilla azt is hozzátette, némelyik
elményük horrorfilmbe illő volt. Az Aktív műsorvezetője
ma is elborzad, ha visszagondol arra, megesett, hogy olyan ágyba feküdt bele, amelyben nyüzsögtek
a férgek. „Volt olyan lakás, ahol a plafonig állt a szemét, az ott élők féregjáratokban közlekedtek" - szto-
rizott. „Öt négyzetméter maradt az ötven négyzetméterből" - tette hozzá. A műsorvezető páros el-
mondta, a „koszkommandózás" előtt  komoly kiképzést kaptak, de azt is hozzátették, nyilván nem ket-
ten tették rendbe a lakásokat, hanem teljes csapat dolgozott a piszok eltüntetésén. 

Suri Cruise is kalocsai
ruhát kapott – fotók
Tom Cruise divatmániás kislánya is megkapta első kalocsai

hímzésű ruháját. Hollywood rákapott a magyar népvise-
letre. 

Hogy Suri Cruise vajon kitől kapott szinte pont ugyanolyan
ruhát, amilyet apja első felesége, Nicole Kidman viselt március
15-én, még nem tudjuk. Suri akkor viselte a kalocsai minták-
kal díszített ruhát, amikor édesanyja fagyizni vitte szerda dél-
után. A külföldi lapok nagyon dicsérik a kislány ruháját, de rög-
tön meg is jegyzik, hogy még kánikulában is ezt a kis bundát
fogja hordani. A dajkája szerint ugyanis annyira imádja, hogy
még az ágyban sem akarja levenni.

Beyoncé lett a világ leggyönyörűbbje
a People szerint 
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Történelmi sikeren van túl a komáromi férfi
kosárlabdázás. Bár a bajnoki cím is eléggé

közelinek látszott, a komáromi kosarasoknak
végül meg kellett elégedniük a második hely-
lyel. A csapat leghűségesebb szurkolóinak
számára, akik az egész idényben lelkesen
buzdították csapatukat, sőt, idegenbe is rend-
szeresen elkísérték kedvenceiket, ez az ezüst-
érem azonban aranyként csillog.  Érthető, hi-
szen az idény kezdetétől, amikor eléggé nyög-
venyelősen indult be a gépezet, csak ara-
szolva jutottak el a legnagyobb magasságo-
kig. Az igazi változás akkor kezdődött, amikor
Peter Bálint edző helyett, František Rón ült le
a kispadra. Nincs már értelme taglalni az ed-
zőváltás körülményeit, maradjunk annyiban,
hogy a klubvezetés a legjobb megoldást vá-
lasztotta kényszerhelyzetben. Az alapszakasz
utolsó fordulója után, a körülmények kedvező
alakulásának is köszönhetően, a csapat a ta-
bella élén találta magát, és annak győztese-
ként kezdhette meg a rájátszást. Így tehát a
három győzelemig tartó rájátszás valamennyi
szakaszában élvezhette (volna) a hazai pálya
előnyét sorsdöntő mérkőzéseken. Igaz, ezzel
a lehetőséggel egyszer sem éltek, sajnos, a
döntőben sem. A sorozatban megnyert tizen-
hat mérkőzés után egy háromvereséges so-
rozat következett a privigyeiekkel vívott dön-
tőben, így az ellenfél csapatkapitánya vehette
át a bajnoki serleget. Mindezek ellenére, SZÉP
VOLT, FIÚK!

Prievidza – MBK Rieker 69:61
(21:19, 15:14, 14:13, 19:15) – 3:1 
Nagyszerű mérkőzést látott a mintegy 3700 fő-

nyi közönség a privigyei csarnokban. A hazai szur-
kolók nem tagadták, hogy bajnoki címet jöttek
ilyen szép számban ünnepelni. Nekik lett igazuk,
bár győzelmük ezen a sorsdöntő találkozón nem

született meg könnyen. A vendég szurkolók ma-
roknyi, piros-fehérbe öltözött csoportja is legalább
annyira „felvette a harcot” a túlsúlyban lévő hazai
szurkolókkal, mint a szintén pirosban játszó ko-
máromi csapat hazai ellenfelével. Mindenki szá-
mára világos volt, hogy csak győzelemmel lehet
bajnoki címet szerezni ezen a találkozón, illetve
annak reményét visszahozni Komáromba. Mind-
két csapat szívvel-lélekkel küzdött a számára ki-
tűzött cél eléréséért, így egyik sem tudott na-
gyobb vezetésre szert tenni. Szinte végig fej-fej
mellett haladtak eredményességben, így a dráma
egyre csak növekedett. Az utolsó percekben aztán

felülkerekedtek a szurkolóikkal bőven támogatott
hazaiak, és a mérkőzés befejeztével a privigyei
csarnokban kitört az ünneplés. A hazaiak harma-
dízben szerezték meg a bajnoki címet, tegyük
hozzá, éppen a komáromiak elleni döntőben a
legnehezebben. A csarnok egy másik csücskében
is volt ünneplés, ahol a hálás komáromi szurkolók
fejezték ki köszönetüket kedvenceiknek egész
idénybeli szereplésükért, és gratuláltak a bajnoki
ezüstéremhez. Teljes joggal!

Pontszerzők: Godbold 18, Guede 10 – Jones
és Johnson 13-13, Keller 11, Dubovský 9, Bilík 8,
Bilič 5, Kratochvíl 2.

SSPPOORRTT  
Kosárlabda

Aranyként fénylő ezüstérem

A BoxingOne 2012 első komáromi mérkőzésén, magabiztos győzelmet
arattak a címvédő Komáromi Cápák az újonc, Szabadkai Spartak ellen.
A mintegy 700 főnyi közönség nagyon szép összecsapások látott, és bár
az eredmény nagy komáromi fölényt sejtet, tárgyilagosan le kell szö-
gezni, hogy a szerbiai vendégek is nagyon jó csapattal rendelkeznek. Ed-
zőjüknek sem volt túl szerencsés keze, amikor Bačič Vanját jelölte meg
„jokerként” Nagy Krisztián ellen, mert bizony a magyar válogatott na-
gyon elpáholta ellenfelét. Lényegesen higgadtabb volt Győrfi György a
hazaiak mestere, aki Káté Gyula iránt volt bizalommal „joker ügyben”,
az ő ellenfele Kukič Strahinja már csak arra emlékszik, hogy a harmadik
menetben edzője mentette meg a kiütéstől úgy, hogy a sportág hagyo-
mányainak megfelelően, bedobta a törülközőt. 

Ökölvívás

Magabiztos győzelem a nyitányon

A Komáromi Cápák csapata a szabadkaiak ellen. Balról jobbra: Győrfi György –
edző, Nagy Krisztián, Bölcskei Csaba, Káté Gyula, Klasz Árpád, Harcsa Zoltán,
Döbrösi Ádám és Darmos József Fotó: Tóth Gábor  

Komáromi Cápák – Spartak Szabadka 14:2 
Eredmények:
56 kg: Nagy Krisztián – Bačič Vanja 3:0
60 kg: Bölcskei Csaba – Babos László 0:2
64 kg: Káté Gyula – Kukič Strahinja 3:0 
69 kg: Klasz árpád – Menetovič Denis 2:0 
75 kg: Harcsa Zoltán – Božovič Marko 2:0 
81 kg: Döbrösi ádám – Uverič Nemanja 2:0
91 kg: Darmos József – Radojič Marko 2:0   



RÉGIÓBAjNOKSÁG

KFC – Nyárasd 3:1 (2:1), Szórád
2, Kóša 

Még ha a vendégek szereztek is
vezetést a találkozó elején, minden-
képpen a lilák voltak a jobbak az első
félidőben. Ennek eredményeképp
előbb Szórád, majd Kóša találatai
nyugtatták meg a szurkolókat. A má-
sodik félidőben ugyan helyenként a
vendégek is megmutatták igazi tu-
dásukat, Szórád óriási fejesgólja
azonban ismét helyrebillentette a ha-
zai szurkolók hangulatát. Radványi
edző mindhárom cserelehetőségét
kihasználta, így Kürthy Róbert, Nagy
Jenő és Pásztor Ferenc is játéklehe-
tőséget kaptak. Különösen Pásztort
fűtötte a bizonyítási vágy, hiszen eb-
ben a bajnokságban először lépett
pályára lila-fehér mezben. Úgy gon-
doljuk, bemutatkozása remekül si-
került, sőt, egy kis szerencsével a
góllövők listájára is feliratkozhatott
volna. Egyik szép lövését a vendé-
gek kapusa csak üggyel-bajjal tor-
nászta ki a jobb kapufa tövéből… Hi-
ába, az alma tényleg nem esik
messze a fájától.

IV. LIGA 

Nyékvárkony – Ekel 0:1 (0:0), Fa-
ragó 

Nagyon jó mérkőzést vívott a két
csapat, a vendégek az első félidő-
ben négy-öt helyzetet is kihagytak,
főleg Faragó előtt adódtak ziccerek.
Ő egyedül négyszer is szembeke-
rült a magára hagyott hazai kapus-
sal, de csak egyszer sikerült betalál-
nia. A találkozó utolsó negyedórájá-
ban egyre nőtt a játékvezető által is
támogatott hazaiak nyomása, de a
Grajcár legénység sikeresen meg-
védte a számára nagyon értékes és
megérdemelt győzelmet. 

ČFK Nyitra – Gúta 1:0 (0:0)
Ilyen is tud lenni a labdarúgás. A

keményen játszó hazaiak minden
igyekezetük ellenére sem tudtak
helyzetbe kerülni a tartalékosan fel-
álló gútaiakkal szemben, mégis, egy
szerencsés góllal ők nyerték a talál-
kozót. A vendégek kapusáról kipat-
tanó labda a hazai csatár válláról a
vendégek hálójában kötött ki. Talán ő
volt az utolsó, aki megtudta, hogy
gólt lőtt, győztes gólt(!?) 

Ipolyság – Nagymegyer 2:3 0:1),
Rózsa 2, Pisár

A hazaiak lőttek két gólt büntetők-
ből, a vendégeknél két játékos a ki-
állítás sorsára jutott. Ez a szurkolók-
nál általában fura érzéseket vált ki,
de… „Mi sem a büntetők jogosságát,
sem a kiállításokat nem vitatjuk,
ezek körül véleményem szerint min-
den rendben volt. Azt azonban meg
kell mondanom, hogy a bajnokság
kétségkívül leggyengébb csapatával
játszottunk, így a győzelem ránk
nézve kötelező volt. A két felesleges
kiállítás viszont bosszantó” – mondta
el lapunknak Tarcsi Imre, a vendé-
gek klubelnöke.  

További eredmények: Sládkovi-
čovo – H. Kráľová 4:1, Neded – Šu-
rany 3:2, ViOn „B“ – Dvory n/Ž. 1:1,
N. Život – V. Lovce 1:2, Štúrovo –
Váhovce 2:1.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

ógyalla – Tardoskedd 2:1 (0:1),
Lacza, Pajtinka (11 m)

Az első félidőben a vendégek ját-
szottak jobban a mezőnyben, amikor
egyetlen helyzetüket gólra tudták vál-
tani. A második félidő már a sörgyá-
riak forgatókönyve szerint alakult, és
4-5 ordító gólhelyzetet is „sikerült el-
puskázniuk”. Aztán minden a végére
maradt, és bizony a vendégek kedé-
lyeit eléggé felborzolta a 94. percben

SSPPOORRTT  2012. április 30.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 23 16 3 4 50:21 51
2. Neded 23 15 3 5 40:29 48
3. Šurany 23 13 4 6 52:23 43
4. Veľký Meder 23 13 3 7 34:24 42
5. ČFK Nitra 23 12 2 9 36:32 38
6. Sládkovičovo 23 10 6 7 45:35 36
7. Dvory n/Ž. 23 10 4 9 46:45 34
8. Vrakúň 23 10 1 12 41:30 31
9. Nový Život 23 9 4 10 39:34 31

10. Kolárovo 23 8 7 8 31:31 31
11. ViOn „B“ 23 9 4 10 41:42 31
12. Váhovce 23 9 4 10 47:52 31
13. Štúrovo 23 9 2 12 32:46 29
14. Veľké Lovce 23 6 6 11 35:50 24
15. Šahy 23 5 1 17 27:59 16
16. Horná Kráľová 23 2 2 19 22:65 8

V. LIGA
1. Želiezovce 23 16 1 6 62:25 49
2. Imeľ 23 12 3 8 58:40 39
3. Bešeňov 23 12 3 8 46:29 39
4. Nesvady 23 12 3 8 45:32 39
5. Hont.Vrbica 23 11 5 7 34:22 38
6. Bánov 23 12 2 9 37:31 38
7. Čaka 23 10 6 7 31:3 36
8. Kalná n/Hr. 23 10 5 8 35:28 35
9. Marcelová 23 9 5 9 43:30 32

10. Tvrdošovce 23 9 4 10 39:31 31
11. Kozárovce 23 9 4 10 37:44 31
12. Komjatice 23 9 3 11 28:40 30
13. Hurbanovo 23 7 5 11 29:44 26
14. Tlmače 23 7 2 14 24:47 23
15. Svätý Peter 23 6 2 15 29:65 20
16. Chotín 23 6 1 16 39:75 19

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 21 15 4 2 65:31 49
2. Keszegfalva 21 14 5 2 47:21 47
3. Perbete 21 13 3 5 60:30 42
4. Šrobárová 21 12 3 6 47:31 39
5. Bátorkeszi 20 11 2 7 40:23 35
6. Búcs 21 10 2 9 54:43 32
7. Izsa 21 9 3 9 36:34 30
8. Madar 21 8 4 9 40:45 28
9. Gúta „B“ 22 6 7 9 57:45 25

10. FK Activ 20 7 2 11 40:51 23
11. Lakszakállas 20 7 2 11 34:61 23
12. Dulovce 20 6 3 11 40:34 21
13. Nemesócsa 20 5 3 12 27:66 18
14. Pat 20 4 3 13 25:53 15
15. Vágfüzes /Kava 21 4 2 15 22:66 14
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 19 16 2 1 75:9 50
2. Dunamocs 19 16 0 3 77:27 48

3. Marcelháza „B“ 19 15 1 3 92:29 46
4. Őrsújfalu 17 9 4 4 33:18 31
5. Nagykeszi 18 9 2 7 42:25 29

6. Bogya/Gellér 18 8 3 7 40:44 27
7. Nagysziget 18 8 3 7 28:39 27
8. Martos 19 8 1 10 37:44 25
9. Bogyarét 19 5 2 12 37:59 17

10. Csicsó 17 5 2 10 24:56 17
11. Dunaradvány 18 3 4 11 29:48 13
12. Megyercs 19 2 3 14 15:73 9
13. Ifjúságfalva 18 0 3 15 10:68 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Hetény 20 12 0 8 63:37 36
2. Nemesócsa 16 10 1 5 60:31 31
3. Dulovce 17 9 1 7 46:50 28
4. Őrsújfalu 17 8 2 7 51:37 26
5. Perbete 17 8 2 7 50:47 26
6. Keszegfalva 19 7 3 9 59:51 24
7. Lakszakállas 17 7 2 8 35:36 23
8. Tany 17 7 2 8 32:39 23
9. Madar 18 4 1 13 36:104 13

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Cs.-aranyos 14 10 2 2 85:33 32
2. Lakszakállas 13 10 2 1 46:9 32
3. Madar 12 8 2 2 60:16 26
4. Ímely 12 7 2 3 37:27 23
5. Naszvad 14 6 2 6 52:19 20
6. Nemesócsa 13 5 2 6 22:35 17
7. Hetény 13 4 1 8 17:44 13
8. Perbete 13 3 2 8 36:62 11
9. Tany 13 3 1 9 30:39 10

10. Keszegfalva 13 1 0 12 14:115 3

Az első félidőben a perbeteiek
szinte lefocizták a pályáról ellenfe-
lüket. Ollé Jenő, a hazaiak klubel-
nöke így értékelte a találkozót: „A
perbeteiek megmutatták, hogyan kell
focizni. Minden szempontból ők vol-
tak a jobbak, győzelmükhöz nem fér-
het semmi kétség“. 

Šrobárová – Búcs 1:0 (1:0), Zsi-
dek 

Izgalmakban bővelkedő, küzdel-
mes mérkőzést látott a szilosi kö-
zönség. A mérkőzés jó színvonalá-
hoz a vendégek is hozzájárultak, de
ők végig sikertelenül próbálkoztak
az egyenlítéssel.   

FK Activ – Keszegfalva 1:3 (0:2),
Zsemlye (öngól) – Rigó, Bagin,
Zsemlye 

Érdekes mérkőzés zajlott a két
„hazai” csapat között. Az Activ na-
gyon jól tartotta magát az egyik baj-
nokesélyessel szemben, de amikor
a 30. percben gólt kapott, a keszeg-
falvaiak vették át teljes mértékben
az irányítást. Már 3:0 arányban ve-
zettek, amikor a „hazaiaknak” sike-
rült szépíteniük. Ez a gól annyira
meghozta a kedvüket, hogy egy
időre teljesen beszorították ellenfel-
üket, de további gólt már nem sike-
rült elérniük.    

Izsa – Csallóközaranyos 2:3
(1:1), Smolka 2 – Susík 2, Mészáros 

Végig a hazaiak támadtak többet,
helyzeteket is kidolgoztak, de ezen a
vasárnap délutánon valamennyi
szent felsorakozott a csallóköziek
mögé. Nyolc perc alatt lőttek két gólt,

a hazaiak a 88. percben szépítet-
tek, majd a 90. percben, egy szög-
letrúgást követően, kétszer is a felső
lécről jött vissza a labda. Vereséget
semmiképpen nem érdemeltek a ha-
zaiak, de most nem volt mit tenniük,
csak szomorúan elhagyni a küzdő-
teret.   

Pat – Dulovce 4:2 (1:1), Szakács
2, Magala, Lakatos Kr. – Habara,
Góri 

Mind a két csapatnak nagy volt a
tét ezen a találkozón, így nagyon
küzdelmes, helyenként szemre is
tetszetős játék alakult ki. A nagyon
korrekt mérkőzésen végül megérde-
melt hazai győzelem született, ami a
nagyobb küzdeni akarásának, lelke-
sedésének volt köszönhető.

Bátorkeszi – Nemesócsa 7:0
(4:0), Barton 3 (1 – 11 m), Šátek 2,
Cséplő Z., Száraz T.

Feltartott kezekkel jöttek a nemes-
ócsaiak Bátorkeszire, a kispadon is
csak két játékosuk volt, ami előre ve-
títette egy esetleges ilyen eredmény
megszületését. Egyértelmű céljuk az
volt, hogy a lehető legkevesebb gólt
kapják, és bár cinikusan hangzik, de
ez sikerült is. Kapusuk, Zeve ugyanis
legalább ennyi góltól mentette meg
csapatát. 

Lakszakállas – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Bogyarét – Nagysziget 0:1 (0:0),
Rohožka 

őrsújfalu – Tany 0:0

Nagykeszi – Martos 3:1 (1:0), Lu-
kács A., Földes Cs., Szűcs – György
(11 m)

Csicsó – Marcelháza „B” 1:4
(1:1), Dudás – Viderman 2, Németh,
Obložinský M.

Dunamocs – Bogya/Gellér 8:1
(4:0), Lajos T. 3, Bábi és Gula 2-2,
Tóth – Ledeczky V., 

Megyercs – Dunaradvány 1:1
(1:0), Paluška – Balogh 

Ifjúságfalva – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 

Lakszakállas – Perbete 2:2 (0:1),
Győri 2 – Kocsis, Vörös 

Tany – Keszegfalva 2:2 (1:1), Bó-
dis, Cseh – Jancsó, Molnár 

Hetény – Madar 6:0 (2:0), Lévai
3, Tóth Dominik 2, Szilvás 

Nemesócsa, őrsújfalu és Du-
lovce – szabadnaposak voltak. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 

Tany – Keszegfalva 3:5 (3:1), Mi-
šák, Filko, Csóka – Stojka 2, Rafael
R., Rafael J, Ott 

Csallóközaranyos – Ímely 4:1
(3:1), Molnár 4 – Dominik 

Naszvad – Hetény/őrsújfalu 5:1
(3:0), Bôžik és Hamrák 2-2, Sebők –
Szépe Erik

Lakszakállas – Perbete 8:0 (4:0),
Stanko 5, Kovács 2, Császár 

Nemesócsa és Madar – szabad-
naposak voltak.

Két hazai vereség után ismét győzni tudtak hazai pályán a komáromi
violák a Régióbajnokságban. Hét közben megváltak Marontól, aki

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így viszont lehetőséghez
juthatnak az eddig kispadon ülő fiatalok. Különösen Pásztor igyekezett
néhány perc alatt belopni magát a szurkolók és Radványi mester szí-
vébe - úgy érezzük, sikerült. A IV. ligában tovább menetelnek az ekeli
zöld-fehérek, akik a nagyon erős nyékvárkonyiak pályáján is győzni
tudtak, és egyre közelebb kerülnek a hőn áhított bajnoki címhez. Az
ötödik ligában szépen gyűjtögetik a bennmaradáshoz szükséges pon-
tokat a sörgyáriak, bár ellenfelük, enyhén szólva is, neheztel a mér-
kőzés játékvezetőjére. A járási rangadón magabiztos hetényi siker
született, és bár a szentpéterieknek a fellebbviteli bizottság visszaadta
az ímelyiek ellen elvett három bajnoki pontot, ez is egyelőre kevésnek
bizonyul. Mi sem természetesebb, a fura döntés ellen most az ímelyi
klubvezetés fog élni a fellebbezés lehetőségével. A Területi Bajnok-
ságban győztek a bajnokesélyesek, de a listavezető csallóközaranyo-
siak játéka most sem volt meggyőző, sőt, nagy adag szerencsével
győzték csak le izsai ellenfelüket. Igaz, idegenben. Érdekességként le-
het említeni, hogy a keszegfalvaiak hazai pályán voltak az FK Activ ven-
dégei, így győzelmük semmiképpen nem meglepő. A második területi
vonalban igencsak nagy a torlódás, hiszen három csapat feni a fogát
a bajnoki címre.   

megítélt büntető, amelyet Pajtinka
értékesített…  

Marcelháza – Garamkálna 3:0
(2:0), Vörös, Gere, Bottyán

Egy pillanatig nem volt kétséges a
hazaiak győzelme, amely ilyen
arányban is teljesen megérdemelt.
A mérkőzés színvonala ugyan nem
haladta meg az átlagosat, viszont
végig érezhető volt a hazai játékosok
küzdőkészsége, amely akár több gólt
is eredményezhetett volna. 

Hetény – Szentpéter 4:2 (3:0),
Lucza 2, Ham, Farkas – Sebestyényi
2

A hetényi szurkolók legnagyobb
örömére, játékosaik nem nagyon ra-
gaszkodnak a „hagyományokhoz”.
Csintalan István edző így látta mér-
kőzést: „Végre szakítottunk rossz
szokásunkkal, amikor elalusszuk a
mérkőzések elejét, és felesleges gó-
lokat kapunk, majd futunk az ered-
mény után. Most minden fordítva tör-
tént. A 22. percben már 3:0 volt a ja-
vunkra, de a második félidőt egy
gyors góllal nyitottuk. 4:0 állásnál a
fiúk kissé lazítottak, és a vendégek
tíz perc leforgása alatt kétszer is be-
találtak. Izgalmasabb lett a mérkő-
zés, de különösebb veszély nem fe-
nyegette biztos győzelmünket”. 

Hontfüzesgyarmat – Naszvad
3:0 (3:0)

„Az első félidőt nagyon elrontot-
tuk, bár az egész mérkőzésen nem
ment a játék. Ami bánt, hogy egy
nagyon gyenge ellenféltől szenved-
tünk el ilyen vereséget, de meg kell
hogy mondjam, mi még gyengéb-
bek voltunk ezen a találkozón” –
mondta el lapunknak Molnár Zoltán
klubelnök.

Tolmács – Ímely 0:2 (0:1), Kováč,
Oršolík

A hazaiak már teljesen feladták,
inkább csak a bírság elkerülése az,

ami a bajnokság végigjátszására
készteti őket. A vendégek már az
első félidőben gólarányt javíthattak
volna, de nem igazán ment a góllö-
vés, bár helyzet adódott bőven. 

További eredmények: Bánov –
Bešeňov 2:1, Kozárovce – Komjatice
3:0, Želiezovce – Čaka 5:2. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

Vinohrady n/V. – Ekecs/Apáca-
szakállas 9:1 (4:0), Orosz (11 m)

Győzni mentek az ekecsiek, és ez
lett a vége. „A fejekben van zűrzavar,
a tudással nagy gond nincs. Ked-
den, radikális változásokat kell esz-
közölnünk, ez így tovább nem me-
het. A klubvezetés a játékosok min-
den kívánságát teljesíti, minden
megállapodást betart, de ellenszol-
gáltatásként ezt kapják a szurkolók.
Lehetetlen állapot az, amikor a farok
csóválja a kutyát“ – mondta el la-
punknak Vitek Dusán, az eke-
csiek/apácaszakállasiak elnökhe-
lyettese.

TERÜLETI BAjNOKSÁG

Gúta „B“ – Vágfüzes/Kava 3:3
(2:2), Ledeczky I., Gáspár, Ferenc –
Wágner, Bučai, Madarász

A nem túl magas színvonalú talál-
kozón a lelkesen játszó vendégek
kétszer is vezettek, végül meg kellett
elégedniük az egy bajnoki ponttal. A
hazaiak védelmére legyen mondva,
hogy igencsak tartalékosan voltak
kénytelenek pályára lépni. Ennek el-
lenére, a találkozó 88. percében si-
került egyenlíteniük. Ahogy Ferencz
László, a gútai fakó vezetője fogal-
mazott, gyorsan feledhető mérkőzést
látott a közönség.    

Madar – Perbete 1:3 (0:3), Csicsó
R. – Bódis 2, Izsák

Az ógyallaiak (sárgában) több helyzetet is kihagytak, végül mégis fura körülmények közt tudtak csak győzni
(Ógyalla - Tardoskedd 2:1) Fotó: Adriana Mátyásová 

Hornyák Zoltán elégedett lehet csapata játékával (Pat-Dulovce 4:2). A fel-
vétel Csallóközaranyoson készült Fotó: bör

Szentpéter visszakapta a három bajnoki pontot, de mire lesz ez elég?
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Hétvégi focimenü

FELNőTTEK
2012. május 5. (szombat) 16.30 órakor: Nagymegyer –
ViOn „B”, Gúta – Nyékvárkony, Ekel – Diószeg (IV. liga),
Marcelháza „B” – Nagykeszi (Területi Bajnokság II. osztály)
2012. május 6. (vasárnap) 10.30 órakor: Bogya/Gellér –
Bogyarét (Területi Bajnokság II. osztály) 16.30 órakor:
Naszvad – Marcelháza, Ímely – ógyalla, Szentpéter –
Bánov (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas –
Nádszeg (V. liga – Déli csoport), Bátorkeszi – Madar, Ne-
mesócsa – Pat, Dulovce – Izsa, Csallóközaranyos – FK Ac-
tiv, Keszegfalva – Lakszakállas, Vágfüzes/Kava – Šrobá-
rová, Búcs – Perbete, Gúta „B” – szabadnapos lesz (Te-
rületi Bajnokság), Dunaradvány – Dunamocs, Nagysziget
– Csicsó, Martos – Őrsújfalu, Tany – Ifjúságfalva, Me-
gyercs – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).  

LIGáSAINK IDEGENBEN
Pov. Bystrica – KFC (Régióbajnokság – vasárnap 10.30
órakor), Komjatice – Hetény (V. liga – Keleti csoport) 

TERÜLETI BAJNOKSáG – IFJÚSáGIAK 
2012. május 5. (szombat) 16.30 órakor: Őrsújfalu – Tany,
Perbete – Nemesócsa. 2012. május 6. (vasárnap) 14
órakor: Keszegfalva – Lakszakállas.  Hetény, Madar és
Dulovce – szabadnaposak lesznek. 

TERÜLETI BAJNOKSáG – DIáKOK 
2012. május 5. (szombat) 14 órakor: Madar – Csalló-
közaranyos, Ímely – Naszvad, Perbete – Nemesócsa.
2012. május 6. (vasárnap) 10 órakor: Hetény/Őrsújfalu –
Tany, 12 órakor: Keszegfalva – Lakszakállas.

Az első versenynapon
speciális szorító mez nélkül
versenyeztek a résztvevők,
elsőként a még ifjúsági kor-
ban lévő Danis Tamás (60
kg) lépett porondra, és azon-
nal megjavította az országos
csúcsot 80 kilogrammal.
Mellesleg, ebben a számban
megnyerte a felnőttek verse-
nyét is.  A 75 kilogrammos if-
júságiak versenyében Kocsis
Csaba 107,5 kilogrammos
teljesítményével ezüstérmet
szerzett, mögötte az ugyan-
csak komáromi Igor Hano
végzett 90 kilogrammos tel-
jesítménnyel. A szinte ver-

hetetlen Alex Markovič a
82,5 kilogrammosok verse-
nyében ismét bizonyított,
167,5 kilogrammos teljesít-
ményével megjavította az or-
szágos csúcsot, és úgy ju-
nior, mint felnőtt kategóriá-
ban aranyérmet szerzett.
Ugyanebben a súlycsoport-
ban, az ifjúságiak versenyé-
ben a mindössze 15 éves
Döme Dominik 132,5 kilog-
rammot teljesített, ami bron-
zéremre volt elég. További
aranyérmeket a veterán
Svanczár Róbert (140 kg),
valamint a 62 éves Péter Jó-
zsef (185 kg) szereztek. Az

első versenynap végén, már
hagyományosan kihirdették
a nap legsikeresebb ver-
senyzőit. A juniorok között
Alex Markovič bronzérmet
szerzett, akit két kiváló ma-
gyar versenyző előzött meg,
a veteránok abszolút verse-
nyében az első nap eredmé-
nyeinek alapján Péter Jó-
zsefnek ezüstérmet akasz-
tottak a nyakába. 

A második versenynap a
speciális szorító mezben po-
rondra lépő versenyzőké
volt. Előbb a hölgyek mutat-
koztak be, és komáromi
szempontból nem is akárho-
gyan. Vörös Márta a 60 ki-
logrammosok versenyében
megvédte tavalyi bajnoki cí-
mét, így sorrendben harma-
dik országos bajnoki címé-
nek örülhetett. Jakub Mikula
a 65,5 kilogrammosok súly-
csoportjában  junior és fel-
nőtt ezüstérmet szerzett,

míg Igor Hano a 75 kilo-
grammos súlycsoportban ju-
nior ezüst- és felnőtt bronz -
érem tulajdonosa lett. Egy
kategóriával feljebb Filip
Stankonak bronzérmet
akasztottak a nyakába. A 90
kilogrammos súlycsoportban
három komáromi versenyző
is próbálkozott, közülük a
klubelnök Vladimír Urban
volt a legsikeresebb 257,5 ki-

logrammos teljesítményével,
ami természetesen aranyér-
met ért. A juniorok verse-
nyében Tomáš Bugáň arany-
érmet szerzett, míg klub-
társa Peter Gažo negyedik
helyen fejezte be a versenyt.
Az utolsó komáromi érmet –
ezüstöt – Patrik  Masár sze-
rezte az ifjúságiak versenyé-
ben, amiért 195 kilogrammot
kellett teljesítenie. 

Meghívó
A Madari Birkózó Klub és a helyi önkormányzat immár

11. alkalommal rendezi meg hat ország 150 versenyzőjé-
vel a Polgármesteri Kupáért kiírt hagyományos nemzet-
közi versenyét. A versenyre 2012. május 5-én, 11 órai kez-
dettel kerül sor a Madari Sportcsarnokban. A versenyen
ifjabb diákok, diáklányok, kadettek és felnőtt férfiak lépnek
szőnyegre, közöttük két nehézsúlyú világbajnok is.

A szervezők szeretettel várják a sportág szerelmeseit!

Abalatonfűzfői uszodá-
ban megrendezett

nemzetközi versenyen
rajtkőre álltak a komáromi
Delta Úszóklub tehetsé-
ges versenyzői is Michal
Knihár edző vezetésével.
Nem akármilyen konku-
rencia jött össze ezen a
versenyen, hiszen 40 klub
497 versenyzője vett részt
a rendezvényen. Így a ko-
máromi úszóknak igen-
csak fel volt adva a lecke,
de a koruktól függetlenül
már „tapasztalt úszóknak”
számító fiúk remekült
helytálltak.

Eredmények:
Kardhordó Richárd 
50 m mellúszás: 19. hely,

ideje 0:52,39
50 m gyorsúszás: 25. hely,

ideje 0:40,40
Knihár Michal jun.
50 m mellúszás: 14. hely,

ideje 0:51,43
50 m gyorsúszás: 40. hely,

ideje 0:43,51

Dikácz Bence 
50 m mellúszás: 12. hely,

ideje 0:56,35
50 gyorsúszás: 13. hely,

ideje 0:46,02
Udvardi László
50 m mellúszás: 33. hely,

ideje 0:59,04
50 m gyorsúszás: 56.hely,

ideje 1:04,42 

A 4x50 méteres gyors-
váltóban a végső 11. helyet
szerezte meg a Kardhordó
– Knihár jun. – Dikácz –
Udvardi összetételű Delta
csapat 3:19,11-es idővel. 

Komárom a sportág fellegvára
Szímőn rendezték meg fekvenyomásban a felnőtt

férfi, női, junior, ifjúsági és mesterek nemzetközi or-
szágos bajnokságát, amelyen szlovák, magyar és szerb
versenyzők vettek részt. A komáromi Power Club Urban
Egyesületet 129 versenyző képviselte, és már hagyo-
mányosan ez a klub vitte el az érmek nagy részét. Szám-
szerűen 12 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérem jutott régiónk
kiváló versenyzőinek. 

A jó példával eljáró klubelnök, Vladimír Urban verseny közben      

Úszás

Kézilabda -  NőK – I. LIGA

Nagy verseny volt Balatonfűzfőn 

Balról jobbra: Udvardi László, Dikácz Bence, Knihár Michal
jun. és Kardhordó Richárd

Senica – Csallóközaranyos 28:25 (12:11)

Vendég góldobók: Olajos M. 8, Pažúrová
E. 6, Kasznár és Turza 4-4, Švec-Somogyi 2,
Šebeňová 1.

Mocsonok – Naszvad/Ímely 30:30 (13:18)

Vendég góldobók: Szabó és Kelemen 7-
7, Haris E. 6, Molnár B. 5, Šulanová 3, Haris
S. 2.

-dm-


