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Komáromi
Napok újratöltve

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 7. oldalon

Végre van saját
éttermük
Hosszú, nehéz évek után, végre

saját intézményükben ülhettek
asztalhoz, és jó étvággyal elfo-
gyaszthatták első „hazai” ebédjüket
a komáromi Magyar Tanítási Nyelvű
Speciális Alapiskola tanulói. Eddig
éveken át egy másik iskolában biz-
tosították a gyermekek étkezését,
ahová időjárási viszonyoktól füg-
getlenül naponta kellett a szellemi-
leg sérült és autista gyermekeket el-
vezetni.

Folytatás a 3. oldalon

Előző lapszámunkban már hírt adtunk
arról, hogy a Kossuth tér átadásának

ideje már vészesen közeledik. Akkor ar-
ról szóltak a hivatalos információk, hogy
április 30-án átadják a teret. A város szó-
vivője, Králik Róbert akkor lapunknak a
következőt nyilatkozta: „A tervezett kol-
laudáció dátuma április 30, amit remél-
hetőleg tartani is tudunk.” A fent említett
időponton már túl vagyunk, azonban a
téren még mindig munkások dolgoznak.

Állatorvos is lehet alkalmatlan
a kutyatartásra?
Lapunkban nem először foglalkozunk a gadóci

kutyamenhelyen zajló eléggé furcsa történé-
sekkel, de félő, hogy nem is utoljára. Érthetetlen,
hogy annak egyszemélyes vezetése nem és nem
képes közös nevezőre jutni a polgárokkal, főleg
azokkal, akik a legjobb szándéktól vezérelve sze-
retnének a menhelyről kutyust adoptálni. Továbbra
is az a helyzet – egy kis túlzással élve –, hogy
könnyebb egy elhagyott gyermeket családban el-
helyezni, mint a komáromi kutyamenhelyről négy-
lábú barátot beszerezni. Erre vall történetünk is,
amiben a panaszos a Komáromi Városi Hivatal se-
gítségét kérte.

Íme, az eset, ahogy azt a panaszos leírta (név és
cím a szerkesztőségben). Az ő kilétéről annyit eláru-
lunk, hogy állatorvosról van szó. „Ez év február 28-án
a városi hivatal dolgozói befogtak egy magyar vizslát,
amelyet a gadóci kutyamenhelyen helyeztek el. A men-
hely a kutyust feltette a honlapjára, ahol gazdát ke-
restek a szerencsétlenül járt jószágnak. Ennek alap-
ján, március 5-én személyesen kerestem fel a menhely
vezetőjét, Ing. Agnes Jelínkovát, de ő azzal „rázott le”,
hogy egyrészt a befogott kutyák 4-6 hétig karanténban
kell, hogy legyenek, másrészt az említett kutyust ivar-
talanítani fogják, így ő meg van győződve arról, hogy
ilyen esetben már nem fogom akarni adoptálni.

Folytatás a 2. oldalon

Tizenötödik
Felvidéki Tavaszi
Emlékhadjárat
Hétvégétől huszárok járják be az

1849-es dicsőséges Tavaszi
Hadjárat útvonalait 35 település érin-
tésével a Felvidéken. A XV. Felvidéki
Tavaszi Emlékhadjárat rendező
egyesülete az Első Izsai Lovas és
Hagyományőrző Egyesület és annak
vezetője Tárnok István.

Folytatás a 3. oldalon

Április, májusvagy július?

Térfelújítás,
járdaépítés,
fizetésemelés
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Folytatás az 1. oldalról
A korszerű éttermet szinte

napok alatt kellett kialakíta-
niuk, aminek történetét Nagy
Beáta, az intézmény igazga-
tónője mondta el lapunknak.
„Iskolánkat, amely a régió
legnagyobb ilyen intézmé-
nye, együtt 124 tanuló láto-
gatja, egyedül mi működte-
tünk a régióban autista osz-
tályt. Nagy probléma volt a
gyermekek étkeztetése, de
végre ez is megoldódott.
Igaz, nagy izgalmak árán, de
sikerült. Ma (múlt szerdán –
a szerk. megjegyzése) elő-
ször ebédelhetnek saját ét-
termünkben a diákok. Tavaly,
december 6-án szólt le a
fenntartónk, Kerületi Okta-

tási Hivatal illetékese, hogy
rövidesen átutalnak a szám-
lánkra 30 ezer eurót az étte-
rem kialakítására. A dolog
érdekessége az volt, hogy
év végéig a beruházást be
kellett fejeznünk. Örömmel
mondhatom, hogy hála a ki-
vitelezőnek, Édes Antal úr-
nak, ez sikerült. És hogy mi-
ért csak május 2-án helyez-
tük üzembe? A szükséges
engedélyeztetések nagyon
sok időt vettek igénybe, de
ez megoldódott, ma már ez-
zel nem foglalkozunk. A
gyermekekkel és azok szü-
leivel együtt nagyon örülünk
az új étteremnek”.

-böröczky-
A szerző felvétele

Folytatás az 1. oldalról
A Tavaszi Emlékhadjárat

Nagysallóról indult, útközben
14 településen álltak meg,
ahol a huszárok és a gya-
logság jelentést tett a pol-
gármesternek, majd megko-
szorúzták a helyi 1848/49-es
emlékművet. A hagyomá-
nyőrző csapatok Nagysalló-
ról Szőgyénen keresztül Kö-
bölkútra, Fűrre, Bátorke-
szire vonultak, majd Madar
volt az úticél. Madaron, a
kultúrház előtt felállított sza-
badtéri színpadon történe-
lemórát tartott Tárnok Ba-
lázs. Ezt követően huszár-
és gyalogsági bemutatóra
és huszártoborzóra került
sor, majd a felvidéki baran-
tások bemutatója követke-

zett. A helyi óvodások és is-
kolások kultúrműsorral ké-
szültek az ünnepi megemlé-
kezésekre. Az érdeklődők
megtekinthették a helyi asz-
szonykórus előadását, majd
a Felvidéki Rockszínház
adta elő műsorát. Madar
után Szentpéter, Hetény,
Marcelháza és Dunarad-
vány volt a megállók hely-
színe. A pincesori program-
ban a szép számú részt-
vevő Vesztergám Miklós tá-
rogatóművész előadását,
huszár- és gyalogsági be-
mutatót láthatott, majd fel-
léptek a dunaradványi óvo-
dások és iskolások és a Bú-
zavirág hagyományőrző
népdalkör.

Dunaradvány után Paton

és Izsán tartottak megállót,
majd elérkeztek Komá-
romba, ahol a Klapka téren
várták érkezésüket. Itt dr.
Vass László és Tárnok Ba-
lázs tartott rövid történelmi
előadást, Vesztergám Mik-
lós tárogatón játszott, Skopp
Ildikó pedig énekkel készült
a huszárok fogadására. Ezt
követően megkoszorúzták
Klapka György szobrát,
majd a Nádor utcán és az
Erzsébet-hídon átvonultak
Dél-Komáromba.

A rendezvény elsődleges
célja a magyar hagyomá-
nyok, a magyar kulturális ér-
tékek megtartása, felvirá-
goztatása.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Végre van saját
éttermük

Tizenötödik Felvidéki Tavaszi
Emlékhadjárat

A gyerkőcök ismerkednek az ételkiadási rendszerrel, de
szemmel láthatóan az ebéd is ízlett

Folytatás az 1. oldalról
Így újból felkerestük a szó-

vivőt, aki lapunknak el-
mondta: „A Kossuth tér be-
fejezése az építkezés során
elvégzett archeológiai kuta-
tás miatt csúszik, a kivitelező
(az Eurobuilding cég), az il-
letékes minisztérium (föld-
művelésügyi és régiófejlesz-

tési minisztérium), valamint
Komárom Város szerződés-
kiegészítést írt alá a munká-
latok befejezésének kitolá-
sáról július végéig. Tehát eb-
ből kitűnik, hogy július vé-
gére átadják a felújított teret.

Azonban további furcsa-
ságokat fedeztünk fel az
üggyel kapcsolatosan. Az

építkezési területen egy
nagy hirdetőtábla hirdeti a
projekt részleteit, a támoga-
tók és a kivitelezők nevét, és
egy dátumot is. A hirdető-
táblán feltüntetett időpont
május, tehát májusban kéne
elkészülnie az új Kossuth tér-
nek. De itt még nincs vége a
Kossuth tér revitalizálásának
befejezése körüli káosznak.
Szerkesztőségünk Komá-
rom Város hivatalos honlap-
ján egy szerződést talált. Ez
a szerződés május 3-án ke-
rült fel a weboldalra. A doku-
mentumot igaz aláírás nél-
kül rakták fel, azonban a tar-
talma az, ami furcsának
mondható. A fent említett
szerződésben Simon Zsolt
exföldművelésügyi miniszter
és Komárom Város polgár-
mesterének neve szerepel.
A szerződés tárgya a vissza
nem térítendő támogatásról
szól, melynek végső fel-
használási időpontja október
31. Így még az is lehetséges,
hogy a végső átadás idő-
pontja októberre is kitolód-
hat?

Tehát ebben a befejezési
időpont (április, május, július)
körüli káoszban már mi sem
tudunk eligazodni, így kény-
telenek vagyunk kivárni és
bízni abban, hogy júliusra
Komárom városa egy felújí-
tott térrel gyarapodik.

ssy

Április, május vagy július?

Folytatás az 1 oldalról
Ennek ellenére, jelentkezzek másfél hó-

nap múlva. Április 12-én tehát újra megláto-
gattam a menhelyet azzal a szándékkal,
hogy mindenképpen elvinném a kutyust a le-
hető legjobb feltételek közé. Családi házban
lakom, napi több órán át tudnék foglalkozni a
kutyával. Állatorvosként, talán érthető az ál-
latokhoz való viszonyom, nem beszélve ar-
ról, hogy 12 éven át tartottam magyar vizslát,
tehát ez a faj számomra nem ismeretlen. A
legjobb eledeleket tudnám biztosítani szá-
mára, tágas udvart a játszásra, hétvégi ki-
rándulásokat a hegyekbe, és természete-
sen, a legmagasabb állatorvosi ellátást.
Mindezek ellenére, Ing. Agnesa Jelínková
közölte velem, hogy nem vagyok megfelelő
személy a kutya adoptálására. A kerítésen
keresztül beszélgetve közölte továbbá, hogy
talált jobb örökbefogadót, és a kutyát sem
kell ivartalanítani(!?) Nem tudom, honnan
veszi a hölgy az én alkalmatlanságomat, hi-
szen soha nem győződött meg a körülmé-
nyeimről, de személyesen sem ismer.

Nyílt titok, hogy a kutyamenhely vezető-
nője mindent elkövet azért, hogy az adófi-
zető polgárok ne tudjanak a menhelyről ku-
tyához jutni, mert azokat eladja Németor-
szágba, saját bizniszét erősítve. Megdöb-
bentő, hogy az adófizetők pénzéből saját
vállalkozást vezet. Több olyan információ
van birtokomban, állatorvosoktól és polgá-
roktól egyaránt, amelyek alátámasztják állí-
tásomat. Tehát, én alkalmatlan vagyok ku-
tyatartásra, az ismeretlen német viszont
nem. Vajon a vezetőnő hogyan ellenőrzi a
német állattartó hozzáállását?

Ezek a tények nagyon rossz fényt vetnek
a gadóci kutyamenhelyre, annak vezetőjéről
eddig csak negatív dolgokat hallottam. En-
gem, de valószínűleg más polgárokat is ér-
dekelne, miért mennek Németországba azok
a kutyák, amelyek idehaza is jó gazdikra ta-
lálnának? Miért élveznek előnyt a német ku-
tyatartók a hazaiak előtt?”

Mi sem természetesebb, újra megszólítot-
tuk Ing. Agnesa Jelínkovát, a Dunajka Ku-
tyamenhely, Polgári Társulás vezetőjét azzal
a kéréssel, foglaljon állást a fenti ügyben. A
vezetőnő azonban előző, számára negatívan
kicsengő cikkeinkre hivatkozva, a fenti ügyről
még csak említést sem tett rövid, elutasító le-
velében. Minden azonban megváltozott, ami-
kor az egyik kereskedelmi TV is foglalkozni

kezdett az üggyel. A kutyamenhely vezető-
nője előbb nyilatkozott a TV riporterének,
majd megtiltotta a nyilatkozatának közzété-
telét. Ezután meggondolta magát, mert lap-
zártánk előtt, az említett riportra hivatkozva,
mégis kifejtette véleményét. Íme: „Való igaz,
hogy az említett úr megkeresett a vizsla
adoptálásának ügyében. Az Aranyember ut-
cai rendelőben találkoztunk, beszélgeté-
sünknél jelen volt MVDr. Németh is, aki ta-
núsíthatja, hogy a kérelmezőnek nem ígér-
tem meg a kutya kiadását, és igenis, korrekt
módon tárgyaltam vele. Felhívtam a figyel-
mét, hogy a vizsla nagyon rövid ideje van a
menhelyen, és várjuk a gazdija jelentkezé-
sét. Mivel tudom, hogy a kérelmező lakó-
tömbben lakik, megkérdeztem, hogyan kí-
vánja megoldani a kutya szabad mozgását.
Erre azt felelte, hogy, hogy lévai hozzátarto-
zójához vinné, aki 65 éves és családi házban
lakik, de ő szinte naponta jár őt megláto-
gatni. Kifejtettem azon véleményemet, hogy
ezt nem tartom megfelelő megoldásnak, mi-
vel egy kölyökkutyának kb. napi 10 kilomé-
teres mozgásra van szüksége. Közben a
vizsla megbetegedett, kullancscsípés érte,
majd tüdőgyulladást kapott, így antibiotiku-
mos gyógykezelésben részesítettük. Mivel
a doktor úr nagyon sokáig nem jelentkezett,
úgy gondoltam, elfogadta érveimet, miszerint
nem minden kutyust lehet bármilyen környe-
zetbe kihelyezni, figyelembe kell venni a ko-
rát, temperamentumát és egyebeket. Ennek
megfelelően, a kutyusnak minden szem-
pontból a legjobb körülményeket biztosítot-
tuk, és amikor úgy két és fél hónap múlva a
doktor úr meglátogatott, úgy tűnt, ezeket az
érveimet el is fogadta. Nos, úgy látszik, még-
sem. Engedtessék meg, hogy feltegyek még
két költői kérdést. Önök szerint, több érdek-
lődő esetében kinek kellene döntenie a kia-
dásról? A polgármester úrnak, vagy az állat-
orvosnak? A másik kérdésem, vajon mi
rossz azon, ha Németországba is adunk ku-
tyákat? Örülünk, hogy nem kell őket elaltat-
nunk” – írta levelében Agnes Jelínková.

Nem is a szerkesztőségünkbe eljuttatott
válasza meglepő, mint inkább az egyik „köl-
tői kérdése”. Eddig ugyanis mindenki ta-
gadta a kutyák Németországba való szállí-
tását, különösen a gadóci kutyamenhely ve-
zetőnője.

További állomásunk a Komáromi Városi
Hivatal volt, ahol Patus Sándor mérnököt
kérdeztük a város és a kutyamenhely együtt-
működéséről. „Polgári Társulásról lévén szó,
mi nem vagyunk jogosultak annak tevé-
kenységét ellenőrizni, mint partnerrel, szer-
ződéses alapon működünk együtt. A szer-
ződés értelmében, minden egyes befogott
kóbor kutyáért 14 napig, napi 1.66 €-t fize-
tünk a menhelynek, ami kutyánként nem
egész 24 €-t tesz ki. Ezzel a mi együttműkö-
désünk köre be is zárul” – mondta el a fő-
osztályvezető.

Ebből tehát nagy valószínűséggel adódik
az is, hogy a panaszos észrevételeivel sem
fognak tudni érdemben foglalkozni. Vélemé-
nyünk szerint, a több éve húzódó, kedélyeket
eléggé gyakran felborzoló „kutyamenhely
kérdést”, egy konkurens, más hozzáállást
tanúsító, „kutya- és polgárbarát” társulás old-
hatná meg.

Böröczky József

Állatorvos is lehet
alkalmatlan a kutyatartásra?

A munka, szociális és családügyi minisztérium a legna-
gyobb állásbörzéjét tartja Nyitrán, május 10-én és 11-én, az
Agrokomplex területén. A kiállításon helyi és külföldi cégek,
magán-munkaközvetítők, EURES-partnerek mutatkoznak be.
Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a munkalehetőségekről,
képzésekről, karrier tanácsadásokról, az európai intézmé-
nyekről és hálózatokról. A nyilvántartott álláskeresők utazási
költségét a helyi munkaügyi hivatal (UPSVR) téríti, előzetes
egyeztetés után. Részletek a www.jobexpo.sk honlapján vagy
a munkaügyi központokban. -ga-

Jobexpo 2012

A számadás várat magára
Manapság egyre gyakrabban

hallani arról, hogy az önkormány-
zatok nyilvánosságra hozzák az
adósok listáját. Bár sok esetben
előfordulhat az, hogy valóban
anyagi gondok miatt nem tudja egy
család befizetni az adót a község-
nek, azonban az is elfogadhatat-
lan, hogy például Komáromban a
fizetésre kötelesek harmada sze-
repel a nem fizetők listáján. Időn-
ként olyan megoldások is szület-
nek – mint ahogy Gúta példája mu-

tatja –, hogy a tartozók névlistáját nyilvánosságra hozzák.
Az adósság behajtása kellemetlen, de mégis érthető dolog.

Ha nem lenne így, akkor könnyen a becsületes ember érez-
hetné magát baleknak, ráadásul a költségeket (pl. a szemétel-
hordásért) a községnek ki kell fizetni, így a kieső részt más-
honnan veszi el az adott önkormányzat.

A kötelességek számon kérése fontos, azonban gyakran le-
het olyan érzésünk, hogy csak a hétköznapi embernek vannak
kötelezettségei, másoknak – például politikusoknak, vagy
önkormányzatoknak – meg csak jogaik vannak. Az ő kötele-
zettségeikkel, azaz adósságaikkal hogyan tudjuk elszámoltatni
az érintetteket? Gondolhatunk a választási ígéretekre, de más
időközi kijelentésekre, vagy akár a határozatok teljesítésére.
Ha egyértelmű a hiányosság, tényszerűen igazolható a mu-
lasztás, akkor oda miért nem érkezik a végrehajtó bevasalni
az adósságot?

A komáromi városvezetés esetén pedig már úgy tűnik, ala-
kul az adósság lista, amivel nem ártana elszámolni. Nem a
polgármester programjára (http://hu.antonmarek.sk/valasz-
tasi-program/) érvényes ez csupán, hanem vannak jelensé-
gek, amiről nem ártana számot adni.

Egy év eltelte után kerestük meg a jelenlegi városvezetést,
a munkájuk értékelésére kértük őket. Először korainak találták,
majd későbbre ígérték, aztán eltelt újabb pár hónap, és még
mindig nem tudhatjuk mit sikerült elérni. Mennyi projektet, pá-
lyázatot sikerült megírni? Mennyi kölcsönt vett fel a város? Mi-
lyen megszorítást sikerült véghezvinni a hivatalon belül? Azt
tudjuk, hogy adóemelést javasoltak, de szívesen látnánk an-
nak szándékát is, hogy arányosan házon belül is meghúzzák
a nadrágszíjat.

Aztán itt van a közbeszerzések ügye. A Munka utcai iskola
esetén a minisztériumra mutogatnak, de sok más közbeszer-
zés esetén semmilyen minisztériummal nem kellett együtt-
működni. Ilyen például a legnagyobb falatnak számító sze-
mételhordási és takarítási közbeszerzés, ahol rendre elcsú-
szott a város. Ez a tétel a legnagyobb az összes közt, de ösz-
szességében már több tízezer euróba került a városnak a si-
kertelen próbálkozás.

Mindamellett itt vannak olyan ügyek, mint az SNS közeli
ügyvédi iroda, ami kapcsán még bírósági fenyegetés is elhang-
zott. Később az ügyvédnő saját állításaival került ellentmon-
dásba, és a mai napig nem tudjuk, mi alapján volt kifizetve né-
hány számla, és miért tartott 10 hónapig - képviselői felháboro-
dás hatására - nyilvánosságra hozni a 28 éves pozsonyi jogász
hölggyel a szerződést. A városvezetés többször ígéretet tett
arra, hogy számokkal igazolja, megéri a jóval drágább ügyvédi
szolgáltatás a városnak, de a mai napig nem láttunk ilyet.

A hely szűkössége miatt említsük meg röviden még azt a ha-
tározatot, amely alapján a városvezetésnek le kéne fektetni pa-
pírra azokat az esetleges dolgokat, amit a megelőző csapat
„követett el” a várossal szemben. Szavak, pletykák hangoznak
el, és névtelen olvasói leveleken keresztül hallottunk ezekről,
de el kéne számoltatni az előző városvezetést a viselt dolgok-
kal, ha voltak ilyenek. A városnak határozat alapján jelezni
kéne, milyen elképzelései vannak a Poliklinika épületével, ki-
dolgozni egy koncepciót egy új kamerarendszerre, megoldá-
sokat terjeszteni be a Határőr utcai iskola kapcsán. Ezek élő
határozatokra épülő adósságok, és a lista sajnos nem teljes.

Reméljük, a város vezetésének végre sikerül kiértékelni az
elmúlt egy (most már másfél) évet. A témák adottak, szívesen
adunk teret a beszámolójuknak, és biztosíthatjuk az illetéke-
seket, hogy sokak kíváncsiak a válaszokra.

Szénássy Tímea, főszerkesztő
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A TAT fellépése az Anglia-parkban

Egy kapitális példány a Holt-Vágon.
Szabó Vilmos komáromi horgász zsák-
mánya egy több mint 10 kilós amúr

A halászléfőző
verseny nyertese
az Apáli csárda

Ovimajális a Tulipán óvodában

Művészetek kertje - rajzverseny
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Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház,
adresa Petőfiho 1., 945 01 Komárno zverejňuje zÁMER
PRENAJAť čASť PRIESToRU V BUDoVE DI-
VADLA S VýMERoU 50 m2, vhodné na prevádzkova-
nie bufetu. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky za-
sielajte na adresu: Jókaiho divadlo v Komárne - Komá-
romi Jókai Színház, Petőfiho 1., 945 01 Komárno do 28.
5. 2012 v označenej obálke: “NÁJoM“.

Bližšie informácie na tel. č.:
035/79 08 122 alebo 0907 770 517

A Komáromi Jókai Színház (Petőfiho 1., 945 01 Komárno)
pályázatot hirdet az épületben található, mintegy 50 m2 -es
BüFÉ üzEMELTETÉSÉRE ALKALMAS, HELyISÉGÉ-
NEK BÉRLETÉRE. Érdeklődés esetén, az árajánlatukat a
színház címére várjuk. Beküldési határidő 2012. május
28. A borítékra kérem írják rá: “NÁJoM“.

Közelebbi információk: 035/79 08 122 vagy
a 0907 770 517 telefonszámokon.

Komáromi Napok újratöltve

A népművészet ünnepe - a Csavar Színház előadása

www.massagestudio.sk

KKoommáárroommbbaann  aa  ffeeddeetttt
uusszzooddaa  ééppüülleettéébbeenn 0905 729 368

Az alakformáló 
masszázs bérlet 

május 31-ig AKCIÓBAN

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Ulica 1. mája 1, Hurbanovo,
zverejňuje zámer prenajať:

1. Časť nebytových priestorov o výmere 4 m² na
umiestnenie predajných automatov na chodbe budovy
učebného pavilónu na Ulici 1. mája 1  v Hurbanove, sú-
pisné číslo 1352, na parcele č. 2537/15.

2. Časť  nebytových priestorov kancelárie na prízemí
o celkovej výmere 50 m² a na I. poschodí v ľavom krídle
budovy na Ulici Komárňanská č. 177 v Hurbanove, sú-
pisné číslo 88, na parcele č. 2441/2 o celkovej výmere
206,40 m².

Bližšie informácie a prehliadku objektov možno do-
hodnúť na tel. č. 035/7602 204, ktoré je prístupné v pra-
covných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade zá-
ujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke
s označením „automaty“, „kancelárie“  podľa predmetu
záujmu na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1.
mája 1, 947 01 Hurbanovo.  Ponuky je potrebné doručiť
poštou alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do
21. 05. 2012 do 12.00 hod.

• Pazar színeket használ.
Ragyognak a pirosak, a
sárgák, a lilák.

- A kép színességét mindig
az alkotói hangulat határozza
meg. A szín nagyon fontos
eleme műveimnek, és az is,
hogy az egyes felrakott felü-
letek mi módon kerülnek egy-
más mellé. Hatnak rám a ta-
náraim alkotásai. Szilva Jó-
zsef intenzív színeket hasz-
nál, de ugyanígy Harangozó
tanár úr is nagy kolorista.

• Mikori a kapcsolat
mester és tanítványa kö-
zött?

- Gimnáziumi éveim alatt
kezdtem rajzra járni Szilva
Józsefhez a művészeti alap-
iskolába. Akkor döntöttem el,
hogy képzőművészettel sze-
retnék foglalkozni.

• Absztrakt festményeket
fest.

- Képeimet látszólag non-
figuratívan fogalmazom, va-
lójában minden kép tárgyi-
assággal bír, megfogható
gondolattal, üzenettel. Sze-
rintem fontos, hogy egy kép-
zőművész a képben mesél-
jen. Nemegyszer Stanislav
Harangozó docens az egye-
temen azt kérte, kivágások-
kal, a részletek kiemelésé-
vel keressük meg, melyik a
táj legszebb motívuma. Ne
panorámaképet fessünk,
csupán annak egy részét. 

• Drága „mulatság” a
festészet?

- A festészet számomra
nagy fontossággal bír. Aki
ennek él, s egyben ez a hob-
bija is, örül, ha ecsetet, fes-
téket vehet. Tekintve, hogy
egy-egy kiállításon műértő
vásárló is akad, nekem nem
drága.

• Műterme van?
- Pozsonyban is, itthon is

műteremmé alakítottam a
szobámat. Ott élek, ahol fes-
tek.

• Milyenek az álmai a fes-
tékillatban?

- Szeretnék a diploma
után még továbbtanulni, és
tanítani. Az elmúlt fél évben
tanári állást vállaltam a gútai
Művészeti Magániskolában.
Jól éreztem magam, remé-
lem a diákok is. Szeretném,
ha új impulzusok érnének.
Más országokban, más ta-
nároktól. Keresem a lehető-
ségeket. A visszajelzések
jók, és nagyon fontosak. Már
alig várom, hogy elolvassam
az ógyallai kiállításról írt be-
jegyzéseket!

Bárány János
Archív felvételek

Egy verőfényes délután
percei Golasz Tímeával
Ahogy megérkezett a kávéházba, összehajtogatott, igényes szórólapot tett elém.

Néztem a festményeit. „Tímea az alkotás titkait keresi, a szépet, az emberi érté-
keket, a hit örömét”. Írta a képek mellé Szilva József festőművész. Golasz Tímea sze-
rényen mosolygott. Negyedéves a Komenský Egyetem pedagógia–képzőművészet
szakán. Kiállítása a héten, május 11-ig, péntekig még megtekinthető Ógyallán, a mű-
vészeti alapiskolában.

Április végén tartották a
Sztárok kicsiben soro-

zat gáláját a gútai VMK-
ban. A két műsorvezető,
Kossár Georgina és
Szabó Bianka vezette fel
az egyes műsorszámokat. 

A sorozat hat településé-
nek csapatai pedig sorra be-
mutatták, mit is tudnak való-
jában. A madari Tini Girls
kezdte a legkisebbek show-
műsorát, majd a továbbiak-
ban fellépett a vezekényi

Mindketten-duó, a keszeg-
falvai Happy Trió, a tallósi
Béta tánccsoport, a fekete-
nyéki NEX tánccsoport, és
az ipolyszakállosi Charlie
Angyalai. Már hagyomány,
hogy a gálán fellépnek olyan
csoportok is, akik nem vettek
részt a sorozatban, ám vala-
milyen formában kötődnek
egy-egy településhez. Ebből
kifolyólag láthatták a nézők a
lakszakállasi VaLAKik tánc-
csoport és a csicsói Musi-
kölkök produkcióját.  

A gála kiemelkedő része
volt az eredményhirdetés,
melyen fény derült arra, ki
nyeri a Sztárok kicsiben
2012-es sorozatát. A zsűri
hosszas tanácskozás után
úgy döntött, hogy a széria
első győztese az ipolysza-
kállosi Charlie Angyalai lesz.
A második helyen végzett a
vezekényi Mindketten-duó
és a tallósi Béta tánccsoport,
míg a harmadik hely is meg-
osztott lett a feketenyéki
NEX és a keszegfalvai
Happy Trió jóvoltából. A TAT
felfedezettje címet pedig a
madari Tini Girls lánycsapat
érdemelte ki. 

Kiss György, a Cool Club
CC elnöke elmondása sze-
rint, a sorozat bizonyított,
igény van rá, ezért ősszel el-
indítják a Sztárok kicsiben
második szériáját is Laksza-
kállas, Csicsó, Perbete,
Szentpéter és még két Du-
naszerdahelyi járásbeli köz-
ség részvételével. -pint-

Kép: Cool Club CC

A Sztárok kicsiben gálája
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Búcs

Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életki-
látások jelentősen javíthatók!

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

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

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak

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

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

Csak így tovább!
Közelednek az utolsó kezelések 
és én olyan merész kijelentést teszek, 
hogy sokat javult az egészségem. 
Mindkét lábam görcsölt, fájt, 
alig  tudtam már menni -
nemhogy kilométereket megtenni. 
Most azt veszem észre, 
hogy lépteim  növekednek 
és három kilométer is jöhet 
- ez nekem nagy örömet szerez.
Tisztelettel  Angyal József, 

Kisigmánd, 2012. május 4.

évek  múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszál erek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti. 

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

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

sem lehetséges. Már az első 20 kezelés alatt
megkezdődik az érezhető és műszeresen is mér-
hető javulás. Az egész testben tisztítja az ereket,
és olyan irigylésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A sonoterápia más el-
járással nem helyettesíthető. 

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

1. díj: luxus hajókirándulás 
Alföldy József, Dunaszerdahely

2. díj: lCd TV léVAi  lászló, Komárom
3. díj: sarok ülőgarnitúra 

szAmAránszki  lAJos, Alistál
4. díj: kirándulás lebóCzoVá zuzAnA, Komárom
5. díj: videokamera Győri éVA, Galánta
6. díj: ebédlőfal sebők AnGelikA, Komárom
7. díj: hosszú hétvége krAJAn Jozef, Komárom
8. díj: fényképezőgép Török TAmás, Komárom
9. díj: forgószék bónA TAmás, Bátorkeszi

10. díj: színházlátogatás budapesten 
TóTh PiroskA Madar

Nagy tavaszi nyereményeső

Nyertesek Aközépkor hangulatát idéző
Mátyás király korabeli fegy-

verbemutató is része volt annak a
színes forgatagnak, mellyel az
egykoron volt magyar uralkodót
ünnepelte meg Nagymegyer vá-
rosa. Idén ugyanis már ötödik al-
kalommal zajlottak a Nagymegyeri
Corvin Mátyás Kulturális Napok
április 27. és május 1. között. 

Ennek keretén belül szervezték
meg a VII. Körzeti Borkiállítást is. A
legtöbb rendezvény a termálfürdő-
höz vezető sétányon zajlott, illetve
az ott található Mátyás-fánál. A le-
genda alapján ennél a tölgyfánál ál-
líttatta fel sátrát igazságos Mátyás
mikor Nagymegyeren járt. A törté-
nelmi dokumentumok szerint pedig
éppen ő adományozott mezővárosi

rangot a településnek. A Mátyás-
fán kívül a városban két szobor is rá
emlékeztet, továbbá a Corvin Má-
tyás Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
názium, a Thermal Corvinus hévíz-
fürdő és a Corvin Mátyás-lakótelep
is az ő nevét viseli. A kulturális na-
pok a Nagymegyer másik arca el-
nevezésű fotókiállítással kezdődtek,
a gimnáziumban történelmi vetélke-
dőt is szerveztek, a tájház előtt és
udvarán népművészeti délutánnal,
májusfa felállításával várták a kö-
zönséget. A helyi önkormányzat, a
Csemadok, a művelődési otthon és
a kertészkedők szervezete által ren-
dezett eseménysorozaton több folk-
lórcsoport, mint az Igricek, a Csiri-
biri, a Kis Megyer, az Apró Megyer,
a Csilizke és a Megyer Táncegyüt-
tes, valamint a helyi City Dance
Club moderntáncosai mutatkoztak
be. A legnagyobb tömeget a ma-
gyarországi mulattatós zenei műfaj
képviselője, Lagzi Lajcsi és zene-
kara vonzotta a május elsejei finá-
léban. 

Kovács zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)     

Ahelyi hévízfürdőt működtető vá-
rosi Termál Kft. 2012-es évre

szóló gazdasági és fejlesztési tervét
egy képviselői javaslattal feltöltve fo-
gadták el a városatyák a május 2-i
plénumon. Ugyanennek a cégnek, il-
letve a városi lakáskezelőnek a tava-
lyi évre szóló zárszámadását csak
úgy szavazta meg a testület, hogy
meg kell vizsgálni a két kft. azon kia-
dási tételeit, amelyeket a plénum nem
hagyott jóvá, illetve nem voltak benne
a társaságok gazdasági tervezeté-
ben, s ezzel kapcsolatban foganato-
sítsanak megfelelő intézkedéseket is.

Módosították a szemétgazdálkodás-
ról szóló általános érvényű rendeletet is,
a temetők üzemeltetési rendtartásáról
beterjesztett határozati javaslatot pedig
levették a napirendi pontok közül. A plé-
num a polgármesteri alapból 2-2 ezer
eurós támogatást szavazott meg a vá-
rosi asztaliteniszklubnak, valamint a
Nagymegyeren élő és alkotó Ág Tibor
népdalgyűjtő életéről szóló dokumen-
tumfilm készítőinek, illetve célirányosan
1200 eurót az izsapi IQUS polgári társu-
lásnak. A tartalékalapból pedig 900 eu-
rót kap az idén 120 éves Bárdos Lajos
Vegyes Kar, mely az évforduló kapcsán
szeretne egy kiadványt megjelentetni.
Az évek óta húzódó gazdasági válság
miatt az anyagi forrásokat gyakran csak
nehezen kereső önkormányzat viszont
megemelte Néveri Sándor (MKP) pol-
gármester fizetését, ami eddig 2049

euró volt, a titkos szavazás után pedig
2331 euróra változott. A törvényből adó-
dóan Nagymegyer polgármesterének
minimális alapfizetése 1840 euró, ezt a
képviselőknek joguk van 0 és 70 száza-
lék közötti értékkel megtoldani, így az
említett voksolást követően végül 26,66
százalékkal emelték Néveri fizetését. Az
ülésen az is elhangzott, hogy a közeli
napokban elkezdődhet a város központi
zónájának tíz hónapig tartó felújítása,
május 19-ig kell a kivitelezővel aláírni a
szerződést. A Vasút utcában található
városi tulajdonú épületet vállalkozók há-
zává alakítják át, ebben az esetben már
alá is írták a szerződést a kivitelezővel.
A testület arról is döntött, hogy a Vadász
utca mindkét oldalán lévő járdák térkö-
vezését még májusban megkezdheti a
városi tulajdonú Műszaki Szolgáltató Kft.

Kovács zoltán

Térfelújítás, járdaépítés,
fizetésemelés

Igazságos Mátyást ünnepelték
AKatona Mihály Alapis-

kola Galériájában az
igazgatónő, Győző And-
rea köszöntötte Katona
Klárit. Az énekesnő 13
éves kora óta énekel. A
bájos ráckevei lányt
azonnal megszerette a
közönség, elfogadta a
szakma.

Popsztárként elég régóta
nem áll a reflektorfényben,
viszont közéleti szereplő-
ként, jószolgálati feladatkör-
ben szinte naponta láthatjuk.
Lemezei az elmúlt években
ritkábban jelentek meg, ám
nemrégen két különleges ki-
advánnyal is felhívta magára
a figyelmet. Az „Óvodás da-

laim” című albumával a leg-
kisebbek énekkultúráját pró-
bálja fejleszteni, a „Kész
szavak” című könyvével pe-
dig nemcsak a rajongóit, de
az irodalmi ínyenceket is
meglepte.

Mint mondta, most – be-
lülről – sokkal sikeresebbnek

gondolja magát, mint azok-
ban az években, amikor az
elismeréseket kapta.

„Járom a magam útját.
Szabad vagyok és boldog.
Nyitott a világra. Igyekszem
nap mint nap friss szemmel
felfedezni benne a csodát.
Ezáltal haladok valami felé,
ami más, ami nekem lénye-
gesebb, igazabb. Minden-
nap meg kell próbálni újra
felfedezni a világot, és akkor
minduntalan csodákra buk-
kanhatunk. Minden olyan do-
log fontos, ami arról próbálja
meggyőzni az embereket,
hogy nem szabad beletö-
rődni a rosszba, elfogadni a
reménytelent” - mondta az
énekesnő.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Már hagyományosan április 29-én került megren-
dezésre a Komáromi Napok keretein belül a 15.

Kincskereső búvárverseny, melyet az idén 45. szüle-
tésnapját ünneplő Aqua Klub rendezett.

Összesen 18 búvár jelentkezett, a hazai csapatok közül
az Aqua és a Hydro Klub, Magyarországról Debrecen,
Győr és Veszprém búvárjai érkeztek. Az utóbbi csapat irá-
nyítója, Olajos Károly, nem kis meglepetésre egy közel 50
éves régi katonai búvárfelszerelésben merült a vízbe. Vé-
gül az elrejtett kincset a komáromi Aqua Klub egyik tagja,
Bartalos Gábor találta meg. -d-

Jubileumi kincskeresés

Közönségtalálkozó Katona Klárival



Az elmúlt két évtized-
ben már megtanultuk,

hogy ha május, akkor ma-
jális, amely már nem  a
munkások ünnepéről, ha-
nem a családokról, a ba-
rátokról és az élmények-
ről szól.

A Duna menti községben
már hagyományosan a má-
jus elseje előtti napon felállí-
tották a falu májusfáját. Elő-
ször a szalagokat kötözték fel
a falu lakosai. Egy-egy szala-
gon az azt elhelyezők neve
áll, amit május utolsó napjai-
ban vesznek le a falu május-
fájáról. A szalagfelhelyezést

követően a férfiak felállították
a feldíszített májusfát.

Másnap a helyi lövöldénél a
gyerekeknek gazdag progra-
mot szerveztek a rendezők.
Volt vadászkutya bemutató,

íjászat, célbalövés légpuská-
val, kempó bemutató. Délután
pedig a kultúrházban asztali-
tenisz-versenyt rendeztek
minden korosztálynak. 

Kép és szöveg: (miriák)
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Keszegfalva

Lakszakállas

Izsa

9

Teljes mértékben megoldott-
nak látszik az ivóvízellátás

a Megyercshez tartozó Violín-
ban. A megyercsi képviselő-
testület közös döntése értel-
mében egy pályázatot nyújtott
be a violíni rész vízhálózatá-
nak bővítésére.

Még tavaly ősszel indítványo-
zott tervezetnek mára már kéz-
zel fogható bizonyítékait is lát-
hattuk, ugyanis az ENVIRO-
MENTÁL Alap jóvoltából elkez-
dődhetett a violíni részen a víz-
vezetékhálózat árkainak a
kiásása. A munka a legnagyobb
rendben halad, és rövidesen a
vízhálózat csövei is rendeltetési
helyükre kerülnek, és ezután

már csak kisebb simítások kelle-
nek ahhoz, hogy Violín ezen ré-
szén is egészséges ivóvizet fo-
gyasszanak majd a lakosok.

Molnár Zoltán polgármester el-
mondta, hogy nemcsak Violín-
ban szeretnék, hogy megfelelő
minőségű ivóvíz álljon rendelke-
zésre minden lakó számára, de
Megyercs egyik utcájában is el-
kezdték már az előkészítő mun-
kálatokat. A 198 ezer euró költ-
ségvetésű beruházás által meg-
oldódik majd a település ivóvíz-
hálózata. „Nagyon reméljük –
tette hozzá a polgármester-,
hogy ezen az úton haladva to-
vább folytathatjuk majd az ivó-
vízhálózat kiépítését.“

Kép és szöveg: -pint-

Ivóvízhálózat-bővítés 

Lakszakállason író-olvasó találkozót
rendeztek a helyi kultúrházban, ahol a
népszerű költő volt a helyi alapiskola
vendége. A gyerekek nagy szeretettel
vették körül a 72 éves írót, akinek az is-
kola tanulói saját verseiből készítettek
egy közel félórás összefoglalót. A rész-
letek meghatották a művek szerzőjét,
olyan hitelesen történt az adaptálás. A
bemutatók után az író is szólt a gyere-
kekhez, akik nagy figyelemmel, ámulva
hallgatták a költőt. Őszinte szavai meg-
hatóak voltak. Szólt a gyermekkoráról,
életének egyes bonyolult szakaszairól,

amikor
m e g t a -
paszta l ta ,
mit is jelent való-
jában magyarnak lenni, s mindezt egy-
szerű megfogalmazással közreadva.
Életútja és munkássága példaértékű
lehet a mai generációnak. Beszédé-
ben kitért az anyanyelv szeretetére, és
kihangsúlyozta az olvasás fontosságát.
Többször megemlítette, milyen fontos
szerepet játszik az, hogy hogyan érez
az ember, és hogyan gondolkodik.

Kép és szöveg: -pint-

Április végén került
megrendezésre a már

hagyományossá vált Lő-
rincz Gyula Napok a ke-
szegfalvai iskolában. Az
első nap 25-én nyitott ta-
nítási órákkal kezdődött,
amelyet néhány szülő ki is
használt, és közvetlen be-
tekintést nyerhetett az ok-
tatási folyamatba. 

A nyitott órákat a „Fedez-
zük fel Keszegfalvát“ honis-
mereti séta követte Nagy
Gyulával (aki az iskola név-
adójának egyik leszárma-
zottja). Megtekintették a ne-
vezetességeket, fontos épü-
leteket, intézményeket és
Gyuszi bácsi minden egyes
megállónál elmesélte, amit a
gyerekeknek az adott helyről
tudniuk kell. Az utolsó meg-
álló az új községi hivatal volt,
ahol a gyerekek átadták az
ez alkalomból a polgármes-
ter úr részére készített aján-
dékot - egy díszvázát a falu
címerével üvegfestés techni-
kával elkészítve. 

A második napon  „Szülő-
falum Keszegfalva“ címmel
plakátokat készítettek, mely-

nek témája a község nép-
szerűsítése volt. Szebbnél
szebb munkák születtek. A
legszebb alkotásokból ké-
sőbb kiállítást szerveznek. A
plakátkészítés után a „Ki mit
tud Keszegfalváról“ című ve-
télkedőre került sor. Ebbe a
megméretteésbe már az ovi-
sokat is bevonták. A felada-
tok mind a községhez kötőd-
tek. Ki kellett rakni a község
címerét és zászlaját, ki kel-
lett válogatni a képek közül,
melyek Keszegfalva és me-
lyek Komárom nevezetessé-

gei, volt címer és zászlószí-
nezés. Minden kis óvodás
ajándékkönyvjutalomban ré-
szesült. A napot „Büszke ke-
szegfalvai kisdiák vagyok“
feliratú, a községet népsze-
rűsítő pólókészítéssel zár-
ták. Nagyon szép pólók ké-
szültek, melyeket a tanulók
mindjárt magukon is hagy-
tak. A pólók mellé járt egy
jutalomkönyv is. A végére le-
szögezhetjük, hogy az idei
Lőrincz Gyula Napok is si-
keresen zárultak. -pint-

Kép: AI

Lőrincz Gyula Napok 

Író-olvasó találkozó
AXX. századi

m a g y a r
gyermekiroda-
lom egyik meg-
határozó egyé-
nisége Tóth
Elemér. Versei
őszinteséget,
t i s z t a s á g o t ,
egyszerűséget
tükröznek. 

A helyi hagyományőrző
csoport fellépését követően
a község polgármestere,
Jobbágy József köszöntötte
a megjelenteket, köztük
Gabriel Csollárt, a COOP
Jednota Szlovákia alelnökét
és  Mácsadi Istvánt, az ér-
sekújvári COOP Jednota  el-
nökét. 

„Az érsekújvári COOP
Jednota első tíz legsikere-
sebb üzletlánca között van,
és az idén újabb üzlettel gya-
rapodik hálózatuk. Úgy lát-
ják, hogy a vásárlók egyre
inkább az igényes, színvo-

nalas és egyben akciós ára-
kat kínáló bevásárlóközpon-
tokat keresik, ők pedig igyek-
szenek a legmesszebbme-
nőkig megfelelni ezeknek az
elvárásoknak” – mondta el
nyitóbeszédében a polgár-
mester.

A bevásárlóközpont a hét
minden napján várja a vá-
sárlókat. A bolt üzletpolitikája
szerint, aki friss, hazai élel-
miszert szeretne vásárolni
annak érdemes betérni az
újjonnan megnyitott üzletbe.

(miriák)
A szerző felvétele

Új CooP Jednota
üzlet Szentpéteren
Szép számú vásárló előtt ünnepélyesen átadták a 800

ezer eurós beruházással felépült új üzletet. Az egykori
könyvtár helyén 650 négyzetméteres területen lévő üzlet
több mint 4 ezer fajta áruval várja a község lakosait.

A nagyszabású rendezvény már április 30-án megkezdő-
dött, amikor a Duna-parti színpad mellett felállították a má-
jusfát. A Döme Károly Alapiskola és Óvoda tanulói pedig kul-
túrműsorral szórakoztatták az érdeklődőket.

Május elsején, hagyományosan a községi hivatal előtt
gyülekeztek a Lovasnap résztvevői, ahonnan a díszmenet el-
indult a Duna-partra. Elsőként a Gyöngyös bokréta ének-
csoport népdalai köszöntötték a jelenlévőket, majd az ün-
nepélyes megnyitón Domin István Izsa és Karánsebesy Lu-
kács Almásfüzitő polgármestere szólt a megjelentekhez. 

A színpadon elsőként a helyi Matica slovenská szerveze-
tének énekcsoportja lépett fel, majd a Kisködmön tánc-
együttes tartalmas műsorát láthatta az egyre több néző.
Közben a füves pályán elkezdődtek a lovasjátékok is. A sza-
badtéri színpadon még fellépett az Ifjú Pántlika fúvószene-
kar, Pósváról, az almásfüzitői Napraforgó citerakör és a he-
lyi ifjúsági klub táncosai.

A rendezvény alatt lovagoltatás, ugrálóvár, zene, frissítők
várták a vendégeket, valamint ingyenes csónakáztatás a
Dunán, idegenvezetés a Leányvárnál. Az egész napos ren-
dezvény a színpadon és előtte zumbázással ért véget. 

(miriák)

Elsősorban az időjárás-
nak köszönhetően a

Duna mindkét partjáról
szép számban érkeztek
vendégek a Dunakorzó
idénynyitó rendezvényére. 

A község önkormányzata
az elmúlt évben „miénk a tér
- és nálunk kössön ki!“  mot-
tóval indította el a Dunakorzó
rendezvénysorozatot, amely-
nek során a legendás XX.
század korszakait elevenítik
fel. A havi egy alkalommal

megrendezett programok
egy-egy téma köré épülnek. 

Az idei rendezvény, ha-
gyományosan májusfa-állí-
tással vette kezdetét. A sza-
badtéri színpad mellett felál-
lított májusfa után a progra-
mot az Indigó Tánciskola fel-
lépése nyitotta meg. Őket
követték a Kis-Duna Menti
Rockszínház fellépői: Szabó
Márta, Mészáros Tamás és
Rigó Jenő.

Közben a karvai hagyo-
mány őrzők mozgalmi indu-
lókkal elevenítették fel a régi
május elsejék hangulatát. A

nosztalgiázás az ifjúsági klub-
ban folytatódott, ahol Baán
Szabó Ilona jóvoltából korhű
relikviákból nyílt kiállítás. 

Az idei rendezvényen
nagy hangsúlyt kaptak a ha-
zai ízek. A vadpörkölt mellett
dunai halászlé és sült hal,
sajtkülönlegességek és kar-
vai lepény várta a látogató-
kat. A rendezvénysorozat ál-
landó vendége és fényképé-
sze, Kádár Ferkó vándorfo-
tográfus is jelen volt. 

A rendezvényt karaokés
buli zárta Győri Gábor veze-
tésével. (miriák)

Aváros és a Konkoly-
Thege Miklós Művelő-

dési Központ szervezésé-
ben került sor az idei má-
jusfa állítására, a Konkoly-
Thege téren. 

A látványos májusfa-állítás
előtt a város polgármestere,
Zemkó Margit köszöntötte a
megjelenteket. Az ünnepé-
lyes májusfa-állítás a város
óvodás és alapiskolás tanu-
lóinak és a Szabadidőköz-
pont mazsorettjeinek fellé-
pésével folytatódott. A ha-
gyományos ünnepség közös
zumbázással ért véget. 

(miriák)
Lelovics Margit felvétele

Dunamocsi majális

Májusfa-állítás

Május 1 retrohangulatban

Ógyalla

Karva

Violínban

Huszonharmadik Lovasnap
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Keszegfalván már évek óta hagyomány a májusfaállítás. A
tűzoltószervezet, a helyi nyugdíjasklub, valamint a lakosság
nagy része részt vett ebben az évente visszatérő munkában.

Újra áll a májusfa Szilason. A szorgos helybeliek már
második alkalommal állítottak fát a községi hivatal mel-
letti területen.

Gazdag és sokrétű családi programot kínál a hu-
szonharmadik alkalommal megrendezett Lovasnap.

Szilas

Keszegfalva
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Csicsó

Hetény

Karva

Olvasói levél

Szilas

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

Novootvorené

LPG Vyššia 
čistota

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jarná AKCIAVEĽKÁ jarná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

AGáspár Sámuel Alap-
iskola és Óvoda tanu-

lói minden évben megem-
lékeznek a Föld Napjáról.
Idén a tanulók saját készí-
tésű prezentációkat mu-
tattak be az iskola klubhe-
lyiségében. Beszéltek a
vízszennyezésről, a külön-
böző természetvédelmi
szervezetekről és azok
működési stratégiáiról.

Az érdekes és tanulságos
beszámolók után a gyerekek
csapatokba szerveződve egy
játékos vetélkedőn vettek
részt. A kérdéseket Győri B.
Katalin tanító néni állította
össze külön az alsó tagoza-
tosok, külön a felső tagozato-
sok részére. A kvízkérdések
megoldása után a csapatok

a Föld Napjával kapcsolatos
plakátokat készítettek. A kvíz-
kérdések és a plakátok együt-
tes értékelése után Szakszon
Gyula igazgató úr kiosztotta a
legjobb csapatoknak járó dí-
jakat. A  legügyesebb csapa-

tok zöld utat nyertek a helyi
cukrászdába. De senki sem
távozott üres kézzel, hiszen
minden résztvevő kapott
édességet, és remélhetőleg
sok új élménnyel tért haza.

Mgr. Nagy Edit

Ezzel a meghirdetett ak-
tivitással emlékeztünk

meg a gútai Tündérkert
óvodában a Föld Napjá-
ról.

A meghirdetett napon elő-
készítették az információs
sátrat és a tartályt, amely
az elektromos hulladék
gyűjtésére szolgál, és az

egész év folyamán gyűjtöt-
ték bele az elromlott ház-
tartási gépeket, szerszámo-
kat, játékokat. Az előkészü-
letek után nagy lelkesedés-
sel várták a város lakosai-
nak az érkezését, és
segédkeztek a hozott elekt-
romos hulladék tárolóba he-
lyezésénél.

Ha idejekorán felhívjuk a
figyelmüket a hulladék sze-
lektálásának jelentőségére,
talán nagyobb esélyük lesz
az egészséges életre.

Kovács Erzsébet és 
Molnár Iveta, a gútai

Brünni téri Tündérkert
óvoda óvónőiAközség lakosai is fontosnak tartják a környezetvédel-

met, mivel a Föld Napja alkalmából brigádot szerveztek
a községben. A faluszépítési eseményen többen is részt
vettek. Elsősorban a falu lakosai, a községi hivatal alkalma-
zottai, a helyi sportszervezet tagjai, a vadászszervezet, a
nyugdíjasklub és a Reménység alapítvány is. A nap folyamán
mindenki lelkiismeretes munkát végzett. Ennek eredménye
lett az a 50 zsák szemét, amit sikerült összegyűjteniük.
Ezenkívül különböző gépek segítségével még 42 tonna más
hulladéktól is „megóvták” a település egyes részeit. Az ön-
kormányzat köszöni a lakosság részvételét, hogy ezáltal is
támogatják a szebb és kellemesebb környezet kialakítását
falujukban. -pint-, Kép: Ferusz Renáta

AFöld Napja alkalmából már másodszor szervezték
meg a „Tiszta falu, tiszta porta“ elnevezezésű fa-

luszépítési programot. Szinte az egész falu meg-
mozdult az esemény hallatán. Az igazi cél a település
még szebbé tétele, a szemét gyűjtése, a környezet vé-
delme volt. 

Faluszépítő akció

Nagykeszin is szépítkeztek

Mentsük meg a Földet!

Kvízkérdések és plakátverseny

A Tarczysok egy kicsit
előbb szervezték meg a Föld
Napját, amelyet a Takarítsuk
ki az iskolát! jelmondattal is
lehetne jellemezni. Nemcsak
a községet járták végig,
hogy az úton eldobált sze-
metet összegyűjtsék, de az
iskola raktárát is kitakarítot-
ták, kiválogatták a már fölös-
legessé vált tárgyakat. Kicsik
és nagyok egyaránt szor-
goskodtak, hogy a Föld
Napja egyben az Iskola
Napja is legyen, s bebizo-
nyítsák, hogy igenis meg
tudják változtatni a világot,
ha akarják! (miriák) A Föld napja felhíváshoz csatlakozott a bátorkeszi Szlovák Tannyelvű Alapiskola is, mely-

nek tanulói harmadik alkalommal kapcsolódtak be a programba. A tanulók nagyszabású ta-
karításba és tisztítási akcióba kezdtek a helyi községi hivatal együttműködésével. 

Az Érsekújvári úton található illegális szemétlerakat megszüntetésén fáradoztak, s mun-
kájuk eredménye az a több tucat zsáknyi szemét volt, amelyet a bokrok és fák közül szed-
tek össze a tanulók, s amit a helyszínen lévő traktor pótkocsijára pakoltak.

(miriák), A szerző felvételei

Az iskolások is takarítottak

A tanulók a községet is végigjárták, hogy az úton eldobált
szemetet összegyűjtsék

Rancsó Andrea felvétele

Takarítsuk ki Szlovákiát!

Bátorkeszi

Akarvai Vitis Borbará-
tok Köre meghívására

újabb borversenyen vet-
tek részt a bajóti és lábat-
lani borászok.

A kultúrházban megtartott
eredményhirdetésen Halász
Zsolt, a Karvai Borbarátok
Körének elnöke köszöntötte
a megjelenteket, köztük
Karva (Duka Gábor) és Ba-
jót (Tóth Zoltán) polgárme-
sereit. A versenyt Vikukel
László, az Esztergomi
Hegyközség hegybírója –
zsűrielnök – értékelte. Az
idei versenybe 70 borminta
érkezett, ebből 5 arany-, 22
ezüst- és 24 bronzérmet ér-
demelt ki, 19 borminta okle-
vélben részesült. Aranyér-
met kapott a bátorkeszi Fa-

zekas Gábor Zöldveltelini
jégbora, a karvai Csákvári
Zoltán Roséja, a lábatlani
Bartos Kálmán Olaszriz-
lingje, a karvai Pereszlényi
János Zöldveltelíni bora. A
zsűri értékelése alapján a
Champion-díjat a lábatlani

Vénusz Zoltán Királyle-
ányka bora nyerte el.

Az oklevelek kiosztását ta-
pasztalatcsere, baráti be-
szélgetések, borkóstolás és
persze jó hangulatú nótázás,
mulatás követte. 

(miriák)

Lábatlanba került a Champion-díj
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Már hosszú évek óta hagyományos ese-
ménynek számít az „ócsai majális”, mely

központi helyet kapott a tavaszi programok kö-
zött. A szokásos májusfa-állítás a kultúrház te-
rületén zajlott, majd ezt követően a kultúrműsor
vette kezdetét, melyben többek között felléptek
a helyi magyar tannyelvű Móra Ferenc Alapis-
kola és a szlovák tannyelvű iskola diákjai. A ne-
mesócsaiak szerint a fúvósok és a mazsorettek
nélkül nincs igazi majális. Így ezen a napon is-
mét meghallgathatták a nézők az Oucha ma-
zsorettcsoport repertoárját és az ugyancsak
Oucha fúvószenekar pattogós, élénk ritmusú
előadását. A hazaiak nagy örömére az idei ma-
jálison a legkisebb mazsorettek, a Katicák is
szerepeltek, nagy sikerrel. pint

Majális Nemesócsán

A lakosság nagyban kivette részét a különböző helyszí-
neken zajló eseményekből. Ennek folytán 180 darab facse-
metét ültettek el, melyek között megtalálhatók voltak a dísz-
meggy, madárberkenye és tölgy fajtájú fák, illetve bokrok. A
továbbiakban kitisztították a határi utakat és a szeméttelep
környékét. Több mint 20 köbméter szemetet sikerült össze-
gyűjteniük. A nap folyamán sor került az elhasznált régi
elektronikus cikkek összegyűjtésére is. Az önkéntes tűzoltó
szervezet tagjai megkeresték és kipróbálták a régi tűzcsa-
pokat a falu területén. -pint-
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Első fotóm

Molnár Márton
(3250/48)
Komárom

Kovács Lilla
(2600/48)
Komárom

Őszi Levente
(2900/49)

Gúta
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Mihalovič Gergő
(4150/52)
Udvard

Ferencziová Erika
(2700/46)
Komárom

Fábrik Dávid
(3500/50)
Komárom

Újszülöttek:
Remesová Izabella (Madar); Sztojková Sofia (Ógyalla); Szűcs
Noel (Komárom - Szentpál); Lakatos Róbert (Kava); Cafrangó
Kristóf (Gúta); Vadkerti Gábor Márk (Gúta); Keszeliová Kinga
(Gúta); Žideková Tamia (Komárom); Slawomír Olivér (Per-
bete); Szuri Zoltán (Dunaradvány); Maksim Maurice Maha-
jan (Komárom); Václav Rafael (Kava); Luzsák Szofia (Ko-
márom); Hajtman Dóra (Ógyalla); Textorová Hajnalka (Csi-
csó); Klučár Dominik (Marcelháza); Gyurcsovics Olivér
(Ógyalla); Sárközi Rudolf Péter (Komárom); Soósová Ale-
xandra (Nemesócsa); Kaszanyócki Sebastián (Izsa); Ond-
rusek Lilla (Ógyalla); Klimentová Bianka (Komárom); Gelle-
ová Viktória (Keszegfalva); Drezsanyics Balázs (Ógyalla);
Fábrik Dávid (Komárom); Kovács Lilla (Komárom); Rigó Vik-
tor (Gúta); Rónai Emma Sára (Komárom); Őszi Levente
(Gúta); Riflík Lilien (Gúta); Ferencziová Erika (Komárom);
Molnár Márton (Komárom); Mihalovič Gergő (Udvard); Če-
rešník Anders (Ógyalla); Fazekas Dávid (Komárom); Szépe
Viktor (Komárom); Csente Dominik (Keszegfalva); Töltési
Zoé (Nagymegyer); Šimunková Viktória (Gúta); Sipka Máté
(Perbete); Pavlusiková Zara (Šrobárová); Pócsa Dániel
(Szentpéter); Tomaškovič Michal (Ógyalla); Cúth Patrik (Mar-
celová); Takács Viktória (Bátorkeszi)

Elhunytak:
Vörös Ľudovít (68) Izsa; Remenár Pavel (89) Komárom; Sze-
der Gyula (71) Marcelháza; Miklósi József (76) Szentpéter;
Vargová Terézia (79) Kava; Žilinská Judita (90) Komárom;
Vasi Ľudovít (69) Bogya; Szabó Július (68) Hetény; Őszi
Mária (46) Komárom, Puskás Juraj (83) 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.

- 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.

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

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

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

Plav. podlahy KAINDL 7 mm �,9� €/209 Sk/m2

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

Sok szeretettel: anya, apa, bátyja Ricsi,
Lestár papáék, Ďurčovič  papáék, 

keresztszülei és a búcsi dédi.

Május 11-én ünnepli  
1. születésnapját

Ďurčovič Roland 
Hetényen.

Törzsvásárlói kártyák

Minden, amire a babának szüksége van
www.babywebshop.sk

5 %
kedvezmény

Kup
ón

Ingyenes házhozszállítás

�

Cím: Király püspök utca 10, 
Révkomárom.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, 
e-mail: babyshop@vipmail.hu

BaBamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Megemlékezés

„Álmodtunk Veled egy öregkort, kedveset, szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.”

Fájó szívvel emlékezünk május 8-án,
halálának 10. évfordulóján 

Végh Kálmánra Nemesócsán.

Emlékét örökké őrző szerető családja.

„Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.”

Szívünkben mély fájdalommal 
emlékezünk május 9-én, halálának 

1. évfordulóján 

Szalai Andrásra
(Hetény).

Emlékét örökké a szívükben őrzik: 
élettársa és két nevelt fia.

„ A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében,
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Három éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
május 11-én, halálának 3. évfordulóján 
Mikulec Gusztávra Bátorkeszin.

Emlékét örökké őrző felesége, 
gyermekei családjukkal és az egész rokonság.

Megemlékezés
„Álmodtunk Veled egy öregkort, kedveset, szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.
Hiányodat elviselni nagyon nehéz,
Amíg élünk, örökké bennünk a fájó emlékezés.”

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára 

Janetka Máriára szül. Szabó 
Marcelházán.

Május 22-én volt 22 éve, hogy örökre itt hagyott bennün-
ket. Emlékét szívükben őrzik: férje, lánya és két unokája,
Marian és Szandika.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.“

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. május 8-án, halálának 

10. évfordulóján drága halottunkra,

Cseh Lászlóra
Marcelházán.

Gyászolják szeretettel: felesége és két fia: Laci és Feri.

„Egyéves lettél, kicsi gödrös kezed arcomra teszed, 
Kedvesen, Ha hozzád beszélek.
Tündérmosollyal porcelánarcodon megpihensz egy percet.
Egyetlen gyertyádat elfújni még nem, 
Csak csodálni tudod, 
De apró pici kezeddel örömöd a tortába taposod.“
Május 8-án ünnepli 1. születésnapját 
Szoboszlai zsóka Keszegfalván.
E szép ünnep alkalmából boldog 
születésnapot és vidám gyermekkort 
kíván: anyu és apu, testvéreid Fanny 
és Dávid, unokatestvéreid: Heidi, Ádám, Bence és Gergő,
a keszegfalusi és komáromi mamáék, a keszegfalusi dédi
és keresztszüleid, akik millió puszit küldenek.

„Álmodtunk Veled egy öregkort, kedveset, szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.
Hiányodat elviselni nagyon nehéz,
Amíg élünk, örökké bennünk a fájó emlékezés.”

Május 10-én lesz 25 éve, hogy örökre
elhagyott bennünket a drága jó férj, 

apa és nagyapa 

Horváth József.
Fájó szívvel emlékezik 

felesége, lánya, fia és unokái családjukkal együtt.

• Eladó Ógyallán új 1-szobás
lakás 16.400 €-tól, és új 2-szo-
bás 19.000 €-tól. Lehetséges
engedmény 5-10%. Tel.: 0905
663 408.
• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, továbbá
veszünk katonai kitüntetéseket,
porcelánokat, ezüst érmeket,
kristályt, papír- és érme-pén-
zeket, képeslapokat, régiség-
eket, ezüst tárgyakat. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0915 389 405.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. Ár: 30.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember gon-
dozását vállalom. Tel.: 0907
627 015.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-
rázzsal 29.073 €. Tel.: 0905
663 408.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km. Tel.:
0915 111 646.
• A Metagold kenőanyagok há-
lózati kereskedelmével foglal-
kozó cég munkatársakat keres
egész Szlovákia területén. Az
anyacég, a Metabond Kft. 20-
éves tapasztalattal rendelkezik,
mely alatt több ezres hálózat
épült ki Magyarországon és
Romániában. Szlovákiában a
hálózatépítés 2011 novembe-
rében indult. Kezdetben nem
szükséges vállalkozónak lenni,
a tevékenység végezhető mel-
lékállásban is. Szerdánként cé-
günkben (Kostolné nám 15.
Kolárovo) tájékoztató jellegű
bemutatókat tartunk este
18.30-tól. Info: 0948 221 339.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2 Ógyallán, ár: 27 000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
• Szoba-konyhás lakás kiadó.
Tel.: 0915 972 062.

Nagyobb összegű kész-
pénzkölcsönök. A létező
legalacsonyabb kamattal
2 nap alatt. Munkahelyi
igazolás nélkül, kezes nél-
kül, fedezet nélkül. Eset-
legesen ingatlanfedezet-
tel még magasabb ösz-
szegű készpénz. Régebbi
kölcsönök kifizetése –
összevonása. – „Doba ur-
čitá” munkaviszonyra
szintén, vállalkozóknak,
magyarországi munkavi-
szonyra, nyugdíjasoknak.
Tel.: 0948 023 888.

• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903 429
427.
• Bérbe adó jún. 1-től, 3-szobás
részlegesen berendezett lakás
a Hajóssal szemben, Česká
utca. Tel.: 0908 320 105.

•  A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus lá-
nyokat keres. Kiváló szállás,
szolvens vendégek és királyi fi-
zetés minden nap készpénz-
ben. Szolárium, szauna, me-
dence, étterem és saját taxi
szolgálat. Munkaidő megegye-
zés szerint. Jöjjenek és győ-
ződjenek meg, nem fogják
megbánni. www.goldenlife.sk.
Tel.: 0910 944 220. 
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.: 035/7710
045.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos állást
keresek Komáromban és kör-
nyékén. Tel.: 0907 627 015.
• Predám tehlový RD na 12 á
pozemku v Zlatnej na Ostrove,
cena 29.000 €. Tel.: 0915 785
996.
• Színpadon a Krém zenekar –
Facebook. Tel.: 0907 272 399.
• Chiropraktik – csontkovács.
Tel.: 035/7732 330, 0907 628
055.
• Különféle akciók! Épített cse-
répkályhák, hordozható cserép-
kályhák, kemencerendszerek,
kerti grillek samottból, kemen-
cék, bútorok, tükör- és képkere-
tek (fenyőből, tölgyből, cserép-
ből, bükkből), csapágyak.
www.cserepkalyhak-mobilcse-
repkalyhak.hu. Tel.: 0036/ 2039
791 02.
• Kiadó 3-szobás lakás a
Klapka lakótelepen, 330 € re-
zsivel. Tel.: 0905 315 092.
• Szobafestést, mázolást vál-
lalok. Tel.: 0904 301 132.
• Csempézést, bontást, beton-
és vakolatvésést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Garázs eladó az I. lakótele-
pen. Tel.: 0905 118 327.
• Vymením svojpomocný 3-iz-
bový byt na RD – Komárno. Byt
je úplne prerobený, nachadzá
sa na veľkom uzatvorenom
dvore, garáž, prístrešok pre
auto a záhradka. Tel.: 0915 785
996.
• Hízók eladók. Tel.: 035/7781
378.
• Eladó Seat Cordoba, gy.év.:
1998, garázsolt, 900 €. Tel.:
0905 157 636.
• Eladó 1-szobás lakás a Selye
utcában – KN. Tel.: 0905 206
427.
• Gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hívjon
bizalommal. Tel.: 0903 429
427.

• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
606 252.
• Eladók 8-hetes németjuhász
kölykök. Tel.: 0905 606 252.
• Eladó Zsiguli combi, 4 kW vil-
lanymotor  2.900-as fordulat-
tal, kombinált gyalugép – 400-
as valamint állíthatós cirkula.
Tel.: 0903 634 990.
• Autókölcsönzés, biztonsá-
gos felszereltség. Tel.: 0907
568 786.
• Kerékpár nagy választék-
ban, teljeskörű javítás. Tel.:
0918 531 854.
• Ingatlanügynököket kere-
sünk, gyakorlattal rendelke-
zők előnyben, nyugdíjasok,
egyetemisták mellékállás-
ban. Magas kereseti lehető-
ség. JUDr. Ľudovít Hegyi –
Ludoreality. Tel.: 0915 776
147, ludovith@gmail.com.
• Mellékállásban keresünk 3 és
55 év közötti hölgyeket és ura-
kat fotózásra, divatbemuta-
tókra, reklámfilm szerepekre,
szépségversenyekre stb.. Je-
lentkezés a www. monde-
caste.hu weboldalon.
• Kötetlen munkaidőt keresek.
Tel.: 0944 129 694.
•  Kiadó garázs a volt dohány-
gyárnál. Tel.: 0907 167 096.
•  Tavirózsa eladó. Tel.: 0905
248 430.

• Kitűnő Favorit eladó. Tel.:
035/77822 52 – 20.00 ó-tól,
0915 364 204.
• Akkreditált ápolói tanfolyam
és német nyelvtanfolyam Ko-
máromban, Dunaszerdahe-
lyen. Érdeklődni lehet: 0910
149 954.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Pedikűr-manikűr a Vásár-
csarnokban 1. emelet, 135.
Ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Favágást, tűzifa összevágását
vállalom. Tel.: 0905 241 254.
• Olcsón eladó kék-ezüst he-
gyi kerékpár, iratokkal. Tel.:
0905 847 531.
• Újdonság! Kutyakozmetika
Gútán. Új szalon. Tel.: 0908
125 930.
• Eladó 128 l-es, 2-éves hűtő,
mint az új. Tel.: 0908 186 048.
• Térkő, járdaszegély, kerítésre
betonkalapok eladók . Tel.:
0908 042 655.
• Eladó 1-szintes családi ház
Keszegfalván, kedvezményes
áron. Tel.: 0905 793 176.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.: 0905
793 176.
• Eladó új Bramac cserép 100
db, olcsón. Tel.: 0904 939 858.

• Eladók: demizsonok, szőlő-
edények (škopkák), ág- és ve-
nyigezúzó. Tel.: 0904 594 535.
• Eladó kétszobás lakás az Is-
ter áruháznál, ára: 24.000 €.
Tel. 0905 230 373.
• Vásárolnék kétszobás lakást
a Komenský utca környékén.
Tel.: 0905 230 373.
•  Duna-parti ház nyaralónak
eladó, csónakleeresztő a kö-
zelben. Tel.: 0907 167 096.
•  Prenajmem 3-izbový byt
blízko centra v Komárne. Tel.:
0905 269 695.
•  Vennék papírokat Major
3011-eshez és rotovátort. Tel.:
0905 248 430.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
•  Eladók Karosa ülések és Fiat
alkatrészek 1,9 TD. Tel.: 0905
248 430.
•  Vennék komplett szódagé-
pet elfogadható áron. Tel.:
0908 588 992 – KN járás.
•  Sírkő – gránit-, műkőkészítés
és felújítás. Tel.: 0905 899 102.
•  Garázs kiadó a Barátság u.
51 sz. alatt, villany, szerelőgö-
dör, víz. Tel.: 0904 223 521.
•  Eladó babapelenkázó, kétajtós
polcos szekrény. Tel.: 0907 046 447.

„ Már 7-éve, hogy örökre itt hagytál minket.
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Bármilyen csodás e világi élet,
Pótolni nem tud senki sem Téged. 
Árván maradt minden, amit annyira szerettél, 
Drága kezeddel, amit teremtettél.
Szíved nemes volt, két kezed dolgos,
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.”

Fájó szívvel emlékeztünk május 2-án, 
halálának 7. évfordulóján 

Nagy Andrásra Gyulamajoron. 
Szerető felesége és családja.
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AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059
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Výcvik vodičov 
na skupinu „b“ 

Dňa 23. apríla 2012 okolo 05.30 hod. v  Komárne viedol
vodič Norbert G. motorové vozidlo zn. Fiat, kedy bol za-
stavený a kontrolovaný hliadkou polície. Počas kontroly
bola u menovaného vykonaná dychová  skúška na ziste-
nie prítomnosti alkoholu s výsledkom 0,81  mg/l alkoholu
v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvine-
nie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

• • •
Dňa 25. apríla 2012 v čase okolo 00:40 hod. v obci

Svätý Peter viedol Vendelín D. osobné motorové vozidlo
zn. Škoda Favorit, kedy bol zastavený a kontrolovaný hliad-
kou  polície.  Vodič počas kontroly nevedel  predložiť vo-
dičský preukaz, pričom bolo zistené, že Vendelín D. nie  je
držiteľom  vodičského  preukazu. Následne  bol  menovaný
podrobený vyšetreniu na zistenie alkoholu dychovou skúš-
kou s hodnotou 0,79 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené
konanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky. 

• • •
Dňa  26. apríla 2012 v čase o 22.00 hod. v obci Modrany

viedol Ľudovít Ž. motorové vozidlo zn. Škoda Favorit, kedy
bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície. Počas kon-
troly bola u menovaného vykonaná dychová skúška na zis-
tenie prítomnosti alkoholu s výsledkom 1,25  mg/l alkoholu
v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvine-
nie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

• • •
V čase od dňa 24. apríla 2012 do dňa  25. apríla 2012 v

obci Svätý Peter došlo k  neoprávnenému vniknutiu na
ohradený pozemok pri rodinnom dome cez uzamknutú
bránu, a následne do neuzamknutej garáže. Z uvedenej
garáže bola odcudzená pracovná bunda, pánska kabelka,
peňaženka s finančnou hotovosťou vo výške 125 eur,
puzdro na doklady, ako aj osobné doklady. Za uvedený
trestný čin bolo dňa 27. apríla 2012 vznesené obvinenie
Štefanovi D.  Obvinený bol zadržaný  a  umiestnený  do
cely predbežného zaistenia. 

• • •
Dňa 28. apríla 2012 v čase o 17.50 hod. v obci Dulovce

viedol Jozef M. osobné motorové zn. Peugeot, kedy bol za-
stavený a kontrolovaný hliadkou  polície. Vodič bol vy-
zvaný, aby predložil potrebné doklady na vedenie a  pre-
vádzku motorového vozidla. Počas kontroly bol menovaný
podrobený vyšetreniu na zistenie alkoholu dychovou skúš-
kou s 1,61 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.

V pondelok 7. 5. predpokladám v našom
regióne vlhko a chladno, veľká oblačnosť a
časté prehánky, možnosť aj búrok. Množ-
stvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 
+ 9 do + 11  ̊C, denná teplota od + 19 do +
21  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.     

V utorok 8. 5. predpokladám v našom re-
gióne pomalé oteplenie ale zrána chladno,
oblačno a malá možnosť prehánok. Množ-
stvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od  + 6
do + 8  ̊C, denná teplota od + 21 do + 23  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 9. 5. predpokladám v našom re-
gióne oteplenie ale zrána chladno, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 5 do
+ 7  ̊C, cez deň od + 23 do + 25  ̊C. Slabý J
vietor do 2 - 4 m/s.    

Vo štvrtok 10. 5. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 10 do + 12  C̊, cez
deň od + 24 do + 26  C̊. Slabý J vietor do 2 -
4 m/s. 

V piatok 11. 5. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, oblačno ale
bez zrážok.  Nočná teplota od + 10  do 
+ 12  ̊C, denná  teplota od + 25 do + 27  ̊C.
Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 12. 5. predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, prevažne veľkú
oblačnosť s prehánkami. Množstvo vlahy
do 3 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11  ̊C,
denná teplota od + 19  do + 21  ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.

V nedeľu 13. 5. predpokladám v našom
regióne citeľné ochladenie, veľkú oblačnosť
až zamračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 10 mm. Nočná teplota od + 9 do 
+ 11  ̊C, cez deň od + 14 do + 16  ̊C. Mierny
až čerstvý SZ vietor do 10 - 14 m/s.  

V budúcom týždni očakávam spočiatku
veľmi chladné počasie s dažďom, postupne
slabé otepľovanie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOmplex megOldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Predpoveď počasia 7. 05 - 13. 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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Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého
gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20.

mája, pomôže deťom v zimbabwe, aby
sa mohli bez obáv napiť. V Bratislave sa
do zbierky zapájajú mnohé školy a po-
dujatie aj tento rok podporia známe
osobnosti. Doteraz tak urobili zdenka
Predná, Miro Šmajda, Lenka Šoóšová,
Lucia Barmošová, Laci Strike, zuzana
Haasová, Lucia Hablovičová, Martin Ni-
kodým, Tomáš Bezdeda a ďalší.

V mnohých oblastiach sveta nie je voda
vhodná na pitie. Je to aj prípad Zimbabwe,
kde sa dve tretiny vodných zdrojov nachá-
dzajú na povrchu vo forme riek a jazier, a člo-
vek sa o ne delí so zvieratami. Keďže až
28% obyvateľov vidieka inú vodu nemá, po-
užíva ju na varenie aj pitie.

Žiaľ, voda, ktorá nie je zdravotne bez-
pečná, spôsobuje deťom rôzne ochorenia:
pitie spôsobuje črevnú dizentériu, brušný
týfus, choleru a salmonelózu alebo sa do
ich tela môže dostať parazitný cudzopasník
vlasovec medinský; hygiena znehodnotenou
vodou môže deťom spôsobiť žltačku typu A
či kožné a očné ochorenia; prostredie so
stojatými vodami podporuje
výskyt malarických komá-
rov, ktoré okrem malá-
rie prinášajú aj žltú
zimnicu a horúčku
dengue.

V Zimbabwe
umiera až 12%
ž i v o n a r o -
dených detí na
črevné hnač-
kové ochorenia,
ktoré ich telíčka
odvodnia a vysilia.
Najviac sú ohrozené
deti, ktoré majú menej
ako 5 rokov. Každý rok sa 
piatych narodenín nedožije až 29 000
detí v Zimbabwe. Ďalšie deti majú pre ne-
dostatok pitnej vody zhoršenú kvalitu života.

UNICEF je poprednou organizáciou, ktorá
v Zimbabwe zaisťuje prístup k bezpečnej pit-

nej vode, dodáva prostriedky potrebné na
jej čistenie a stará sa o propagáciu hygieny
a zlepšenie sanitácie. Vodno-sanitačné prog-
ramy zaisťuje UNICEF popri očkovaní, re-
gistrácii novorodencov, vzdelávaní a progra-
moch prevencie detskej kriminality a pre-
vencie HIV/AIDS.

Vaša podpora znamená, že
1/ pomôžete hĺbiť studne a opravovať exis-

tujúce (od roku 2007 UNICEF financoval
hľadanie nových zdrojov pitnej vody a
nové vrty pre viac ako 200 studní v 16 ok-
resoch)

2/ pomôžete zabezpečiť pitnú vodu pre školy
3/ pomôžete dodávať vodu v cisternách tam,

kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody
(denne je to asi pol milióna litrov čistej pit-
nej vody)

4/ pomôžete dodávať prípravky na dezinfek-
ciu a čistenie vody tam, kde je možné
vodu čistiť alebo filtrovať (napríklad tablety
na čistenie vody WPT, kde jedna tableta
dokáže vyčistiť 4-5 litrov vody)

5/ podporíte vzdelávanie o hygiene a hygie-
nických návykoch.
Ako prispieť:
A/ do zapečatenej pokladničky UNICEF

od 14. do 20. mája 2012 – počas Týždňa
modrého gombíka 

B/ zaslaním prázdnej SMS
na číslo 844 od 1.5. do

20.6.2012 v sieti všetkých
mobilných operátorov,
cena SMS je 2€ a je ko-
nečná

C/ ľubovoľnou su-
mou na účet zbierky:
č.ú. 2021 9886 / 6500

(Poštová banka), varia-
bilný symbol 0312.

Počas ostatnej zimy na mokradiach pri
Veľkých Kosihách – po dlhom čase –

opäť vykášali trstinu.

Ak by ktosi začal propagovať ochranu hra-
boša, zaiste by narazil na mohutný odpor poľ-
nohospodárov a záhradkárov, ktorým tento
myšiam podobný živočích neustále spôso-
buje veľké škody. Okrem nevítaného hraboša
poľného však v našich končinách žije aj hra-
boš severský panónsky, ktorý sa zdržiava v
trstinových močiaroch a je neškodný. Do-
konca je ohrozeným druhom, preto ho treba
pred úplným vyhynutím chrániť – až do takej
miery, že projekt na jeho záchranu je finan-
covaný z prostriedkov Európskej komisie.

Už IBA V PoDUNAJSKU
Hraboš severský panónsky je malý, okolo

pätnásť centimetrov dlhý cicavec vyskytujúci
sa už len v podunajských mokradiach. Našli
ho v severozápadnom Maďarsku, vo východ-
nom Rakúsku, no najhojnejšie sa vyskytuje
u nás. Úžitkový význam pre človeka síce
nemá, no tvorí súčasť živej prírody.

„Tento druh hraboša sa u nás zachoval z
doby ľadovej, no okrem niekoľkých izolo-
vaných lokalít v Podunajsku sa nevyskytuje
nikde na svete. Najviac mu vyhovujú pod-
máčané lokality s trstinovým porastom.
Keďže však v ostatných desaťročiach sa už
trstina nekosí, nastáva hromadenie biomasy
a následné zazemňovanie trstinísk a tieto

lokality sa premieňajú na suché stanovištia.
Hraboš teda prichádza o vhodný životný 
priestor a stráca sa z prírody. Ak chceme
hraboša severského zachrániť, musíme trsti-
nové plochy pravidelne kosiť“ – vysvetlila pre
DELTU Katarína Tuhárska, manažérka zách-
ranného projektu.

KEDySI RUčNE, TERAz KoSAčKoU
Nositeľom projektu záchrany hraboša se-

verského je Bratislavské regionálne ochra-

nárske združenie, ktoré okrem iných lokalít
obhospodaruje aj Veľkolélsky ostrov pri Zlat-
nej na Ostrove. Kosenie trstiny však – po
prvý raz v novodobej histórii – zorganizo-
valo na 13,5 hektára mokrín pri Veľkých Ko-
sihách.

Túto kedysi ručnú prácu vykonávalo päť
miestnych pracovníkov pomocou poloauto-
matickej kosačky vyvinutej na tento účel v
Rakúsku, kde majú v tomto smere dlhodobé
skúsenosti. Pretože trstina už dávnejšie ne-
bola skosená, a bola prerastená burinou,
tentoraz sa nedala zužitkovať. Ochranári
však rátajú s jej budúcim využívaním na izo-
láciu striech a stropov – podobne, ako to
bývalo v minulosti.

VIAC PRIESToRU PRE zVIERATKo
Ochranári teda majú za sebou prvý krok,

pri ktorom vyskúšali novú technológiu kose-
nia trstiny. Skúsenosti z druhých štátov
potvrdzujú, že pravidelné kosenie tejto mo-
čiarnej trávy urýchľuje jej rast, zlepšuje kva-
litu, no nie v ostatnom rade vytvára vhodné
biotopy pre celú paletu močiarnych živočí-
chov, vrátane chráneného hraboša. Preto
budú v zimnom kosení pokračovať nielen vo
Veľkých Kosihách, ale aj v chotári Číčova a
ďalších obcí.

Spolu by sa malo každoročne skosiť okolo
stopäťdesiat hektárov trstinových lokalít.
Okrem toho ochranári znova zavedú aj ko-
senie mokrých nížinných lúk, vytvoria ďalšie
mokrade pre chráneného hraboša a sprie-
točnia Čilizský potok na hranici nášho a Du-
najskostredského okresu, v ktorom by mali
vzniknúť vhodné podmienky na návrat rýb a
druhých vodných živočíchov.

fb
Snímky: archív

Močiarne zvieratko pred vyhynutím

záchrana kosením trstiny

Kosenie trstiny pri Veľkých Kosihách

Hraboš severský panónsky

Pitná voda nie je samozrejmosť. 
Pomôžte nám to zmeniť.

Viete, že...

za posledných desať rokov zomrelo vo
svete po vypití znečistenej vody viac ľudí,
ako bolo obetí vojnových konfliktov od dru-
hej svetovej vojny?
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5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Rex Rómában 10.55
Most a Buday! 11.25 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek
12.20 Időjárás-jelentés 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30
Marslakók 14.00 A Szövetség 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az
álmok szigete 16.40 MM.17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók, 45.
20.40 Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az ESTE 23.10 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 A szövetség 9.55 P@dtársak, 10.50 Nekem ne
lenne hazám? 11.05 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Martin György
gyűjtéséből 12.35 Montalbano felügyelő 14.20 Retro humor 15.10 A
Black Rose vár titka 15.30 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 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.50 A bűvös kör-
hinta 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.30 Angyali érin-
tés 21.20 Maradj talpon! 22.15 A névtelen vár 23.20 Lorenzo olaja 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Klub-
szoba  10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Heti Hírmondó 11.25
Térkép  12.00 Híradó 12.10 Kortárs magyar líra 12.30 Napirend előtt
13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Talpalatnyi zöld  16.30
Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbe-
széd 19.05 Rózsa Sándor 20.00 Háború a nemzet ellen 21.20 Hírek
21.25 Dunasport 21.30 Kultikon 22.25 Sportaréna 23.20 Nem fé-
lünk Michel Gondrytól 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
10.50 EZO TV 12.25 Telitalálat 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 NCIS
IX., 196. 22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Aktív 23.50 Tények este

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top
Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 78. 14.15 Sarokba szo-
rítva  15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20 Teresa, 51. 18.30 Hír-
adó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont
22.25 Showder Klub 23.35 PokerStars.net 

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 Szerencsekerék 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
22.00 Sherlock Holmes, 14. 23.00 NCIS 0.00 A cukorbáró

13.25 Öregdiák nem véndiák. Am. vígjáték 15.00 A Twister visszavág.
16.55 A Paradicsom foglyai 19.00 Marhakonzerv- akció. Fr. vígjáték
21.00 Kenguru Jack 22.40 Hirtelen halál

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 179. 9.00 Nyomtalanul
9.50 Szabad egy táncra? 11.55 A dadus 12.55 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája 13.55 Shark 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Nyomtalanul 18.30 Gordon Ramsay
19.30 Jó barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2.
22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Kettős ügynök

7.45 A világ képekben 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.25
Rocca parancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Konyhatitkaim 14.20 Vad angyal  15.05
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Sza-
kácspárbaj 17.45 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hírek 19.05
Jégkorong-vb 2012 Szlovákia–Egyesült Államok 21.45 Riporterek
22.10 Hírek 22.40 Manara felügyelő  23.35 Őrült szerelmesek

9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben 10.55 Nemzetiségi hírek
11.10 Amikor Szlovákiában a hoki volt az úr 12.10 Élő körkép 12.55
Folklórműsor 13.55 Autószalon ň 14.25 Lefújva. A hétvége mérkő-
zései (ism.) 14.55 Bajnokok Ligájamagazin 15.30 Cseh nemzetiségi
magazin 16.00 Jégkorong-vb 2012. Csehország–Norvégia 18.45 Esti
mese 19.00 Hírek 19.05 Hírek magyarul 19.30 A szépség szimbólu-
mai. 20.00 Jégkorong-vb 2012 Dánia–Svédország 22.45 A jégko-
rong-vb hírei 23.15  Egy igaz ember. Orosz háborús filmdráma

MARK˝ZA
8.15 Vacsoracsara 9.05 Rex felügyelő 10.05 Drága nagynéni és én.
Cseh vígjáték 11.40 Eltűntnek nyilvánítva 12.40 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-je-
lentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm Valóságshow 21.20 Csehor-
szág és Szlovákia hangja A továbbjutók 22.25 Beugró 23.10 Hírek
23.35 Jackie Chan és a mester fia. 

JOJ
6.50 Bírósági akták 9.00 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót
se! Am. vígjáték (ism.) 11.10 Rendőrfutár Fr. vígjáték 13.00 Megszó-
lít az éjszaka. Am. thriller 15.35 A legszebb ajándék. Am. vígjáték
18.00 Bírósági akták - speciál 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
19.59 Időjárás-jelentés 20.20 Egy bébiszitter naplója. Am. f mvígjá-
ték 22.40 Éden Hotel 23.40 Hivatásosok 2012 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve, 62/61. 10.05 Mindenből
egy van 11.00 Kékfény (ism.) 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Idő-
járás-jelentés 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Mars-
lakók, 45. 14.00 Hacktion II., 12. (ism.) 14.55 Angyali érintés VIII., 22/2.
15.45 Capri – Az álmok szigete, 76/10. 16.40 MM. A megoldások ma-
gazinja 17.40 Everwood II., 22/13. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
este, sporthírek 20.10 Marslakók, 46. 20.45 Fonogram 2012. Magyar
Zenei Díjátadó gála 22.50 Az ESTE 23.25 Tudorok IV. Am.–ír– kanad.
sor., 10/3.

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzf msorozatok 9.35 Enid Blyton kaland- f m-
sorozata, 24/6. 10.05 A Nyereg Klub, 36. 10.30 Lizzie McGuire, 36.
11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Mesélő cégtáblák 12.45 Az én vi-
lágom 13.05 Vízitúra 13.30 1100 év Európa közepén 14.00 A névte-
len vár, 2. 15.10 A Black Rose vár titka, 13/4. 15.30 MacGyver II., 13.
16.25 Enid Blyton kaland- f m-sorozata, 24/7. 16.50 A Nyereg Klub,
37. 17.15 Lizzie McGuire, 37. 17.40 Robbie, a fóka, 20. 18.25 Rejtélyek
Tesz-vesz városban II., 26/11. 18.50 A bűvös körhinta, 52/33. 19.00
Capri – Az álmok szigete, 76/10. 20.00 Híradó, sport 20.30 Angyali
érintés VIII., 22/2. 21.20 Maradj talpon! 22.15 Retro – Színes portrék
23.00 Roman. Am. thriller

7.30 Híradó 7.35 Kultikon (ism.) 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd (ism.) 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.05 Heuréka! Megtaláltam! (ism.)
16.35 Térkép 17.05 Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Közbeszéd 19.05 Vivát Benyovszky! Tévésor., 13/1. 20.00
Csend. Svéd f m (ff .) 21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Kultikon
22.50 Lamantin Jazz Fesztivál 23.15 Senkinek sem kellene meghalnia
Szingapúri ism. terj. f m. India

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Csak egy csók Fr. vígjáték 14.20 Marina, 59. 15.20 Rex
felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben, 44. 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem, 47. 18.30 Tények – hírműsor 19.35 Aktív 20.10
Jóban-rosszban 1835–1836. 21.20 Vadidegen Am. thriller 23.25 To-
talCar 23.55 Tények7.35 Refl ektor reggel 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Második esély, 165. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szo-
rítva  15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista
22.30 A Grace Klinika  23.35 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai IV., 11. 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem
tengere, 109. 15.05 Quinn doktornő  16.05 Flipper legújabb kaland-
jai, 22. 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 Sze-
rencsekerék 21.00 Lost – Eltűntek 23.00 NCIS II., 0.00 A cukorbáró

13.50 Marhakonzerv-akció. Fr. akcióvígjáték 15.50 Esküvő, rock, ha-
verok. Am. vígjáték 17.35 Kenguru Jack. Am.-ausztrál f m 19.15 Ha-
lálos hajsza. Am. akcióf m 21.00 Halálfutam 2.

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok  9.15 Nyomtalanul  10.10
Tibor vagyok, de hódítani akarok!  11.55 A dadus V. Am. sor., 112-113.
(ism.) 12.55 Gordon Ramsay 13.55 Shark 15.40 CSI: A helyszínelők
16.35 Nyomtalanul 18.30 Gordon Ramsay 19.30 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel 2.,  22.20 CSI: A helyszínelők
23.10 Doktor House

7.15 Építs házat, ültess fát! 7.40 Párharc 8.10 Családi vetélkedő 8.50
Pipp, a hosszú harisnya  10.25 Ebadta tolvajok  12.10 Nők klubja 13.35
Cukor 14.55 A gyerekek köztársasága 16.35 Mediterraneo 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Ki mond igazat? 21.00
Csillag. Orosz film 22.35 Különleges ügyosztály  23.20 Mediterraneo

8.35 A katona és a testvéri könnyek Tévéjáték 9.50 Nők klubja 11.10
A szépség szimbólumai 11.35 Terchovái muzsika 11.50 Élő körkép
12.20 Labdarúgó Szlovák Kupa, döntő 14.30 Ukrán magazin 15.00
Jégkorong-vb 2012. Fehéroroszország– Kazahsztán 17.55 Doku-
mentumf m 18.30 Mese 18.45 Sporttörténet 19.00 Jégkorong-vb
2012. Finnország–Svájc 21.40 Jégkorong-vb 2012. Oroszország–Né-
metország 22.25 A jégkorong-vb kockái 22.55 Ballada a katonáról

MARK˝ZA
7.55 A Gyűrűk Ura: A két torony.  11.20 A farm. Valóságshow 12.30
Betonon legeltetett lovak 14.10 Szerelem, esküvő, házasság  15.50
Hírek 15.55 Hirtelen 30 Am. vígjáték 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.45 Ren-
delő a rózsakertben 23.00 Cobra 11 

JOJ
7.35 Bírósági akták 9.40 Számkivetett 12.40 A függetlenség napja.
15.45 Egy bébiszitter naplója 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi törté-
netek IX. Szlov. sor., 73-74. 22.30 Éden Hotel Stratégiai játék 23.30
C.S.I.: New York-i helyszínelők VI., 23/12.

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország,
szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska
kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Marslakók 14.00 Gasztroangyal
14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM 17.40
Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00
Időjárás-jelentés 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Becsen-
getünk és elfutunk 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Árnyékban
harcolók – Európai ellenállók a nácizmus ellen, 6/3.

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzfilmsorozatok 9.40 Enid Blyton 10.05 A
Nyereg Klub 10.30 Lizzie McGuire 11.00 Magyar válogatott 12.25
Szép otthonok, remek házak 12.55 MNASZ – motorsport magazin
13.25 Rejtélyes XX. század 13.50 1100 év Európa közepén 14.20
Retro – Színes portrék 15.05 A Black Rose vár titka 15.30 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 Rejté-
lyek Tesz-vesz városban  18.50 A bűvös körhinta 19.00 Capri – Az
álmok szigete 20.00 Híradó 20.30 Angyali érintés 21.20 Maradj tal-
pon! 22.15 Retro – Slágerek 23.10 Tudorok

7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.00 Hazajáró 16.30 Térkép 17.00 Kisváros. Tévésor.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Kántor. Tévé-
sor. 5/1. (ff .) 20.00 Janis és John  21.45 Hírek 21.50 Dunasport 22.00
Kultikon 22.55 Ottlik Géza életműve 23.45 Novellák: A szerelem

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
10.50 EZO TV 12.25 A Napisten piramisa 14.20 Marina 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott 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 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 akták16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05
A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is millio-
mos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. század – 23.45 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai IV. Ausztrál sorozat, 12. 13.15 A végzet hatalma.
14.10 A szerelem tengere, 110. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petro-
celli 17.05 Gyilkos sorok  18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 19.55 Sze-
rencsekerék 20.45 Európa Liga 22.45 NCIS 23.45 A cukorbáró

12.30 Az ausztrál könnyűlovasság 14.40 Több mint sport 17.10 Szu-
perzsaru. Ol. akcióvígjáték 19.20 Főnök inkognitóban. Fr. vígjáték
21.00 Bolondok aranya. Am. kalandfilm

VIASAT
6.55 A nagy házalakítás 7.45 Gyilkos sorok 8.40 Nyomtalanul  9.35
Acélmagnóliák  11.55 A dadus  12.55 Gordon Ramsay  13.55 Shark
– Törvényszéki ragadozó 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Nyomtalanul 18.30 Gordon Ramsay
19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi I., 21.20 Éden Hotel
2. 22.20 CSI: A helyszínelők  23.10 Shameless – Szégyentelenek

7.55 Szórakoztató műsor az archívumból 8.30 Családi vetélkedő 9.15
Rocca parancsnok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Taxi. Showműsor 14.10 Vad angyal
15.00 Jégkorong-vb 2012 Szlovákia–Kazahsztán 17.50 Párharc – ve-
télkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.05 Euro 2012-magazin 20.30 Labdarúgó Európa Liga
döntő 22.50 Éjszakai hírek 23.10 Rocca parancsnok 

9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrán magazin 11.05 Doku-
mentumf m 11.40 Az elfelejtett brigád. 12.15 Élő körkép 12.30 Kul-
turális körkép 12.35 Folklórműsor 13.10 Hallássérültek tévéklubja
13.40 Família 14.10 Végre béke lesz 15.45 Energetika 15.55 Magyar
magazin 16.30 Fókusz – pénz 16.55 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti
híradók 17.55 A világ utcái 18.30 Mese 18.35 A szlovák nyelv kulisz-
szatitkai 18.45 Tesztmagazin 19.00 Jégkorong-vb 2012 Kanada–Svájc
21.40 Jégkorong-vb 2012 Svédország–Németország 22.25 A jégko-
rong-vb kockái 22.55 Májusi csillagok Orosz–cseh háborús film

MARK˝ZA
8.30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő 10.15 Holnap megmutatjuk
nekik, drágám! 12.20 Eltűntnek nyilvánítva 13.15 Mr. Bean 13.35 Egy-
ről a kettőre 14.10 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.15 Teljesítjük legtitkosabb
álmát 22.15 Trauma 23.10 Híradó 23.35 Szex, hazugság, bosszú

JOJ
6.45 Bírósági akták 8.45 Panelházi történetek 10.55 Egészséges
táplálkozás 12.00 Híradó 13.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 14.00
CSI: Las Vegas-i helyszínelők  15.00 Éden Hotel 16.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Csont  22.30 Éden Hotel.  23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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ÉSzAK-KoMÁRoM:
zichy-palota, Klapka tér 9: „Az idő fogságában” - Régi
órák kiállítása Miron Mihalic magángyűjteményéből.
Klapka tér: Május 17. Megemlékezés - Klapka György tábor-
nok, a komáromi vár parancsnoka halálának 120. évfordulója  
Jókai Színház: Május 7-én 15.00 órakor Tetemrehívás,
május 9-10-11, 9.00 és 11.00 órakor Szivárvány szép kapu-
jában - a győri Forrás Színház vendégjátéka
Városi Művelődési Központ, Vár út 1:
Egészség Klub: Május 14-én 18.00 – aktív és passzív me-
ditációk – előadás gyakorlatokkal. Imi Mystic, szlovák és
magyar  nyelven: Belépődíj: 2 €.

DÉL-KoMÁRoM:
Monostori Erőd: VARÁZSLATOS SZÍNEK VILÁGÁBA… -
Aranyosi Szénássy Attila képzőművész kiállítása, melynek
megnyitója május 11-én lesz, 16.00 órai kezdettel. Megte-
kinthető május 25-ig.

Horoszkóp
KoS

Legyél megfontolt, ha üzleti és pénz-
ügyekben kell döntened. Bár jó szán-
dékkal, de most rosszul járhatsz a
számonkérésnél. 

BIKA
Végre érzed magadban az elmélyülő
szeretet összetartó erejét. Terjeszd ki
ezt az érzést minden körülötted lévő
emberre, állatra!

IKrEK
Képtelen vagy igazán összeszedni
magad. Jobb ha változatos, kevés
koncentrációt igénylő feladatokat ter-
vezel, hogy legyen időd álmodozni is.

ráK
Hiába szeretnéd elkerülni, olyasvala-
kivel hoz össze a sors, akit leginkább
látni sem szeretnél. Próbáld meg
megúszni néhány semmitmondó szó-
val a találkozást.

oroSzLáN
Nehezedre esik, hogy sokan keres-
nek meg a tanácsaidért. Hiába, ez a
hírnév ára, ideje megtanulni néha ne-
met is mondani.

Szűz
Csendre, békére és nyugalomra 
vágynál,  de alig hagynak, hogy pi-
henj. Pedig rádférne egy kis csendes
merengés, olvasgatás, pihenés.

MérLEg
Nagyon kreatív és nyugtalan vagy,
szinte minden porcikád teremteni
vágyna. Ha már ennyi sok energiád
van, akkor kezdd a házadon az át-
alakításokat.

SKorpIó
A pénzügyek intézéséhez nem túl
kedvezőek a csillagállások. Persze
nem halogathatod a problémák meg-
oldását a végtelenségig.

NyILAS
A szerelemben nagy mázlista vagy,
még az is lehet, hogy összejössz va-
lakivel, aki rajongani fog érted. Sőt,
tartós kapcsolat is kialakulhat.

BAK
Ha úgy érzed, annyit kell dolgoznod,
hogy szinte belegebedsz, akkor ezt
nagyon jól érzed. De sajnos nincs
más választásod, ha meg akarod tar-
tani az állásodat.

VÍzöNTő
Titkos viszonyok jellemzőek ezen a
héten, és mivel rendkívül kreatív vagy,
így aztán nem fogsz lebukni, mert re-
mek ötleteid megmentenek ettől.

HALAK
Szerelmi életed felpezsdül, és az alvó
vulkán kitör. Ha azonban már pár-
kapcsolatban élsz, úgy érzed, hogy
viszonyotok kissé leült.

MÁJUS 11. – PÉNTEK
14.00 Nyitott nap az alapiskolában tevé-

kenységi prezentáció, óvodások
és iskolások műsora, az „Így segí-
tek én“ rajzverseny kiértékelése.
Régiónkra jellemző kézműves ha-
gyományok prezentálása

16.00 Önkéntes kampány-„Best Practi-
ces“prezentációk, ifjúsági alapít-
ványok és a Diakóniai Központ
részvételével a kultúrházban

17.00 ünnepi önkormányzati ülés -
együttműködési lehetőségek meg-
vitatása, Testvértelepülési szerző-
dés aláírása: Marcelháza - Vasad

18.00 Művészeti kiállítás a kisgalériában
19.30 Kulturális és könnyűzenei prog-

ram, tábortűz
MÁJUS 12. – SzoMBAT

08.00 Ébresztő a helyi hangszórón ke-
resztül

08.30 Májusfa-állítás, Indul a kocsi - ha-
gyományőrző csoport utcai zenés
műsora

II. FALUSI oLIMPIA - futóverseny, kerék-
párverseny gyerekek részére
Gyermekprogramok - Főzőverseny - ha-
gyományos ételek készítése (gulyás, ré-
tes) a nyugdíjasklub vezényletével
- EURÓPAI FALU - Vasad és Badacsony-

tomaj régiójának bemutatása – törté-
nelem, kultúra, gasztronómia, infosá-

tor az egész nap folyamán
- Civil szervezetek, intézmények bemu-

tatkozása, határon átnyúló együttmű-
ködési lehetőségek, tanulási és mun-
kavállalási lehetőségek az EU-ban - in-
fosátor az egész nap folyamán

- Önkéntes tűzoltók tevékenységének
bemutatása, tűzoltóverseny

- A Szent Imre Herceg Borlovagrend be-
mutatkozása, borlovagavatás, borkós-
toló

- Testvértelepülési szerződés aláírása:
Marcelháza - Vasad

- Öregfiúk - labdarúgó torna
15.00 Kultúrműsor, folklórcsoportok, 

a művészeti iskola csoportjainak fel-
lépései

17.30 Felvidéki rockszínpad előadása
19.00 Sztárvendég fellépése - Janicsák

Veca
20.00 Utcabál - Melodik együttes

MÁJUS 13. – VASÁRNAP
10.00 ünnepi ökumenikus istentisztelet

és megemlékezés
12.00 Közös ebéd a testvértelepülések

képviselőivel
13.00 Irodalmi délután
14.30 Kirándulás – a régió kutúrtörténeti

örökségének bemutatása a vendé-
geknek

18.00 A rendezvény kiértékelése, a pol-
gármester záróbeszéde

NyerjeN páros belépőT 
a puszTák Népe lovas viadalra!

Kérdés: Hol rendezik meg az 5. Puszták Népe Lovasviadalt?
A megfejtést küldjék a deltakn@gmail.com e-mail címre
május 9-ig. A helyes választ beküldők közül páros belé-
pőjegyet sorsolunk ki.
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5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek 10.10 A L'art pour l'art társulat
új műsora 11.10 Kasszasiker 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Slovenski
utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók, 47. 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-jelentés 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30
DTK-show 22.25 Az ESTE 23.00 Ottlik 100. Ottlik Géza (1912–1990)

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzf msorozatok 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nye-
reg Klub10.30 Lizzie McGuire 11.00 Magyar retro 12.01 Hírek 12.30
Másfélmillió lépés Magyarországon 13.15 Zegzugos történetek 13.40
1100 év Európa közepén 14.10 Retro 15.05 A Black Rose vár titka 15.30
MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuir
17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.50 A bűvös
körhinta 19.00 Capri – Az álmok szigete. 20.00 Híradó 20.30 Angyali
érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Hogy volt?!... 23.55 Irány Mexikó! 

7.35 Kultikon  8.35 Közbeszéd  9.00 Világ-Nézet 10.00 Család-barát
10.50 1könyv 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.10
Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hagyaték  14.40 Határtalanul magyar
15.10 Lyukasóra  15.35 Töredékek 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép
17.00 Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbe-
széd 19.05 Fekete város  20.00 Simon Menyhért születése. 21.40 Hírek
21.45 Dunasport 21.50 Kultikon 22.45 MüpArt classic - Francia-est

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Jégötörők 2. 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20
Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem,
49. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Csupasz
pisztoly  23.00 Aktív 23.30 Tények este

7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rab-
jai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az
éden titkai, 81. 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Ma-
richuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50
Barátok közt 21.25 Megacápa az óriáskrokodil ellen

STORY TV
12.20 McLeod lányai  13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok  18.00
McLeod lányai 19.00 NCIS  20.00 Szerencsekerék 21.00 Miss Marple:
Szemfényvesztők. Ang. krimi 23.00 Frank Riva

12.50 Hölgyem, Isten áldja! Am. vígjáték 14.55 Bolondok aranya. Am.
f m 17.05 Smokey és a Bandita. Am. akcióvígjáték 19.00 Te nem le-
hetsz gyilkos 21.00 Ölve vagy halva 22.55 A boszszúvágy

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 9.00 Nyomtalanul  9.55
Columbo 11.55 A dadus 12.55 Gordon Ramsay13.55 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 17.35 Nyomtalanul 18.30 Gordon Ramsay  19.30
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 22.20 CSI:
A helyszínelők 23.10 Nikita I., 

7.40 Riportrek 8.05 Párharc – vetélkedő 8.40 Családi vetélkedő 9.25
Rocca parancsnok  11.10 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal, 165.
15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sport 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc  18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek
20.10 9. A osztály 20.40 Családi vetélkedő – speciál 21.30 Doktor
House  22.15 Hírek 22.35 Őrült szerelmes 23.35 Rocca parancsnok 

8.55 Munkapiac 9.00 Nők klubja  10.20 Magyar magazin 10.50 Fókusz
11.15 Košice Interface 2013 11.40 A világ utcái. Bourbon Street, New Or-
leans 12.00 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Folklórműsor 13.15
Krásna Ves 13.50 Rendőrségi magazin 14.15 Kvartett. Magazin 14.40
Vadászmagazin 15.00 Jégkorong-vb 2012 Egyesült Államok– Fehér-
oroszország 17.45 Jégkorong-vb 2012 Dánia–Oroszország 19.30 Mun-
kapiac 19.35 Hírek magyarul 19.45 Időjárás 20.00 Jégkorong-vb 2012
Csehország–Lettország 22.45 A jégkorong-vb kockái 23.15 Autószalon

MARK˝ZA
8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő  10.00 Illünk-e egymáshoz, drá-
gám? Cseh vígjáték 12.00 Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Hírek 13.00
Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11
15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS VI. 17.00 Hír-
adó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50
Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.45 Rendelő a ró-
zsakertben  23.00 Éjszakai híradó 23.20 Cobra 11

JOJ
7.00 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 10.55 Az egészséges táplálkozásról 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont I., 7. 22.30 Éden Hotel 23.30 Gyilkos elmék, 5.

6:55 Ma Reggel 9:00 Delta 9:30 Mozdulj! 10:00 Angi jelenti 10:30
Aranymetszés 11:30 Most a Buday! 12:01 Hírek 12:05 Múlt-kor 12:35
Zöld Tea 13:05 Boxutca 13:40 Forma-1 Spanyol Nagydíj 15:25 Tető-
től talpig 15:55 Ítéletnapig (ff., magyar tévéf., 1972) 16:35 A Szö-
vetség 17:30 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó
19:55 Sporthírek 20:00 Időjárás 20:10 Jóasszony: akiről egy város
beszél (sp.-olasz-angol rom. dráma, 2004) 21:45 Szeretettel Holly-
woodból 22:15 Friedrich Schiller: Stuart Mária (színházi felv.)

7:05 Vackor az első bében,  Futrinka utca, Mirr-Murr a kandúr, Marco
és Gina, A bűvös körhinta, Geronimo Stilton 8:30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban 8:55 Sandokan 9:20 Enid Blyton 9:45 A Nyereg Klub 10:10
Lizzie McGuire 10:35 Pecatúra 11:00 KorTárs 11:25 Szerelmes földrajz
12:01 Marslakók 12:25 Marslakók 12:55 Marslakók 14:15 Magyarország
története 14:45 A nagy ho-ho-horgász 14:50 Mackó élet, mackó álom
15:00 Női Tornász Európa-bajnokság 17:00 Optika 17:25 Pocok, az ör-
dögmotoros 17:55 Mi micsoda 18:25 maci tévé 19:00 Melissa és Joey
19:25 Waczak Szálló  20:30 Boxutca 21:00 Forma-1 Spanyol Nagydíj
22:30 Munkaügyek - IrReality Show 22:55 Munkaügyek - IrReality Show 

6:25 A Valencia-rejtély 8:15 Családi krónikák 8:45 Duna anzix 9:05
Daktari 10:00 Zarándokutakon 10:30 Világ-nézet 11:30 Munka-Társ 
12:02 Híradó 12:15 Száműzött magyar irodalom 12:45 Vannak vidé-
kek 13:15 Heuréka! Megtaláltam! 13:40 Sírjaik hol domborulnak...
14:10 Talpalatnyi zöld 14:40 Pannon expressz 15:10 Hagyaték 15:40
Kulisszatitkok 16:15 Robin Hood kalandjai 18:00 Híradó 18:30 Hogy
volt!? 19:30 Csiky Gergely-Szakonyi Károly: Mukányi (magyar színházi
felv., 1982) 21:00  Szakcsi Climate Change: Tükrök 22:30 Dunasport
Sportösszefoglaló 22:45 Egy szerencsés nap 

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago Dán anim. sor. 10.25 Asztro-
show 11.25 Házon kívül  11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkemé-
nyebb melói.  13.35 Lost – Eltűntek  14.40 Castle 16.40 Dumb és
Dumber: Dilibogyók 2. 18.30 Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag
születik –2012, élő 21.55 Casanova. 

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 Kongó.  21.35 Men In Black 2.  23.20 A szabadság útján 2/2.

STORY TV
7.15 Pókember, 11. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.30 Alpesi Kli-
nika. 15.30 Rex felügyelő 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 1. 17.30
Lassie, 31. 18.00 Dolmen – Rejtelmek szigete.  20.00 Jószomszédi
iszony  21.50 A kód neve: Merkúr.  23.55 Autogram

13.40 Egyedül nem megy. Fr. film 15.30 Vőlegényem vagy a férjem.
Am.–ang. vígjáték 17.10 Főnök inkognitóban. Fr. vígjáték 18.55 Házi-
buli. Fr. vígjáték 21.00 Egy cipőben. Am. vígjáték 23.25 Good Will
Hunting. Am. film

VIASAT
6.10 A szépség és a szörny 7.05 Zsírégetők 8.45 10 évvel fiatalabb: A ki-
hívás – Mi történt azóta? 5. 9.45 Columbo 11.40 Szép remények  13.40
Szívek szállodája 14.30 Szex és New York light 15.30 Éden Hotel  17.25
A Maszk 2. 19.15 Zseni az apám 21.00 Ocean's Eleven  23.15 Fűrész VI.

7.40 Pinocchio 8.05 Fidlibum meséi 8.30 Sportvetélkedő gyerekeknek
9.00 Találd ki, ki hívott meg 9.30 Családi vetélkedő 10.20 9. A osztály
11.00 Jégkorong-vb 2012. Szlovákia– Fehéroroszország 13.35 Autó-
szalon 14.20 A szerelem korszakai 16.05 Minus. Holl. film 17.30 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda
21.15 A Kennedy család  22.40 Sporthíradó 22.50 Az utolsó harmad 

9.15 Tajvani barangoló 9.40 Utak  10.05 Tibor Bártfai jubileuma 10.35 A
szemed színe 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 12.55 Film a filmről: Kék
tigris 13.10 Idősebbek klubja 13.45 Kapura 14.30 Farmergazdaságok
14.45 Tesztmagazin 15.00 Jégkorong-vb 2012. Svájc–Franciaország
17.35 Jégkorong-vb 2012. Németország– Dánia 19.10 Jégkorong-vb
2012. Kanada–Kazahsztán 21.35 Jégkorong-vb 2012. Svédország–
Olaszország 23.20 A jégkorong-vb kockái 23.50 Retróújság 

MARK˝ZA
7.45 Két pasi meg egy kicsi 8.15 Gyűrűk Ura: A király visszatér  12.05
Csehország és Szlovákia hangja  15.45 Kismamáknak áll a világ. 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 Valóságshow
22.00 A szellemlovas Am. kalandfilm

JOJ
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.00 Cápa csapda 10.45 Szakí-
tópróba  12.45 Ismeretlen szeretteim Kanad. film 14.45 Az oroszlán
Francia film 17.00 Gyilkos lista  19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Oroszlánkirály 3. 22.00 Ha-
lálra jelölve Am. thriller

5:25 Hajnali gondolatok 5:30 KorTárs 5:55 Magyar gazda 6:25 Esély
6:55 Ma Reggel 9:00  Engedjétek hozzám 9:05 Így szól az Úr! 9:10
Katolikus krónika 9:40 Útmutató 10:05 A közösség szolgálata 10:30
Útmutató 10:55 Kérdések a Bibliában 11:10 Református magazin 
11:35 Református ifjúsági műsor 11:45 Evangélikus templomok
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Zegzugos történetek 12:35
Út Londonba 13:05 Telesport 13:30 Forma-1 Spanyol Nagydíj -
Futam 16:25 Telesport 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó este 19:55
Sport 20:00 Időjárás-jelentés 20:10 Magyarország, szeretlek! 21:25
Munkaügyek - IrReality Show 21:55  Munkaügyek - IrReality Show
22:25 Hajnali mentőakció 0:30 Woodstock a kertemben

5:55 Hajnali gondolatok 6:00 A Biblia gyermekeknek - Újszövetség
6:25 A Biblia gyermekeknek - Újszövetség 6:55 Magyar népmesék
7:00 Futrinka utca 7:15 Gyerekdalok 7:17 Marco és Gina 7:40 A bűvös
körhinta 7:50 Geronimo Stilton 8:15 Sandokan 8:40 A nagy ho-ho-
horgász 8:45 Mikrobi 9:00 Kiváncsi Fáncsi 9:05 Töf-Töf az elefánt
9:10 Mekk mester 9:18 Gyerekdalok 9:20 A kisfiú meg az oroszlánok
10:20 Gyerekdalok 10:25 Futrinka utca 10:35 Keménykalap és
krumpliorr 11:25 Pocok, az ördögmotoros 12:00 Déli harangszó
12:01 Engedjétek hozzám 12:05 "Így szól az Úr!" 12:15 Katolikus kró-
nika 12:40 Útmutató 13:05 A közösség szolgálata 13:30 Útmutató
13:55 Kérdések a Bibliában 14:10 Református magazin 14:35 Re-
formátus ifjúsági műsor 14:45 Evangélikus templomok 15:00 Női
Tornász Európa-bajnokság (élő) 17:30 Retrock: Máté Péter 17:35
P@dtársat keresünk 18:30 A bűvös körhinta 18:45 Geronimo Stil-
ton 19:10 4 összeesküvő és 1 temetés 20:00 Híradó este 20:25
Sport 20:29 Időjárás 20:30 Forma-1 Spanyol Nagydíj - Futam 23:00
Telesport 0:40 Négy szellem

5:55 Gazdakör 6:20 Inkubátor 7:45 Hajnali háztetők 9:15 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon 10:00 Görögkatolikus mise közvetítése
Ózdról 11:10 Élő egyház 11:30 Isten kezében 12:00 Déli harangszó

12:02 Híradó 12:10 Nyelvőrző 12:40 Akadálytalanul 13:15 Csellen-
gők 13:40 Határtalanul magyar 14:10 Szerelmes földrajz 15:05 Ha-
zajáró 15:35 Fekete macska 16:30 Mágnás Miska 18:00 Híradó 18:35
Heti Hírmondó 19:05 Önök kérték 20:00 A szibériai borbély. 23:00
Klubszoba 23:55 Sport 0:10 Alex Csodaországban

5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matine. 9.40
Nagy Vagy! 10.30 Beyblade 11.00 EgészségMánia 11.10 Talpig nő
11.30 Kalandjárat 12.00 Borkultusz 12.30 Stahl konyhája 13.00 Több
mint TestŐr 13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok, 19. 14.30
Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Bűbájos boszorkák 16.30 Kongo.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az elveszett frigylada fosztogatoi.
22.15 Frizbi Hajdu Péterrel 23.15 Elit egység. 0.15 Magyar szépseg

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub. 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Férfi kézilabda merkőzés 13.40 Gossip Girl –
A pletykafészek 14.35 Hetedik érzék 15.30 Tru Calling – Az őran-
gyal. 16.35 Mindent bele, fiúk! 18.30 Hiradó 19.00 Cobra 11. 20.00
Hullámtörők 22.40 Heti Hetes 0.00 Portré 0.40 44 perc.

STORY TV
13.00 Autogram 13.30 Miss Marple – Egy marek rozs. 15.30 Rex fel-
ügyelő. 16.30 Flipper legújabb kalandjai. 17.30 Lassie. 18.00 Jó-
szomszedi iszony. 19.50 Poirot: Tragedia harom felvonasban. 21.50
Pillango. 0.20 Ausztral jatekszabalyok.

12.30 Vőlegényem vagy a férjem. 14.10 Michael. 16.10 Egy cipőben.
18.35 Az itélet elado. 21.00 Nyomodban a halál. 22.55 Veszett vad.

VIASAT
6.10 Columbo: Kettős vágás. Am. krimi 7.35 Véznák kontra dagik I.,
8. 8.35 Anya, csak egy van!, 4. 9.35 A nagy házalakítás III., 79-80.
11.20 Trendközelben IV. 11.50 Kilenc. Am. anim. film 13.20 Szex és
New York light III. Am. sor., 39-40. 14.25 Éden Hotel II. 39–40. 16.20
Jerry Maguire – A nagy hátraarc Am. vígjáték 19.00 Négy esküvő,

11. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 223. 20.55 A célszemély I., 10.
21.50 Kutyám, Jerry Lee Am. akcióvígjáték Fsz.: James Belushi, Mel
Harris, Ed O'Neill, Kevuin Tighe, 23.50 Kilenc. Am. anim. film

7.25 Rajzfilmsorozsatok 8.45 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.15 Po-
koli szerencse Cseh mesefilmsor., 5/5. 10.05 Ushuaia IV. – Gabon –
Uganda, 1. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Forma–1. Spanyol Nagydíj, a
futam 16.00 Jégkorong-vb 2012 Oroszország–Csehország 18.30
Irány a kert! 19.00 Hírek 19.05 Jégkorong-vb 2012 Szlovákia–Svájc
21.45 Kandahár. Orosz akciófilm 1995. augusztus 3-án egy orosz
felségjelzésű IL–76-os repülőgép és személyzete a tálibok fogsá-
gába esett, miután leszállásra kényszeritették Kandahár repülőte-
rén. 23.25 Sporthírek

8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája Poniky 10.00 Éjszaka az archívumban
11.00 Dzsaudar és fi vére Mese 12.40 Egyházi magazin 13.05 A szó
13.10 A lőcsei Pál mester műve 13.25 Jaroslav Ševčík jubilál 14.00
Amikor Szlovákiában a hoki volt az úr – az 1994-es világbajnokság
15.00 Jégkorong-vb 2012. Finnország–Egyesült Államok 17.55 Apá-
ink öröksége 18.30 Esti mese 18.45 Az animációs filmek bűvös vi-
lága 19.00 Hírek, időjárás 19.15 Sporttörténet (1953–1954) 19.30
Hegyikerékpármaraton 20.00 Jégkorong-vb 2012. Németország–
Norvégia 22.45 A jégkorong-vb kockái 23.15 Retróújság

MARK˝ZA
7.35 Két pasi meg egy kicsi III., 23/5. 8.05 Scooby Doo 2.: Szörnyek
pórázon Am. kalandfilm 9.50 Szupercsajok akcióban, 222/14. 10.45
Pretty Little Liars Am. sor., 22/1–2. 12.40 A Markíza kulisszatitkai
13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek
14.05 Mr. Bean 14.55 Ház a tónál. Am.– ausztrál film 16.55 Hírek
17.00 Halálos nászút Am. thriller 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Csehország és Szlovákia hangja Tehetségkutató 22.55 Az
ember gyermeke. Am.–ang.–jap. thriller

JOJ
7.00 Az oroszlán Fr. film (ism.) 9.50 Oroszlánkirály 3.: Hakuna Matata
Am. anim. kaland- film (ism.) 11.30 Egy csodálatos család. Am. sor.,
20/9–10. 13.00 Nora Roberts: Azúrkék égbolt Am. film 15.25 Ti-
nisztár a pácban Am. vígjáték Morgant, a tini mozisztárt anyja és
ügynöke Indianába küldi, hogy távoltartsák az alkohol és a drogok
világától, melybe igen fi atalon belekóstolt. Morgan nehezen fo-
gadja el a helyzetet.... 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi
híradó 19.30 Árnyak toszkán verőfényben. Ol.– fr.–ang. film 22.30
Az utolsó erőd Am. akciófilm

Csütörtök, május 10 Szombat, május 12 Vasárnap, május 1�

Jóasszony: akiről egy város beszél • 20.10 • M1
A feleségek rémének, Mrs. Erlynne-nek
(Helen Hunt) nincs tovább maradása New
Yorkban. Kénytelen más vadászterületre
áttenni székhelyét, amit meg is talál a fes-
tői olasz üdülőparadicsomban, Amalfiban.

Hullámtörők • 20.00 • rTL klub

Ben (Kevin Costner), a legendás ví-
zimentő egy bevetés során elveszíti
csapatát, ezért egy szakiskolában
kezd oktatni. Egyik tanítványa (Ash-
ton Kutcher) az iskola elvégzése után
vele tart Alaszkába.

Az elveszett frigyláda fosztogatói  • 20.05 • TV2

A németek ásatásokba kezdenek
Kairó közelében, hogy megkeressék
az eltűnt Frigyládát. Ám nem csak ők
járnak a legendás ereklye nyomá-
ban, hanem Indiana Jones (Harri-
son Ford) is.

5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bűnügyek 10.00 DTK-show (ism.) 11.00 Te-
tőtől talpig 11.30 Szeretettel Hollywoodból 12.01 Híradó, sporthírek
12.25 P’amende. Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók, 48.  14.00
Elcserélt lányok14.50 Angyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szigete.
16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Van képünk
hozzá 21.40 Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.04 Rajzf msorozatok 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nye-
reg Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Közjáték 11.00 Magyar bulizene
12.01 Hírek 12.25 Napló 12.30 Hogy volt?!... Romhány József televí-
ziós munkái 14.10 Irány Mexikó! Tévéf m 15.30 MacGyver  16.25 Enid
Blyton kaland- f m-sorozata, 10. 16.50 A Nyereg Klub, 40. 17.15 Liz-
zie McGuire, 40. 17.40 Robbie, a fóka, 23. 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz
városban 18.50 A bűvös körhinta 19.00 Capri – Az álmok szigete.
20.00 Híradó este 20.30 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15
Retro – Humor 23.05 MNASZ motorsport magazin

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Hogy volt?! 10.00 Család-barát
10.50 1könyv 11.00 Csellengők 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.20 Kívánságkosár 14.15 Mindennapi hősök 14.45 Székely kapu
15.10 Munka-Társ 15.40 Megyejáró 16.00 Ízőrzők 16.30 Térkép 17.00
Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd
19.05 Ménes élet.  20.00 Sándor Mátyás  6/3. 21.05 Hírek 21.05 Du-
nasport 21.15 Kultikon 22.10 Törzsasztal 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember. Am. sor., 7–8. 14.20 Marina, 62.
15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda Manhattanban, 47. 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem, 50. 18.30 Tények – hírműsor 19.35
Aktív 20.10 Jóban-rosszban, 1841–1842. 21.20 Megasztár – döntő

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 168. 10.35
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 Az éden titkai, 82. 14.15 Sarokba
szorítva 15.15 Döglött akták I 16.20 Marichuy  17.20 Teresa. 18.30
Híradó  19.05 A Széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.30 Gyilkos elmék  23.40 Gyilkos elmék IV., 21.

STORY TV
13.15 A végzet hatalma.  14.10 A szerelem tengere, 112. 15.05 Quinn
doktornő  16.05 Petrocelli, 3. 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai
IV., 15. 19.00 Poirot novellák. A hihetetlen rablás. Krimi 20.00 Sze-
rencsekerék 21.00 Született feleségek III., 11–12. 23.00 Doktor Ad-
dison, 16. 0.00 A cukorbáró, 9.

12.00 Pusztító tornádó. Am.– kanad. thriller 13.45 Smokey és a ban-
dita. Am. akcióvígjáték 15.40 Csodazsaruk Hongkongban.  17.25 Gyil-
kos cápa vs. óriáspolip 19.05 Mennydörgő robaj 21.00 Riválisok 4.

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás 8.30 Gyilkos sorok  9.30 Nyomtalanul  10.25
Columbo 11.55 A dadus 12.55 Gordon Ramsay 13.55 Shark  15.40
CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35
Nyomtalanul 18.30 Gordon Ramsay 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 Ronin 23.40 CSI: A helyszínelők

7.35 Irány a kert! 8.05 Párharc 8.35 Családi vetélkedő 9.25 Rocca pa-
rancsnok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal Arg. sor.,
166. 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munka-
piac 16.35 Viharos szerelem 17.25 Szakácspárbaj 17.50 Párharc
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás19.50
Sporthírek 20.05 Jégkorong-vb 2012 Oroszország–Svédország
22.35 Éjszakai hírek 22.50 Sporthíradó 22.55 Visszajövök Ol. thriller

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Hírek magyar nyelven
10.45 A költészet birodalma 11.45 Élő körkép 12.15 Kulturális körkép
12.25 Diszkó időseknek 13.05 Nyugdíjasok klubja  13.35 Kvartett
14.05 Szlovákok a nagyvilágban 14.30 Szemtől szemben Magyar ma-
gazin 15.00 Jégkorong-vb Egyesült Államok– Kazahsztán 17.45 Mun-
kapiac 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai falvak
enciklopédiája Poniky 19.00 Jégkorong-vb 2012 Finnország–Kanada
21.45 Família 22.15 Megérinteni a Denalit  22.45 A jégkorong-vb koc-
kái 23.15 A mama százéves Fr.–sp. vígjáték

MARK˝ZA
9.15 Rex felügyelő  10.15 Vállalom, főnök! 12.10 Eltűntnek nyilvánítva
13.05 Mr. Bean 14.10 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi II., 24/22.
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 Halálod napja 23.15 Bad Boys – Mire jók a rosszfi úk? 

JOJ
6.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 10.55 Az egészséges táplálkozásról12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szerelem a túloldalon 22.30
Éden Hotel 23.30 Éjszaka a paradicsonban 
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CSI: Miami helyszínelők • 21.25 • rTL KLUB 
Eric Delco külön utakon jár, amire a kol-
légái akkor jönnek rá, amikor gyilkosság
történik egy rossz hírű motelben, ahol az
egyik szobában tartózkodó Ericre is rá-
lőnek. A motel lecsúszott lakói mind ...

A Föld két legördögibb szörnyetege
küzd meg ebben a különös horror-
filmben. Amikor Afrikában felfedez-
nek egy 457-méteres krokodilt, az
angol vadászt, Nigel Putnamet
(Gary Stretch) hívják, hogy ...

Megacápa az óriáskrokodil ellen • 21.25 • rTL KLUB

Férgek közé feküdt a TV2 műsorvezetője
Elképesztően gusztustalan munkát vállalt

magára. A műsorvezetők szinte a rosz-
szulléttel küzdöttek a forgatás során. Hadat
üzent a kosznak a TV2 Nagytakarítás című új
műsorában Gombos Edina és Szabó Csilla.
Kamerák előtt olyan lakásokat varázsolnak
újjá, amelyekben minden elképzelhetőt felül-
múl a rendetlenség és a kosz.  A két műsor-
vezető elképesztő sztorikat mesélt a Mokká-
ban, elmondták, sokszor úgy érezték magu-
kat, mint egy horrorfilmben. Edina elmesélte,
hogy volt olyan lakás, ahol azt érezte, legszí-
vesebben elmenekülne. „Megfulladok, öklen-
deznem kell" - emlékezett vissza. Szabó Csilla
azt is hozzátette, némelyik elményük horror-
filmbe illő volt. Az Aktív műsorvezetője ma is
elborzad, ha visszagondol arra, megesett,
hogy olyan ágyba feküdt bele, amelyben nyü-
zsögtek a férgek. „Volt olyan lakás, ahol a pla-
fonig állt a szemét, az ott élők féregjáratokban

közlekedtek" - sztorizott. „Öt négyzetméter
maradt az ötven négyzetméterből" - tette
hozzá. A műsorvezető páros elmondta, 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 
Tom Cruise divatmániás kislánya is megkapta első

kalocsai hímzésű ruháját. Hollywood rákapott a
magyar népviseletre. Hogy Suri Cruise vajon kitől ka-
pott szinte pont ugyanolyan ruhát, amilyet apja első
felesége, Nicole Kidman viselt március 15-én, még
nem tudjuk. Suri akkor viselte a kalocsai mintákkal
díszített ruhát, amikor édesanyja fagyizni vitte
szerda délután. A külföldi lapok nagyon dicsérik a
kislány ruháját, de rögtön meg is jegyzik, hogy még
kánikulában is ezt a kis bundát fogja hordani. A daj-
kája szerint ugyanis annyira imádja, hogy még az
ágyban sem akarja levenni.

Május 10-én ünnepli 
10. születésnapját 

Papp Kristóf 
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulál: apa, Joli
mama, Gizi dédi, Lacika és ke-
resztszüleid.

Holocsy zsóka zsófia,
Illésháza

Nagy örömmel gratulálunk 
a Tompa Mihály Vers- 

és Prózamondó Verseny
országos fordulóján elért sikeres

szereplésedhez, valamint 
a zsűri különdíjához:

szüleid, nagyszüleid és a dédszülők 
Nemesócsáról

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Május 3-án ünnepelte 4. születésnapját 

Bödök Kitti Csallóközaranyoson. 
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti: 
az egész család.
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ABoxingone 2012 Közép-európai Liga má-
sodik mérkőzésén is győzni tudtak a Ko-

máromi Cápák. A Galántai „Gyerekek” ottho-
nában mérettette meg magát a Győrfi legény-
ség, és minden nehézség ellenére, magabiz-
tos győzelmet aratott. A vendéglátók hűen ne-
vükhöz, valóban gyerekesen viselkedtek, de
mondjuk inkább úgy, méltatlanul a bajnokság
hírnevéhez és a galántai ökölvívás hagyomá-
nyaihoz. A 2010-es év bajnoka mindenáron le
akarta győzni a 2011-es év bajnokát, és bi-
zony, nagyon sportszerűtlen eszközökhöz fo-
lyamodott ennek érdekében.

Győrfi Roderiknál, a komáromiak klubelnökénél
tudakozódtunk, mi is történt tulajdonképpen?
„Már az indulásunkat problémák övezték, mivel a
tervezett déli 12 óra helyett, technikai okok miatt,
háromnegyed órával később tudtunk csak elin-
dulni. Mivel a versenykiírás értelmében a mérle-
gelést legkésőbb öt órával a mérkőzés előtt kell
elvégezni a főbíró jelenlétében, így nem késtünk
le semmiről, hiszen 14 óra előtt már a helyszínen
voltunk. Éppen úton voltunk, amikor hívott a ha-
zai klubelnök Tomáš Kováč és közölte velem,
hogy nélkülünk kezdik meg a mérlegelést, fel-
játsszák videóra, és megérkezésünk után azt
megtekinthetjük. Természetesen ebbe nem
egyeztem bele. Mindezek ellenére, a hivatalos
mérlegelésnél nem láttuk a hazai öklözőket, sem
a főbírót, Hrabovsky urat. Ami ezután történt, az
csak növelte a hazaiak sportszerűtlen, barátság-
talan viselkedését. A vendéglátók ugyanis minden
esetben kötelesek a vendégek számára pihenő-
szobákat biztosítani, de ebben is megaláztak
bennünket. Az alagsorban lévő mosodába állí-
tottak be hét ágyat, ahol nagyon magas volt a pá-
ratartalom, és a hőmérséklet is csak 13-15 Cel-
sius fok között lehetett. Mindez annál is inkább
szomorú, mivel a galántai klub elnöke egyben a
Szlovák Amatőr Ökölvívó Szövetség elnöke is.
Minden „övön aluli ütés” ellenére magabiztos győ-
zelmet arattunk, pedig a hazaiak még a szorító-
ban is gusztustalanul viselkedtek, talán monda-
nom sem kell, hogy bírói segédlettel” – mondta el
lapunknak Győrfi Roderik.

Nos, ehhez valóban nehéz valamit hozzáfűzni,
hacsak azt nem, hogy talán a bajnokság szerve-

zőinek kellene jobban odafigyelni ezekre a sport-
szerűtlen megnyilvánulásokra, és ezekből levonni
a kellő következtetéseket. Aki nem képes a ver-
senykiírás értelmében biztosítani a megfelelő eu-
rópai szintű feltételeket, attól meg kell vonni a
bajnokságban való rajtolás lehetőségét. Persze,
a mi esetünkben ez nem olyan egyszerű, hiszen
a szervezők már annak is örülnek, hogy ebben az
idényben legalább öt csapat vállalta a szerep-
lést. Még a sportszerűségtől és a korrekt kap-
csolatok ápolásától igencsak messze álló galán-
taiak is…   

Galántai Kids – Komáromi Cápák 3:12 

56 kg: Viliam Tanko – Nagy Krisztián 1:1 
A hazai bunyós csak bírói segédlettel harcolta ki

legalább az egy pontot, edzője őt jelölte meg „jo-
kerként”, így Nagy Krisztián hiába volt minden
szempontból jobb, a felsőbb hatalmak…

60 kg: Polák Patrik – Bölcskei Csaba 2:0
Remekül bunyózott a komáromi fiú, de aztán

nagyon meglepődött, amikor a hazai öklöző keze
lendült a magasba.

64 kg: Rajcsányi Patrik – Káté Gyula 0:2 
Végig a vendégek bunyósa tartotta kézben az

eseményeket, Rajcsányinak is elégedettnek kellett
lennie a pontozásos vereséggel.

69 kg: Mikulás Ferdinand – Klasz Árpád 0:3
Klasz hozta a tőle megszokott teljesítményt, a

„Joker” megjelölést nem véletlenül kapta Győrfi
György edzőtől.  

75 kg: Nikolas Hoang – Harcsa zoltán 0:2
A legrövidebb összecsapás ezen a mérkőzé-

sen. Harcsa nem akart semmit a véletlenre bízni,
így biztos, ami biztos, a második menetben kiü-
tötte ellenfelét. 

81 kg: Lukas Elias – Döbrösi Ádám 0:2
Döbrösi kegyes volt ellenfeléhez, hiszen három

meneten keresztül csak játszadozott vele, még a
legelfogultabb bírák is kénytelenek voltak őt ki-
hozni győztesként.

91 kg: Michal Plesník – Darmos József 0:2
Érdekes stílust képviselt a hazai bunyós. Igaz,

ezért már az első menetben bárhol a sarokba
küldték volna, Galántán nem. Kár, hogy nem bir-
kózásra adta a fejét, valószínűleg szőnyegen job-
ban tudott volna érvényesülni.

SSPPOORRTT  

Kézilabda

Sima idegenbeli győzelem a „Galántai Gyerekek” ellen
Barátságtalan környezetben lépett szorítóba a tavalyi bajnok

NŐK I. LIGA

Csallóközaranyos – Besztercebánya 30:25 (12:13)
Az idény legjobb játékát láthatta hazai részről a csallóközaranyosi kö-

zönség. Az izgalmakban bővelkedő találkozón a vendégek is rendesen
„odatették magukat”, így a mérkőzés végéig igazi dráma uralta a Kóczán Mór
Sportközpontot. A 12. percben 9:4 arányban vezettek a hazaiak, de kilenc
perc múlva már 10:9 volt az eredmény. A második félidő elején zsinórban lőt-
tek az aranyosi lányok öt gólt, és ismét eltávolodtak vendégeiktől 17:13-ra,
de két perccel a találkozó vége előtt ismét két gólra közelítettek a vendégek
(27:25). A drámai végjátékban aztán végleg sikerült hozni a magabiztosnak
látszó győzelmet. A mérkőzés legjobbjai kétségkívül a kapus Varga Éva és
a szélső Pažúr Evelin voltak.

Hazai góldobók: Pažúr E. 13, Olajos M. 11, Turza 3, Še-
beňová, Kasznár és Zakál 1-1. 

A Naszvad/Ímely – Senica találkozót lapzártánk után ját-
szották.

NŐK II. LIGA

Gúta – Túróczszentmárton 27:15 (8:8)
Hazai góldobók: Vass 10, Haris E. 5, Bogár N. 4, K. Navrátilová 3, T. Nav-

rátilová 2, Névery, Molnár B. és Csente K. 1-1. 

Lég – Gúta 34:16 (19:8)
Vendég góldobók: Vass 5, T. Navrátilová 3, Bogár N., Nagy N. és Névery

B. 2-2, Gogola 1. -dm- 

Ökölvívás

Minden megpróbáltatás ellenére, sikeresen vették a galántai akadályt Győrfi György edző védencei
Fotó: Tóth Gábor  



RÉGIÓbAjNOKSÁG 
Pov. Bystrica – KFC 1:0 (1:0)
A nagyon korrekt, közepes iramú,

gyér nézőtér előtt játszott találkozón
a szerencsésebb hazaiaknak sike-
rült visszavágniuk őszi, komáromi
vereségükért. Míg a hazaiak kétszer
kerültek gólhelyzetbe, addig a lilák 5-
6 esetben is gólt lőhettek volna, de a
már huzamosabb ideje gólínségben
szenvedő csatárokat most is cser-
ben hagyta a szerencséjük. A leg-
nagyobb gólhelyzet Uzola előtt adó-
dott a találkozó 35. percében, de… A
KFC csapatából egyedül Rusina tel-
jesítménye dicsérhető, aki néhány
remek védésen kívül, 0:0 állásnál
megfogott egy büntetőt is.  

IV. LIGA
Nagymegyer – Vion „B” 6:2

(2:0), Baumgartner és Pisár 3-3 
Nagyon jól játszott a hazai csapat,

és bár a vendégek is igyekeztek,
nem tudták tartani a hazaiak által

diktált iramot. Csak amikor 6:0 állás-
nál a hazaiak egy fokozattal vissza-
kapcsoltak, sikerült szebbé tenniük a
számukra így is kedvezőtlen ered-
ményt. Kétségkívül, az utóbbi évek
egyik legjobb nagymegyeri csapatát
láthatta a közönség. 

Gúta – Nyékvárkony 2:2 (1:1),
Magyar 2

Tulajdonképpen a találkozó 10.
percének eseményei határozták
meg a későbbi fejleményeket. A ven-
dégek kapusa büntetőterületen kívül
gázolta el eléggé durva módon a ha-
zaiak gólzsákját Magyart, aminek
mindenütt piros lap a jutalma. A já-
tékvezető azonban megelégelte egy
sárgával, amit a kapus óriási telje-
sítménnyel hálált meg. Szinte ki-
védte a kivédhetetlent is. A vendé-
gek kétszer jutottak el a hazai kapu-
hoz, és lőttek két gólt, míg a hazai
csapat futószalagon hagyta ki a
jobbnál jobb helyzeteket. Ami még a
vendégek játékát minősíti, az a hat
sárga és egy piros lap(!?) „Persze, a

SSPPOORRTT  2012. május 7.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. okoličná 24 17 3 4 52:22 54
2. Neded 24 15 4 5 42:31 49
3. Šurany 24 14 4 6 54:23 46
4. Veľký Meder 24 14 3 7 40:26 45
5. ČFK Nitra 24 12 2 10 36:34 38
6. Sládkovičovo 24 10 6 8 46:37 36
7. Dvory n/Ž. 24 10 5 9 48:47 35
8. Nový Život 24 10 4 10 42:35 34
9. Vrakúň 24 10 2 12 43:32 32

10. Kolárovo 24 8 8 8 33:33 32
11. ViOn „B“ 24 9 4 11 43:48 31
12. Váhovce 24 9 4 11 48:55 31
13. Štúrovo 24 9 3 12 34:48 30
14. Veľké Lovce 24 7 6 11 40:50 27
15. Šahy 24 5 1 18 27:64 16
16. Horná Kráľová 24 2 3 19 24:67 9

V. LIGA
1. Želiezovce 24 17 1 6 65:26 52
2. Imeľ 24 13 3 8 65:41 42
3. Nesvady 24 13 3 8 48:33 42
4. Bešeňov 24 12 4 8 46:29 40
5. Hont.Vrbica 24 11 6 7 34:22 39
6. Čaka 24 11 6 7 33:34 39
7. Kalná n/Hr. 24 11 5 8 37:28 38
8. Bánov 24 12 2 10 38:33 38
9. Komjatice 24 10 3 11 33:40 33

10. Marcelová 24 9 5 10 44:33 32
11. Tvrdošovce 24 9 4 11 40:34 31
12. Kozárovce 24 9 4 11 38:46 31
13. Hurbanovo 24 7 5 12 30:51 26
14. Tlmače 24 7 2 15 24:49 23
15. Svätý Peter 24 7 2 15 31:66 23
16. Chotín 24 6 1 17 39:80 19

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 22 16 4 2 70:32 52
2. Keszegfalva 22 15 5 2 51:23 50
3. Perbete 22 14 3 5 61:30 45
4. Šrobárová 22 13 3 6 52:31 42
5. Bátorkeszi 21 12 2 7 41:23 38
6. Búcs 22 10 2 10 54:44 32
7. Izsa 22 9 3 10 37:37 30
8. Madar 22 8 4 10 40:46 28
9. Gúta „B“ 22 6 7 9 57:45 25

10. Dulovce 21 7 3 11 43:35 24
11. FK Activ 21 7 2 12 41:56 23
12. Lakszakállas 21 7 2 12 36:65 23
13. Nemesócsa 21 6 3 12 30:68 21
14. Pat 21 4 3 14 27:56 15
15. Vágfüzes /Kava 22 4 2 16 22:71 14
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Tany 20 17 2 1 78:10 53
2. Dunamocs 20 17 0 3 79:28 51
3. Marcelháza „B“ 20 16 1 3 96:31 49
4. Őrsújfalu 18 9 5 4 34:19 32
5. Bogya/Gellér 19 9 3 7 44:44 30
6. Nagysziget 19 9 3 7 31:41 30
7. Nagykeszi 19 9 2 8 44:29 29
8. Martos 20 8 2 10 38:45 26
9. Bogyarét 20 5 2 13 37:63 17

10. Csicsó 18 5 2 11 26:59 17
11. Dunaradvány 19 3 4 12 30:50 13
12. Megyercs 19 2 3 14 15:73 9
13. Ifjúságfalva 19 0 3 16 11:71 3

TERüLETI bAjNOKSÁG - IfjúSÁGIAK
1. Hetény 20 12 0 8 63:37 36
2. Nemesócsa 17 10 1 6 61:35 31
3. Perbete 18 9 2 7 54:48 29
4. Dulovce 17 9 1 7 46:50 28
5. Keszegfalva 20 8 3 9 62:53 27
6. Őrsújfalu 18 8 2 8 51:40 26
7. Tany 18 8 2 8 35:39 26
8. Lakszakállas 18 7 2 9 37:39 23
9. Madar 18 4 1 13 36:104 13

TERüLETI bAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Cs.-aranyos 15 11 2 2 87:33 35
2. Lakszakállas 14 11 2 1 55:10 35
3. Madar 13 8 2 3 60:18 26
4. Naszvad 15 7 2 6 56:21 23
5. Ímely 13 7 2 4 39:31 23
6. Nemesócsa 14 5 2 7 22:42 17
7. Perbete 14 4 2 8 43:62 14
8. Tany 14 4 1 9 31:39 13
9. Hetény/Őrsújfalu 14 4 1 9 17:45 13

10. Keszegfalva 14 1 0 13 15:124 3

heti győzelmét a hazai csapat. A
második félidőben ugyanis nagy
visszaesés volt érzékelhető a keszi-
eknél, amit a vendégek gyorsan fel-
ismertek, és átvették a játék irányí-
tását. És bár többet volt náluk a
labda, igazi helyzetig nem jutottak
el. A hazaiak nagy szerencséjére.

Nemesócsa – Pat 3:2 (2:1), Csiz-
madia, Czirok, Szkukálek – Marko-
vics 2  

A vendégek talán csak 2-3 eset-
ben jutottak el a hazai kapuig, mégis
Markovics szemfülességének kö-
szönhetően, drámaivá tették a mér-
kőzés végkimenetelét. „Nagyon hí-
zelgő ez az eredmény pati baráta-
inkra nézve, hiszen kishíján felbil-
lent a pálya, mégis szoros ered-
ménnyel távoztak Nemesócsáról” –
mondta el lapunknak a hazaiak klub-
elnöke, Patkó Albert. 

Dulovce – Izsa 3:1 (3:0), Kliský 2,
Habara Marcel (11 m) – Smolka

Nagyszerű mérkőzést vívott a két
csapat, amelynek első félideje igen-
csak kijött a hazaiaknak. És ez dön-
tött. „Főleg az első félidőben játszot-
tunk jól, helyzeteket dolgoztunk ki,
sőt, a kapufa is besegített a vendé-
geknek. A második félidőben a ven-
dégek növelték a fordulatszámokat,
és bizony nagyon meg kellett küz-
denünk a győzelem megtartásáért
a nagyon szimpatikus izsaiakkal
szemben” – mondta el Roman Ka-
jan, a hazaiak klubelnöke. 

Csallóközaranyos – FK Activ
5:1 (0:1), Mészáros 3, Berecz, Susík
– Csonka

Az első félidőben bármennyire is
fölényben játszottak a hazaiak, nem
és nem sikerült bevenniük a helyen-

ként nyolc játékossal védekező ven-
dégek kapuját. A másodikban, aztán
beindult a gépezet, és egy pillanatig
nem volt kétséges a bajnokesélyes
magabiztos győzelme. A vendégek
erőnlétileg sem bírták már akkor az
iramot, így teljesen igazságos ered-
mény született. 

Keszegfalva – Lakszakállas 4:2
(3:1), Zsemlye, Csepreghy (11 m),
Budai, Hozman – Inczédi T. 2

A vendégek egy nagyon gyors gól-
lal lepték meg vendéglátóikat, és egy
ideig eltartott, míg azok eszméltek.
Utána azonban sorra dolgozták ki a
helyzeteket, és jöttek a gólok is.
Igaz, messze nem annyi, mint
amennyi helyzet adódott. A vendé-
gek nagyon becsületesen tartották
magukat, megküzdöttek minden
egyes labdáért, ezért a legnagyobb
elismerést érdemlik. 

Vágfüzes/Kava – Šrobárová 0:5
(0:3), Cabada 3, Méhes, Zmeček 

Nem erre számítottak a létükért
küzdő vágfüzesiek/kavaiak. Ennek
viszont be kellett következnie, mert-
hogy ilyen rosszul még ebben az
idényben nem játszottak, főleg egy
olyan kiváló csapat ellen, mint a szi-
losiak. 

Búcs – Perbete 0:1 (0:1), Bálint
Az első félidőben egy szeren-

csésnek mondható góllal vezettek a
perbeteiek, de akkor még senki nem
gondolta, hogy ez a gól eldönti a
mérkőzés sorsát. A második félidő-
ben szinte végig a vendégek kapuja
előtt folyt a játék, de talán az égiek
sem akarták, hogy gólt lőjenek a ha-
zaiak. És mivel ők így akarták…

Gúta „B” – szabadnapos volt.

TERüLETI bAjNOKSÁG – II. OSZTÁLY 
Marcelháza „B” – Nagykeszi 4:2

(2:0), Viderman 2, Mokos, Németh –
Szűcs, Jassa

Bogya/Gellér – Bogyarét 4:0
(2:0), Kürthy, Nagy, Baranyai, Le-
deczky V.

Dunaradvány – Dunamocs 1:2
(0:0), Balogh – Šulák, Púchovský
(öngól)

Nagysziget – Csicsó 3:2 (2:1),
Rohoška 3 – Nagy, Márton 

Martos – Őrsújfalu 1:1 (1:1),
György – Kovács 

Tany – Ifjúságfalva 3:1 (1:1), Ko-
ton P., Patócs L. Adamek – Szabó
Zs. 

Megyercs – szabadnapos volt. 

TERüLETI bAjNOKSÁG – IfjúSÁGIAK 
Őrsújfalu – Tany 0:3 (0:1), Bo-

zsaky 2, Parádi
Perbete – Nemesócsa 4:1 (2:1),

Tornóczy D., Kocsis, Tornóczy N.,
Vörös – Molnár 

Keszegfalva – Lakszakállas 3:2
(0:2), Rafael J., Kováč, Marx – Varga 2

Hetény, Madar és Dulovce – sza-
badnaposak voltak. 

TERüLETI bAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Madar – Csallóközaranyos 0:2

(0:1), Molnár 2
Ímely – Naszvad 2:4 (2:0) Ven-

dég gólok: Szabó N. 3 (1 – 11 m),
Hamrák 

Perbete – Nemesócsa 7:0 (1:0),
Molnár 4, Rigó, Gábor, Balla 

Hetény/Őrsújfalu – Tany 0:1
(0:0), Filko 

Keszegfalva – Lakszakállas 1:9
(0:3), Jancsó – Stanko 5, Macejko 2,
Kürti, Kováč

Vágbeszterce visszavágott a komáromi liláknak a Régióbajnok-
ságban, amivel szinte teljesen elvette tőlük az esélyt, megküzdeni

a dobogós helyezésért. A violák csatársorának már huzamosabb
ideje nem megy a góllövés, és ha Szórád sem hozza a szokásos for-
máját, bizony gólképtelen a csapat. A negyedik ligában tovább me-
netelnek az ekeli zöldek, annál inkább meglepő a gútaiak remije a
nem különösebben nagy játékerőt képviselő Nyékvárkony ellen. A
nagymegyeriek szétlőtték az aranyosmaróti fakót, csapatukban ket-
ten is mesterhármast értek el. Az ötödik ligában két rangadóra is ki-
látogathatott a közönség. Naszvadon a marcelháziak szerepeltek na-
gyon jó mérkőzésen, Ímelyen pedig porig alázták az egyébként is
nagy gondokkal küzdő ógyallai sörgyáriakat. A Területi Bajnokság-
ban több jó színvonalú mérkőzésről számoltak be tudósítóink, kö-
zülük talán kiemelkedik a szilosiak nagyarányú győzelme Vágfüze-
sen. A kiesési rangadón Nemesócsa legyőzte Pat csapatát, így a baj-
nokság vége felé közeledve, bizonyára egyre több lesz az izgalom.
Csakúgy, mint a II. osztályban, ahol három csapat küzd a bajnoki cí-
mért, eddig valamennyien hozzák a tőlük elvárt eredményeket. Akár
egy kisebb „bukfenc” is az álmok szertefoszlását eredményezheti. 

döntetlen okait saját házunk táján
kell keresni, semmiképpen a játék-
vezetőknél és az ellenfélnél. Ennyi
gólhelyzet után mindenképpen győz-
nünk kellett volna, de talán ettől is
szép játék a labdarúgás” – mondta el
Máté Tibor, gútai klubelnök.

Ekel – Diószeg 2:1 (2:1), Faragó
2

A bajnokság tavaszi idényének
kellemes meglepetése, a diószegi
csapat Ekelen sem okozott csaló-
dást szurkolóinak. Ott is „felvette a
kesztyűt”, és remek játékkal egyen-
rangú ellenfele volt a hazaiaknak.
Sőt, a vezetést is megszerezte, de…
„Azért is alakult ki jó mérkőzés, mert
a vendégek vezetésük megszerzése
után sem álltak be védekezni, ha-
nem bátran mentek előre, egyszóval
játszották a focit. Talán ez is egy ki-
csit a mi malmunkra hajtotta vizet” –
mondta el lapunknak Csepi Nándor,
az Ekel FC elnöke. 

További eredmények: H. Kráľová
– Štúrovo 2:2, Váhovce – N. Život
1:3, V. Lovce – Šahy 5:0, Dvory n/Ž.
– Neded 2:2, Šurany – ČFK 2:0. 

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

Káplócky 2, Andris – Németh
Igazi rangadó volt, annak minden

kellékével. A magas színvonalú ta-
lálkozón néha-néha szikrázott is a
fű, bár nem ez volt a jellemző. A ven-
dégek játékosának, Svitelnek azon-
ban mégis végzetes volt, mert má-
sodik sárgája után mehetett idő előtt
zuhanyozni. Ez is nagyban hozzájá-
rult a hazaiak egyre nagyobb fölé-
nyéhez, a vendégek 3:0 állásnál szé-
pítettek. A hazai csapat az idény
egyik legjobb teljesítményét nyúj-
totta, így győzelme teljesen megér-
demelt. 

Ímely – Ógyalla 7:1 (4:1), Oršolík
3, Kovács 2, Kender, Roger – Bom-
bicz

Hét közben szinte nyílt titokként
szállt szájról szájra a „tuti biztos hír“,
miszerint az ímelyiek „lefekszenek“ a
sörgyáriaknak, ezzel is növelve
bennmaradási esélyeiket. Nos, az
eredmény egészen másról győzte
meg a nyilvánosságot. Sőt, a haza-
iak olyan fölényben játszották végig a
találkozót, hogy egyéb eseményekről
nem is lehet beszámolni.

Szentpéter – Bánov 2:1 (1:1),
Trnka 2 – Haris (öngól)

Bár a vendégek remekül adták a
labdát mezőnyben, egyetlen helyze-
tük kihasználásához is a hazai védő,
Haris segítségére volt szükség, aki-
ről a labda szerencsétlenül a szent-
péteriek kapujába pattant. A hazaiak
ezen a találkozón egészen kimagas-
lót nyújtottak, kár, hogy Bencz több
gólhelyzetet is kihagyott, és a ven-
dégeket kétszer is a kapufa mentette
meg a biztos góltól.

Komjatice – Hetény 5:0 (4:0)
Az első félidőben talán 30 percig

voltak egyenrangú ellenfelek a heté-
nyiek, aztán nagy hamarjában négy-
szer is kapituláltak. A második fél-
időben ugyan feljavult a játékuk,
helyzetekig is eljutottak, de mégis a
hazaiak örülhettek újabb gólnak.
„Tény, hogy a vendéglátók jobbak
voltak, de ilyen arányú vereségünk
nem tükrözi hűen a pályán történte-
ket” – mondta el lapunknak Csintalan
István, a hetényiek mestere.  

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Tlmače 2:0, Tvrdošovce – Želie-
zovce 1:3, Čaka – Kozárovce 2.1,
Bešeňov – H. Vrbica 0:0. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Nád-

szeg 2:3 (1:2), Molnár, Vörös
A múlt heti súlyos „leégést” köve-

tően, kisebb földrengés volt a rokon-
szenves hazaiak háza táján. A csa-
pat irányítását az Orosz – Puzsér já-
tékos-páros vette át, és ez meg is lát-
szott a csapat teljesítményén. A vé-
gig jobb ekecsiek/apácaszakállasiak
szempontjából eléggé balszeren-
csésen sikerült találkozó eredménye
annak is köszönhető, hogy míg a
vendégek minden helyzetüket ki-
használták, addig a hazaiak legta-
pasztaltabbja, Bajcsi Sándor, egye-
dül puskázott el legalább hármat az
öt ordító gólhelyzetből. Ennek elle-
nére, a csapat játéka több mint biz-
tató. 

TERüLETI bAjNOKSÁG 
Bátorkeszi – Madar 1:0 (1:0),

Cséplő Z.
A végig szoros mérkőzésen, az

első félidőben lőtt góljának köszön-

Bár becsülettel küzdöttek a lakszakállasiak (piros-fehérben), sok esélyük Keszegfalván nem volt (Keszegfalva - Lak-
szakállas 4:2) Fotó: Zengő János

Bátorkeszin a hazaiak (zöldben) szoros győzelmet arattak (Bátorkeszi - Madar 1:0) Fotó: Szalai Gábor 

Ímely, minden híreszteléssel ellentétben kiütötte Ógyallát
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Hétvégi focimenü

FELNŐTTEK
2012. május 12. (szombat) 16.30 órakor: KFC – Bánovce n/B. (Régió-
bajnokság), Ekel – Felsőkirályi (IV. liga), Ógyalla – Garamkálna (V. liga
– Keleti csoport), Ifjúságfalva – Martos (Területi Bajnokság II. osztály)
2012. május 13. (vasárnap) 10.30 órakor: Perbete – Vágfüzes/Kava (Te-
rületi Bajnokság) 16.30 órakor: Hetény – Cseke (V. liga – Keleti csoport),
Búcs – Madar, Gúta „B” – Keszegfalva, Lakszakállas – Csallóközaranyos,
FK Activ – Dulovce, Izsa – Nemesócsa, Pat – Bátorkeszi,  Šrobárová –
szabadnapos lesz (Területi Bajnokság), Őrsújfalu – Marcelháza „B”,
Nagykeszi – Nagysziget, Csicsó – Bogya/Gellér, Bogyarét – Dunarad-
vány, Dunamocs – Megyercs, Tany – szabadnapos lesz (Területi Baj-
nokság II. osztály)

LIGÁSAINK IDEGENBEN
Diószeg – Gúta, Negyed – Nagymegyer (IV. liga), Zsitvabesenyő –
Naszvad, Hontfüzesgyarmat – Szentpéter, Zselíz – Ímely (szombaton),
Tolmács – Marcelháza (V. liga – Keleti csoport).  Ekecs/Apácaszakál-
las a Déli csoportban – szabadnapos lesz.

TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. május 12. (szombat) 16.30 órakor: Nemesócsa – Keszegfalva,
Lakszakállas – Őrsújfalu, Tany – Dulovce. Perbete, Madar és Hetény –
szabadnaposak lesznek.

TERüLETI BAJNoKSÁG – DIÁKoK
2012. május 12. (szombat) 14.30 órakor: Tany – Ímely, Naszvad – Ma-
dar, 2012. május 13. (vasárnap) 10.30 órakor: Nemesócsa – Keszeg-
falva, Lakszakállas – Hetény/Őrsújfalu. Sportlövészet

Birkózás

Rendőrök a Polgármesteri Kupáért 
A hét utolsó munkanapjára érdekes eseményre kaptunk meghívást. A

Komáromi Városi Rendőrség és a Royal Sportlövő Klub közös rendezésében
immár 15. alkalommal rendezik meg a városi rendőrségek versenyét a Pol-
gármesteri Kupáért, melyre pénteken, május 11-én, 9 órai kezdettel kerül sor,
a Royal Sportlövő Klub lövöldéjében. A versenyen négytagú csapatok vesz-
nek részt, a rendőrnők teljesítményeit külön értékelik ki. 

Lapzártánkig több mint tíz csapat jelezte részvételét. 

HELyREIGAzÍTÁS
A múlt heti számunkban közölt „Komárom a sportág fellegvára” című

cikkünkben, a mindössze 26 éves kiváló sportoló, Svanczár Róbert neve
sajnálatos módon összefolyt a veterán kategória eredményeivel. Svan-
czár Róbert a felnőtt férfiak versenyében szerzett országos bajnoki címet
a 100 kilogrammosok nyílt bajnokságában 180 kilogrammos teljesít-
ménnyel. Ezúttal is elnézést kérünk a sportolótól, és a jövőben is figye-
lemmel fogjuk kísérni teljesítményeit. (a szerkesztő) 

Vannak tehetséges sportolók,
akik ha bármibe belekezde-

nek, azonnal a legjobb eredmé-
nyek határait súrolják. Szinte üs-
tökösként tűnt fel a 18 éves csal-
lóközaranyosi Hluzin Marián, a
szímői Bull Strong Team tagja, aki
az ismeretlenségből robbant be a
sportág nagyjai közé. Négy éve
hódol ennek a sportágnak ez az
egyébként sokoldalú sportoló, de
versenyszerűen csak ebben az
évben lépett először pódiumra.
Bemutatkozása ámulatba ejtette
nemcsak klubtársait, de a
„szakma nagyjait” is egyaránt.
Orosz János, a szímői Bull Strong
Team elnöke, aki átélt már egyet s
mást a sportágban, a legnagyobb
elismeréssel veszi tudomásul Ma-
rián eredményeit, és joggal
büszke legtehetségesebb ver-
senyzőjére.  

Először ez év április 21-én, a Szí-
mőn megrendezett Szlovák Bajnok-
ságon mutatkozott be, az ifjúsági ka-
tegóriában. Nem nagyon volt megil-
letődve, hiszen a 67,5 kilogrammo-
sok speciális mez nélküli versenyé-

ben 130 kilogrammot teljesített. Ez-
zel nemcsak az ifjúsági országos
csúcsot adta át a múltnak, azon 35
kilogrammot javítva, de megdöntötte
a junior országos csúcsot is. Más-
nap, speciális mezben szerzett ifjú-
sági országos bajnoki címet 150 ki-
logrammot teljesítve, ez viszont ele-
gendő volt a nyílt bajnokság felnőtt
bajnoki címe megszerzéséhez is.
Két nap alatt tehát három aranyérem
díszítette az első versenyét abszol-
váló tehetséges versenyzőt. 

Néhány nappal később, a Dél-Ko-
máromban megrendezett Magyar
Országos Bajnokságon szerepelt if-
júsági kategóriában, ahol speciális
mezben 140 kilogrammot teljesítve,
Magyarország ifjúsági bajnoka lett a
67,5 kilogrammos súlycsoportban.
És ezzel még nincs vége a felsoro-
lásnak. 

Április 30-án a komáromi Ľudovít
Jaroslav Šulek Gimnázium rendezte
meg a Középiskolák Országos Baj-
nokságát erő hárompróbában. Hlu-
zin Marián itt is bizonyította, hogy
kezdő ide, kezdő oda, ifjúsági kate-
góriában széles e honban nincs el-
lenfele. Most a 75 kilogrammosok

súlycsoportjában versenyzett, és
összesített 400 kilogrammos telje-
sítményével nemcsak súlycsoportját
nyerte meg, de abszolút győzelmet
is aratott.

Hluzin Marián most nagy erőkkel
készül a május végén megrende-
zendő szlovéniai ifjúsági Európa-baj-
nokságra. Mi sem természetesebb,
egy Európa-bajnoki éremmel sze-
retné megkezdeni a bártfai  világbaj-
nokságra való felkészülést. 

A sportban sincsenek véletlenek,
minden az odaadáson, hozzáállá-
son, a tehetségen múlik. Az sem
mellékes kérdés, hogy az ifjú spor-
tolók milyen családi háttérrel, szülői
támogatással rendelkeznek. Marián
ebben is szerencsés helyzetben
van, hiszen szülei a legnagyobb le-
hetséges mértékben segítik fejlődé-
sét, bár a sok versenyen való rész-
vételhez feltétlenül szükség van
külső támogatókra is. Persze, az is
csak hasznára lehet egy fiatal te-
hetségnek, ha legalább az egyik
szülőnek vannak személyes ta-
pasztalatai a sportolás magasabb
szintű űzésével kapcsolatosan. Nos,
Marián édesapja Hluzin Mihály, egy-
koron az ógyallai Strojár színeiben
szerzett több csehszlovák és szlo-
vák bajnoki címet súlyemelésben.
Kell ennél jobb példakép?

Fotó: hm

Csallóközaranyosi üstökös

Hluzin Marián egy hét leforgása alatt
hat aranyéremmel kezdte meg re-
mélhetőleg sikeres pályafutását  

Egyéni eredmények:
Diákok
37 kg: 3. Hulman Nikolas
Kadettok
58 kg: 1. Beňadik Ronald
63 kg: 1. Sallai Csaba
76 kg: 1. Bári Patrik  

Három arany és egy
bronzérem Krnovban
Akomáromi Spartacus

négy tehetséges ver-
senyzője vett részt a
csehországi Krnov Város
Nagydíjáért kiírt nemzet-
közi ifjúsági kötöttfogású
versenyen. A Csóka
Krisztián edző vezette ko-
máromi fiúk nagyszerű
fegyvertényt hajtottak
végre, hiszen három
arany- és egy bronzérem
volt kiváló versenyzésük-
nek az eredménye.  

A krnovi verseny sikercsapata. Fent balról
jobbra: Beňadik Ronald, Csóka Krisztián –
edző, Bári Patrik. Alul balról jobbra Hulman Ni-
kolas és Sallai Csaba 


