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Egy férfi testét
vetette partra a Vág

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Revitalizálják
a Singellő egyetlen
parkját

Vonatpótló buszok
a Pozsony–Komárom
vonalonAmúlt hétvégén tragédia történt a Ne-

mesócsához közeli Komáromi kaná-
lisnál. Az 54 éves férfi a házától 300 mé-
terre vesztette életét, miután autójával a
kanálisba zuhant.

Božena Bruchterová, a nyitrai rendőrfőkapi-
tányság szóvivője lapunknak elmondta: „Ď.
Igor szombaton este Škoda Felícia személy-
gépkocsijával tartott haza a szomszéd köz-
ségből. A gátőr az úton eddig ismeretlen okok
miatt a kanálisba repült, ahol a személygép-
kocsi a tetején állt meg. A férfit másnap (va-
sárnap) a reggeli órákban találták meg. A ha-
lál beálltának pontos oka majd a boncolás
után fog kiderülni.“ ssy

A kanálisba fulladt a gátőr

Egyre
agresszívabb
házaló ügynökök

Egyik nem régi számunkban fog-
lalkoztunk a házaló ügynökök néha
alattomos, lakosságot félrevezető
„ügyeskedéseivel”. Akkor egyik ked-
ves olvasónkat arról győzték meg
cseles módon, hogy érdemes ener-
giaszolgáltatót váltani, hiszen kizá-
rólag az általuk kínált lehetőség az,
ami megoldja valamennyi problémá-
ját. Olvasónktól elkérték az előző
szolgáltató által kiállított egyik szám-
lát, az azon feltüntetett összeget át-
írták az új szerződésbe, és ő csak az
elégedett ügynök távozása után
vette észre, hogy „csöbörből vö-
dörbe” esett. Az ügy végül „happy
end“-del végződött, mivel olvasónk
élt állampolgári jogával, így az új
szolgáltató kénytelen volt visszaállí-
tani az eredeti állapotokat. Most egy
újabb tisztességtelen ügynöki tevé-
kenységre hívták fel figyelmünket ol-
vasóink. Folytatás az 5. oldalon

Az élelmiszer-segélycsomagok kiosztása körüli bonyodalomról hetilapunk már több ízben is be-
számolt. Az illetékesektől mindig ígéretet kaptunk, hogy már Komárom is sorra kerül és a rá-

szorulók megkapják a húsz kiló lisztet és ugyanennyi száraztésztát. Azonban úgy tűnik valahol
mindig elakad az intézkedés és a polgárok joggal lehetnek dühösek. Folytatás 2-3 oldalon

Komáromnak nem jut?

Járásunk legtöbb községében már kiosztották a csomagokat

Hidegnek bizonyult járásunkban a
múlt pénteki reggel. Ógyallán a he-

lyi mérőállomáson mínusz 6,3 fok ta-
lajmenti fagyot mértek a műszerek, ez-
zel a településen megdőlt az 1952-es
hidegrekord. Több más állomáson is
fagyot mértek, néhol még két méterrel
a föld felett is - többek között Gyűgyön.
Pavol Faško klímakutató elmondta,
Ógyallán korábban mínusz három fok
volt a leghidegebb hőmérséklet, amit
ezen a napon mértek, s most ez az ér-
ték dőlt meg. st

Megdőlt
a hidegrekord
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Komárom

Dunaradvány

Komárom egyik városrészében
a Singellőben egyetlenegy

park található, az élelmiszerbolt és
a volt „Bástya kocsma” előtt. Ez a
terület nem éppen a legmegfele-
lőbb állapotban van, gazos, elha-
nyagolt és rendezetlen. A város-
rész képviselője, Varga Tamás
ezért a ZZG nonprofit szervezettel
együtt egy alapítványhoz pályáza-
tot nyújtott be, amely segítséget
nyújt egy zöld oázis kiépítésében.

„Ezt a parkot át kell alakítani egy
rendezett, pihenésre is alkalmas hely-
lyé, ahol a nyugdíjasok, de a kisgye-
rekes anyukák és minden itteni lakos
is kellemes környezetben leülhet meg-
pihenni, nyugodt, szép környezetben
elbeszélgethet szomszédaival, isme-
rőseivel, hiszen ilyen központi pihenő-
park a Singellőben még nincs. Örö-
mömre szolgál, hogy a tervem meg-
valósításába bekapcsolódtak Kollár
Zoltán és Hajabács Mária vállalkozók
is, akik sokban segítik majd a park és
környékének átalakításával kapcsola-
tos munkálatokat. Mivel a terület vá-

rosi tulajdonban van, ezért kértem a
városi hivatal engedélyét is, amit a
polgármester úrtól meg is kaptam. Te-
hát felújítjuk a járdákat, kihelyezünk
szemétkosarakat, pihenésre szolgáló
padokat és felújítjuk a helyi buszme-
gállót. Továbbá több virágot, díszbok-
rot, sövényt és fát ültetünk ki, és rend-
betesszük a park szélén lévő utat. De
természetesen nem feledkezünk meg
a gyerekekről sem, akiknek egy hintát
állítunk fel. A munkálatokat a napok-
ban kezdjük el, és számításom szerint
a nyárra el is készül.”

„A park revitalizációjának egy má-
sik apropója is van“ mondta el a kép-
viselő „A Singellő szlovák megfele-
lője a Letecké pole, amely abból ered,
hogy a múlt században, a harmincas
évek végén ezen a területen többek
között a fehérvári repülőszázad repü-
lőgépei szálltak le. Ezért a park kö-
zepén egy repülőgép-makettet sze-
retnénk felállítani, amely emlékez-
tetné a mai generációt ezen érdekes
eseményre” – mondta végezetül
Varga Tamás. ssy

Revitalizálják a Singellő egyetlen parkját

A park jelenlegi állapotában

A revitalizációs terv

Május 12-én, szomba-
ton hajnalban két isme-
retlen tettes betört a
dunaradványi postára,
a betörés során elvit-
ték magukkal a posta
trezorját, melyben a nem
hivatalos információk szerint
7 ezer euró volt.

A betörők azonban nem pihentek sokáig, mivel másnap az
Érsekújvár járásbeli szímői posta terzorját is elvitték. A me-
nekülés közben azonban balesetet szenvedtek. A szintén lo-
pott BMW típúsú személygépkocsival Alistál és Albár között
ütköztek egy Peugeot típusú gépjárművel. A Peugeot de-
fektet kapott és nekiütközött a betörők gépkocsijának. A
BMW sofőrje a zsákmányt hátrahagyva elmenekült, a másik
autó sofőrje pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Az, hogy a két betörés összefüggésben van-e, a rendőrség
nem erősítette meg, amíg a nyomozás le nem zárul. -ga-

PPeecchheess  ppoossttaaii  bbeettöörrőőkk

Egy férfi holttestet vetett partra a Vág Komáromnál,
Nagyharcsás városrésznél múlt szombaton. A rend-

őrség az ismeretlen férfi személyazonosságának meg-
állapításához kéri a lakosság segítségét.

A férfi 192 cm magas, közepes testalkatú, kopaszodó,
arca borostás, haja barna, őszülő. Kivehető fogprotézise
van. Az orvosi szakvélemény szerint 65 év körüli lehetett, bal
alkarján egy horgonyt ábrázoló tetoválást találtak. 

Szürkéskék pamutnadrágot, kékeszöld kockás inget,
szürke zoknit és fekete cipőt viselt. Ingzsebében cigaretta-
papírt találtak.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki a leírás alap-
ján felismeri a férfit, hívja a 158-as számot, keresse fel bár-
melyik rendőrőrsöt, vagy írjon a krpznr@minv.sk e-mail
címre. A férfi fényképe nem közölhető. KR PZ

Egy férfi testét vetette
partra a Vág

Vonatpótló buszok 
a Pozsony–Komárom vonalon
Május 22-én (kedden) és 23-án

(szerdán) vonatpótló autóbu-
szok szállítják majd az utasokat a
Pozsony–Dunaszerdahely–Komá -
rom vasútvonalon – tájékoztatotta
lapunkat Aleš Ondrůj, a RegioJet
járatait üzemeltető Student Agency
csoport kommunikációs igazgatója.

Folytatás az 1. oldalról
Járásunkban elmondhat-

juk, hogy majd´ minden vá-
ros és község lakosai már
megkapták az élelmiszer-
csomagot, csak a Komárom-
ban élő rászorulók nem. Így
megint mentünk egy kört,
hogy hol történhetett újfent
valami fennakadás. Első
utunk a komáromi városi hi-
vatal szóvivőjéhez, Králik Ró-
berthez vezetett. A sajtószó-
vivőnek az alábbi kérdése-

ket küldtük el: Milyen fejle-
mények vannak a segélycso-
magok kiosztásának ügyével
kapcsolatban városunkban?
Komáromban megkapják-e a
rászorulók az élelmiszercso-
magot? Ha megkapják, mi-
kor történik meg a kiosztás?
Azonban lapzártánkig nem
kaptuk meg a válaszokat,
mint ahogy azt már meg-
szokhattuk, a város válaszra
sem méltatja hetilapunkat.
Így felmerül bennünk a kér-

dés, hogy a városvezetés mi-
ért nem akarja tájékoztatni a
lakosságot, hogy ők mit tud-
nak az ügyről?

Mivel válasz nélkül marad-
tunk, így felkerestük a Kari-
tasz Komárom nonprofit
szervezetet. Itt Nataša Hos-
nédlová, a szervezet veze-
tője válaszolt kérdéseinkre:
„Sajnos semmi új fejlemény-
ről nem tudok beszámolni az
üggyel kapcsolatosan. Jó-
magam, a város alpolgár-
mestere Novák Béla Tamás
és a szociális és közigazga-
tási főosztály vezetője Du-
bány Katalin tárgyalásokat
folytattunk és egy levelet in-
téztünk az illetékes minisz-
tériumhoz. Amíg nem ka-
punk a levelünkre választ,
addig csak türelemmel tu-
dunk várakozni, azonban
annyit megígérhetek amint
megérkezik a válasz a
DELTA olvasóit tájékoztatni
fogom.“

Azonban az esetnek van
egy újabb „csavara“. A jelen-
legi földművelésügyi minisz-
ter Ľubomír Jahnátek felje-
lentést tett az élelmiszerse-
gélyek kapcsán. A büntető-
jogi eljárást ismeretlen sze-

mély ellen indították. Robert
Fico miniszterelnök szerint
az összegyűjtött információk
arra mutatnak, hogy valaki
ügyeskedett a Radičová-kor-
mány által foganatosított,
legszegényebbeknek szánt
liszt- és tésztakiutalással
kapcsolatban, pontosabban
a program meghosszabbí-
tása érdekében kötött szer-
ződésről volt szó. Ľubomír
Jahnátek földművelésügyi
miniszter elmondása szerint
elődje, Simon Zsolt viseli a
felelősséget az ügyben, mi-
vel annak jelöltje, Vadim Ha-
raj írta ugyanis alá a kérdé-
ses szerződést. A miniszter-
elnök és a miniszter szerint
sincs rendben, hogy az élel-
miszerről továbbra sem le-
het tudni semmit, ráadásul
az élelmiszert előállító Euro-
mills társaságnak vissza kel-
lene szolgáltatni az 1,2 mil-
liós kauciót. Simon Zsolt el-
mondta, hogy véleménye

szerint az illetékesek nem is-
merik ki magukat a témában,
és a figyelmet akarják elte-
relni a valódi problémákról.
Simon Zsolt állítja, hogy a
hónapok óta húzódó ügy
megoldását mindig is szor-
galmazta, ráadásul még
márciusban felhívta utódja fi-
gyelmét arra, hogy azt minél
előbb meg kell oldani a kau-
ció visszatartásával. „Teljes
mértékben visszautasítom a
vádakat” - tette hozzá.

A helyzet tehát nem ró-
zsás, és nem tudunk mást
tenni, csak kivárni. Ahogy a
nonprofit szervezet vezetője
elmondta mindenképp tájé-
koztatjuk olvasóinkat a fejle-
ményekkel kapcsolatosan,
és ha kapunk válaszokat a
városnak elküldött kérdése-
inkre, akkor azokat is lekö-
zöljük.

Szénássy Tímea
Kép: Farkas Adél, 

Bajcsi Éva

Komáromnak nem jut?

Nemesócsára is megérkezett 
Kiosztották a lisztet és a tésztát Nemesócsán az elmúlt héten. Egyes önkormányza-

tok összefogásának köszönhetően az említett községben is megtörtént az élelmi-
szersegély-csomagok kiosztása. A húsz kilogramm nullás lisztből és húsz kilogramm to-
jás nélküli tartós száraztésztából álló élelmiszercsomagot minden rászoruló igényelhette.
Nemesócsán 340 személy volt jogosult erre a segély-formára, ebből 217 nyugdíjaskorú
és 96 szociálisan rászorult egyén át is vette az élelmiszercsomagot. De voltak olyanok
is, számszerint 27-en, akik nem szándékoztak élni ezzel a lehetőséggel és nem vették
át a lisztet és a tésztát. -pint-

Megyercsen is kiosztották 
Jó néhány községben már megkapták az élelmiszersegély-csomagokat az arra rá-

szorulók. Ebben a vonatkozásban az elmúlt szerdán Megyercs  is sorra került, és  zök-
kenőmentesen lezajlott az élelmiszersegély-csomagok osztása. Molnár Zoltán polgár-
mester szervezésében folyamatosan osztották ki a hivatal dolgozói a csomagokat. Nem
kellett lépcsőt mászni, a munkanélküliek előzékenyen segítették az idős és rászorult la-
kosok eljutását az átvételi helyre. A sikeres együttműködésnek köszönhetően 142 nyug-
díjas és 72 szociálisan rászorult személy vehette át a csomagot. A szállítmányt a köz-
ség saját költségén hozatta el a faluba. -pint-

Szakmai egyeztetésre 
készül az MKP és a
Most-Híd
Döntés született a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja

(MKP) és a Most-Híd között tartandó találkozó ke-
reteiről és annak várható időpontjáról.

"A találkozóval kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy szak-
mai szintű tisztázó beszélgetésre kerítünk sort" - mondta
el Berényi József, az MKP elnöke. Hozzátette: az MKP tár-
gyalóbizottsága a párt elnökségének tagjaiból áll össze és
a küldöttséget Szigeti László alelnök vezeti majd. Berényi
leszögezte: az MKP ragaszkodni fog ahhoz, hogy a tár-
gyalás részét képezzék a párt országos tanácsa által áp-
rilis 17-én megfogalmazott napirendi pontok, de termé-
szetesen a tárgyalópartnereik által felvonultatott témákról
is hajlandóak egyeztetni.

Az MKP javaslata szerint a találkozónak "semleges te-
rületen", a CSEMADOK központi székházában kellene lét-
rejönnie Pozsonyban. A találkozó időpontját illetően Be-
rényi József annak a véleményének adott hangot, hogy az
egyeztetésre május végén, "a csíksomlyói búcsú után"
(május 26.) kerülhetne sor.

A közel egy hét múlva esedékes találkozó előzménye-
ihez tartozik, hogy az MKP április 21-én a párt országos
tanácsának legutóbbi ülésén összefogást sürgető felké-
réssel fordult a szlovákiai magyar társadalmi és politikai
szervezetekhez. Ennek kapcsán egy 9 pontos nyilatko-
zatot fogalmaztak meg az összefogás elveiről és célkitű-
zéseiről. Ezt levélben jutatták el az említett szervezetek-
hez, köztük a Most-Hídhoz párthoz.

A nyilatkozatban a célkitűzések sorában többek között
megemlítették, hogy meg kell teremteni Dél-Szlovákia
önerőre alapuló gazdasági programját, meg kell szün-
tetni a régió - a kormány részéről eddig tapasztalt - disz-
kriminációját, s meg kell őrizni a Selye János Egyetem és
a magyar nyelvű közoktatás státusát. Az MKP összefogást
sürgető felkérésre a napokban válaszolt a Most-Híd.

Berényi József szerint a találkozó során több téma is te-
rítékre kerülhet. "Mindenképpen meg kell vitatnunk a he-
lyi önkormányzatokban uralkodó viszonyokat is" - szö-
gezte le a politikus arra hivatkozva, hogy több MKP-s pol-
gármestertől olyan információkhoz jutottak, miszerint a
Most-Híd képviselői részéről "állandó támadásoknak van-
nak kitéve." A párt elnöke hozzáfűzte: amennyiben or-
szágos jelentőségű témákról szeretnének véleményt cse-
rélni, akkor arról is beszélni kell, hogy milyen viszonyok
uralkodnak egy-egy önkormányzaton belül. mti

Bósza békemenetet
szervez
Bósza János komáromi civil békemenetet szervez

a szlovák-magyar megbékélésért, a jogegyenlő-
ségért és az önrendelkezésért. Tervei szerint Komá-
romból gyalog indul el Pozsonyba, s csatlakozásra
buzdít mindenkit.

Bósza János honlapján és az egyik közösségi portálon
közölte, május 25-én reggel Komáromból indul az általa
szervezett békemenet, s május 28-án a délutáni órákban
érkezik meg Pozsonyba, a Grassalkovich palota elé, a
Béke szökőkútjához, ahol gyertyát gyújtanak a szlovák-
magyar megbékélésért, a jogegyenlőségért és az önren-
delkezésért. Útja során megáll Nagymegyeren, Duna-
szerdahelyen és Somorján, ahol elbeszélget a polgárok-
kal jogainkról. Felhívásában arra buzdít mindenkit, ve-
gyen részt a békemeneten gyalogosan, vagy autóval a
menet után. b

Azért van szükség vonatpótló buszokra, mert a
Szlovák Államvasutak (ŽSR) rendkívüli karbantar-
tási munkálatokat végeznek az említett szakaszon. 

A RegioJet továbbá felhívja utasai figyelmét,
hogy az említett napokon 20-25 perces késések le-
hetnek, s a vonatpótló buszokon korlátozott lehe-
tőség van kerékpárok, babakocsik, illetve tolókocsis
utasok szállítására. ssy

Fo
tó

:s
os

ó



Szabó Csilla pedagó-
gus, az őrsújfalui ÉS?!

Színház rendezője az ama-
tőr színjátszó mozgalom
elkötelezett híve. Két hét
múlva, június 4-én kezdő-
dik Dunaszerdahelyen, a
Duna Menti Tavasz, a gyer-
mek bábosok és színját-
szók országos fesztiválja,
melynek zsűrijében ő is
helyet foglal. Először erről
faggattam.

• Évek óta zsűritag vagy
a Duna Menti Tavaszon.

- A találkozások miatt vá-
rom a fesztivált. Vannak em-
berek, akiket évente egyszer
látok, és már most nagyon
örülök nekik. 

• Az országos gyermek-
fesztivál után egy héttel
kezdődnek a 49. Jókai Na-
pok. 

- Ott leszünk, de nem a
versenyműsorban, hanem
off-programként. Úgy volt,
hogy új előadásunk premi-
erje éppen az idei Jókai Na-
pok hetében lesz Százha-
lombattán. Egy héttel csúsz-
tattuk a bemutatót, így kísé-
rőprogramként játsszuk
majd Fazekas István száz-
halombattai jogász, író, költő
Elvíra című színművét. Az
idén februárban ő nyerte a
Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület Jókai-díját.

• Hol találkoztatok?
- Balatonfüreden. Három

éven keresztül volt ott egy
színházi projekt, európai
uniós pénzekből. Az utolsó
évben kiírtak egy drámaírói
pályázatot. Az Elvíra nyert. A
szerző pedig felkérte az ÉS?!
Színházat, hogy mutassuk
be. Vállaltuk. A magyaror-
szági romahelyzet sarkalatos
problémáit taglalja a darab.
Néhány ponton változtattunk.
Szerintünk a nyomorból fa-
kadó bűnözés sokkal általá-
nosabb jellegű, mintha csak
a romákra korlátozódna.

• Nyáron sok dolgotok
lesz. Július 9-én indul kéz-
műves táborotok Csalló-
közaranyoson, július 16-án
kezdődik hét határban hí-
res színjátszó táborotok
ugyanott. Július 7-én,

szombaton pedig fesztivált
rendeztek.

- Ekhós szekéren lesz a
címe, és reggeltől másnap
hajnalig falusi színjátszók
előadásai várják majd az ér-
deklődőket Erdélyből, Nyá-
rasdról, Lakszakállasról, de
ott lesz a komáromi Gimisz
Dikákszínpad is. Mi A hely-
ség kalapácsa és A bajusz
című előadásainkat játsszuk.

• Ősszel lesz 20 éves az
ÉS?! Színház. Készültök?

- Weöres Sándor: Bolond
Istók című darabját visszük
színre, és azzal nevezünk
majd az 50. Jókai Napokra.
Abban reménykedünk, hogy
meglepetésként valaki fel-
újítja düledező kultúrházun-
kat. Szép ajándék lenne.

Bárány János
Fotó: Virágh Mária
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POZVÁNKA
Mesto Komárno v spolupráci s Mestom Komárom pozývajú 

širokú verejnosť na
ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU 

dňa 25. mája 2012 o 10.00 hod.,
ktorá sa bude konať v rámci realizácie cezhraničného projektu 

s názvom „Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií 
a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich

spoločný koordinovaný rozvoj”. Bude prezentovaný 
„SPOLOČNÝ STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT

OBOCH MIEST“.
Miesto konania: Univerzita Hansa Selyeho – konferenčná sála

Hradná 2, Komárno 945 01
Účasť na konferencii je bezplatná, ale podmienená registráciou.

Bližšie informácie a registrácia: 035/7730 105,
secretary@rrakn.sk

MEGHÍVÓ
Észak-Komárom városa Dél-Komárommal (HU) együttműködve

szeretettel meghívja a nyilvánosságot 
ZÁRÓ KONFERENCIÁRA

2012. május 25-én 10 órai kezdettel
a határon átnyúló projekt kapcsán:  „Komárno és Komárom 
városok területrendezési dokumentumainak és fejlesztési 

programjainak összehangolása közös összehangolt fejlődésük
érdekében”. „KÖZÖS STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI 

DOKUMENTUM” kerül bemutatásra.
Helyszín: Selye János Egyetem - Konferenciaterem, 

Hradná 2, Komárno 945 01
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ és regisztráció: 035/7730 105,
secretary@rrakn.sk

... 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

SOŠ – SZKi,  Dunajský rad 138, Kravany nad
Dunajom zverejňuje zámer prenajať priestory v
budove  školy  o výmere 18 m2 - PRiESTOR NA
PREVÁDZKOVANiE ŠKOLSKÉHO BuFETu  NA
DOBu NEuRčiTú: OD   01. 09. 2012. Minimálna
cena 15 €/ m2 . V prípade záujmu Vaše cenové po-
nuky zasielajte na adresu školy do 07. 06. 2012,
do 12,00 hod.  v označenej obálke: „NÁJOM“ .

Bližšie informácie. na tel. č.: 035/777 81 19

• A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket keres csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás minden pénteken 9-től 12-ig. 

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

Molnár Csaba: „A rendes ember” című filmjének forgatásán

Folytatás az 1. oldalról
Több dél-szlovákiai tele-

pülésen kezdtek nagyobb
számban megjelenni a Tele-
kom Slovakia házaló ügynö-
kei, akik a Magio TV na-
gyobb arányú elterjedését
tűzték ki célul. Ezzel nem is
lenne különösebb gond, hi-
szen olyan szolgáltatásokat
kínálnak, amelyeket sok ház-
tartásban kedvelnek, és
igencsak elégedettek annak
színvonalával. Ámde! Egyes
házaló ügynökök olyan
messzire mennek a siker ér-
dekében, hogy a legtisztes-
ségtelenebb „üzleti fogások-
tól” sem riadnak vissza. Pon-
tosabban, a már régebben
piacon lévő szolgáltató lejá-
ratásával igyekeznek elő-
nyökhöz jutni. Ez ugyan le-
hetne a két vállalat belső
ügye is, amit az ügyben ille-
tékes gazdasági versenyhi-
vatal közbenjárásával intéz-
hetnének, viszont a kettő kö-
zött ott vannak a polgárok,
akiket alattomos módon be-
csapnak. Régiónk több tele-
pülésén szinte futótűzként
terjed a hír, miszerint „gyor-
san fel kell mondani a Digi
Szlovákiával való szerző-
dést, és át kell menni Magio
TV-re”, mert a Telekom Slo-
vakia ügynöke arról tájékoz-
tatott több, főleg idősebb pol-
gárt, hogy a Digi Szlovákia
rövid időn belül megszünteti
a magyar nyelvű adók su-
gárzását(!?)

Mi sem természetesebb,
azonnal megkerestük a Digi
Szlovákia marketing-mened-
zserét, Adriana Hosťoveckát,
aki az ügy kapcsán a követ-
kezőket nyilatkozta lapunk-
nak: „Természetesen, tudunk
a konkurencia ilyen tisztes-
ségtelen cselekedeteiről. A
hasonló ügyeket törvényes
eljárások keretein belül in-
tézzük, többet tenni nem tu-

dunk. El kell mondanom,
hogy meg sem fordult a fe-
jünkben a magyar nyelvű
adók megszüntetése. Ellen-
kezőleg, szinte naponta tár-
gyalunk az egyes TV állo-
mások vezetőivel szolgálta-
tásaink bővítése érdekében.
Magyar anyanyelvű ügyfele-
ink erről maguk is meggyő-
ződhettek az utóbbi hetek-
ben, amikor újabb magyar
nyelvű adókkal bővítettük
szolgáltatásainkat” – mondta
el lapunknak Adriana Hosťo-
vecká.    

Meg szerettük volna tudni
a Telekom Slovakia illetéke-
seinek véleményét is ebben
a kérdésben, ők azonban
válaszra sem méltattak ben-
nünket. Ezért megpróbál-
koztunk telefonon értekezni
a szolgáltató ez ügyben fe-
lelős képviselőjével, de a túl
szövevényes szervezési
rendszerben nem találtunk
illetékest, aki válaszolni tu-
dott volna kérdéseinkre. A
vállalat telefonközpontjában
szolgálatot teljesítő hölgy ar-
ról tájékoztatott bennünket,
hogy telefonszámot nem ad-
hat ki, de azt sem tudta meg-
mondani, ki az illetékes eb-
ben a kérdésben(!?) 

Szeretnénk leszögezni,
hogy nem kívánunk két kon-
kurens szolgáltató gazda-
sági versenyébe belefolyni,

véleményünk szerint mind-
két szolgáltató remek lehe-
tőségeket kínál a lakosság-
nak. Az viszont nem mind-
egy, milyen módszerekkel
szerzi meg ügyfeleit, azokat
gyakorta félrevezető módon
felesleges kiadásokba ker-
getve. Minden polgár szaba-
don, kellő megfontolás után
el tudja dönteni, milyen szol-
gáltatást kíván igénybe
venni, melyik szolgáltató fe-
lel meg elvárásainak. A
probléma valószínűleg ab-
ban rejlik, hogy a házaló
ügynökök nagy része nincs
felruházva elegendő rábe-
szélő készséggel, bölcs ér-
vekkel, amelyek az általa
képviselt termék pozitív ol-
dalait mutatnák be. Így min-
den lehetőséget megragad-
nak a jutalék megszerzé-
sére, és akár alattomos mó-
don is igyekeznek elérni cél-
jukat. Nem ébreszthet túl
nagy bizalmat az a házaló
ügynök, és legyen szó bár-
milyen termékről, aki egy má-
sik termék becsmérlésével
kezdi „szakmai előadását”. 

Csak mellékesként je-
gyezzük meg, hogy a Digi
Szlovákia néhány nappal ez-
előtt frissítette alapcsomag-
ját, amelyben újabb magyar
nyelvű adók is megjelen-
tek…

Böröczky József                 

Selye János Gimnázium 
8. Öregdiák NAGYTALÁLKOZÓ

2012. JúNiuS 2., SZOMBAT
Program:
10.05 A Selye János Gimnázium diákjainak műsora
10.20 Köszöntők: dr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke, Andruskó Imre,

az SJG igazgatója, a vendégek köszöntői
10.30 Ökumenikus áldás: Elek László katolikus esperes-plébános és

Fazekas László ref. püspök
10.35 A Gránit-, Gyémánt- és Aranymatúra okleveleinek átadása
11.30 A Gránit-, Gyémánt- és Aranymatúra-oklevelesek „üzenete”
11.45 Teremavató – Schnitzer Ármin-terem
50 évig (1864-1914) tanított az egykori bencés gimnáziumban, a Koronás
arany érdemkereszt birtokosa és a Ferenc József-rend lovagja volt.
12.30 – 18.00 Érettségi találkozók az aulában és az osztályokban

Besztercebányán, Krasznahorka-
váralján és Pozsonyban is ren-

deznek jótékonysági koncerteket a
tűzkárosult krasznahorkai vár fel-
újítására. Szlovák és magyar mű-
vészek, zenekarok lépnek fel.

Összesen négy jótékonysági ren-
dezvényre kerül sor, a szlovákiai Linaje
Alapítvány, a Három Rózsa Polgári Tár-
sulás, valamint a NON-Stop Production szer-
vezésében. 

Pogány István, a Linaje Alapítvány veze-
tője elmondta, a rendezvények a Szlovákia
Krasznahorkáért elnevezésű projekt kereté-
ben valósulnak meg. A szervezők hangsú-
lyozzák, a sorozat egyúttal a nemzetek kö-
zötti tolerancia jegyében is szerveződik, s a
szolidaritás, együttműködés és integráció
erősítését támogatja. Mind a szlovákiai, mind
a magyarországi művészek ingyen vállalták
a fellépést. Az első rendezvényre május 26-
án kerül sor Besztercebányán. Összesen 35
szlovákiai előadó, együttes lép fel, köztük
például a Tublatanka, Laco Lučenič, az
O.B.D., Eva Pavlíková és Horján Viktor, Mar-

tin Babjak operaénekes,
valamint Ján Berky-

Mrenica hegedűvir-
tuóz cigányzenekará-
val.

Krasznahorkavár -
alján június elsején
indul egy háromnapos

jótékonysági fesztivál,
ahol számos magyaror-

szági zenész és együttes,
így például a Dolly Roll, Delhusa

Gjon, a Pa-Dö-Dö, a Piramis, a P-Mobil és a
Karthago is színpadra lép. A szlovákiai fel-
lépők között lesz az IMT Smile, Peter Cmo-
rík, az O.B.D., Marián Greksa, valamint to-
vábbi 30 zenekar. A legkisebbeknek gazdag
gyermekprogramot kínálnak.

Június második felében Pozsonyban
opera- és operetténekesek lépnek majd fel,
majd a hónap végén ismert szlovák képző-
művészek alkotásaiból rendeznek árverést a
fővárosban, melynek bevétele szintén a
krasznahorkai vár felújítására megy majd.
Emellett továbbra is zajlik a Linaje Alapít-
vány adománygyűjtése is. b

„Te is tudod, hogy ismét eltelt egy év,
És eljött a nap, amikor megszülettél.
Éveid száma már tizennyolcra emelkedett.
Anya, apa tiszta szívvel nevelgetett.“

Május 26-án ünnepli 18. születésnapját 

Zsoldos Nikoletta 
Gelléren. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálunk: 

anyu, apu, ócsai mama, 
gelléri mama és a köriék.

Születésnapodon kívánok Neked sok szépet.
Legyen vidám, derűs számodra az élet! 
Szerencse galambja mindig feléd szálljon, 
Légy boldog sokáig ezen a világon.

Május 19-én ünnepli 1. születésnapját 

Magyarics Patrik 
Ekelen.

Boldog születésnapot kíván:
anya, apa, a nagyszülők, 

dédszülők, Rebeka, Áhimka,
Jencike, Dominik, Barnika 

és az egész rokonság!

Május 14-én ünnepelte 
2. születésnapját 
Hámori Alex 

Komáromban.
Boldog születésnapot kívánunk neki:

anyukája, apukája és 
az egész rokonság.

Elvíra, fesztiválok és táborok

Jótékonysági koncertek Krasznahorkáért

Szabó Csillával 
az ÉS?! Színház nyaráról

Egyre agresszívabb 
házaló ügynökök
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Lappangó kor az alsó vég-
tagi verőérszűkület. Nem-

zetközi felmérések szerint az
50 év feletti lakosság mintegy
30%-a veszélyeztetett. Egy ma-
gyar férfi 17, egy magyar nő 14
évvel él kevesebbet, mint nyu-
gat-európai kortársa. A végta-
gok ereinek szűkülete vagy el-
záródása önmagában is súlyos
egészségügyi-szociális terhet
jelent az évente elvégzett kb.
7000 végtagamputáció követ-
keztében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a
szívinfarktus és szélütés
(stroke) kockázata is jelentő-
sen megnő, ezzel súlyos, élet-
veszélyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitár-
sunk nem is gondolja, mekkora
veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja kö-
vetkeztében, hiszen környezeté-
ben az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelme-
szesedés sokszor már 40 éves
korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van
jelen a szervezetben és csak
évek  múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagok-
kal, szívtáji szorító fájdalmakkal.

Sajnos a cukorbetegség elkerül-
hetetlen szövődménye a hajszá-
lerek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a be-
teg végtagját, de életét is követel-
heti. 

A végtagi érszűkületben szen-
vedők családja is gyakran meg-
sínyli e betegséget, a beteget lel-
kileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős ré-
sze is ebből a betegségcsoport-
ból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétek-
től az érszűkületes betegeknek,
hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál
eredményes! A gyógymód klini-
kailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lé-
nyege: az artériákban kialakult ér-
szűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkron-
ban adagolt alacsony frekvenciájú
hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos  gyógymód lehetővé teszi
mindazok állapotának javítását,
akik az eddigi kezelési módokkal
nem tudnak megfelelő javulást el-
érni, akiknél nem alkalmazhatóak
a sebészeti eljárások, vagy nem
vállalják azt. Az alsóvégtagi- és
nyaki érszűkületesek, a koszo-
rúér-betegek, a cukorbetegség ér-

szövődményesei, azaz bármilyen
érelmeszesedéses megbetege-
désben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességé-
ben. Ez az új eljárás kiegészít-
heti a többi gyógyítási módszert,
része lehet komplex rehabilitációs
eljárásnak, de önálló terápiaként
is eredményesen alkalmazható.
A test egészére fejti ki hatását,
nincs gyógyszer kölcsönhatás, al-
lergia, de túladagolás sem lehet-
séges. Már az első 20 kezelés
alatt megkezdődik az érezhető és
műszeresen is mérhető javulás.
Az egész testben tisztítja az ere-
ket, és olyan irigylésre méltóan
eredményes, hogy már hamisí-
tani is próbálják. A sonoterápia
más eljárással nem helyettesít-
hető. 

A szükség esetén 60 kezelés-
ből álló kúra eredményeként a já-
rástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök
megszűnnek, a végtagok átme-
legszenek. A hajszálér keringése
javul, az addig nem gyógyuló se-
bek begyógyulnak. A szívbetegek
terhelhetősége megnő, anginás
panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek el-
ragadtatással szólnak az ered-
ményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fára-

dékonyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal
jobban érzem magam. Külön köszönet a
személyzet hozzáállásáért.˝ 

Balla Árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom is
nőtt. Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-
t is el tudok gyalogolni görcsök nélkül.” 

Baranyai Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak tel-
jesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szé-
pen gyógyulnak. A kezelésekre örömmel já-
rok, csak ajánlani tudom!˝

Auxner Lajos (71) Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

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

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

Afelvidéki magyar több-
ségű Gúta városának

küldöttsége a magyaror-
szági szlovákok lakta Gal-
gaguta községben járt.

Gúta város polgármeste-
rének, Horváth Árpádnak a
vezetésével május 10-én egy
öttagú küldöttség indult el
kelet felé, mint egykoron Ju-
lianus barát, ha nem is a ma-
gyarok őshazájának felkuta-
tása céljából, de azért, hogy
„megtalálják a másik Gútát”. 

A történet ez év februárjá-
ban kezdődött, amikor is a
Nógrád megye déli részén a
Keleti-Cserhátban, a Galga-
völgyben fekvő alig 700 lel-
ket számláló Galgaguta köz-
ség polgármestere, Orgová-
nyi László, felfigyelt a ma-
gyarországi médiában és
sajtóban is sokat szereplő
Gúta városára, ahol az em-
berek városuk ősi nevének
visszavételére irányuló nép-
szavazást kezdeményeztek.
Úgy érezte, hogy a két Guta
nevű településnek meg kel-
lene ismernie egymást. Kap-
csolatba lépett Horváth Ár-
pád polgármesterrel, és egy

ismerkedő jellegű nem hiva-
talos találkozóra hívta meg a
gútaiakat.

Az öttagú küldöttség a
rendkívül szívélyes fogadta-
tás mellett megismerkedett
Galgaguta történetével és je-
lenével. Érdekesség, hogy a
már a rézkorban is lakott te-
rületet településként 1387-től
említő írásos emlékek a tör-
ténelem folyamán többféle
névváltozattal szerepeltetik,
úgymint Gutta, Gutha, Guta
(minő hasonlóság!), míg el
nem jutunk a jelenlegi elne-
vezéshez, amely csak 1906-
tól Galgaguta, megkülönböz-
tetve így a többi (valószínű-
leg csak egy, a felvidéki
Gúta) Guta nevű település-
től. További érdekesség,
hogy a község címerében ta-
lálható vízcseppek is alátá-
masztják azt a feltételezést,
hogy a község neve a latin
gutta szóból származhat,
melynek jelentése csepp,
vízcsepp, ugyanúgy, mint a
felvidéki Gúta város eseté-
ben. A lakosság eredetében
és nemzetiségi összetételé-
ben viszont teljesen külön-
bözik a két település egy-

mástól. A jelenkori Galga-
guta egykori görög katolikus
rác lakossága a török idők
alatt a faluval együtt elpusz-
tult. Ezt követően az evangé-
likus vallású földesurak felvi-
déki birtokaikról – Árvából-
szlovák ajkú jobbágyokat te-
lepítettek le a kipusztult terü-
letek művelésére. Félezer év
után is a kultúrájukat, hagyo-
mányaikat és nyelvüket is
részben megtartó közösség

emlékeit őrzi a templom mel-
letti falumúzeum.

A küldöttség a szlovák
nemzetiségi oktatást is biz-
tosító általános iskolába is
ellátogatott, amely intéz-
ménynek mindösszesen 12
tanulója van, és ezzel az or-
szág legkisebb iskolájaként
szinte a csodával határos
módon tudja az önkormány-
zat fenntartani. 

Mayer János

Találkozott a két „Gúta”

Orgoványi László és Horváth Árpád a két Gúta polgármestere

Kincses Veronika
Kossuth- és Liszt-díjas 

operaénekesnő
és 

Teleki Miklós
Liszt-díjas 

orgonaművész

hangversenye
2012. július 4-én 
18.00 órától

a komáromi református
templomban

A belépőjegy ára: 8 euró

Jegyelővétel:
Delta szerkesztősége,

Ferencesek utcája 22,
tel.: 035/77 33 566, 

0905 213 967
e-mail: deltakn@gmail.com

Madách Könyvesbolt, 
Klapka tér 9,

tel.: 035 77 31 904
e-mail: 

madachkonyv@gmail.com Faültetési akció keretén belül fogott
ásót, lapátot a nagymegyeri és a

közigazgatásilag ide tartozó izsapi vá-
rosrész lakosainak kisebb csoportja,
hogy a tavaly életre hívott civil kezde-
ményezést idén is folytassák.

Az akció elindítója, Polgár Iván part-
nerre lelt az önkormányzatban, amely a
közhasznú munkásoknak köszönhetően
kiásatta a magánszemélyek által felaján-
lott facsemeték elültetésére szánt gödrö-
ket, biztosította az ültetéshez szükséges
vizet is. A megvalósított akció keretén
belül a Bartók Béla téren, a Fecske és

Štúr utca találkozásánál lévő játszótéren,
valamint az izsapi református templom
előtt ültették el szorgoskodó kezek a fá-
kat. Az életkörnyezetet szépítő ese-
ményben a lakosokon kívül még Lapos Il-
dikó alpolgármester és Görföl Vilmos ön-
kormányzati képviselő, valamint a 23.
számú Arany János Cserkészcsapat fia-
taljai is segédkeztek. 

A környezetszépítő akciónak lesz foly-
tatása: olyan utcáiban is telepítenének
fákat, ahol arra van igény. E téren a szer-
vező már most is várja a lakossági visz-
szajelzéseket.  

K.Z.

Palacsintasütésben versengtek Csicsón

A
város önkéntes véradói már hosszú évek
óta szervezett keretek között rendszere-

sen járnak vért adni Dunaszerdahelyre, hogy
ezzel is segítsék az arra rászorulókat. A kö-
zelmúltban a Vöröskereszt nagymegyeri szer-
vezetét annak okán kereste meg a komáromi
kórház hematológiai és vértranszfúziós osz-
tálya, hogy szeretnének új véradókat meg-
szólítani a városban. 

A megkeresés után Stefanik Klára, a Vöröske-
reszt nagymegyeri szervezetének elnöke vállalta
a szervezési részt, így a helyi művelődési ott-
honba már ki is szállhatott a komáromi kórház
érintett osztályának kis csapata, élén Radi Enikő

hematológussal, aki érdeklődésünkre elmondta:
„Mivel kevés a véradó, ezért ötletként jött, esetleg
Nagymegyeren is felkínáljuk a lakosoknak, hogy

helyben adhassanak vért. Ha kiszállunk a hely-
színre, akkor gyorsan, egy-két órán belül is tud vé-
gezni a véradó, nem kell utaznia. Mert gyakran az
is probléma, hogy a munkáltatók nem akarják
őket egész napra elengedni. Természetesen, nem
az a célunk, hogy a dunaszerdahelyi kórháztól
elvegyük a véradókat, nem vetélkedni akarunk
velük, csak a lakosoknak szeretnénk felkínálni
egy újabb lehetőséget”.

Az első nagymegyeri kiszállásuk alkalmával a
huszonegy jelentkezőből végül tizenkilencen ad-
hattak vért, ami első nekifutásra nem is rossz mu-
tató. A véradók között ott találtuk az országos és
városi rendőrség, a tűzoltóság, a városi hivatal
munkatársait is. Sikerként könyvelhető el talán az
is, hogy a jelentkezők többsége először adott vért.
Legközelebb két hónap múlva jön Nagymegyerre
a komáromi kórház hematológiai és vértranszfú-
ziós osztályának összeszokott gárdája.

Kovács Zoltán 

Vérért jöttek

Kórósi Veronika először adott vért

Szépítik életterüket

Első alkalommal ren-
deztek palacsintasütő-
és kóstolóversenyt Csi-
csón. 

A kulináris eseménynek
a falu főtere szolgált hely-
színéül, itt kérdeztük meg
az egyik szervezőt, Zakál
Sándort, a helyi kultúrház
vezetőjét, aki többek között
elmondta: „Simon M. Edina
magyarországi színmű-
vésznő és jómagam vol-
tunk az akció házigazdái.
A téren tizenegy versenyző
mérte össze palacsintasü-
tési tudományát. A pártat-
lan zsűrit többségében he-
lyi iskolások alkották. A pa-
lacsintasütéssel párhuza-
mosan különféle ügyességi
vetélkedők zajlottak az ösz-
szegyűlt gyereksereg
nagy-nagy örömére”. A
szervezők nem titkolták,

hogy hagyományteremtési
szándékkal hívták életre
rendezvényüket. 

A verseny ideje alatt fo-
lyamatosan érkezett az ér-
deklődő és a palacsintát
kóstolgató közönség.
Nagymegyerről egy moto-
ros társaság is átgurult Csi-
csóra, közülük Both Irén
még a versengésbe is be-
szállt, ezen felül, azaz a
versenyen kívül otthon el-

készített, kolbászszeletek-
kel díszített, húsos pala-
csintával is kedveskedett
barátainak. Az értékes dí-
jakat, melyeket a nagyme-
gyeri Thermál Corvinus hé-
vízfürdő adományozott, vé-
gül a következő verseny-
zők nyerték meg: Janičiši-
nová Iveta, Bódis Márta,
Sárközy Angelika, Fél Lí-
via, Both Irén és Nagy Ba-
lázs. kozo
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Kiértékelték a Heineken Slo-
vensko a.s. által támogatott,

Nyitrai Közösségi Alapítvány által
meghirdetett pályázat eredmé-
nyeit, ez már negyedszer adott le-
hetőséget azoknak, akik hozzá kí-
vánnak járulni a város fejleszté-
séhez, szépítéséhez annak érde-
kében, hogy a lehető legtöbben
érezhessék, hogy Ógyallán való-
ban otthon vannak.

A bizottságnak ezúttal 34 projekt
(98 449 euró értékben) közül kellett
kiválasztania azokat, amelyek majd
megvalósításra is kerülhetnek. Vé-
gül is 12 projektnek (29 700 € érték-
ben) szavaztak bizalmat. 

A Városi Tűzoltó Egyesület 
2 747,52 € értékben pályázott taktikai-
kommunikációs technikai eszközök
(kézi és gépkocsi adóvevő-készülék)
vásárlására. Fazekas Attila, Balog
Lajos és Štefan Hamran a Bagotán
lévő Agyagos park közvilágítására
nyertek 2300 €-t.

Az Ógyallai Strojár Súlyemelő
Szakosztály 1952 € értékben felújítja
a várostól kapott, az egykori sport és
műjégpálya épületét. A pénzből ki-
cserélik az ajtókat és ablakokat.

A városban 30 éve sikeresen mű-
ködik a Magnólia Szociális Szolgál-

tatást Nyújtó Intézet, amely 180 la-
kójának az intézet munkatársai per-
golát szeretnének készíteni a sike-
res pályázatnak köszönhetően. Az 1
485 € támogatásból a parkban sze-
retnék felállítani a pergolát, amely
megvédi az idős embereket a tűző
napsugaraktól és a nagy melegtől.

A Konkoly-Thege Miklós Művelő-
dési Központ hangtechnikáját 1977-
ben szerelték fel, ami a közel negy-
ven év alatt alaposan elhasználódott.
A központ dolgozói hordozható hang-
technikát kívánnak vásárolni a meg-
nyert 3 300 €-ból.

Az Ógyallai Építőipari Szakközépis-
kolát közel 300 tanuló látogatja, akik
között meghirdettek egy versenyt, sza-
badban lévő relaxációs sarok megter-
vezésére. A projekt kidolgozói - Mgr.
Timea Peťkovská, Mgr. Ján Hulko, Ing.
Andrea Bojnáková – szeretnék, ha a
tanulók a szünetben ésszerűen hasz-
nálnák fel szabad idejüket. A 2 300 €-
ból megvásárolják az építőanyagot,
és a verseny győztesei saját maguk
valósítják meg a projektet. 

A Csemadok ógyallai alapszerve-
zete az év folyamán több sikeres sza-
badtéri akciót szervez. Az elnyert 
2 480 €-s pályázatból hordozható
pergolát szeretnének készíttetni pa-
dokkal együtt, amelyet a júniusban
megtartandó táncházra szeretnének
megvalósítani.

A zöldállási nyugdíjasklub nevé-
ben Anna Žigová, Mária Cuperová,
Angela Stračiaková dolgoztak ki pá-
lyázatot a klub környékének felújítá-
sára. A 2 900 € értékű támogatás
segítségével kifestik az épületet, fü-
vet vetnek, felújítják a pergolát és
székeket vásorolnak. A 67 tagú szer-
vezet tagjai rendszeresen hetente
háromszor találkoznak.

RNDr. Mária Hamranová, Ľudovít
Balogh, Pavel Špinař a város ka-
taszterében megtalálható gombák

előfordulásáról egy könyvecskét sze-
retnének megjelentetni. A 2 796,98 €
támogatásból ezenkívül 2013-as fali-
naptárat készíttetnek, valamint elő-
adásokat szerveznek a témában.

A Zöldterületet mindenki számára
projekt kidolgozói - Roland Hulko, Mo-
nika Kosztolányiová, Edita Vargová –
az I/64-es főút mellett lévő autóbusz-
megállók környékének zöldterületét
szeretnék növelni.  3 297,50 €  érték-
ben az autóbuszmegállóknál virág-
tartókat, szemétkosarakat raknak ki. 

Karol Lovász, Mikuláš Kašík, Zol-
tán Šesták a város központjában lévő
Szent László katolikus templom 48 m
magas tornyát szeretnék megújítani.
A 3 300 € értékű projektből úgy sze-
retnék felújítani a tornyot, hogy az a
jövőben turisztikai látványosságnak
is megfeleljen, mivel a toronyból a
város és környéke szépen belátható.

A Művészeti Alapiskola dolgozói
által benyújtott projektre a szakbi-
zottság 841 €-t hagyott jóvá, amely
segítségével modernizálni szeretnék
az oktatást. A 429 tanuló részére
egy notebookot és egy dataprojektort
vásárolnak, amelyeket főleg a tánc-
oktatásban, a különböző koreográ-
fiák bemutatása során és a képző-
művészeti szakok vizuális oktatásá-
ban szeretnének felhasználni. 

Miriák Ferenc
Képarchívum

Aközség polgármestere, Tyukos Fe-
renc a 12. önkormányzati ülésén tá-

jékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy az árvíz-megelőzési program kere-
tében a falu 17 546 euró támogatást nyert
a Környezetvédelmi Alapból „Az esővíz
negatív hatásának csökkentése Ímely ka-
taszterében” címmel.

A község polgármestere szerint, hogy a
2010-es belvíz- és árvízhelyzet a jövőben
már biztosan ne ismétlődhessen meg, 568
méteren esővíz-elvezető árkot fognak ásni

azokban az utcákban, amelyekben a nagy-
mennyiségű csapadékot eddig nem tudták
elvezetni, így az kárt okozott az ott lakók há-
zainak pincéiben, kertjeiben.

Sok esetben valóban elegendő lenne a
probléma megoldásához egy egyszerű víz-
elvezető árok kiásása. A kiásást követően
azonban időszakosan karban is kell azt tar-
tani, hogy vízelvezető képességét meg-
őrizze. Az árkok megfelelő karbantartása
nemcsak mindenki kötelessége, hanem min-
denki saját érdeke is, hiszen ezzel megaka-
dályozható, hogy a csapadékvíz károkat
okozzon az ingatlanokban.

miriák
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Amegbízott polgármes-
ter, Tóth Anikó veze-

tésével került sor a képvi-
selő-testület soron követ-
kező 17. ülésére.

A községi hivatal vezetője
először ismertette az április
5-én megtartott 16. ülés ha-
tározati javaslatát. Ebből ki-
derült, hogy április elején is-
mét munkába álltak azok a
hivatali dolgozók, akiket
még tavaly ősszel bocsátott
el a leváltott polgármester.
A helyükre felvett három al-
kalmazottnak pedig meg-
szűnt a munkaviszonya, fel-
mondási idejüket nem töltöt-
ték ki, közös megegyezés
alapján lelépő formájában
kapták meg az erre az időre
járó bérüket. A három, ko-
rábban elbocsátott és visz-
szavett alkalmazottnak a ki-
fizetendő kártérítést megté-
ríti a község. 

A megbízott polgármes-
ternő fizetését a képviselők a
törvényben meghatározottak
alapján hagyták jóvá. A jú-
nius 16-17-én megtartandó
Borfesztivált a község 2500
euróval támogatja. A képvi-
selők jóváhagyták a sport-
szervezetek idei támogatását
is. Ennek ismeretében a lab-
darúgó-szakosztály 8 500, a
sakkozók 3000, az asztali-
teniszezők 2000, a Body
Club 5300, a Moto Club
1000 €, Kosárlabda Polgári

Társulás 200 € támogatást
kap. A képviselők jóváhagy-
ták a gyümölcs, zöldség és
virágok árusítását a helyi la-
kosság részére  minden
nap, helypénz nélkül. 

A 17. ülés további részé-
ben először a kérvények
megtárgyalása volt napiren-
den. Elsőként Balázsné
Szenczi Katalin kérvényét
tárgyalták meg, aki meg
szeretné vásárolni a szülői
ház mellett lévő telket. Kö-
vetkezett a Platan nonprofit
szervezet az egykori idősek
otthonának tervezett épüle-
tének bérbevételére vonat-
kozó szerződés-javaslata. A
kérvényező szociális szol-
gáltatást nyújtó intézetet
akar működtetni a faluban.
A képviselők több ponton ki-
fogásolták a tervezetet, így
például alacsonynak találták
a javasolt éves bérleti díj
összegét, amit a beruházó
által elvégzett felújítás ösz-
szegéből írnának le. Újabb

egyeztetésre kerül sor a be-
fektető és a beruházó között,
majd az átdolgozott tervezet
ismét a testület elé kerül. 

A testület megtárgyalta to-
vábbá egy helyi vállalkozó
kérvényét is, aki kerthelyi-
séggel ellátott panziót és ét-
termet szeretne építeni a
falu központjában, konkré-
tan a piactér mellett. Mivel
községi ingatlanról van szó,
a telek eladását nyilvános
versenytárgyaláson kell
meghirdetni, így a képvise-
lők egyelőre csak tudomá-
sul vették a vállalkozó kér-
vényét. A versenytárgyalás
feltételeiről a következő ülé-
sen döntenek majd.

A képviselő-testület a to-
vábbiakban döntött arról is,
hogy június 2-án Családi
Gyermeknapot szerveznek.
A Borfesztivál miatt az idei
falunapi ünnepségre szep-
tember 29-én kerül sor.

(miriák)
A szerző felvétele

Annál is inkább, mivel állandó, visszatérő probléma volt a
nagy nyári esőzések alatti rendszeres beázás. Tavaly kér-
vényt intéztek az Oktatásügyi Minisztérium felé, melyben
körvonlazták a kilátástalan állapotokat. Ennek folytán tavaly
15 500 euró értékben kicserélhették a csakugyan elavult, régi
ablakokat, idén pedig sor kerülhetett az épület teljes tetőfel-
újítására 45 ezer euró értékben. 

„Természetesen vannak még teendőink az épület állagá-
nak csinosítása terén. Az egyik legégetőbb feladat az iskola
régi csatornarendszerének a felújítása“ – mondta a község
polgármestere. Kép és szöveg: -pint-

új tetőt kapott 
az alapiskola

idősek otthona, étterem 
és panzió épülne

Árokásás az árvíz-megelőzési programban

BátorkesziKözel 100 éves a nagykeszi alapiskola. Ez alatt az idő
alatt komolyabb tatarozást nem végeztek az épület

födémjén. Voltak kisebb-nagyobb javítások, hozzáépí-
tések, melyek csak a tető lehetséges túlélésére irányul-
tak, de ahogy Csóka Lajos, a falu polgármestere el-
mondta, már megérett az idő arra, hogy teljesen lecse-
réljék a régi tetőszerkezetet.

Felhívás

ACsemadok ógyallai alapszervezete ebben az évben is – június 30-án -  megrendezi
a népművészeti fesztivált. A szervezet vezetősége felhívja a néptáncosok és nép-

dalokat éneklő csoportok vagy személyek figyelmét, hogy május 28-ig a jelentkezési la-
pok kitöltésével a következő e-mail címen lehet jelentkezni a rendezvényre: 
csemadokogyalla@gmail.com.

8. Ógyallai népművészeti fesztivál

Az „Itt otthon vagyunk“ projektek támogatása 2012-ben 

Lakszakállas

Elkezdődött a református templom felújítása, tudtuk meg
Varga Lászlótól, Lakszakállas és Szilas református lel-

kipásztorától, aki elmondta, hogy utoljára 1979-ben vé-
geztek hasonló horderejű felújítást a templomon. 

A tervezett munkálatokat a Transbeton
Plus spol. s.r.o. - Nagymegyer (kőműves-
munka), és a AP-Tech, s.r.o.  Tany (nyílás -
zárók) vállalatok végzik. Az egész re-
konstrukció költségvetése 16 757 euró
lesz, melyből 5 000 euró támogatást kap-
tak a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyháztól. A többit adományok útján sze-
retnék összegyűjteni. Érdekességként
jegyezte meg, hogy januárban még egyet-
len centjük sem volt, de a munkálatok kez-
detekor már kb. 4000 euróval rendelkez-
tek. A lelkipásztor beszélt az elvégzendő
munkákról is. Megemlítette, hogy a temp-
lomtorony teljes felújításon fog átesni, a
hozzá tartozó egykori tűzfallal együtt.
Ezenkívül eltávolítják a templom falán levő
régi vakolatot. Festésre és a nyílászárók
cseréjére is sor kerül majd. Várhatóan jú-
nius közepére kinézetében szinte egy új

templommal gazdagodik Lakszakállas községe. 
Végezetül Varga László megjegyezte, ha valaki e cikk

nyomán szeretné támogatni a felújítást, a következő
számlaszámon - mely az egyházközségé - megteheti:
Slovenská sporiťeľňa, a.s., számlaszám:
0026398336/0900. -pint-

Megújul a templomtorony
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Csallóközaranyos

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

Novootvorené

LPG Vyššia 
čistotaMájus második szom-

batján a csallóközara-
nyosi nyugdíjasklub tagjai
is megtartották az ilyenkor
szokásos anyák napi ün-
nepséget.

A hagyományoktól elté-
rően, most nem a klubhelyi-
ségben, hanem az épület
melletti füves tisztáson gyül-
tek össze, hogy egy kis kul-
túrműsorral kedveskedjenek
egymásnak. A rendezvény
elején Prétor Mária, a klub
vezetőnője köszöntötte a je-
lenlevőket, többek között

A gazdag műsort Ing. Le-
hocký Milan, a falu polgár-
mestere nyitotta meg. Ezután
a helyi óvoda magyar és szlo-
vák csoportjának előadása

következett, majd a folytatás-
ban a helyi szlovák tannyelvű
alapiskola és a Lőrincz Gyula
Alapiskola tanulói felváltva
szórakoztatták a közönséget.

A tanulók jelenetekkel, ver-
sekkel, dalokkal készültek.
Mindkét iskola tanulói egy-
egy néptánccal zárták a
programot. Egy további cso-
port furulya- és egyéb hang-
szerjátékkal szórakoztatta a
közönséget. Az iskolák tanu-
lói átadták az anyukáknak ké-
szített ajándékaikat. 

Az idei anyák napi műsor,
mint mindig, most is tartal-
masra, érdekesre sikeredett.

-pint-

Anyák napi műsor Aranyoson

Keszegfalván is köszöntötték az anyákat

Varjú Évát, a falu polgár-
mesternőjét, aki megtisztel te
jelenlétével az eseményt,
majd az éneklőcsoport elő-
adása következett, melynek
tagjai anyák napi énekeket
adtak elő. Ezt követően
Leszkó Gizella szavalatát
hallgathatták meg a jelenle-

vők. A nap további részében
kötetlen beszélgetések
egész sora bontakozott ki. A
klubtagok láthatóan örültek
egymás társaságának, és
annak, hogy ismét egy kelle-
mes közösségben tölthették
szabadidejüket.

Kép és szöveg: -pint-

Aközségben is megtartották az anyák napi programot. A helyi kultúrházban ren-
dezett eseményre igyekvők meglepetésben részesültek. Minden kedves női ven-

déget már a bejáratnál megtiszteltek egy szál virággal. 

Szombaton immár ötöd -
ízben került megren-

dezésre a Kabátfalun levő
Szarvasvár lovasudvaron
a pünkösdi lófuttatással
egybekötött Puszták Népe
Lovasviadal.

A délelőtt szertartással
kezdődött, majd a lovasvia-
dal vette kezdetét. A lófut-
tatás győztese idén is Tóth
Péter lett Nimród nevű lo-
vával, így értelemszerűen
egy esztendeig ő birtokol-
hatja a pünkösdi király cí-
met. Úgy látszik, e téren
nincs méltó ellenfele, mert
tavaly is az ő fejére került a
királyi korona. A délutáni
szórakozást harci bemuta-
tók jelentették. 

Mindezen programok mel-
lett egésznapos kézműves
kirakodóvásár, gyermekfog-

lalkozás és frissensült éte-
lek, hűs frissítők várták a
kedves érdeklődőket. Ezen-
kívül a fogathajtás tudomá-
nyával is megismerkedhet-
tek a Szarvasvár lovasudva-
rára kilátogató nézők. A só-
lyombemutató is nagy tet-

szésindexet aratott. A min-
den igényt kielégítő, tartal-
mas program, a szórakozás-
ról és nem utolsósorban a
kikapcsolódásról szólt a gye-
rekekkel kilátogató csalá-
doknak.

Kép és szöveg: -pint-

Puszták Népe Lovasviadal
Komárom - Kabátfalu

Csaknem a fél ország összefogott a ki-
lencéves, születése óta mozgáskor-

látozott ipolyszalkai kisfiú, Jakubík Ta-
más érdekében, akinek speciális kere-
kesszékre lenne szüksége ahhoz, hogy
elfogadhatóbbá váljon az élete.

A kisfiú koraszülöttként 960 grammal jött a
világra. Az inkubátorban töltött hónapok alatt
kétszer leállt a szíve és agyvérzést kapott,
aminek következtében testének bal fele le-
bénult. Mivel önálló mozgásra képtelen a
kisfiú szülei két hónapja hirdették meg azt a
kupakgyűjtési akciót, amelynek bevételét egy
speciális járókeret megvásárlására fordítot-
tak volna. Mivel közben egy névtelen jótevő-
nek köszönhetően megkapta a speciális já-
rókeretet, a szülők úgy döntöttek, hogy a ku-
pakok árából egy tolókocsit vesznek a kisfi-
únak. 

Felhívásukra a marcelházi iskolások is el-
kezdték gyűjteni a kupakokat. Az iskola ta-
nulói Lancz Orsolya pedagógus kíséretében
az elmúlt napokban meglátogatták Jakubík
Tamást, elvitték neki az összegyűjtött 154
kilogramm műanyag kupakot, valamint apró
ajándékokkal és személyes kis üzenetekkel
lepték őt meg. A kisfiú nagy lelkesedéssel fo-

gadta a marcelházi küldöttséget, akiknek
nem ez volt az első jótékonysági akciójuk.
Decemberben az ifjúságfalvai gyermekott-
honban járva döbbentek rá, hogy a sze-
mélyre szóló apró ajándékok mekkora örö-
met tudnak szerezni. (miriák)

Képarchívum

Marcelháza

Összefogás egy kisfiú érdekében
A rendezvény első napján került sor az

ünnepi önkormányzati ülésre a kultúrház
nagytermében, ahol megjelent a vasadi és
badacsonytomaji küldöttség is Marton Jó-
zsef Zoltán és Krisztin N. László polgár-
mesterek vezetésével. Az ünnepélyes test-
vértelepülési szerződés aláírását követően a
vasadi néptáncosok és a helyi oktatási in-
tézmények tanulói kultúrműsorral köszön-
tötték a nem mindennapi eseményt. Ezt kö-
vetően a kisgalériában Deák Ferencné (Ba-
dacsonytomaj), Fazekas Ildikó, Varga Ró-
bert, Trencsík Barbara és Marikovec Imre ki-
állításának megnyitójára került sor.

Másnap hagyományosan ébresztővel in-
dult a nap a helyi hangszórón keresztül, majd
májusfaállítás és a II. Falusi Olimpia követ-
kezett. Közben megkezdődött a főzőverseny,
a nyugdíjasklub tagjai elkezdték sütni a ré-

test, lángost, palacsintát. A hőség ellenére
délelőtt még két bajnoki mérkőzésre is sor
került. A kultúrházban a szakmai zsűri kiér-
tékelte a meghirdetett torta és pogácsasütő-
versenyt. A tortasütő verseny győztese Liczki
Ildikó lett, megelőzve Mikulka Cecíliát, aki a
harmadik helyet is megszerezte. A pogá-
csasütő versenyt  Gál Margit nyerte, Geren-
cséri Bea és Fábrik Erzsébet előtt. 

A délutáni ünnepi megnyitót követően a
Szent Imre Herceg Borlovagrend felavatta
új tagját, Szente István személyében. A kul-
túrműsorban felléptek a marcelháziak tehet-
séges fiataljai, a Felvidéki Rockszínpad tag-
jai és Janicsák Veca. 

Vasárnap ökumenikus istentiszteletre és
koszorúzásra került sor a katolikus templom
előtti emlékműnél.

Miriák Ferenc

Falunap együtt, egymásért!
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3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

- 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

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!“

Május 31.

Aközség sikeresen
pályázott az „Eu-

RÓPA A POLGÁRO-
KÉRT“ program kere-
tén belül egy háromna-
pos kulturális rendez-
vényre. Ezen rendez-
vénysorozat keretén
belül került megrende-
zésre a XiV. Falunap,
amelyen hivatalossá
tették testvértelepülési
kapcsolatukat Vasad
községgel és Bada-
csonytomajjal.

Marcelháza

A nyertesünket az átalakításról készült 
fotókkal megajándékozzuk.

Ekel
2011 decemberében az ekeli Heté-

nyi János Alapiskola és Óvoda el-
nyerte a szlovákiai Volkswagen Ala-
pítvány támogatását, ahol 1 660 eurós
összeggel lehetővé vált optikai mű-
szerek, segédeszközök megvásár-
lása. Az iskola saját költségvetéséből
hozzájárult a terv megvalósításához
500 euró erejéig. Így tudtak vásárolni
egy digitális mikroszkópot, egy jó mi-
nőségű távcsövet színes filterekkel és
számítógéphez való csatlakoztatás le-
hetőségével. Továbbá vásároltak egy
teljes felszerelésű optikai padot is, va-

lamint egy szemléletes szem-modellt is. 
A modern és hatékony műszerek nagy sikert arattak a ta-

nulók körében, amivel elérték céljukat – érdekessé, von-
zóvá tenni a fizika tantárgyat, hogy minél több tanuló hoz-
záértő szakemberré válhasson a jövőben. 

Nagy köszönet illeti a Volkswagen Alapítványt, amely hoz-
zájárulásával lehetővé tette, hogy az iskola ezen a téren is
modernné váljon. d

„Szórakoztató optika“
Győztes pályázat a szlovákiai Volkswagen Alapítvány-tól
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Első fotóm

Czibor Dominik
Marcelháza
(3650/51)

Hajtman Nimród
Nemesócsa
(3650/50)

Szedlák Amira
Gellér

(3000/49)
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úJSZüLÖTTEK:
Pálmay Anna (Bálvány); Vajkai Dávid (Vyšné nad Hro-
nom); Bandová Viktória (Dulovce); Czibor Dominik (Mar-
celháza); Ábrahámová Vanda (Komárom); Szedlák Amira
(Gellér); Matusová Réka (Komárom); Farkas Máté (Komá-
rom); Rafael Tifani (Komárom); Hajtman Nimród (Neme-
sócsa); Nemes Zsófia (Csicsó); Rehling Dorina (Bogya);
Csicsó Armandó (Madar); Bencsik Alíz (Naszvad)

ELHuNYTAK:
Markaczová Helena (82) Marcelháza; Rosička Ondrej (62)
Marcelháza; Heszká Alžbeta (69) Megyercs; Szeder Július
(71) Marcelháza; Simsik Štefan (68) Bátorkeszi; Mgr. Ká-
deková Alžbeta (62) Komárom; Dominová Zlatica (80) Pat;
Farkasová Alžbeta (67) Búcs

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Abdul Vahap Is (Batman - Törökország) és Karasová Iveta
(Komárom); Wiener Roman (Pozsony) és Ráczová Judita
(Komárom); Lipták Peter (Komárom) és Zsuzsová Mária
(Komárom); Barus Zoltán és Ferenczová Lenka (Komárom) 

Gyors és megbízható 
kölcsön intézés.

Hívjon, és nyerjen autót:
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
„Bíztunk az  életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy tavaszi napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájó szívvel emlékezünk május  23-án,
halálának 1. évfordulóján

Horváth Erzsébetre Komáromban
Emlékét örökké őrzik: lányai, unokái és dédunokái.

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.

• 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.
• A csehországi Veselí nad
Moravou-i Night Clubs szim-
patikus lányokat felvesz. Ha-
zai és külföldi klientúra, fize-
tés minden  nap készpénz-
ben. Munkaidő megegyezés
szerint, szállás ingyenes.
Diszkréció és megbízható-
ság. Jöjjenek és győződje-
nek meg róla, nem fogják
megbánni! Tel.: 0905 244
226.
• 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 – Ko-
márno. Byt je úplne prero-
bený, nachadzá sa na veľ-
kom uzatvorenom dvore, ga-
ráž, prístrešok pre auto a
záhradka. Tel.: 0915 785
996.
• 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.
• Vasmunkát vállalok:  ka-
puk, kerítések, korlátok, elő-
tetők, konstrukciók, ková-
csolt dísztárgyak stb. Tel.:
00421 904 139 022, robert-
jancs@gmail.com.

• Mellékállásban keresünk 3
és 55 év közötti hölgyeket és
urakat fotózásra, divatbemu-
tatókra, reklámfilm szere-
pekre, szépségversenyekre
stb. Jelentkezés a www.
mondecaste.hu weboldalon.
• Kiadó modern, bútorozott
nagy szoba-konyhás, fürdő-
szobás, erkélyes lakás Komá-
romban a város központjában
elsősorban üzletember ré-
szére. Érdeklődni lehet a
0905 658 967-es telefonszá-
mon vagy a zeky@ free-
mail.hu e-mail címen.
• Eladó 4 köteg nád. Tel.:
0944 129 694.
• Kitűnő Favorit eladó. Tel.:
035/77822 52 – 20.00 ó-tól,
0915 364 204.
• Kétszobás modern, telje-
sen felújított II. emeleti lakás,
felszerelt konyhával, garázs-
zsal eladó Dél-Komárom-
ban. Csendes, ligetes kör-
nyezet. Vételár: 25 ezer
euró. Tel.: 0036 30 421
3998.
• 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.
• 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.
• 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.
• Ponuka voľných pra-
covných miest v Galante
2,50 €/hod. brutto. Doprava
zabezpečená zdarma. Info:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Munkalehetőség Galántán,
órabér bruttó 2,50 €. A mun-
kába szállítás ingyenes. 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.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

Adresa: Ul Biskupa Királya 10, Komárno.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, 
e-mail: babyshop@vipmail.hu

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

„Elmentél tőlünk,de nem mentél messze,
tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve.
Számtalan napod ajándék nekünk,
mit együtt tölthettél boldogan velünk.
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél,
őrizzük azt, mit mondtál és tettél.
Ettől van az, hogy szeretünk téged,
bárhol is vagy, nem érhet véget.“

Fájó szívvel emlékezünk május 23-án, 
halálának 2.évfordulóján 

Varga Máriára Komáromban.

„Szomorú az út, mely sírodig elvezet, 
Neked már megpihent elfáradt szíved. 
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
De ha már abban nem, akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél. 
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél. 
De egy tavaszi napon életed véget ért, 
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“
Fájó szívvel emlékeztünk május 20-án, halálának 1. évfordulóján   

Marusinecz Jánosra (Bátorkeszi).
Emlékét örökké őrzik: szerető felesége, fia, lányai, menye,
vejei, öt  unokája, édesanyja, húga, sógorai, sógorasz-
szonyai, anyósa és a közeli család.

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.“

Fájó szívvel emlékeztünk május 19-én, 
halálának 3. évfordulóján 

Takács Gizellára Madaron.
Szerető lánya és családja.

Nemesócsán.

E szép nap alkal-
mából szívből

gratulál, jó erőt
és egészséget
kíván családja.

2012. május 20-án ünnepelte 
75. születésnapját 

özv. Kovácsy imréné 

Május 17-én ünnepelte 
4. szülinapját

Emlékét örökké szívében őrzi szerető családja.

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

Május 22-én ünnepli 
6. születésnapját 
Bíró Mónika 

Komáromban.
E szép ünnep alkalmából

kíván Neked sok szépet és
jót: anya, apa, testvéreid
és az egész rokonság.

„Fontos nap az életben,
Nélküled léted nem lenne,
Ilyenkor mindenki Rád gondol,
S ne feledd ezt mindenkor. 
Szeretjük a gyönyörű mosolyod,
Mikor körötted vidámság gomolyog,
Ha bánatos vagy, akkor mi sírunk,
De érted bárki ellen háborúkat vívunk.“ 

Köles Anita
Csallóközaranyoson.

Boldog születésnapot kíván: 
anya, apa és mindenki, aki szeret Téged!

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

Ábrahámová Vanda
Komárom
(2950/49)

Kedvező kölcsön vállal-
kozóknak. Tel.: 0919 079
983.

Műanyag ablakok és aj-
tók szervizelését válla-
lom. Tel.: 0918 262 260.

Ponúkam servis plas-
tových okien a dverí.
Tel.: 0918 262 260.

• 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.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Spirituális gyógyítás,
csakra - aura tisztítás. Tel.:
0919 177 711.
• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Eladók 8-hetes németjuhász
kölykök. Tel.: 0905 606 252.

• Eladó régebbi családi ház
Marcelházán, 14.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Vertcsipkék oktatása és ké-
szítése. Tel.: 0919 177 711.
• Szobafestést, külső fes-
tést vállalok. Tel.: 0904 301
132.
• Csempézést, beton- és va-
kolatvésést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Jó állapotban lévő Cera-
gem ágyak eladók egyene-
sen a központból garanciá-
val. Tel.: 0917 548 193, 0905
912 388.
• Németországi munkára
keresünk tapasztalt hajó-
gyári munkásokat (laka-
tosok, kötők, hegesztők). Fi-
zetés nettó: 10-11 €/ó. Tel.:
031/5552077.
• Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercselése.
Gadóci út – Agrostav areál.
Tel.: 0915 470 709.
• Autókölcsönző – Autopo-
žičovňa. Tel.: 0907 568 786.
• Kerékpár bő választék-
ban, javítás. Župná 8.
• A Železničná 6. szám alatt
kiadó140 m2-es raktárhelyi-
ség. Tel.: 0905 268 435.
• Dám do prenájmu skladové
priestory vo výmere 140 m2,
na Železničnej Ul. V Ko-
márne. Tel.: 0905 268 435.
• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Eladó 1 db tenyésztésre al-
kalmas élénk türkizkék színű
tojó hullámos papagáj, 5 €.
Tel.: 0902 815 615.

• Pôžička do 24 hodín bez
skúmania príjmu, vyba-
víme exekúcie, vyplatíme
nedoplatky. Tel.: 0918 834
493.
• Gyorskölcsön 24 órán
belül, kereset-kimutatás
nélkül, egzekúció és adós-
ságok kifizetése. Tel.: 0918
834 493.
• Sírkő, gránit, műkő készí-
tés, felújítás. Tel.: 0905 899
102.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Predám miesto na garáž
pri čerpačke u Hoffera. Tel.:
0905 773 527.
• Predám plyšovú sedaciu
súpravu zlatožltej farby v KN.
Tel.: 0907 373 611.

• Predám  2-izbový byt v KN
s LV v Komárne, zrekonštru-
ovaný. Tel.: 0918 352 708.
• Predám citronovník, figov-
ník, banánovník, lieskovec,
černicu. Tel.: 0908 547 153.
• Predám 2-3 izbové byty pre
našich klientov – Komárno.
Tel.: 0915 476 786.
• Eladó 2-személyes fek-
hellyé alakítható ülőgarni-
túra. Tel.: 0910 535 911.
• Elajándékozok TV készülé-
ket, videokazetták lejátszá-
sához. Tel.: 035/7703 343.
• Eladó 280 m2-es luxusház
Komáromban, ára: 102.000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó Gúta központjában
háromszobás átépített lakás
a II. emeleten. Tel.: 0907 495
242.
• Mamička na MD hľadá
prácu na doma. Tel.: 0948
049 686.
• Eladó sportkocsi, sony TV,
szék, szekrény, konyhabútor.
Tel.: 0948 006 071.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván különbejárattal
eladó. Tel.: 0905 793 176.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Banki hitelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.

Május 26-án ünnepli 
70. születésnapját 

Meggyes ilona
Bátorkeszin.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál: lánya Ilonka családjával 

és fia Károly családjával.

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

Gyorskölcsön alkalmazot-
taknak, nyugdíjasoknak,
Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov 
na skupinu „B“ 

Dňa 06. mája 2012 v čase okolo 23.50 hod. v Kolárove v časti
Veľký Ostrov, Igor Z., Peter V. a M. T. po  predchádzajúcej  do-
hode  spoločne preskočili oplotenie miestneho pohostinstva. Ná-
sledne sa dostali do objektu tak, že na budove Igor Z. rozbil skle-
nenú výplň okna, cez rozbité okno sa dostal do pohostinstva, od-
kiaľ odcudzil alkoholické nápoje, rôzne cukrovinky, ktoré vydal cez
okno Petrovi V., ktorý spoločne s mladistvým M. T. potom  odcu-
dzené veci  nanosili k oploteniu a potom tieto veci zobrali preč, čím
pre majiteľa pohostinstva spôsobili materiálnu škodu vo výške cca 
400 €. Za uvedené konanie im bolo dňa 07. mája 2012 vznesené
obvinenie pre prečin krádeže v spolupáchateľstve. 

•  •  •
Dňa 07. mája 2012 v čase  okolo 02.30 hod. na štátnej ceste ve-

dúcej z Kolárova na obec Veľký Ostrov Igor Z. viedol motorové vo-
zidlo zn. VW Golf,  pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou
polície. Následne bol vodič podrobený dychovej skúške na ziste-
nie prítomnosti alkoholu s výsledkom 0,75 mg/l alkoholu v dychu.
Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.  

•  •  •
Dňa 08. mája 2012 v čase okolo 22.00 hod. v Komárne, na ul.

Platanová alej vošiel Roman D.  zo zadnej strany cez  poškodené
oplotenie do areálu Katastrálneho úradu mesta Komárno, kde ná-
sledne  bližšie neurčeným spôsobom vypáčil plastové okno na
prízemí, po čom vnikol do  budovy. V uvedenej budove  sa  v  prie-
store  vestibulu  pokúsil o násilné otvorenie  automatu  na  kolky
s obsahom kolkov v hodnote cca. 2.500 € a peňažnej hotovosti
v  sume cca. 1.450 €. Roman D. bol policajtmi zadržaný bezpro-
stredne po spáchaní tohto trestného činu, druhému páchateľovi
sa však podarilo z miesta činu ujsť. Romanovi D. bolo za uvedené
konanie vznesené obvinenie za  prečin krádeže  v  štádiu  pokusu
v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného  zariadenia. Obvinený bol za-
držaný a umiestnený do cely predbežného zadržania a bol na
neho spracovaný návrh na vzatie do väzby, ktorý sudca akcep-
toval.  

•  •  •
Dňa 09. mája 2012 bola občanom vo dvore rodinného domu v

obci Bátorové Kosihy nájdená povojnová munícia. Na miesto ná-
lezu sa dostavil pyrotechnik, ktorý zistil, že ide o  delostreleckú
strelu a uvedenú muníciu na mieste zneškodnil. 

•  •  •
Dňa 13. mája 2012 v čase okolo 14.40 hod. v obci Kameničná,

viedol Imrich T. malý  motocykel, kedy  bol zastavený a kontrolo-
vaný  hliadkou polície. Následne bol vodič  podrobený dychovej
skúške s výsledkom 0,85 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené ko-
nanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.  

•  •  •

Z policajných hlásení

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

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

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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V pondelok 21. 5. predpokladám v našom
regióne vcelku príjemne, počas dňa zväč-
šená oblačnosť a miestami prehánky alebo
aj búrky. Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná
teplota od +  13 do + 15  ̊C, denná teplota od
+ 25 do + 27  ̊C. Slabý, časom až mierny JV
vietor do 6 - 8 m/s.     

V utorok 22. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v pondelok, veľkú ob-
lačnosť a miestami prehánky, ojedinele aj
búrky. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná 
teplota od  + 14 do + 16  ̊C, denná teplota od
+ 23 do + 25  ̊C. Mierny J vietor do 6 - 8 m/s.     

V stredu 23. 5. predpokladám v našom
regióne mierne ochladenie, veľkú oblačnosť
a miestami prehánky alebo občasný slabý
dážď. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná 
teplota od + 10 do + 12  ̊C, cez deň od + 18
do + 20  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.      

Vo štvrtok 24. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, veľkú oblač-
nosť a prehánky alebo občasný slabý dážď.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od

+ 12 do + 14  ̊C, cez deň od + 22 do + 24  ̊C.
Mierny až čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.  

V piatok 25. 5. predpokladám v našom
regióne pomalé zlepšovanie počasia, ob-
lačno a miestami ešte prehánky. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 9  do 
+ 11  ̊C, denná  teplota od + 22 do + 24  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V sobotu 26. 5. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, prevažne polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 8 do + 10
̊C, denná teplota od + 23  do + 25  ̊C. Slabý
premenlivý  vietor do 2 - 4 m/s.  

V nedeľu 27. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v sobotu, jasno alebo
polojasno a celkom príjemne, bez zrážok.
Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C, cez deň od
+ 23 do + 25  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s.  

V budúcom týždni očakávam premenlivé
počasie s občasným dažďom, neskôr ci-
teľné oteplenie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 21. 05 - 27. 05

Neklamným dôkazom
prichádzajúcej jari,

prebúdzania sa prírody je
zakvitnutie polí,  ranné
čvirikanie vtáčikov, roz-
kvitnutie stromov. Jedným
zo symbolov nadchádza-
júcej jari je aj prílet sťaho-
vavých vtákov, medzi
ktoré patria aj bociany
biele, vtáky európskeho
významu.

Vďaka všímavosti a obe-
tavosti obyvateľov Hurba-
nova si našli mnohé z nich
domov práve v tomto meste.
V rámci grantového prog -
ramu Nitrianskej komunitnej
nadácie Tu sme doma sa v
projekte revitalizácie bocia-
ních hniezd podarilo v minu-
lom roku opraviť, odľahčiť a
vynoviť ich bývanie na no-
vých stĺpoch či hniezdach.
Všetky hniezda boli minulý
rok obývané a dokonca sa
tešili aj mnohopočetným prí-
rastkom. Na počudovanie
viacerých obyvateľov na Pri-
betskej ulici pribudlo jedno
nové hniezdo, ktoré si bo-
cianí párik postavil priamo
na elektrickom stĺpe. Veru aj
narobili niekoľko vrások na
čele elektrikárom, keď mu-
seli zápasiť s častým výpad-
kom prúdu. Najnešťastnejšia
udalosť sa stala vlani v sep-
tembri pred odletom bocia-
nov, keď sa jeden z mláďat
nešťastne zachytil s nohou v
hniezde. Po celodennom zá-
pasení a vysilení sa vďaka
všímavosti obyvateľov a za
pomoci elektrikárov a hasi-
čov podarilo bociana z
hniezda vytiahnuť. Jeho zlo-
mená noha si vyžadovala
odborné ošetrenie, takže

skončil v záchrannej stanici v
Dunajskej Strede. Aj vďaka
tejto nešťastnej udalosti sa
začalo intenzívne pracovať
na vytvorení nového hniezda
s novou hniezdnou podlož-
kou, ktorá sa osadila na no-
vom samostatnom stĺpe.
Vďaka dobrej koordinátor-
skej spolupráci a pomoci od-
deleniu Regionálneho roz-
voja MsÚ, pracovníkom
Technických služieb a elek-
trikárov sa podarilo hniezdo
osadiť a pripraviť na prílet
bocianov. Hotové hniezdo a
hlavne obyvatelia nedočkavo
očakávali, či  bociany svoj
nový príbytok nájdu. A 9. ap-
ríla sa už po dedine rozprá-
valo, že bociany sú doma. 

O tom, že obyvatelia
mesta sú všímaví a informo-
vaní svedčí aj ďalšia udalosť,
ktorá sa stala pri bocianom
hniezde na Výskumníckej
ulici. Mladá mamička pri bi-
cyklovaní sa so svojou dcér-
kou zbadala, že z hniezda
vypadlo vajce, ktoré zostalo
v tráve nepoškodené. Okam-
žite nahlásila túto udalosť.
Opäť za pomoci pracovníkov
TS mesta, ktorí vlastnia vy-
sokozdvižnú plošinu, sa
vajce dostalo naspäť do

hniezda. Ale v priebehu ďal-
šieho dňa sa vajce ocitlo
mimo hniezda. Tentokrát už
putovalo do Podunajského
múzea, kde sa pracovníci
vyjadrili v tom zmysle, že
samček zrejme vycítil, že sa-
mička sa „skamarátila“ s ne-
jakým iným bocianím ná-
padníkom.

Touto cestou vyjadrujem
poďakovanie všetkým  oby-
vateľom Hurbanova, ktorí
chodia po meste s otvore-
nými očami, záleží im na ži-
vote v meste, či sa týka ľudí
alebo zvierat ako sú bociany,
ktoré už nepochybne patria k
symbolom mesta a začínajú
sa tu skutočne cítiť ako
doma. Poďakovanie patrí aj
pracovníkom TS mesta a
Oddeleniu regionálneho roz-
voja MsÚ, ktorí ochotne  a
nezištne pomáhajú aj pri ta-
kýchto udalostiach. Určite k
informovanosti a záujmu
obyvateľov mesta prispieva
aj vydanie a šírenie  propa-
gačných materiálov o bocia-
noch, ktorých spoločenská
hodnota je 1600 eur a mno-
hokrát bez pomoci ľudí by
neprežili.

Text a foto: 
RNDr. Mária Hamranová

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/20� Sk/m2

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €
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VEĽKÁ jarná AKCIAVEĽKÁ jarná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Bociania sága v Hurbanove II. kolo Slovenského pohára

Literárny klub šáLKKA 
pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Vás srdečne pozýva na stretnutie s úspešným 
slovenským spisovateľom

Jozefom  B A N Á Š O M
13. júna 2012 o 16.30 na Palatínovej ul. 8

Zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj

Karate klub ABC car Komárno pod vedením predsedu klubu p. Petra Máťu,
poverený Slovenským zväzom karate usporiadal dňa 11. 3. 2012 ii. kolo Slo-

venského pohára detí, žiakov a mladších dorastencov v športovej hale Ko-
márno. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 56 športových klubov z celého Slovenska,
ktoré bojovali o cenné body, ktoré sa započítavajú do celkového hodnotenia,
dôležité pri nominácii  na Majstrovstvá Slovenska 2012. Na stupienkoch víťazov
nakoniec skončila so zlatou medailou Diana Schlettová v kumite dievčatá a
bronz obsadil Adam Janovský, k čomu im treba pogratulovať.

Na súťaži Grand Prix Žilina a na 2. kole
Slovenského pohára mládeže dňa 24. 3.
a 21. 4 obsadila I. miesto v kategórii ku-
mite dievčatá Diana Schlettová. 

Dňa 28. 4. 2012 sa v Galante konala
medzinárodná súťaž Galanta cup, kde
za účasti 6 krajín a 422 súťažiacich mladí
karatisti obsadili nasledovné umiestne-
nia :

Schlettová  Diana – 1. miesto
Schlett Olivér – 3. miesto
Kósa Tomáš – 3 miesto
Fialová Barbora – 3 miesto

Dňa 5. 5. 2012 sa v Kolárove konali
Majstrovstvá Západoslovenského zväzu

karate detí, žiakov a mladších dorasten-
cov s postupom na Majstrovstvá Slo-
venska, kde deti obsadili nasledovné
umiestnenia :

Hamran Dušan – 1. miesto
Schletová Diana – 1. miesto
Janovský Adam – 3. miesto
Schlett Olivér – 3 miesto
6. 5. 2012 sa konal v Revúci Revúcky

pohár, kde Tomáš Kósa obsadil pekné
druhé miesto.

Dňa 19. 5. 2012 sa v Partizánskom
budú konať Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky karate detí, kde budeme našim
mladým karatistom držať palce.

pm

„Zábavne o optike“
Víťazný projekt ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho v Okoličnej na

Ostrove od Nadácie Volkswagenu

V decembri 2011 škola získala
grant od Nadácie Volkswagen
Slovensko, kde vyhrali finančný
príspevok v hodnote 1 660 eur na
nákup učebných pomôcok na vy-
učovanie optiky v 8. a 9. ročníku
na hodinách fyziky. Táto škola pri-
spela k projektu z vlastných zdro-
jov sumou 500 eur.

Nakúpili digitálny mikroskop s
možnosťou pripojenia na počítač,
teleskop s farebnými filtrami a s
pripojením na počítač, optickú la-
vicu a model oka. 

Moderné a výkonné prístroje
zožali veľký úspech v radoch žia-
kov, čím škola dosiahla svoj cieľ –
zatraktívniť vyučovanie na hodi-
nách optiky. Veľká vďaka patrí Nadácii Volkswagen, ktorý svojou
pomocou umožnil základnej škole stať sa modernou aj v tejto sfére
vyučovania. d

Akcia platí len 
v máji a v júni.

Študenti,
maturanti,

17 ročný
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5.55 Ma reggel 9.10 Orvosi bűnügyek 10.05 Rex Rómában 10.55
Most a Buday! 11.25 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Marslakók 14.00 A Szö-
vetség 14.55 Angyali érintés 15.45 MM 16.45 Úszó Európa-bajnok-
ság 2012 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás 20.12 Marslakók 20.40 Kékfény 21.40 Hacktio 22.35 Az ESTE 

5.55 Ma reggel 9.00 A bűvös körhinta 9.10 A legkisebb Ugrifüles 9.20
Úszó Eb12.01 Hírek 12.25 A szövetség  13.15 A budavári szoborlelet
13.50 P@dtársat keresünk 14.45 2-s retro humor 16.00 A Black Rose
vár titka 16.25 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGu-
ire 17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 A
bűvös körhinta 19.00 Halhatatlan szépség 20.00 Híradó 20.35 An-
gyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 A névtelen vár 4.

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Klub-
szoba  10.00 Család-barát 11.00 Heti Hírmondó 11.25 Térkép 12.00
Híradó 12.10 Vers 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament
üléséről 16.00 Talpalatnyi zöld  16.30 Térkép 17.00 Kisváros. Tévésor.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Rózsa Sán-
dor  20.05 Háború a nemzet ellen 21.15 Hírek 21.20 Dunasport 21.30
Kultikon 22.25 Sportaréna 23.15 Fedőszám: MN- 1480

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop
10.40 EZO TV 12.15 Az élet iskolája 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 NCIS
22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Aktív  23.50 Tények este

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 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 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A
gyanú árnyékában 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont
22.25 Showder Klub 23.35 PokerStars.net

STORY TV
14.10 A szerelem tengere, 118. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petro-
celli 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 Poirot novellák.
Az elveszett bánya 20.00 Szerencsekerék 21.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS 0.00 Albatros Alakulat

13.25 Áldatlan állapotban  15.20 Az ember, aki túl keveset tudott.
Am. vígjáték 17.05 Hanta–palinta 19.05 Az elveszett Jézus- videó
nyomában 21.00 Gagyi mami

VIASAT
9.35 Nyomtalanul 10.30 Kutyám, Jerry Lee 2. 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 Ram-
say 19.35 Jó barátok  20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden
Hotel 22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Kettős ügynök I.,

STV :1
8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek ítélve,  11.05 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac 13.35 Konyhatitkaim
14.15 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó 20.10 Közel a mennyországhoz 21.45 Riporterek
22.15 Hírek 22.35 Elsőszámú gyanúsított 23.30 Őrült szerelmesek

STV :2
10.55 Nemzetiségi hírek 11.00 Fókusz  11.40 Ószláv kulturális köz-
pontok 12.15 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor
13.30 Autószalon 14.05 Lefújva  14.30 Sportvisszhang 14.55 Jégko-
rong NHLmagazin 15.30 Bajnokok Ligája 15.55 Horvát nemzetiségi
magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány 17.20 Munkapiac 17.30 Kör-
zeti híradók 18.00 A szépség szimbólumai 18.30 Mese 18.40 A szlo-
vákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.55 Gyógyászat 20.55 Lakótelepi
gondok 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Szabad világ

MARKÍZA
9.00 Rex felügyelő  9.55 Halálközelben 11.40 Eltűntnek nyilvánítva
12.35 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 Hír-
adó  20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Csehország és Szlovákia
hangja. A továbbjutók 22.25 Beugró 23.05 Hírek 23.30 Kickboxer 2.

JOJ
7.00 Bírósági akták 8.55 Panelházi türténetek 9.55 A nagy házalakí-
tás 10.55 Az egészséges táplálkozásról 12.00 Híradó 12.40 Die Hard
3. 15.10 Éden Hotel 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass
egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 19.59 Időjárás20.20 Panelházi történetek 21.30 A Geissen csa-
lád II.  22.30 Éden Hotel 23.30 Hivatásosok 

9.05 Orvosi bűnügyek 10.05 Mindenből egy van 11.00 Kékfény  12.01
Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Marslakók 14.00 Hacktion 14.55 Angyali érintés
15.45 MM 16.45 Úszó Eb 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este,
sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Eurovíziós Dalfesztivál 23.05 Az
ESTE 23.40 Tudorok 

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmek 9.20 Úszó Eb.  9.35 Enid Blyton 12.01
Hírek 12.25 Magyar évszázadok 12.45 Unokáink is látni fogják 13.15
Biciklitúra 13.40 1100 év Európa közepén 14.05 A névtelen vár, 4.
15.15 A Black Rose vár titka15.40 MacGyver 16.30 Enid Blyton 16.55
A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Robbie, a fóka 18.30 Rejté-
lyek Tesz-vesz városban 18.50 A bűvös körhinta 19.05 Halhatatlan
szépség 20.00 Híradó 20.35 Angyali érintés 21.25 Maradj talpon!
22.15 2-s Retro 23.10 Alatriste kapitány

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.00 1könyv 16.05 Heuréka! Megtaláltam!
16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.05 Vivát Benyovszky! 20.00 Fanny és Alexander 21.30
Hírek 21.35 Dunasport 21.40 Kultikon 22.35 Joe Murányi – egy ame-
rikás matyó  23.25 Lamantin Jazz Fesztivál

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 10.00 Teleshop 11.05 EZO TV 12.40
A tűzsárkány birodalma 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20
Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem,
18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Most már
elég!  23.35 TotalCar

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 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 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A
gyanú árnyéka, 7. 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt  21.25 A menta-
lista 22.25 A Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.50 Emberrablás

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

13.10 Hanta-palinta 15.10 Gagyi mami.  17.00 A házibuli folytatódik
19.05 Az elveszett Jézus–video nyomában  21.00 Csúcsformában 2. 

VIASAT
7.45 Gyilkos sorok 8.35 Nyomtalanul 9.30 Az új világ 12.15 A dadus V.
13.10 Gordon Ramsay  14.05 Shark 15.55 CSI: A helyszínelők VII., 151.
16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul 18.35
Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi I.,
21.20 Éden Hotel 2., 22.20 CSI: A helyszínelők 23.10 Doktor House III. 

STV :1
8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek ítélve11.05 Viha-
ros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Slávia Kávézó 14.15
Vad angyal14.55 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Eurovíziós
Dalverseny 23.00 Hírek 23.20 Őrült szerelmesek 

STV :2
9.10 Nők klubja 10.30 Horvát nemzetiségi magazin 11.00 Hírek ma-
gyar nyelven 11.05 Fókusz 11.45 A szépség szimbólumai 12.10 Élő
körkép 12.55 Folklórműsor 13.10 Sportvisszhang 13.40 Éjszaka az ar-
chívumban 14.55 A bűvös kehely 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz
17.30 Körzeti híradók 17.55 Az én misszióm 18.30 Mese 18.40 Sport-
történet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Zsukov marsall
20.50 Al Entisar – A remény hajója 21.30 Kommentárok 21.55 0800
800 818 – segélyvonal Dok.fi lm 22.25 Az est témája

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Rex felügyelő 10.10 Meteor vihar 12.00 El-
tűntnek nyilvánítva  12.55 Sue Thomas: FBI 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 Hír-
adó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.40 Rendelő a ró-
zsakertben 23.00 Híradó

JOJ
7.40 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.40 A nagy házalakí-
tás 10.40 ÖsszeeEsküvők 12.00 Híradó 13.00 A Geissen család  14.00
CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok, 17,
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 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.05 Orvosi bűnügyek 10.00 Magyarország, szeret-
lek! 11.10 Útravaló 11.25 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Marslakók, 56. 14.00
Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 MM.  16.45 Úszó Eb. Köz-
vetítés Debrecenből 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-
jelentés 20.12 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Bábel. Hesnával a
világ 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.35 Árnyékban harcolók 5.

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmek 9.20 Úszó Eb. Közvetítés Debre-
cenből 12.01 Hírek 12.25 Elrejtett tájak 12.45 MNASZ – motorsport
magazin 13.15 Rentélyes XX. század 13.40 1100 év Európa közepén
14.05 2-s Retro  15.05 Benyovszky Móric és a malgasok földje 15.35
MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGu-
ire 17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban  18.50
A bűvös körhinta, 48. 19.05 Halhatatlan szépség 20.00 Híradó 20.35
Angyali érintés 21.20 2-s Retro – Slágerek 22.15 Tudorok 23.10 On
The Spot: Törzsek

7.35 Kultikon  8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetítés a Parlament ülésé-
ről 16.00 1könyv 16.05 Hazajáró  16.30 Térkép 17.00 Kisváros. Té-
vésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Kántor
20.05 Gorillák a ködben 22.10 Hírek 22.15 Dunasport 22.20 Kultikon
23.15 Benkó Dixieland Band koncertje 55 éves jubileumi concert

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.50 Teleshop 10.55 EZO TV 12.30
Winnetou és barátja, Old Firehand 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban  21.20 Dok-
tor House 22.20 Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem
rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az
éden titkai, 90. 14.15 Sarokba szorítva  15.15 Döglött akták V., 11.
16.20 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A gyanú árnyéka
20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milliomos!
22.30 Házon kívül 23.05 XXI. század 23.40 Reflektor 23.55 Gazdagék 

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 120. 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  0.00 Albatrosz Alakulat

13.40 Az elveszett Jézus–video nyomában 15.35 Csúcsformában 2.
Am. akcióvígjáték 17.20 Mennydörgő robaj. Am.– ang. akciófi lm
19.15 Mobil. Am. thriller 21.00 Drágán add az életed! Am. fi lm

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás 8.25 Gyilkos sorok  9.25 Nyomtalanul 10.20
Mr. Wonderful Am. vígjáték 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  22.20 CSI:
A helyszínelők  23.15 Shameless 

STV :1
7.45 Autószalon 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek
ítélve 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Taxi. 14.10 Vad angyal 14.55 Őrült szerelmesek
16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspár-
baj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Bizonyítás.  filmdráma  22.05
Éjszakai hírek 22.25 Őrült szerelmesek 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Ukrán magazin 10.55
Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz – egészség 11.45 Az én misz-
szióm 12.10 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.15 Hallássérültek té-
véklubja 13.10 Família.  13.40 0800 800 818 – segélyhívó 14.25 Az
est témája 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Nyugdíjasok
klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái Kurfórstendamm,
Berlin. Kanad. dok. film 18.30 Esti mese 18.35 A szlovák nyelv ku-
lisszatitkai 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magya-
rul19.50 Időjárás 20.00 Az optimista (Winter). Dokujáték  21.00
Ügyintézés 21.30 Kommentárok

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő 9.55 Kincske-
resők kíméljenek. Am. kalandfi lm 11.40 Eltűntnek nyilvánítva  12.40
Sue Thomas: FBI  13.40 Egyről a kettőre  14.10 A farm 15.30 Két
pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS VI. 17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-je-
lentés 20.00 Sport 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.15 Tra-
uma 23.10 Éjszakai híradó 23.35 Utazás az éjszaka mélyén

JOJ
7.40 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.40 A nagy házalakí-
tás  10.40 ÖsszeEsküvők. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I., 13.50 CSI:
Las Vegas-i helyszínelők14.50 Éden Hotel 15.50 Hivatásosok, 18.
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek  21.30 Dr.
Csont I.  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 

KEdd, május 22 SZERdA, május 2�

TVműsorTVműsor május 21 - május 27Programajánló

Egy esős éjszaka Yann Voline, az éj-
szakai ügyeletes orvos terepjárójával
elüt egy meztelen nőt. A kórházba
szállítás után kiderül, hogy a fiatal nő
elvesztette az emlékezőképességét.

Halhatatlan szépség • 19.00 •M2  

Minden csodálatosan alakul Slim
(Jennifer Lopez) életében. A töké-
letes boldogság azonban szerte-
foszlik, amikor megismeri férje rej-
tett, sötét oldalát. 

Most már elég! • 21.20 • tV2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp
Kos

A munkahelyeden figyelj egy kicsit
jobban arra, hogy ne akard a munka-
társaidat utasítgatni, bár igaz, hogy
most elfogadják az észrevételeidet.

BiKa
A varázslatos szerelem hete követ-
kezik. Végre összeszedettebb leszel.
Gyermeked miatt könnyet hullathatsz,
még jó, ha örömkönnyet.

iKreK
Olyan ember vagy, aki mindig jót akar,
sőt többnyire jót is teszel, ilyenkor
azonban nem mindig válogatsz az
eszközeidben.

rÁK
Partnered, vagy közeli rokonod, eset-
leg egyéb szerelmi kapcsolatod bi-
zonytalansága miatt most úgy érzed,
szinte idegbajt kapsz, ezért gyakran
kapkodva hozod meg a döntéseidet.

oroszlÁN
Szeretnél a héten új pénzforrásokhoz
jutni, de nem azért, mert feltétlenül
szükséged van rá. Az egészet inkább
játéknak tekinted.

szűz
Úgy érzed, hogy legbelül valami most
elromlott benned, emiatt kimerültség
és rosszkedv lehet úrrá rajtad, de ag-
godalomra nincs okod, mert a hét má-
sodik felében ez az érzés eltűnik.

Mérleg
Bár szinte égsz a vágytól, de ne ra-
gadtasd magad szerelmi vallomásra,
mert abból most jó nem sülhet ki. Várd
meg, amíg ezt a másik teszi meg.

sKorpió
Annyi energiával rendelkezel a héten,
hogy győzedelmeskedhetsz egy be-
tegség felett, vagy megszüntetheted a
kiváltó okot.

Nyilas
Szerelmi életedben elképzelhetetlen-
nek tartott fejlemény várható, ugyanis
valakit annyira édesnek érezhetsz,
hogy egész héten csak vele lennél.

BaK
Ellenállhatatlan vágyat érzel, hogy
néhány napra elutazz kikapcsolódni,
de ha erre nincs lehetőséged, akkor
bizonyítsd be a munkahelyeden, hogy
mennyire tehetséges vagy.

VízöNtő
Fantasztikus hétnek nézel elébe.
Nemcsak a szabadság-szerelem te-
rén élvezheted az égiek jótékony ál-
dását, hanem hivatásodban is.

HalaK
A mindennapok rutinja most valami
miatt felborul, de ne izgasd magad,
rövidesen ismét minden visszatér a
régi kerékvágásba.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum, Nádor utca
8: Kocsis Ernő 75. születésnapja al-
kalmából rendezett jubileumi kiállí-
tás. Megtekinthető június 8-ig.
Zichy-palota, Klapka tér 9: „Az idő
fogságában”. Régi órák kiállítása Mi-
ron Mihalič magángyűjteményéből.
Jókai Színház: május 21-22, 11.00
Régi nyár, június 1-2, 19.00 Revizor.
Limes Galéria: „A világ, ahogyan
mi látjuk“ - a mozgássérült emberek
képzőművészeti munkáinak kiállí-
tása – 4. évfolyam. Megtekinthető:
2012. június 10-ig. Dúdor István te-
rem: Déži Gyula: Fafaragások.

Selye János Gimnázium, Feszty
Árpád terem: Czifra Éva, A világ,
ahogy én látom – „Színes tintákkal
álmodom” c. kiállításának megnyi-
tója 2012. június 1-jén (péntek) 17
órakor lesz. A kiállítás látogatható
munkanapokon 9 órától 17 óráig
2012. június 27-ig. 

DÉL-KOMÁROM:
Monostori Erőd: „Varázslatos szí-
nek világába…“ - Aranyosi Szé-
nássy Attila képzőművész kiállítása
május 25-ig tekinthető meg. Május
25. Borkóstoló a neszmélyi Szöllősi
pincészet kínálásában, 18.30 órá-
tól, 19.00 Szabadtéri színházi elő-
adás a dunai bástyában – Musical
est. Fellépők: Janza Kata, Náray
Erika, Vágó Bernadett, Mészáros
Árpád Zsolt, Egyházi Géza. Belépő:
3200,- Ft elővételben/ 3500,- Ft a
helyszínen.  Esőnap: 2012. május
27. 19.00. Május 26-28. Nemzetközi
kutyakiállítás. A Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesülete 2009-ben
először tartotta itt nemzetközi kiállí-
tását. A három nap alatt 3 000 kutya
került minősítésre és a látogatókat
bemutatókkal szórakoztatták.
www.kennelclub.hu 
Klapka György Múzeum főépü-
lete: Klapka György halálának 120.
évfordulójára rendezett „…. Klapka
György a fővezére ” című időszaki
kiállítás. 
Arany 17 Rendezvényközpont,
Arany János utca: Siklósi József
Ybl díjas építész, Komárom Város
főépítésze Eget és Földet össze-
kötni című kiállítása. 
Rüdiger-tó: május 26. Gyermek-
napi horgászverseny.
Fedeles Lovarda:
május 26, 19.00 Trója (rockopera),
Jegyárak: A-szektor 8000 Ft, B-
szektor 6000 Ft.

Jókai mozi: május 29-30, 18.00 An-
conai szerelmesek - zenés játék,
Magyarock Dalszínház. 
Komáromi gyógyfürdő: május 26-
án a komáromi gyógyfürdő gyer-
meknapi programokkal várja a ki-
csiket és nagyobbakat.  Ingyenes
programok: 12 órától bohócműsor,
ügyességi játékok, gyerekbutik,
szendvicsbüfé,  ugrálóvár. A gyer-
mekek belépése egész nap ingye-
nes! 

MARTOS:
Feszty Árpád Művelődési Park:
17. Pünkösdi ünnepségek
Május 25, péntek
19.00 – 20.00 Jacsmenyík József
festőművész kiállitása
20.00 Virrasztás
20.00 – 03.00 II. Betyárok bálja

Május 26, szombat
08.00 – 18.00 Vadászok versenye, a
futballpályán Mezőgazdasági gépek
kiállítása

14.00 – 15.00 Lovasbandérium fel-
vonulása a faluban
15.00 – 16.00 A „Fekete Sólyom”
íjászbemutatója
16.00 – 17.00 A Varga törzs lovas-
íjász bemutatója
17.00 – 18.00 Hagyományápolók be-
mutatója. Fellépnek: Komámasz-
szony – München, hetényi folklór-
csoport, madari folklórcsoport,
ógyallai folklórcsoport, ímelyi folk-
lórcsoport, Bellő – Ógyalla.
18.00 – 19.00 A nemesócsai Oucha
fúvószenekar koncertje
19.00 – 20.00 Buda Folk Band - Bu-
dapest
20.00 – 23.00 Közös istentisztelet
és pünkösdi gálakoncert. Fellépnek:
Komámasszony – München, Bellő –
Ógyalla, Feszty Árpád Kamara-
együttes – Komárom, Fergeteg –
Nick, Szőttes - Pozsony
Pünkösdi tűzijáték és gyertyás tánc.
Egész nap lacikonyha és népművé-
szeti kirakodóvásár. Belépő: gyere-
keknek 8 éves korig ingyen, felnőt-
teknek 3 €.

ÓGYALLA:
Szabadidőközpont: június 1-jén,
pénteken 9.00 órakor gyermeknap,
Magic Show. Június 2-án Pop-Rock
Fest a szabadidőközpont parkjá-
ban a Heineken mellett. 
Fellépők: Maddogx, Juraj Kupec &
Natalia, ZBG, Colourdlint, Locomo-
tiv Revival Band. 
Belépőjegy: 3,50 €.

Humor
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Tenger alatti szálloda épül lengyel tervek alapján
Dubaiban. Az elképzelések szerint a vendégek a

tengerszint alatt 10 méter mélyen elhelyezett disz-
kosz alakú lakrészben bérelhetnek szobákat. A Wa-
ter Discus Hotel fő alkotóeleme egy csaknem 1000
négyzetméteres víz alatti modul, amelyben 21 hang-
szigetelt vendégszobát alakítanak ki egy, szintén fel-
szín alatti búvárközpont közvetlen szomszédságá-
ban. A lakosztályok speciális világítással rendelkeznek és panorámaablakaik szükség
esetén különböző transzparenciájú redőnyökkel is besötétíthetők. A tenger alatti világ
rajongói a szobákhoz tartozó távvezérelt járművek segítségével kutathatják fel a ten-
gerfenék zegzugait, így víz alá sem kell merülniük a helyi fauna és flóra titkainak meg-
ismeréséhez.

Tenger alatti szálloda épül Dubaiban A száguldó sportkocsi lefé-
kez egy gyalogos mellett:

- Mondja kérem, hogyan ju-
tok el a temetőbe?

- Egészen egyszerűen men-
jen csak így tovább!

☺ ☺ ☺
A rendőr felszáll a 4-es

buszra, egyik kezében kolbász,
a másikban disznósajt.

Rászól a buszvezető:
- Hallja-e, ez nem étkezőko-

csi!
- Tudom..., azért hoztam ma-

gammal kaját...

☺ ☺ ☺
Kifogja az aranyhalat az új-

gazdag, persze a saját halas-
tavában. Kicsinek találja, így
visszadobja.

- Hát a három kívánsággal
mi lesz? - kérdi méltatlankodva
az aranyhal.

- Na, mondjad! 
☺ ☺ ☺

- Apu, téged megvert valaha
az anyukád?

- Nem, csak a tied. 
☺ ☺ ☺
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5.55 Ma reggel 9.15 Orvosi bűnügyek  10.10 Retró kabaré 11.10 Kasz-
szasiker12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvar-
tett 13.30 Marslakók, 57. 14.00 Négy szellem 14.55 Angyali érintés
15.45 MM 16.45 Úszó Eb 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás-jelentés 20.12 Marslakók 20.40 Elővízió II. 21.00 Eurovíziós Dal-
fesztivál 2012. 23.05 Az ESTE 23.40 Elveszett remény

5.55 Ma reggel 9.00 Gyerekekneki 9.20 Úszó Eb. Közvetítés Debre-
cenből 12.01 Hírek 12.25 Nyitott stúdió 12.40 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon 13.20 Zegzugos történetek 13.45 1100 év Európa
közepén 14.10 2-s Retro – Slágerek 15.05 Benyovszky Móric és a mal-
gasok földje 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton 16.55 A Nyereg Klub,
49. 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Robbie, a fóka 18.30 Rejtélyek Tesz-
vesz városban 18.50 A bűvös körhinta 19.05 Halhatatlan szépség
20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Angyali érintés 21.20 Hogy volt?!...
Pécsi Ildikó televíziós munkái 23.05 Dada. Tévéfilm

7.30 Híradó 7.35 Kultikon8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet  10.00 Csa-
lád-barát 10.55 Pannon expressz 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.20
Kívánságkosár 14.15 Hagyaték 14.45 Határtalanul magyar (ism.) 15.10
Lyukasóra 15.40 A székely apostol  16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép
17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05
Fekete város, 7/3. 20.00 Gyula vitéz télennyáron. Magyar film 21.20

Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Kultikon 22.25 MüpArt classic – Steve
Reich és Ligeti György művei

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30
EZO TV 12.05 Kísértés két szólamban 14.20 Marina 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban  21.20
Csupasz pisztoly 33 1/3  23.00 Aktív  23.30 Tények este

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 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 Teresa 18.30 Híradó  19.05 A
gyanú árnyéka 9. 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Vas. Am.
akciófi lm 23.15 Tudorok II.

STORY TV
12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 121. 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok
18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS III., 1. 20.00 Szerencsekerék 21.00
Poirot 23.00 Frank Riva 0.00 Albatrosz Alakulat, 5.

13.25 Az elveszett Jézus–video nyomában. Ném. kaland- fi lm 15.20
Kamuzsaru. Am. akcióvígjáték 17.05 Vinny, az l ügyú. Am. vígjáték
19.20 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 21.00 Becsületkódex. Fr. akcióthriller

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás 8.30 Gyilkos sorok  9.25 Nyomtalanul 10.20
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 Nyom-
talanul  18.35 Gordon Ramsay  19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg
egy kicsi  21.20 Éden Hotel 2. 22.20 CSI: A helyszínelők 23.15 Nikita I.,

STV :1
7.45 Riportrek 8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve  11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.10 Vad angyal 15.00 Őrült szerel-
mesek 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 19.50 Sporthírek 20.10 9. A osztály 21.00
Eurovíziós Dalverseny 23.00 Hírek, sport 23.20 Őrült szerelmesek

STV :2
10.50 Hírek magyar nyelven 11.00 Fókusz 11.40 A világ utcái 12.05
Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Ügyintézés 13.40 Rendőrségi
magazin 14.05 Egyházi magazin 14.35 Népszokások 15.05 A szered–
galgóci vízmű 15.40 Vadászmagazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fó-
kusz 16.55 Ökológiai magazin 17.30 Körzeti híradók 17.55 Édenkertek
II 18.30 Mese 18.40 Gyerekek a gyerekekről 19.00 Hírek 19.40 Hírek
magyar nyelven 20.00 Felszabadítók Orosz dok.fi lm 20.50 A tudo-
mány spektruma 21.15 A tudomány Európában II. 21.30 Kommentá-
rok 22.05 Az est témája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.15 Vacsoracsata 9.05 Rex felügyelő 10.05 Gyilkos
fullánk Kanad. thriller 11.55 Eltűntnek nyilvánítva 12.50 Hírek 12.55
Sue Thomas: FBI 13.55 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Idő-
járás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.40 Rendelő a rózsa-
kertben 23.00 Híradó 23.25 Cobra 11

JOJ
7.10 Híradó 8.40 Panelházi történetek 9.40 A nagy házalakítás 10.40
ÖsszeEsküvők  12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00 C.S.I.: Las Vegas-i
helyszínelők 15.00 Éden Hotel. Stratégiai játék 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 

5.55 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Moz-
dulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Aranymetszés 11.30 Most a Buday!
12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca. Forma-1-
magazin 13.40 Forma-1. Monacoi Nagydij, időmerő edzés 15.20 Te-
tőtől talpig 15.50 Gasztroangyal 16.50 Úszó Eb. Kozvetites Debre-
cenből 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 19.55 Sport20.00
Időjárás-jelentés 20.10 Elővízió III. 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012
0.05 Casting minden

6.00 Újszövetség 6.50 Magyar népmesék 7.00 Marco és Gina 7.25 A
bűvös körhinta 7.35 Geronimo Stilton 8.00 Rejtélyek Tesz-vesz vá-
rosban 8.25 Sandokan. 9.20 Úszó Eb. 12.00 Marslakók 14.20 Benedek
Elek meséi 14.25 Keménykalap és krumpliorr 15.25 Hahó, a tenger!
16.30 A közös kutya 17.30 Öveges 33 17.40 A hangyák mindent tud-
nak 17.55 Mi csoda I. 18.20 A bűvös körhinta. 18.30 Geronimo Stilton
II 18.55 Melissa és Joey. 19.20 Waczak szálló  20.00 Híradó, sport
20.30 Boxutca. 21.00 Forma–1. Monacoi Nagydij 22.30 Munkaügyek 

6.00 Gazdakör 6.25 Erőtér 6.50 Atyák mestere – Tanitvanyok Aba-
Novakrol. 7.45 Daktari. 8.40 Duna anzix 8.55 Magyarország 2000 9.30
Zarándokutakon 10.00 Világ-Nézet 11.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú
13.30 Száműzött magyar irodalom 14.00 Pannon expressz 14.30 Tal-
palatnyi zöld 14.55 Hagyaték 15.30 A Napba öltözött leány. 18.00
Híradó 18.25 Sport 18.30 Hogy volt?! 19.30 Nyírő József: Jézusfa-
ragó ember 21.40 MÜPART 23.25 Sport 23.40 Ez a te életed  

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 Bratz – Talpra csajok! 21.35 Tremors – Ahová lépek, szörny
terem. 23.25 Stepfordi feleségek.  

7.00 Kölyökklub. 10.00 Beyblade.10.25 Asztro-show 11.25 Házon kívül
11.55 Autómánia 12.35 Amerika legkeményebb melói. 13.35 Lost –
Eltűntek 14.40 Castle. 16.40 Csapd le Chipet!  18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.45 Sztriptíz.  

STORY TV
7.15 Anne 8.00 Dallas, 13.00 Túrakommando 13.30 Alpesi Klinika.
15.30 Rex felugyelő. 16.30 Flipper legújabb kalandjai. 17.30 Lassie.
18.00 Gorillák a ködben. 20.20 Becsületes tolvajok. 22.10 Tökéletes
búvóhely.

13.35 Csonthülye 15.35 Kapd el a kölyköt! 17.20 Élet, vagy valami ha-
sonló. 19.20 Heves jeges 21.00 Naszfrasz.22.40 Milliókért a pokolba.

VIASAT
6.00 Ki ez a lány? 6.50 Zsirégetők 8.30 Főzz élőben Gordon Ramsay-
vel. 10.35 Columbo: Hattyúdal. 12.25 Candleford-i kisasszonyok.
14.30 Szex es New York light 15.30 Eden Hotel II. 17.30 Stuart Little
kisegér. 19.10 Charlie angyalai 21.00 Öldöklő vágyak 23.05 Pánikszoba.

STV :1
5.40 Viharos szerelem 6.30 Hirek, sport 7.15 Maja, a méhecske 7.40
Pinocchio. 8.05 Fidlibum meséi 8.35 Sportvetelkedő gyerekeknek
9.00 Találd ki, ki hivott meg 9.30 Felhők–kékség 10.35 Eurovizios Dal-
verseny 2012 12.35 9. A-osztaly. 13.10 Autószalon 14.00 A szerelem
korszakai. 15.50 Az afrikai.  17.30 Épits házat, ültess fát! 18.00 Taxi
18.25 Gasztronomiai kézikönyv 19.00 Hiradó 19.45 Időjárás 19.50
Sport 20.10 Postaláda. 21.00 Eurovizios Dalverseny 2012 – döntő 

STV :2
8.00 Élő körkep 8.30 Hétvége 9.00 Ökológiai magazin 9.25 Utak 9.50
Ügyintézés 10.20 Lakótelepi gondok 10.45 Tudomány es technika
11.15 Májusi hétvége 12.05 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Zsi-
ros fazék 14.25 Idősebbek klubja 14.55 A szlovakiai falvak enciklo-
pédiája  15.10 Kapura 15.55 Farmergazdaságok 16.10 Tesztmagazin
16.20 Standardtancok szlovákiai bajnoksága 17.25 Mozdulj!  17.55
Utak II. Zanzibár 18.30 Esti mese 18.45 Sütes-főzés 19.00 Hiradó
19.40 Nemzetiségi hirek 20.00 A természet géniusza.20.55 Japán
mozaik IV. 21.15 Őrangyalok 21.45 Retróujsag 22.05 Filmklub: Afrika
királynője  

MARKÍZA
5.35 Rajzfilmsorozatok 7.05 Két pasi meg egy kicsi 7.30 Folytassa,

felség! 9.20 Jóbarátok 9.50 Óvszerháború 11.30 Csehország es Szlo-
vákia hangja 15.10 Ocean‘s Eleven 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A
társadalom krémje 19.00 Hirado 20.00 Sport  20.15 A farm 22.05
Törvénytisztelő polgár. 

JOJ
5.30 Hiradó 5.55 Rajzfilmsorozatok 8.30 Mackótestvér. 10.15 Férj es
feleség 12.10 True Lies – Két tűz között. 15.00 16 utca. 17.10 Dr. Do-
little 4. 19.00 Krimihiradó 19.30 Hiradó 19.55 Sport 20.10 Időjárás
20.20 X-akták: Hinni akarok. 22.35 Taxi. 0.50 Cserepek

6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Meg-
keresni az embert 10.05 Rózsafüzér királynéja 10.30 Kérdések a
Bibliában 10.45 Református magazin 11.10 Református ifjúsági
műsor 11.15 Útmutató 11.40 Evangélikus templomok Mezőbe-
rényben 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Út Lon-
donba… 13.05 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1. Monacói Nagydíj,
a futam 16.25 Úszó Ebl 18.00 Rex Rómában XII., 6. 18.50 Kenderbe
szőtt újjászületés. Portré- film Kubinyi Annáról 19.30 Hírek, sport-
hírek 20.00 Időjárás-jelentés 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25
Sztárom a párom Ang.–am. vígjáték 23.30 Miss Austen bánata.
Ang. filmdráma

8.55 Öveges 33, 20/1. 9.05 A hangyák mindent tudnak, 10/3. 9.20
Úszó Ebl 12.15 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni az embert 13.05
Rózsafüzér királynéja 13.30 Kérdések a Bibliában 13.45 Református
magazin 14.10 Református ifjúsági műsor 14.20 Útmutató 15.00
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyermeknapi műsora
15.25 OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés 17.35 P@dtársat kere-
sünk, 11/7. 18.35 Geronimo Stilton II., 13/5. 19.00 A Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat gyermeknapi műsora 20.00 Híradó, sport
20.30 Forma–1. Monacói Nagydíj, a futam 23.00 Szeretettel Holly-
woodból

7.15 Székely - „Az eszményi szép apostola“. Dok.film 8.10 Másfél-
millió lépés Magyarországon 9.00 Élő egyház 9.25 Isten kezében
10.00 A székely apostol hazatér – Nyíró József újratemetése 11.30
Pünkösdi római katolikus szentmise 12.40 Ünnepi megemlékezés
Székelyföldről 13.40 Ünnepi stúdió Székelyföldről 14.30 Nyírő Jó-
zsef újratemetése 15.30 Szerelmes földrajz 16.00 Hazajáró 16.40
Uz Bence. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 Páduai Szent Antal – A
szó, mely éget Olasz film 21.35 Klubszoba 22.30 Ismerős arcok Ke-
rítést bontok

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés; Bajkeverő majom; Fifi
virágoskertje; Roary, a versenyautó; Eperke legújabb kalandjai;
Chuggington; Kedvenc kommandó; Beyblade 10.05 Őslények or-
szága VII. – A hideg tűz köve. Am. rajzfilm 11.30 Rocky és Bakacsin
kalandjai. Am.-ném. vígjáték 13.10 Minden hájjal megkent hazug
Am. kalandfilm 14.50 Utazás a mítoszok Földjére. Am. kalandfilm,
2/1. 16.35 A Keresztapus. Am.-ang. krimivígjáték 18.30 Tények –
hírműsor 19.00 Stuart Little kisegér 2. Am. vígjáték 20.25 Indiana

Jones és az utolsó kereszteslovag Am. kalandfilm 22.55 A sakál.
Am.-ang.-fr. akciófilm

7.00 Kölyökklub. Benne: Garfi eld; Hupikék törpikék; Éliás, a kis men-
tőhajó; Yakari; Lassie és a mentőcsapat; Tűzoltómesék; Dini, a kis di-
noszaurusz; Hupikék törpéikék; Magilla Gorilla 10.00 Míg a halál el
nem választ III., 11-12. 11.00 Szitakötő. Am. film 13.05 Kő egy csa-
pat Am. vígjáték 15.00 Kapd el a kölyköt! Am.-ném. vígjáték 16.55
Garfi eld. Am. vígjáték. 18.30 Híradó 19.00 Csúcsformában 3. Am.–
ném.film Fsz.: Jackie Chan 20.30 Nem férek a bőrödbe. Am. vígjá-
ték 22.30 Good Will Hunting Am. film204.

STORY TV
13.00 Autogram 13.30 Miss Marple – Az alibi. Ang. krimi 15.30 Rex
felügyelő, 6. 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 6. 17.30 Lassie. Kand.–
am. sor., 36. 18.00 Én és a hercegem. Am.-cseh vígjáték 20.00 Sze-
rencsekerék 21.00 Istenben bízunk, avagy vallást akarunk. Am.
vígjáték 23.00 Tökéletes búvóhely. Ném. akciófilm

14.00 Nászfrász. Am.–ausztrál vígjáték 15.40 Spartacus. Am. ka-
landfilm, 2/1. 17.25 Kincs, ami nincs. Ol. akcióvígjáték 19.25 Sco-
oby Doo – A nagy csapat. Am. kalandfilm 21.00 Az arany iránytű.
Am.– ang. kalandfilm

VIASAT
6.05 Columbo: Embert barátjáról. Am. krimi 7.55 Véznák kontra
dagik II., 10. 8.55 Anya, csak egy van!, 6. 9.25 EgészségŐr! 22. 9.55
A nagy házalakítás III., 83-84. (ism.) 11.45 Trendközelben IV. 12.15 A
tolvajok hercege Lux.-ném.-ang. kalandfilm 14.05 Szex és New York
light  15.15 Éden Hotel II. 47-48. 17.05 Jumanji. Am. kalandfilm 19.00
Négy esküvő 2., 13. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 225. 20.55 A
célszemély I., 12. 21.55 Kém a szomszédban. Am. akciófilm 23.40
Kalifornia – A halál nem utazik egyedül. Am. krimi

STV :1
7.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.35 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.05 A rejtelmes sziget, 13/3–4. 10.05 Ushuaia IV. 11.00
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva ti-
zenkettő. Vita 13.00 Forma–1. Monacó-i Nagydíj 16.10 Kincsek.sk
16.25 Úton II. Zanzibár 17.00 Postaláda 17.50 Irány a kert! 18.20
Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Szent Ágos-
ton. Ol. életrajzi film, 2/1–2  23.30 Sporthírek 23.40 Lefújva. A
hétvége mérkőzései

STV :2
8.00 Élő körkép 8.40 Farmergazdaságok 8.55 Tesztmagazin 9.10
Jánošík Napok 2011. Dok.film 9.30 Katolikus szentmise Nagyszom-
batból 11.25 A természet géniusza 12.15 A balga asszony Mesejá-
ték 13.30 Egyházi magazin 14.00 A szó 14.10 Božidara Turzonovová
jubileumára. Allergia Tévéjáték 15.45 Família.16.15 Őrangyalok
16.45 Atlétikai vibrációk 17.50 Ószláv kulturális központok. Nyitra
18.30 Esti mese 18.40 Az animációs filmek bűvös világa 19.00 Hír-
adó 19.40 Kulturális körkép 19.55 A pénz titokzatos világ. Ném.
dok.film 21.35 Művészet 2012 22.05 Színházi meghívó: Kár, hogy
céda. A Nyitrai Andrej Bagar Színház előadása

MARKÍZA
7.25 Herkules. Am. kalandfilm 10.45 Szupercsajok akcióban, 22/5.
10.40 Pretty Little Liars Am. sor., 22/5. 12.40 A Markíza kulissza-
titkai 13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi
ügyek 14.05 Mr. Bean 14.35 Joachim, dobd a gépbe! Cseh vígjáték
16.40 Hírek 16.45 Mykonos királyai Ausztrál-görög vígjáték 19.00
Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.10 Csehország
és Szlovákia hangja. Tehetségkutató 22.55 A másik én. Am.- auszt-
rál thriller

JOJ
6.40 Taxi. Fr.–am. akcióvígjáték 8.35 True Lies – Két tűz között. Am.
akcióvígjáték (ism.) 11.30 Egy csodálatos család, 20/13–14. 13.25
Dr. Dolittle 4. Am. vígjáték (ism.) 15.20 Szédítően szőke Am. vígjá-
ték 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 22 lövés Fr. akciófilm 23.00 Kommandó Am.
akciófilm

CSütöRtöK, május 2� SZOmBAt, május 2� VASÁRNAP, május 2�

sztriptíz • 21.25 • rtl KlUB
Erin (Demi Moore), a volt FBI-
ügynök sztriptízt táncol egy lokál-
ban. Szüksége van erre a munkára,
mert vissza akarja szerezni lányát.
Egy este az ismert politikus, David
Dilbeck is a nézők között ül.

szitakötő• 11.00 • rtl KlUB

Dr. Joe Darrow (Kevin Costner)
képtelen elfelejteni a feleségét,
aki balesetben meghalt. Egyre
többször jut eszébe az asz-
szony, egyre több jel emlékez-
teti rá, ráadásul ezek a jelek
egyre különösebbek.

indiana Jones és az utolsó 
kereszteslovag • 20.25 • tV2

Ismét a náci Németország kutat
valami után, ami Jones profesz-
szornak (Harrison Ford) is kel-
lene. Ez a valami nem más, mint
Krisztus kelyhe, azaz a Grál,
amelyből a Megváltó az utolsó
vacsorán ivott.

5.55 Ma reggel 9.00 Orvosi bűnügyek 10.00 Mestersége színész.
Dajka Margit 10.55 Tetőtől talpig 11.25 Szeretettel Hollywoodból
12.01 Híradó, sport 12.25 P’amende. Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Marslakók 13.55 Székely gyors 14.20 Az erdélyi ember és lélek kró-
nikása Nyírő József 15.00 Angyali érintés  15.45 MM  16.45 Úszó Eb.
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó  20.00 Sporthírek 20.12 Marsla-
kók, 59. 20.40 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.40
Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.00 A bűvös körhinta  9.10 A legkisebb ugrifüles 9.20
Úszó Eb 12.01 Hírek 12.25 Arcok és városok 13.00 Hogy volt?!... Pécsi
Ildikó televíziós munkái 15.55 Benyovszky Móric és a malgasok földje
16.25 Enid Blyton 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.40
Robbie, a fóka 18.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.50 A bűvös
körhinta 19.05 Halhatatlan szépség  20.00 Híradó 20.35 Angyali érin-
tés 21.20 Maradj talpon! 22.15 2-s Retro 23.35 Elveszett remény 

7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Hogy volt?! Mészá-
ros Ágira emlékezünk 10.00 Család-barát 10.55 Csellengők 11.25 Tér-
kép  12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Mindennapi hősök 14.45
Székely kapu 15.15 Csíksomlyó húsz éve 15.40 Magyar elsők 16.00
KOGART kiállítások 2006-2011. Egry József 16.30 Térkép 17.00 Kis-
város 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Ménes
élet 20.00 Sándor Mátyás 5 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.05 Kul-
tikon 22.00 Törzsasztal 22.55 Koncertek az A38 Hajón. Bardo

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, 57. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szere-
lem, 60. 18.30 Tények19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Meg-
asztár – döntő

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Győzike 10.30
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.15 Döglött akták
16.20 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05 A gyanú árnyéka
20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.25
Gyilkos elmék 23.35 Gyilkos elmék

STORY TV
13.15 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.05 Quinn dok-
tornő 16.05 Petrocelli 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00
Poirot novellák 20.00 Szerencsekerék 21.00 Született feleségek
23.00 Doktor Addison

13.55 Elveszett jelentés 15.50 Az emberrablás 17.35 Ping Pong: Az
ököl színre lép 19.05 Kemping 21.00 Vörös zsaru 23.00 Vörös nap

VIASAT
7.45 A nagy házalakítás 8.35 Gyilkos sorok 9.30 Nyomtalanul 10.25
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 Nyom-
talanul 18.35 Vérmes négyes 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg
egy kicsi  21.20 Pánikszoba  23.30 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Irány a kert! 8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Mun-
kapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült
szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos szerelem
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák. A Modus és
Janko Lehotský 22.05 Hírek 22.18 Sporthíradó 22.25 A kígyó

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Romamagazin 10.55
Hírek magyarul 11.05 Fókusz  11.40 Édenkertek 12.10 Élő körkép
12.45 Kulturális körkép 12.50 Slágerről slágerre 13.25 Idősebbek
klubja 14.00 Gyógyászat 15.05 Szlovák Sportfesztivál 15.55 Szemtől
szemben 16.30 Fókusz 16.55 Szlovákok a nagyvilágban 17.20 Mun-
kapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.45 A szlo-
vákiai falvak 19.00 Atlétikai viadal Ostravából 21.00 Família 21.30
Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Az ártatlanság hangjai 23.50
Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.00 Rex felügyelő  10.00 Veszély a felhők közül.
Ném. kalandfi lm 12.00 Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Híradó 13.00 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 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 A farm. Valóságshow 22.00 The Expendables – A feláldozha-
tók. Am. akciófilm

JOJ
7.05 Híradó 7.40 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek IX., 84. 9.40
A nagy házalakítás II., 47/41. 10.40 ÖsszeEsküvők Valóságshow, 4.
12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I., 15. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszíne-
lők IV., 21. 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok II., 2. 17.00 Híradó
17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.20 Az esemény Am. thriller 22.20 Éden Hotel 23.20
Éjszaka a paradicsomban Talkshow

PÉNtEK, május 2�

Ménes élet • 19.00 •  DUNa tV
Katharina Lenz lett a Piber új igazgatója,
azonban erre a posztra a főménesmes-
ternek, Josef Wagner-nek fájt a foga.
Eleinte Anna Huber titkárnő, a ménes
igazgatói asszisztense, is ...

Prohászka Feri sörgyári mun-
kásból egyszeriben híres em-
ber lesz: kiválasztják egy
kosztümös tévésorozat fő-
szereplőjének. És megszüle-
tik a szocialista sztár.

gyula vitéz télen-nyáron • 20.00 •  DUNa tV

Egy nappal korábban 
kezdődik az idei VOLT

Amegszokottnál majd’ egy teljes nappal ko-
rábban kezdődik az idei VOLT Fesztivál! A

nyitónap a 20. VOLT Fesztivál ünnepi gálamű-
sorának ad otthont, „We Love VOLT!” címmel két
színpadon egy monstre koncertfolyam formájá-
ban 20 zenekar és tucatnyi DJ lép fel. 

A programban fellép többek között az Anima
Sound System, az Animal Cannibals, a Belga, a
Belmondo, a Brains, a Compact Disco, az Eu-

rópa Kiadó, a Hősök, Kardos-Horváth János, a Kerekes Band, Lovasi And-
rás, a Magna Cum Laude, a Moby Dick, a Neoton Família, a Pál utcai fiúk,
a Punnany Massif, a Quimby és a We are Rockstars. Néhány fellépő pár
nappal a VOLT előtt a kiemelt jelentőségű fesztiválfellépés miatt folya-
matosan próbál, így nem tudnak jelen lenni. Őket – pl. Ákost, vagy a Tank-
csapdát sajátos formában idézzük majd meg, hogy a jelenlévők bepil-
lanthassanak a pár nappal későbbi különleges koncertek előkészületeibe.
Eközben a fesztivál másik nagyszínpadán „Magyar DJ Allstars" címmel a
legnevesebb magyar DJ-k és live act-ek váltják egymást este 8 és reggel
6 óra között. Itt lesz Andro, Bernáthy Zsiga, Cadik, a Fine Cut Bodies,
Naga és Palotai is.

Botránykönyv Zimány Lindáról

Így él Japánban a magyar énekesnő
Japánba ment dolgozni Kunovics Katinka, a Romantic egykori énekesnője, aki láthatóan remekül érzi magát kül-

földön, ahol továbbra is énekléssel keresi kenyerét. 
Idén év elején Japánba költözött Kunovics Katinka. Az énekesnőre egy japán üzletember figyelt fel Budapesten,

ő csábította ki magával. „Egy gyönyörű szállodában énekelek világzenét. Ez tipikus vendéglátózás, a rajabbik fajtá-
ból. Mindennap szórakoztatom a vendégeket, énekelek és zongorázom, imádják a dalaimat. Sokszor van, hogy az
eredetileg megtervezett műsorom közben odajönnek, és kérnek egy számukra kedves számot. Szó nélkül teljesítem,
ez itt egyébként az alapvető udvariassághoz tartozik, és mint tudjuk, a japánoknál ez mindennél előbbre való” – ma-
gyarázta az énekesnő. Katinka nagyon jól érzi magát kint, és habár eredetileg két hónapra hívták, már valamivel több,
mint négy hónapja él Japánban. Amikor pedig nem énekel, akkor kirándul, erről tanúskodik a Facebook-oldala. Nem-
régiben például egyedül ment Tokióba.

Életrajzi könyvet írt a V-Tech együttes front-
embere, amelyben őszintén vall a bulizós

életéről és a modellel való kapcsolatáról. A bot-
rányszagú kézirat ugyan még fiókban, ám Zi-
mány Linda úgy érzi, nincs félnivalója.

Kefir életrajzi könyve több ismert személynél
is kiverheti a biztosítékot. A zenész két évvel
ezelőtt, 30 évesen határozott úgy, hogy megírja
addigi életét. Az egyelőre még kiadásra váró
kéziratban – amely valószínűleg sok hírességet
érint majd kínosan – a túlfűtött bulikról is pikáns
részleteket árul el. „Mindenféle botrányról, a V-
Techről, Zimány Lindáról, az egész eddigi élet-
emről szól a T-boy” – árulta el Kefir, aki egyál-
talán nem botránykönyvnek szánja a művet. A
zenész állítja, a könyvben szereplő személyek
nagy része tisztában van annak létezésével,
tartalmát azonban egyelőre csak ő ismeri. Egy-
kori kedvese, Zimány Linda úgy érzi, neki nincs
semmi titkolni valója. „Tudok a könyvről. Nincs
félnivalóm, hiszen tiszta, tartalmas és őszinte
kapcsolatunk volt.”
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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

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

Akció
Akció

Akció
Akció

Eredeti ár: 16 770 €

Akciós ár: 13 770 €
Eredeti ár: 27 000 €

Akciós ár: 15 000 €

Akciós ár: 13 570 €
Eredeti ár: 16 570 €

Akciós ár: 13 420 €
Eredeti ár: 18 420 €



Kempo Ökölvívás

A válogatott kétségkívül legsikeresebb ver-
senyzője a csallóközaranyosi Nikker Ro-
nald lett, aki a világbajnoki cím mellé egy
bronzérmet is szerzett. A másik aranyérmet
az ekecsi illetőségű Kalmár Zoltán szerezte
remek küzdelemsorozatával. A két aranyér-
mes versenyző eredményei azonban másról
is tanúskodnak. Egyfajta bizonyítékát szol-
gáltatják annak, hogy az igazi nagy sporto-
lók nemcsak nagyvárosokból, azok nagy
klubjaiból, de kisebb településekről is képe-
sek felnőni a világ élvonalához. Nikker 
Ronald neve mellett egy kiváló három-pró-
bázó Európa bajnok, Hluzin Marián neve is
szorosan összefügg Csallóközaranyossal,
míg az ekecsi Kalmár Zoltán, az egykori profi
ökölvívó kisvilágbajnok, Sárközy Andrzej
(Shark) nyomdokaiban halad. Joggal lehet
büszke a két település az ilyen sportolókra,
hiszen általuk (is) jut el a község neve szerte
a világba. 

A fiatalok Világkupáján a komáromi Ka-
nozsay Máté állhatott fel a dobogó legfelső
fokára, míg a szintén komáromi Kádár Filip
ezüstérmet, és a dunaszerdahelyi Marák

Róbert bronzérmet szereztek. Ők is a leg-
jobb úton haladnak, hogy rövid időn belül vi-
lágbajnoki címért küzdhessenek meg.  

Szayka Róbert edző, a Vb és Világkupa
kapcsán a következőket mondta el lapunk-
nak: „Természetesen, elégedett vagyok a
csapat teljesítményével, a fiúk nemcsak a
sport, de az ország teljes képviselésében,
társadalmi szempontból is kiválóan helytáll-
tak. A rendezvényen olyan személyiségek
vettek részt, mint Benny „The Jet” Urquidez
hoolywood-i filmsztár, az IKF elnöke Jeff
Speakman, Süleyman Evcilmen úr, Antalya
Város polgármestere, és Hassan Yildiz, a
Török Muay-Thai Szövetség elnöke. A ver-
senyeket megelőző konferencián a nemzet-
közi szövetség két fontos döntést is hozott,
miszerint a jövő évi Vb megrendezésének jo-
gát ismét Törökország kapta, valamint egy-
séges fellépést fogadott el a sportág olimpiai
játékokra való besorolásának intézésében.
Ezúton is szeretném megköszönni a felvidéki
csapat támogatóinak a segítséget, amivel
nagyban hozzájárultak a sikerhez” – mondta
el Szayka Róbert.

Megállíthatatlanok 
a komáromi Cápák
Nem túl szerencsés kézzel nyúltak a mérkőzés idő-

pontjának megválasztáshoz a BoxingOne 2012 szer-
vezői. Az eddig két veretlen csapat, a komáromi és a
győri összecsapását múlt szombaton mindössze né-
hány száz néző tekintette meg, hiszen a találkozó idő-
pontja egybeesett a jégkorong Vb elődöntőjével és a
Bajnokok Ligája döntőjével. 

Ettől függetlenül, aki az ökölvívást helyezte előnybe, az
nem csalódott. A szorítóban remek mérkőzések zajlottak, és
bár a győrieket nagyon jó hírek előzték meg, ismét kényte-
lenek voltak fejet hajtani a címvédő komáromiak előtt. A ha-
zai „Cápák” ezzel a nagyarányú győzelmükkel már szinte biz-
tosra vehetően megvédték bajnoki címüket a 2012-es egy-
fordulós bajnokságban. Utolsó bajnoki mérkőzésükre eb-
ben az idényben a sereghajtó debreceniek otthonába utaz -
nak.
Komáromi Cápák – Patent Gladiators Győr 13:3    

56 kg: Nagy Krisztián – Pál Ádám 2:0
60 kg: Zöld Dániel – Sinkó Zoltán 1:1 (a vendégek bu-

nyósa „jokerként” volt megjelölve) 
64 kg: Káté Gyula – Georgie Nyéki 3:0 (Káté Gyula volt a

hazaiak „ásza”, így győzelmével 3 pontot szerzett)
69 kg: Klasz Árpád – Zámbó Dániel 2:0
75 kg: Bene Gergő – Tóth László 2:0
81 kg: Baranyi Richárd – Lányi Vitalij 0:2
91 kg: Darmos József – Csiba Gábor 3:0 (Darmos győ-

zelme az első menetben, a versenykiírás értelmében
plusz egy pontot ért)  

Kézilabda

NőK I. LIGA 

Naszvad/Ímely – Csallóközaranyos 23:19
(13:9)

A bajnokság utolsó fordulójában találkozott is-
mét régiónk két csapata, most a naszvadi Vlahy
Jenő Sportközpontban mérték össze erejüket Miš-
kovič György és Peter Talár edzők lányai.  Igazi
rangadó volt a javából, annak minden kellékével.
Kemény küzdelem, kiállítások és végig nagyszerű
szurkolás mindkét oldalon, ez jellemezte a két ri-
vális összecsapását. 

A vendégek kénytelenek voltak nélkülözni né-

hány kiváló játékosukat, így Turza, Olajos V. és
Šebeňová nélkül léptek pályára. Ez okozott némi
gondot a rangadó kimenetelét illetően, mégis a 2.
percben a vendégek szerezték meg a vezetést. A
15. percig a csapatok váltották egymást a veze-
tésben, amikor 5:5 volt az állás. A hazaiak azon-
ban négy perc alatt négyszer is betaláltak, míg a
vendégek egyszer sem, így négygólos előnyre
tettek szert, amit tulajdonképpen a találkozó vé-
géig meg is őriztek. A 46. percben már 18:12 volt
az állás, ekkor Miškovič edző lehetőséget adott az
addig kispadon ülő játékosainak, amit a vendégek
ki is használtak az eredmény kozmetikázására.
Három perccel a találkozó vége előtt 21:18 volt az

állás, de a hazaiakat már nem lehetett megállítani
a győzelem felé vezető útjukon. 

Góldobók: Bízik 13, Kelemen 3, Oláh, Šula-
nová és Molnár B. 2-2, Szabó – Pažúrová E. 7,
Olajos M. 5, Švec-Somogyi 3, Kasznár és Szabó
2-2.      

NőK II. LIGA

Gúta – Detva 35:23 (19:18)

Hazai góldobók: Vass 13, Bogár N. 8, T. Nav-
rátilová 5, K. Navrátilová 4, Nagy N. 2, Csente K.,
Bartanus és Névery 1-1. -dm-

Nikker Ronald 
és Kalmár Zoltán világbajnokok 
Remekül teljesítettek Szayka Róbert edző növendékei a törökországi Antalyában

megrendezett Kempo Világbajnokságon és Világkupán. A szlovák válogatott,
amely kizárólag Dél-szlovákiai versenyzőkből állt, világraszóló sikert ért el, hiszen két
világbajnoki címet, és egy Világkupa győzelmet szerzett. A 16 évnél fiatalabb ver-
senyzőknek ugyanis Világkupát rendeztek, míg a tőlük idősebbek a világbajnoki cí-
mekért küzdhettek meg. 

A sikeres válogatott balról jobbra: Kádár Filip, Kalmár Zoltán, Szayka Róbert – a Szlovák
Kempo Szövetség elnöke és a válogatott edzője, Kanozsay Máté, Marák Róbert és Nikker
Ronald 

SSPPOORRTT  

Káté Gyula (kékben) ismét hozta formáját, és magabiztos
győzelmet aratott a rokonszenves román bajnok Georgie
Nyéki ellen. Fotó: Tóth Gábor 



RÉGIÓBAjNOKSÁG
Léva – KFC 3:1 (1:1), Kóša
Nem is annyira az eredmény le-

hangoló, mint inkább a lilák második
félidei játéka. „Az első félidőben több
mint egyenrangú ellenfelek voltunk,
sőt, a vezetést is megszereztük. A
második félidőben, aztán érthetetlen
módon leállt a csapat, és egyre ki-
ábrándítóbb lett a játéka. Ezzel va-
lamit tennünk kell, mert az ilyen hoz-
záállást nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Nagyon csalódott vagyok“ –
mondta el mérkőzés után lapunknak
Nagy Tamás klubelnök.

IV. LIGA
Gúta – Ekel 1:0 (1:0), Magyar
A találkozó elején a hazaiak bir-

tokolták többet a labdát, de különö-

sebb veszélyt nem jelentettek a
vendégek kapujára. Ellenkezőleg,
az addig eléggé óvatosan játszó
vendégek a 15. percben kétszer is
betalálhattak volna, de Petrušek ka-
pus előbb Faragó, majd Bogyai is-
mételt lövését is parádésan kiütötte.
A találkozó 29. percében Glofák in-
dította remek labdával Magyart a
baloldalon, és a hazaiak gólfelelőse
nem hibázott. 1:0. Érdekes módon,
a bekapott gól sem rázta fel külö-
nösebben a listavezetőt, így a ha-
zaiak voltak továbbra is kezdemé-
nyezőbbek. A második félidő elején
néhány percig úgy tűnt, hogy mégis-
csak beerősítenek a vendégek, és
vagy öt percig szinte csak ők járat-
ták a labdát. Igaz, a remekül véde-
kező hazaiak ekkor sem engedték

SSPPOORRTT  2012. május 21.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 26 18 3 5 56:23 57
2. Neded 26 16 4 6 44:33 52
3. Šurany 26 15 4 7 58:26 49
4. Veľký Meder 26 15 3 8 44:27 48
5. Dvory n/Ž. 26 11 6 9 52:50 39
6. ČFK Nitra 26 12 3 11 38:40 39
7. Nový Život 26 11 5 10 47:38 38
8. Kolárovo 26 10 8 8 35:33 38
9. Sládkovičovo 26 10 6 10 46:40 36

10. Vrakúň 26 11 2 13 47:36 35
11. Váhovce 26 10 4 12 56:60 34
12. Veľké Lovce 26 9 6 11 46:53 33
13. Štúrovo 26 10 3 13 40:52 33
14. ViOn „B“ 26 9 4 13 45:58 31
15. Šahy 26 6 1 19 33:71 19
16. Horná Kráľová 26 2 4 20 26:73 10

V. LIGA
1. Želiezovce 26 18 1 7 68:29 55
2. imeľ 26 15 3 8 73:46 48
3. Nesvady 26 15 3 8 56:35 48
4. Hont.Vrbica 26 13 6 7 42:22 45
5. Čaka 26 12 7 7 37:34 43
6. Bešeňov 26 12 4 10 48:37 40
7. Kalná n/Hr. 26 11 6 9 38:30 39
8. Bánov 26 12 3 11 39:36 39
9. Marcelová 26 10 6 10 50:35 36

10. Komjatice 26 11 3 12 36:46 36
11. Tvrdošovce 26 10 4 12 46:38 34
12. Kozárovce 26 10 4 12 45:52 34
13. Hurbanovo 26 7 6 13 31:56 27
14. Svätý Peter 26 8 2 16 35:70 26
15. Tlmače 26 7 3 16 27:55 24
16. Chotín 26 6 1 19 39:89 19

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 24 18 4 2 79:34 58
2. Keszegfalva 24 17 5 2 57:25 56
3. Perbete 23 15 3 5 63:30 48
4. Bátorkeszi 23 14 2 7 45:24 44
5. Šrobárová 23 13 3 7 52:34 42
6. Búcs 24 11 2 11 58:47 35
7. Izsa 24 10 3 11 42:39 33
8. Dulovce 23 9 3 11 49:37 30
9. Madar 24 8 4 12 43:52 28

10. Gúta „B“ 24 6 7 11 60:54 25
11. FK Activ 23 7 3 13 44:61 24
12. Lakszakállas 23 7 2 14 37:70 23
13. Nemesócsa 23 6 4 13 31:74 22
14. Pat 23 5 3 15 31:60 18
15. Vágfüzes /Kava 24 5 2 17 24:74 17
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 21 18 2 1 81:11 56
2. Marcelháza „B“ 22 18 1 3 111:32 55
3. Dunamocs 21 18 0 3 89:28 54
4. Őrsújfalu 20 9 6 5 36:22 33
5. Bogya/Gellér 21 10 3 8 53:50 33
6. Nagykeszi 21 10 2 9 50:36 32
7. Nagysziget 21 9 4 8 33:46 31
8. Martos 22 9 2 11 42:49 29
9. Bogyarét 22 7 2 13 44:65 23

10. Csicsó 20 6 2 12 34:67 20
11. Dunaradvány 21 4 4 13 37:58 16
12. Megyercs 21 2 3 16 15:86 9
13. Ifjúságfalva 21 0 3 18 12:87 3

TERüLETI BAjNOKSÁG - IfjÚSÁGIAK
1. Hetény 20 12 0 8 63:37 36
2. Nemesócsa 18 11 1 6 68:35 34
3. Tany 20 10 2 8 46:41 32
4. Keszegfalva 22 9 3 10 67:61 30
5. Perbete 19 9 2 8 55:53 29
6. Dulovce 19 9 2 8 48:60 29
7. Lakszakállas 20 8 3 9 44:41 27
8. Őrsújfalu 19 8 2 9 51:45 26
9. Madar 19 4 1 14 38:107 13

TERüLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 16 13 2 1 65:10 41
2. Cs.-aranyos 15 11 2 2 87:33 35
3. Madar 15 10 2 3 72:20 32
4. Naszvad 16 7 2 7 57:25 23
5. Ímely 15 7 2 6 39:34 23
6. Nemesócsa 16 6 2 8 25:46 20
7. Perbete 15 5 2 8 49:63 17
8. Tany 16 5 1 10 34:47 16
9. Hetény/Őrsújfalu 16 5 1 10 19:54 16

10. Keszegfalva 16 1 0 15 18:133 3

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Naszvad – Tolmács 4:1 (1:1),

Molnár A., Haris, Kiss, Vl. Kosťuke-
vič

Kötelező győzelmet arattak a ha-
zaiak, de főleg az első félidőben na-
gyon jól védekeztek a vendégek,
így nehéz volt áttörni a védelmüket.
A második félidő 15. percétől, aztán
már érezhető volt a vendégek tem-
póvesztése, és jöttek a hazai gó-
lok.  Mindenképpen szívós ellenfe-
let győztek le a naszvadiak.

Marcelháza – Ógyalla 4:0 (2:0),
Gere, Lérant, Németh, Pagurka (ön-
gól

Némi tapogatózás után a vendég
Bombicz került helyzetbe, de kapu
mellé lőtt, és ami számára a leg-
bosszantóbb volt, ellentámadásból
a hazaiak szereztek vezetést. Ez-
után Pagurka eléggé szerencsétlen
öngóljával növelte előnyét a hazai
csapat. A második félidő első ne-
gyedórájában aztán Lérant és Né-
meth is betaláltak, amitől a vendé-
gek teljesen padlóra kerültek. És bi-
zony, vereségük akár nagyobb ará-
nyú is lehetett volna, ha a hazai
csatárok nem hagyják ki rendre
jobbnál jobb helyzeteiket.    

Ímely – Kozárovce 5:3 (4:1),
Kender, Kovács, Oršolík, Pásztor,
Hübsch

Óriási fölényben játszottak a ha-
zaiak, és már az első félidőben né-
gyet lőttek a nem nagy játékerőt
képviselő vendégeknek. A második
félidőben érthetetlenül visszafogták
magukat az ímelyiek, így a vendé-
gek elfogadható eredménnyel utaz -
hattak haza. 

Tardoskedd – Hetény 5:0 (4:0)
Mindössze hét perc kellett a ha-

zaiaknak ahhoz, hogy padlóra küld-
jék ellenfelüket. A 13. és 20. percek
között  lőttek négy gólt, és kényel-
mesen végigjátszották a találkozót. 

Szentpéter – Zsitvabesenyő 4:1
(2:1), Sebestyényi, Trnka, Rigó,
Sedlák

A hazaiaknak sikerült az első ne-
gyedórában kialakított három hely-
zetükből két gólt lőniük, ami meg-
nyugtatta a csapatot, de a 28. perc-
ben a vendégek lőhettek büntetőt, a
hazaiak nagy szerencséjére azon-
ban nem voltak sikeresek. A máso-
dikban lőtt két gól nyugalmat köl-
csönzött a találkozónak, amelyet a
szentpéteriek magabiztosan és
megérdemelten nyertek ilyen arány-
ban.  

További eredmények: Kalná
n/Hr. – Želiezovce 0:1, Čaka – Bá-
nov 0:0, Komjatice – H. Vrbica 0:5.

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

tava 0:2 (0:1)
A találkozó első tíz percében a

hazaiaknak „sikerült“ kihagyniuk

egy büntetőt, és 2-3 kecsegtető
helyzetet. Ez, természetesen rá-
nyomta bélyegét a találkozó további
lefolyására. Míg a hazaiak görcsö-
sen játszották a focit, addig a
gyenge ellenfél két kialakított hely-
zetéből lőtt két szerencsés gólt, és
a hazaiaknak maradt a nagy csaló-
dás... 

TERüLETI BAjNOKSÁG 
Pat – Madar 3:2 (1:1), Markovics

2, Szakács – Gáspár, Csicsó
A nagyon sportszerű mérkőzésen

egy jó ellenfelet sikerült legyőzniük
a patiaknak. A vendégek kétszer is
egyenlítettek, de végül a hazaiak-
nak sikerült belőniük a győztes gólt. 

izsa – Bátorkeszi 0:2 (0:0),
Cséplő T. 2

Ősszel pályát cseréltek a csapa-
tok, így most Izsán játszották a mér-
kőzést. A gyenge színvonalú mér-
kőzésen sok hazai helyzet kima-
radt, sőt, kétszer a kapufát is telibe
találták. A hazaiak szempontjából
balszerencsésnek mondható talál-
kozón a játékvezetés sem nyűgözte
le a szurkolókat…  

Nemesócsa – FK Activ 1:1
(1:1), Hipp – Ujvári 

A létükért küzdő hazaiak bizo-
nyára nem így képzelték el a benn-
maradásért vívott csatájuk végki-
menetelét. Tulajdonképpen már a
találkozó első tíz percében minden
eldőlt, mert Hipp 6. percben lőtt gól-
jára a vendégek négy perc múlva
válaszoltak Ujvári révén. Csak saj-
nálhatják a hazaiak, hogy ennél az
állásnál kihagytak egy büntetőt és
néhány remek helyzetet.  

Lakszakállas – Dulovce 0:2
(0:0), Šmida, Góri 

Szintén pályacsere következté-
ben játszottak Lakszakállason a
csapatok. Szerencsés góllal sze-
reztek vezetést a vendégek, ekkor a
hazaiak nagy ellentámadásba len-
dültek, de szerencsétlenségükre a
találkozó 90. percében újabb gólt
kaptak. 

Csallóközaranyos – Gúta „B”
6:1 (1:1), Turza 4, Mészáros, Jan-
dás – Dobi

A már szokásos forgatókönyv
szerint zajlott a találkozó. Az első
félidőben sok kihagyott hazai hely-
zet, és szomorú bevonulás a félidei
pihenőre, majd a másodikban egy
olajozott gépezet, és sok gól. Igaz,
ehhez az is kellett, hogy az egyéb-
ként korrekt ellenfél játékosai kellő-
képpen elfáradjanak…  

Keszegfalva – Šrobárová 3:0
(1:0), Budai 2, Oláh

A hazaiak nagyon nekimentek el-
lenfelüknek, és már az első félidő-
ben érezhető volt, hogy ezen a ta-
lálkozón a vendégek nem ússzák
meg egy góllal. Igaz, a második ha-
zai gól után kissé visszafogták ma-

gukat a keszegfalvi játékosok, ami-
nek nyomán a vendégek is kidol-
goztak egy helyzetet. A hazai győ-
zelemhez azonban egy pillanatig
nem fért semmi kétség. 

Vágfüzes/Kava – Búcs 2:1 (1:1),
Varga L., Varga Z. – Kovács (11 m)

A hazaiaknak egy végtelenül
szimpatikus ellenfelet sikerült le-
győzniük. A siker titka nem másban
rejlett, mint a nagyobb akarásban
és lelkesedésben. Pozitívum, hogy
a csapatok dicsérően nyilatkoztak a
Chudý – Németh, Keszegh játékve-
zetői hármas tevékenységéről. Ezt
örömmel vettük tudomásul. 

Perbete – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – II. OSZTÁLy 
Megyercs – Bogyarét 0:3 (0:1),

Horváth 3
Dunaradvány – Csicsó 5:4

(2:1), Škuliba 3, Balogh 2 – Marton
3, Gál

Bogya/Gellér – Nagykeszi 6:2
(5:0), Ledeczky V. 3, Baranyai 2,
Nagy – Molnár, Beke (11 m)

Nagysziget – Őrsújfalu 1:1
(1:0), Lőrincz (öngól) - Lőrincz

Marcelháza „B” – ifjúságfalva
13:0 (7:0), Viderman 4, Marcinkó 3,
Németh és Paulis 2-2, M. Oblo-
žinský, Takács

Martos – Tany 1:3 (0:1), Bartha –
Patócs L., Patócs Sz., Kollár 

Dunamocs – szabadnapos volt.  

Barátságos mérkőzésen:
Dunamocs – Perbete 3:2 (2:1)

Hazai gólok: Lajos T., Gula, Nagy  

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK 
Madar – Tany 2:3 (1:1), Sebők P.

2 – Décsi, Bozsaky, Pálfi
Dulovce – Lakszakállas 2:2

(1:1), Gerči, Badala – Fraňo E., Be-
nedek Zs.

Őrsújfalu – Nemesócsa – elma-
radt, a hazaiak nem léptek pályára

Keszegfalva – Perbete 5:1 (2:1),
Jancsó 2, Rafael J., Kováč, Gogola
- Vörös

Hetény – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Madar – Tany 8:1 (5:0), Csinta-

lan Cs. 4, Chudý 2, Lovász, Sebők
D. - Filko

Ímely – Lakszakállas 0:1 (0:1),
Stanko 

Hetény/Őrsújfalu – Nemesócsa
2:0 (1:0), Jachman, Szépe S. 

Keszegfalva – Perbete 1:6 (0:3),
Rafael J. (11 m) – Molnár 3, Rigó 2,
Gábor 

Csallóközaranyos és Naszvad
– szabadnaposak voltak. 

Fotók: Marcelháza – Ógyalla –
www.knfoci.sk, Gúta – Ekel - bö-
röczky

újabb csalódás érte a KFC szurkolóit. Amit a csapat a második fél-
időben produkált, annak vajmi kevés köze volt a labdarúgáshoz, így

a nagy rivális különösebb megerőltetés nélkül győzte le a violákat(!?)
Két régió-rangadót is játszottak magasabb osztályokban szereplő csa-
pataink, a iV. ligában az egyre javuló formát mutató gútaiak voltak si-
keresek a listavezető ekeliek ellen jó színvonalú mérkőzésen. Az ötö-
dikben Marcelháza megalázta a sörgyáriakat, és némi kis sportsze-
rencsével, akár még nagyobb is lehetett volna a számukra „kiszabott
zakó”.  ismét győztek a szentpéteriek, és tovább éltetik bennmaradási
esélyeiket, nem úgy a Hetény, amely lassan kezdhet „csomagolni”. A
Területi Bajnokságban hazai pályán botlottak a létükért küzdő nemes-
ócsaiak, velük szemben viszont újabb pontokat gyűjtött be Vágfü-
zes/Kava. A bajnoki címért folytatott küzdelemben mindkét esélyes
győzött hazai pályán, így marad a versenyfutás, talán a bajnokság
utolsó fordulójáig. A második osztályban hasonló a helyzet, hiszen
Tany és a marcelházi fakó is biztos győzelmeket arattak, míg „harma-
dik társuk” Dunamocs, éppen szabadnapos volt a bajnokságban. Ők,
egyfajta erőfelmérésként a szintén szabadnapos perbeteiekkel ját-
szottak barátságos mérkőzést, és 3:2 arányú győzelmet arattak neves
ellenfelükkel szemben.   

őket gólhelyzetig. Ellenkezőleg, az
52. percben Magyar lövését hárí-
totta szögletre a vendégek kétség-
kívül legjobbja Kovács Szilárd, majd
négy perccel később kétszer is cso-
dákat művelt Magyar helyzeteinél.
Fogyott az idő, és a vendégek egyre
gyakrabban tették tiszteletüket a ha-
zaiak kapuja előtt. Előbb egy ka-
pushibát követően Faragó került
helyzetbe, majd Bogyai bombázott
kapu fölé. A találkozó utolsó percé-
ben aztán kissé elszabadultak az
indulatok. A labda a hazaiak hálójá-
ban kötött ki, de a mérkőzés játék-
vezetője megálljt parancsolt a ven-
dég játékosok és szurkolóik közös
ünneplésének, mivel lesállás miatt
érvénytelenítette a gólt. Mindettől
függetlenül a hazaiak megérdemelt
győzelmet arattak, játékukban lé-
nyegesen több volt a „szikra”, míg a
listavezető vendégek inkább a vé-
delem „professzori játékával” pró-
bálták átcsalogatni térfelükre a ha-
zaiakat, hogy területet nyerjenek a
villámgyors Faragónak és a szem-
füles Bogyainak. Most ez nem jött
be. A vendégeknek voltak ugyan
mérkőzés után kifogásaik a játék-

vezetést illetően, de az mit sem vál-
toztat a tényen, hogy a gútaiak job-
ban „odatették magukat”, jobban
megküzdöttek a három bajnoki pon-
tért.   

Nagymegyer – čFK 4:0 (2:0),
Varga 2, Pisár (11 m), Csápai

A vendégek eléggé nehezen vi-
selték el, hogy már a találkozó első
percében gólt kaptak, így nekik kö-
szönhetően, ideges hangulatúvá vált
a találkozó. Mivel már az első félidő-
ben eldőlt, hogy a hazaiak nyerik ezt
a mérkőzést, a nézők számára ér-
dektelenné vált a folytatás. Mindezt
annak köszönhetően, hogy a vendé-
gek sokat szabálytalankodtak, és
eléggé sportszerűtlen „trükkökkel“
húzták az időt. Erre csapatkapitá-
nyuk fizetett rá a találkozó 58. per-
cében, amikor második sárga lapja
után a kiállítás sorsára jutott. Talán
az idény egyik leggyengébb mérkő-
zését látták hazai pályán a nagyme-
gyeri szurkolók.

További eredmények: H. Kráľová
– N. Život 2:2, Štúrovo – Šahy 5:1,
Váhovce – ViOn „B“ 6:0, V. Lovce –
Neded 2:1, Dvory n/Ž. – Vrakúň 2:1,
Šurany – Sládkovičovo 2:0.

Magyar Zsolt belövi a mérkőzés egyetlen gólját (Gúta – Ekel 1:0)

A mérkőzés két kiemelkedő egyénisége: Kovács Szilárd, az ekeliek hálóőre
és Magyar Zsolt, a hazai gólfelelős  

Gúta nyerte a negyedik liga régiós rangadóját

Hétvégi focimenü

FELNŐTTEK
2012. május 26. (szombat) 17 órakor: KFC – Domaniža (Régióbajnok-
ság), Gúta – Felsőkirályi, Ekel – Nagysurány (IV. liga), Ógyalla – Tolmács
(V. liga – Keleti csoport), Šrobárová – Csallóközaranyos (Területi Baj-
nokság), Ifjúságfalva – Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály) 2012.
május 27. (vasárnap)10.30 órakor: Madar – Vágfüzes/Kava (Területi Baj-
nokság) 17 órakor: Szentpéter – Naszvad, Hetény – Ímely (V. liga – Ke-
leti csoport), Perbete – Keszegfalva, Gúta „B” – Dulovce, Lakszakállas –
Nemesócsa, FK Activ – Bátorkeszi, Izsa – Pat, Búcs – szabadnapos lesz
(Területi Bajnokság), Tany – Marcelháza „B”, Őrsújfalu – Bogya/Gellér,
Nagykeszi – Dunaradvány, Csicsó – Megyercs, Bogyarét – Dunamocs,
Martos – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály)
Ligásaink idegenben: Nyékvárkony – Nagymegyer (IV. liga), Zselíz –
Marcelháza (V. liga Keleti csoport – szombaton), Vágfarkasd –
Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport)

TERüLETi BAJNOKSÁG – iFJúSÁGiAK
2012. május 26. (szombat) 17 órakor: Perbete – Őrsújfalu, Nemesócsa
– Dulovce, Lakszakállas – Madar, Tany – Hetény. Keszegfalva – sza-
badnapos lesz.   

TERüLETi BAJNOKSÁG – DiÁKOK
2012. május 26. (szombat) 14.30 órakor: Perbete – Hetény/Őrsújfalu,
Naszvad – Csallóközaranyos. 2012. május 27. (vasárnap) 10.30 órakor:
Nemesócsa – Ímely.  
A Lakszakállas – Madar találkozót június 1-re halasztották, Keszeg-
falva és Tany csapatai pedig szabadnaposak lesznek. 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kajak - Kenu

Asíkvízi kajakosok is országos bajnoksággal nyitot-
ták az új idényt, a Nyitranovákiban lebonyolított 5 ki-

lométeres versenyeken avattak bajnokokat. Az ország
15 klubját 173 versenyző képviselte, közöttük termé-
szetesen a Komáromi Kajak - Kenu Klub tehetségei is.
A hat országos bajnoki cím mellett, hét második és egy
harmadik helyet is szereztek, ami csapatban a második
helyet jelentette a szintén remekül teljesítő somorjaiak
mögött. Két komáromi versenyző, Roberta Pelantová és
Mariana Petrušová kétszer is felállhatott a dobogó leg-
felső fokára, tehát a hat aranyéremből ők ketten gyűj-
töttek be négyet.  

Eredmények: 
K1 – 13 éves fiúk: 2. Obert Ákos 9. František Brandt 
15. Farkas Ádám
K1 – 14 éves fiúk: 5. Keszan Viktor 11. Németh Dávid
K2 – 13 és 14 éves fiúk: 4. Obert Ákos – Keszan Viktor 
C1 – 14 éves fiúk: 1. Kara Mátyás
K1 – 13 éves lányok: 1. Mariana Petrušová 2. Lisa-Maria
Gamsjäger 7. Szabó Réka 9. Anita Konečná 
11. Csicsó Jolánka
K1 - 14 éves lányok: 5. Alexandra Krkošková
K2 – 13 és 14 éves lányok: 1. Lisa-Maria Gamsjäger –
Mariana Petrušová 4. Szabó Réka – Alexandra Krkošková
6. Csicsó Jolánka – Anita Konečná
K1 – kadett fiúk: 2. Adam Botek 4. Szokol Dániel 11.
Szabó Michael 13. Horváth Ádám 23. Farkas Péter
K2 – kadett fiúk: 1. Adam Botek – Szokol Dániel 
8. Horváth Ádám – Szabó Michael 
K1 – kadett lányok: 6. Szépe Vanesa
K1 – junior fiúk: 2. Lőrincz Balázs 

K2 – junior fiúk: 2. Lőrincz Balázs – Oliver Mikuš (Tren-
csén)
K1 – junior lányok: 1. Roberta Pelantová 2. Katarína Hor-
váthová
K1 – férfiak: 6. Michal Petruš 8. Broczky László 12. Radim
Kráľ 13. Tibor Bukovský
K2 – férfiak: 2. Broczky László – Tibor Bukovský 3. Radim
Kráľ – Martin Vajda (TAT) 4. Michal Petruš – Martin Bobek
(ŠKP Bratislava)

A 13 – 14 éves lányokat és fiúkat Polhammer László, míg
a kadetteket és juniorokat Vojtech Halmo edzők készítették
fel a remek idénykezdésre.  

iveta Petrušová
A szerző felvétele

Tizennégy érem a
tavaszi nyitányon 

Roberta Pelantová (balra) és a mindössze 13 éves Mariana
Petrušová

Erő - hárompróba

Nézzük sorjában ezeket a
szenzációs eredményeket.

Gyűgyön rendezték meg a
hárompróbázók országos
bajnokságát, amelyen Igor
Hano, a komáromi PCU ver-
senyzője szenzációs teljesít-
ménnyel, négy országos csú-
csot is megjavított, így bajnoki
címének jogosságához még
véletlenül sem férhet semmi
kétség. Guggolásban 210,
nyomásban 120 és holthú-
zásban 237,5 kilogrammot tel-
jesített, amelynek összesí-
tése után 567,5 kilogramm vi-
lágított az eredményjelzőn. 

A galántai országos baj-
nokságra hét versenyzőt ne-

vezett be a komáromi klub,
és valamennyien arany-
éremmel nyakukban fejezték
be a versenyeket. 

A komáromi versenyzők
eredményei:

Nők – 75 kg: 1. Vörös
Márta, 70 kg teljesítménnyel,
abszolút versenyben 2. hely 

ifjúságiak – 82,5 kg: 1.
Döme Dominik, 160 kg telje-
sítménnyel

Ifjúságiak – 90 kg-ig: 1.
Peter Gažo, 162,5 kg telje-
sítménnyel

ifjúságiak – 100 kg-ig: 1.
Patrik Masár, 195 kg teljesít-
ménnyel, abszolút verseny-
ben 3. hely 

Juniorok – 90 kg-ig: 1.
Tomáš Bugáň, 205 kg telje-
sítménnyel, abszolút ver-
senyben 2. hely 

Masters – 75 kg: 1. Id.
Őszi Ferenc, 100 kg teljesít-
ménnyel 

Férfiak – 125 kg-ig: 1. Vö-
rös Sándor, 315 kg teljesít-
ménnyel  

A bajnokság kétségkívül
legfantasztikusabb teljesít-
ményét Vörös Sándor nyúj-
totta a férfiak versenyében,
aki negyedik szlovákiai ver-
senyzőként lépte át a mági-
kus 300 kilogrammos ha-
tárt. 

Minden fronton aranyérmek

Nem kevésbé csodálatos eredményről számolhatunk be a
szlovéniai Európa-bajnokság kapcsán. A csallóközaranyosi Hlu-
zin Marián, aki a szímői klub tagja, két Európa- bajnoki címmel
fejezte be az ifjúságiak versenyét. Fekvenyomásban a 67,5 ki-
logrammosok súlycsoportjában állt rajthoz, és 130 kg-os telje-
sítményével új világcsúcsot állított fel. Ezután úgy döntött, hogy
benevez az erő – hárompróba versenybe is, ami számára új do-
log volt, hiszen eddig ebben a versenyszámban soha nem ver-
senyzett. 

Úgy látszik azonban, amihez ez a fiú hozzányúl, az arannyá
változik. A hárompróba 75 kilogrammos súlycsoportjának első
versenyszámában, a fekvenyomásban újabb egy kilo grammot ja-
vított a világcsúcson, majd összesítésben 341 kilo grammot tel-
jesített, ami újabb aranyat ért. 

Tudtuk, hogy Marián országos bajnokságon már teljesített 130
kilogrammot fekvenyomásban, így nem igazán értettük, ez miért
most lett világcsúcs? Édesapja, Hluzin Mihály mondta el lapunk-
nak az idevonatkozó szabályokat: „A nemzetközi szövetség csak
Európa- és világbajnokságokon elért eredményeket ismer el vi-
lágcsúcsnak, a nemzeti bajnokságokon elért eredmények csak or-
szágos csúcsnak minősülnek. Ami Marián első hárompróba ver-
senyét illeti, az az igazság, hogy ott is kizárólag a fekvenyomásra
összpontosított, ami remekül sikerült is, hiszen megjavította saját
világcsúcsát. A másik két számban hozott eredményeivel együtt,
ez újabb aranyérmet eredményezett” – mondta el Hluzin Mihály. 

Ritkaságszámba megy, hogy egy sportágban csak „arany hétvégéről” számolha-
tunk be régiónk sportolóinak köszönhetően. Nos, megtörtént. A komáromi Power

Club urban versenyzői két országos bajnokságon vettek részt, amelyeken vala-
mennyi számban aranyérmet, összesen nyolcat gyűjtöttek be. Másik ágon, a lapunk-
ban nemrég bemutatott csallóközaranyosi Hluzin Marián, aki a szímői klub verseny-
zője, két számban is aranyérmet szerzett a szlovéniai Európa-bajnokságon.

A PCU Komárom aranyérmesei fekvenyomásban


