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Ezen a héten, egészen pontosan kedden, május 15-én megnyitja kapuit a ko-
máromi strand. Ebben az idényben már nem a Viator Kft., hanem a szintén

városi tulajdonban lévő Comorra Servis üzemelteti az előző években már
annyi kritikát elviselni kényszerülő városi fürdőt. Múlt héten, amikor ott jártunk,
a nyitás előtti utolsó simításokat végezték a fürdő alkalmazottjai és a külső be-
szállítók. Fürdővendégeket is láttunk elég szép számban, bár azok még inkább
a meleg-vizes ülőmedencéket vették igénybe. Végérvényesen megérkezett
tehát a strandolási idő, és amennyiben az időjárás kegyes lesz a strandolók-
hoz, ismét teltházas hétvégékről számolhat majd be a termálfürdő vezetése.

Folytatás a 2-3. oldalon

Fanny csontvelő-
átültetés előtt

Gútai
„játszótéridill“

Az amerikai RR Donnelley július
elején bezárja dél-komáromi

gyárát, ahol mobiltelefonokhoz
nyomtattak használati utasításokat.
Az üzem megszűnése 120 munka-
helyet érint - erősítette meg a válla-
lat gyártási igazgatója.

A nevének közlésétől elzárkózó ve-
zető elmondta, a csoportos létszámle-
építést bejelentették a munkaügyi köz-
pontnak. A dolgozók minden törvény-
ben biztosított járandóságot megkap-
nak.

A komáromi volt az RR Donnelley
első magyarországi üzeme, 2005-ben
kezdte meg a termelést. A cég Debre-
cenben működtet még nyomdaüzemet,
itt 250 főt foglalkoztatnak.

A termékkör a dél-komáromi gyáré-
hoz hasonló, de más vevők részére is
gyártanak. A komáromi gyárbezárás a
debreceni üzem működését nem befo-
lyásolja - mondta el a gyártási igaz-
gató. (MTI)

A nyári idényben a Vársor utcában
lesz a strand főbejárata

Újabb 120
dolgozó kerül
utcára

A nyári idényben a Vársor utcában
lesz a strand főbejárata

Tanulságos történet, de bosszantó is
Szinte nincs gépkocsivezető, aki ne találko-

zott volna közlekedési baleset utáni rendőri
intézkedéssel. Az főleg akkor kényelmetlen, ami-
kor az ember saját bőrén tapasztalja, hogy a tör-
vényeknek több magyarázatuk is van, a kérdés
csak az, mikor melyiket alkalmazza a rend őre. Az
sem ritkaság, hogy a mások által előidézett, vét-
lenül balesetet szenvedő polgár, végül örülve,
hogy egy nagyobb sokk kíséretében ugyan, de
mégis élve megúszta, nem is nagyon tudatosítja,
mi is történhetett volna, ha… Aztán később, ami-
kor újra végiggondolja a történteket rájön, hogy
bár nem követett el hibát, mégis kihágást köve-
tett el, és nincs, aki megtérítse tetemes anyagi
kárát.

Egyik kedves hölgy-olvasónk mondta el tanulságos
történetét szerkesztőségünkben. „Április 15-én, úgy
01.00 óra magasságában, haladtam hazafelé Škoda
Fabia típusú gépkocsimmal a pozsonyi főúton. A fel-
sőaranyosi kereszteződés és az Aranyhal Panzió kö-
zött arra lettem figyelmes, hogy a szembeni sávban
egy személygépkocsi áll, amelynek fényei annyira el-
vakítottak, hogy csak későn vettem észre, amint annak
vezetője a kocsi mellett állva, valamilyen világító
tárggyal integet. Amint az később kiderült, mobiltele-
fon volt. Erre azonban már nem volt időm reagálni,
mert nagy ütközést éreztem. Az első pillanatban na-
gyon megijedtem, mert az úton semmilyen akadályt
nem észleltem, nem is értettem, mi történhetett.

Folytatás a 2-3. oldalon

Olcsóbb lesz
külföldön mobilozni
Megszavazta az Európai Parla-

ment azt a rendeletet, amelynek
alapján július 1-jétől tovább csök-
ken a külföldön történő mobiltelefo-
nálás (roaming) és mobiltelefonos
internetezés díja.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Kíváncsiak voltunk, milyen

újdonságok várnak a látoga-
tókra, ezért megkerestük
Nágel Dezsőt, a Comorra
Servis igazgatóját. „A strand
üzemeltetésének átvétele
óta nem telt el nagyon sok
idő, így természetesen
olyan sok újdonságról be-
számolni nem tudok. El tu-
dom viszont mondani, mi-
lyen munkálatokat végez-
tünk el a látogatók kényel-
mének javítása érdekében.
Elsősorban szeretném kie-
melni, hogy a nyári idény
alatt a termálfürdő főbejára-
tát áthelyeztük a Vársor ut-
cába, a vár tövében lévő
nagykapacitású parkolóval
szemben. A parkoló ingye-
nes, annak bejáratától talán
10-15 méterre található a
fürdő pénztára. Természete-
sen a gyalogosan, a város
központja felől érkező láto-
gatók a megszokott pénz-
tárnál is megválthatják belé-
pőjegyüket. Ami azok árát il-
leti, lényeges változásokat
nem tervezünk. A Vársor fe-

lőli főbejáratnál új pénztárt
építettünk fel, az utolsó si-
mításokat végzik a szakem-
berek, így a nyitáskor már
rendelkezésünkre fog állni.
Az állandó, visszatérő ven-
dégek bizonyára észreve-
szik majd, hogy változás tör-
tént a vendéglátás terén. A
fürdőből ugyanis kivonultak
az eddig ellátást biztosító
vállalkozók, helyettük a Co-
morra Servis fog üzemel-

tetni három egységet. Ehhez
jön még egy vállalkozó az
étkeztetés terén, egy kür-
tőskalácsot árusító vállal-
kozó, és egy fagylaltos, aki
egyben fürdői kellékeket is
fog árusítani” – mondta el az
igazgató. Arra a kérdé-
sünkre, miért most nyitják
meg a strandot, amikor már
hetek óta szinte nyári az idő-
járás, a következő választ
kaptuk: „Ez téves informá-

Az elmaradások nevesí-
tése során külön megtalál-
hatóak az ingatlanadó és a
szemét-elhordásért fizetett il-
letékek egyes tételei. Az in-
gatlanadó esetén a magán
és jogi személyek is külön
csoportba kerültek.

Ahogy azt Králik Róbert
szóvivőtől megtudtuk, az
adósok jegyzéke áprilisban
lett közzétéve a város hon-
lapján. Tájékoztatása szerint
a számok a 2011. december
31-i valóságot tükrözik. A
lista az év végén lesz fris-
sítve, de azok, akik közben
kiegyenlítik a tartozásukat a
város felé, fokozatosan leke-
rülnek a listáról. Mint sok
más önkormányzat, Komá-
rom is nagy arányú kintlévő-
séget könyvel el. A szemét-
díjak esetén csupán 60-70
százalék között mozog a fi-
zetési fegyelem. Mivel közel

milliós éves tételről van szó a
város költségvetésében, a
kieső összegek gondokat
okoznak. Az ingatlanadó
esetén a legmagasabb ösz-
szeggel tartozó magánsze-
mély 6500 euróval tartozik a
városnak, de többen szere-
pelnek ezres tételekkel a lis-
tán. A jogi személyek ese-
tén a negatív csúcstartó a
hajógyár, amely 426 ezer eu-
róval tartozik a városnak.
Emellett 20-30-40 ezres tar-
tozások is megtalálhatóak. A
szemétdíj esetén az alkalmi
(építkezési hulladék vagy
más szemét) és a havi rend-
szerességgel fizetett tételek
kerültek külön csoportba. Az
első esetben egy 20 ezres
tétel vezeti a listát, míg a má-
sodik csoportban egy 15 ez-
res összeg a rekord, amely
egy lakáskezelő vállalathoz
köthető. (bumm)

Komárom is nyilvánosságra
hozta adósainak listáját

Folytatás az 1. oldalról
Amint az később kiderült, egy nagymé-

retű fát vágtak ki ismeretlen tettesek, amely
a főútra dőlt ki, de amint a baleset megtör-
tént, a tettesek azonnal eltűntek. Nem sokkal
később a helyszínre érkeztek a tűzoltók és
az ügyeletes rendőr. Ő megírta az ilyenkor
szokásos jegyzőkönyvet, amelyet abban a
sokkos állapotban elolvasás nélkül aláírtam.
Ma már ezt nagyon sajnálom, mert amint
az később kiderült, aláírásommal elismer-
tem a hibát, amit a rendőr a jegyzőkönyvben
rám ruházott. Közölte velem, hogy mivel nem
az útviszonyoknak megfelelően vezettem a
gépkocsimat, nyugodtan bevonhatná jogo-
sítványomat, esetleg megbírságolhatna.
Egyiket sem tette. Kár, mert a bírság kifize-
tésének megtagadásával, élhet-

ció, mivel a próbaüzemelte-
tés április 26-a óta tart,
azóta már sok vendéget is
fogadtunk. A május 15-i
megnyitó csak egyfajta hiva-
talos megnyitása a strand-
nak. A medencék készen
állnak a vendégek fogadá-
sára, a komáromi Regionális
Egészségügyi Hivatal mun-
katársai igencsak elégedet-
ten nyugtázták a minden
igényt kielégítő tisztaságot

és rendet, amellyel várjuk lá-
togatóinkat. Azt is büszkén
mondhatom, hogy a gyer-
mekmedencét és annak kör-
nyékét teljesen átalakítottuk.
Jelenleg még folyik a han-
gosítás megoldása, de nyi-
tásig ezzel is elkészülünk” –
mondta el lapunknak Nágel
Dezső, majd így folytatta: „A
kempingben is történtek vál-
tozások, elvégeztünk né-
hány minimális ráfordítást

igénylő munkát, amelyek vi-
szont növelik a vendégek
kényelmét. Meg kell hogy
mondjam, soha azelőtt, áp-
rilis végén, május elején,
ennyi lakókocsi még nem
volt a kempingünkben, ami
valamit mégiscsak jelez” –
véli az igazgató.

Egy mondat erejéig visz-
szatértünk az eddigi étkez-
tetést biztosító vállalkozók
kivonulásához. Vajon mi ez
a nagy sietség, hiszen
Kneizel úr komoly beruházá-
sokat hajtott végre a fürdő-
ben, édesanyja pedig évtize-
dekig üzemeltette a Pipi ét-
termet? – kérdeztük. „Ebben
a kérdésben nincsenek pon-
tos információim, vélhetően
megállapodtak a városveze-
téssel, mert mindent rende-
sen átadtak a fürdőnek” – vá-
laszolta Nágel Dezső.

Távozásunkkor, milyen
véletlen, találkoztunk Knei-
zel Richárd vállalkozóval,
így nem hagyhattuk ki, hogy
kikérjük az ő véleményét is a
strandról való kivonulása
kapcsán. „Kötöttünk egy kor-

rekt megállapodást a város-
sal, a teljesítés időtartama
még folyamatban van, így
jelenleg nincs mit monda-
nom ebben a kérdésben.
Persze, amennyiben a vá-
ros nem tartaná be a szer-
ződésben leírtakat, úgy ter-
mészetesen szívesen el-
mondom a történteket, bár
abban sincs semmi drámai”
– mondta el lapunknak
Kneizel Richárd.

Nos, mindent összevetve,
nincs semmilyen akadálya
annak, hogy sikeres idény-
ről számolhassunk majd be

az idény végén. Amit a
strandon láttunk múlt szer-
dán, az némi optimizmussal
töltött el bennünket, bár a
végső következtéseket majd
a kritikus szemmel nézelődő
látogatók fogják levonni.
Minden egyéb csak felesle-
ges szócséplés lenne.
Egyet azonban nem szabad
elfelejteni. Mégpedig azt,
hogy a komáromi strand fej-
lesztési lehetőségei igen-
csak korlátozottak, annak
behatárolt területének is a
függvényében.

Böröczky József

zetője elkövette azt a hibát, hogy nem szentelt ele-
gendő figyelmet a vezetésnek, tehát nem követte
teljes figyelemmel a közlekedést. Az adott eset-
ben, amennyiben ezt megtette volna, elegendő
ideje lett volna észlelni az úttesten lévő akadályt.
A fa ugyanis nem a baleset idejében dőlt ki az út-
testre, tehát nem beszélhetünk váratlan akadály-
ról. Ezt a kérdést nem lehet könnyelműen venni,
hiszen az úttesten a fa helyett fekhetett volna akár
ember is. A helyszínelő rendőr pontosan a törvé-
nyek szerint járt el, amikor figyelmeztetéssel in-
tézte el a gépkocsivezető kihágását. Figyelembe
vette ugyanis a kihágás magasságát, a látási vi-
szonyokat, hiszen az eset éjszaka történt, de azt
is, hogy anyagi kára csak a baleset okozójának
keletkezett, valamint azt is, hogy nehezen volt fel-
tételezhető egy kidőlt fa jelenléte az úttesten. Egy
másik személy jelenlétéről a baleset folyamán, a
helyszínelő rendőrnek nem volt tudomása, erre
senki nem is figyelmeztette. Az adott esetben te-
hát csak abból lehet kiindulni, amit a gépkocsi
vezetője által is aláírt jegyzőkönyv tartalmaz. Őt a
helyszínelő rendőr részletesen tájékoztatta a jegy-
zőkönyv tartalmáról, valamint felelősségéről a köz-
lekedési baleset előidézésénél, illetve annak meg-
oldásáról” – írta többek közt levelében a járási fő-
kapitány.

Mi azt a kérdést is firtattuk, vajon keresett-e a
rendőrség összefüggéseket a közlekedési bal-
eset, és annak okozója között. Íme a válasz: „Ami
az önök kétségeit illeti ebben a kérdésben, nos
megállapítást nyert, hogy a káreset dokumentá-
lása és feltárása törvényes keretek közt zajlott, te-
hát ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk. Párhuza-
mosan a közlekedési balesettel, vizsgáljuk a Re-

gionális Útkezelő Vállalat dolgozójának feljelen-
tését is, amelyet április 17-én tett a vállalat tulaj-
donát képző, 60 cm átmérőjű diófa illegális kivá-
gásának okán, amely szakszerűtlen kivágás nyo-
mán a főútra dőlt, és közlekedési balesetet oko-
zott. Az ügyben eddig nem állapítottuk meg a va-
gyonellenes kihágás elkövetőjének személyét” –
tudatta velünk Dionýz Holocsy járási főkapitány.

Mi a helyszínen is körülnéztünk, de a kivágott fa
törzsén kívül, mást nem találtunk. Azaz, mégis.
Egy leégett gyertya nyomait fedeztük fel, közvet-
lenül a törzs mellett. Azonnal érdekes összefüg-
gés jutott az eszünkbe. Kinek is állhat érdekében
az éjszaka kellős közepén kivágni egy forgalmas
főút menti diófát? Két lehetőség mutatkozik. Az
egyik, az „amatőr fa-tolvajokat” juttatja eszünkbe,
akik azt sem tudják irányítani, merre dőljön a ki-
vágott fa. A másik, valamivel szomorúbb lehető-
ség. Távol áll tőlünk az állítás, kizárólag feltétele-
zésekre alapozzuk annak eshetőségét. Mint tud-
juk, az említett fa valakiben mély fájdalmat idézhet
elő nap mint nap, amikor arra elhalad. Ezt mélyen
meg tudjuk érteni, hiszen naponta többen is éle-
tüket vesztik az ország útjain. A rossz emlék eltá-
volításának azonban van legális módja úgy, hogy
semmiképpen ne veszélyeztessük mások életét.
Bárki is volt a tettes, vajon gondolt-e arra, hogy
kishíján egy másik gyertyát is el lehetett volna
helyezni a kivágott fa mellett?

A másik dolog az ügyben lefolytatott eljárás. A
„nem az útviszonyoknak megfelelő vezetés” fo-
galma néha furcsa érzéseket vált ki a gépkocsi-
vezetőknél. Éppen fajsúlya miatt, ami szinte min-
den közlekedési balesetnél „bevethető” a helyszí-
nelő rendőr részéről. Ez ellen valóban nehéz vé-

dekezni akkor is, ha történetesen úgy érezzük,
hogy minden szabályt betartottunk. Ami viszont
kérdéses, az az ok-okozati összefüggés keresé-
sének a hiánya. Ha a hölgy valóban nem „az út-
viszonyoknak megfelelően” vezette kocsiját, az
magában elegendő lett volna egy esetleges halá-
los kimenetelű baleset megmagyarázására? Az il-
legálisan kivágott fa, amely könnyen idáig vezet-
hetett volna, egy másik kihágás, amit más törvé-
nyek szerint fognak megítélni, ha történetesen
megállapítják annak elkövetőjét? Miért kell a
rendőrségnek ilyen tapasztalat után megvárni,
amíg valaki feljelentést tesz illegális fakivágás
okán? Nagyon sok kérdés maradt megválaszo-
latlanul ebben a történetben, főleg a baleset el-
szenvedője érzi magát megkárosítva. Erkölcsileg
és anyagilag egyaránt. De amint lapunknak el-
mondta, egy életre megtanulta, hogy igazságot
nem lehet keresni ott, ahol a törvény leírt betűi
„űberelik” annak a szellemét. Talán igaza van!

Böröczky József

Tanulságos történet, de bosszantó is
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Közölte velem, hogy nem

az útviszonyoknak megfelelően vezettem...

ximálisan, ha 80 km/ó sebességgel közle-
kedtem, merthogy nem tartozom a vad gép-
kocsivezetők közé. A szemben álló, világító
gépkocsi lámpái azonban elvakítottak. Ami
viszont jólesett a baleset bekövetkezte után,
az a többi gépkocsivezető és a helyszínre ér-
kező tűzoltók parancsnokának segítőkész-
sége volt. Éppen ő volt az, aki figyelmeztette
a helyszínelő rendőrt, hogy az éppen kivá-
gott fánál történt februárban egy halálos ki-
menetelű közlekedési baleset. Ezt a meg-
jegyzést, mintha a rendőr elengedte volna a
fülei mellett. Azt sem regisztrálta, hogy a
szemben álló gépkocsi vezetője ott volt a
helyszínen, amikor ő megérkezett. Csak any-

tem volna fellebbezési jogommal. Így az
ügyet lezártnak tekintik. Most azon túl, hogy
„kihágás elkövetője lettem” a rendőrség fo-
galmazása szerint, az is biztos, hogy nincs,
aki megtérítse a mintegy 1000 €-s anyagi ká-
romat, ami a gépkocsin keletkezett. Fontos-
nak tartom még elmondani, hogy a helyszí-
nelő rendőr nem a baleset igazi okát firtatta,
hanem az én felelősségemet, ami ebben az
esetben eléggé kérdéses. Gyönyörű, zavar-
talan éjszaka volt jó látási viszonyokkal, ma-

nyit szeretnék még tanulságként elmon-
dani, hogy már soha többé nem írnék alá
jegyzőkönyvet sokkos állapotban, esetleg
csak azt a részét, amely az én szavaimat
tartalmazza” – mondta el lapunknak olva-
sónk.

Az ügyben megkerestük a járási főkapi-
tányt, mjr. Mgr. Dionýz Holocsyt, aki kérdé-
sünkre a következő választ jutatta el szer-
kesztőségünkbe: „A közlekedési baleset
résztvevőjének elmondása és a nyomok ki-
értékelése után jutott arra a következtetésre
a helyszínelő rendőr, hogy a gépkocsi ve-

Több más város után Komárom is nyilvánosságra
hozta adósainak listáját. Az ingatlanadóval és a sze-

mételhordásért fizetett illetékkel elmaradók neve felke-
rült a város honlapjára.

Folytatás az 1. oldalról
A rendelet szerint 2012 júliusában csökkennek először az

árak, majd 2013 nyarán és 2014 júliusában újabb, alacso-
nyabb árplafonokat vezetnek be.

A Brüsszelben elfogadott rendelet szerint a mobilhívások
díja az új szabályok alapján két hónap múlva a jelenlegi per-
cenként 35 cent helyett legfeljebb 29 cent lehet, s a plafon
2014 júliusától 19 centre csökken. Az SMS-küldés felső díj-
határa a mostani 11 centről 9-re csökken júliustól, 2014. jú-
lius 1-jétől pedig 6 centért lehet majd külföldről szöveges
üzenetet küldeni. Az internetezést illetően most vezet be
árplafont az EU: júliustól minden letöltött megabájt után leg-
feljebb 70 centet számolhatnak fel a szolgáltatók. További két
év múlva 20 cent lesz a legmagasabb díj egy megabájtért.
A mobil adatszolgáltatás díjainak leszorítását kifejezetten
szorgalmazta az EP.

Az új szabályok a 2012. június 30-ig érvényes 2007-es ro-
aming rendeletet váltják fel.

d

Olcsóbb lesz
külföldön mobilozni
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Olvasói levél

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.

A Komáromi Jókai Színház pályázatot hirdet
az alábbi munkakörbe

Szervező titkár-kiutazáSok
Követelmények:

• Kultúra, művészetek szeretete, ez irányú tájékozottság
• Kulturális szférában, szervezői munkakörben szerzett

2 éves gyakorlat
• Jó kommunikációs készség
• Magyar és szlovák nyelv ismerete
• Jogosítvány
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

(Word, Excel, E-mail, Internet)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú végzettség
A szlovák és magyar nyelvű önéletrajzokat és motivá-

ciós levelet kérjük eljuttatni az alábbi címek valamelyikére
2012. május 30-ig:

E-mailen: szinhaz@jokai.sk
Levélben: Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jó-

kai Színház, Petőfiho 1, P. O. Box 24, 94501 Komárno
További információ: www.jokai.sk oldalon a Közér-

dekű adatok - Pályázatok menüpont alatt.

• Még szokni kell ezt a
nevet. Te már megszok-
tad?

- Egy kicsit még nekem is
furcsa. Ez a színpadi nevem.
Azért mindenkinek Otti, vagy
Sosi maradok. A Sosit job-
ban szeretem. A Superior
nevet nagy kedvencem,
Gentleman egyik szövegé-
ből vettem. Arról énekel
benne, hogy Isten szeretete
maga a mindenség, élvez-
nünk kell az élet minden pil-
lanatát.

• Mióta kedvenced Gent-
leman?

- 12 éve hallottam az első
számát. Leave Us Alone!,
azaz Hagyjatok békén! volt a
címe. Az fogott meg benne,
hogy hasonlított a reggae-
re, de alaposan beszóloga-
tott. Addig még sosem hal-
lottam jamaikai zenét, ami
ne arról szólt volna, hogy
szép az ég, és süt a Nap.

• Pedig rockernek indul-
tál a Rawdog zenekarral.

- A rock mindig a szívem-

ben marad. Később rájöt-
tem, hogy van csendesebb
lázadás is. Így váltottam a
reggae-re.

• Hogyan kerültél a Bu-
dapest Riddim Band zene-
karba?

- Tavaly a Komáromi Na-
pokon még az akkori együt-
tesemmel, a Dirty South,
vagyis Piszkos Dél nevű ze-
nekarral léptem fel. Előttünk
muzsikált a Ladánybene 27.
Bodnár Tibi és Miksa nagyon
jó barátaim. Rengeteget kö-
szönhetek nekik! Tibi a kon-
cert után szólt, hogy össze-
hoz a Budapest Riddim Band
tagjaival. A riddim amúgy
olyan zenealap, amely arra
szolgál, hogy más előadók
felhasználhassák saját éne-
kükkel, szövegükkel, melódi-
ájukkal. 9 ilyen riddimet tet-
tem fel friss, Hidden Levels
című albumomra.

• Rejtett fokozatok?
- Magyarul ez a címe, de

angolul énekeltem fel az
anyagot Farnbauer Péter
stúdiójában. Az idei Komá-
romi Napokon a koncertün-
kön Bodnár Tibi és Miksa ke-
resztelték meg a cédét. A
ZBG koncertjén beszálltam
az egyik dalba, majd Manu
Chao szerzeményét, a Clan-
destinot énekeltem. Egy ki-
taszított emberről szól. Hát
igen, a lázadás.

Bárány János
Fotó: Cachovan Péter

Méhes László már harmadik alkalommal
rendez a Komáromi Jókai Színházban. A

nagy sikerű Primadonnák után, A régi nyár
című kisoperettet vitte színre, s most épp
Gogol A revizor című komédiájának próbái
zajlanak a komáromi teátrumban.

Méhes László vendégrendező státusza má-
justól megváltozik. Tóth Tibor igazgató a Komá-
romi Jókai Színház főrendezőjévé nevezte ki.

„Az ünnepi évadban sokkal nagyobb feladatok
várnak a Komáromi Jókai Színházra, mint egy át-
lagos évadban. Ezért is volt számomra fontos,
hogy a munkatársak körét bővítsük – mondta
Tóth Tibor, a színház igazgatója. – A főrendező
úrnak elsősorban a próbafolyamatok előkészí-
tése és az alkotói stábbal való kommunikáció,
együttműködés lesz a feladata, de természete-
sen egyéb művészi feladatokból is szeretném, ha
részt vállalna. Méhes László színházi szemlélet-
módja nagyon sok mindenben hasonlít az én lá-
tásmódomhoz, s azt gondolom, nemcsak velem
találta meg a közös hangot, hanem a társulat szí-
nészeivel is remekül együttműködik. A közös
színházi nyelv jó kiindulási alap a jövőre
nézve…” d

ANagykeszin élő Czita
Fanny egy rendkívül

ritka genetikai betegség-
ben szenved, ami a csont-
velő lassú elhalásával jár.
Szlovákiában mindössze
három ilyen esetet re-
gisztráltak. A DELTA heti-
lap 2012. január 2-i szá-
mában riportot közöltünk
Fannyról és családjáról,
magáról a betegségéről és
a kislányra váró kezelés-
ről. Akkor a riport végén
megígértük olvasóinknak,
hogy Fanny műtéti bea-
vatkozásáról tájékoztatjuk
olvasóinkat.

Az elmúlt héten felkeres-
tük a Czita családot. Tudni
kell azt, hogy sajnos a már-
ciusra tervezett csontvelőát-
ültetés elmaradt, és a műtét
időpontját áttették májusra.
Ezen apropó kapcsán ér-
deklődtünk a fejleményekről.
Fanny édesanyja készsége-
sen állt rendelkezésünkre,
és eképpen tájékoztatott:
„Az utóbbi pár hónapban na-
gyon zsúfoltak voltak a nap-
jaink. A márciusi átültetés
sajnos csúszik. De így is ja-
nuárban már megkezdődtek
a szükséges kivizsgálások,
amelyek különféle vérvizs-
gálatokból álltak, hogy ki-
szűrjék az esetleges legki-
sebb baktériumot is a szer-
vezetében, melyek akár ha-
lálosak is lehetnek egy le-
gyengített szervezetnek.
Szerencsére minden rend-

ben volt. Az állapota mind-
amellett folyamatosan rom-
lott (elég komoly problémák-
kal kellett szembenéznünk),
az iskolai látogatás is ne-
hézkesen ment, mert Fannyt
minden betegségtől óvni kell.
Majd megtudtuk, hogy a
transzplantációs osztály is
túlzsúfolt, több sürgős eset
volt (ezek leukémiások),
ezért nekünk várnunk kell,
majd jöttek az egyeztetések
a donorral, ez is beletelt pár
hétbe, míg megegyeztünk a
május 22-i időpontban. Ha-
marosan befekszünk a kór-
házba, mert még van pár
belsőszervi kivizsgálás, amit
el kell végezniük, utána be-
vezetnek a kislánynak egy
centrális katétert a nyaki fő-
érbe, melyen keresztül fogja
kapni folyamatosan a vért,
gyógyszereket, táplálékot és

ezen keresztül kapja meg
magát a csontvelőt is. Ez-
után elkezdődik az immun-
rendszer legyengítése, és a
még létező csontvelő kiirtása
erős kemoterápiával. Ezeken
kell átesnünk május 22-ig,
mire megérkezik a csont-
velő. Utána kezdődnek a vá-
rakozás hetei, hogy mikor és
hogyan fogadja be a szerve-
zete a csontvelőt. Ezek lesz-
nek az igazán komoly pró-
bák mindannyiunk számára“
– tájékoztatott bennünket
Fanny édesanyja.

Mi folyamatosan kapcso-
latban leszünk a családdal,
és így Önök első kézből
kaphatnak információt
Fannyról, és a körülötte zajló
eseményekről. Remélhető-
leg jó hírekről számolhatunk
majd be Önöknek.

-pint-

Méhes László az új főrendező

Lázad. A politika, a gazdaság, a hatalom ellen. Tudja,
hogy jók az emberek, de a rohanás elnyomja ben-

nük a jót, és ez nem tetszik neki. Szövegeiben arról me-
sél, mit tenne ellene. Bohil Ottó (26) hálás a szomszé-
dainak, hogy kibírják, amikor éjjel zenét komponál.
Mostanában Superior néven hódít a színpadon.

Superior a ZBG zenekarral is fellépett az idei Komáromi Na-
pokon

Fanny csontvelőátültetés előtt

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Akomáromi értelmiség 2011 novemberében dr. Szé-
nássy Zoltán „Tanár Úr“, történész személyében

olyan embert veszített el, akinek szakmai felkészült-
sége, erkölcsössége, a magyarság ügyéért való bátor
kiállása példaértékű lehet minden generáció előtt.
Élete utolsó pillanatáig publikált, kutatott, előadásokat
tartott, 10 évvel ezelőtt pedig „felélesztette“ a Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesületet, melynek ha-
láláig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Tizenhat
könyve jelent meg, az utolsó a Jókai Egyesület 100
éves történetéről.

A család, az Egyesület tagjai, a volt pályatársak, régi ta-
nítványok, tisztelők gyűltünk össze a gimnázium aulájában
május 4-én, hogy emlékezzünk rá, tisztelegjünk előtte.

Mi, a műsor összeállítói, szereplői igyekeztünk olyan csa-
ládias hangulatúvá tenni az estet, s úgy felidézni a Tanár Úr
emlékét, hogy a meghittség ne szomorúságot sugalljon, ha-
nem azt az érzést, hogy a Tanár Úr szellemisége, szavai
szinte tapinthatóak legyenek. Az életút felelevenítéséhez
egyik utolsó interjúja szolgált alapul, mely a 85. születésnapja
alkalmából készült, és a komáromi Öregdiákok lapjában je-
lent meg 2010 októberében.

A műsor az egyesített kórusok – a Selye János Gimnázium
énekkara, valamint a Városi Művelődési Központ és a Jókai
Mór Alapiskola Gaudium vegyeskarának nyitóénekével indult,
Stirber Lajos vezényletével, majd megelevenedett az utolsó
interjú. A Tanár Urat Nagy Ferenc és Tarics Péter szemé-
lyesítette meg, akik a műsor egészének összeállításában is
részt vettek. A műsor közben régi tanítványok és a Selye Já-
nos Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre méltatta a több
évtizedes életpályát. A Pedagógiai Középiskola egykori ta-
nítványai közül Švec Ilona és Kürthy Veronika idézték fel osz-
tályfőnökük emlékét. A Jókai Egyesület nevében pedig dr.
Keszegh Margit emlékezett a több évtizetedes alkotói pá-
lyára.

A gimnázium jelenlegi diákjai közül Hernandez Franco Vi-
vien, Zsapka Krisztina, Szuri Dóra, Vincze Flóra és Szurcsik
Ádám énekkel és verssel tették emelkedetté az estet. El-
hangzott többek között a Tanár Úr kedvence, Tompa Mihály
A gólyához című verse, Zsapka Attila megzenésítésében.

Farkas Adrianna

„A lelkiismeretem szerint tanítottam.“

Ünnepi est
dr. Szénássy Zoltán emlékére

Superior színre lép

Bohil Ottó rejtett fokozatai

Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk

A DeltA szerkesztői is ezt fogyasztják
Áprilisban beköszöntött a kánikula, 3 éves

kislányom nagy örömére, ezzel megindulhat
a játszóterek felfedezése. Már ha van mit
felfedezni…..

Egy verőfényes délután elindulunk hát,
hogy játszunk egy jót. A park közelében van
egy vonatos csúszda. Én kényelmesen el-
helyezkedem a padon, a gyermek pedig
irány a csúszda, homokozó. Igazi dolce
vita…..lenne, de ennél a pontnál hirtelen da-
rabokra hull az idillikus kép. A játszótértől pár
méterre egy kiskocsma található, ahonnan
pár vendég úgy gondolta átköltözik a játszó-
térre. Volt velük egy 4 éves forma kisfiúcska,
aki játszani indult. Anyuka bőszen szívja a ci-
garettát mellettem, egyiket a másik után, de
persze a pár méterre lévő szemetes annyira
távolinak tűnhet számára, inkább a homoko-
zóban oltja el. Már ez felháborodást vált ki
bennem, és akkor jön az apuka….Hoz pár
doboz sört, cigit és a harmonikus család
nem zavartatja magát. Nemsokára megjele-
nik egy „jó barát” is, aki szintén alkohollal
oltja szomját…..inkább fogom a gyereket és
átmegyünk a túloldalra, ahol szintén van egy
csúszda és némi homok. A történet itt be is
fejeződhetne happy enddel, de sajnos nem.

Leülni nem tudunk, mivel egy hajléktalan
épp elfoglalja az egyetlen lócát, talán illem-
helynek nézi, mert szépen ülve, komótosan
a szemünk láttára elvégzi rajta a kisdolgát.
Gondolhatnánk, attól még a gyerek a csúsz-
dán játszhat, de nem. Egy kóbor kutya
ugyanis szépen sütteti magát a csúszda
előtti homokban.

Elhúzom a kicsi lányom erről a helyről is.
Szegény nem érti, miért vagyok ilyen szívte-
len, miért nem játszhat. Én sem értem! Ek-
kora városban nem képesek rá az illetéke-
sek, hogy megoldják ezt a problémát. Nem
lehetne ezeket a helyeket elkeríteni, esetleg
a városi rendőrök sétáival biztosítani? A ku-
tya és macska ürülék okozta egészségügyi
gondokról már nem is szólva. Ha a gyerek
keze, ruházata beszennyezödik vele, a bél-
rendszerbe is bekerül. Itt kikelnek a petékből
a lárvák és a gyerek bármelyik szervéhez el-
juthatnak. Miért kínozza a gyereket a hasfá-
jás, hányás, étvágytalanság, láz, köhögés?
Ime, itt a válasz.

Azt gondolom, nemcsak a magam, de va-
lamennyi gútai anyuka nevében szóltam. Te-
remtsünk emberibb körülményeket a játszó-
tereken! Madari Katalin

Gútai „játszótéridill“
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Május végére felújítják az
esztergomi bazilika 150

éves körkilátóját, még az idén
ajándékboltot és pénztárat
alakítanak ki a déli toronyban
és múzeumi kávézót rendez-
nek be a második emeleten.

A prímási főtemplom neo-
klasszicista stílusban épült, fő-
homlokzata keletre néz, a Duna
felé meredek sziklafal zárja le. A
kupola magassága az altemplom
padozatától a kereszt gömbjéig
100, belső magassága 71,5 mé-
ter. A hatalmas kupola 6 m szé-
les és 4 m magas falkoszorún

fekszik, a faltömeget 24 darab 19
m magas sima törzsű oszlop
tartja.

Horváth György, Magyarország
legnagyobb templomának mű-
szaki referense elmondta, hogy
68 méter magasra nyúló óriásda-
ruval juttatták fel a szükséges
anyagokat a kupolát körbeölelő
járda javításához. A szerkezet új
járófelületet és biztonságos korlá-
tot kap, mivel 150 évvel ezelőtt
nem a mindennapi forgalomra ter-
vezve készítették. A beruházások
összes költsége meghaladja a
100 millió forintot. (miriák)

Képarchívum

Hetilapunk már másodszor
hirdette meg a „szépüljön

meg a DELTával“ elnevezésű já-
tékot. Profi fodrász, sminkes,
körmös és stylist vette kezeibe
a szerencsés nyertest, aki a
több mint hetven jelentkezőből
került ki. A szerencse a kavai
Lalák Hajnalkára mosolygott rá.

Hajnalka elmondta lapunknak,
hogy már többször eljátszott a
gondolattal, hogy profikra bízza
magát, és így új, trendi külsőt va-
rázsoljanak neki. Az átalakulás a
haj festésével és formázásával
kezdődött, majd a megfelelő
smink elkészítése után a stylistta-
nácsadás következett. Azonban
az átváltozáson a szakemberek –
Radvanszká Renáta, Kočišová
Helena és Kocsis Jutka – jó taná-
csokkal is ellátták a szerencsés
hölgyet. A szalonba belépve egy
félénk hölgynek mutatkozott,
azonban az átváltozás után egy
magabiztosságot sugárzó nőként
távozott.

A végeredményt látva pedig min-
denki eldöntheti magában, hogy
vajon szép munkát végzett-e a
csapat, avagy sem. A képek ma-
gukért beszélnek. ssy

- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta
- Profi köröm design - Helena Kočišová - műkörmös
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Jelentkezésüket május 31-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben tüntessék fel

címüket és telefonos elérhetőségüket.

Sorsolás június 1-jén,
átalakítás júniusban.

átalakítás helyszíne:
Salon Style, Komárom

A nyertesünket az átalakításról készült
fotókkal megajándékozzuk.

KEDVES HöLGyEK!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a DELTA szerkesztősége
és az „áTVáLTOZTATJuK“ csapata ezentúl minden hónapban
meghirdeti nyereményjátékát. Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

„Nyerd vissza önbizalmad és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség
rejlik benned!“

átalakulás a DELTával

Május 31.

Utána

Előtte

átlagosnak mondható részvétellel
zajlott a már hagyományos hor-

gászverseny a nagymegyeri bánya-
tavon. A városi horgászszervezet va-
lamivel több résztvevővel és látoga-
tóval számolt, hiszen az időjárás is
kedvezett a versenyzőknek, de a né-
zelődőknek is. Idén 200 euró kész-
pénz és egy 100 eurós vásárlási utal-
vány is járt a győztesnek a serleg
mellé.

A nevezők nyolc eurós részvételi díj
ellenében két bottal akaszthatták meg a
pontyokat a reggel héttől déli tizenkettőig
tartó horgászversenyen, miközben külső
segítséget nem kaphattak, azaz egyedül
kellett a horogra akadt halakat a vízből
partra emelniük. Az első helyért járó
ajándékokat végül a nagymegyeri Bekó
László vehette át a szervezőktől 35
megakasztott pontyáért, ezek összesen
1667 pontot értek, ugyanis a halak min-
den egyes centimétere egy-egy pontot
ért. Ivan Uharček lett a második 1376
ponttal, amiért egy terepkerékpár és egy
100 eurós vásárlási utalvány járt. A har-
madik helyen is egy helyi sporthorgász,
Nagy Imre végzett, ő 1351 pontig jutott,
ezért a teljesítményért két bojlis bot járt.
A különdíjat, egy fürdőszobai tükröt a
szintén nagymegyeri Számel Ottó vi-

hette haza a legnagyobb kifogott halért,
ebben az esetben egy 59 centiméteres
pontyért. Berecz György főrendező, a
nagymegyeri horgászszervezet elnöke
elmondta, hogy az egyetlen női nevező-
nek, a kulcsodi Révész Beátának egy
oklevéllel kedveskedtek, egyébként a
hölgy minden évben részt vesz a verse-
nyükön. Kép és szöveg:

Kozo

Újabb bevetési eszkö-
zökkel gazdagodott

a nagymegyeri tűzoltó-
és műszaki mentőállo-
más gépparkja. A Csal-
lóközben található fo-
lyókon, kanálisokon, bá-
nyatavakon és egyéb
vízfelületeken is gyak-
ran kell beavatkozniuk a
tűzoltóknak, ezért is volt
elengedhetetlenül szük-
sége a nagymegyeri
lánglovagoknak arra a
motorcsónakra, terepjá-
róra és gumi mentőmat-
racra, amelyeket a kö-
zelmúltban kapott hasz-
nálatba a helyi állomás
legénysége.

„A tűzoltóság kerületi
igazgatójával, Vladimír
Mrva alezredessel fenn-
tartott jó kapcsolatunknak
köszönhető, hogy meg-
kaptuk a terepjárót és a
motorcsónakot. Bevetési
területünkön rengeteg a
vízfelület, ezért minden-
képpen szükségünk volt
ezekre az eszközökre. A
műszaki mentésnél hasz-
nálatos, néhány másod-
perc alatt felfújható gumi-
matracot pedig a nagy-

megyeri önkormányzat ál-
tal nyújtott szponzorpénz-
ből tudtuk megvásárolni”
– mondta megkeresé-
sünkkor Magyarics János
főhadnagy, a tűzoltóállo-
más parancsnoka. A kö-
rülbelül egy hónapja ná-
luk lévő eszközöket már
bevetésen is használták.
A 250 kg teherbírású gu-
mimatrac nagy segítséget
jelent a vizes, mocsaras,
futóhomokos helyeken tör-
ténő mentésnél, elsőse-
gélynyújtásnál, de ugyan-
úgy hasznát veszik az
olajfoltok semlegesítésé-
nél, az ilyen szennyezett
területek megközelítésé-
nél. A terepjárót és motor-

csónakot kizárólag csak
ilyen jellegű bevetéseknél
használják, minden szol-
gálatban lévő egységnél
két-két ember lesz kiké-
pezve a motorcsónak ve-
zetésére. A tűzoltóállomás
parancsnoka azt is el-
mondta, már csak egy ko-
saras emelőkocsi vagy
egy létrás autó hiányzik a
gépparkból. A nemrég
megújult épületük két ga-
rázsát az ekecsi Ferenczi
Ferdinánd támogatásával
festették ki a tűzoltók, még
másik két garázsra vár
ugyanez, s ezzel már tel-
jes lesz a felújítás.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Terepjáróval és motorcsónakkal
bővült a géppark

A parancsnok (jobbról) megmutatta az új eszközöket

Több emberre számítottak

Nagy Imre a harmadik helyen végzett

• A gyümölcs- és zöld-
ségkereskedéssel fog-
lalkozó 4Fruit csomago-
lónőket keres csallóköz-
aranyosi raktárába, meg-
hallgatás minden pénte-
ken 9-től 12-ig.

Bindics Lajos 0918/956 573,
Rudolf Károly 0918/185 810.

Felújítják az esztergomi
bazilika körkilátóját
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Megyercs

Naszvad

Nemesócsa

Tany

�

„Az alapiskola elmúlt évi felújítását követően 42 ezer eu-
rós beruházással sikerült felújítani az alapiskola torna-
termét és kazánházát“ – nyilatkozta lapunknak Ondrej
Šuba, a községi hivatal fejlesztési osztályának vezetője.

A felújítás során a tornaterem és kazánház tetőszerke-
zetét izolálták, a külső falakat hőszigetelték, kicserélték az
ablakokat és ajtókat, egyidejűleg több kőműves munkát is si-
került elvégezni az épületen.

A felújítás után a tornaterem teljes mértékben hozzájárul
az oktatási folyamat magasabb szintű biztosításához, a ta-
nulók minőségibb és eredményes sportolásához.

(miriák), Képarchívum

Aközségben nagyban folyik az átépítés. Az óvoda régi, el-
használt ablakait nemrég kicserélték. Ezt a munkát az

önkormányzat saját erőből oldotta meg. Molnár Zoltán pol-
gármester szavai szerint tavaly az épület több részén vé-
geztek különböző felújításokat. Ennek egyik végső szakasza
volt az említett ablakok cseréje. Persze azonkívül még sike-
rült az óvoda hátsó bejáratát is átépíteni, mely mostantól egy
közös raktárként fog üzemelni, ahol a gyerekek elhelyezhe-
tik játékaikat. A megyercsi óvodások létszáma az utóbbi
években egyre növekszik, ezért további lépéseket szeretné-
nek tenni az óvoda korszerűsítése terén is.

Kép és szöveg: -pint-

A projekt első fázisa két
hétig tartott. Ekkor közvetle-
nül a ház tervezése, építése
volt a témakör. Az első sza-
kasz célja egy ház makettjé-
nek megtervezése felépí-
tése, berendezése valamint
környezetének kialakítása.
Az első hét az előkészítés
jegyében zajlott. Az 1. osz-
tály Legó játékból épített két
házat, melyet a pályázati
összegből biztosítottunk be.
Képzőművészeti nevelésen
pedig kis dobozokból pró-

báltak bútorokat tervezni. A
második évfolyam termé-
szetismeret tanóráján az
építkezésen dolgozó szak-
emberek munkájába nyertek
betekintést. A 3. osztály
megtervezte a ház alapjait
és azokat megrajzolta a
megadott méretek szerint. A
legnagyobbak, a negyedike-
sek kiszámították matema-
tika órán az anyagszükség-
letet a falak felhúzásához.

A második héten is az 1.
osztályosok matematika

órán geometriai alakzatok
gyakorlása közben szabá-
lyos virágoskerteket tervez-
tek és befejezték az első hé-
ten elkezdett témaköröket. A
második osztály plusz fel-
adata plakát készítése volt a
szakemberek eszközeiről. A
3. évfolyamban megtervez-
ték és elkészítették a talaj-
burkolatokat, a negyedike-
sek pedig elkészítették a füg-
gönyöket és kiegészítőket.
Közben szépen növekedett
a ház.

Április végére a ház ma-
kettje teljes egészében elké-
szült, ebből az alkalomból
zárónapot tartottak, melyen
a gyerekek vetélkedtek és
bemutatták mindazt, amit az
egy hónap alatt elkészítet-
tek. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Még 2006-ban Csallóközara-
nyos, Ekel, Megyercs és Ke-

szegfalva polgármesterei gondol-
tak egyet, és elhatározták, hogy
évi rendszerességgel községek
közötti, közös sportnapot rendez-
nek. A tervekből már a következő
évben valóság lett, ugyanis 2007-
ben Csallóközaranyos indította az
első közös sportnapot. A jól si-
került akció után Ekelen, Megyer-
csen és Keszegfalván is megtar-
tották a rendezvényt. Időközben
2010-ben Tany is csatlakozott a
vetélkedőhöz.

A 2012-es „Öt község sportnap-
ját” Tany település rendezte. Szom-
baton már kora reggel a horgászni
vágyók vették birtokukba a falu mel-
lett húzódó kanális partját, ahol a
sportnap egyik nyitóeseménye zaj-
lott. 22 mindenre elszánt horgász
szerette volna megcsillantani „peca-
tudományát”, de úgy látszik, e téren

a halak is „készültek”, mivel a ver-
seny során egyetlen példányt sem
sikerült a kanális vizéből kiemelniük.
Így a zsüri úgy döntött, hogy a hor-
gászversenyen mindenki győztesnek
lett kihirdetve. A versennyel egye-
temben került sor a helyi futóver-
senyre. A jelentkezőknek 3 km hosz-
szú pályán kellett bizonyítaniuk rá-
termettségüket. A távot mindenki tel-
jesítette.

A délelőtti program egyik kiemel-
kedő eseménye volt az ügyességi
vetélkedő, ahol 6 csapat küzdött egy-
mással. A hazaiak rendezőként
előnyt élveztek, ugyanis ők két csa-
pattal is indulhattak (Kék Villámok,
Tűzgolyók). A továbbiakban még az
ekeli Villámok, a csallóközaranyosi
Katka, a megyercsi Nyuszikák, a ke-
szegfalvai Keszegek szerepeltek.

A végső győzelmet az ekeli Villá-
mok csapata szerezte meg 37 pont-
tal, a második az aranyosi Katka 32,
és megosztott harmadik helyen a
megyercsi Nyuszikák és a tanyi Tűz-
golyók csapatai végeztek 30-30

ponttal. A népszerű lábtenisz párbajt
a megyercsi lábteniszesek nyerték,
akik a döntőben a Polgármesterek
csapatát győzték le.

Délután egy jól sikerült kultúrmű-
sorral kedveskedtek a rendezők,
melyben minden község egy-egy te-
hetsége vagy csoportja szórakoz-
tatta a közönséget. Így a nézők lát-
hatták a tanyi, a megyercsi iskolások
táncát, a csallóközaranyosi Pom-

Pom lányok fellépését, az ekeli Ba-
zsarózsa éneklőcsoportot, és a vé-
gére maradt a csattanó, a keszeg-
falvai Happy Trió táncos formáció fel-
lépése. A kellemes melegben a tanyi
focipályára kilátogató nézők bizo-
nyosan jól szórakoztak. Jövőre Csal-
lóközaranyos rendezi a hatodik „Öt
község sportnapját”.

Kép és szöveg:
-pint-

Öt község sportnapja

Ahelyi Édes Ger-
gely Alapiskola

tantestülete idén ne-
gyedik alkalommal
rendezte meg az Édes
Gergely Emlékver-
senyt. A hagyomány-
teremtő verseny a
„Toll és Hárfa“ elneve-
zést kapta. A toll a mű-
veltségi vetélkedőt, a
hárfa pedig a népdal-
versenyt jelképezte. A
műveltségi vetélkedőn
a környező alapiskolák
(Bátorkeszi, Búcs,
Csallóközaranyos, He-
tény, Perbete), vala-
mint a magyarországi
baráti alapiskolák
(Kocs és Kincsesbá-
nya) tanulói vettek
részt.

A nemesócsai OUCHA mazsorettcsoport a saját kategóriájában arany minősítést kapott,
és ezáltal résztvételi jogot is szerzett az idei Eb-re, melyet június 29 – júl. 1 között bonyolí-
tanak le Szlovákiában, mégpedig Léván. A csoportnak nem ez lesz az első ilyen szereplése,
ugyanis két évvel ezelőtt már belekóstoltak milyen is az Eb hangulata. A 2005-ben alakult
csoport az országhatárokon kívül is ismert, hiszen felléptek már Magyarországon, a Szé-
kelyföldön, Szerbiában és Szlovéniában is. Napjainkban erősen készülnek a nyári megmé-
rettetésre, ahol hírnevükhöz méltó helyezést szeretnének elérni. -pint-

Emlékverseny Madaron

Irány az Eb

A megjelenteket Szász Veronika iskola-
igazgató köszöntötte, majd az eredményhir-
detésre az iskola udvarán, Édes Gergely
emléktáblája előtt került sor.

A műveltségi verseny zsűrijének elnöke,
Baranovics Róbert ismertette a végered-
ményt. A negyedik műveltségi verseny győz-
tese a kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tag-
iskola lett, második helyezett az Édes Ger-
gely Alapiskola, a harmadik pedig a hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola kilencedik osztályos
csapata lett.

Katona István pedig a népdalverseny ered-
ményét hirdette ki. Az I. kategória győztese
Uzsák Anna (Madar), 2. Pinke Kitti (Perbete),
3. Palócz Mira és Mayer Blanka (mindketten
Kincsesbányáról).

A II. kategória győztesei: Mohos Viktória
(Hetény) és Pinke Vivien (Perbete), második
helyezettek Édes Árpád (Madar) és Deák
Nóra (Kincsesbánya), 3. Tárnok Boglárka
(Búcs).

III. kategória: 1. Noszkai Ágnes (Bátorke-
szi), 2. Harangozó Flóra (Kincsesbánya), 3.
Takács Kamilla (Hetény).

IV. kategória: a zsűri ebben a kategóriában
két második helyet osztott ki – Édes Zsófia
(Madar) és Tarr Noémi (Hetény) számára.

A rendezvény emléklapok és ajándékok
átadásával, valamint Édes Gergely emlék-
táblájának megkoszorúzásával ért véget.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A népdalverseny kategóriánkénti győztesei

Mindenkinek van saját világa

„A jövő iskolája“ címmel az Orange Alapítvány pályáza-
tot hirdetett 2011 őszén. Az ógyallai Feszty árpád Alap-
iskola és Óvoda alsó tagozatának pedagógusa, Tarr
Nóra ki is használta ezt a lehetőséget. Az élményszerű
oktatás témakörében lett sikeres a pályázata, melynek
„Mindenkinek van saját világa” volt a címe.

Felújították az alapiskola
tornatermét

Ógyalla

április végén Léván rendezték meg a Showtime elnevezésű táncversenyt különböző
kategóriákban. Ez az esemény egyben válogató is volt, az idei látványtánc Európa-

bajnokságra.

Csinosítják az óvodát

Egyre többen foglalkoznak a környezetvédelmmel. Az
ökológiai válság növekedésével sokan kapnak észbe, és
kezdik komolyan venni a problémát. Lehet, hogy mos-
tanra olyan egyértelművé vált környezetünk romló álla-
pota, hogy az már szinte mindenki számára szembeötlő,
lehet, hogy sokan elgondolkodnak azon, hogy a "ter-
melj és fogyassz többet" tovább már nem fenntartható?

Így van ez már hagyományosan járásunk legnagyobb lé-
lekszámú községében is. A Környezetvédelmi Minisztérium
felhívására a naszvadiak ebben az évben is bekapcsolódtak
a „Takarítsuk ki Szlovákiát” felhívás teljesítésébe. Aktívan ne-
kiláttak a halastó környékének takarításához, s nyolcvan fát
ültettek el a község területén átfolyó patak mentén.

(miriák)

A faültetés és
a szemétszedés
is népszerű
Naszvad

A község területén átfolyó patak partját is megtisztították a
szeméttől
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AKonkoly-Thege téri Alapiskola tanulói már március
óta egyre nagyobb figyelmet szentelnek a környe-

zetvédelemnek.

A tanulói tanács kezdeményezésének köszönhetően már
harmadik alkalommal kapcsolódtak be a Zsitva folyó tiszti-
tásába. A pedagógusok, tanulók, nevelőnők és sok szülő
részvételének köszönhetően a folyó partját egészen a Ba-
cher tanyáig megtisztították a szeméttől. Néhány óra alatt
nagyon sok műanyag zsákot sikerült a nem oda való sze-
méttel megtölteni.

Aktivitásuk tovább folytatódott, de már az iskolában. „Víz
- az élet forrása” címmel kiállítást rendeztek a folyosón,
majd az iskola előtt 8 örökzöldet ültettek ki a tanulók.

(miriák)
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Ógyalla

HORMI
vážsky most 38, komárno
(areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Novootvorené

lPg Vyššia
čistota

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

Tel.: 0��/��20 �20, 0�0� �1� ��1, 0�0� �0� �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/� €

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

KompleTNá ReKoNšTRUKciA BYTov A domov
lAKásoK és házAK Teljes áTépíTése

maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

maliar-natierač/ Festő és mázoló
mmááTTYYUUss  RRÓÓBBeeRRTT

maliar-natierač/ Festő és mázoló

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autoservis • mobil: 0�0� 4�1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� 4�1 ���

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

... 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

AKatona Mihály Alapis-
kola igazgatósága már

ötödik alkalommal ren-
dezte meg madártáborát.
A madártábor érdekes
programot kínál mindenki-
nek, aki szereti a termé-
szetet és túrázásra adja a
fejét.

Az idei program egy tehet-
séges kürti fiatalember, Ko-
vács Balázs természetfotós
munkáinak kiállításával in-
dult. Ezt követte az iskola ta-
nulóinak előadása „Víz - az
élet forrása” címmel. Majd az
első nap Katona Mihály elő-
adásával - „Nyitott szemmel a
természetben”- zárult.

A második napon a madár-
tábor lakói a szomszédos Pá-
rizsi mocsarakhoz indultak
madármegfigyelő túrára Ka-
tona Mihály és Bucz Veronika
zoológus vezetésével. A Pári-
zsi mocsár fontos élőhelye a
vízi madaraknak. Területét fő-
képpen nád borítja. A mocsár
körüli partvidék flórája rendkí-
vül gazdag. A délutáni prog-
ram Bucz Veronikával folyta-
tódott, akivel terepszemlét tar-
tottak a faluban és megfigyel-

ték, hogyan élnek a fecskék
Búcson. Kora este a helyi
amatőr csillagászok előadása
következett, majd Lukács Ág-
nes „Utazni jó” címmel tartott
előadást. A napot csillagmeg-
figyeléssel zárták a táborla-
kók.

A harmadik nap is túrával
indult, ezúttal a peresi er-
dőbe. Délután Gúgh János
ornitológus vezetésével  is-
mét madármegfigyelő túra
következett, ezúttal Kutya-
hegyre, a Halastó és a Pin-
cék útján.

Május 5-én a peresi erdő-
ben további madármegfi-
gyelő túrán vehettek részt az
érdeklődők. Majd Sándor
Csaba: Sólymok, ragadozó

madarak témájú előadására
került sor, és részletetek
hangzottak el Katona Mihály:
Érdekes madarak című írá-
sából. Nem hiányzott a prog-
ramból az odúkészítés sem.

Az utolsó nap is túrával in-
dult, ezúttal a Kerekfüzes és
a Háromméteres élővilágát fi-
gyelték meg, majd Katona
Mihály előadására került sor,
a fecskékről.

A madártáborban tanultak-
ról egy vetélkedő keretében
adhattak számot a résztve-
vők, amelyet kiértékelés kö-
vetett, majd bezárta kapuit az
ötödik alkalommal megren-
dezett búcsi madártábor.

Miriák Ferenc
Győző Andrea felvétele

Fodrász és kozmetikus tanulók
járási versenye 

Kitisztították 
a Zsitva partját

A2003 júniusában ala-
kult Szent Orbán Bor-

lovagrend ebben az évben
is a SZuHVIN pincészet-
ben rendezte meg a borlo-
vagrend hagyományos
borversenyét.

A 63 bormintát - 40 fehér-
és 23 vörösbor - a szakmai
zsűri értékelte, Kovács János

nagymester vezetésével. A
zsűri 17 arany-, 30 ezüst-, 16
bronzérmet osztott ki. 

Az idei megmérettetés so-
rán a Champion-díj az
Olaszrizling hazájába,
Szentpéterre került, a Ba-
dexvin pincészet jóvoltából.
A Bor Őfelsége címmel ki-
tüntetett italt ezüstös-ara-
nyos szín, karakteres íz jel-
lemzi, s még valami, ami
egyetlen más Olaszrizlingre

sem érvényes: méz- és vi-
rágakác illata van.

Az eredmények ismerte-
tése és az oklevek kiosztása
előtt Kovács János nagy-
mester elmondta, hogy
ugyanúgy, mint a borok pia-
cán, a borversenyeken is
között is bővül a kínálat, erő-
södik a verseny, tehát a
megújulás, a fejlődés köte-
lező. (miriák)

Szuh Benő felvétele

Ez évben a Komárom–
Esztergom megye

északkeleti részén talál-
ható 2800 lakosú Sárisáp
község rendezte meg a ré-
gió szőlős- és borosgaz-
dái részére kiírt Vándor-
borversenyt. A rendezők
felhívására 50 településről
(26 szlovákiai, 23 magyar-
országi és 1 ausztriai) 201
gazda 421 bormintája ér-
kezett. A 421 bormintából
233 fehér-, 156 vörös- és
32  rosé-borminta volt.

A bírálatokat nyolc, 4 fős
csoport végezte, a 100 pon-
tos bírálati rendszerben
Gombai Nagy Tibor etyeki
borászati szakmérnök elnök-
letével. A bírálóbizottságok
93 oklevél, 122 bronz-, 141
ezüst-, 59 arany-, 5 nagy-
arany- és 1 Champion díj mi-
nősítést adtak a bormintákra. 

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen a Champion-díjat
Becse József, a muzslai Be-
cse pincészet nyerte el, vö-
rös Cabernet Sauvignon bo-
rával, ez egyben azt is jelen-
tette, hogy másodízben
nyerte el vörösbor a Vándor-
borverseny Champion-díját.
Nagyaranyat kapott a pilis-
csévi Faragó László Hársle-
velű nevű, a tokodi gazda Zi-
csi Vilmos Cabernet Franc, a
köbölkúti Kaszner Norbert

Szentlőrinci, a lábatlani Bar-
tos Kálmán Cabernet Sau-
vignon, és a pilisvörösvári
Solymosi Attila Cabernet 
Sauvignon bora.

Ismét bizonyítottak a bá-
torkeszi borászok. Hét arany-
éremmel térhettek haza Sá-
risápról. Aranyérmet nyertek:
Nyers László Olaszrizling,
Blahovics Béla Merlot és Raj-
nai Rizling, a Domonkos pin-
cészet Devín, Kiss Lajos Ca-
bernet Franc, Vinoria Dorn-
felder, Bóna Bertalan Zöld-
veltelíni borával. 

Az eredményhirdetést kö-
vetően Kollár Károly polgár-

mester átadta a Vándorbor-
verseny kopjafáját Tóth Ani-
kónak, Bátorkeszi község
megbízott polgármesteré-
nek. Tóth Anikó a hagyomá-
nyokhoz híven, meghívta az
Ister-Granum Eurorégió sző-
lészeit és borászait a 2013
áprilisában Bátorkeszin tar-
tandó IX. Vándorborver-
senyre. Hangsúlyozta, hogy
hasonló színvonalú versenyt
kívánnak ők is rendezni, an-
nál is inkább, mivel Bátorke-
szi nemrég elnyerte a Bor-
falu címet. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Az Olaszrizling hazájába került a Champion-díj

Díjazott borok seregszemléjeMadártábor Búcson 

Akomáromi szabadidőközpontban ke-
rült sor a fodrász és kozmetikus ta-

nulók járási versenyére.

Iskolánként 5 tanuló versenyezhetett. A di-
ákok egyénileg mérték össze szakmai tu-
dásukat, mindnyájuk rendelkezésére állt egy
modell. A versenyzők saját alapanyagaikkal
és segédeszközeikkel dolgoztak. A frizura
elkészítésére 60 perc állt rendelkezésre. A
fodrászok versenyének témája: Álomesküvő.
Feladat: Menyasszonyi frizura elkészítése.
Az értékelést szakmai zsűri végzte a követ-
kező szempontok alapján: 1. frizuraelemek,
2. díszítőelemek, 3. ötlet, 4. összhatás. 

A verseny főszervezője, Bajkai Eszter kö-
szöntötte a megjelent versenyzőket: 12 koz-
metikus és 11 fodrász tanulót, valamint az öt-
tagú szakmai zsűrit: Albert Judit, Král Zsu-
zsanna, Benes Ildikó színművész, Komá-
romi Stella és Chovan Szilvia. A szakmai

zsűri tagjai természetesen munka közben,
árgus szemekkel figyelték, készítettek jegy-
zeteket a versenyzők munkájáról. 

A kozmetikus tanulók idei versenyét a gú-
tai Magán Szakközépiskola tanulója, Hor-
váth Boglárka nyerte, a maximális 150 pont-
tal. Második helyezést ért el bátorkeszi Ma-
gán Szakközépiskola tanulója, Bóna Szilvia
(145 pont), harmadik lett a komáromi Szak-
középiskola tanulója, Kovács Iveta (144
pont). 

A fodrász tanulók versenyét teljesen meg-
érdemelten és a zsűri egyöntetű véleménye
alapján  Baka Gergő, a bátorkeszi Magán
Szakközépiskola tanulója nyerte 117 ponttal
(max. 120), második lett Kurdi Szilvia, szin-
tén az iskola tanulója (115 pont), míg a har-
madik helyet Téglás Lúcia, a gútai Magán
Szakközépiskola tanulója érte el. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele
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E szép kerek évforduló alkalmából szívből gratulálnak,
sok szép és boldog évet kívánnak: felesége Babi, lánya
Ildikó, veje Albert, unokái Abi és Kornél, édesanyja és
az egész rokonság.

Május 17-én ünnepli 
89. születésnapját a szeretett 

édesapa, após, nagyapa, dédpapa 

Szűcs Mihály 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak, jó egészséget, békes-
séget családja körében kíván fia,
menye családjukkal és a Nagy csa-
lád. 

„Szívem közepén nyílott egy rózsa,
Azt küldöm Neked a születésnapodra.
Olyan legyen az életed, mint a nyíló virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Legyen olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap!”
Május 11-én ünnepli 60. születésnapját

Kocsis Zoltán Madaron. 
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Első fotóm

Vas Boglárka
Komárom
(2550/44)

Szépe Dávid
Komárom
(4500/53)

Zsoldos Krisztína
Tany

(2600/47)
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ÚJSZÜLöTTEK:
Rigóová Katarína Anna (Komárom); Fazekas Péter Csaba
(Marcelháza); Zsoldos Krisztína (Tany);  Polovica Kristóf
(Marcelháza); Tóth Daniel (Komárom); Kurcsik Máté (Ko-
márom); Bajkai Csenge (Búcs); Szépe Dávid (Komárom); Vö-
rös Hanna (Komárom); Rosinská Klaudia (Martos); Keszegh
Bence (Marcelháza); Vas Boglárka (Komárom); Fábryová
Liana (Komárom); Jurkovič Samuel (Tótmegyer); Gál Máté
(Komárom) 

ELHuNyTAK:
Ďurek Tibor (54) Bajcs; Tóth Eszter (94) Hetény; Badinka Ján
(70) Komárom; Markovics Anna (87) Őrsújfalu; Pintér Vilmos
(73) Szentpéter; Gyarmati Rudolf (84) Perbete; Sokol Ján (79)
Virt; Csekes Rozália (82) Búcs; Bourková Erika (49) Komá-
rom

HáZASSáGOT KöTöTTEK:
Marcinkó Adrián (Komárom) és Visnyei Györgyi (Gúta); Rie-
čičiar Martin és Keméňová Klaudia (Komárom); Mgr. Janko-
vič Andrej (Komárom) és Vargová Vanda (Komárom); Csepy
Zsolt és Reznyík Erika (Őrsújfalu)

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.

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

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.

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 2-án volt 22 éve, hogy örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét szívükben őrzik: férje, lánya és két unokája, Ma-
rian és Szandika.

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet. “

Fájó szívvel emlékezünk 
május 17-én, halálának 

2. évfordulóján 

Horváth Teréziára szül. Jassa 
Nagykeszin. 

Emlékét örökké őrző férje és gyerekei családjukkal.

Megemlékezés
„Emléked öröké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk május 16-án, 

halálának 20. évfordulóján

Petrovsky Lászlóra 
Komáromban.

A gyászoló család, felesége, fia, ikerlányai családjukkal.

Fájó szívvel emlékeztünk 
május 13-án, halálának 

1. évfordulóján 

čilek Jánosra. 

Emlékét örökké őrző családja.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
május 19-én, 

halálának 10. évfordulóján 

Pavelka Jánosra 
Madaron.

Emlékét örökké őrző szerető családja.

Megemlékezés
„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 3 év, hogy szíved örökre megállt.
Elindult a lelked, tovább szállt,
Távolra tőlünk, s ez nagyon fáj.
A titokzatos égben, ott vagy talán,
Ahol most vagy, ott Neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Simonek Istvánra Komáromban.

Emlékét őrzik: feleséged, gyermekeid családjukkal és
testvéred családjával.

„Akinek gyermekét nem fedi sírhalom,
Nem tudja, nem érzi, mi az a fájdalom.
Évre év jön, az idő repül tova,
De mi Téged nem feledünk soha.”
Fájó szívvel emlékezünk 2012. május 14-én,

halálának 5. évfordulóján szerető fiunkra, 
a férjre, édesapára és testvérre

ifj. Toma Endrére Megyercsen.
Szerető, sosem feledő: szülei, felesége Katalin, fia And-
rás, lánya Katika, testvérei: Irén, Márti, Éva, Józsi és Feri
családjukkal együtt.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Május 16-án ünnepli 18. születésnapját 

Sárközy Zsigmond 
Nemesócsán.

Nagyon sok szeretettel köszöntik őt: szü-
lei, keresztszülei és az egész rokonság.

„Azért mert szerettek, jöttem a világra. 
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!”

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Május 19-én ünnepli 17. születésnapját  

Gubien ákos 
Nemesócsán. 

Nagyon sok szeretettel köszöntik őt: 
anyu, apu és nagymama.

április 29-én megszülettem 
Rónai Emma Sára, 

valamint május 12-én ünnepli 4. születésnapját 
Rónai Máté.

Nagy szeretettel köszöntik őket: 
szüleik, nagyszüleik és 
kavai dédnagymama.

Születésnapodon köszöntenek:
lányaid, vejeid, unokáid: 
Krisztina, Bence és Gábor.

„Boldog születésnapot!
Kívánjuk, hogy legyen még 

sok ilyen szép napod!”
Május 18-án ünnepli 70. születésnapját 

a szerető édesanya, türelmes anyós 
és legjobb nagymama 

Földes Etelka 
Nemesócsán.

Nem banki gyorskölcsön.
Tel.: 0905 269 733.

Naszvadon működő ru-
haüzlet eladó családi
okok miatt berendezés-
sel, árukészlettel együtt,
bérelt helyiségben, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0915 704 531.

Smaragd tuja 
70 cm – 4,50 €
90 cm – 6 €. 

Tel.: 0905 896 431. Gúta

Idős emberek gondozá-
sást vállalom, besegítek
a házimunkába. Megbíz-
ható középkorú hölgy va-
gyok. Hívjanak bátran.
Tel.: 0915 125 581,
035/7741741.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére Csicsó. Tel.: 0907 490
224.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
• Keszegfalván eladó rész-
ben felújított lakás Gúta köz-
pontjában, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 072 558.
• A Stará Turá-i Night Club
szimpatikus és kedves hos-
tess lányokat és társalkodó-
nőket keres. Állandó szol-
vens klientúrát biztosítunk,
átlagon felüli kereset, min-
den nap készpénzben. In-
gyenes szállás, munkaidő
megegyezés szerint – bri-
gád. Váljon anyagilag füg-
getlenné! Tel.: 0905 244 226.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.
• B, C jogosítvánnyal sofőr
vagy ezzel kapcsolatos ál-
lást keresek Komáromban
és környékén. Tel.: 0907 627
015.

• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• Chiropraktik – csontkovács.
Tel.: 035/7732 330, 0907
628 055.
• Különféle akciók! Épített
cserépkályhák, hordozható
cserépkályhák, kemence-
rendszerek, kerti grillek sa-
mottból, kemencék, bútorok,
tükör- és képkeretek (fenyő-
ből, tölgyből, cserépből,
bükkből), csapágyak.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel.:
0036/203979102.
• Vymením svojpomocný 3-
izbový byt na RD – Komárno.
Byt je úplne prerobený, na-
chadzá sa na veľkom uzat-
vorenom dvore, garáž, príst-
rešok pre auto a záhradka.
Tel.: 0915 785 996.
• Hízók eladók. Tel.:
035/7781 378.
• Eladó 1-szobás lakás a Se-
lye utcában – KN. Tel.: 0905
206 427.
• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252.
• Eladók 8-hetes németjuhász
kölykök. Tel.: 0905 606 252.

• Mellékállásban keresünk 3
és 55 év közötti hölgyeket és
urakat fotózásra, divatbemu-
tatókra, reklámfilm szere-
pekre, szépségversenyekre
stb. Jelentkezés a
www.mondecaste.hu webol-
dalon.
• 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.
• Predám 2-izbový tehlový
byt na Staničnej Ul. Tel.:
0903 232 955.
• Nem banki kölcsönök, hi-
tel rendezése ingatlanfe-
dezettel banki regiszter
vizsgálata nélkül, egzekú-
ció esetén is 25.000 €-ig.
Tel.: 0907 235 125.
• Gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak, Ko-
márom és környéke. Tel.:
0907 656 253.
• Nem banki gyorskölcsönök
vállalkozóknak 900 euróig.
Tel.: 0905 269 733.
• Eladók 7 hetes Dominant
tojójércék. Ár 3,15 €/db, 5-
féle színben (barna, kender,
fekete, kék, sasex). Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Egyszobás lakás kiadó a
Bauringokban. Tel.: 0905
708 635.
• Szabadföldi paprikapa-
lánták (csemege, fűszer)
és krizantémpalánták
megrendelhetők. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.
• Predaj sušeného stolárs-
keho reziva v Nových Zám-
koch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526,
magyarul: 0949 155 090.
• Komárom belvárosában
hosszútávra kiadó 1-szo-
bás félig berendezett la-
kás, kedvezményes áron.
Tel.: 0903 632 798.
• Karfiol eladó. Tel.: 0905
758 978.

• Predám sedaciu súpravu,
ekokoža za 300 €. Tel.: 0918
498 050.
• Sírkő, gránit, műkő készí-
tés, felújítás. Tel.: 0905 899
102.
• Eladó magasfényű maha-
gón ebédlőbútor akár külön
is. Tel.: 0904 570 156.
• Eladó 3-szobás konyhás
lakás a 2. emeleten, lift,
pince, spajz - Gúta. Tel.:
035/7771-281.
• Eladók új fa kerti bútorok
féláron, 2 pad + asztal, 220
€. Tel.: 0915 270 685.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Komáromban kiadó rész-
ben átalakított lakás a má-
sodik emeleten. Tel.: 0915
732 510.
• Gútán eladó hétvégi telek,
unimó bódéval, ivóvíz, zu-
hany, WC. Tel.: 0905 375 287.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést vállalok, csempézés 7-
10 €/m2. Tel.: 0907 401 981.
• Házak külső szigetelése
3,50  - 5,50  €/m2 + szinezés
2-3 €/mé. Tel.: 0908 695 877.
• Eladó 4 db fotel dohányzó-
asztallal. Tel.: 0907 778 001.
• Masszázs mindenkinek
Ekelen, szeretettel várom.
Tel.: 0907 778 001.
• Kiadó szoba a Gazda ut-
cában Komáromban. Tel.:
0904 228 891.

• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Dízeladagolók javítása –
Ógyalla, Szentpéteri út 5.
Tel.: 0908 228 012.
• Eladó Renault Clio – 1.2, 16
V, 2001, szerv.könyv, 2 kulcs.
Tel.: 0907 577 029.
• Eladó Scholze pianíno, régi
rádió gyűjtőknek, elektromos
sütő, 8 pléh. Tel.: 0908 612
405.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház csendes környéken,
beköltözhető. Tel.: 0905 298
052.
• Eladó 2 db brokáttal bevont
pehelypaplan. Tel.: 0910 535
911.
• Duna-parti ház nyaralónak
eladó. A közelben csónakle-
eresztő. Tel.: 0907 167 096.

• Eladó régebbi női és férfi
kerékpár, valamint automata
mosógép. Tel.: 0908 589
398.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Térkő, járdaszegély, kerí-
tésre betonkalapok eladók .
Tel.: 0908 042 655.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség bárkinek! Segítünk. Tel.:
0903 783 477.
• Kereseti lehetőség otthon-
ról. Infó 20 óra után 0911 989
416.
• Siófok, szabadi sóstón, 500
m2 telken, 50 m2 nyaraló.
Tel.: 0036309 965311.
• Eladók hízók élve 1,60
€/kg, hasítva 1,90 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó 50 literes hűtő jótál-
lás alatt, megegyezünk – KN.
Tel.: 035/77787 24 – este.
• Banki hitelek intézése. Tel.:
0905 254 372.  

• Szobafestés 20 € + anyag/
helyiségtől. Parkettázás 2
€/m2. Tel.: 0903 574 191.
• Új könyvek eladók 1,50-2,50
€/db-tól. Tel.: 0903 574 191.
• Eladó gyermekülés autóba
9-18 kg-ig, 10 €, látni kell.
Tel.: 0903 574 191.
• Vennék 50 cm3-ig motor-
kerékpárt papírok nélkül 300
€-ig. Tel.: 0036/5021677.
• Vállalkozásunkhoz munka-
társakat keresünk. Tel.: 0944
494 642.
• Omega, Neoton, Illés stb. ar-
chív nagylemezei eladók, lis-
tát küldök. Tel.: 0902 841 761.
•  Eladó tenyésztésre alkal-
mas fogpasztaszínű tojó hu-
illámos papagáj. 5 € tel.:
0902 815 615. Komárom
• Stretnutie priorákov 9. júna
2012. Prihláste sa sa do 25.
mája u p. Ryškovej. Burgeľ Ľ.
• Skvelé pôžičky. Tel. 0949
715 660.

• Ponuka voľných pra-
covných miest v Galante
2,50 €/hod brutto. Doprava
zabezpečená zdarma. Info:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Ponúkam bývanie v RD v
Kameničnej. Tel.: 0905 460
193.
• Kimagasló folyamatos napi
jövedelem. Tel.: 0907 311
124.
• Vasmunkát vállalok: kapuk,
kerítések, korlátok, előtetők,
konstrukciók, kovácsolt dísz-
tárgyak stb. Tel.: 00421 904
139 022, robertjancs@
gmail.com.
• Eladó műbőr ülőgarnitúra,
300 €. Tel.: 0918 498 050.
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Dňa 03. mája 2012 v čase okolo 07.10 hod. viedol Karol
M. motorové vozidlo zn. Citroën v  Komárne po ul. Me-
derčskej od  okružnej   križovatky  s  ul. Záhradnícka  a  ul.
Rákócziho smerom  na  Bratislavu  vo  vnútornom jazdnom
pruhu v jeho smere jazdy. Na  priechode pre  chodcov  me-
dzi obchodnými domami LIDL a BILLA, pravou prednou
časťou vozidla zachytil poškodenú  Janu D., ktorá  ako
chodkyňa  prechádzala  cez  priechod  pre chodcov,  ná-
sledkom čoho táto padla na vozovku.  Chodkyňa utrpela
zranenia, ktoré si podľa prvotnej lekárskej správy vyžiadajú
dobu liečenia cca 2 mesiace. Požitie alkoholu u účastníkov
dopravnej nehody zistené nebolo. Vodičovi motorového vo-
zidla bolo vznesené obvinenie pre prečin ublíženia na
zdraví. 

• • •
Dňa 03. mája 2012 v čase okolo 17.35 hod. v meste Ko-

márno, časť Veľký Harčáš viedol Juraj S. motorové vozidlo
zn. Audi, pričom pri vychádzaní na účelovú komunikáciu sa
pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a si-
tuácii v cestnej premávke, v dôsledku čoho zachytil prednou
časťou ním vedeného vozidla, pri účelovej komunikácii hra-
júcu sa maloletú osobu. Poškodený po zrážke spadol na ne-
spevnený povrch mimo vozovky, po čom vodič motorového
vozidla prešiel predným kolesom po jeho nohe. Pri do-
pravnej nehode utrpel maloletý zranenia s predpokladanou
dobou liečenia cca 3 mesiace. U vodiča motorového vozidla
požitie alkoholu zistené nebolo. Pri dopravnej nehode ma-
teriálna škoda nevznikla. Vodičovi bolo vznesené obvinenie
pre prečin ublíženia na zdraví. 

• • •
Dňa 04. mája 2012 v čase o 16.20 hod.  po ceste III/06410

smerom na Hurbanovo viedol Roland C. motorové vozidlo
zn. Škoda Favorit, kedy bol zastavený a kontrolovaný  hliad-
kou polície. Počas kontroly  bol  menovaný podrobený vy-
šetreniu  na  zistenie  alkoholu  dychovou skúškou s vý-
sledkom 0,89 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie
bolo vodičovi vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.

• • •
Dňa 05. mája 2012 bola občanom nájdená povojnová mu-

nícia na poli medzi obcami Moča a Búč.  Na miesto nálezu
sa následne dostavil pyrotechnik, ktorý uviedol, že ide o
skorodovanú delostreleckú mínu, a uvedenú muníciu na
mieste zneškodnil.

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓSISKOLA

370
euró

Tel.: 035/7726 999,
0905 489 059

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt
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Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov
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Mŕtve rameno Váhu �, Komárno
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História Dňa Zeme sa
začala písať v roku

1970 v uSA, kedy bol štu-
dent Denis Hayes pove-
rený organizáciou série
environmentálnych pro-
testov. Počase sa na ce-
lom svete podarilo zmobi-
lizovať asi 200 miliónov
ľudí v 141 krajinách. 22.
apríl teda môžeme pova-
žovať za výročie vzniku
moderného environmen-
tálneho hnutia.

Na škole sme si deň Zeme
pripomenuli už v piatok 20.
apríla. Bol to krásny jarný
deň, ako stvorený pre naše
naplánované aktivity. Triedy
si už v predstihu pripravili te-
matické nástenky. Tie naj-
krajšie boli samozrejme od-
menené diplomom. Na hodi-
nách biológie počas celého
týždňa žiaci vypĺňali ekokvíz.

Na prvom stupni sa žiaci
pod vedením pani učiteľky
Mgr. Viery Kollárovej tiež zú-
častnili na ekokvíze a mohli
sa zahrať aj s ekopuzzlami.

Na druhom stupni už v tomto
čase prebiehala poučná
prednáška pána Ing. Jozefa
Baránka a kolektívu zo  SPŠ
v Komárne o alternatívnych
zdrojoch energie.

Po prednáške sa žiaci
pustili do výroby ekoplagátu.
Každá trieda si vytvorila svoj
vlastný ekoplagát. Posledné
dve hodiny z vyučovania boli
venované skrášľovaniu

školského dvora. Žiaci
prvého, ako aj druhého
stupňa postupne vyzbierali
všetky smeti, podlamované
suché konáre v školskom
areáli. V tento deň sa rýľo-
valo, kopalo, zametalo,
čistilo a hlavne bol zapojený
každý,  komu nie je jedno, v
akom prostredí žije.

ZŠ Marcelová
Mgr. Lucia Pšenáková

Ďalšie aktivity pokračovali
už priamo v škole, kde na
chodbách pripravili výstavky
na tému voda ako aj zaují-
mavú výstavku o chrá-
nených územiach, živočí-
choch a rastlinách. Nechý-
bal ani vedomostný test, kde
si záujemcovia mohli overiť,
či informácie z panelov a
násteniek preštudovali a za-
pamätali správne. Pokračo-
valo sa zaujímavými Power-
Pointovými prezentáciami na
tému: odpady, recyklácia,
znečisťovanie,  ochrana rast-
lín a živočíchov. Tento deň
žiaci spoločne so svojimi uči-
teľmi zavŕšili vysadením 8
stromčekov pred budovou
školy. V apríli nesmie chýbať
v škole ani tradičný zber sta-
rého papiera. Počas troch
dní sa  vďaka pomoci rodi-
čov, starých rodičov a priate-
ľov školy podarilo naplniť 5
veľkoobjemných kontajne-
rov. Touto cestou  v mene 
žiakov školy vyjadrujeme po-
ďakovanie všetkým, ktorí sa
zapojili do týchto aktivít a po-
mohli žiakom, škole i mestu.

Deň Zeme si pripomenuli
aj deti v školskom klube. Veľ-
kolepé celoklubové podujatie
pripravili pani vychováva-
teľky. Najprv to bola zaují-
mavá prezentácia o Zemi,
potom malá scénka o zvie-

ratkách a nakoniec aktivity
na stanovištiach, kde si deti
precvičili  od separovania
odpadu, cez hádzanie smetí
do koša, otáčanie pomysel-
nej zemegule okolo slnka aj
lúštenie tajničky. Záver patril
spoločnému vytvoreniu fa-
rebnej dúhy z dlaní rúk detí,
ktoré symbolicky objímajú
našu drahú a vzácnu Zem.

Záver série podujatí ku
Dňu Zeme sa niesol v duchu
besedy s pracovníkmi Podu-
najského múzea Csillou Do-
rotovičovou a Pavlom Binde-
rom, ktorí deťom zaujímavou
formou priblížili potrebu och-
rany prírody, chránených

rastlín a živočíchov. Určite
všetky podujatia prispeli k
väčšej informovanosti detí, k
ich aktívnemu vzťahu nielen
prírodnému prostrediu, ale aj
prostrediu, kde prežívajú vä-
čšinu dňa, teda ku škole a aj
jej zelenému areálu.

Poďakovanie patrí všet-
kým pedagogickým pracov-
níkom a rodičom, ktorí za-
bezpečili koordináciu, prie-
beh a úspešnú realizáciu
všetkých podujatí organizo-
vaných na tejto škole ku Dňu
Zeme.

Text a foto: 
RNDr. Mária Hamranová

už okrúhle dvadsaťpäť rokov vydáva
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hur-

banove nástenný a pestrofarebný Astro-
nomický kalendár. Jeho autorom od za-
čiatku je Ladislav Druga, odborný pra-
covník hvezdárne.

Kalendár má za cieľ nevtieravou obrazovou
formou priblížiť záujemcom o hviezdne neko-
nečno veľmi vzdialené svety, ale tiež zasvätiť
našincov do aktivít milovníkov astronómie na
Slovensku.

V publikácii sa napríklad objavili najvyda-
renejšie kresby detí o vesmíre, podala sve-
dectvo o hvezdárovi Štefánikovi, názorne in-
formovala o expedíciách našich astronómov
za zatmeniami Slnka, predstavila históriu i
súčasnosť hurbanovskej hvezdárne a vý-
znamných svetových observatórií, priblížila
planétu Mars a podobne. V každom kalendári
sú uverejnené prognózy najbližších vesmír-

nych úkazov a stručné charakteristiky našich
a svetových astronómov – jubilantov.

Malý autorský kolektív kalendára získal via-
ceré ocenenia, z nich azda najvýznamnejšie
bolo uznanie za originálny nápad z roku 1998.
K pozitívnym hodnoteniam teraz pribudlo ďal-
šie, a to za Astronomický kalendár na rok
2012. V súťaži najkrajších kalendárov Slo-
venska získal „mimoriadne ocenenie za pô-
sobivé sprístupnenie vedeckej témy do ume-
leckého výrazu“. Celoštátnu súťaž vyhlasuje
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov a Štátna vedecká knižnica v Ban-
skej Bystrici.

Hoci ešte je len jar, Ladislav Druga s ko-
lektívom už pripravuje do tlače Astronomický
kalendár na rok 2013. Bude obsahovať ume-
lecky pôsobivé fotografie nevšedných ves-
mírnych telies vzdialených od nás na milióny
svetelných rokov.

fb

Deň Zeme v Základnej
škole Marcelová

Ocenili kalendár z Hurbanova

V pondelok 14. 5. predpokladám v na-
šom regióne zrána veľmi chladno, počas
dňa polooblačno a bez zrážok. Nočná 
teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od 
+ 16 do + 18  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. 

V utorok 15. 5. predpokladám v našom
regióne ešte stále chladno, oblačno a  pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-
plota od  + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od 
+ 18 do + 20  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.    

V stredu 16. 5. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, ale zrána chladno,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od +
4 do + 6  ̊C, cez deň od + 21 do + 23  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.     

Vo štvrtok 17. 5. predpokladám v našom
regióne aprílové počasie, polooblačno, ne-
skôr až veľkú oblačnosť a prehánky. Množ-
stvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od + 6
do + 8  ̊C, cez deň od + 19 do + 21  ̊C. Slabý
JZ vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 18. 5. predpokladám v našom

regióne podobne ako vo štvrtok, oblačno a
občasné prehánky. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C, denná
teplota od + 21 do + 23  ̊C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s. 

V sobotu 19. 5. predpokladám v našom
regióne vlhko, prevažne veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom alebo pre-
hánkami. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od + 9 do + 11  ̊C, denná teplota od
+ 18 do + 20  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s. 

V nedeľu 20. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v sobotu, veľká ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 9 do + 11  ̊C, cez deň od + 19 do + 21  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam celkovo
chladné počasie s dažďom.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 14. 05 - 20. 05

Oslavy a pripomínanie si sviatku Zeme sa v ZŠ Nám. Konkolyho-Thege Hurbanovo
začali už vlastne v marci, kedy sa žiaci školy vďaka iniciatíve Žiackej rady už po

tretíkrát zapojili do celoslovenskej akcie čistenie Žitavy. 24. marca sa so svojimi uči-
teľmi, vychovávateľkami a za podpory mnohých rodičov rozhodli vyčistiť breh Žitavy
od mosta pri Bacherovom majeri až po most na imeľskej ceste. usilovní žiaci zbierali
smeti, plasty, fľaše, kolesá a ďalšie odpadky, ktoré bezohľadní ľudia vyniesli von, ale
do prírody vôbec nepatria. Počas pár hodín žiaci naplnili niekoľko plastových vriec
odpadu. Po dobre vykonanej práci sa všetci tešili spoločnému posedeniu pri ohníku
a opekaniu chutných špekáčikov.

Ako si žiaci pripomenuli
Deň Zeme 

Byt na prenájom v Obci číčov  

Obec Číčov Vám ponúka na prenájom 2-izbový byt,
nachádzajúci sa na prízemí obytného domu súpis.č.

578 v Číčove.
Byt je vykurovaný samostatne.

Celková výmera podlahovej plochy bytu je 49,48 m2

Nájom bytu vzniká v júni.
Viac informácii na obecnom úrade alebo 

na telefónnych číslach: 035 7795 103, 035 7795 020

Kiadó lakás Csicsó községben

Csicsó község bérletre kinál 2-szobás földszinti la-
kást az 578-as számú bérházban Csicsón.

A lakás önálló fűtéssel rendelkezik.
Területe 49,48 m2 Az albérlet júniustól vehető igénybe.

További információ a Községi hivatalban vagy a 
035 7795 103, 035 7795 020-as telefonszámon.
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5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek 10.00 Marionettek  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 Mars-
lakók, 49. 14.00 A Szövetség. Bibliavetélkedő 14.55 Angyali érintés
15.45 Capri – Az álmok szigete16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó  20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.12 Marslakók
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 Hagyományok
őrzői 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Retrock 12.45 Az öreg Ha-
utot és a fia 13.15 Joseph, a kedélyes 13.45 Az ágy szélén 14.05 Retro
humor 15.05 A Black Rose vár titka 15.30 MacGyver 16.25 Enid Blyton
16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire 17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rej-
télyek Tesz-vesz városban 18.50 A bűvös körhinta 19.00 Capri – Az
álmok szigete 20.00 Híradó 20.35 Angyali érintés  21.20 Maradj tal-
pon! 22.20 A névtelen vár 23.25 Woodstock a kertemben. 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.25 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Klub-
szoba  10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Heti Hírmondó 11.30
Térkép 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.00 Talpalatnyi zöld 16.30 Térkép 17.00 Kisváros.
Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05
Rózsa Sándor 20.00 Háború a nemzet ellen  21.15 Hírek 21.15 Du-
nasport 21.25 Kultikon 22.20 Sportaréna 23.15 Hegedüs Géza

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Karácsony a Riviérán 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 51. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 NCIS
IX. 22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Aktív 23.50 Tények este

8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.30 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva 15.15 Dög-
lött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.05 A gyanú
árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont  22.20
Showder Klub 23.30 PokerStars.net

STORY TV
13.15 A végzet hatalma, 88. 14.10 A szerelem tengere15.05 Quinn
doktornő  16.05 Petrocelli  17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai
19.00 Poirot novellák 20.00 Szerencsekerék 21.00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS II.

14.45 Az ítélet eladó 17.05 Tabunfire, a végzet fegyvere 19.05 Az
utolsó légió 21.00 D-Tox. Am.-ném. akcióthriller 22.45 Sivatagilavina. 

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás  8.30 Gyilkos sorok  9.25 Nyomtalanul  10.20
Kutyám, Jerry Lee 12.15 A dadus 13.10 Gordon Ramsay 14.05 Shark
15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
17.40 Nyomtalanul 18.35 Gordon Ramsay 19.35 Jó barátok  20.30 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2. 22.20 CSI: A helyszínelők

8.05 Párharc  8.35 Családi vetélkedő 9.25 Rocca parancsnok 11.05 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40
Slávia Kávézó 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek,
sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Szupermama 21.45 Ri-
porterek 22.10 Hírek 22.35 Manara felügyelő 23.25 Őrült szerelmesek

10.30 Szemtől szemben 11.00 Nemzetiségi hírek 11.15 Amikor Szlo-
vákiában a hoki volt az úr – 1999 12.15 Élő körkép 12.50 Folklórmű-
sor 13.20 Hegyikerékpármaraton  13.50 Autószalon  14.20 Lefújva
15.00 Bajnokok Ligájamagazin 15.25 Nemzetiségi magazin 16.00
Jégkorong-vb 2012 Lettország–Dánia 18.45 Mese 19.00 Jégkorong-
vb 2012. Finnország–Kazahsztán 21.45 Jégkorong-vb 2012. Orosz-
ország–Olaszország 23.30 A jégkorong-vb hírei

MARKÍZA
9.00 Rex felügyelő 9.55 Túl nagy fogás  11.40 Eltűntnek nyilvánítva
12.35 A farm. 15.30 Két pasi... 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Idő-
járás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Csehország és Szlovákia
hangja 22.25 Beugró 23.10 Hírek 23.35 Jackie Chan és a kínai kincs

JOJ
6.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi türténetek 9.55 A nagy házalakítás
10.55 Az egészséges táplálkozásról 12.00 Híradó 12.45 Az utolsó erőd
15.20 Éden Hotel 16.20 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Kockáztassa
egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek 21.30 A Geissen család 22.30 Éden Hotel

5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek 10.05 Mindenből egy van 11.00
Kékfény 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Marslakók 14.00 Hacktion  14.55 Angyali érintés 15.45
Capri – Az álmok szigete 16.45 MM 17.45 Everwood 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók 20.40 Doc Martin 22.15 Az ESTE

9.04 Rejtélyek... 9.25 A bűvös körhinta 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nye-
reg Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Arborétumok 11.05 Magyar pop
12.01 Hírek 12.25 Arcok és városok 13.05 Pecatúra 13.30 1100 év Eu-
rópa közepén 13.55 A névtelen vár 15.05 A Black Rose vár titka 15.25
MacGyver 16.20 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire
17.40 Robbie... 18.25 Rejtélyek... 18.45 A bűvös körhinta 19.00 Capri
20.00 Híradó 20.35 Angyali érintés 21.25 Maradj talpon! 22.15 2-s Retro 

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Köz-
beszéd  9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 1könyv 16.05 He-
uréka! Megtaláltam! 16.30 Térkép 17.00 Kisváros. Tévésor. 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Vivát Benyovszky!
20.00 Fanny és Alexander 21.45 Hírek 21.50 Dunasport 21.55 Kulti-
kon 22.50 Lamantin Jazz Fesztivál. 23.35 CSEMADOK 1949- 2009.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Vadak ura 3. 14.20 Marina, 64. 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 A tá-
bornok lánya 23.35 TotalCar

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Má-
sodik esély 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai
14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Te-
resa 18.30 Híradó 19.05 A gyanú árnyéka 20.00 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt  21.25 A mentalista 22.25 A Grace Klinika

STORY TV
12.20 McLeod lányai  13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 114. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok
18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 Szerencsekerék 21.00 Lost –
Eltűntek 23.00 NCIS 

13.35 Kaméleon – A renegát 15.20 Lassie 17.05 Házibuli 19.10 De-
fektes derbi 21.00 Csúcsformában 22.55 Az ügyfél. 

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok 9.15 Nyomtalanul 10.10
Ocean's Eleven – Tripla vagy semmi 12.15 A dadus 13.10 Gordon Ram-
say 14.05 Shark 15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul  18.35 Gordon Ramsay 19.35 Jó-
barátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Éden Hotel  22.20 CSI:
A helyszínelők 23.10 Doktor House

7.30 Építs házat, ültess fát! 8.00 Párharc  8.30 Családi vetélkedő 9.20
Rocca parancsnok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Slávia Kávézó 14.15 Vad angyal 15.00 Jégkorong-vb 2012
Szlovákia–Franciaország 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás  20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szem-
től szemben 22.05 Különleges ügyosztály 22.45 Éjszakai híradó 23.00
Sporthírek 23.05 Ki mond igazat? 23.55 Rocca parancsnok

10.30 Nemzetiségi magazin 11.00 Jégkorong-vb 2012 Kanada–Fe-
héroroszország 13.40 Jégkorong-vb 2012 Norvégia–Dánia 14.25 Kí-
sérleti kutya 15.00 Munkapiac-magazin 15.30 Ruszin magazin 16.00
Jégkorong-vb 2012. Csehország–Németország 18.45 Esti mese
19.00 Jégkorong-vb 2012. Egyesült Államok– Svájc 21.40 Jégkorong-
vb 2012. Svédország–Lettország 22.25 A jégkorong-vb kockái 22.55
Rendőrségi magazin 23.05 Autószalon

MARKÍZA
9.05 Rex felügyelő  10.05 Pszichopata az emeleten 11.55 Eltűntnek nyil-
vánítva 12.55 Sue Thomas: FBI 13.15 Mr. Bean 13.55 Egyről a kettőre
14.30 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 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.15
A farm. 21.45 Rendelő a rózsakertben 23.00 Híradó 23.25 Cobra 11 

JOJ
8.50 Panelházi történetek 9.55 A nagy házalakítás  10.55 Az egész-
séges táplálkozásról, 5. 12.00 Híradó 13.00 A Geissen család 14.00
CSI: Las Vegas-i helyszínelők  15.00 Éden Hotel 16.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi tör-
ténetek IX., 78. 21.30 Dr. Csont  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New
York-i helyszínelők .

5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bűnügyek 9.55 Magyarország, szeretlek!
11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Hrvatska
kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Marslakók, 51. 14.00 Gasztroan-
gyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM
17.45 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.12 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 On The Spot:
Törzsek.  22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Árnyékban harcolók 

9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.25 A bűvös körhinta 9.35 Enid
Blyton  10.05 A Nyereg Klub 10.30 Lizzie McGuire 10.55 Az irodalom
nyelve 11.00 Magyar válogatott 12.01 Hírek 12.25 Úton Amerika
felé 12.45 Motorsport magazin 13.10 Barangolások öt kontinensen
13.40 1100 év Európa közepén 14.05 2-s Retro  15.00 A Black Rose
vár titka 15.25 MacGyver 16.20 Enid Blyton 16.45 A Nyereg Klub
17.15 Lizzie McGuire 17.35 Robbie, a fóka, 26. 18.20 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 18.45 A bűvös körhinta 19.00 Capri – Az álmok szi-
gete 20.00 Híradó20.35 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon!

7.35 Kultikon  8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.00 1könyv 16.05 Hazajáró 16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Kántor  20.00 A Margherita
Bár barátai 21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.50 Kultikon 22.45 Bogányi
Gergely Chopin-műveket zongorázik 23.35 Kézjegy. Máthé Erzsi

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO TV 12.35 Az olajherceg Ném. kalandfilm 14.20 Marina,
15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben, 50. 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10
Jóban-rosszban  21.20 Doktor House  22.20 Született feleségek 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély, 171. 10.30
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 85. 14.15 Sarokba
szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa. Mex. sor.,
58. 18.30 Híradó 19.05 A gyanú árnyéka 20.00 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt  21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.30 Házon kívül 23.05 XXI.
század 23.40 Reflektor

STORY TV
12.20 McLeod lányai  13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 115. 15.05 Quinn doktornő  16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok
18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS  20.00 Szerencsekerék 21.00 A hi-
degsebész  22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS II.

13.40 Könyörtelen hajsza 15.15 Csúcsformában.  17.10 Smokey és a
Bandita 2. 19.05 Háborgó mélység. Am. katasztrófafilm 21.00 Fan-
tasztikus négyes. Am. akciófilm 23.00 Fegyvernepper

VIASAT
7.45 A nagy házalakítás 8.40 Gyilkos sorok 9.35 Nyomtalanul  10.30
Harlequin: Széttört álmok 12.15 A dadus  13.10 Gordon Ramsay
14.05 Shark 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul  18.35 Gordon Ramsay  19.35 Jó-
barátok  20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2. 22.20
CSI: A helyszínelők  23.15 Shameless 

7.40 Autószalon 8.10 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő
9.30 Amynek ítélve 11.05 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.45 Taxi. 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült sze-
relmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás  20.10 Felforgatókönyv 22.05 Hírek 22.25
Őrült szerelmesek 23.25 Amynek ítélve. 

9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.25 Ruszin magazin 11.05 Tibor
Biath-portré 11.30 Élő körkép 12.05 Kulturális körkép 12.10 Folklór-
műsor 12.45 Utak 13.10 Família.  13.40 Éjszaka az archívumban
14.45 A fehér vonalon 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz – pénz
17.00 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái
18.30 Mese 18.40 A szlovák nyelv kulisszatitkai 18.50 Tesztmagazin
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.05 Miklós atya Portréfilm
21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.00 Mun-
kapiac 22.20 Emília Vášáryová jubileumára. Jézus anyja. Tévéjáték

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő 10.20 Gyilkos csönd Am. thriller
12.10 Eltűntnek nyilvánítva 13.05 Mr. Bean 13.35 Egyről a kettőre 14.05
A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50
Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.15 Tra-
uma 23.10 Éjszakai híradó 23.35 Saját szakállára Cseh thriller

JOJ
6.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek  9.55 A nagy házala-
kítás 10.55 Egészséges táplálkozás 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek
21.30 Dr. Csont I.  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők

Hétfő, május 14 Kedd, május 1� Szerda, május 1�

TVműsorTVműsor május 14 - május 20Programajánló

1969 nyara. Elliot fülébe jut, hogy a
szomszédos város nem ad engedélyt
az ott tervezett fesztivál megtartására.
Felhívja a szervezőket és felajánlja a
családi motelt főhadiszállásnak.

Woodstock a kertemben • 23.25 • M2

Mr. Fishert holtan találják a műhe-
lyében. A férfi állítólag kétes üzel-
mekbe keveredett Irakban. Ezalatt
Jane magánakcióba kezd. Felbérel
egy rablót, hogy törjön be ...

A mentalista • 21.25 • rtl KlUB

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp
KOs

A szerelemben szerencsés vagy, mert
egy korábban kialakult, de különleges
izgalmakat és bizonytalanságot tarto-
gató kapcsolat most végre révbe ér.

BiKA
A munkahelyeden jól alakulnak a dol-
gok, óriási energiákat fektetsz a mun-
kába, ami megtérül. Ha vizsgáról, fel-
vételiről, állásinterjúról van szó, semmi
parára nincs okod.

iKreK
Egy régi ismerősöd szeretne közelebb
kerülni hozzád, de legyél óvatos, mert
a kapcsolati tőkédre áhítozik.

ráK
A kevesebb néha több. Mostanában
olyan erőszakosan viselkedsz, hogy
ha valaki találkozik veled, rögtön a
vészkijáratot jelző táblát keresi tekin-
tetével.

OrOszlán
Hátrább az agarakkal! Harcos ked-
vedben leszel a héten, de most nincs
semmi értelme az erőszakoskodás-
nak, kedvességgel többre mész!

szűz
A heti munka mintha utolsó csepp erő-
det is elhasznált volna. Ha már eddig
fittyet hánytál a figyelmeztető jelekre,
most végre okulhatnál abból, hogy
szinte mozdulni is alig vagy képes.

Mérleg
Akinek olyan barátai vannak, mint ne-
ked, akikre mindig számíthatsz, azt
sokan irigylik. Ráadásul ezek a bará-
tok olyan hírrel szolgálnak, amely bal-
zsamot jelent a lelkednek.

sKOrpió
A munkában jól mennek a dolgok,
még az is lehet, hogy ami korábban
abbamaradt, talán családi nyomásra,
az most újra kezdődik.

nyilAs
Házas- vagy élettársad, úgy tűnik,
nem igazán bír magával, megint pa-
rancsokat osztogat, amiből már ko-
rábban is eleged volt, de most lassan
megint kezd betelni a pohár.

BAK
Ha tartós kapcsolatban élsz, akkor elő-
fordulhat, hogy a partnered titkos uta-
kon jár, és megtörténhet, hogy nagyon
megégeti magát.

Vízöntő
Tejesen el vagy telve magaddal, úgy
gondolod, hogy amit csinálsz, az a 
tökéletes, az a jó, és hagyod magad
olyan emberek által befolyásolni, akik
nem a te javadat akarják.

HAlAK
Előfordulhat, hogy dőlni fog hozzád a
pénz, mégpedig egy korábban elkez-
dett dolog miatt. Igaz, hogy ezért min-
dent meg is tettél.

ÉSZAK-KOMáROM:
Klapka tér: Május 17-én Megemlékezés -
Klapka György tábornok, a komáromi vár
parancsnoka halálának 120. évfordulója.
Jókai Színház: Május 14-18-án 9.00 és
11.00  Szivárvány szép kapujában, május
14-én 13.00 Tetemre hívás, május 15-én
19.00 Tiszta szívvel, május 18-án 10.00
Süsü, a sárkány.
Csemadok Székház: május 14-én 17.30
órai kezdettel MUDr. Pálházy Béla előadása
a pajzsmirigy-betegség megelőzéséről.
Limes Galéria: Dúdor István terem: Déži
Gyula: Fafaragások. 
Városi Művelődési Központ, Vár út 1:
Egészség Klub: Május 14-én  18.00 szlovák
és magyar nyelven Különböző meditációs
technikák – aktív és passzív meditációk –
előadás gyakorlatokkal – Imi Mystic, szlovák
és magyar  nyelven.  Belépődíj: 2 €.
Tiszti pavilon díszterme: Hangverseny a
KANTANTÍNA női kamarakórus megalaku-
lásának 15. évfordulója alkalmából, május
18-án 18.00 órakor. Vendégek: Malý ná-
morníček gyermekkar, Komárom, Gaudium
vegyeskar, Komárom, Enthea női kamara-
kórus, Érsekújvár.
MOCCA Café and Bar: Május 19-én 19.00
órakor „AHOGY ESIK, ÚGY PUFFAN” - 
improvizációs showműsor. Akik „beugra-
nak”: Bandor Éva, Nagy László, Olasz Ist-
ván. Vendégek: Bárdos Judit és Mokos At-
tila. Beugró: 5 euró

DÉL-KOMáROM:
Monostori Erőd: VARÁZSLATOS SZÍNEK
VILÁGÁBA…- Aranyosi Szénássy Attila
képzőművész kiállítása, melynek megnyi-
tója május 11-én lesz, 16.00 órai kezdettel.
Megtekinthető május 25-ig. Május 25. Bor-
kóstoló a neszmélyi Szöllősi pincészet kí-
nálásában, 18.30 órától.
19.00 Szabadtéri színházi előadás a dunai
bástyában – musical est. Fellépők: Janza
Kata, Náray Erika, Vágó Bernadett, Mészá-
ros Árpád Zsolt, Egyházi Géza. Belépő:
3200,- Ft elővételben/ 3500,- Ft a helyszí-
nen.  Esőnap: 2012. május 27. 19.00.
Klapka György Múzeum főépülete:
Klapka György halálának 120. évfordulójára
rendezett „…. Klapka György a fővezére ”
című időszaki kiállítás. A múzeum saját
anyaga mellett Fenyvesi Csaba, Hermann
Róbert történész és Máday Norbert gyűjte-

ményéből származó korabeli metszeteket
mutatnak be az 1848-49-es szabadság-
harcról és az események komáromi vonat-
kozásairól. 
Arany 17 Rendezvényközpont, Arany Já-
nos utca 13: Siklósi József Ybl-díjas épí-
tész, Komárom Város főépítésze Eget és
Földet összekötni című kiállítása. 

Jókai Mór Városi Könyvtár, Táncsics M. u. 10:
Május 21-én 16.30 órakor  ÓCEÁNREPÜ-
LÉSEM TÖRTÉNETE 1981-BEN. Németh
Zsigmond óceánrepülő pilóta előadása,
Endresz György óceánrepülő hősi halálának
80. évfordulója alkalmából. Az előadás után
a megemlékezés virágait helyezzük el a
Vasmacska étterem parkolójában lévő Óce-
ánrepülők emléktáblájánál. 
Május 25-én 18.00 MAI ÍRÓK SZÍNPADA A
JÓKAI MOZIBAN. D.L. COBURN: KOPO-
GÓS RÖMI - tragikomédia 2 részben. Két
magára maradt ember, egy férfi és egy nő
találkozik egy különös helyen, egy különös
élethelyzetben. Szereplők: Moór Marianna,
Fillár István. Rendezte: Csiszár Imre.

MARTOS:
Feszty árpád Művelődési Park: Betyárok
bálja. Május 25-én 19.30 órától május 26-án
hajnali 4.00 óráig tart a garantáltan jó han-
gulatú bál, melyre szeretettel várják a szó-
rakozni vágyókat.  Martoson a Feszty Árpád
Művelődési Parkba várják pünkösd ünne-
pének előestéjén a betyárlegényeket, be-
tyárleányokat, haramiákat, pandúrokat és
menyecskéket. A bálon a megjelenés szi-
gorúan viseletben, illetve viseletes stílusú
ruházatban kötelező.

CSALLÓKöZARANyOS:
Május 19-én horgászverseny a Kakal tavon.
6.00 – 6.30 Gyülekező és sorsolás, 8.00 -
12.00 Verseny, 13.00 Eredményhirdetés.  A
nevezési díj: 10 €.

Humor

MÚZEuMI  VILáGNAP
A MÚZEuMOK HOSSZÚ ÉJSZAKáJA

2012. MÁjUS 1�.  •  10.00 – 2�.00 

A MÚZEuM FŐÉPÜLETE, Nádor u. 13:
10.0 - 23.00 A múzeum állandó kiállításainak, valamint a
„Merkur építőjáték modellek Jiří Mládek magángyűjteményé-
ből“ című időszaki kiállítás megtekintése.
10.00 - 13.00  A komáromi magángyűjtők III. találkozója (vas-
úti modellek, bélyegek, képeslapok, szalvéták, érmék, stb.)
11.00 Tolma Baranta csapat (Komárom), hagyományos ma-
gyar harcművészeti bemutató.
15.00 Reneszánsz táncok a  Charlotte tánccsoport előadásában
15.00 - 16.00 Merkur építőjáték - múzeumpedagógiai foglalkozás.
A MÚZEuM ÉS KöNyVTáR ÉPÜLETE, Nádor u. 8:
10.00 - 23.00 – A Képtár megtekintése – A 18-20. század első
felének művészete a Duna Menti Múzeum gyűjteményében.
10.00 - 23.00 Kocsis Ernő jubileumi kiállításának, valamint a
„Népi mesterségeink szépségei. Hagyomány és jelen“ c. idő-
szaki kiállítás megtekintése.
14.00 - 15.00 „Kis művészek“ – reprodukciók készítése a ga-
léria képeiről (alapiskolásoknak).
15.00 - 16.00 „Népi mesterségeink szépségei. Hagyomány és
jelen“ c.  időszaki kiállítás megtekintése szakvezetéssel.
ZICHy- PALOTA,  Klapka György tér 9:
10.00 - 23.00 A „Komárom 1848-1945“ és a „Komárom neves
szülöttei: Jókai Mór és Lehár Ferenc“ c. állandó kiállítások, va-
lamint az „Az idő fogságában – Régi órák Miron Mihalič ma-
gángyűjteményéből“ c. időszaki kiállítás megtekintése.
16.00 - 17.00 ‚Az idő fogságában“ - múzeumpedagógiai foglakozás.
17.00 - 17.30 “Vizes“ kutatásaim. Mi terem Dél-Szlovákia ka-
nálisrendszerében. – előadás.
18.00 - 18.30 „Komárom társadalmi élete a két világháború kö-
zött“ – előadás szakvezetéssel.
RÓMAI KŐTáR, VI.. bástya, Körút:
10.00 – 17.00 Az állandó kiállítás megtekintése.
BELÉPÉS INGyENES, www.muzeumkomarno.sk

Figyelj! Mutatom, hogy csináld!



1�
5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek  10.10 Van képünk hozzá 11.10
Kasszasiker 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Marslakók, 52. 13.55 Négy
szellem 14.50 Angyali érintés  15.40 Capri – Az álmok szigete. 16.35
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.12 Marslakók
20.40 Elcserélt lányok 21.30 FÁBRY 22.50 Az ESTE 23.25 Piszkos meló

9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.25 A bűvös körhinta 9.35 Enid
Blyton 10.05 A Nyereg Klub 10.30 Lizzie McGuire 11.00 Magyar retro
12.40 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.20 Zegzugos történetek
14.15 2-s Retro – Slágerek 15.10 A Black Rose vár titka 15.30 MacGy-
ver 16.20 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire 17.40
Robbie, a fóka 18.20 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 A bűvös kör-
hinta 19.00 Capri – Az álmok szigete  20.00 Híradó 20.35 Angyali érin-
tés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Hogy volt?!... 23.35 Nápolyi mulatságok

7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.35 Közbeszéd  9.00 Világ-Nézet
10.00 Család-barát 11.00 Pannon expressz  11.30 Térkép  12.00 Hír-
adó 12.20 Kívánságkosár 14.10 Hagyaték 14.40 Határtalanul magyar
15.10 Száműzött magyar irodalom 15.40 Magyar elsők 16.00 Múze-
umtúra  16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Közbeszéd 19.05 Fekete város 20.00 A veréb is madár  21.30
Kultikon 22.25 Hírek 22.25 Dunasport 22.35 MüpArt classic - Szergej
Nakarjakov és a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.10 EZO TV 12.45 Túlvilági papa  14.20 Marina, 66. 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
Csupasz pisztoly 2 1/2. 23.00 Aktív 23.30 Tények este

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Má-
sodik esély 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai
14.15 Sarokba szorítva 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Te-
resa18.30 Híradó 19.05 A gyanú árnyéka 20.00 Fókusz 20.45 Bará-
tok közt  21.25 Én, a robot

STORY TV
12.20 McLeod lányai I 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:
Nemezis 23.00 Frank Riva,7. 0.00 A cukorbáró, 13.

13.40 Smokey és a Bandita 2. Am. akcióvígjáték 15.35 Fantasztikus
négyes. Am. akciófilm 17.35 Thor, a legyőzhetetlen. Am. kaland- film
19.20 Lányok pórázon 21.00 True Lies – Két tűz között

VIASAT
7.15 A kifutó  8.05 A nagy házalakítás  8.55 Gyilkos sorok 9.55 Nyomta-
lanul  10.50 Columbo 12.15 A dadus 13.10 Gordon Ramsay  14.05 Shark
15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40
Nyomtalanul 18.35 Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok  20.30 Két pasi –
meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 22.20 CSI: A helyszínelők  23.10 Nikita 

7.40 Riportrek 8.10 Párharc  8.40 Családi vetélkedő 9.30 Amynek
ítélve 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Mun-
kapiac 13.50 Slávia Kávéház 14.30 Jégkorong-vb 2012. 2. negyed-
döntő 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 9. A osztály. Valóságshow 20.45
Családi vetélkedő 21.35 Doktor House  22.20 Éjszakai hírek, sport
22.45 Szemtől szemben 23.45 Amynek ítélve

8.55 Munkapiac 9.00 Nők klubja (ism.) 10.20 Magyar magazin (ism.)
10.50 Hírek magyar nyelven (ism.) 11.00 Fókusz – pénz (ism.) 11.45
Jégkorong-vb 2012. 1. negyeddöntő 14.30 Ügyintézés a hivatalokban
14.55 Rendőrségi magazin 15.05 Egyházi magazin 15.45 Horgászm-
agazin 16.15 Integrálj! 16.45 Romamagazin 17.15 Jégkorong-vb 2012
3. negyeddöntő 20.00 Jégkorong-vb 2012 4. negyeddöntő 22.45 A
jégkorong-vb kockái 23.20 Ökológiai magazin 23.45 ČT-híradó

MARKÍZA
9.10 Rex felügyelő V., 15/13. 10.10 Nem bújhatsz el Am. thriller 12.00
Eltűntnek nyilvánítva III., 19/10. 12.50 Hírek 12.55 Sue Thomas: FBI,
11. 13.55 Egyről a kettőre III., 23/8. 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11 XVI.
Ném. sor., 15/7. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi III., 24/2. 15.55 Hírek
16.00 NCIS VI. Am. sorozat, 25/15. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés
20.00 Sporthírek 20.15 A farm. Valóságshow 21.45 Rendelő a rózsa-
kertben VI. 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Cobra 11 XVI. Ném. krimisor.,
15/8.

JOJ
6.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek  9.55 A nagy házalakí-
tás 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 11. 22.30 Éden Hotel. Stratégiai játék 23.30 Gyilkos elmék

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 Euro 2012. Labdarúgó Eb-magazin 13.40 Tetőtől tal-
pig 14.10 A világ madárszemmel, 6/2. 15.05 Mackómentő akció. Am.
film 16.35 A Szövetség. Biblia-vetélkedő 17.30 Gasztroangyal 18.30
Szerencse- Szombat 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Idő-
járás-jelentés 20.10 Egy éjszaka a királlyal. Am. film 22.10 Ha volna
két életem… 23.55 Pénzt, vagy életet! Ang. akciófilm

8.55 Sandokan, 26/5. 9.20 Enid Blyton 9.45 A Nyereg Klub, 45. 10.10
Lizzie McGuire 11.00 KorTárs 11.25 Szerelmes földrajz 12.00 Marsla-
kók 14.15 Magyarország története. Konszolidációs és Trianon 14.45
Gyerekeknek 16.35 Hahó, Öcsi! Magy tévéfilm 18.00 Mi csoda I., 26/7.
18.25 A bűvös körhinta 18.35 Geronimo Stilton 19.00 Melissa és Joey,
17. 19.25 Waczak szálló II.1. 20.00 Híradó 20.30 Mackómentő akció.
Am. film 22.00 Munkaügyek – IrReality Show 22.55 TeleSport. Fe-
rencvárosi TC–FGSZ Siófok bajnokilabdarúgó-mérkőzés

8.15 Dsida Jenő 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 89/54. 10.00 Zarán-
dokutakon 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15
Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősök 13.10 Heuréka! Megtaláltam!
13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.05 Talpalatnyi zöld 14.40 Pannon
expressz 15.05 Hagyaték 15.35 Kulisszatitkok 16.10 Balkezes pisz-
tolyhős. Am. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Hogy volt?!
19.30 E. Knoblauch: A Faun. 21.40 MüpArt - K.L.B. – a Jazz Showcase
esti koncertje 23.30 Dunasport 23.45 A bőségszaru

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 Irigy Hónaljmirigy 20.30 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés
– döntő 23.30 Földrengés. 

7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.30 Asztro-show 11.30 Házon kívül
(ism.) 12.00 Autómánia 12.40 Női kézilabda – döntő 13.35 Lost – El-
tűntek 14.25 Castle.  16.30 Seriff az égből Ol. akcióvígjáték 18.30
Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik – 2012, élő 21.50
Oltári frigy. 23.50 Házasság a négyzeten. Am. vígjáték

STORY TV
7.15 Anne, 1. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.30 Alpesi Klinika.
Ném. sor., 2. 15.30 Rex felügyelő.16.30 Flipper legújabb kalandjai, 3.
17.30 Lassie. Kanad.–am. sor., 33. 18.00 Dolmen – Rejtelmek szigete.
Fr. kalandfilmsor., 6. 20.00 Késő bosszú. Am. akcióvígjáték 21.50
Orosz meló. Am. vígjáték 23.50 Top 50!

13.50 Folytassa, tanár úr! Ang. vígjáték 15.30 Én a vízilovakkal va-
gyok. Ol. film 17.25 Lányok pórázon. Fr.–ol. vígjáték 19.05 A házibuli
folytatódik 21.10 Dum és Dumber – Dilibogyók.  23.10 Sörcsata. 

VIASAT
7.05 Főzz élőben Gordon Ramsay-vel 9.05 Columbo: Kézirat vagy
halál 10.30 Szép remények  12.25 Szívek szállodája  13.15 Szex és
New York light 14.25 Éden Hotel 16.15 Lelkük rajta 18.25 Az új világ
21.00 Bölcsőd lesz a koporsód  22.55 B13 – A bűnös negyed. Fr. film

8.30 Sportvetélkedő gyerekeknek 8.55 Találd ki, ki hívott meg 9.25
Családi vetélkedő – speciál 10.20 Sós cukorka 11.45 9. A-osztály Va-
lóságshow 12.20 Autószalon 13.15 Jégkorong-vb. 1. elődöntő 15.45
A szerelem korszakai 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.55
Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 A Kennedy család 22.40 Sporthír-
adó 22.50 Grizzlymedveakció. Am. kalandfilm

8.35 Hétvége 9.05 Vadászmagazin  9.20 Energetika 9.50 Bolygónk I.
10.40 Hallássérültek tévéklubja 11.10 A cseh és szlovák építészet
11.35 Ügyintézés a hivatalokban 12.05 Öt perc múlva tizenkettő. Vita
12.55 Jeges álom 13.25 Krásna Ves Dok.film 13.55 Idősebbek klubja
14.30 Válogatás Eva Krížiková szerepeiből16.00 Kapura 16.45 Far-
mergazdaságok 17.00 Tesztmagazin  17.15 Jégkorong-vb 2012. 2.
elődöntő 20.00 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés, döntő 22.50 A
jégkorong-vb kockákban

MARKÍZA
7.35 Kincs, ami van 9.20 Jóbarátok 9.45 Bújj, bújj, szőke. 11.35 Cseh-
ország és Szlovákia hangja) 15.15 Zene és szöveg Am. vígjáték 17.35
Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50
Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 22.00 Terminátor 3

JOJ
8.55 Óriásrengés – Az óra, amely megrázta Japánt 10.00 A sötét-
ség határán. 12.20 Majd elválik Am. vígjáték 14.45 A méhek titkos
élete.  17.05 Dr. Dolittle 3. Am. vígjáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A lány, aki a tűz-
zel játszik Svéd–dán–ném. krimithriller 23.15 A halott túlélő Am.
thriller

6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 A
sokszínű vallás 9.50 Unitárius magazin 10.15 Református műsor
10.25 Az utódok reménysége 10.50 Kecskeméti református gyűj-
temény 11.05 Útmutató, 2/1-2. 12.00 Hírek 12.05 Szellem a pa-
lackból… 12.35 Anno. Mesél a Filmhíradó 13.10 Megöltek egy lányt.
Magy. fi lm 14.40 Út Londonba… 15.10 TeleSport – Sport7 15.50
TeleSport. Bp. Honvéd–DVSC bajnoki labdarúgómérkőzés 18.00 Rex
Rómában XII. Krimisor., 12/6. 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthí-
rek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – IrReality
show, 17–18. 22.25 A 13-as rendőrőrs Am.–fr. fi lm

7.15 Rajzfi lmsorozatok 8.35 Gyermekműsor 9.10 Keménykalap és
krumpliorr, 4/2. 10.05 Pocok, az ördögmotoros, 4/4. 10.35 Hahó,
Öcsi! Magy. tévéfi lm 12.15 Katolikus krónika 12.40 A sokszínű val-
lás 12.50 Unitárius magazin 13.20 Református műsor 13.25 Az utó-
dok reménysége 13.50 Református istentisztelet 15.05 WTCC
Túraautó-vb 16.20 Nagyon zene válogatás 17.35 P@dtársat kere-
sünk, 11/6. 18.30 A bűvös körhinta Fr. rajzfi lmsor., 45. 18.45 Ge-
ronimo Stilton II., 13/3. 19.05 4 összeesküvő és 1 temetés, 10/4.
20.00 Híradó, sport 20.30 Megöltek egy leányt. Magy. fi lm 22.00
Hátsó szándék Am. thriller 23.30 TeleSport. Budapest Honvéd–
DVSC bajnoki labdarúgómérkőzés

6.55 Barangolás - Észak- Görögországban 7.15 Szomori Dezső: Györ-
gyike, drága gyermek. Tévéfi lm 8.55 Magyar elsők 9.10 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében
11.00 Önkéntesek 11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.15 Élő népzene
12.40 Akadálytalanul 13.10 Csellengők 13.40 Határtalanul magyar
14.10 Arcélek. Finta József, műépítész 14.40 Hazajáró 15.10 Ka-
rinthy Frigyes: Így írtok ti. Magyar tévéfi lm 16.25 Szerető fi a, Péter
Magyar fi lm (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hír-
mondó 19.00 Önök kérték 20.00 Zenevonat Am. fi lm 21.55 Klub-
szoba 22.50 Dunasport 23.05 Félelmetes folyó Angol–kanad. fi lm

6.45 TV2-matiné 9.15 Nagy Vagy! 10.10 Beyblade 10.40 Egészség-
Mánia 11.10 Talpig nő 11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Stahl
konyhája 13.10 Több mint TestŐr 13.40 A kiválasztott – Az ameri-
kai látnok Am. sorozat, 20. 14.40 Monk – Flúgos nyomozó III., 49.
15.40 Bűbájos boszorkák V., 115. 16.40 Kongó. Am. vígjáték 18.30
Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és a végzet
temploma Am. kalandfi lm 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel 23.15 Elit
egység. Kanad. krimisor.,8.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.35 Törzsu-
tas 12.10 Míg a halál el nem választ 12.40 Tuti gimi V., 6. 13.35 Gos-
sip Girl – A pletykafészek I., 15. 14.30 Hetedik érzék, 12. 15.30 Tru
Calling – Az őrangyal I., 12. 16.35 A seriff és az idegenek. Ol. akció-
vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. XV. Ném. krimisor., 10. 20.00
A tiltott királyság Am. akciófi lm 22.00 Heti Hetes 23.20 Rocky Hor-
ror Picture Show. Ang.–am. vígjáték

STORY TV
8.00 Dallas, 193–194–195- 196. 13.00 Autogram 13.30 Miss Marple
– Éjféltájt. Ang. krimi 15.30 Rex felügyelő, 4. 16.30 Flipper legú-
jabb kalandjai, 4. 17.30 Lassie. Kand.–am. sor., 34. 18.00 Fehér le-
anderf. Am. fi lmdráma 20.00 Poirot: Randevú a halállal. Ang. krimi
22.00 Gyermeket vegyenek! Am.–kanad. fi lmdráma 23.50 Orosz
meló. Am. vígjáték

15.20 Dumb és Dumber – Dilibogyók. Am. vígjáték 17.20 Áldatlan
állapotban – Ugye szólsz, ha szülsz? Am. vígjáték 19.15 Az ember,
aki túl keveset tudott. Am. vígjáték 21.00 Kíméletlen bosszú. Kanad.
fi lm 22.45 Különösen veszélyes. Am. akciófi lm

VIASAT
6.30 Columbo: Az MM7- es robot. Am. krimi 7.50 Véznák kontra
dagik II., 9. 8.50 Anya, csak egy van!, 5. 9.20 EgészségŐr! 21. 9.50

A nagy házalakítás III., 81-82. 11.35 Trendközelben IV., 39. 12.05 Lel-
kük rajta. Am. fi lmvígjáték 13.55 Szex és New York light III. Am.
sor., 43-44. 14.55 Éden Hotel II., 43- 44. 16.50 Dupla vagy semmi
Am. vígjáték 18.55 Négy esküvő 2., 12. 20.00 CSI: Miami helyszíne-
lők X., 224. 20.55 A célszemély I., 11. 21.55 Kutyám, Jerry Lee 2.
Am. akcióvígjáték 23.45 Bölcsőd lesz a koporsód. Am. akcióthriller

7.15 Rajzfi lmsorozsatok gyerekeknek 8.35 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.05 A rejtelmes sziget, 13/1–2. 10.05 Ushuaia IV. – Gabun
– Uganda. Dok.sor., 2.. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ ké-
pekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Agatha Christie:
Apró családi gyilkosságok. Ang. krimisor. 14.45 Jégkorong-vb 2012.
Bronz mérkőzés 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek,
sporthírek, időjárás 20.10 Mellékhatások Ném. fi lmdráma, 2/1–2.
23.15 Sporthírek 23.25 Lefújva. A hétvége mérkőzései 23.50
Agatha Christie: Apró családi gyilkosságok. Ang. krimisor. (ism.)

8.45 Nemzetiségi hírek 8.50 Horgászmagazin 9.20 Kapura 10.05
Farmergazdaságok 10.20 Tesztmagazin 10.35 Aurel Stodolaportré
11.00 Família. Családi magazin 11.25 A sárkány negyedik feje. Me-
sejáték 12.55 Egyházi magazin 13.20 A szó 13.25 Folklórműsor
15.30 Az ész bajjal jár Tévéjáték 17.00 Amikor Szlovákiában a hoki
volt az úr – az 1995-es világbajnokság 15.00 Jégkorong-vb 2012.
Finnország–Egyesült Államok 18.00 Ószláv kulturális központok.
Dévény 18.30 Esti mese 18.50 Az animációs fi lmek bűvös világa
19.05 Kulturális körkép 19.15 Jégkorong-vb 2012 Döntő 22.15 A
jégkorong-vb kockái 22.50 Művészet 2012 23.20 Éjszaka az archí-
vumban

MARKÍZA
7.45 Leharcolt oroszlánok. Am.–ang. fi lm 9.50 Szupercsajok akci-
óban, 222/15. 10.45 Pretty Little Liars Am. sor., 22/3–4. 12.40 A
Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhiva-
tal. Polgárjogi ügyek 14.05 A szélvihar pokla Am. katasztrófafi lm
15.45 Hírek 15.50 Trója. Am.–ang. kalandfi lm, 2/1–2. 19.00 Híradó
19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.10 Csehország és Szlo-
vákia hangja Tehetségkutató 22.50 Az életről Cseh vígjáték

JOJ
7.25 Bújócska. Kanad.– am. krimi 9.30 Dr. Dolittle 3. Am. vígjáték
(ism.) 11.25 Egy csodálatos család. Am. sor., 20/11–12. 13.20 Nora
Roberts: Kék füst. Am. thriller 15.20 Gyilkos a családban. Kanad.
thriller Bonnie arról értesül, hogy férjének, Rossnak a volt fele-
sége,. Joan balesetet szenvedett kislányával, Amandával. Joan ha-
lála után a pár örökbe fogadja a nő árván maradt gyerekeit. 17.15
Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport,
időjárás 20.20 Die Hard 3. – Az élet mindig drága Am. akciófi lm
Fsz.: Bruce Willis 23.05 Tacho. Cseh fi lm

Csütörtök, május 1� Szombat, május 1� Vasárnap, május 20

egy éjszaka a királlyal •  20.10 • M1
Saul új területeket hódít meg, ám Sa-
muel próféta parancsa ellenére megkí-
méli az elfogott király életét. Sámuel
megöli a királyt, ám terhes feleségének
sikerül elszöknie.

Focianyu • 16.40 • tv2

Wendy Handler egyedül neveli a
lányát, Becca-t, akinek a foci a
mindene. Egy lánycsapatban ját-
szik, amelynek az edzője úgy tű-
nik, hogy lelép, ezért a csapat ed-
zését átadja egy olasz futballsz-
tárnak.

tiltott királyság • 20.00 • rtl KlUB

Jason kung-fu rajongó, gyakran
álmodik a Majomkirályról (Jet Li).
Chinatown zálogházában egy
botra bukkan, majom díszítéssel.
Amikor a bolt tulajdonosát lelövik,
az öreg Jason-ra bízza a botot.

5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek  10.05 FÁBRY 11.25 Tetőtől tal-
pig 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 P’amende. Roma kultúra 12.55
Esély 13.30 Marslakók, 53. (ism.) 14.00 Elcserélt lányok II., 22/12.
14.50 Angyali érintés 15.40 Capri – Az álmok szigete.  16.35 MM
17.40 Everwood II. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.12 Marslakók, 54. 20.40 Retró
kabaré 21.40 Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.04 Rejtélyek Tesz-vesz városban  9.25 A bűvös kör-
hinta, 43. 9.35 Enid Blyton 10.05 A Nyereg Klub, 44. 10.30 Lizzie
McGuire, 44. 10.55 Néprajzi értékeink 11.00 Magyar bulizene 12.01
Hírek 12.25 Magyar évszázadok 12.50 Magyar elsők 13.05 Hogy
volt?!...  14.30 Nápolyi mulatságok 16.00 A Black Rose vár titka 16.25
Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGuire 17.40 Robbie,
a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 A bűvös körhinta
19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó  20.35 Angyali érintés
21.20 Maradj talpon! 22.15 2-s Retro – Humor

7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Köz-
beszéd 9.00 Hogy volt?! 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30 Tér-
kép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Vannak vidékek 14.40
Munka-Társ 15.10 A kiskunok múzeuma 15.20 A Szépművészeti Mú-
zeum régi képtára 15.55 Ízőrzők 16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Ménes élet 20.00 Sándor
Mátyás 21.05 Dunasport 21.15 Kultikon 22.05 Napok, évek, századok

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 55. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20
Megasztár – döntő

7.50 Reggel 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Győzike. Valóságshow 10.30
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 87. 14.15 Sarokba
szorítva, 183. 15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa.  18.30
Híradó 19.05 A gyanú árnyéka, 5. 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 CSI: Miami helyszínelők22.25 Gyilkos elmék 23.35 Gyilkos elmék

STORY TV
13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere, 117. 15.05 Quinn
doktornő 16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai
19.00 Poirot novellák 20.00 Szerencsekerék 21.00 Született felesé-
gek 23.00 Doktor Addison

12.05 Nomád. Fr.–kazah kalandfilm 14.10 Háború a Földön. Am. sci-fi
16.20 True Lies – Két tűz között.  19.00 Tengerre, tata! Am. vígjáték
21.00 Tiszta játszma. Am. akciófilm 22.40 Döntő jtászma. 

VIASAT
7.15 A kifutó 8.05 A nagy házalakítás 9.00 Gyilkos sorok 9.55 Nyomta-
lanul 10.45 Columbo: Az MM7- es robot 12.15 A dadus 13.10 Gordon
Ramsay 14.05 Shark 15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul 18.35 Gordon Ramsay 19.35 Jóba-
rátok  20.30 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 B13 – A bűnös negyed
22.55 CSI: A helyszínelők 23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 

7.45 Irány a kert! 8.10 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő
9.30 Amynek ítélve 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad an-
gyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munka-
piac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Poplegendák Tublatanka 22.20 Éjszakai hírek 22.33 Sporthíradó
22.40 A sötétség ideje Ol–szerb–ang. filmdráma

9.05 Nők klubja 10.30 Romamagazin 11.05 ...amíg lélegzem, remélek
(ism.) 11.40 Élő körkép 12.15 Tavaszi játékok Folklórműsor 12.50 Ház
a szederfa alatt. 14.25 A múzeumok világnapja 15.20 Integrálj! (ism.)
15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz  16.55 Szlovákok a nagyvilág-
ban 17.25 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30
Mese 18.40  Emília Vášáryová 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyel-
ven 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Bolygónk 20.55 Família 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Munkapiac 22.05 Milk. Am. életrajzi film

MARKÍZA
9.30 Rex felügyelő V., 15/14. 10.30 Apokalipszis 10,5. Am. kataszt-
rófafilm, 2/1–2. 14.00 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi III., 24/3.
15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A
farm. Valóságshow 21.25 Bad Boys 2. 

JOJ
6.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek9.55 A nagy házalakí-
tás 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, 16. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 A sötétség határán
22.45 Éden Hotel 23.45 Éjszaka a paradicsomban

Péntek, május 1�

B13 - A bűnös negyed • 21.20 • ViAsAt 3
A B-13 Párizs bűnös negyede, az alvi-
lágot a maffia uralja. Damien a rendőr-
ség elit alakulatához tartozik, aki azt a
feladatot kapja, hogy férkőzzön be a ne-
gyed legerősebb bandájába.

Frank Drabin (Leslie Nielsen) visz-
szatér, hogy megint megmentse a
világot. Ezúttal a probléma az ener-
gia-üzletágban adódik. Ráadásul
újra feltűnik az egykori nagy szere-
lem is, a láng ismét fellobban.

Csupasz pisztoly 2 1/2  • 21.20 • tV2

kErESzTrEJTvéNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később május 23-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA
előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

Egy erősen kopaszodó férfi bemegy a patikába.  - Tudna valamit
ajánlani, hogy legalább ezt a pár szál hajamat megtarthassam? 
– kérdezi a gyógyszerésztől. (A folytatást lásd a rejtvényben!)
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Chevrolet Cruze 1,8 LTZ
5 ajtós, gyártási év: 2011, 0 km

Chevrolet Cruze 1,6 LT+
5 ajtós, gyártási év: 2011, 0 km

Opel Zafira 1,7 CDTi
7 szem

élyes, gyártási év: 2009,
0 km
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4 ajtós, gyártási év: 2011, 0 km
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ÖkölvívásKézilabda

ABoxingOne 2012
sorozat hétvégi

találkozóján, győzel-
mük esetén, már kar-
nyújtásnyira kerül-
hetnek a bajnoki cím
megvédéséhez a Ko-
máromi Cápák. El-
lenfelük, a Győri Pa-
tent Gladiators ed-
dig szintén veretlen
a bajnokságban, te-
hát a győztes csa-
patnak az utolsó for-
dulóban egy döntet-
len is elég lehet a
bajnoki cím meg-
szerzéséhez. Az egy-
fordulós bajnokság
utolsó mérkőzését
Debrecenben vívja
majd meg a komá-
romi csapat.

A hazai csarnok elő-
nyét élvező, címvédő
komáromi klub elnöke
Győrfi Roderik, így
látja az esélyeket:
„Természetesen, győ-
zelmi hangulatban vár-
juk a találkozót, de
azért abban legyünk
biztosak, hogy győri
ellenfelünk is mindent
el fog követni, hiszen ő
is versenyben van a
végső győzelemért.
Feltételezem, hogy a
győriek lényegesen
megerősítik csapatu-
kat, így nem minden-

napi élményben lehet
majd része a közön-
ségnek. Most igazán
szükség lesz a híres
komáromi hangor-
kánra, versenyzőink
buzdítására. Amennyi-
ben győzünk, úgy
szinte már biztosra ve-
szem a bajnoki cím
megvédését. Debre-
cenben, ugyanis min-
denképpen győzni
akarunk. Csapatunk a

már megszokott felál-
lításban várja győri el-
lenfelét” – mondta el
lapunknak a klubel-
nök. 

Szombaton, 19 órai
kezdettel, tehát min-
den valószínűség sze-
rint olyan mérkőzést
láthat az igényes ko-
máromi közönség,
amilyet talán még a ta-
valyi döntő sem múl-
hat felül. 

Akár a bajnoki cím 
sorsa is eldőlhet 

Eredmények:
Csallóközaranyos – Kassa 35:25
(14:11)

Az idény utolsó hazai mérkőzésén,
Talár edző lányai jó játékkal szerezték
meg a két bajnoki pontot. Igaz, egy
ideig eltartott, míg magukra találtak,
hiszen a 20. percben még a vendé-
gek vezettek 7:6 arányban. Ekkor
Szabó „vette hátára a mérkőzést”, és
zsinórban dobott öt góljával elindította
győzelmi útjára a csallóközi csapatot.
A második félidő, már kizárólag csak
a hazai csapatról szólt, akik kemény-
ségben is felvették a versenyt ellen-
felükkel. Ennek Turza látta kárát, akit
törlesztésért végleg kiállítottak a já-
tékvezetők. 

Hazai góldobók: Olajos M. 9,
Szabó és Pažúrová E. 8-8, Turza 5,
Zakál 3, Kasznár 2.  

Besztercebánya – Naszvad/Ímely 36:26
(20:15)

A Bízik – Šulanová páros nélkül pá-
lyára lépő naszvadiak/ímelyiek nem
voltak könnyű helyzetben a listave-
zető pályáján. Tény ugyanis, hogy a
besztercebányaiak múlt heti, csalló-

közaranyosi vereségük után nagyon
akartak bizonyítani, és ez meglátszott
játékukon is. Annak ellenére, hogy
érezhetően jobbak voltak, bizonyára
nem lett volna szükségük a bírói tá-
mogatásra, ami helyenként a hazai
szurkolók arcára is mosolyt varázsolt.
A vendégekére már kevésbé, hiszen
apró szabálytalanságok után Oláhot
és Szabót is végleg kiállították, ami
eléggé durva beavatkozás volt a mér-
kőzés folyamatába. 

A bajnokság utolsó fordulójában,
szombaton 18 órai kezdettel ismét
rangadó lesz a Vlahy Jenő Sport-
központban, ahol a hazaiak Csalló-
közaranyos csapatát fogadják.

Vendég góldobók: Haris E. és
Molnár B. 9-9, Oláh 3, Haris Sz. és
Szabó 2-2, Kelemen 1. 

Az előző fordulóból: 
Naszvad/Ímely – Senica 25:21
(14:11)

Hazai góldobók: Haris E. 6, Šula-
nová, Szabó és Molnár A. 3-3, Molnár
B. 2, Vass, Kelemen és Haris Sz. 1-1.      

-dm- 

Birkózás

Régiónk dobogósai: 
Gyermek – fiúk:
24 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
38 kg: 1. Kovács Nikolasz (Madar)

3. Mészáros Péter (Gúta)
45 kg: 3. Tóth Gergely (Madar)
Ifjabb diákok:
35 kg: 1. Hulmann Nikolasz 

(Spartacus)
2. Kürthy Márió (Gúta)
3. Lengyel Tamás 

(Spartacus)

Idősebb diákok:
68 kg: 1. Štefankovič Kevin (Gúta)
76 kg: 1. Papp Lajos (Madar)
85 kg: 2. Papp Lajos (Madar) 
Kadettek:
63 kg:  1. Csicsó Zoltán (Madar)

3. Beňadik Ronald 
(Spartacus)

66 kg: 2. Csicsó Zoltán (Madar)
78 kg: 1. Sipka Norbert (Naszvad)

2. Bári Patrik (Spartacus)
100 kg: 3. Lajsz Dominik (Madar)

Gyermek – lányok: 
36 kg: 1. Turančíková Anett 

(Naszvad)
Ifjabb diáklányok:
3. Žideková Erika (Marcelháza)

Idősebb diáklányok:
3. Janovic Petra (Marcelháza)
Férfiak:
130 kg: 1. Rajos Csaba (Madar) 
Csapatversenyben: 1. Madar 6.
Gúta 8. Spartacus 10. Naszvad

SSPPoorrtt  
Olajos Milada befejezi aktív pályafutását?

Hazai győzelem a XII. Polgármesteri Kupán 
Madaron, immár 12-ik alkalommal rendezték meg az egyre nagyobb

népszerűségnek örvendő, Polgármesteri Kupáért folyó küzdel-
meket. Már hagyományosan, a versenyen öt ország 27 csapata képvi-
seltette magát 126 versenyzővel. A csapatok versenyében immár ki-
lencedszer léphettek fel a dobogó legfelső fokára a hazai, Kohút Milán
vezetőedző által irányított hazai versenyzők. A díjakat Édes István pol-
gármester, a verseny fő védnöke adta át az arra érdemes sportolóknak. 

A dobogó legfelső fokán a győztes hazai csapat edzője Kohút Milán

Acsallóközaranyosi női kézilabdázás egyik ikonja Ola-
jos Milada, mélyen fontolóra vette aktív pályafu-

tásának befejezését. A múlt szombati kassaiak ellen
vívott találkozó után, amelyen Milada 9 góllal járult
hozzá csapata győzelméhez, a szurkolók nagy
meglepetésére, kisebb házi ünnepség keretében
a klubvezetés virággal és emlékplakettel köszönte
meg a kiváló játékos több mint húsz éves játékát
a klubban. A község nevében Varjú Éva polgár-
mester mondott köszönetet Olajos Miladának. Is-
merve azonban a lelkes kézilabdázó sportszerete-
tét, talán mindkét aktus kissé elhamarkodott volt. Mi
bízunk abban, hogy Olajos Miladát még fogjuk látni
csallóközaranyosi mezben…



RÉGIÓBAjNOKSÁG 
KFC – Bánovce n/B. 1:0 (1:0),

Mészáros 
Vendég helyzettel kezdődött, és

vendég helyzettel végződött a talál-
kozó. A kettő között azonban nagy
volt a hazai fölény, és bizony csak a
csatárok tehetetlenségén múlott,
hogy a vendégek nem távoztak na-
gyobb arányú vereséggel. Főleg az
első félidő volt a hazai szurkolók
szempontjából élvezhető. Kár, hogy
Mészáros gólján kívül nem kellett a
vendég kapusnak többször is kiha-
lásznia a labdát a hálójából. A má-
sodik félidőre a játék ellaposodott,
bár a hazaiak további helyzeteket
dolgoztak ki. Az utolsó percben a
vendégek kis híján pontot raboltak

olyan mérkőzésen, amelyen inkább
egy méretes zakóra voltak érettek.
Rusina kapus azonban résen volt,
és bár minimális gólkülönbséggel,
de a három bajnoki pont Komárom-
ban maradt. 

IV. LIGA
Ekel – Felsőkirályi 4:0 (2:0), Fa-

ragó 2, Ábrahám, Bogyai
A mérkőzés folyamán a vendégek

egyetlen lövést küldtek a hazai kapu
felé, ami eléggé sokat elárul a talál-
kozó mikéntjéről. A hazai játékosok
szinte versenyt futottak, ki is tud na-
gyobb helyzetben hibázni, és ebből
adódtak egészen komikus helyzetek
is, ami a szurkolók szemével nézve,
azért nem volt annyira nevetséges. A

SSPPoorrtt  2012. május 14.2 3
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1. Želiezovce 25 17 1 7 67:29 52
2. Imeľ 25 14 3 8 68:43 45
3. Nesvady 25 14 3 8 52:34 45
4. Hont. Vrbica 25 12 6 7 37:22 42
5. Čaka 25 12 6 7 37:34 42
6. Bešeňov 25 12 4 9 47:33 40
7. Kalná n/Hr. 25 11 6 8 38:29 39
8. Bánov 25 12 2 11 39:36 38
9. Komjatice 25 11 3 11 36:41 36

10. Kozárovce 25 10 4 11 42:47 34
11. Marcelová 25 9 6 10 46:35 33
12. Tvrdošovce 25 9 4 12 41:38 31
13. Hurbanovo 25 7 6 12 31:52 27
14. Tlmače 25 7 3 15 26:51 24
15. Svätý Peter 25 7 2 16 31:69 23
16. Chotín 25 6 1 18 39:84 19

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 23 17 4 2 73:33 55
2. Keszegfalva 23 16 5 2 54:25 53
3. Perbete 23 15 3 5 63:30 48
4. Šrobárová 22 13 3 6 52:31 42
5. Bátorkeszi 22 13 2 7 43:24 41
6. Búcs 23 11 2 10 57:45 35
7. Izsa 23 10 3 10 42:37 33
8. Madar 23 8 4 11 41:49 28
9. Dulovce 22 8 3 11 47:37 27

10. Gúta „B“ 23 6 7 10 59:48 25
11. FK Activ 22 7 2 13 43:60 23
12. Lakszakállas 22 7 2 13 37:68 23
13. Nemesócsa 22 6 3 13 30:73 21
14. Pat 22 4 3 15 28:58 15
15. Vágfüzes /Kava 23 4 2 17 22:73 14
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Dunamocs 21 18 0 3 89:28 54
2. Tany 20 17 2 1 78:10 53
3. Marcelháza „B“ 21 17 1 3 98:32 52
4. Nagykeszi 20 10 2 8 48:30 32
5. Őrsújfalu 19 9 5 5 35:21 32
6. Bogya/Gellér 20 9 3 8 47:48 30
7. Nagysziget 20 9 3 8 32:45 30
8. Martos 21 9 2 10 41:46 29
9. Bogyarét 21 6 2 13 41:65 20
10. Csicsó 19 6 2 11 30:62 20
11. Dunaradvány 20 3 4 13 32:54 13
12. Megyercs 20 2 3 15 15:83 9
13. Ifjúságfalva 20 0 3 17 12:74 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjÚSÁGIAK
1. Hetény 20 12 0 8 63:37 36
2. Nemesócsa 18 11 1 6 68:35 34
3. Perbete 18 9 2 7 54:48 29
4. Tany 19 9 2 8 43:39 29
5. Dulovce 18 9 1 8 46:58 28
6. Keszegfalva 21 8 3 10 62:60 27
7. Őrsújfalu 19 8 2 9 51:45 26
8. Lakszakállas 19 8 2 9 42:39 26
9. Madar 18 4 1 13 36:104 13

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 15 12 2 1 64:10 38
2. Cs.-aranyos 15 11 2 2 87:33 35
3. Madar 14 9 2 3 64:19 29
4. Naszvad 16 7 2 7 57:25 23
5. Ímely 14 7 2 5 39:33 23
6. Nemesócsa 15 6 2 7 25:44 20
7. Tany 15 5 1 9 33:39 16
8. Perbete 14 4 2 8 43:62 14
9. Hetény/Őrsújfalu 15 4 1 10 17:54 13

10. Keszegfalva 15 1 0 14 17:127 3

és hozzáállással elégedett vagyok” –
mondta el lapunknak Zdenko Kršte-
ňanský, a sörgyáriak edzője.

További eredmények: Bánov –
Komjatice 1:3, Kozárovce – Tvrdo-
šovce 4:1.

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

badnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Perbete – Vágfüzes/Kava 2:0

(1:0), Lakatos M., Bódis
Végig nagy fölényben játszottak a

hazaiak, a vendégek szinte semmit
nem alkottak a 90 perc alatt, kizáró-
lag a védekezéssel voltak elfoglalva.
Ellenkezőleg, a jó formában lévő
perbeteiek szépen adták a labdát,
de gólhelyzetekben ők is sokat hi-
báztak. 

Búcs – Madar 3:1 (1:0), Kovács
2, Sánta – Csicsó R.

Az örökifjú Sánta góljával vezettek
a hazaiak egészen a találkozó 80.
percéig. Ekkor Kovács növelte az
előnyt, de 4 perccel a mérkőzés
vége előtt szépítettek a vendégek,
és az egyébként is jó színvonalú,
izgalmakban bővelkedő találkozó
kezdett kicsúcsosodni. Kovács
azonban újabb góljával megnyug-
tatta a kedélyeket.  

Gúta „B“ – Keszegfalva 2:3
(1:0), Zahorec, Szabó – Bagin 3  

„Amit Beták játékvezető művelt a
mérkőzés második félidejében, olyat
még hosszú pályafutásom alatt nem
láttam. A 48.percben egy büntetőte-
rületen kívüli szabálytalanságot be-
vitt a tizenhatosba, miközben két já-
tékosunkat is kiállított. Miťko és
Varga most sem tudják, miért jutot-
tak a kiállítás sorsára. Ekkor hét per-
cig állt a játék, végül a gyengén ját-
szó vendégek belőtték a megítélt
büntetőt és játszottunk tovább. Ami-
kor 2:3-ra szépítettünk, a játékve-
zető ismét fura dolgokat kezdett mű-
velni, természetesen a vendégcsa-
patot segítve. Sajnálom, hogy szur-
kolóinknak végig kellett nézniük ezt
a szégyenletes játékvezetést” –
mondta el lapunknak Ferencz
László, a gútai fakó vezetője. Úgy
gondoljuk, ehhez nem kell különö-
sebb kommentár. 

Lakszakállas – Csallóközara-
nyos 1:3 (1:2), Inczédi T. – Jandás,
Gál, Szalai 

A minden szempontból jobb ven-
dégek megérdemelten vitték el a há-
rom bajnoki pontot Lakszakállasról,
bár meg kell mondani, hogy a lelkes
hazaiak az utolsó percig becsülettel
küzdöttek.

FK Activ – Dulovce 2:4 (1:1),

Csonka 2 – Šmida, Kliský, Góri,
Banda 

„Rájárt a rúd“ a komáromi csapatra.
Öt játékost voltak kénytelenek nélkü-
lözni kezdőcsapatukból különböző
okoknál fogva, így mindössze 11 játé-
kos állt rendelekzésükre. Közülük is
egy az első félidőben megsérült, és
ez bizony nem kecsegtette őket nagy
ambíciókkal. Mindezek ellenére, az
első félidőt még ők nyerték meg 1:0
arányban. A tapasztalt vendégek
azonban nagyon effektív helyzetki-
használásuknak is köszönhetően,
nem hagyták magukat becsapni, és
magabiztos győzelmet arattak. 

Izsa – Nemesócsa 5:0 (2:0),
Smolka 3, Vörös 2

Az alacsony színvonalú találko-
zón, magabiztos gíyőzelmet arattak
az izsaiak. Igaz, ők sem játszottak
jól, de végül sikerült ilyen arányban
legyőzniük a végtelenül szimpatikus,
sportszerűen küzdő nemesócsai-
akat. 

Pat – Bátorkeszi 1:2 (1:0), Sza-
kács – Száraz T, De La Cruz 

Az első félidőt még bírták erőnlé-
tileg a hazaiak, és az eredmény is
ennek megfelelően alakult szá-
mukra. A másodikban is ugyan be-
csülettel küzdöttek, de a vendégek
nagyobb tapasztalata megérdemelt
győzelmet eredményezett szá-
mukra. 

Šrobárová – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Ifjúságfalva – Martos 1:3 (1:0)

Vendég gólok: György, Csongrád A.,
Jóba T.

Őrsújfalu – Marcelháza „B” 1:2
(1:0), Lőrincz Lóránt – Viderman,
Obložinský M.

Nagykeszi – Nagysziget 4:1
(2:1), Molnár 2, Szűcs (11 m), Boros
- Šumický

Csicsó – Bogya/Gellér 4:3 (0:3),
Klánik, Fitus, Nagy T, Polgár G. – Ja-
kubec, Végh (11 m), Ledeczky V. (11
m)

Bogyarét – Dunaradvány 4:2
(2:1), Hrotko, Gubica, Leczkési,
Nagy – Vörös, Križan

Dunamocs – Megyercs 10:0
(7:0), Pálik 3, Tóth P. 2, Lajos T., Šu-
lák, Bábi, Gula, Marikovec

Tany – szabadnapos volt. 
TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
Nemesócsa – Keszegfalva 7:0

(2:0), Toncsenka 3, Hipp és Molnár
2-2

Lakszakállas – Őrsújfalu 5:0
(0:0), Fraňo E. 2, Fraňo N., Benedek
F., Győri 

Tany – Dulovce 8:0 (3:0), Cseh,
Bozsaky és Decsi 2-2, Keszegh, Vel-
sitz 

Perbete, Hetény és Madar – sza-
badnaposak voltak. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Tany – Ímely 2:0 (1:0), Nagy 2
Naszvad – Madar 1:4 (1:1), Bôžik

– Bak 2, Sebők, Csintalan 
Nemesócsa – Keszegfalva 3:2

(1:1), Szűcs 2, Kecskés – Rafael J.
és öngól 

Lakszakállas – Hetény/Őrsújfalu
9:0 (2:0), Stanko 5, Császár 2, Ko-
vács, Macejko 

Ismét csak minimális gólkülönbséggel tudtak győzni a komáromi li-
lák hazai pályán, pedig ellenfelük a kiesés elkerüléséért küzd. Ennek
ellenére, magával a játékkal különösebb probléma nem volt, de a csa-
tárok gólképtelensége már-már égbekiáltó. A IV. ligában szinte meg-
állíthatatlan az ekeli csapat, de most a gútaiak is rendesen kitettek
magukért, hiszen az utóbbi hetek „bevehetetlen várában” voltak si-
keresek. A nagymegyeriek két perccel a találkozó vége előtt kapták
a mindent eldöntő gólt Negyeden, pedig több jó helyzet is adódott
számukra a mérkőzés folyamán.  Az ötödik ligában az ímelyiek haj-
tották végre a legnagyobb fegyvertényt, hiszen a listavezető zselíziek
pályájáról hozták el a három bajnoki pontot. Nem kevésbé értékes a
naszvadiak nagy arányú győzelme Zsitvabesenyőn. Az ógyallaiak
hazai pályán szereztek egy pontot, míg a marcelháziak idegenben
nem bírtak a már-már padlót fogó tolmácsiakkal. A szentpéteriek 80
percig tartották magukat, de végül mégis szomorúan kellett elhagy-
niuk a pályát, hogy a hetényiek helyzetét már ne is elemezzük. A Te-
rületi Bajnokságban nagy valószínűséggel megkezdődött az, amitől
féltünk. A gútai fakó és a keszegfalvaiak összecsapásán a játékvezető
volt a főszereplő, a hazaiak állítják, hogy durva sérelem érte őket, és
vendégeik kizárólag a játékvezetőnek köszönhetik győzelmüket.
ugyanígy panaszkodtak a komáromi Activ vezetői is, bár ők nem vi-
tatták a vendégek jogos győzelmét. Nos, kedves TLSZ, mi lesz még
itt a bajnokság végéig? A második osztályban különösen a csicsói
mérkőzés volt érdekes, ahol a hazaiak 0:3-ról fordítottak a Bo-
gya/Gellér ellen. A tanyiak üldözői hozták az eredményeket, így egyre
érdekesebben alakul a második osztály élvonala.  

vendégek igencsak elégedettek le-
hettek ezzel az eredménnyel, hiszen
játékuk alapján, vereségük akár két-
számjegyű is lehetett volna.   

Diószeg – Gúta 0:1 (0:1), Zu-
zula

Az első félidőben a viharos szél is
segítette a gútaiakat, és nagy ha-
marjában három remek helyzetet is
kihagytak, ami eléggé „megfogta” a
hazaiakat. A 42. percben aztán a
balhátvéd Zuzula, nagy kirándulásra
szánta el magát.  „Állandó állomás-
helyéről” elindulva végigcselezte az
egész diószegi csapatot, és belőtte
– ahogy az később kiderült – csa-
pata győztes gólját. A második fél-
időben kissé feltámadtak a hazaiak,
de egy újabb hazai baki vetett véget
rohamaiknak. A hazai kapus bünte-
tőterületen kívül ütötte el a labdát
Magyar elől, és mehetett zuha-
nyozni.  

Negyed – Nagymegyer 1:0 (0:0)
Igaz, a hazaiak támadtak többet,

mégis a vendégek előtt adódott há-
rom ordító helyzet, amelyeknek ki-
hagyása végül döntőnek bizonyult. A
nagymegyerieknek mindenképpen
győzniük kellett, hogy megtartsák
esélyüket a második hely megszer-
zésére, a találkozó második félide-
jében nagy offenzívába kezdtek,
amikor a találkozó 88. percében a
hazaiak egy gyors ellentámadásból
belőtték győztes góljukat. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Hetény – Cseke 0:4 (0:2)
Vészesen süllyed a „hetényi hajó”.

Hiába voltak jobbak a hazaiak lab-
datartásban, ha gólokat csak a ven-
dégek lőttek. Igaz, ehhez kellett két
óriási kapushiba is, de a fociban ez
így van, általában a gólok mindig va-
laki hibája után esnek… 

Zsitvabesenyő – Naszvad 1:4
(0:1), Molnár A. 3 (1 – 11 m), Hen-
gerics 

Szervezetten, nagyon jól játszottak
a naszvadiak, aminek meg is lett az
eredménye. A hazai csapat nagyon
sportszerűen fogadta el a számára
szokatlan hazai vereséget, a játék-
vezetés is csillagos egyest érdemel.   

Hontfüzesgyarmat – Szentpéter
3:0 (0:0)

A találkozó 80.percében még 0:0
volt az eredmény, és a vendégek
kezdték elhinni, hogy itt még… Az
ominózus 80. percben aztán az
egyik hazai csatár lőtt egy óriási gólt,
úgy jó 25 méterről, és a vendégek
számára elkezdődött a vég. Az első
félidőben Hudák kapus ugyan meg-
mentette csapatát néhány góltól, de
az utolsó tíz percben már az ő káp-
rázatos védése sem segített. 

Zselíz – Ímely 2:3 (1:2), Török,
Kender, Kováč

Magas színvonalú, izgalmas mér-
kőzést vívott a két csapat. A vendé-
gek hozták az utóbbi mérkőzéseken
mutatott formájukat, aminek a lista-
vezető nem igazán találta az ellen-
szerét. Ami nagyon fontos volt ezen
a találkozón, a játékvezetők is hagy-
ták focizni a két csapatot, és valóban
csak a legszükségesebb esetekben
avatkoztak közbe. Az ímelyiek győ-
zelme teljesen megérdemelt. 

Tolmács – Marcelháza 2:2 (1:2),
Németh és öngól

Ha a vendégek 5 percnyi játék
után 5:0 arányban vezettek volna, a
helyzetet ismerő szurkolók nem is
lettek volna nagyon meglepődve. A
végére azonban meg kellett eléged-
niük az egy bajnoki ponttal, ami
egyértelműen a csapat felelőtlen já-
tékáról vall. „Azt hittem, rosszul le-
szek. Ha ezt a padlón lévő Tolmácsot
nem tudjuk gólokkal megverni, ak-
kor kit?” – tette fel a költői kérdést
Gálffy Géza klubelnök. Milyen igaza
van az elnöknek! 

Ógyalla – Garamkálna 1:1 (0:1),
Pajtinka 

Nagyon jól kezdődött hazai szem-
pontból a találkozó, aztán egy gyors
ellentámadásból a vendégek sze-
reztek vezetést. A második félidőben
állandósult a hazaiak fölénye, Paj-
tinka góljával sikerült az egyenlítés
is, de közbejött egy teljesen felesle-
ges kiállítás a hazai csapatból, ami
lényegesen visszafogta a hazai le-
génységet. „Innen kezdve inkább a
középpályára összpontosítottunk, hi-
szen jobb az egy pont, mint a semmi.
Pedig nagyon áhítottuk a győzelmet,
és eléggé közel is voltunk hozzá.
Aminek viszont örülök, hogy kezd ki-
alakulni a csapat arculata, a játékkal

Mészáros Ádám (lila-fehérben) szerezte csapata győztes gólját (KFC - Bá-
novce n/B. 1:0) Fotó: Uno Photo, Drozd Milán

Az ógyallaiak (sárgában) balszerencsés körülmények között döntetleneztek hazai pályán.(Ógyalla - Garamkálna 1:1)
Fotó: www.knfoci.sk

Botrányos mérkőzés a gútai fakó otthonában. Mi lesz még itt, kedves TLSZ?  

Naszvad és Ímely idegenben győztek
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Hétvégi focimenü
FELNŐTTEK

2012. május 19. (szombat) 17 órakor: Gúta – Ekel (IV. liga), Marcelháza
– Ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Nagysziget – Őrsújfalu (Területi Baj-
nokság II. osztály) 2012. május 20. (vasárnap) 10.30 órakor: Nemesó-
csa – FK Activ (Területi Bajnokság) 17 órakor: Nagymegyer – ČFK (IV.
liga), Naszvad – Tolmács, Ímely – Kozárovce, Szentpéter – Zsitvabe-
senyő (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Šintava (V. liga
– Déli csoport), Pat – Madar, Bátorkeszi – Izsa, Dulovce – Lakszakállas,
Csallóközaranyos – Gúta „B”, Keszegfalva – Šrobárová, Vágfüzes/Kava
– Búcs, Perbete – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság), Megyercs – Bo-
gyarét, Dunaradvány – Csicsó, Bogya/Gellér – Nagykeszi, Marcelháza „B”
– Ifjúságfalva, Martos – Tany, Dunamocs – szabadnapos lesz.   
Ligásaink idegenben: Léva – KFC (Régióbajnokság), Tardoskedd – He-
tény (V. liga – Keleti csoport)

TERÜLETI BAJNOKSáG – IFJÚSáGIAK 
2012. május 19. (szombat) 17 órakor: Madar – Tany, Dulovce – Lak-
szakállas, Őrsújfalu – Nemesócsa. 2012. május 20. (vasárnap) 14.30
órakor: Keszegfalva – Perbete. Hetény – szabadnapos lesz.   

TERÜLETI BAJNOKSáG – DIáKOK 
2012. május 19. (szombat) 14.30 órakor: Madar – Tany, Ímely – Lak-
szakállas, Hetény/Őrsújfalu – Nemesócsa. 2012. május 20. (vasárnap)
12.30 órakor: Keszegfalva – Perbete. Csallóközaranyos és Naszvad –
szabadnaposak lesznek.  

Meghívó

Úszás

Karván, ezen a hétvégén rendezik meg első ízben 
a Dunakorzó – Duna Duatlon versenyt, 

amely egyben a Szlovák Kupa 5. fordulója is lesz. 
Időpont: 2012. 05. 19. (szombat) 
Versenyszámok: 5 km futás - 20 km kerékpározás - 2,5 km futás
Kategóriák: Ifjabb és idősebb diákok, nők, férfiak, veteránok, juniorok
Program: 8,30-10,00 a versenyzők nevezése az Ifjúsági Klubban

10,00 - versenyek
13,30 eredményhirdetés

Jelentkezés: Ing. Duka Gábor, Tel : 0905 469 233
E-mail: duatlon.dunajsky@gmail.com

Eredmények:
Ďurenková Natália (2000)
50 m gyorsúszás: 41. hely, ideje 40:56
50 m hátúszás: 2. hely, ideje 53:29
čéryová Adela (2001)
50 m gyorsúszás: 44. hely, ideje 41:81
50 m hátúszás: 24. hely, ideje 48:25
50 m pillangóúszás: 21. hely, ideje 52:59

100 m hátúszás: 18. hely, ideje 1:43,01
100 m gyorsúszás: 38. hely, ideje 1:35,67
Bielik Kevin (2002)
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 33:71
100 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 1:15,72
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 41:99
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:32,73
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 37:53
100 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 1:31,99
200 m vegyes úszás: 1. hely, ideje 3:04,18 
udvardi László (2003)
100 m mellúszás: 14. hely, ideje 2:09,39
50 m mellúszás: 17. hely, ideje 57:18
Kardhordó Richárd (2003)
50 m mellúszás: 7. hely, ideje 49:91
50 m pillangóúszás: 8. hely, ideje 57:08

Akomáromi Delta Úszóklub versenyzői már hagyományos résztvevői
a pozsonyi Orca Cup nemzetközi versenynek. A nemrég megren-

dezett XVI. évfolyamon öt versenyzővel vettek részt  Michal Knihár és
Béber Károly edzők, miközben a léc igencsak magasra volt téve, hiszen
7 ország 69 klubjának mintegy 700 úszója jelentette a konkurenciát. Kü-
lönösen a 10 éves Bielik Kevin teljesítménye emelkedett ki, aki hét
számban állt rajtkőre, és valamennyi számban aranyérmet szerzett. Sőt,
teljesítménye alapján különdíjban is részesült, amelyet nem más, mint
a pekingi olimpia egyik úszósztárja, a kenyai Jason Dunford adott át a
komáromi fiúnak. Nem kevésbé figyelemre méltó Kardhordó Richárd
eredménye is 50 méteres mellúszásban, aki hetedik helyével a legjobb
szlovákiai versenyző volt. 

Bielik Kevin: hét arany
és egy különdíj

A komáromi Delta Úszó-
klub versenyzői a XVI. Orca
Kupán. Balról jobbra Bielik
Kevin, Kardhordó Richárd,
Udvardi László, Ďurenková
Natália és Čéryová Adela.

Több sportág mellett, amelyek kénytelenek voltak a tél folyamán
szüneteltetni versenyeiket, megtörtént az idénynyitás a vízimoto-

rosoknál is. A Szlovák Bajnokság első versenyét a pozsonyi „Arany-
homok” tavon rendezték meg, amelyről természetesen nem hiányoz-
hattak a komáromi Lodiar és Kormorán Vízimotoros Egyesületek ver-
senyzői sem. Azoké a kluboké, amelyek kétségkívül a szlovákiai vízi-
motorozás legjobbjai közé tartoznak. Erről tanúskodik az idény első
versenye is, amelyen jobb rajtot a Lodiar versenyzői vettek, hiszen há-
rom arany- és egy bronzéremmel gazdagították éremgyűjteményüket.
A Kormorán Európa- és világbajnokai, Mirko Bazinský és Peter Šte-
fanovič bronz-, illetve ezüstérmet szereztek a nyitányon. Amint az az
eredményekből is kitűnik, az OSy 400 kategóriában a komáromi ver-
senyzőknek nincs igazi ellenfelük. 

Eredmények:
0-350 kategória: 1. Ifj. Szabó János (Lodiar)

OSy 400 kategória: 1. Szép Csaba  (Lodiar)
2. Peter Štefanovič (Kormorán)
3. Mirko Bazinský (Kormorán)

FV 500 kategória: 1. Sarkadi Sándor (Lodiar)
3. id. Szabó János (Lodiar)

Nyitány a gyorsasági
vízimotorosoknál is 

Az FV 500 kategória eredményhirdetése: Két Lodiar versenyző is a dobo-
gón: Sarkadi Sándor és id. Szabó János 


