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0,50 €

Ógyalla

Hova tűntek
a hétköznap
vámpírjai?

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Múzeumok hosszú
éjszakája

Van itt „gógyi”

Egy család életét nagyban befo-
lyásolja, ha az egyik családtag-

nál súlyos betegséget diagnoszti-
zálnak. Azonban még megrázóbb
annak a komáromi családnak a tör-
ténete, ahol három csemetéből kettő
súlyos betegséggel küzd. Hetilapunk
felkereste az édesanyát, Szalay Má-
riát, aki elcsukló hangon beszélt az
elmúlt, embert próbáló időszakról
aminek messze nincs még vége.

Folytatás az 5. oldalon

Emberi sorsok - Egy család, két súlyos beteg gyerek

Csak a pozitív hozzállás segít

Civilek egy csoportja már több próbálkozást tett az ügyben, hogy a komáromi vasútállomás fel-
iratai magyar nyelven is megjelenjenek. Első lépésben a Fontos vagy! elnevezésű mozgalom

levélben fordult a Szlovák Államvasutakhoz (ŽSR), hogy helyezzenek ki kétnyelvű táblákat. Ezt a
kérelmet azonban ezt visszautasították. Folytatás a 3. oldalon

Fagy és jégeső
tizedelte a termést

Hidegnek bizonyult Szlovákiában
május 18-án a péntek reggel. Az

ország nyugati részében lecsende-
sedett a szél, kevés volt felettünk a
felhő, így elsősorban nyugaton,
északnyugaton, valamint a hegyvi-
déki völgyekben voltak talaj menti
fagyok. Folytatás a 6. oldalon

Május 17-én az ógyallai hulladék-
gyűjtő telepen halálos kimenetelű

baleset történt. V. Attila testét élettele-
nül találták meg a rakodórámpán. A
szolgálatát végző orvos megállapította,
hogy a halál esés után következett be,
és elrendelte a holttest boncolását. A
rendőrség nem indított nyomozást, mi-
vel a halál véletlen baleset következté-
ben állt be. -ga-

Tragikus
baleset
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Kommentár

Mesto Hurbanovo ul. Komárňanská č. 91,
947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Hurbanove č. 244/2012-MZ

zo dňa 03. 05. 2012

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Hurbanovo vedenej
na LV č. 3152 v k. ú. Hurbanovo

• byt č. 6, na adrese: ul. Krátka č. 2302/3, 947 01 Hur-
banovo,

• jeho podielu na spoločných častiach a spoločných za-
riadeniach domu a vlastníckeho podielu k pozemku
parc. „C“ č. 2629 v k.ú. Hurbanovo
s vyvolávacou cenou 20 300 € na základe znaleckého

posudku č. 53/2012 vypracovaného dňa 15.05.2012 znal-
com: Ing. Katarínou Vyšehradskou. Účasť na verejnej sú-
ťaži je podmienená zložením zábezpeky vo výške 10%

z vyvolávacej ceny na účet Mesta Hurbanovo, alebo v
pokladni MsÚ najneskôr v deň konania súťaže.

Miesto OVS: Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-
Thege Hurbanovo (malá zasadačka na 1. poschodí) na
adrese: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho č. 1, 947 01 Hur-
banovo

Termín OVS: 14. 06. 2012 (vo štvrtok) o 14,00 hod.

O výsledkoch OVS rozhodne
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na najbližšom

zasadnutí.

Dojednať termín prehliadky a získať ďalšie informácie
o uvedenej nehnuteľnosti je možné na MsÚ Hurbanovo
v kanc. č. 4 na prízemí alebo na telefónnom čísle:
035/760 02, 03. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo
na odmietnutie všetkých predložených návrhov, na
zmenu podmienok alebo zrušenie obchodnej verejnej
súťaže.

Podrobné podmienky účasti na OVS budú uvedené na
úradnej tabuli Mesta Hurbanovo a na webovej stránke
www.hurbanovo.sk v termíne od 28. 05. 2012.

ASzeretethíd nevű Kárpát-medencei református ön-
kéntes nap idén negyedik alkalommal, május 18-19-

én valósult meg. A rendezvénynek már a kezdetektől
vannak felvidéki bekapcsolódói, méghozzá egyre na-
gyobb tömegben.

Szeretethíd 2012

Az önkéntes napok célja cselekvésre buzdítani a refor-
mátus gyülekezeteket, iskolákat és a körülöttük lévő szer-
vezeteket és intézményeket. A Kárpát-medencében idén
mintegy 11 000 ember végezett önkéntes munkát a Szere-
tethíd megmozdulásba bekapcsolódva. Ebből Felvidék-
szerte 42 bekapcsolódó csapatban, több mint 1700 embert
tudtunk megmozgatni. Az elvégzett önkéntes munka értéke
körülbelül 30 ezer euró. A református gyülekezetek és isko-
lák mellett a bekapcsolódók közt van többek között a bátor-
keszi szakközépiskola, a Selye János Gimnázium diákjai, a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség.

A Felvidéken Alistáltól, Gútán és Rimaszombaton keresz-
tül egészen a keleti Ágcsernyőig vannak bekapcsolódó csa-
patok. A vállalt önkéntes feladatok közt van temetőgondozás,
kerítésfestés, igés lapok kézbesítése, parkrendezés, süte-
ményosztás, játszótér és padok javítása, szemétgyűjtés, in-
gyen ölelés osztása, magyar táblák kihelyezése, ruhák gyűj-
tése és kiosztása, faültetés és még sok más. Az idei ön-
kéntes napnak a világi fővédnöki posztját dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács Elnöke látta el.

Lengyel Zoltán,
a felvidéki Szeretethíd koordinátora

Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy a
Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

a 2012/2013-as tanévben a következő
nappali illetve távutas képzéseket indítja:

NAPPALI KÉPZÉS
■ Vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén

- Podnikanie v remeslách a službách
■ Gépészet – Vállalkozás és szolgáltatások

- Strojníctvo – Služby a podnikanie
- a képzés időtartama 2 év - érettségi vizsgával végződik
- A jelentkezés feltétele: bármely szakon megszerzett szak-

munkás-bizonyítvány és egészségügyi alkalmasság
- A képzés minimálisan 10 diák esetében indul!
- Az oktatás a nappali tagozaton ingyenes!

TÁVUTAS KÉPZÉS – hétvégente
■ Vendéglátás - Hostinský
■ Autószerelő – Autoopravár-mechanik
- a képzés időtartama 1 év - szakmunkás-vizsgával végződik
- a jelentkezés feltétele: érettségi vagy szakmunkás

bizonyítvány
- a képzés minimálisan 5 diák esetében indul

■ Vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
- Podnikanie v remeslách a službách

■ Gépészet – Vállalkozás és szolgáltatások
- Strojníctvo – Služby a podnikanie

- a képzés időtartama 3 év - érettségi vizsgával végződik
- a jelentkezés feltétele: a szakmunkás bizonyítvány
- a képzés minimálisan 5 diák esetében indul

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
035/777 50 80, 0918 826 575, 0907 743 332

schola.privata@stonline.sk

Amikor az ember ilyet lát, nem tudja ha-
marjában, nevessen, avagy sírjon e. Mivel a
komáromi Kossuth tér felújítása egyébként
sem egy vidám történet – legalábbis ami a
befejezés időpontját illeti –, igyekszünk visz-
szafogottan mosolyogni. A tér egyik sarká-
ban, a majdani nyilvános WC-től alig 20-25

centiméterre kiültettek egy platánfát, amely-
ről közismert, hogy – amennyiben ültetés
után azonnal nem szárad ki – több száz évig
él, és átmérője elérheti az egy métert is.
Néhány napig a fa ott díszelgett, de aztán va-
laki szólhatott a „szakiknak”, hogy ez így
nem egy jó megoldás. A fát átültették, ami-
től mi is fellélegeztünk. Mert a WC lebontása
és áthelyezése mégis csak költségesebb lett
volna… -böröczky-

A szerző felvételei

Néhány nappal ezelőtt... ...és ma

Szóval - képpel

Van itt „gógyi”

Sokan örömmel fo-
gadták, hogy egy asz-
talhoz ül az MKP és a
Híd. Na végre! - mond-
ták a legtöbben. Per-
sze, lehetnek arról el-
térő vélemények, hogy
újra össze kéne-e ol-
vadni a két pártnak
(esetleg választási ko-
alícióba szerveződni),
azonban szinte min-
denki egyetért abban,
hogy a két formáció-

nak tárgyalni és egyeztetni kell. Azt a luxust nem
engedheti meg magának a szlovákiai magyarság,
hogy bármilyen szalmaszálba ne kapaszkodjon;
elég ha csak a népszámlálás eredményeit meg-
nézzük kijózanítás gyanánt. És felejtsük el már
végre azt is, hogy a szlovákiai magyar politika az
angyalok és a démonok világa, hiszen mindkét for-
mációban vannak témák, ahol a felelősség szá-
mon kérhető.

Az eddigi kommunikációs stílusnak lett egy kéz-
zelfogható eredménye, egyre többen inkább távol
maradnak a politikától. A választási kampányban
(és azt megelőzően) mindkét párt gondoskodott
arról, hogy ne valós, embereket érintő témákról le-
gyen szó. Maradtak a címszavak, a nagyotmon-
dások, ami mögött ritkán volt valós tartalom. Töb-
bet foglalkoztunk a két párt ügyeivel, és az illeté-
kes elvtársak büszkeségével. Ennek a leglátvá-
nyosabb példája a koalíciós tárgyalások leközve-
títése volt, ahol mindkét fél szerint a verekedés
úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött.

Pedig az emberek már szívesen látnának a po-
litikusoktól valós eredményeket, és egyre inkább
nem elég óriásplakátokkal kitapétázni az országot,
vagy a politikusainknak az ünnepnapokon ma-
gyarkodni, mert azzal nem leszünk egy kicsit sem
beljebb. Ezért volt örvendetes az a hír, hogy a két
párt szakmai vonalon egyeztetni készül. Berényi
Józseftől azt is megtudtuk, hogy "a csíksomlyói
búcsú után" kerül sor a találkozásra. Abban is bí-
zunk, hogy a pünkösdi újjászületés üzenete nem
csak abban csapódik majd le, hogy a politikusok
telerakják facebookos profiljukat a búcsú forgata-
gában készült képeikkel.

Amitől viszont igazán tarthatunk, hogy a talál-
kozó újra sokkal inkább a szózsonglőrködésről, a
nyilatkozatokról fog szólni, mintsem a valós dol-

gokról. Elvi nyilatkozatokkal pedig már tele a pad-
lás, nem érdekel senkit egyik vagy másik formá-
ció büszkesége és hiúsága, jó volna most már
konkrétumokat hallani. A sok nagy ívű lózung he-
lyett legyen inkább néhány konkrét ügy, ami ha-
táridővel ellátva megjelölheti az együttműködés le-
hetséges formáit.

Hogy ne csak elméleti szinten beszéljünk, néz-
zünk néhány konkrét példát csupán ízelítőül. Ör-
vendetes, hogy az önkormányzatok ügyét is a
programok közé emelték, nézzük, mit lehetne
tenni. A kétnyelvűség terén számos tennivaló
akadna, amit határidős feladatként nem ártana
megtenni. Mindkét párt soraiban vannak olyan
magyar polgármesterek, akik községeinek nincs
magyar honlapja. A választási listákon induló pol-
gármesterek községeit néztem végig, és az MKP
esetében 4, a Híd esetében 5 ilyen községet ta-
láltam. Persze ők csak a listán szereplő polgár-
mesterek közül voltak, a két pártnak együtt jóval
több önkormányzati vezetője van.

De nézzük tovább. Az önkormányzatokhoz tar-
tozó intézmények (hivatalok, művelődési közpon-
tok, iskolák, pályaudvarok és más intézmények)
terén hiányosak a kétnyelvű feliratok. Erre olyan
helyen is sok példa van, mint Komárom, amit azért
tudok, mert egy hónapja juttattam el egy listát a
városi hivatalba, hogy egy korábbi határozat ér-
telmében pótolják a hiányosságokat. De minek
ülnek a város vezetésében magyar politikusok,
ha a kétnyelvűség nem természetes? Miért nem
lehet már az egyes helyeken a figyelmeztető fel-
iratokat (amiről még törvény is szól) kétnyelvűsí-
teni? Miért nem lehet az ingatlanadóról vagy a
szemételhordásról szóló illeték kiküldését (levele-
zését) kétnyelvűsíteni? Semmilyen jogszabály
nem tiltja ezt, de az MKP és a Híd politikusai sem
tesznek ebben maradéktalanul, a nyelvi kérdése-
ket rendre elvi síkon oldják.

Persze, ne csak nyelvi kérdésekről legyen szó,
mivel egy erős gazdasági fellendülés is kéne a
magyarok lakta régiónak. De ki gátolja meg, hogy
a több száz magyar polgármestert egy szerve-
zetbe tereljék, és a több száz községet képviselő
szervezet valós tárgyalóerőt képviseljen? Az MKP
és a Híd politikusainak köszönhetően ez idáig
egy ilyen összefogás még nem jöhetett létre, és in-
kább a ZMOS-ba ül be néhány politikus pitizni. A
személyes küzdelmek miatt nem jöhetett létre egy
valós lobbi-erő, így kicsit sem meglepő, hogy sú-
lyuk elenyésző.

De legyünk még konkrétabbak, hiszen Csáky
Pál megemlítette, hogy Komárom és Dunaszer-
dahely önkormányzati együttműködéseiről tár-
gyalni kell. Nos, a komáromi önkormányzatban
az MKP (amely ugyan a legkisebb frakció) ele-
gendő súlyt képvisel ahhoz, hogy végre történjen
valami az SNS-hez közeli ügyvédi iroda ügyében,
amelyet a város polgármestere nem átlátható mó-
don választott. Mindamellett elmulasztotta nyilvá-
nosságra hozni a szerződést (ez a város honlap-
ján 10 hónap után, a számonkérést követően tör-
tént meg), és néhány számla megkérdőjelezhető
módon lett kifizetve. De a csúcs a sok mulasztá-
son túl, hogy Vladimír Čečot, korábbi SNS-es ál-
lamtitkár 28 éves lányának irodájáról van szó, aki
a korábbi 500 eurós havi díjazás helyett 2-3 ezer
euróért vette át a jogi képviseletet. Nos, a komá-
romi MKP képviselőinek és vezetőinek erről
semmi mondanivalója nem volt eddig, pedig a hat
képviselőjük elég volna ahhoz, hogy a polgár-
mestert lépésre kényszerítsék. Már csak azért is,
hogy az az évi közel 30 ezer eurós tétel, egy ko-
máromi irodánál maradjon, ne egy pozsonyi „sas-
fészekbe“ vándoroljon. Elég konkrét ez az ügy?
Akkor itt a lehetőség a szavakat tettekre váltani, hi-
szen csupán az MKP frakció kiállása szükséges.

A felsorolt témák közt a megyei szintek munkája
került még megemlítésre, azonban kevés szó esik
az Európai Parlamenti választásokról. Jelenleg
ez az egyetlen hely, ahol felülreprezentált a szlo-
vákiai magyarság (13-képviselőből 2 magyar), és
kijelenthetjük, hogy csak az MKP és a Híd értel-
mes együttműködésén múlik, hogy továbbra is
marad-e két képviselő. Persze nem ártana Brüsz-
szelben a vérfrissítés, de csakis a két párton mú-
lik, hogy a nemzetközi szervezetek nyakába li-
hegő Brüsszelben dupla vagy semmi lesz a szlo-
vákiai magyarok száma. Mert mindkettő benne
van a pakliban. Míg az EP választásokon az
együttműködés létkérdés, addig a megyei (nem
pártlistás) bőven ad majd teret a versengésre.

Kíváncsian várom a konkrétumok számát a ta-
lálkozót követően. Ha nem lesz benne megneve-
zett feladat határidővel, akkor a pünkösdi meg-
újulás elmaradt, és minden megy majd a régiben.
Pedig egyre kevesebben kíváncsiak már a szó-
cséplésre, és a két párt vezetői nem tudatosítják,
hogy úgy játszanak orosz rulettet, hogy az ő két uj-
juk van a ravaszon, azonban a pisztoly csöve egy
közösség halántékához van nyomva.

Keszegh Béla, városi képviselő

Folytatás az 1. oldalról
Az államvasút három pontban in-

dokolta a kérés elutasítását. Arra
hivatkoztak, hogy a vasútról szóló
törvény értelmében a megállók ne-
vének megváltoztatásáról a vasúti
közlekedés regulációjával foglalkozó
hivatal dönt. Ez a hivatal azonban
nem rendelkezik olyan jogkörrel, mely
lehetővé tenné az adott település magyar
megnevezésének kihelyezését. Ebből az ok-
ból kifolyólag a hivatal nem is foglalkozhat
ilyen kérésekkel, s ezeket a jövőben is el-
utasítja.Így a civilek a tettek mezejére léptek
– nem először.

A mozgalom tagjai múlt csütörtökön dél-
után kivonultak az észak-komáromi vasútál-
lomásra, ahol elhelyeztek egy kétnyelvű ál-
lomásnév-táblát az állomás falára, továbbá
két molinót a peron korlátjára. Az egyik mo-
linón szintén a Komárno - Komárom felirat
volt olvasható, míg a másikon szó szerint
idézték a Szlovákia által is ratifikált Keret-
egyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védel-
méről egyik pontját. Ez kimondja, hogy az
aláíró felek törekedni fognak arra, hogy a
nemzeti kisebbségek által lakott területeken

Szócséplés helyett valós lépések

Bósza János
elindult
Akomáromi civil múlt pénte-

ken kora reggel elindult Ko-
máromból, hogy elgyalagoljon
Pozsonyig. Lapzártánkig csak
egy személy csatlakozott hozzá.

Az akcióval a szlovák-magyar
megbékélés, a jogegyenlőség és
az önrendelkezés fontosságára
akarja felhívni a figyelmet. Tervei
szerint május 25-én Nagymegye-
rig jutnak, majd Dunaszerdahe-
lyen és Somorján is lesz egy-egy
megálló. Május 28-án a délutáni
órákban érkezik meg Pozsonyba,
a Grassalkovich palota elé, a
Béke szökőkútjához, ahol gyer-
tyát gyújt a szlovák-magyar meg-
békélésért. (b)

A kétnyelvű felirat
elvi kérdés

a hagyományos helységneveket és földrajzi
megnevezéseket a kisebbségek nyelvén is
feltüntessék.

Az akció ideje alatt az egyik aktivista me-
gafon segítségével tájékoztatta az utasokat
a RegioJet érkező és induló járatát érintő in-
formációkról. A le- és felszálló utasok közül
többen érdeklődve olvasták a táblák felira-
tait. Negatív reakciót csupán az állomás
egyik alkalmazottja részéről tapasztaltak az
aktivisták, aki a feliratok eltávolítására szó-
lította fel őket. Később három vasúti rendőr
is megjelent a helyszínen, azonban miután
az aktivisták kérdésükre elmagyarázták, mi
a békés véleménynyilvánításuk lényege, a
hatóság emberei távoztak.

A RegioJet Pozsony felé tartó járatának el-
indulása után az aktivisták befejezték akci-
ójukat, majd távoztak a helyszínről. A moli-
nókat és a feliratot a vasúttársaság munka-
társai addig nem távolították el, míg a sajtó
is a helyszínen volt, erre valószínűleg csak
távozásunk után került sor.

„Ezt az akcót figyelemfelkeltésnek szán-
tuk, mivel a kétnyelvűség terén nagyon sok
hiányosságot tapasztalunk. Első próbálko-
zásunkat sajnos a vasúttársaság elutasí-
totta, így szeretnénk felhívni a lakosság fi-
gyelmét, hogy az itt élő magyarak megérde-
melnek legalább egy magyar feliratot“ - nyi-
latkozta Boldoghy Olivér, az akció egyik
szervezője.

b, ssy



AMúzeumi Világnap al-
kalmából május 19-én,

szombaton a Duna Menti
Múzeum valamennyi rész-
lege érdekes műsorokat
kínált a múzeumlátoga-
tóknak. A rendezvény
ideje alatt állandó és idő-
szaki kiállítások megte-
kintésére nyílt lehetőség
egészen az esti órákig.

A négy helyszínt felölelő
rendezvénynek sok nézője
akadt. A múzeum főépületé-
ben volt látható a „Merkur épí-
tőjáték – Modellek Jiři Mládek

magángyűjteményeiből“ című
időszaki kiállítás. A múzeum
és könyvtár épületében pedig
népi mesterségeink szépsé-
gei voltak megtekinthetők. A
Zichy palotában az órák sze-
relmesei gyönyörködhettek a
régi korok időjelzőiben „Az idő
fogságában” címmel rende-
zett eseményen. Ezen belül
megtekinthették még a „Ko-
márom 1848-1945 és a „Ko-
márom neves szülöttei: Jókai
Mór és Lehár Ferenc” című
állandó kiállításokat, valamint
a Nagyváradi Tavirózsa ro-
mániai fotóklub modern jel-
legű kiállítását is. A negyedik
helyszínen, a Római Kőtárnál

egy állandó jelleggel működő
kiállítás vonzotta a múzeum-
barátokat.

Kép és szöveg: -pint-

�2012. május 28. AKTUÁLIS - HIRDETÉS� DELTAKULTÚRA

Komárom

Avilág, ahogyan mi lát-
juk címmel mozgássé-

rült emberek képzőművé-
szeti munkái láthatók a Li-
mes Galéria falain június
10-ig.

„Negyedik éve létezik ez
az országos kiállítás, mindig
más városban rendezik. Na-
gyon örülünk, hogy ennyi
művész akad közöttünk,
mert vannak egészséges
emberek, akik ezt nem csi-
nálják utánuk” – fogadott
Forró Erika, a Mozgássérül-
tek Komáromi Járási Cent-
rumának elnöke, hozzátéve,
55 kiállító alkotásai tekinthe-

tők meg. „Sokan vannak,
akik így vezetik le a fájdal-
mukat” – folytatta Horváth
Magdolna, a Mozgássérült
Gyermekek Alapszervezeté-
nek elnöke. „Beülhetnének a
sarokba, sajnálhatnák ma-
gukat, de ők ezt a módját vá-
lasztották a gyógyulásnak.
Olyan alkotásokat hoztak
létre, amiket tényleg érde-
mes megmutatni, mert so-
kan erőt merítenek belőle,
és az egészségesek lelkét
simogatja, hogy ilyen em-
berek is vannak közöttünk”
– mondta az elnöknő.

A 71 éves komáromi Csi-
csó Elemér 1973 óta készíti

kisméretű, élethű, mozgat-
ható szekereit, ekhós sze-
kerét, fiakkerét, hintóját, laj-
toskocsiját. Ezek a tárlat
igazi kuriózumai. „A jármű-
veket fényképeken láttam,
de a tűzoltókocsit elmentem
lefényképezni” – avatott be a
2000-től nyugdíjas volt ha-
jószerelő, aki a garázsát ala-
kította műhellyé. Elárulta,
egyszerre három kocsit ké-
szít, és ez pont egy évig tart.
Januárban kezdi, áprilisig
fúr-farag, utána kertészke-
dik, szeptembertől ismét a
műhelyben munkálkodik, ka-
rácsonyra készül el. „Eddig
tíz kocsit készítettem, mind

itt vannak” – jegyezte meg a
mester, akinek ez az első ki-
állítása. Komáromból to-
vábbi városokba vándorol-
nak majd nyár elején az au-
tista, a lábbal festő, a kere-
kesszékben alkotók pompás
művei. „Köszönjük a galéri-
ának, hogy lehetővé tette,
hogy a kiállítást ingyen te-
kinthessék meg az érdeklő-
dők” – búcsúzott Horváth
Magdolna.

Dr. Farkas Veronika, mű-
vészettörténész a Limes Ga-
léria vezetője a június 1-jén,
e héten pénteken pergő
Templomok Éjszakája ese-
ményeiről tájékoztatott. „Dél-

után 15 órakor Patay László
festőművész kiállítását nyit-
juk. Utána Tóth Erika bemu-
tatja a Carissimi című újsá-
got. Négy történelmi, egy-
házi zászló újraszentelésére
is sor kerül. Közben pedig a
gyermekek rajzolják majd
Komárom templomait, ami-
ket előre kiadtunk nekik,
pénteken pedig kinagyítjuk
ezeket. Műsort adnak a re-
formátus ifjak, az evangéli-
kusok, s valószínű, hogy a
Marianum Egyházi Iskola is”
– tudatta dr. Farkas Vero-
nika.

Bárány János
Fotó: Virágh Mária

A gyógyulás gyönyörködtető módja

Léleksimogató alkotások a Limes Galériában

Múzeumok hosszú éjszakája

Csicsó Elemér: „Ehhez némi tapasztalat is kellett.”

Dr. Farkas Veronika művé-
szettörténész: „Patay László
festőművész kiállítását nyit-
juk.”

Forró Erika és Horváth Magdolna: „Vannak egészséges em-
berek, akik ezt nem csinálják utánuk”

�

Szórakozás az egész családnak. Sárkány Peti játéko-
san elvezeti a gyerekeket Afrikába, Egyiptomba és Ve-
lencébe. Ezeken a történeteken keresztül megismerked-
hetnek az olvasók az egyes úticélok szépségeivel, tör-
ténelmével és nevezetességeivel is.

Sárkány Peti afrikai útja során bebarangolja a Sza-
hara nevű sivatagot, a szavannákon át egészen a titok-
zatos őserdőig. Útja során igaz barátokra lel az őserdő
lakóiban. A következő kötetben Egyiptom szépségeit
mutatja be a kis olvasóknak. Egyiptomi útja során le-
nyűgözi őt a sok csoda – az ókori Théba, a Királyok völ-
gye, Karnak városa, a piramisok rejtélye és a Szfinx tör-
ténete. A harmadik kötet Sárkány Peti velencei útjáról
szól. Ennek során meglátogatja a Szent Márk teret, A Dó-
zse-palotát, átkel a Sóhajok hídján, utazik a híres Canal
Granden és gyönyörködik a gondolásokban.

Ezek a játékos útikönyvek nem hiányozhatnak egy kis-
gyerek könyvtárából sem.

Útikalauz gyerekeknek Sárkány Petivel

Ezen utalvány felmutatásával a Diderot könyvesboltban
megvásárolható a 3 könyvből álló könyvcsomag, mely-
nek ára most csak 88..9900 euró.

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152, 
mob: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk, 
www.diderot.sk

„Uraim! Azért kérettem önöket ide, mert
egy igen kellemetlen hírt kell közölnöm: re-
vizor jön hozzánk.“ Ezzel a mondattal kez-
dődik Nyikolaj Vasziljevics Gogol világhírű
komédiája A revizor, a Komáromi Jókai Szín-
ház idei évadának utolsó bemutatója.

A darab, mely 1836-ban íródott, s hely-
színe egy meg nem nevezett orosz kisváros,
játszódhatna 2012-ben a világon bárhol. Az
említett kezdőmondat sok embert letaglózna,
gyomron ütne – s természetes velejárója

lenne a szorongás, s a félelem. Mert hiába
telt el majd 200 év a mű születése óta, ebből
a szempontból sajnos a helyzet nem sokat
változott. Jó ideje tart már ez a kisvárosi
posvány – amikor a revizor érkezése felka-
varja az állóvizet. A polgármester sietve ösz-
szehívja a város vezetőit, s ismerteti a stra-
tégiát: a látszatot fenn kell tartani, s végső
soron le kell fizetni a revizort! 

Az előadás bemutatójára 2012. június 1-
jén kerül sor a Komáromi Jókai Színházban.

Kisvárosi szorongások

Az árak az utazás alapárát tartalmazzák

Last minute akciók

Gúta, 
templom tér 15.

www.besttravel.sk/zajazdy

Horvátország Hotel Mediteran*** 
99 €� (7 éj) 10 nap, autóbusszal

Bibione Rezidencia Co.Bi.Ta. & Perosa

50.83 �€ 8 nap, autóbusszal
Törökország Hotel Türkmen Hotel ***

199 €� 8 nap, all inclusive
Egyiptom Hotel Festival Le Jardin Resort ****

249€ 8 nap, all inclusive

Folytatás az 1. oldalról
„Három gyermekemet nevelem egyedül.

A legnagyobb lányom Szandra kilencéves
iskolás, Benjamin hároméves és a legkisebb
az öt hónapos Noémi“ – kezdte az édes-
anya. „Megpróbáltatásaink az idei év elején
kezdődtek, amikor észrevettem, hogy a fiam
szemével nincs valami rendben. Azonnal or-
voshoz fordultunk, aki a pozsonyi gyer-
mekklinikára utalt minket. Itt megállapítot-
ták, hogy Benjamin szemén daganat növek-
szik. A diagnózis (retinoblastoma) után egyre
gyakrabban utaztunk Pozsonyba. Mára már
a kisfiam két kemoterápiás kezelésen van túl
és az orvosok tovább küzdenek a szeméért.
A napokban újabb vizsgálatokra megyünk
és kiderül, hogy szükség lesz-e műtéti bea-
vatokozásra“ - mondta el az édesanya.

Tovább folytatva már a kis Noémiről be-
szélgetünk. „Noémi pár héttel ezelőtt lett
rosszul. Elkékült és lázas volt. A kórházban
tüdőgyulladást állapítottak meg nála és a
többi rutinvizsgálatkor kiderült, hogy a kicsi
szívével sincs minden rendben, elsődleges
diagnózisa az, hogy a szívbillentyűkkel van-
nak problémák. Így most már a legkisebb
lánnyal is Pozsonyba járunk kivizsgálásokra
és várjuk, hogy mikor kerül sor a műtéti be-
avatkozásra.“ 

Az édesanya tehát küzd minden nap, hogy
gyermekei meggyógyuljanak, azonban egye-
dül ez nagyon nehéz, főleg úgy, hogy most

már mindkét gyermekkel Pozsonyba kell 
utaz ni, hol hosszabb, hol rövidebb időre.
Akár már az is nagy segítség lenne, ha a Po-
zsonyba való feljutást segítenék az édes-
anyának. Továbbá a következő számlaszá-
mot - 12956341/5200 (OTP Bank) - is a gye-
rekeknek nyitották, ahova minden segítség
jól jön.

A család történetét és a gyermekek gyó-
gyulását továbbra is nyomon követjük, és
beszámolunk olvasóinknak a fejlemények-
ről. ssy

Emberi sorsok - Egy család, két súlyos beteg gyerek

Csak a pozitív hozzállás segít

Képesítési követelmények: 
a) másodfokú egyetemi végzettség

a pedagógiai alkalmazottakról
szóló 317/2009 számú törvény
34. § értelmében 

b) legalább 5 éves pedagógiai gya-
korlat,

c) I. minősítő vizsga, vagy annak
megfelelő egyéb képesítés.

Egyéb kritériumok és elvárások:
a) az iskolaügyre vonatkozó jogsza-

bályok ismerete,
b) feddhetetlenség,
c) személyi és erkölcsi alkalmasság,
d) szervezési képesség.

A benyújtandó iratok jegyzéke: 
-  pályázati jelentkezés
-  a legmagasabb iskolai végzettsé-

get igazoló oklevél hitelesített má-
solata,

-  kitöltött személyi kérdőív,
-  szakmai önéletrajz,
-  erkölcsi bizonyítvány (három hó-

napnál nem idősebb),

-  az iskola fejlődésének és irányítá-
sának írásos koncepciója az el-
következő időszakra, 

- a pályázó írásos beleegyezése
személyi adatainak felhasználá-
sára a pályázat elbírálásának cél-
jából a 428/2002-es adatvédelmi
törvény értelmében.

A jelentkezésüket lezárt borítékban
postán a városi hivatal címére küld-
hetik: (Mestský úrad Komárno, Pev-
nostný rad 3, 945 01 Komárno),
vagy személyesen beadhatják a vá-
rosi hivatal iktatójában legkésőbb
2012. június 12-ig. A borítékra kér-
jük ráírni: „Výberové konanie – (az
iskola megnevezése) – Neotvá-
rať!”.
A pályázat helyéről és időpontjáról a
kiíró a jelentkezőket 7 nappal az idő-
pont előtt írásban értesíti.

Komárom, 2012. május 14.
MUDr. Anton Marek 

polgármester

Komárom Város az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkor-
mányzatról szóló  596/2003 sz. törvény 3. és 4. § és a közérdekben végzett
munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében

pályázatot hirdet a következő iskolák igazgatói posztjára:

Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno 
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno

a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39,
Komárno - Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

Jelentkezési határidő: 2012. június 12.
Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené vysokoškolské vzde-

lanie druhého stupňa v zmysle
§ 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

b) najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe,

c) absolvovanie prvej kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady podľa
osobitného predpisu. 

Iné  kritériá a požiadavky:
a) znalosť príslušnej legislatívy 

v oblasti školstva,
b) bezúhonnosť,
c) osobné a morálne predpoklady,
d) organizačné a riadiace schop-

nosti.

Zoznam požadovaných dokla-
dov:
- prihláška do výberového konania,
- overený doklad o dosiahnutom

najvyššom stupni vzdelania,
- vyplnený osobný dotazník,

- stručný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší

ako 3 mesiace,
- koncepčný zámer rozvoja a ria-

denia základnej školy,
- písomný súhlas uchádzača na

spracovanie osobných údajov
podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov.

Prihlášku a ďalšie požadované
doklady v uzavretej obálke zasie-
lajte na adresu Mestského úradu
Komárno (Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno), alebo odovzdajte v po-
dateľni Mestského úradu Komárno
s označením „Výberové konanie
– (názov školy) – Neotvárať!“
najneskôr do 12. júna 2012.
Termín, čas a miesto výberového
konania oznámi vyhlasovateľ pri-
hláseným uchádzačom najmenej 
7 dní pred jeho konaním.
Komárno 14. mája 2012

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Mesto Komárno v zmysle § 4  ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno 
Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 

Uzávierka prihlášok: 12. júna 2012
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Aképviselő-testület megbí-
zása alapján Néveri Sán-

dor polgármester aláírja a vá-
ros központi zónájának felújí-
tására kiírt közbeszerzési pá-
lyázat győztesével, a pozsonyi
székhelyű Eurobuilding Rt.-
vel a rekonstrukcióra vonat-
kozó szerződést.

Ezen felül Néveri a felújítási
munkálatokkal kapcsolatban
megbízatást kapott egy áthidaló
hitel felvételének intézésére, to-
vábbá elfogadta a testület egy
projektdokumentáció kidolgozá-
sát a központi zónában található
közműhálózat földbe helyezé-
sére a május 14-én megtartott
plénumon. A felújítást a Bartók
Béla téren kezdik meg, a Szent
István utcában pedig csak szep-
tember 1-jétől állnak neki a mun-
kálatoknak, hogy a nyári fősze-
zonban ezzel se zavarják az itt
található vendéglátóipari egysé-
gek idegenforgalmi tevékenysé-
gét.

Ivan Bobkovič képviselő mó-
dosító javaslatával fogadták el
az Ekecsi úton felépítendő osz-
tályozott hulladék gyűjtőudvarát
érintő közbeszerzési pályázat
kiírását, a módosítás szerint az
építkezés megvalósítására
banki hitelből kell az anyagiakat
biztosítani, míg az eredeti válto-
zat a város tartalékalapját jelölte
meg pénzforrásul. Kisebb vita
után végül a módosító javaslatot
fogadta el a plénum. A gyűlés
elején Néveri Sándor polgár-
mester bejelentette, már aláírta
a Vasút utcában található ön-
kormányzati épületben kialakí-
tandó vállalkozók házának fel-
újítási munkálataira vonatkozó
szerződést a kivitelezővel, ezért
az aláírást érintő határozati ja-
vaslatot levették a programpon-
tok közül. Helyette tárgyalták
meg Csémi István képviselő be-
terjesztését a már említett gyűj-
tőudvar felépítésével kapcsolat-
ban.

kozo

Az ógyallai csillagvizsgálóba is el-
látogattak nagymegyeri negyedi-

kesek a XII. Bartók Béla Iskolanapok
keretén belül. A hagyományos ese-
ménysorozat több érdekes program-
mal szolgált tanulóknak, pedagógu-
soknak és szülőknek egyaránt.

Az utóbbiak nyílt órákon tekinthettek
bele az iskolai tanítás folyamatába. Ekkor
zajlott az Öveges József Fizikaverseny
országos válogatója is, valamint egy re-
gionális népdaléneklési vetélkedő és a
Slovom k srdcu elnevezésű szlovák

nyelvi vers- és prózamondó fesztivál. In-
formatikai verseny és a XXX. Nyári Olim-
piai Játékok tiszteletére suliolimpia is
gazdagította a kínálatot. A legfiatalabb
tanulók a helyi tűzoltószertárba látogat-
tak el, ahol megismerkedtek a lánglova-
gok mindennapjaival, a bevetésekkor
használt technikával. Az iskola diákjainak
egy csoportja még Budapestre is eljutott
a Testek című kiállításra, és voltak, akik
bécsi tanulmányi kirándulással múlatták
az időt.

Kovács Zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

A főtéren kezdik meg 
a központi zóna felújítását

Nyitra után Érsekújvárt 
szeretnék bevenni

Iskolanapok tizenkettedszer

Újabb élményekkel és sikerekkel
gazdagodtak a Nagymegyeri Ma-

gán-szakközépiskola tanulói és pe-
dagógusai, akik a Nyitrán lezajlott
nagyszabású szakmai megméretteté-
sen vettek részt.

„Az Agrokomplex épületében az im-
már 20. születésnapját ünnepelő szakis-
kolák, gyakorlóközpontok termékeit be-
mutató, az Ifjú alkotó 2012 névre keresz-
telt kiállítás keretén belül zajlott a Szlovák
Fodrász- és Kozmetikus-szövetség által
szervezett tanulók versenye is. Szakkö-
zépiskolánk diákjai két kategóriában is in-

dultak. A fodrászokat Kovács Réka 3.
évfolyamos tanulónk képviselte a Meny-
asszonyi konty kategóriában, ahol az elő-
kelő 4. helyezést érte el a 16 induló ver-
senyző között. A kozmetikus tanulók Ta-
vaszi hercegnő kategóriájában pedig
Molnár Anikó harmadikos diáklányunk
lett végül ötödik” – számolt be az ered-
ményekről Berényi Renáta iskolaigaz-
gató. Aki azt sem felejtette el megje-
gyezni, hogy a sikeres tanulók felkészítői
Németh Melinda és Daňo Anna fodrász
mesternők, valamint Katona Pápay Mari-
anna és Szabó Zsuzsanna kozmetikus
mesternők voltak. KZ

Folytatás az 1. oldalról
Ógyallán a helyi mé-

rőállomáson mínusz
6,3 fokot mértek a mű-
szerek, ezzel a telepü-
lésen megdőlt az 1952-
es hidegrekord. Több
más állomáson is fa-
gyot mértek, néhol
még két méterrel a föld
felett is.

Az időjárás csúnyán
megtréfálta az idén a
fákat. Az enyhe no-
vember és december
után a növények azt
„hitték”, megérkezik a
tavasz, csakhogy a
február és az április el-
rontotta a számításo-
kat. A gyümölcsterme-
lőkét és a fogyasztókét
is.

Komoly fagykárok
vannak a gyümölcsö-
sökben, szőlőkben,
kajszi- és őszibaracko-
sokban. Az almások-
ban is baj van. Például
az Idared fajta eseté-
ben, mert a korábbi vi-
rágzású fajtáknál 95–
100 százalékos, míg a
későbbi fajtáknál, mint
amilyenek az Arany
Delicsesz és a Granny
Smith 60–70 százalé-

kos a károsodás. A
szőlőkben egyes he-
lyeken a téli fagy oko-
zott gondot és megti-
zedelte a szőlőfürtök
számát, majd jött a má-
jus 18-i fagy.

A szőlőkben ismét
Karván okozta a legna-
gyobb kárt a fagy, hi-
szen a „szőlőhegyen”a
gazdák 80%-os fagy-

kárról tájékoztat-
tak. A szomszédos
Búcson Karkó Já-
nos szerint 10 %-os
a fagykár, elsősorban
a fagyzugos helyeken
fagytak el a Muskotály,
Cserszegi fűszeres,
Chardonnay szőlőfaj-
ták. Bátorkeszin már ki-
sebb fagykárról beszél-
nek a gazdák, viszont
Madaron, a Sutyú-
völgyben 40% az elfa-

V. NEMZETKÖZI SZEGAB
BORVERSENY 

A SZEGAB Polgári Társulás a VII. BÁTORKESZI BORFESZTIVÁL
keretén belül megrendezi a 

V. NEMZETKÖZI SZEGAB BORVERSENYT, 
melyet 2012. június 8-án tartanak a bátorkeszi kultúrházban.
A verseny feltételei: a bormintát három tipizált, 0,75 l-es palackban jú-

nius 1-jén (pénteken) 14:00 és 21:00 óra között kell leadni a kultúrház-
ban. Nevezési díj: mintánként 4 €. A borok degusztációjára pénteken, jú-
nius 8-án 14:00 és 18:00 óra között kerül sor. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre a nagyszínpadon június 16-án a Galambos dűlőben
délután 14:00  órakor kerül sor a VII. Borfesztivál keretén belül. 

Fagy és jégeső 
tizedelte a termést

gyott szőlő. Szentpéte-
ren, Hetényen kisebb
fagykárról beszélnek,
Marcelházán elsősor-
ban a virti úton lévő ker-
tekben teljesen elfagyott
a szőlő.

A családi házak körül
végzett kárfelmérés
alapján elsősorban a
burgonya- és babbok-
rok, valamint a cseme-
gekukorica adta fel a
harcot, megfeketedve,
hervadtan hajtották
földre leveleiket.

A fágykárok után
azonban újabb csapás
érte a gazdákat, május

22-én „égszakadás“
jött, és borsó nagyságú
jegek potyogtak több já-
rásbeli településen. 

(miriák)
A szerző felvételei

Hova tűntek 
a hétköznap vámpírjai?
Évek óta elviselhetetlen meny-

nyiségű volt a szúnyog, annak
ellenére, hogy gyakori volt a per-
metezés, a szúnyogok egyre csak
szaporodtak. Idén azonban eddig
valahogy elmaradt a szúnyogok
inváziója. Nem mintha hiányozná-
nak, csak furcsálljuk.

Már tavaly is lehetett
érezni: az évi átlaghoz
képest kevesebb a
szúnyog. Tehát te-
gyük fel a költői
kérdést: hol van-
nak idén a szúnyo-
gok? Ennek fényé-
ben nézzük meg az
esetleges alternatívá-
kat! Sokak szerint még
nem jött el az igazi szúnyog-
szezon. Állítólag júniusban nagy szú-
nyogdömping várható. Azonban van-
nak  szakemberek, akik arra es-
küsznek, hogy a szokatlanul száraz
időjárás van kihatással a vérszí-
vókra. Ám vannak olyanok is, akik
egyszerűen a természet állítólagos
rendjében látják a „furcsaságot”, és
nemes egyszerűsséggel a békáknak
tulajdonítják a „szúnyoghiányt”.
Ugyanis az utóbbi időben rohamo-
san elszaporodtak a békák. Köztu-
dott az is, hogy az ebihal fő eledele
a szúnyoglárva, így talán már ké-
zenfekvő, miért is van olyan kevés
szúnyog. De van egy harmadik ver-

zió is, ami talán első hallásra furcsán
hangzik, de ha jobban belegondo-
lunk, lehet némi alapja. Egyes bioló-
gusok mélyreható tanulmányozása
szerint két oka van annak, hogy idén
jóval kevesebb a szúnyog a vízpar-
tokon. Elsősorban azért, mert a ta-
valyinál relatíve kevesebb a csapa-

dék, másrészt a mostanra ki-
alakuló ideális tenyésző-

helyeken már olyan szú-
nyogfajok lárvái kelnek
ki, amelyek nem csí-
pik meg az embert.
Itt álljunk meg egy
pillanatra! Mi az,
hogy nem csípik meg

az embert? Tudni kell
azt, hogy környékünkön

két faj „tevékenykedik”, az
egyik a kellemetlen gyötrő szú-

nyog, az emberi vért fogyasztó, és a
másik faj a dalos szúnyog, amely
madárvérrel táplálkozik. Az utóbbi
időkben a dalos szúnyog lárvái ke-
rültek fölénybe.

Ez lenne tehát a magyarázat arra,
hogy napjainkban nem észleljük a
szúnyogok támadását? Lehetséges,
de mint minden tudományos feltéte-
lezés, ez is bizonyos idő elteltével
fog bebizonyosodni. Addig is re-
ménykedjünk abban, hogy a bioló-
gusoknak lesz igazuk, de azért vár-
juk ki az év végét, hogy bátran kije-
lenthessük: Szúnyogmentes évet
zártunk. pint

Starosta obce Tôň
vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č.

552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme 

výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, v obci Tôň.

Kvalifikačné predpoklady: 
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor

vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovený osobitným predpi-
som Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spô-
sobilosti pedagogických zamestanancov v znení neskorších predpisov 

- pedagogická prax minimálne 5 rokov
- spôsobilosť používať slovenský a maďarský jazyk v úradnom styku
- práca s PC

Ďalšie požadované predpoklady k prihláške do výberového konania:
- doklady o vzdelaní, fotokópia a originál k nahliadnutiu
- profesijný životopis s presnou adresou a tel. číslom
- písomný vlastný nárvh koncepcie rozvoja materskej školy
- zoznam realizovaných projektov s odkazom na referenčnú osobu
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona NR SR č. 428/2002

Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku  spolu s  dokladmi je možné osobne doručiť , alebo zaslať do
13.00 h dňa 15. júna 2012  na adresu Obecný úrad Tôň, Bratislavská
132/8, PSČ 946 15, s označením na obálke „Výberové konanie MŠ v obci
Tôň“. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené
písomne.

Imrich Bugár 
starosta obce 



Aváros lakosai nincse-
nek megelégedve a

városi televízió sugárzási
minőségével. Az üzemel-
tetési illeték egyre maga-
sabb, a minőség azonban
rossz. Ezzel kapcsolatban
a lakosok közül már töb-
ben a képviselő-testület
segítségét kérték.

A lakosság körében nagy
felháborodást okozott, ami-
kor a Carisma kábelteleví-
ziós társaság megemelte a
havi illeték összegét. Azt íg-
érték, hogy ezentúl több
programot és jobb minőségű
sugárzást fognak érte kapni
a nézők, viszont éppen for-
dítva történt. A kép minősége
rossz, némelyik adónak
nincs megfelelő térjele, vala-
mint több állomás „eltűnt“. 

„Jelenleg 28 szlovák és
magyar nyelvű állomás fog-
ható a kábeltelevízió által.
Kezdetben közel kétezer
háztartás volt rákötve, nap-
jainkban nincs ezer sem”-
mondta Veres Zoltán, a vá-
rosi hivatal közigazgatási
osztályának vezetője. 

„Tudni kell, hogy tizenöté-
ves készülékről van szó,
Ógyalla és Bagota területén.
A vezetékek elöregedtek,
többségük a levegőben van
vezetve, nem a földben.
Hosszabb ideje tárgyalunk a
Carisma ügyvezetőjével,
Farkas Tiborral. Döntenünk
kell arról, hogy a város
mennyiben akarja megtar-
tani a közös tulajdon részét.
Amennyiben találnánk hitelt,
amellyel a költségeket ta-
karni tudnánk, biztosan
megnőnének a költségek a
lakosság részére is. Mind-
amellett nagy költségekbe
kerülne a felújítása és új
technika vásárlása – mondta
Zemkó Margit polgármester.

A Carisma tulajdonosa a
közeljövőben szeretné a te-
levízió technikáját moderni-
zálni és átállni a digitális su-
gárzásra. Kölcsönből tudná
megoldani, 450-600 ezer
euróról van szó. Amennyi-
ben sikerül a kölcsönt meg-
kapni, úgy kilenc hónap
múlva a város mindegyik vá-
rosrészét le tudná fedni az
adás. 

„A műsorok digitális su-
gárzása 2012 végére befe-

jeződik. Az új szerkezet által
már 40-90 állomás közül vá-
laszthatnak majd a tulajdo-
nosok – de ez már más
árakkal lenne. Az új ár 10
euró körül lenne havonta,
ezért már internetet, később
a város területén telefon-
szolgáltatást is kaphat a la-
kosság” – magyarázta Ve-
res Zoltán.

„Jelenleg a város 51 szá-
zalékos tulajdonos a Ca-
risma társaságban. Mi ké-
szek vagyunk minden meg-
oldásra. Eredetileg azt akar-
tuk, hogy közösen a város-
sal fektessünk be, viszont a
városnak erre nincs anyagi
fedezete. A projektbe jelké-
pes résszel is bekapcsolód-
hatnak, például logisztikai
segítséget biztosítanának
számunkra” – mondta to-
vábbá Farkas Tibor, a Ca-
risma tulajdonosa. 

Továbbá Anna Žigová
képviselőnő köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik
segítették az élelmiszercso-
magok szétosztását. Össze-
sen 779 lakos kapott cso-
magot, 78 lakos nem vette
át, ezeket visszaküldték a
szervezők. (miriák)
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 0��/��20 920, 090� �1� ��1, 090� �08 �2�

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

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

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Az első sikere után a szervezők az
elmúlt esztendőkben már verseny-
szerűen hirdetik meg a seregszemle
egy-egy évfolyamát, minden eszten-
dőben konkrét tematikával. Az otthon
színei, majd az Igaz mesék tematikát
ebben az esztendőben az Üzenet te-
matika követi. Kezdettől fogva jelentős
az érdeklődés a rendezvény iránt. Év-
folyamonként Európa hat-tíz országá-
ból, általában hatvan-hetven zománc-
művész nevezi be alkotásait. Ebből a
szempontból az sem érdektelen, hogy

a szervezők már túlléptek a helyi ha-
tárokon, hiszen, elsősorban a zo-
máncművészetet népszerűsítendően,
egy-egy reprezentatív zománckiállí-
tást szerveznek a rendezvény idején a
közeli városokban is, Komáromban,
Érsekújvárban, Ógyallán és Gútán. A
seregszemlén minden esetben egy
nagydíjat és egy-egy első, második
és harmadik díjat ítél oda a szakmai
bírálóbizottság. S úgy tűnik, jó és elő-
remutató ötlet volt a szervezők részé-
ről a Seregszemle Életmű Díjának lét-
rehozása is, amely 2011-ben került
első alkalommal odaítélésre. A zo-
máncművészeti seregszemle mellett
párhuzamosan megrendezésre kerül
a Nemzetközi Képzőművészeti 

Szimpózium, melynek keretében
évente egyre több képzőművész tölt-
het el több-kevesebb napot alkotó
munkával Naszvadon. Az alkotótá-
bor persze már nem csupán a zo-
máncművészethez kötődik, hanem
a zománcosok mellett festők, szob-
rászok, fafaragók, textilesek és üveg-
művészek is részesei lehetnek a ren-
dezvénynek. 

TŰZVIRÁG – NEGYEDIK ALKALOMMAL

MŰSOR 2012 
JÚNIUS 1: 16:00 órától Helyi kiállítások megnyitói sorban egy-

más után a következő helyszíneken: Csemadok
Galéria, Evangélikus templom, Kelt Garden sö-
röző, Szabadidőközpont, Katolikus templom, Éder
vendéglő, HMK (a kiállítások megtekinthetők a ren-
dezvény minden napján 8:00 és 20:00 óra között)

18:00 HMK udvar - játszik a Carson együttes
20:00 sörsátor - ünnepi megnyitó
20:30 sörsátor - a Mystery Gang élő koncertje
22:30 HMK udvar  - Népmulatság a Carson együttessel. Si-

monics Marcel és Ágh Attila szórakoztatja Önöket haj-
nalig. Belépő az egész estére: 5 €

JÚNIUS 2: 17:00 HMK - "Tűzvirág - Nemzetközi Zománc-
művészeti Seregszemle“. Ünnepi akadémia
- a lengyel J.Cobb Shela DNA jazz zenekar kon-
certje. A belépés díjtalan.

21:00 sörsátor  - Demjén Ferenc koncertje. Belépő: 8 €
JÚNIUS 3: 16:00 - 17:30 HMK udvar -  Carson együttes
18:00 sörsátor Slávo Kráľ:  "Zasľúbená zem"  - musical 
20:00 - 22:00 HMK udvar  - játszik a Carson együttes
24:00-ig Kelt Garden kertvendéglő, Blues kocsma. Fellép-

nek: Last Blues Band, Csukamájolaj, Hodossy Ma-
rianna - Gálffy József duó. A belépés díjtalan.

JÚNIUS 4: Szabadnap
JÚNIUS 5: 18:00 HMK - a Carson együttes koncertje

19:00 sörsátor - játszik a Conors együttes
20:30 sörsátor  - a United együttes koncertje, belépő: 3 €
JÚNIUS 6: 18:00 - 19.30 HMK udvar - Carson együttes
20:00 sörsátor -  a Memory Team élő koncertje majd 

Vastag Csaba (X-factor 2010). Belépő: 3 €
JÚNIUS 7: 18:00 - 19:30 HMK udvar - Carson együttes
20:00 sörsátor az LGT Revival Band élő koncertje majd 

Kocsis Tibor (X-factor 2011). Belépő: 3 €
JÚNIUS 8: 17:00 - 18:30 HMK udvar - Carson együttes
19:00 sörsátor  - a Gilotin, a Without Strings és a MadDogX
zenekarok élő koncertjei
22:00 sörsátor - discolife DJ Mickey-vel, sztárvendég 

DJ Flower aka Voksán Virág. Belépő: 6 €
JÚNIUS 9: 09:00 üzletsor utca kézművesek vására, bor- 

és pálinkaudvar. Naszvadi könyvpiac
14:00 Üzletsor utca, kisszínpad  - Népművészeti kavalkád.

Fellépnek: a tatai Pötörke néptáncegyüttes, a ruszin
Barvinok népművészeti csoport, a dunaszentmiklósi
sváb néptánccsoport, Baj község éneklőcsoportja, a ta-
tai gimnázium sramli zenekara. Belépés díjtalan

18:00 - 22:00 bor- és pálinkaudvar -  játszik a Szőllősy Gipsy Band
13:00 sörsátor  - a SZMAZE - PÁTRIA zenekutató 2012-es 

gálaműsora
A Szlovákiai Magyar Zenekarok Egyesülete és a Pátria rádió
által meghirdetett zenekutató gálaműsor 10-15 zenekar rész-
vételével

22:00 sörsátor  - a Back II Black élő koncertje Belépő: 5 €
JÚNIUS 10: 09:00 Üzletsor utca  - kézművesek vására
Forum Librarium Nasvadiensis - Naszvadi könyvpiac
14:00 Üzletsor utca, kisszínpad - a Carson együttes koncertje
16:00 Üzletsor utca, kisszínpad - Csocsesz félplayback 

műsora
18:00 Üzletsor utca, kisszínpad -  a Komáromi Dixieland

Band élő koncertje
20:00 sörsátor  - "Tűzvirág - Művészetek Hete" ünnepi záró-

estje. A Csík zenekar koncertje, majd a 15 napos tha-
iföldi utazás nyertesének kisorsolása. Belépő: 8 €

A már 2011-ben bevezetett szokás szerint, ismételten ked-
vezményesen juthatnak hozzá a belépőjegyekhez, ha azt
előre megvásárolják az Egészségügyi Központ előtti újság-
árusnál 15 €-ért. A nem hazai érdeklődők postai utánvéttel jut-
hatnak hozzá 15 € + postaköltség ellenében. Rendelni az
info@csemadoknaszvad.sk címen lehet. 

FIGYELEM!
Az előre megváltott jegyekkel 15 napos thaiföldi uta-
zást nyerhet 2 személy részére. A sorsolásra köz-
jegyző jelenlétében kerül sor a rendezvény zárónapján
a Csík zenekar koncertje után. Csak a sorsoláson fel-
mutatott szelvénnyel jogosult a nyereményre!

Az elmúlt év decembe-
rében a Német Evan-

gélikus Egyház 2500 eurós
támogatásából sikerült ki-
cserélni a templom összes
ablakát és ajtaját – mondta
el lapunknak Miloš Zaťko
evangélikus lelkész.

Az elmúlt napokban Miloš
Klátik, a Szlovákiai Evangéli-
kus Egyház egyetemes püs-
pöke vezetésével német lel-
készek látogatták meg a helyi
egyházközséget. A lelkészek
Szentpéter mellett további
négy települést is megláto-
gattak Szlovákiában, hogy
személyesen is meggyőződ-
jenek arról, hogy a támoga-
tást mire fordították a lelkészi
hivatalok. A küldöttség képvi-
selői érdeklődéssel hallgatták
a szlovák és magyar nemze-
tiségű lakosság együttélésé-
ről szóló jelentést is.

„A Szlovákiai Evangélikus
Egyházban élő magyar nem-
zetiségű hívek nagyon aktí-
vak. Számuk jelentős a keleti
és a nyugati egyházkerület-
ben is. Így magyar nyelven is
meghallgathatják Isten igéjét
és a szentségeket is anya-
nyelvükön szolgáltatjuk“ -
mondta a püspök. 

„A közeljövőben sor került a

szlovákiai és magyarországi
evangélikus egyház közti
partnerszerződés aláírására
is. Ezek a dokumentumok
azért fontosak, mert egyértel-
műen megfogalmazzák azt
az irányt, hogy az evangélikus
szlovákoknak, akik Magyar-
országon élnek és a magya-
roknak, akik nálunk Szlováki-
ában élnek, milyen jogaik és
kötelességeik lehetnek“ - nyi-
latkozta a Szlovák Ágostai
Evangélikus Egyház veze-
tője.

Szentpéteren a lakosság
85%-a magyar nemzetiségű,
többségük katolikus.  Het-
venre tehető az evangéliku-
sok száma, akik a II. világhá-
ború után érkeztek a telepü-
lésre, s itt békességben és
egyetértésben együtt élnek a
magyar és szlovák ajkú hívek.

(miriák)
A szerző felvétele

A városi televízió 
technikája felújításra vár

Német lelkészek támogatták 
a felújítást
Szentpéter

Amagyarországi közoktatási intézmé-
nyek 7. évfolyamos tanulói határon

túli - romániai, szlovákiai, szerbiai és uk-
rajnai – magyarlakta területekre irányuló
tanulmányi kirándulásokra kaphattak tá-
mogatást. A Határtalanul! program lé-
nyege, hogy valamennyi, a közoktatás-
ban tanuló magyar fiatal legalább egy-
szer a magyar állam támogatásával el-
jusson a szomszédos országok magyar-
lakta területeire, és cserekapcsolatok
keretében minél több külhoni magyar
diák juthasson el Magyarországra.

Ennek keretében a Tapolcai Általános Is-
kola tanulói két csoportban látogattak el Mar-
celházára. A magyarországi tanulók a dél-
előtti órákban megtekintették Komárom ne-
vezetességeit, Virten megkoszorúzták Ba-
róti Szabó Dávid szobrát, majd Zsitvatőn

megtekintették a Zsitvatoroki emlékművet. 
Az iskola előcsarnokában a vendégeket

Duka Róbert igazgató köszöntötte, majd Baj-
ner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igaz-
gatója röviden bemutatta a 16 ezer lélek-
számú várost, amely a Balaton-felvidék nyu-
gati szélén, a Tapolcai-medence közepén
helyezkedik el.

Ezt követően elsőként a vendégek, majd a
marcelházi tanulók adták elő kulturális prog-
ramjukat, amelyből nem hiányzotak a bako-
nyi népdalok, a néptánc, a palotás, Ludas
Matyi bábjáték, a mazsorettek és a citerások. 

Másnap a hazaiak és a vendégek közös
programokon vettek részt az iskolában. A
harmadik napon a tapolcai tanulók Szlovákia
nevezetességeivel ismerkedtek meg, majd
Pozsony megtekintése után indultak haza.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Az Artcentrum Polgári Társulás és a
Művészeti Alapiskola vezetősége eb-

ben az évben is meghirdette a „A világ a
fényképész szemével” fotóversenyt. A
negyedik alkalommal meghirdetett ver-
seny témája ezúttal a portré volt. Az ér-
deklődők három kategóriában – alapis-
kolások, középiskolások és művészeti
irányzatú középiskolások - versenyeztek.

A versenybe 106 résztvevő 320 alkotással
jelentkezett. A fotókat négytagú szakmai
zsűri: Darázs Rozália, Szilva József, Mag-
daléna Serbáková és Andrea Švecová érté-
kelte. A Művészeti Alapiskola nagytermében
megtartott ünnepélyes kiértékelésen az is-
kola igazgatója, Juraj Svitek köszöntötte a
megjelenteket. 

Az alapiskolások versenyét a füleki Vá-
rady Edina nyerte, második Lucia Kubicová
(Krásno nad Kysucou), harmadik Tomáš Ku-
lik (Humenné) és Eva Ligártová (Fülek). A II.
kategória győztese: Michal Matis (Vranov
nad Topľou), 2. Michaela Martonová (Hu-
menné) 3. Sára Redajová (Humenné). A III.
kategória győztese Veronika Baďová (ZUŠ
Eugena Suchoňa Bratislava) 2. Ivana Vyšná

(Školský internát Zvolen). Elismerő oklevél-
ben részesültek: Alžbeta Pavčová (Ružom-
berok) és Natália Trubíniová (Vráble). 

A Művészeti Alapiskola igazgatója díját
Rebeka Markovicsová (Ógyalla) kapta.

Az eredményhirdetést követően meghir-
dették az ötödik évfolyamot is, amelynek té-
mája: „Fény és árnyék“. 

(miriák)
Szűcs Attila felvétele

Tapolcai tanulók Marcelházán

A világ a fényképész szemével

-13 %
engedmény

A Művészeti Alapiskola igazgatója díját Re-
beka Markovicsová kapta

Falusi szinten meglehetősen merész és szokatlan vállalkozásnak
tűnt, amikor a Csemadok helyi alapszervezete 2009 júniusának ele-

jén megszervezte Naszvadon akkor még bemutató jelleggel, a Tűzvirág
Nemzetközi Zománcművészeti Fesztivál első évfolyamát. 

Korava 2012
A   karvai     Kulturális   és   Vidékfejlesztési Társulás

HAGYOMÁNYőRZő TÁBORT SZERVEZ IDÉN IS A KARVAI
ALAPISKOLA TERüLETÉN illetve a Duna partján nyolctól ti-
zenöt évesek számára. A táborban lehetőség nyílik pl. a ko-
sárfonás, agyagozás, méhviaszgyertya, szalmázás alapjainak
elsajátítására. A képzőművészeti foglalkozások keretén belül
a gyermekek betekintést nyernek pl. a batikolás, festészet,
grafika és textilmunkák rejtelmeibe. Időpontok: július 8-12.
kézműves tábor, július 20-22. Rajztábor, augusztus 5-9. kéz-
műves tábor, augusztus 10-12. festő tábor. Bővebb informá-
ció: e-mail:korava@freemail.hu, 0905 930 994.
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Csicsó

Martos

Pat

Csallóközaranyos

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

Novootvorené

LPG Vyššia 
čistota

KoMPLETnÁ REKonšTRUKCia BYTov a doMov
LaKÁSoK éS HÁzaK TELJES ÁTéPíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie / 
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás 
Murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / Csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

Pokladanie parkiet / Parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Közel egy éve már a község minden-
napjairól beszámol a DELTA. A na-

pokban meglátogattuk Polák László pol-
gármestert, és egy kicsit kíváncsiskod-
tunk: Mit sikerült eddig megvalósítaniuk,
és milyen kulturális nyár előtt áll a tele-
pülés? 

„Egy érdekességgel kezdeném“ – kezdte
mondandóját a falu első embere. „Többszöri
próbálkozás után januárban mindenki nagy
örömére sikerült összehoznunk az ekecsi jég-
pályát, mely igen közkedvelt volt a lakosság,
de főleg a gyerekek körében. Sajnos mint
minden község, mi is nehéz anyagi körülmé-
nyek között dolgozunk. Megemlíteném, hogy
ennek ellenére több pályázatunk van elbírálás
alatt. Ilyen a vízelvezetéssel kapcsolatos ter-
vezetünk, a községi hivatal és a helyi kultúr-
ház rekonstruálása és egy kerékpárút kiépí-
tése Ekecs és Nagymegyer közt. Továbbá a

napokban adtunk át két utcát a községben,
ahol azelőtt vízelvezetési problémák merültek
fel. Sajnos a helyzet, mint már jeleztem nem
valami rózsás, ennek egyik orvosolható fo-
lyamata a kinnlevőségeink behajtása, amit
mindenképpen meg kell oldanunk. 

Arra a kérdésre, milyen lesz az ekecsi
nyári kulturális program, a következőket
mondta a polgármester: „ Ha egy szóval kel-
lene jellemeznem, azt mondanám: gazdag.
Június elején  egy családi piknikkel indítunk,
mely minden évben nagy sikerrel zárul. Egy
héttel utánna szombaton (június 9) nyugdíjas
találkozót rendezünk Ekecs, Nagymegyer,
Nyárasd, Szilas és Lakszakállas közremű-
ködésével. Júliusban lesz az ekecsi rock-
fesztivál és ugyancsak ebben a hónapban,
július 28-án kerül megrendezésre a II. Csal-
lóközi Parasztolimpia, mely egyben része a
falunapnak“ – tájékoztatott a polgármester.

-pint-

A  Csicsó, Csilizköz, Csal-
lóköz Hagyományaiért és
Kultúrájáért Közhasznú
Társaság első ízben ren-
dezte meg Csicsón a Má-
jusi piknik elnevezésű ese-
ményt a helyi artézi-kútnál.

Polgár Klára, a fent említett
társaság igazgatónője el-
mondta, hogy egy új hagyo-
mányt szeretnének teremteni
Csicsó községben. Elég so-
kan voltak kíváncsiak a gon-
dosan összeállított kultúrmű-
sorra. A szombat délután
kezdődött pikniken előszőr a

dunamocsi Vadvirág hagyo-
mányőrző csoport mutatko-
zott be „Mosás a Dunán”
című folklór összeállításuk-
kal. Őket követte a nemesó-
csai Katicák gyerekmazso-
rettcsoport, akik fiatalos len-
dülettel, bájjal és pontosan
kivitelezett koreográfiával
lepték meg a közönséget. A
műsor további részében a

TAT tehetségkutató verseny
2012-es egyik győztese, a
helyi illetőségű Fábik Flóra
mutatta be énektudását. Az
ő fellépése után a gyerekek
ügyességi vetélkedője követ-
kezett, mely több tréfás ele-
met is tartalmazott. Ezek kö-
zül a legmulatságosabb és
legizgalmasabb a családi kö-
télhúzás volt. 

Az egész nap folyamán
menetrendszerű pónijárat állt
a legkisebbek rendelkezé-
sére. Népszerű volt az arc-
festés, de még a mézeska-
lács mintázás is, melyet nagy
szakértelemmel Novák Gi-
zella kézműves ismertetett
meg a piknik részvevőivel. A
napot a hajnalig tartó viga-
dalom zárta.

Kép és szöveg: -pint- 

AMartosi Mozgássérültek és Nyugdíjasok hatvan tagú
szervezete már hagyományosan jó kapcsolatot ápol

a gútai, ímelyi, vágfüzesi szervezetekkel. Ennek bizo-
nyítéka volt a martosi találkozó is, amelyet a kultúrház
mellett lévő téren rendeztek meg.

Délután két órára megérkeztek a vendégek, akiket Bobek
Eszter, a szervezet elnöke fogadott. A kultúrház konyhájában
Ötvös Zsuzsa néni vezetésével sütötték a kulcsos kalácsot,
fánkot és halat, három vállalkozó szellemű férfi pedig az
Öreg-Nyitra partján főzte a halászlét. Közben megérkezett a
falu polgármestere, Keszeg István is, akit a szervezők fel-
kértek, hogy legyen a főzőverseny egyik zsűritagja. 

Bobek Esztertől még sikerült annyit megtudnunk, hogy a
szép számú szervezet aktívan kiveszi részét a község tár-
sadalmi és kulturális életéből. Évente két alkalommal szer-
veznek bált, különböző kirándulásokat és színházi előadások
megtekintését is. (miriák)

A szerző felvételei

Nyugdíjasok majálisa

A konyhában készül a kulcsos kalács

Gazdag kulturális program
Ekecs

Májusi piknik

ASzent Orbán Boros-
gazdák Társulása és a

község önkormányzata
szervezésében került sor
a II. Olaszrizling Borver-
senyre. A 92 Olaszrizling
mellett, a Dél-Morvaor-
szági régió is képviseltette
magát 10 bormintával, a
magyarországi borrégiók-
ból pedig 22 minta érke-
zett.

A kultúrház nagytermében
megtartott ünnepélyes ered-
ményhirdetésen Terézia Hor-
váthová hivatalvezető kö-
szöntötte a megjelenteket,
köztük Korpás András bo-
rászt és nemesítőt, az idei
borverseny fővédnökét. Zsi-
dek Vilmos a helyi társulás
nevében röviden ismertette
a község borászatának tör-

ténetét. A bormintákat há-
romszor hattagú szakmai
zsűri értékelte, Miroslav Pet-
rech (Chateau Belá) Luba
Lišková (Víno Villa Rača) és
Alojz Masaryk (Skalica) el-
nökök vezetésével. A zsűri
értékelése alapján a II. Nem-
zetközi Olaszrizling Borver-
seny Champion-díját Dél-
Morvaországból a strážnicei

Luděk Botúr nyerte 94 pont-
tal. Nagyarannyal értékelte a
zsűri a kürti Kasnyík László
borát 93 ponttal. Ezenkívül
13 borfajta arany-, 68 
ezüst-, 31 bronzérmet és 10
oklevelet kapott. A borver-
seny ünnepélyes kiértéke-
lése közös vacsorával zárult.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Jandás József elnök el-
mondása szerint kevés halat
fogtak a versenyzők, így ka-
pitális példány nem is akadt
a horogra. A négyórás küz-
delem után az eredményhir-
detésnél kiderült, kinek ked-
vezett az ilyenkor szokásos
horgászszerencse. Idén az
első helyet hazai versenyző
érdemelte ki, Laky Zoltán
személyében, aki 6,84 kg
súlyú halat fogott össze,
megelőzve ezzel a komá-
romi Machalík Ivant, akinek
3,06 kg hal került a szákjába.
A horgászverseny bronzér-

mese egy ugyancsak ara-
nyosi illetőségű horgász lett,
méghozzá Balogh Aladár,
aki 2,64 kg súlyú halat fogott
ki a Kakal-tóból. 

A horgászversenyről lát-
hatóan mindenki jó kedvvel
távozott, azzal a feltett szán-
dékkal, hogy jövőre ismét
megpróbálják. -pint-

Jó hangulatú 
horgászverseny, kevés hallal 
Ideális horgászidő várta a Kakal-tavon a versenyzőket. A kora reggeli gyülekező és

a sorsolás után mind a 39 horgász elfoglalta a helyét a vízparton. Rövid időn belül
egy dologra mindjárt fény derült, mégpedig arra, hogy ezen a májusi hétvégén a ha-
lak nem adták meg könnyen magukat.

Nemzetközi Olaszrizling Borverseny
Szentpéter

- 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.

Május 31.

Minisztérium által meg
voltak határozva a

pontos kritériumok, hogy
kinek jár élelmiszersegély,
és most itt van Szlovákia
déli része, a magyarok által
lakott terület, ahová érde-
kes módon nem jutott.

Még szerencse, hogy a
polgármesterek egy része
időben kapcsolt, és nem
várta, hogy a sült galamb –
azaz a 20 kg tészta és a 20
kg simaliszt – a rászoruló pol-
gárok szájába repüljön. Kifi-
zettették a faluval a szállitás
költségeit és elhozták a lisztet

meg a tésztát onnan, ahol
éppen volt. Ismerek olyan
polgármestert, aki 14 faluból
kalapozta össze a szükséges
mennyiséget. De megvan!

Az igaz, hogy a szállítás
bebiztositása nem a falu fel-
adata, pénze sincs rá, de
mégiscsak a falu lakosságá-
nak segit. A szükség nagy úr.
Jó lenne, ha eszükbe jutna
ez azoknak is, akiknek hiva-
tali kötelessége lett volna az
élelmiszersegély szétosztása
a rászorulóknak. 

Köszönet mindazoknak,
akik minden ellenszolgáltatás
nélkül vállalták a segélycso-
magok szállitását és szét-
osztását. zk

AKarvai Szakközépiskola 15 diákja ab-
ban a megtiszteltetésben részesült,

hogy részt vehetett egy négy napos szak-
mai kiránduláson Sopronban és környé-
kén. A diákokat a Kertészet - Határtala-
nul! - program keretében a soproni Lippai
János Kertészeti Szakképző Iskola látta
vendégül. 

A virágkötő és kertészet szakon tanuló di-
ákok Sándor Csaba és Csákvári Géza taná-
rok kíséretében ismerkedhettek meg a sop -
roni iskolában folyó elméleti és gyakorlati ok-
tatással. Az iskola vezetősége gazdag prog-
ramot állított össze a diákok számára. A sok
látnivaló mellett a két iskola diákjai a virág-
kötészeti versenyen mérhették össze tehet-
ségüket. Mindenki párban versenyzett és vi-

rágcsokor, asztalidísz, fejdísz, ruhadísz,
díszdoboz elkészítése közül választhattak.
Az első és a harmadik helyezést a Karvai
Szakközépiskola diákjai szerezték meg, aki-
ket sikeres szereplésükért oklevéllel és aján-
dékkönyvvel jutalmaztak. 1. helyezettek:
Varga Angelika és Pálfi Anita, 3. helyezettek:
Tóth Nikolasz és Kovács Dóra.

Mgr. Kollár Gyöngyi

Kiosztották 
a segélycsomagot

A  Kertészet - Határtalanul! program Karván 
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Első fotóm

Belányová Amina
Keszegfalva 
(3400/49)

Hodúr Tomáš
Komárom
(3650/49)
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Újszülöttek:
Papp Ármin (Bátorkeszi); Proházka Noel (Izsa); Jobbágy Le-
vente (Madar); Králiková Zoja (Keszegfalva); Hodúr Tomáš
(Komárom); Horváth Krisztián (Megyercs); Belányová Amina
(Keszegfalva); Pavljuková Andrea (Šrobárová)

Elhunytak:
Szépe Karol (54) Komárom; Tóth Miklós (80) Gúta; Őszi
Emília (87) Vágfüzes; Fülöpová Helena (75) Komárom; Uňa-
tinská Emília (81) Gúta; Veszelovszky Štefan (54) Komárom

Házasságot kötöttek:
Ing. Méhes Szabolcs (Komárom) és Tóth Erzsébet Fanni
(Perbete); Mgr. Horváth Tomáš (Izsa) és Kuruczová Gab-
riela (Dunaradvány); Földes Jozef és Cillingová Mária (Ko-
márom)

Gyors és megbízható 
kölcsön intézése.

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 ingatlanfedezettel
még magasabb összegű
készpénz. Régebbi köl-
csönök kifizetése – össze-
vonása. – „Doba určitá”
munkaviszonyra szintén,
vállalkozóknak, magyaror-
szági munkaviszonyra,
nyugdíjasoknak. Tel.:
0948 023 888.

Spomienka
S bolesťou v srdciach si pripomíname, že
uplynuli 3 roky, keď nás 28. mája 2009 navždy
opustila rodáčka z obce Iža, vrele milovaná

Ružena Panáková 
rodená Bulajcsiková.

Pred odchodom do večnosti poznamenala:
„Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám už nemôžem dať,
srdce dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád…”
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Úprimne ďakuje manžel a ostatná rodina.

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

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó
– János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére - Csicsó. Tel.: 0907
490 224.
• Spirituális gyógyítás,
csakra – aura tisztítás. Tel.:
0919 177 711.
• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúciója ne le-
gyen, alkalmazottaknak és
nyugdíjasoknak. Tel.: 0903
429 427.
• Keszegfalván eladó rész-
ben felújított 2-szobás csa-
ládi ház, ára: 28.500 €. Tel.:
0948 306 303.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szál-
lás, szolvens vendégek és
királyi fizetés minden nap
készpénzben. Szolárium,
szauna, medence, étterem
és saját taxi szolgálat. Mun-
kaidő megegyezés szerint.
Jöjjenek és győződjenek
meg, nem fogják megbánni.
www.goldenlife.sk. Tel.:
0917 617 047. 
• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• 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, nachádza sa na veľ-
kom uzatvorenom dvore,
garáž, prístrešok pre auto a
záhradka. Tel.: 0915 785
996.
• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasok-
nak és kezdő vállalkozók-
nak. Hívjon bizalommal.
Tel.: 0903 429 427.

• Kiadó lakás - modern, bú-
torozott nagy szoba-kony-
hás fürdőszobás, erkélyes
lakás Komáromban a város
központjában kiadó elsősor-
ban üzletember részére. Ér-
deklődni lehet a 0905 658
967-es telefonszámon vagy
a zeky@freemail.hu e-mail
címen.
• Kétszobás modern, telje-
sen felújított II. emeleti la-
kás, felszerelt konyhával,
garázzsal eladó Dél-Komá-
romban. Csendes, ligetes
környezet. Vételár: 25 ezer
euró. Tel.: 0036 30 431
3998.
• Nem banki kölcsönök,
hitel rendezése ingatlan-
fedezettel banki regiszter
vizsgálata nélkül, egzekú-
ció esetén is 25.000 €-ig.
Tel.: 0907 235 125.
• Gyorskölcsön alkalmazot-
taknak, nyugdíjasoknak, Ko-
márom és környéke. Tel.:
0907 656 253.
• Nem banki gyorskölcsönök
vállalkozóknak 900 euróig.
Tel.: 0905 269 733.

• Szabadföldi paprikapa-
lánták (csemege, fűszer)
és krizantémpalánták
megrendelhetők. Tel.:
0902 302 742, 0914 224
677.
• Predaj sušeného stolár-
skeho reziva v Nových Zám-
koch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526,
magyarul: 0949 155 090.
• 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 Galán-
tán, órabér bruttó 2,50 €. A
munkába szállítás ingyenes.
Info:  0948 487 772, 0917
846 127.
• Ponúkam bývanie v RD v
Kameničnej. Tel.: 0905 460
193.
• Gyorskölcsön 24 órán
belül, kereset-kimutatás
nélkül, egzekúció és
adósságok kifizetése. Tel.:
0918 834 493.
• Vasmunkát vállalok: ka-
puk, kerítések, korlátok, elő-
tetők, konstrukciók, ková-
csolt dísztárgyak stb.
Tel.:00421904139 022, ro-
bertjancs@gmail.com.
• Eladó régebbi családi ház
Marcelházán, 14.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Vertcsipkék oktatása és
készítése. Tel.: 0919 177
711.
• Szobafestést, külső fes-
tést vállalok. Tel.: 0904
301 132.

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.

• Nemzetközi vállalat keres
fióktelepi gazdasági felada-
tok ellátására munkaerőt.
Munkavégzés helye Győr.
Info: +420 60 2455 509.
• Medzinárodná spoločnosť
hľadá prevádzkového eko-
nóma. Miesto výkonu Győr.
Info na tel. č. +420 60 2455
509.
• Nem banki kölcsönök
egy helyen, több pénzin-
tézet ajánlásából választ-
juk ki az Önnek legmegfe-
lelőbbet. Tel.: 0905 269
733, 0907 452 538.
• Eladó Lada Combi STK,
teljes felszerelés után, gyári
hegesztőgép és lakatosmű-
hely szerszámok, állítós cir-
kula. Tel.: 0903 634 990.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán. Tel.: 0904 196
886.
• Skvelé pôžičky. Tel.: 0949
715 660.
• Eladó 3-kombinációs ba-
bakocsi - bézsszínű, egy
gyermek után. Tel.: 0915
257 748.

• Sírkő gránit – műkő készí-
tés, felújítás. Tel.: 0905 899
102.
• Szobafestés, mázolás,
parkettázás - minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.
• Smaragd tuják eladók.
Tel.: 0907 796 070.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Komplett kutyakozmetika
Gútán. Új szalon! Képzett
kozmetikus. Tel.: 0908 125
930.
• Eladó jótállás alatt 50 lite-
res hűtő, ár megegyezés
szerint. Tel.: 035/77787 24.
• Eladó automata mosógép,
ár: 95 €. Tel.: 0904 143 981,
0907 476 591, KN járásban
Hetény.
• Figyelem! Keresem a meg-
felelő munkatársakat. Je-
lentkezz a 0907 472 095.
• Avon regisztráció-kedvez-
mény, most értékes ajándé-
kok! Tel.: 0917 417 727.
• Eladó 4-szobás lakás a
Gazda utcán. Tel.: 0905 230
373.
• Eladó 5 q kukorica és 5 db
13-as autókerék, 25 €/db.
Tel.: 0905 819 764.
• Eladó Golf 3 TD, combi,
STK, EK, 2013, t-ny gumik-
kal, ár: 15.000 €. Tel.: 0905
157 636.

Gyorskölcsön alkalmazot-
taknak, nyugdíjasoknak,
Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.

Komárnói elektrotechnikai
szaküzletbe férfi eladót fel-
veszünk. Feltételek: ma-
gyar és szlovák nyelvtu-
dás, szakmai gyakorlat
előnyben. Érdeklődni lehet
személyesen május 31-én,
15.00 órától 18 óráig a Ko-
márno, Vnútorná okružná
2. cím alatt a Tiszti pavi-
lonnal szemben a Kan-
dall´s szaküzletben.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás min-
den pénteken 9-től 12-ig.
Bindics Lajos 0918/956
573, Rudolf  Károly
0918/185 810.

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján 

Bugár Béla színművészre.

Emlékét örökké őrzik: lánya, veje, unokái és dédunokái.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves ro-

konnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2012. május
7-én elkísérték utolsó útjára a szilasi temetőbe 

id. Keszeg Jánost, 
aki életének 61. évében távozott szeret-

tei köréből. Köszönjük a virágokat és a rész-
vétnyilvánításokat, melyekkel igyekeztek

enyhíteni mély fájdalmunkat. 
A gyászoló család.

„Négy éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog.
Hisz ma van a Te születésnapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked, Ádám!”
Június 1-jén ünnepli 4. születésnapját

„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!“

Megemlékezés
„Fájó seb a szívben feledni nem enged,
Mert olyan két ember ment el, akit feledni nem lehet.”

Szeretettel emlékeztünk május 20-án, halálának 
2. évfordulóján édesapánkra 

id. Jónás Józsefre,  
valamint június 6-án, halálának 6. évfordulóján 

emlékezünk édesanyánkra 
Jónás Irénre szül. Czafrangó. 

(Megyercs). Szerető családjuk.

„Könnyes szemmel fekszünk és ébredünk,
Nincs már közöttünk a drága szerettünk.
Nehéz a kín és a bánat,
Mely nyomja a szívét ennek a családnak.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
Kérlek, járj felénk is, úgy mint régen.”

Fájó szívvel emlékezünk május 29-én,
halálának 1. évfordulóján 

Pogrányi Lászlóra 
Bajcson.

Fájó szívvel emlékezik: szerető felesége, lányai, vejei, uno-
kája, édesanyja, anyósa, testvérei családjukkal és sógora.

Május 29-én ünnepli 
5. születésnapját 

Pintér Laura 
Őrsújfalun.

Május 30-án ünnepli 1. születésnapját 
Tóth Ľudovít Nagykeszin.

E szép ünnep alkalmából gratulál és sok puszit küld:
anya, apa, a nagyszülők, dédszülők, keresztszüleid,
unokatestvéreid Jázmin, Petike és az egész rokonság.

„Egyéves lettél, kicsi gödrös kezed arcomra
teszed, kedvesen, ha hozzád beszélek. 
Tündérmosollyal porcelánarcodon 
megpihensz egy percet.
Egyetlen gyertyádat elfújni még nem, 
csak csodálni tudod, de apró pici kezeddel
örömöd a tortába taposod.”

Május 26-án ünnepelte 
3. születésnapját 

Nagyová Lilien 
Bálványon.

Sok boldogságot, jó 
egészséget kíván: 

apa, anya, dedo, babka, 
köri Adrika, nagynénid Deni.

Lengyel Ádám
Komáromban.

Boldog születésnapot kíván: 
anya, apa, Kovačic mamika és papa,

Lengyel mama és papa, Gábor köri,
dédi, Icuka és az egész rokonság.

KERESZTREJTVÉNYüNK 
NYERTESE

Legutóbbi keresztrejtvé-
nyünk nyertese Molnár Ka-
talin Nemesócsáról. Nye-
reménye féléves DELTA elő-
fizetés. Gratulálunk.

Köszöntik őt: 
testvére Tomika, 

szülei, nagyszülei, 
keresztszülei, 

dédiék, unokatestvérei: 
Vanda és Csenge.

• 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,
továbbá 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
lakótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P tí-
pusú szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.

Legmegfelelőbb idő!
Magyarországon sikere-
sen működő MLM cég ve-
zetőket keres Szlovákiá-
ban most induló hálóza-
tának kiépítésére! Tel.:
+3630 33 58948, +36 30
2271187.

Színvonalas étterembe
keresünk szakácsot/ sza-
kácsnőt. Érdeklődni le-
het: 0903 744 061.

• Eladó földszinti 2-szobás
lakás a Košickán, ára:
23.000 €. Tel.: 0917 313 447.
• Eladó bőr ülőgarnitúra,
króm lábakkal három + ket-
tes. Tel.: 0905 263 701.
• Kiadó garzon egy szoba,
családi házban, KN. Tel.:
0918 497 016.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra C-kat

CZ, H. Tel.: 0905 918 388.
• Eladó Gútán 3-szobás
családi ház, csendes kör-
nyék, költözhető. Tel.: 0918
432 592.
• Eladó jó állapotban lévő
etetőszék Csallóközaranyo-
son. Tel.: 0918 534 260.
• Férfi masszőr munkát ke-
res, gyakorlatom van. Tel.:
0907 479 225.

• Csempézést, beton- és
vakolatvésést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Németországi munkára
keresünk tapasztalt hajó-
gyári munkásokat (laka-
tosok, kötők, hegesztők). Fi-
zetés nettó: 10-11 €/ó. Tel.:
031/5552077.
Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercse-
lése. Gadóci út – Agrostav
areál. Tel.: 0915 470 709.
• Autókölcsönző – Auto-
požičovňa. Tel.: 0907 568
786.
• Kerékpár bő választék-
ban, javítás. Župná 8.
• A Železničná 6. szám alatt
kiadó 140 m2-es raktárhelyi-
ség. Tel.: 0905 268 435.
• Dám do prenájmu skla-
dové priestory vo výmere
140 m2, na Železničnej Ul.
V Komárne. Tel.: 0905 268
435.
• Eladó 4-szobás családi
ház Kolozsnémán. Tel.:
0907 381 016.
• Pôžička do 24 hodín bez
skúmania príjmu, vyba-
víme exekúcie, vyplatíme
nedoplatky. Tel.: 0918 834
493.
• Személyi sofőr munkát
vállal, akár taxizás is. Profi,
precíz, megbízható. Tel.:
0907 627 015, +36 30 2811
829.
• Vennék Zetor traktort
akár üzemképtelen álla-
potban. Tel.: 0905 624 310.
• Felkészítés vizsgára ill.
felvételire zenetörténetből
és zeneelméletből. Szük-
ség esetén házhoz me-
gyek. Tel.: 0903 666 946.
• Pripravujem na prijíma-
ciu alebo na ročníkovú
skúšku z dejín a z hudob-
nej náuky. V prípade pot-
reby prídem aj domov.
Tel.: 0903 666 946.
• Lakás-, házfelújítás, min-
den típusú tető javítása.
Tel.: 0905 640 957.
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V presne nezistený čas v období  od 15.00 hod. dňa 11.
mája 2012  do 06.30 hod. dňa 14. mája 2012 v obci Rad-
vaň nad Dunajom došlo k vlámaniu do pobočky Slovenskej
pošty a.s. K vlámaniu došlo pravdepodobne tak, že ne-
zisteným spôsobom došlo k odstráneniu visiaceho zám ku,
ktorým boli zabezpečené ochranné kovové mreže pred
vchodovými dverami objektu,  následne  došlo  k vypáče-
niu vchodových drevených dverí, vojdeniu do objektu, kde
došlo  nezisteným spôsobom  k odstráneniu  ochranných
mreží miestnosti, ktorá vedie do časti vyhradenej pre za-
mestnancov. Následne došlo  k odcudzeniu do zeme a  k
stene pripevneného trezoru s finančnou  hotovosťou  vo
výške  cca 5 200 eur,  dobíjacích kariet, ako aj rôznych kol-
kov a žrebov, čím bola pre poškodenú spoločnosť spôso-
bená škoda vo výške  cca 13 800 eur.

•  •  •
Dňa 14. mája 2012 počas vykonávania upratovacích

prác vo dvore areálu bývalého vojenského objektu pri
Váhu v Komárne bola občanom nájdená povojnová muní-
cia. Na  miesto nálezu sa následne dostavil pyrotechnik,
ktorý zistil, že sa jedná o protitankovú mínu  bez iniciátora
v skorodovanom stave ruskej výroby. Munícia bola pyro-
technikom zaistená a odvezená.

•  •  •
Dňa 18. mája 2012 v čase o 14.30 hod. v meste Komárno

viedol Ivan Š. osobné motorové vozidlo zn. Lada, pričom
bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície. Počas kon-
troly bol menovaný podrobený dychovej skúške na ziste-
nie prítomnosti alkoholu v dychu s výsledkom 0,95 mg/l al-
koholu v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené
obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.

•  •  •
Dňa 17. mája 2012 v  Hurbanove v areáli Zberných su-

rovín, došlo k usmrteniu Attilu V., ktorý  bol nájdený na
rampe v ležiacej polohe na zemi, bez známok života. Pri-
volaný službukonajúci lekár určil ako príčinu smrti ná-
hodný úraz  pri  páde a odporučil vykonať zdravotnú bez-
pečnostnú pitvu.

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -
Tel.: 035/7726 999,

0905 489 059

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések 
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V pondelok 28. 5. predpokladám v na-
šom regióne vcelku príjemne, zrána chlad-
nejšie, počas dňa zväčšená oblačnosť a
miestami prehánky. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od +  7 do + 9  ̊C, denná
teplota od + 21 do + 23  ̊C. Slabý SZ, SV vie-
tor do 2 - 4 m/s.     

V utorok 29. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v pondelok, veľká ob-
lačnosť a miestami občasné prehánky, oje-
dinele aj búrky. Množstvo vlahy do 4 mm.
Nočná teplota od  + 9 do + 11  ̊C, denná tep-
 lota od + 23 do + 25  ̊C. Slabý Z vietor do 2
- 4 m/s.   

V stredu 30. 5. predpokladám v našom
regióne mierne oteplenie, oblačno a malá
možnosť prehánok. Množstvo vlahy do 1
mm. Nočná teplota od + 9 do + 11  ̊C, cez
deň od + 26 do + 28  ̊C. Slabý J vietor do 2
- 4 m/s.     

Vo štvrtok 31. 5. predpokladám v našom
regióne premenlivo ale teplo, veľká oblač-
nosť a prehánky alebo aj búrky. Množstvo

vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 13 do 
+ 15  ̊C, cez deň od + 24 do + 26  ̊C. Slabý
J vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 1. 6. predpokladám v našom re-
gióne výdatnejšie zrážky, veľká oblačnosť a
prehánky, občasný dážď, možnosť aj búrok.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota od 
+ 13  do + 15  ̊C, denná  teplota od + 19 do + 21
C̊. Slabý, neskôr mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s. 

V sobotu 2. 6. predpokladám v našom re-
gióne stabilizovanie počasia, prevažne po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 12
do + 14  ̊C, denná teplota od + 22  do + 24
̊C. Slabý SZ   vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 3. 6. predpokladám v našom re-
gióne mierne oteplenie a letný deň, jasno
alebo polojasno a celkom príjemne, bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C, cez deň
od + 25 do + 27  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.

V budúcom týždni očakávam príjemné letné
počasie s vysokými teplotami, aj nad 30  C̊.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 28. 05 - 3. 06

V Hurbanove udeľovali
granty pre dvanásť projektov
Do štvrtého ročníka grantového programu Tu sme doma sa prihlásilo 34 projektov.

V pondelok 14. mája odovzdali v spoločnosti Heineken Slovensko v Hurbanove
symbolické šeky dvanástim z nich.

A kedvezmény májusban 
és júniusban érvényes

... 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

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

EmiSNé kONTrOLy Na POčkaNiE

EmiSSzióS ELLENőrzéS mEGváráSra

Autošport KISS

Žiaci a pedagógovia 
Zák ladnej školy v Mar-

celovej sa venovali už od
začiatku mája prípravám
na aktivity v rámci projektu
Európske solárne dni. 

Názov nášho projektu bol
„Deti Slnka“. Žiaci vyhľadá-
vali informácie o solárnej
energii, o alternatívnych
zdrojoch energie, citáty a
piesne o Slnku, starší žiaci
vyhotovovali prezentácie na
danú tému, mladí talenti fo-
tografovania zachytili Slnko
v najkrajších podobách, na
hodinách slovenského ja-
zyka tvorili vlastné básne a
literárne práce, na hodinách
výtvarnej výchovy zase vý-
tvarné práce, vyrábali pútavé
nástenky, v spolupráci s pani
učiteľkou a so školníkom zo-
strojili slnečné hodiny. V pia-
tok 11. mája 2012 bol Solárny
deň vyvrcholením na zák -
ladnej škole. Tvorivé aktivity
prebiehali v čase od 7.30 do

11.30 hodín v priestoroch a v
areáli školy. Všetci žiaci i uči-
telia prišli v ten deň oblečení
vo farbách Slnka, ozdobili sa
doplnkami vystihujúcimi
Slniečko. Akcia bola zahá-
jená prednáškou starších
žiakov pre mladších spolu-
žiakov spojená s prezentá-
ciou na tému „Alternatívne
zdroje energie“. Následne v
jednotlivých triedach žiaci
vyhotovovali plagáty, kreslili
obrázky so slnečným obsa-
hom na asfalt a plot, hlaso-
vali za najkrajšie foto, lámali
si hlavy nad najvýstižnejším
slnečným plagátom, počas
ktorého diskutovali a spievali
si piesne o Slnku. Na záver
všetci účastníci nafúkali ba-
lóny, do ktorých vložili citáty,
výroky a myšlienky o Slnku.
Balónmi ozdobili stromy v
areáli školy. 

Celý projekt sa uskutočnil
v rámci environmentálnej vý-
chovy a kampane Európ-
skych solárnych dní. Cieľom

projektu bolo poukázať na
slnko, ako zdroj energie a
oboznámiť žiakov o alterna-
tívnych (solárnych) zdrojoch
energie.

Celoslovenskí organizátori
kampane poskytli plagáty, le-
táky, balóniky, modré tričká s
logom ESD, perá a baterky.
Finančne nás podporili aj
Rodičovské združenie a
zriaďovateľ Obec Marcelová.
Solárny deň v Marcelovej bol
pilotným, ale obzvlášť vyda-
reným podujatím. Žiakov ak-
tivity mimoriadne zaujali a
preto sme mali možnosť za-
žiť krásny a zmysluplný
slnečný deň, ako vidno aj na
našich snímkach.Ďakujeme
celoslovenským organizáto-
rom Solárnych dní, našim
sponzorom, koordinátorke
projektu Mgr. Mariane Slu-
geňovej a všetkým účastní-
kom projektu za tvorivú at-
mosféru.

Mgr. Agnesa Kajtárová
ZŠ Marcelová

Solárne dni

Vokrese Levice sa v
pondelok večer zrazilo

osobné auto s mikrobu-
som. Záchranári ratovali
piatich zranených, z nich
sú traja zranení ťažko.

Nehoda sa stala minulý
pondelok krátko pred 18. ho-
dinou na ceste medzi ob-
cami Demandice a Šarovce .
Podľa predbežných informá-
cií vodič Daewoo Espero Pe-
ter (56) z Nesvád (okres Ko-
márno) prešiel do protis-
meru. Tam sa čelne zrazil s
VW Transporter, ktorý riadil
Ladislav (33) z obce veľký
Ďur (okres Levice).

Vinníka nehody transpor-
toval vrtuľník vo veľmi váž-
nom stave do nitrianskej ne-

mocnice a jeho doba lieče-
nia bude podľa lekárov asi
pol roka.

„Bolo začaté trestné stíha-
nie vo veci prečinu ublíženia
na zdraví, za ktoré v prípade
dokázania viny hrozí trest na
jeden rok. Ak bude doba lie-
čenia poškodených dlhšia,
vinník môže dostať aj viac.

Presná príčina nehody je v
štádiu vyšetrovania“ -
uviedla nitrianska krajská
policajná hovorkyňa Bo-
žena Bruchterová. Skúška
na alkohol u vodiča Volks-
wagenu bola negatívna, u
druhého vodiča bol na zis-
tenie jeho požitia nariadený
odber krvi.

Čelná zrážka Daewoo a mikrobusu

Tohtoročný grantový program otvorili 9. feb-
ruára na tlačovej konferencii v Hurbanove. O
grant mohli žiadať obyvatelia, občianske
združenia, školy a škôlky, športové kluby a
iné organizácie. K termínu uzávierky 20. ap-
ríla bol doručený doposiaľ najväčší počet
žiadostí o grant. O podporu sa uchádzalo až
34 žiadateľov. Pri posudzovaní jednotlivých
žiadostí sa dôraz kládol predovšetkým na
verejno-prospešný charakter projektu, ak-
tívne zapojenie dobrovoľníkov a dlhodobý
prínos pre širokú verejnosť. Úspešní žiada-
telia získali od 840 do 3300 eur.

VEĽA KVALITNýCH PROJEKTOV
„Ako predsedníčke Správnej rady Nitrian-

skej komunitnej nadácie (NKN) mi prischla
rola členky komisie, ktorá rozhoduje o pro-
jektoch. Je to nesmierne ťažké prečítať si
každý rok tak veľa dobrých projektov a roz-
hodnúť o tom, ktoré z nich budú podporené.
Vyberáme projekty, ktoré sú pre nás najvie-
rohodnejšie a najviac podporujú tento ko-
munitný život. Veľmi sa teším, že dnes bude
mať opäť dvanásť z vás úsmev na tvári, pre-
tože bude môcť realizovať jeden zo svojich

snov,“ prihovárala sa predsedníčka Správnej
rady NKN Daniela Gundová.

ZATIAĽ 120-TISíC EUR
„Kdekoľvek sa pozrieme, vidíme kúsok va-

šej práce. Keď sme vo februári hodnotili spolu
s pani primátorkou a NKN uplynulé tri ročníky,
videli sme veľký progres. V tomto roku prišlo
opäť veľa kvalitných projektov. Nakoniec sme
vybrali dvanásť, ktoré podporíme celkovou
sumou 29 700 eur,“ hovorí Jana Hypšová,
manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti
Heineken Slovensko. Vďaka štvrtému roč-
níku grantového programu Tu sme doma Hur-
banovčania skvalitnia vybavenie hasičského
zboru, zabezpečia osvetlenie parku Hliník,
zrekonštruujú tréningové priestory vzpierač-
ských reprezentantov, vytvoria oddychové
miesto pre seniorov, vydajú bulletin a kalen-
dár vzácnych húb pochádzajúcich z tejto ob-
lasti, sprístupnia kostolnú vyhliadkovú vežu
pre verejnosť a ďalšie. V rámci štyroch roč-
níkov grantového programu Heineken Slo-
vensko podporilo doteraz 45 projektov v hod-
note takmer 120-tisíc eur.

Zdroj: sme.sk

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

Národné? V Komárne? No nie! Ale áno. 19. júna v Jókaiho divadle.
Slovenské národné divadlo pricestuje 
do Komárna s úžasnou inscenáciou: 

TAK SA NA MŇA PRILEPILA
Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, 
ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je 

schopný jej to povedať. V hre sa Vám okrem iných
predstavia aj Ján Koleník a Tomáš Maštalír.

Termín: 19. júna 2012 o 19:00 hod.
Miesto: Jókaiho divadlo v Komárne (hra bude uvedená po slovensky)
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Jókaiho divadla v pracovných dňoch 

od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Vstupné: 13 €, pri skupine (nad 15 ľudí) 10 €

TVORIVÉ DIELNE

ZŠ Pohraničná Komárno s finančnou podporou
Fondu GSK a Regionálne osvetové stredisko 

pripravili pre seniorov a žiakov ZŠ v rámci projektu
"Spolu proti sociálnemu vylúčeniu a ageizmu" 

TVORIVÉ DIELNE
Termín a program podujatia:

18 06 2012 - 10,00 hod - maľovanie na tričko 3D
19 06 2012 - 10,00 hod - batika na textil

22 06 2012 - 10,00 hod - patchwork

Kontakt: Katarína Bugaňová,
kbuganova@zspohranicnask, tel.: 035/770 1793
Jana Mačicová, osveta.vtt@gmail.com, 
tel.: 035 760 3783



1� DELTASZÓRAKOZÁS 

6.55 Ma reggel 9.00 Benedetta Ol. rajzfilm 9.35 A legendás musz-
táng. Am. film 11.00 Csodakarikás Magyar tévéjáték 12.01 Híradó
délben 12.05 Euro 2012. Labdarúgó Eb-magazin 12.35 Szent Ágos-
ton 16.05 A Szövetség. Bibliavetélkedő 17.00 Liliomfi 18.50 Kocsis
60. Portré- film 60. születésnapja alkalmából 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.00 Időjárás-jelentés 20.10 Holdhercegnő Magy.–ang.–
fr. film 21.55 MR2 Akusztik 23.30 Az operaház fantomja.

6.55 Ma reggel 9.00 Buli a téren! 9.40 Gyermeknap 2012  9.55
P@dtársat keresünk 10.50 Hónapsorló11.30 Isten kezében 12.01
Hírek 12.05 Mai hitvallások 12.30 Magyar zarándokok Szent Jakab
útján 13.10 Ars Hungarica Lőcsei Pál 13.30 „A legszögedibb szögedi“
14.25 Retro 15.50 Benyovszky Móric és a malgasok földje 16.20 Enid
Blyton kaland 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Lizzie McGuire 17.35 Robbie,
a fóka, 18.20 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.45 Tinga Tinga mesék
18.55 Halhatatlan szépség  20.00 Híradó 20.40 Szent Kristóf kápol-
nája 22.25 A hét műtárgya 22.30 A névtelen vár

8.20 Hol volt, hol nem volt 8.35 Kicsi Maciusz király 10.00 Család-barát
11.00 A csángók elvándorlása. Dok.film 12.00 Híradó 12.20 Kívánság-
kosár 14.00 Kovács Nóri pünkösdi koncert  14.50 Albert Schweitzer,
egy élet Afrikáért  17.00 Kisváros. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Csíksomlyó húsz éve 19.05 Rózsa Sándor 20.00 Így veszett el Er-
délyország 1940-1944. Dok.film 20.50 Színes fátyol 22.55 Liszt Fe-
renc 23.55 Nem vagyunk árvák, van édesanyánk... Dok.film

6.00 TV2-matiné 10.10 Őslények országa 11.40 Egérmese 3. 13.10
Ikrek.  15.15 Utazás a mítoszok Földjére. Am. kalandfilm, 2/2. 17.00
Stuart Little kisegér 2.  18.30 Tények 19.00 Kung Fu Panda 19.25 A
Spinderwick krónikák 21.15 Terminál. Am. vígjáték 23.40 Kleopátra

7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ III., 13. 10.30 Fiúk a
parton 12.35 Pompeji – Egy város pusztulása.  16.35 Szuperhekus
kutyabőrben. Am. akcióvígjáték. 18.30 Híradó 19.00 Superman visz-
szatér. Am. kalandfilm 22.00 Katona. Am.–ang. akciófilm

STORY TV
12.10 Dallas 13.05 Csodákra várva 15.05 Quinn doktornő  16.05 Pet-
rocelli 17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai  19.00 Poirot novel-
lák 20.00 A másik Boleyn lány 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS
0.00 Albatros Alakulat 

13.30 Az arany iránytű. Am.–ang. kalandfilm 15.35 Spartacus. Am.
tört. kalandfilm 17.30 Bokszból jeles. Kanad.–am. film 19.20 Taxi 2. Fr.
akcióvígjáték 21.00 Leon, a profi . Fr.–am. akciókrimi

VIASAT
6.30 Kincsek a padláson  7.25 A nagy házalakítás  8.20 Gyilkos sorok
9.15 A tolvajok hercege 11.10 Stuart Little kisegér 12.50 Jumanji
14.50 Gnómeó és Júlia  16.30 Trisztán és Izolda  18.50 Kedves John!
21.00 Vírus. Am. katasztrófafilm 23.25 Kettős ügynök 

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
14.20 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.10 Szerelem Szentpéterváron 21.40 Riporterek 22.05
Hírek 22.30 Elsőszámú gyanúsított 23.25 Őrült szerelmesek

STV :2
11.00 Nemzetiségi hírek 11.05 Fókusz – család 11.45  Nyitra 12.15
Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.30 Ivan Rumanovsky filmvilága
14.00 Autószalon 14.25 Sportvisszhang 15.00 Lefújva 15.35 Jégko-
rong NHLmagazin 15.55 Nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz  16.55
Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradók 18.00 A szépség szim-
bólumai 18.30 Mese 18.45 Bozidara Turzonovová 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.55 Lakótelepi gondok 21.30
Kommentárok 22.00 Euromozi

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsara  9.20 Csendestárs 11.15 Eltűntnek nyilvánítva12.10
A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Refl ex 17.50 Híradó 17.55 Szerelem és büntetés 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sport 20.15 A farm 21.20 Csehország és
Szlovákia hangja 22.25 Beugró 23.10 Hírek 23.35 Az igazság fáj

JOJ
7.30 Bírósági akták 8.30 Panelházi türténetek  9.35 A nagy házala-
kítás II., 47/42. 10.30 ÖsszeEsküvők 12.00 Híradó 13.00 Szédítően
szőke Am. vígjáték 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok  17.00 Hír-
adó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás20.20 Panelházi történetek IX.,
21.30 A Geissen család  22.30 Éden Hotel 23.25 Hivatásosok 

5.55 Ma reggel 9.05 Rocca parancsnok 10.00 Mindenből egy van
10.55 Most a Buday! 11.25 Zöld Tea 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek
12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Mars-
lakók14.00 A Szövetség. Bibliavetélkedő 14.55 Angyali érintés 15.40
Capri – Az álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.12 Marslakók, 60. 20.40 Doc
Martin olajra lép 22.05 Az ESTE 22.40 Tudorok 

9.00 Rajzfilmsorozatok 10.00 A Nyereg Klub 10.25 Lizzie McGuire 10.50
Nemzeti értékeink 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Szép ottho-
nok, remek házak 12.50 Egymillió fontos hangjegy 13.15 Lovastúra
13.40 1100 év Európa közepén 14.05 A névtelen vár 15.10 Benyovszky
Móric 15.35 MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.50 A Nyereg Klub 17.20
Lizzie McGuire 17.40 Robbie, a fóka 18.25 Rejtélyek Tesz-vesz városban
18.50 Tinga Tinga mesék 19.05 Capri  20.00 Híradó 20.35 Angyali érin-
tés  21.20 Maradj talpon! 22.15 2-s Retro  23.05 Liliomfi

7.35 Írottkő Natúrpark 2000 8.30 Híradó 8.35 Vízi utakon 9.00 Önök
kérték  10.00 Család-barát 11.00 Afrika színei 12.00 Híradó 12.15 Tal-
palatnyi zöld 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Heuréka!
Megtaláltam! 16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Vivát Benyovszky! 4. 20.00 Cigányok
ideje  21.55 Hírek 21.55 Dunasport 22.05 Kultikon 23.00 Lamantin
Jazz Fesztivál 23.45 Ünnepi hangverseny 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV 12.35 Tán-
cos visszatér 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda Manhat-
tanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 61. 18.30 Tények
19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 A pók hálójában  23.25 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 Új házasság – Régi átok
16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.05 A gyanú árnyéka, 11.
20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30 A Grace
Klinika  23.30 Reflektor

STORY TV
11.20 Quinn doktornő 12.20 McLeod lányai 13.15 A végzet hatalma,
98. 14.10 A szerelem tengere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petrocelli
17.05 Gyilkos sorok 18.00 McLeod lányai 19.00 NCIS 20.00 Szeren-
csekerék 21.00 Lost – Eltűntek 23.00 NCIS 

13.55 Kaméleon – A rejtelmes sziget 15.35 Kidobós: Sok flúg disznót
győz 17.20 Heves jeges 18.55 Zsaru vagy csirkefogó  21.00 A spár-
tai 23.00 Veszett vad

VIASAT
8.35 Gyilkos sorok 9.30 A nagy házalakítás 10.25 Charlie angyalai
12.15 A dadus 13.10 A médium 14.05 Shark 15.55 CSI: A helyszínelők
16.50 Esküdt ellenségek 17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes
19.30 Jóbarátok 20.25 Doktor House 21.20 Doktor House  22.15 CSI:
A helyszínelők 23.10 Esküdt ellenségek

STV :1
8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek ítélve 11.05 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Slávia Kávézó 14.15 Vad
angyal 15.00 Őrült szerelmesek  16.00 Hírek 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem  17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben
22.05 Különleges ügyosztály 22.45 Hírek 23.05 Őrült szerelmesek

STV :2
10.25 Nemzetiségi magazin 10.55 Hírek magyarul 11.00 Fókusz 11.40 A
szépség szimbólumai 12.55 Folklórműsor 13.25 Miro jilo – A szívem 13.30
Sportvisszhang 14.05 Kontó 15.10 Diszkó nyugdíjasoknak 15.55 Ruszin ma-
gazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Az én
misszióm 18.30 Mese 18.40 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 20.00 Zsukov marsall 20.45 Hatvan évvel utána 21.15 A dargói em-
lékmű 21.30 Kommentárok 22.00 Az est témája 23.35 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.40 Két pasi meg egy kicsi  9.05 Rex felügyelő  10.10 Napkitörés. Am.
katasztrófafilm 11.55 Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Sue Thomas: FBI
13.55 Egyről a kettőre 14.30 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi15.55
Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerelem és büntetés.
19.00 Híradó   20.15 A farm 21.40 Rendelő a rózsakertben 23.00 Éj-
szakai híradó 23.25 Cobra 11

JOJ
9.05 Panelházi türténetek  10.20 ÖsszeeEsküvők  12.00 Híradó 13.00
A Geissen család 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Pa-
nelházi történetek  21.30 Dr. Csont 22.30 Éden Hotel 

5.55 Ma reggel 9.00 Rocca parancsnok  9.55 Magyarország, sze-
retlek! 11.10 Útravaló 11.25 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Marslakók, 60. 14.00
Gasztroangyal 14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete
16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.12 Marslakók, 61. 20.40
Párizsi helyszínelők.  21.35 Pesty Fekete doboz 22.35 Az Este 23.10
KorTárs 23.40 Árnyékban harcolók  6/6.

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmsorozatok 9.35 Enid Blyton 10.00 A
Nyereg Klub, 52. 10.25 Lizzie McGuire, 52. 11.00 Magyar válogatott
12.01 Hírek 12.25 Galántay Ervin 13.00 Motorsport 13.25 Barango-
lások öt kontinensen 13.55 1100 év Európa közepén 14.20 2-s Retro
15.15 Benyovszky Móric 15.45 MacGyver 16.35 Enid Blyton 17.00 A
Nyereg Klub, 17.25 Lizzie McGuire 17.50 Robbie, a fóka 18.35 Patrick,
a postás, 1. 18.50 Tinga Tinga mesék 19.00 Capri – Az álmok szi-
gete 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Angyali érintés 21.20 Maradj
talpon! 22.15 Tudorok 23.05 Bábel – Hesnával a világ

7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.00 Hazajáró (ism.) 16.30 Térkép 17.00 Kisváros.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Kántor. Té-
vésor., 5/4. 20.00 Befejezetlen élet 21.50 Hírek 21.50 Dunasport
22.00 Kultikon 22.55 Benkó Dixieland Band koncertje, 2. 23.45 Ber-
lioz. Fantasztikus szimfónia

9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 EZO TV
12.20 Az Ezüst-tó kincse 14.20 Marina, 74. 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 Doktor House
22.20 Született feleségek  23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények este

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.30
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 94. 14.15 A tele-
vízió aranykora. Am. film 16.15 Marichuy – A szerelem diadala, 67.
17.20 Teresa Mex. sor., 67. 18.30 Híradó – esti kiadás 19.05 A gyanú
árnyéka Valóságshow, 12. 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 6107–
6108. 21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.30 Házon kívül 23.05 XXI.
század – A legendák velünk élnek

STORY TV
12.20 McLeod lányai IV., 23. 13.15 A végzet hatalma 14.10 A szere-
lem tengere 15.05 Quinn doktornő 16.05 Petrocelli, 16. 17.05 Gyil-
kos sorok  18.00 McLeod lányai  19.00 NCIS 20.00 Szerencsekerék
21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS III., 4. 

13.55 Bokszból jeles 15.45 Amin a muszlimok röhögnek. Am. vígjá-
ték 17.40 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 19.20 Transmorphers – Robotin-
vázió 21.00 Terminátor 2. 23.35 Leon, a profi . 

VIASAT
7.30 Gyilkos sorok 8.25 Nyomtalanul  9.15 Doktor House10.10 Az
idők árnyai  12.15 A dadus 13.10 A médium14.05 Shark 15.55 CSI: A
helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40 Nyom-
talanul 18.35 Vérmes négyes  19.30 Jóbarátok  20.25 Doktor House
21.20 Dante pokla 23.15 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.10 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek ítélve
11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munka-
piac 13.40 Taxi 14.10 Vad angyal 14.55 Őrült szerelmesek  16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Szakácspárbaj 17.50
Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Az év asszonya Ünnepi díjátadógála 22.05 Éjsza-
kai hírek, sport 22.25 Őrült szerelmesek 23.25 Amynek ítélve

STV :2
9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.25 Ruszin magazin 10.55 Hírek
magyar nyelven 11.00 Fókusz 11.40 Az én misszióm 12.10 Élő kör-
kép  12.45 Folklórműsor 13.15 Utak 13.45 Família14.25 Az est té-
mája 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 17.05 Nyugdíjasok klubja
17.30 Körzeti híradók 17.55 Dizájn. Dok.film, 18. 18.30 Esti mese
18.40 A szlovák nyelv kulisszatitkai 18.50 Tesztmagazin 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Ilja. Zenés portréfilm
20.35 Tükrök 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok
21.55 Munkapiac 22.15 A vér titka Csehszlov. film

MARKÍZA
8.20 Két pasi meg egy kicsi  8.45 Rex felügyelő 9.45 Bűnjelek 11.35
Eltűntnek nyilvánítva 12.30 Sue Thomas 13.30 Egyről a kettőre
14.05 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.20 Híradó 17.55 Szerelem és büntetés, 124/3. 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük legtitko-
sabb álmát 22.15 Trauma 23.10 Híradó 23.35 A falka. Am. thriller

JOJ
7.45 Híradó 8.05 Bírósági akták 9.10 Panelházi történetek 10.20 Ösz-
szeEsküvők12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I.,14.00 CSI: Las Vegas-i hely-
színelők  15.00 Éden Hotel. Stratégiai játék 16.00 Hivatásosok 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont
I. 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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A tizenhárom évesen árván maradt
Maria egy réges-régi könyvet kap
örökségül édesapjától. A kislány bele-
mélyedve a történetbe rádöbben, hogy
Holdfölde veszélyben van.

Holdhercegnő • 20.10 • M1

Alex Cross nyomozó visszavonul, mi-
után társa meghal egy balul sikerült ak-
cióban. Egy nap talál valamit a posta-
ládájában, ami arra kényszeríti, hogy
újra felvegye a kesztyűt.

A pók hálójában • 21.20 • TV2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp
KOs

Munkahelyeden új szabályoknak és
előírásoknak kell megfelelned, és
emiatt úgy érzed, mintha az eddig ki-
taposott ösvény járhatatlanná válna.

BIKA
Ez most olyan hét lesz, amikor igazán
az elevenedben érezheted magad. A
társaság középpontjává válsz és jó
meglátásaiddal sokak figyelmét lekötöd.

IKREK
Ne tervezz hosszú távon előre, mert
váratlan események miatt át kell majd
szervezned a programodat. Kapcso-
latodban most átélheted a legmélyebb
szenvedélyt.

RÁK
Történik valami, ami új reményeket
ad és új célokat tűz ki eléd. Lelkese-
désed határtalan lesz és ebből kör-
nyezeted is csak hasznot tud húzni.

OROsZLÁN
Ne vedd rossznéven partneredtől a
kritikát és ne is ellenőrizgesd őt, mert
ezzel csak feszültséget keltesz a vi-
szonyotokban.

sZŰZ
Kacérkodsz egy állásváltoztatás gon-
dolatával, de még az is lehet, hogy a
kiszemelt állást még ebben az évben
újra fogod cserélni. Ha így lesz, ne ha-
bozz sokáig.

MÉRLEG
Munkádban legyél kitartó, ragaszkodj
a terveidhez. Ha viszont tilos utakon
jársz, egy bizonyos dologgal kapcso-
latban nem szeretnél lebukni.

sKORpIó
Ezen a héten népszerűségednek még
az sem vet gátat, hogy magánéleted-
ben a békés családi háttered valami-
ért felborulni látszik.

NYILAs
A héten olyasmibe is érdemes bele-
vágnod, amiben még nincs nagy ta-
pasztalatod. Mindig is álmodoztál bi-
zonyos dolgokról, de nem volt elég
merszed megvalósítani őket.

BAK
Légy okos, és a hirtelen fellobbanó fél-
tékenységet és irigységet álcázd ked-
vességgel. Azonban, ha valaki rész-
rehajló, azt már ne hagyd szó nélkül!

VíZöNTő
Szabadnapjaidat használd ki a friss
levegőn, hisz nincs semmi, ami job-
ban feltöltene, és így még pénztárcá-
dat is megkímélheted.

HALAK
Bármi is nyomja a lelkedet, most az
hozhat megoldást, ha mérlegelsz, és
elengeded azokat a dolgokat vagy
embereket, akik csak hátráltatnak.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum, Nádor utca 8: Kocsis

Ernő 75. születésnapja alkalmából rendezett ju-
bileumi kiállítás. Megtekinthető június 8-ig.

Zichy-palota, Klapka tér 9: „Az idő fogságá-
ban”. Régi órák kiállítása Miron Mihalič magán-
gyűjteményéből.

Jókai Színház: június 1-2, 19.00 Revizor, jú-
nius 3, 15.00 Revizor.

Limes Galéria: „A világ, ahogyan mi látjuk“ -
a mozgássérült emberek képzőművészeti mun-
káinak kiállítása – 4. évfolyam. Megtekinthető:
2012. június 10-ig. Dúdor István terem: Déži
Gyula: Fafaragások. 

Selye János Gimnázium, Feszty Árpád te-
rem: Czifra Éva, A világ, ahogy én látom – „Szí-
nes 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. 

VMK: május 28-án Egészség klub: piócaterá-
pia – gyógyítás piócákkal. Belépődíj: 1,50 €.

Csemadok-székház: május 30. 18.00 óra A
magyar pünkösd - Dr. Varga Tibor jogtörténész
előadása.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd: Színházi esték az erődben: jú-

nius 15-én Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter fő-
szereplésével - a Thália Színházban már évek óta
óriási sikerrel futó - Kövek a zsebben színdarab
egy forgatás kulisszái mögé kalauzolja a nézőket:
egy amerikai film készítésének kellős közepén ta-
lálják magukat Írországban. Jegyár: 2.700 Ft.

Tavaszi könyvnapok:
Május 31-től június 3-ig a Jókai tér ad otthont

az első komáromi Tavaszi könyvnapok rendez-
vénysorozatnak. Író-olvasó találkozók, mesejá-
tékok, koncertek, játszóházak. Vendégünk lesz
többek között Jankovics Marcell és Parti Nagy La-
jos. Détár Enikő és Rékasi Károly irodalmi zenés
műsorral érkezik.

2012. május 31. csütörtök
10.30 Hangraforgó együttes koncertje, 11.30

Kedvenc mesém, könyvem képregényben című
kiállítás megnyitója, 14.00 Vetélkedő a TINTA ki-
adóval. Egész napos könyves játszóház a Jókai
Mór Városi Könyvtárral.

2012. június 1. péntek
17.00 Grecsó Krisztián kö-

zönségtalálkozó. József At-
tila-díjas költő, író, a Nők
Lapja állandó publicistája.
2011-es regénye a Mellettem
elférsz. 18.00  Détár Enikő -
Rékasi Károly: Te meg Én
című zenés irodalmi műsora

Egész napos könyves ját-
szóház a Jókai Mór Városi
Könyvtárral

2012. június 2. szombat 
10.00  CSAVAR Színház: Petőfi Sándor: A

helység kalapácsa című előadása . A CSAVAR
Színház neve egy mozaikszóból fakad: Csalló-
közi Vándorok. Előadásaink vándor előadások, a
legkisebb faluktól a legnagyobb városokig illetve
határokon túlra is próbáljuk elvinni elsősorban a
magyar kultúrát, de sosem hagyjuk figyelmen kí-
vül a körülöttünk élő nemzetek, nemzetiségek
kultúráját sem.  15.00 Bagossy László író-olvasó
találkozó. A sötétben látó tündér című könyve
2010-ben az év gyermekkönyve lett. 18.00 Bo-
rostyán együttes koncertje.

Egész napos játszóház.
2012. június 3. vasárnap
10.00 Legkedvesebb mesém… - Felolvasó dél-

előtt Komárom közismert személyeivel , 15.00
Szabó T. Anna: Tatok, tatok című könyvbemuta-
tója, 18.00  Jankovics Marcell író – olvasó talál-
kozó, 19.00 Kávéház az ég alatt – Zenés komá-
romi kabaré -a Madách Színház művészeivel-
egy részben. Akik a jókedvről gondoskodnak:
Mahó Andrea, Bajza Viktória, Pankotay Péter,
Ruzicska László, Kecskeméti Róbert.

Egész napos játszóház.

NAGYKESZI:
Június 2-án reggel 8 órától rendezik meg a he-

lyi focipályán a Nyugat-szlovákiai Pékek és Cuk-
rászok Céhének hatodik sportnapját. Az ese-
mény fő programjai: Gulyásfőző verseny, foci-
torna stb. A szervezők több mint 500 látogatót
várnak, ahol a sport, a szórakozás és az egész
napos zene biztosított. Fő szervező: F+K pék-
ség Komárom.

SZILAS:
Szilas Község Önkormányzata szeretettel

meghívja a Szilasról elszármazott barátokat, ro-
konokat, ismerősöket 2012. június 2-án, szom-
baton a IV. Falunap keretén belül megrende-
zésre kerülő Szilasiak  I. baráti találkozója ren-
dezvényére, melynek programja a következő:
10.00 A gyermekbirodalom megnyitása, 10.30
Szabadtéri egytálétel elkészítése baráti társasá-
gok összefogásával (jelentkezni lehet a helyi kul-
túrházban május 29-ig.), 11.00 Kutyakiállítás (je-
lentkezni lehet a helyi kultúrházban május 29-
ig.), 14.00  Szilasiak  I. baráti találkozója a kul-
túrházban, 14.15 „Múlt  és jelen“ címmel fotóki-
állítás megnyitása a  falu életéről, ínyencségek
kóstolója nyugdíjasaink konyhájából, kötetlen be-
szélgetések, SZILFÁCSKA néptánccsoport fel-
lépése, 16.00 Kultúrműsor a szabadtéri színpa-
don, melyen fellépnek: City Dance, Arrabona
Ensemble (Győr), Kangoo, a „Tehetség a tét“
verseny döntősei. 20.00 3+2 együttes 90 perces
élő  műsora, 22.00 Szabadtéri retro party és ka-
raoke show. A délutáni órákban ingyenes  élő
csocsó (várjuk csapatok jelentkezését), rodeó
bika, verseny „Szilas legrátermettebb embere“ cí-
mért, az egész nap folyamán gyermekeknek ug-
rálóvár és trambulin.

ÓGYALLA:
Szabadidőközpont: június 1-jén, pénteken 9.00
órakor gyermeknap, Magic Show. Június 2-án
Pop-Rock Fest a szabadidőközpont parkjában a
Heineken mellett. Fellépők: Maddogx, Juraj Ku-
pec & Natalia, ZBG, Colourdlint, Locomotiv Re-
vival Band. Belépőjegy: 3,50 €.

EKECS-APÁCASZAKÁLLAS:
Családi piknik június 2-án, Program: Tanyák

Népe túra biciklivel: cca 10-12 km, kötelező sisak,
ivóvíz. Gyerekek 12 év alatt szülői felügyelettel.
Gyülekező 8.30-tól az apácaszakállasi kultúr-
háznál, indulás 9.00 órakor.

14.00 órától: Vöröskereszt sátorban vérnyo-
más-, vércukorszint mérés, alapiskolások mű-
sora a nagyszínpadon, botbirkózás, ostorozás
(barantások), erős emberek bemutatója – Pu-
zser Péter „Szlovákia legerősebb embere” cím tu-
lajdonosa, kyokushin karate bemutató, sörivó ver-
seny, 
- ügyességi versenyek és játszóház, arcfestés és

testrajzolás
- ugrálóvár és trampolin
- főzőcske bográcsban (egyének és csapatok je-

lenkezését egyaránt várjuk).
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9.10 Rocca parancsnok 10.10 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán 11.05 Párizsi helyszínelők 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55
Alpok–Duna–Adria 13.30 Marslakók, 61. 14.00 Négy szellem 14.55
Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete16.40 MM 17.40 Ever-
wood18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó  20.10 Időjárás 20.12 Mars-
lakók 20.40 Kasszasiker 21.30 FÁBRY 22.50 Az ESTE 23.25 Néma
kiáltás – Rekviem a meg nem született gyermekekért Magy. dok.film

5.55 Ma reggel 9.01 Rajzfilmsorozatok 9.25 Enid Blyton 9.55 A Nyereg
Klub 10.20 Lizzie McGuire 11.00 Magyar retro 12.01 Hírek 12.25 Magyar
évszázadok 12.40 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.25 Zegzugos
történetek 13.50 1100 év Európa közepén 14.20 2-s Retro  15.15 Eu-
rópa pályaudvarai 15.45 MacGyver 16.30 Enid Blyton 17.00 A Nyereg
Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Robbie, a fóka 18.30 Patrick, a postás
18.45 Tinga Tinga mesék 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó
20.35 Angyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Hogy volt?! Alfonzó

7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet10.00 Család-barát
11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánság-
kosár 14.10 Hagyaték 14.40 Határtalanul magyar 15.10 Száműzött
magyar irodalom 15.40 Erőtér - Nap, szél, víz, föld, mező, 5/5.: Víz
16.05 Magyar elsők 16.30 Térkép 17.00 Kisváros 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Fekete város 20.00 Álmodozások
kora Magy. film (ff .) 21.40 Hírek, sport 21.50 Kultikon 22.45 MüpArt
classic - Kocsis Zoltán

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35
EZO TV 12.10 Moliére. Fr. vígjáték 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 Csoda Manhattanben, 60. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban 21.20 Hor-
rorra akadva 3. 23.00 Aktív 

7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rab-
jai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden
titkai, 95. 14.20 Settenkedők Am. thriller 16.15 Marichuy 17.20 Te-
resa. 18.30 Híradó  19.05 A gyanú árnyéka 20.05 Fókusz 20.50 Ba-
rátok közt 21.30 Amerikai taxi 23.30 Totál szívás 

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
NCIS  20.00 Szerencsekerék 21.00 Elveszett jelentés 23.00 Frank Riva 

13.45 L.A. Story – Az őrült város. 15.30 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 17.10
Nagy zűr Korizkán.  18.55 Felszarvazták őfelségét!  21.00 Terminátor
3. 23.05 Kéjutazás. Am. horror

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok  8.35 Nyomtalanul III. 9.25 Doktor House I., 2. 10.20
Dante pokla.  12.15 A dadus VI., 128-129. 13.10 A médium IV. 14.05
Shark 15.55 CSI: A helyszínelők VII. 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.40 Nyomtalanul III. 18.35 Vérmes négyes I., 19.30 Jóba-
rátok VIII.  20.25 Doktor House I 21.20 CSI: New York-i helyszínelők
VI., 22.10 CSI: A helyszínelők VII. 23.05 Nikita I.

STV :1
7.45 Riportrek 8.15 Párharc – vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.35
Amynek ítélve  11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Munkapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal 14.55 Őrült
szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem  17.20
Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 9. A osztály. 20.40
Családi vetélkedő 21.35 Doktor House 22.20 Éjszakai hírek 22.40
Őrült szerelmesek 23.40 Szemtől szemben

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja  10.20 Magyar magazin 10.50
Hírek magyarul 10.55 Fókusz 11.35 Dizájn 12.00 Élő körkép 12.30 Folk-
lórműsor 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Rendőrségi magazin
13.55 Egyházi magazin 14.25 Egyháztörténet 15.00 Gyógyászat 15.55
Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Szlovákok a nagyvilágban 17.20
Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Édenkertek  18.30 Mese 18.40
Gyerekek a gyerekekről 19.00 Hírek 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
Felszabadítók 20.45 A tudomány spektruma 21.15 A tudomány Eu-
rópában 21.30 Kommentárok 22.05 Az est témája

MARK˝ZA
8.40 Két pasi – meg egy kicsi  9.05 Rex felügyelő  10.10 Világvége Am.
thriller 11.55 Eltűntnek nyilvánítva 12.50 Hírek 12.55 Sue Thomas:
FBI, 17. 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 VI.,  17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Híradó 18.00 Szerelem és büntetés 19.00 Híradó 19.50
Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.40 Rendelő a rózsakertben
VI. 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Cobra 11 XVI., 12.

JOJ
7.10 Krimihíradó 7.45 Híradó 8.05 Bírósági akták 9.10 Panelházi tör-
ténetek IX., 87. 10.25 ÖsszeEsküvők 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I.,
17. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők15.00 Éden Hotel. Stratégiai
játék 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi
történetek IX. , 88. 21.30 Dr. Csont I.22.30 Éden Hotel

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Sta-
dionok lengyel módra. Magy. ism. terj. film 11.30 Most a Buday! 12.01
Hírek 12.05 A Somló hercege 12.35 Zöld Tea 13.10 Alfonzó világszín-
háza 13.35 Tetőtől talpig 14.10 A világ madártávlatból 15.05 TeSzedd-
Vedd fel újra a kesztyűt! 16.40 Doc Martin 17.30 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás
20.10 A gyémánt románca. Am. kalandfilm 21.40 Szeretettel Holly-
woodból 22.10 Csiky Gergely: A nagymama. Vígjáték két felvonásban

7.45 Marco és Gina, 9. 8.10 Tinga Tinga mesék 8.20 Geronimo Stilton
8.45 Patrick, a postás 9.00 Sandokan 9.25 Enid Blyton  9.50 Nyereg
Klub10.15 Lizzie McGuire 10.40 Vízitúra 11.05 „Érték! Értem!?“ 12.02
Szerelmes földrajz 12.30 Marslakók 14.15 Magyarország története
14.45 Könyvkalauz 15.10 Gyerekeknek 15.35 Keménykalap és krumpli-
orr 16.30 Vakáció a halott utcában 17.35 Öveges 33 17.45 A hangyák
mindent tudnak 18.00 Mi csoda 19.00 Melissa és Joey 19.25 Waczak
szálló 20.00 Híradó 20.30 Friss levegő Magy. film 22.20 Mestersége
színész. Gobbi Hilda 23.00 Gobbi Hilda emlékére. Szerelmes sznobok.

8.05 Magyarország 2000 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 56. 10.00 Za-
rándokutakon 10.30 Világ-Nézet 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15
Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősök 13.10 Heuréka! Megtaláltam!
13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10 Talpalatnyi zöld 14.45 Pannon
expressz 15.15 Hagyaték 15.40 Kulisszatitkok 16.15 Ének az esőben
Am. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Hogy volt?! 19.30 Ro-
bert Thomas: Szegény Dániel 21.45 MüpArt - Horvát tamburás rap-
szódia 23.40 Dunasport 23.55 Gyermekkorok Fr. film

6.25 TV2-matiné 10.50 Egyik kutya, másik nem! 11.20 Babavilág
11.50 9 hónap 12.20 Én is szép vagyok  12.50 TopSpeed 13.20 Au-
tóGuru 13.50 Sheena, a dzsungel királynője.  14.50 Bűbájos boszor-
kák V., 117. 15.50 Rejtélyek kalandorai. 16.50 Sas-Kabaré 17.50 Nagy
takarítás 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 A fáraó bosszúja
22.45 Luxusdokik 

7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.25 Asztro-show 11.20 Házon kívül
(ism.) 11.50 Autómánia 12.30 Amerika legkeményebb melói, 10. 13.30
Lost – Eltűntek 14.30 Chuck 15.30 Agymenők 16.30 Maradok hűtlen
híve. Am. vígjáték 18.30 Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag szü-
letik – 2012, döntő 22.00 Rád vagyok kattanva. Am. vígjáték 23.50
Kígyóharapás Am. horror

STORY TV
7.15 Anne, 13. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.30 Alpesi Klinika
15.30 Rex felügyelő.  16.30 Flipper legújabb kalandjai, 7. 17.30 Lassie.
18.00 A csendestárs. Am. vígjáték 20.00 Szegény embert az Amish
húzza 22.15 A hűtlenség ára. Am. vígjáték 

13.30 Nagy zűr Korzikán. Fr. akcióvígjáték 15.15 Bill és Ted zseniális ka-
landja.  16.55 Felszarvazták őfelségét! 19.00 Lelkipásztor- kutya. Am.
vígjáték 21.00 Kill Bill. Am. akciófilm 23.00 Kill Bill 2.

VIASAT
7.50 Zsírégetők 8.40 Főzz élőben Gordon Ramsay-vel  9.45 Columbo:
Negatív reakciók. Am. krimi 11.30 Irány Colorado! Am. kalandfilm 13.35
Lucky Luke: Café Olé 14.40 Candleford-i kisaszszonyok 16.45 Rocky
és Bakacsin kalandjai 18.20 Hook. Am. film 21.00 Viharzóna. Amném.
katasztrófafilm 23.30 A végső határ Sp. horror

STV :1
8.15 Fidlibum meséi 8.45 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.15 Találd ki,
ki hívott meg 9.45 Családi vetélkedő 10.35 Pávatoll. Csehszlov. me-
sefilm 12.20 9. a. osztály 12.55 Autószalon 13.50 A szerelem kor-
szakai.  15.30 Akeelah – Betűvető. Am. film 17.30 Építs házat, ültess
fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45
Időjárás-jelentés 19.50 Sport 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások
21.15 A medvementő 22.45 Sport 22.55 Veszélyes szépségek

STV :2
9.40 Hallássérültek tévéklubja 10.10 Ügyintézés  10.35 Egyenes arány
Tévéjáték 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 12.55 Tudomány és tech-
nika 13.25 Lakótelepi gondok 13.55 Idősebbek klubja  14.30 Válogatás
Juraj Kukura televíziós szerepeiből  15.30 Kapura 16.15 Farmergaz-
daságok 16.30 Tesztmagazin 16.40 Egy éjszaka géniusza  18.00 Uton
II. 18.30 Mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek
20.00 A természet géniusza 20.55 Japán mozaik 21.15 Őrangyalok
21.45 Filmklub: Powaqqatsi – Változó világ. Am. zenés film

MARK˝ZA
7.50 Spionfióka 9.30 Jóbarátok 10.00 Csehország és Szlovákia hangja
13.20 Evolúció Am. vígjáték  15.15 Ocean‘s Twelve – Eggyel nő a tét.
Am.-ausztrál krimivígjáték 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társa-
dalom krémje 19.00 Híradó, sport 20.15 A farm 22.00 Nyolc tanú
Am. thriller 23.45 V mint vérbosszú 

JOJ
6.45 Rajzfilmsorozatok 9.20 Horton. Am. anim. vígjáték 11.10 Élet-
veszély Am. thriller, 2/1-2. 14.55 Wexxer. Ném. vígjáték 17.05 Expo-
sed Kanad. thriller 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 A lány, aki a tűzzel játszik.  23.30 A körzet. 

6.55 Ma reggel 8.55 Engedjétek hozzám 9.05 Katolikus krónika 9.30
Úton-útfélen 9.40 Református ifjúsági műsor 9.45 Útmutató 10.15
A sokszínű vallás 10.25 Evangélikus magazin 10.50 Ünnepi hálaadó
görög katolikus liturgia 12.25 Hírek 12.30 Szellem a palackból...
13.00 Anno. Mesél a Filmhíradó 13.30 Darvas Iván emlékére. A ti-
zedes meg a többiek Magy. filmvígjáték 15.15 Út Londonba... 15.50
TeleSport – Sport7 16.20 Nyakunkon az élet Am. filmvígjáték 18.00
Rex Rómában XII. Krimisor., 12/7. 18.50 A Lényeg 19.30 Hírek,
sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Ir-
Reality-show, 19–20. 22.25 Veszélyes Bangkok. Am. film

7.00 Gyerekeknek 9.35 Vakáció a halott utcában. Tévéfilm 10.40
Keménykalap és krumpliorr, 4/4. 11.35 Öveges 33, 20/2. 11.45 A
hangyák mindent tudnak, 10/4. 12.05 Katolikus krónika 12.35
Úton-útfélen 12.40 Református ifjúsági műsor 12.50 Útmutató
13.15 A sokszínű vallás 13.30 Evangélikus magazin 13.55 Görög ka-
tolikus liturgia 15.20 Nagyon zenés – válogatás 16.20 WTCC Tú-
raautó világbajnokság. Portugál futam 17.35 P@dtársat keresünk,
11/8. 18.30 Esti mese 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés – I., 10/5.
20.00 Híradó, sport 20.30 Doc Martin I., 6/1. 21.20 A tizedes meg
a többiek. Magy. filmvígjáték 23.00 Szeretettel Hollywoodból 23.30
Nyakunkon az élet Am. filmvígjáték

6.25 Ablak a természetre 6.30 Kisiskola. Dok.film 7.30 Ingyenélők.
Tévéfilm 8.50 Magyar elsők 9.10 Másfélmillió lépés Magyarorszá-
gon. A Balaton-felvidék 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00
Új nemzedék 11.30 Élő világegyház 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15
Élő népzene 12.45 Akadálytalanul 13.15 Csellengők 13.40 Határta-
lanul magyar 14.10 Arcélek. Berszán Lajos, katolikus pap 14.40 Ha-
zajáró 15.15 Wiener Walzer Magyar tévéfilm 16.10 Egy asszony
viszszanéz. Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti
Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 Doktor Zsivágó Am. sor., 2/1.
21.30 Rúzsa Magdi-koncert 23.00 Klubszoba

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés; Bajkeverő majom; Fifi
virágoskertje; Roary, a versenyautó; Eperke legújabb kalandjai;
Chuggington; Kedvenc kommandó; Beyblade 9.40 Nagy Vagy!
10.45 EgészségMánia 11.15 Talpig nő 11.45 Kalandjárat 12.15 Bor-
kultusz 12.45 Stahl konyhája 13.15 Több mint TestŐr 13.45 A kivá-
lasztott – Az amerikailátnok, 21. 14.45 Monk – Flúgos nyomozó III.,
50. 15.45 Bűbájos boszorkák V., 118. 16.45 Tökéletes nap Am.
filmdráma 18.30 Tények  19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és a kris-
tálykoponya királysága. Am. film 22.25 Frizbi Hajdú Péterrel 23.25
Elit egység. Kanad. krimisor., 9.

7.00 Kölyökklub. Benne: Heló Kitty!; Garfi eld; Hupikék törpikék;
Éliás, a kis mentőhajó; Yakari; Lassie és a mentőcsapat; Tűzoltó-
mesék; Dini, a kis dinoszaurusz; Hupikék törpéikék; Magilla Gorilla
10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas 12.05 Női kézi-
labda Ebselejtező. Élő 13.55 Míg a halál el nem választ III., 14. 14.25
Hetedik érzék. Kanad. sor., 13. 15.20 True Calling – Az őrangyal I., 13.
16.30 Én a vízilovakkal vagyok. Ol. vígjáték 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11, XIII., 3. 20.00 A Függetlenség napja. Am. film 23.05 A di-
csőség zászlaja. Am. háborús kalandfilm

STORY TV
8.00 Dallas 13.00 Autogram 13.30 Miss Marple – A Bertram Szálló.
Ang. krimi 15.30 Rex felügyelő, 8. 16.30 Flipper legújabb kalandjai,
8. 17.30 Lassie. Kand.–am. sor., 38. 18.00 A vadló. Kanadai film 19.50
Poirot. Az Ackroyd-gyilkosság. Ang. krimi 22.00 Ne folytassa, fel-
ség! Am. vígjáték 23.50 A hűtlenség ára. Am. vígjáték

13.50 Folytassa a kémkedést! Ang. vígjáték 15.30 A zűrhajó. Ném.
vígjáték 17.05 Bűnvadászok. Ol. akcióvígjáték 19.20 Miami végve-
szélyben. Am. akció-film 21.00 Beépített múlt. Kanad. akciófilm
22.45 A holló. Am. thriller

VIASAT
7.40 Véznák kontra dagik II., 11. 8.40 Anya, csak egy van!, 7. 9.05
EgészségŐr! 23. 9.35 Szex és New York IV., 49-50. 10.45 A nagy
házalakítás III., 85-86. 12.30 Hook. Am. kaland- film 15.00 A vörös
Pimpernel Ang. sor., 1–2. 17.00 Roxanne. Am. vígjáték 19.00 Négy
esküvő 2., 14. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 215. 20.55 A cél-
személy I., 1. 21.50 Baseball bikák Am. vígjáték

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozsatok 8.35 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.05 A
rejtelmes sziget, 13/5–6. 10.00 Kincsek.sk 10.15 Ushuaia IV.  11.00
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva ti-
zenkettő. Vita 13.05 Agatha Christie: Gyilkosság a paplakon. Ang.
krimi 14.45 Szökevény élet Szlov. film 16.10 Úton II. Barbuda 16.40
Postaláda (ism.) 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek,
sporthírek, időjárás 20.10 A Buddenrook család. Ném. film, 2/1-2.
23.10 Sporthírek

STV :2
8.35 Kapura (ism.) 9.15 Farmergazdaságok (ism.) 9.35 Tesztmaga-
zin 9.45 Egy restaurált grafi ka (ism.) 10.00 Katolikus szentmise
Eperjesről 12.05 A jó és a rossz Mesejáték A jóság és a gonoszság
végtelen küzdelme 13.05 A természet géniusza. Életerő (ism.)
13.55 Egyházi magazin 14.25 A szó 14.40 Detvai Folklórfesztivál
2011 15.40 Família. Családi magazin 16.10 Őrangyalok (ism.) 16.45
Lóverseny 18.00 Ószláv kulturális központok. Bojná 18.30 Esti mese
18.45 Az animációs filmek bűvös világa 19.00 Híradó 19.40 Kultu-
rális körkép 19.55 Műanyag bolygó Dok.film 21.35 Művészet 2012
22.05 Éjszaka az archívumban 23.05 A szó

MARK˝ZA
7.25 Kata és a kísértetek. Cseh-ném.- osztr. film 9.15 Mennydörgő
robaj Ném.-ang.-cseh-am. kalandfilm 10.50 Szupercsajok akcióban,
22/7. 11.45 Pretty Little Liars. Am. sor., 22/6. 12.40 A Markíza ku-
lisszatitkai 13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal Polgár-
jogi ügyek 14.10 Mr. Bean 15.00 Egy másik asszonya. Kanad.-am.
thriller 16.50 Hírek 16.55 Anyám nyakán Am. vígjáték 19.00 Híradó
19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.10 Csehország és Szlo-
vákia hangja Tehetségkutató 23.25 A Nap könnyei Am. akcióthril-
ler

JOJ
6.45 Exposed Kanad. thriller 8.45 Az Apokalipsziskód. Orosz akció-
film 11.05 Egy csodálatos család. Am. sor., 20/15–16. 13.00 Nora
Roberts: Holdfogyatkozás Am. thriller 15.00 Száguldó erőd Am. ak-
cióthriller 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó
19.30 Híradó, sport 20.20 A remény rabjai Am. film Fsz.: Tim Rob-
bins, Morgan Freeman 23.25 Az Apokalipsziskód. Orosz akciófilm
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Ének az esőben • 16.15 • DUNA TV
Don (Gene Kelly) és Lina a vászon
imádott kettőse. Lina hajlamos arra,
hogy a kamera előtti romantikát ösz-
szekeverje a valódi érzelmekkel. Mi-
kor Don életében felbukkan az igazi,
Lina féltékeny lesz.

A tizedes meg a többiek •  21.20 • M2
A tizedes (Sinkovits Imre) és
társai a II. világháborúban egy
olyan helyen próbálják meg túl-
élni a vészterhes időket, ahol
az oroszok már a spájzban
vannak, míg a németek az
ebédlőben ütnek tanyát.

Tökéletes nap • 16.45 • Tv2
Robert Harlan (Rob Lowe) leg-
szebb álmai válnak valóra, ami-
kor első regénye bestseller lesz.
Hamar a rivaldafényben találja
magát, de amíg ő a sikerben
fürdik, családi élete lassan tönk-
remegy.

5.55 Ma reggel 9.05 Rocca parancsnok10.05 FÁBRY  11.25 Tetőtől
talpig 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 P’amende. Roma kultúra 12.55
Esély 13.30 Marslakók  14.00 Kasszasiker 14.50 Angyali érintés 15.35
Capri – Az álmok szigete 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.12 Marsla-
kók 20.40 A L'art pour l'art Társulat műsora 21.40 Mindenből egy
van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.01 Rajzfilmsorozatok 9.25 Enid Blyton  9.55 A Nye-
reg Klub, 54. 10.20 Lizzie McGuire 10.45 Zsigmond király ajándéka
11.00 Magyar bulizene 12.01 Hírek 12.25 Hogy volt?!... Alfonzó 14.35
Alfonzó szenvedélyei 15.15 Enid Blyton  15.40 A Nyereg Klub, 55.
16.10 Lizzie McGuire 16.30 Elit gimi. 17.25 Capri – Az álmok szigete.
18.20 Patrick, a postás, 3. 18.35 Tinga Tinga mesék 18.50 Csehor-
szág–Magyarország barátságos labdarúgómérkőzés 20.55 Híradó
21.30 Angyali érintés  22.15 Maradj talpon! 23.10 2-s Retro 

6.35 Alpok-Duna-Adria 7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon  8.35 Közbe-
széd  9.00 Hogy volt?! 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30 Tér-
kép  12.00 Híradó 12.05 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Vannak vidékek
14.40 Szerelmes földrajz 15.15 Munka-Társ 15.45 Magyar történelmi
arcképcsarnok Szent-Györgyi Albert 15.55 Ízőrzők 16.30 Térkép 17.00
Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Ménes
élet 20.00 Sándor Mátyás  6/6. 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.05 Kul-
tikon 22.00 Napok, évek, századok 22.55 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Teleshop 10.50 EZO TV 12.25 A
láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 Csoda
Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek  19.35 Aktív 20.10 Jóban-rosszban  21.20 Gyerünk a börtönbe!
23.10 Aktív 

7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Győ-
zike 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20
Riadó a fedélzeten  16.15 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10
A gyanú árnyéka 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.30 CSI: Miami
helyszínelők ň 22.30 Gyilkos elmék VI., 13. 23.30 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. Kétszeres bűn. Krimi 20.00 Szerencsekerék 21.00
Született feleségek 23.00 Doktor Addison, 19. 

13.30 Kincs, ami nincs. Ol. akcióvígjáték 15.30 Fehér sárkány, vörös
tigris. Hongkongi akciófilm 17.25 Láncreakció: veszélyben a Föld.
19.05 Boa – A rémület szorításában.  21.00 A piszkos tizenkettő

VIASAT
7.50 Gyilkos sorok  8.40 Nyomtalanul 9.30 Doktor House  10.25 Co-
lumbo: 12.15 A dadus  13.10 A médium 14.05 Shark  15.55 CSI: A hely-
színelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  17.40 Nyomtalanul
III., 69. 18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25 Doktor House
21.20 Daylight  Am. katasztrófafilm 23.20 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.40 Irány a kert! 8.10 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek
ítélve 11.05 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, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos
szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc  18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Pop-
legendák Peter Nagy 22.05 Éjszakai hírek 22.18 Sporthíradó 22.25 A
Moszkito-part Am. kalandfilm

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Romamagazin 10.55
Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz 11.40 Édenkertek 12.10 Élő kör-
kép 12.50 Szabad, kérem…? 13.40 Mesélnek a gyerekek 14.10 Nem-
zetközi Gyermeknap 14.25 A csodás autóbusz Zenés film 15.00 Fiúk
vakációja Szlovák vígjáték 15.55 Szemtől szemben Magyar magazin
16.30 Fókusz 16.55 Közöttünk élnek 17.35 Körzeti híradók 18.00 Hét-
vége 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Spišský
Štvrtok 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Barlangok.  21.00
Família. 21.30 Kommentárok 22.00 Az operaház fantomja

MARK˝ZA
6.00 Telereggel 8.00 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Egyről a kettőre  9.25
Rex felügyelő 10.20 Késő bosszú 12.15 Sue Thomas: FBI.  13.05 Híradó
13.10 Mr. Bean 13.45 Egyről a kettőre 14.15 A farm 15.35 Két pasi meg
egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó
18.00 Szerelem és büntetés 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A farm 21.25 Szemben a Nappal 23.20 Kickboxer. 

JOJ
6.40 Híradó 7.05 Bírósági akták 8.15 Panelházi történetek  9.20 A
nagy házalakítás 10.25 ÖsszeEsküvők 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I.,
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők VII.,15.00 Éden Hotel 16.00 Hiva-
tésosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Horton. Am. anim. víg-
játék 22.10 Éden Hotel 23.10 Éjszaka a paradicsomban. Talkshow
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Gyerünk a börtönbe! • 21.20 • TV2
A bíró fia börtönbe kerül és amikor erről a
korábban elitélt bűnöző is tudomást sze-
rez elhatározza, hogy bosszút áll. Elintézi,
hogy visszakerüljön a börtönbe és meg-
próbálja szörnyűvé tenni a napjait.

Cindy Campbell (Anna Faris) ri-
porternő egy egész bolygót fenye-
gető összeesküvés nyomára buk-
kan. Elhatározza, hogy megaka-
dályozza a gonoszt abban, hogy is-
mét uralma alá hajtsa a világot.

Horrorra akadva 3. •  21.20 • TV2

Bérelje ki Leonardo DiCaprio villáját! 
Leonardo DiCaprio szívesen megmutatná a rajongóinak, hogyan élnek a sztárok, ezért bérbe adja

három malibui villája közül az egyiket - osztotta meg a Female First magazin. A havi bérleti díj
mindössze 150.000 dollár havonta, ha fél évig vagy annál kevesebb ideig maradnának. Viszont je-
lentős kedvezményt lehet kapni, ha valaki hosszú távon is bérelné a házat, ebben az esetben a bér-
leti díj 75.000 dollár havonta. A Malibu Colony Roadon található luxusvillát 2002 októberében vásá-
rolta meg DiCaprio 6 millió dollárért. A házban hét hálószoba, hat fürdőszoba és egy edzőterem is
található. „DiCaprio most fejezte be az átalakítást a nyárra, és mostantól alkalmas arra, hogy valaki
belekóstolhasson, milyen is a sztárok élete. A ház közvetlenül a víz mellett van, és csodás a kertje,
a gyepről nem is beszélve.“ - ajánlgatja az ingatlanos a kúriát.

Lázad az RTL Klub 
ellen Puzsér
Fittyet hány a tévécsatorna utasításaira a magát

független személyiségnek tartó zsűritag. A
szókimondó kritikust képtelen betörni az RTL
Klub – írja a Bors. 

A Csillag Születik ítészgárdájának ugyan előírja
a csatorna, hogy a műsorban mit bírálhatnak, Puzsér
Róbert azonban semmibe veszi a korlátozásokat. A
tehetségkutató megmondóembere rendszeresen át-
lépi a határokat, ugyanis – mint mondja – számára
a papírra vetett intelmek nem léteznek, csupán a szer-
ződésben leírtakat hajlandó elfogadni. „Ezt a papírt
azért adják, hogy ismerjük a zsűrizés sorrendjét. Felír-
ják rá a szerkesztők, hogy ők mit szeretnének, de én eh-
hez soha nem tartottam magam (…) én azt csinálok,
amit akarok, én autonóm vagyok. Engem a szerződé-
sem kötelez, azt aláírtam, ez meg egy cetli, amire ráír-
ják, mit ne kritizáljak” – jelentette ki a kíméletlen kritikus. 

Ahongkongi színész a Cannes-i filmfesz-
tiválon jelentette be, hogy a december-

ben mozikba kerülő Chinese Zodiac című
filmjében játszott utoljára akcióhőst. 

Chan az Istenek fegyverzete-sorozat har-
madik epizódjaként forgatta a produkciót,
amelyről Cannes-i sajtótájékoztatóján kije-
lentette, hogy ez lesz az utolsó nagy akció-
filmje. A BBC online kiadása szerint az 58
esztendős világsztár megállapította: „A vi-
lág már túl erőszakos. Szeretek küzdeni, de
utálom az erőszakot.“ A harcművész színész
idolja, Bruce Lee Tomboló ököl című filmjé-
ben, kaszkadőrként kezdte pályafutását
1972-ben. Azóta több mint száz mozifilmben
szerepelt, és védjegyévé vált, hogy maga
hajtja végre szerepe minden kaszkadőrmu-
tatványát. Mint többször elmesélte, szinte
minden csontja eltört már. Chan a sajtótájé-
koztatón megerősítette, hogy A karate kö-
lyök... folyatásában és a Csúcsformában ne-
gyedik epizódjában azért még láthatják majd
a nézők.

Jackie Chan befejezte 
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SSPPOORRTT  
Újabb átszervezés a
2013/2014-es idénytől

Vészesen közeledik az alacsonyabb labdarúgó baj-
nokságok 2011/2012-es idényének a vége, valakik nagy
örömére, mások nagy bánatára. Persze, a bajnokságok
befejeztével, már hagyományosan, nem tervezhetnek
előrelátóan a csapatok, hiszen ismét a bajnokságok át-
szervezésére készülődnek az egyes szövetségek. Egy
évvel ezelőtt átkeresztelték a Corgoň ligát – I. ligára an-
nak reményében, hogy ezzel helyre teszik a bajnokságok
sorrendjét. Aztán ez mégsem sikerült, mert a III. és IV.
ligák közé beékeltek egy semmitmondó, csapatok és
szurkolók által nehezen elfogadott Régióbajnokságot,
amely ugyan színvonalában nem volt rosszabb a III. li-
gánál, de jobb sem a negyediknél. Azt viszont kitalálói el-
érték, hogy ismét összekuszálódtak a szálak. A Régió-
bajnokság lett a negyedik vonal, a IV. liga pedig az ötö-
dik, és így tovább. A III. liga két csoportja – a Keleti is
Nyugati – átmentek a Szlovák Labdarúgó Szövetség
hatáskörébe, így a Régióbajnokság lett a legmagasabb
kerületi osztály. Most, „labdarúgásunk bölcs vezérei” fel-
találták a „nedves vizet”. Egy év után ugyanis valakinek
eszébe jutott, hogy nincs minden rendjén a bajnokságok
sorrendjével és a vonalakkal. Hogy ezt helyre tegyék,
újabb átszervezést javasolnak. Ennek ugyan van logi-
kája, a kérdés csak az, miért nem egy évvel ezelőtt
szerveztek át, amikor ezt több klubvezető is kezdemé-
nyezte, és az akkori új rend mosolyt varázsolt a szakve-
zetők és szurkolók ajkára? Node, jobb később, mint
soha!

Múlt héten a Nyugat-szlovákiai Kerületi Labdarúgó
Szövetségen tárgyalt annak vezérkara a klubvezetőkkel,
az új bajnokságok mikéntjéről. A javaslat szerint – amely-
nek képviseletével a klubvezetők felruházták Ladislav
Gádoši elnököt a Szlovák Labdarúgó Szövetség június
7-i ülésére –, a 2013/2014-es idénytől, az eddigi kettő he-
lyett, ismét négy csoportban rendeznék meg a III. liga
küzdelmeit, keleti – közép – nyugati, valamint pozsonyi
rendezésben. Ez olyan láncreakciót vált ki, amely ha-
tással lesz valamennyi alacsonyabb bajnokságra is. A
Régióbajnokságból így 3-4 csapat is feljut a III. ligába, a
többiek a IV. ligában találják magukat, kinyomva onnan
több csapatot az V. ligába, és így tovább a legalacso-
nyabb Területi Bajnokságokig. A III. liga tehát ismét har-
madik vonal lesz, a IV. liga pedig negyedik. 

Elhangzott olyan javaslat is, miszerint a II. liga küz-
delmeit is két csoportban kellene lebonyolítani, különös
tekintettel a csapatok utaztatásának költségeire. A Li-
gacsapatok Uniójának képviselője azonban ezt a javas-
latot kategorikusan elutasította, bár ebben a kérdésben
még születhet megállapodás azon a bizonyos, június 7-
i találkozón. 

Akárhogy is lesz, a csapatok egy nagyon hektikus
bajnokságnak néznek elébe. Minden átszervezés áldo-
zatokkal jár ugyan, de egy jól sikerült idény akár két
osztállyal is feljebb vihet egy-egy csapatot. Persze, az
egyes bajnokságok átszervezése nemcsak a csapatok-
ról szól. Ahol „nagy helyezkedések” folynak, ott sokaknak
a „biznisz” lehetősége is megadatik. Az egyik klubvezető
így reagálta le ezt a kérdést: „Ahol sok a feljutó és kieső
csapat, ott mindig a játékvezetők járnak a legjobban”.
Feltételezzük, hogy a klubvezető tudja, miről beszél.
Nem is szálltunk vele vitába, hiszen a „hagyományok-
nak” nagy erejük van. A többi meg nem számít…

Böröczky József 

Eredmények:
Androvics Mihály – 2 ezüstérem
Androvics Zalán – 2 aranyérem 
Beke Adrián – 1 bronzérem 
Fél Bálint – 1 arany- és két ezüstérem
Fél András – 1 arany- és 1 ezüstérem 
Földes Tímea –  2 aranyérem 
Katona Barnabás – 1 arany- és 1 ezüstérem 
Németh Krisztián – 1 aranyérem
Pallag Máté – 1 bronzérem 
Vasmera Patrícia – 1 arany- és 1 ezüstérem 

Akomáromi Spartacus
versenyzői már hagyo-

mányos résztvevői a cseh-
országi Kladnón megren-
dezett Lidice Kupának,
amelyen kötött és szabad-
fogásban is összemérik
erejüket, a szinte egész Eu-
rópából idesereglett tehet-
séges birkózók. Ezen a ver-
senyen nyolc ország 328
versenyzője vett részt, köz-
tük a Csóka Krisztián edző
vezette Spartacus verseny-
zők is. A kadettok verse-
nyében Beňadik Ronald
teljesítménye ért aranyér-
met, de Sallai és Bári is jól
szerepeltek. Nagy Balázs
hetedik helye a gyermekek
37 kilogrammos súlycso-
portjában szinte felér egy
aranyéremmel, hiszen első
versenyén vett részt, ed-
zője szó szerint  bedobta
őt a mélyvízbe. Nagyon jó
döntés volt, hiszen Balázs
megismerkedhetett az igazi
nagy versenyek hangulatá-
val.

A Spartacus versenyző-
inek eredményei:

Gyermekek (1999-2000)
37 kg: 7. Nagy Balázs 
40 kg: 6. Hulman Nikolasz 
Gyermekek (2001-2002)

37 kg: 6. Lengyel Tamás 
40 kg: 7. Várady Károly 
Kadettok:
54 kg: 1. Beňadik Ronald 
63 kg: 4. Sallai Csabai 
76 kg: 4. Bári Patrik

Komáromiak a XXIX. Lidice Kupán 

Csóka Krisztián edző és védencei Kladnón. Jobbra, az
aranyérmes  Beňadik Ronald

Taroltak a csicsóiak 
Acsicsói Gáspár Sámuel Alap-

iskola diákjai is tagjai voltak a
XII. Bicske Kupán résztvevő Szlo-
vák Kempo Szövetség válogatott-
jának. Bajnóczi Roland mester tíz-
tagú csapattal vett részt a Dinamik
Harcművészeti Közhasznú Sport-
egyesület rendezvényén, amelyen
összesen 18 érmet gyűjtött be,
csapatban pedig a második helyet
szerezte meg.

A csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola kiváló csapata   



RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Domaniža 4:0 (2:0), Pod-

lucký 2 (1 – 11 m), Mészáros, Musil
Nagyon gyenge ellenfelet gázoltak

el a lilák, mindezt félgőzzel. A mér-
kőzés elején még úgy látszott, hogy
a vendégek igyekeznek majd egyen-
rangú ellenfél lenni, de az idő múlá-
sával egyre jobban beszorultak,
merthogy a hazaiak erre kényszerí-
tették őket. Szinte a találkozó végéig

nagy volt a hazai fölény, amiből ter-
mészetszerűen sok gólhelyzet ala-
kult ki. A vendégek végül örülhettek,
hogy ennyivel megúszták ezt a ko-
máromi kirándulást. Pedig, a hazaiak
több tartalékkal kényszerültek pá-
lyára lépni, aminek viszont volt pozi-
tívuma is, hiszen a „kényszerből” pá-
lyára küldött, saját nevelésű Peter
Cong és Tomáš Mihálik játéka igen-
csak elnyerte a szurkolók tetszését.  

SSPPOORRTT  2012. május 28.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 27 19 3 5 58:24 60
2. Neded 27 17 4 6 47:34 55
3. Šurany 27 15 4 8 59:28 49
4. Veľký Meder 27 15 3 9 44:32 48
5. Nový Život 27 12 5 10 50:39 41
6. Kolárovo 27 11 8 8 41:34 41
7. Dvory n/Ž. 27 11 7 9 53:51 40
8. ČFK Nitra 27 12 3 12 39:43 39
9. Vrakúň 27 12 2 13 52:36 38

10. Sládkovičovo 27 10 7 10 47:41 37
11. Veľké Lovce 27 10 6 11 49:54 36
12. Štúrovo 27 11 3 13 43:53 36
13. Váhovce 27 10 4 13 57:63 34
14. ViOn „B“ 27 9 4 14 46:61 31
15. Šahy 27 6 1 20 34:74 19
16. Horná Kráľová 27 2 4 21 27:79 10

V. LIGA
1. Želiezovce 27 19 1 7 70:29 58
2. Imeľ 27 16 3 8 78:46 51
3. Hont.Vrbica 27 14 6 7 48:23 48
4. Nesvady 27 15 3 9 57:38 48
5. Bešeňov 27 13 4 10 49:37 43
6. Čaka 27 12 7 8 38:40 43
7. Kalná n/Hr. 27 11 7 9 38:30 40
8. Bánov 27 12 3 12 39:37 39
9. Tvrdošovce 27 11 4 12 47:38 37

10. Marcelová 27 10 6 11 50:37 36
11. Komjatice 27 11 3 13 36:47 36
12. Kozárovce 27 10 5 12 45:52 35
13. Hurbanovo 27 8 6 13 34:58 30
14. Svätý Peter 27 9 2 16 38:71 29
15. Tlmače 27 7 3 17 29:58 24
16. Chotín 27 6 1 20 39:94 19

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 25 19 4 2 81:35 61
2. Keszegfalva 25 17 5 3 58:28 56
3. Perbete 24 16 3 5 66:31 51
4. Bátorkeszi 24 15 2 7 50:26 47
5. Šrobárová 24 13 3 8 53:36 42
6. Izsa 25 11 3 11 44:39 36
7. Búcs 24 11 2 11 58:47 35
8. Dulovce 24 10 3 11 51:38 33
9. Madar 25 9 4 12 45:53 31

10. Lakszakállas 24 8 2 14 41:71 26
11. Gúta „B“ 25 6 7 12 61:56 25
12. FK Activ 24 7 3 14 46:66 24
13. Nemesócsa 24 6 4 14 32:78 22
14. Pat 24 5 3 16 31:62 18
15. Vágfüzes /Kava 25 5 2 18 25:76 17
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Tany 22 19 2 1 82:11 59
2. Dunamocs 22 19 0 3 96:29 57
3. Marcelháza „B“ 23 18 1 4 111:33 55
4. Nagykeszi 22 11 2 9 54:37 35
5. Őrsújfalu 21 9 7 5 38:24 34
6. Bogya/Gellér 22 10 4 8 55:52 34
7. Nagysziget 22 10 4 8 35:46 34
8. Martos 22 9 2 11 42:49 29
9. Bogyarét 23 7 2 14 45:72 23

10. Csicsó 21 7 2 12 41:69 23
11. Dunaradvány 22 4 4 14 38:62 16
12. Megyercs 22 2 3 17 17:93 9
13. Ifjúságfalva 22 0 3 19 12:89 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjÚSÁGIAK
1. Nemesócsa 19 12 1 6 71:35 37
2. Hetény 21 12 0 9 65:43 36
3. Tany 21 11 2 8 52:43 35
4. Perbete 20 10 2 8 58:55 32
5. Lakszakállas 21 9 3 9 49:42 30
6. Keszegfalva 22 9 3 10 67:61 30
7. Dulovce 19 9 2 8 48:60 29
8. Őrsújfalu 21 8 2 11 53:51 26
9. Madar 20 4 1 15 39:112 13

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 16 13 2 1 65:10 41
2. Cs.-aranyos 16 11 3 2 88:34 36
3. Madar 15 10 2 3 72:20 32
4. Naszvad 17 7 3 7 58:26 24
5. Ímely 16 7 3 6 40:35 24
6. Nemesócsa 17 6 3 8 26:47 21
7. Perbete 16 6 2 8 59:64 20
8. Tany 16 5 1 10 34:47 16
9. Hetény/Őrsújfalu 17 5 1 11 20:64 16

10. Keszegfalva 16 1 0 15 18:133 3

mérkőzést: „Izgalmas, jó találkozó
volt, amihez a vendégek is nagyban
hozzájárultak. Szerencsés, de meg-
érdemelt győzelmet arattunk, hiszen
több remek helyzetet is kidolgoz-
tunk“. És hogyan látta mindezt Papp
László, az ellentábor elnöke? „Való
igaz, mindkét csapatnak köszönhe-
tően jó kis meccs volt, a hazaiaknak
gratulálok a győzelemhez. Csak saj-
nálom, hogy a játékvezetők nem
érezték át a mérkőzés tétjét, mivel
nem minden esetben használtak
egyforma mércét. Mindezt a TLSZ
elnökének jelenlétében...“  

Šrobárová – Csallóközaranyos
1:2 (0:1), Zsidek – Turza 2 (1 – 11
m)

Ondrej Lovász, a hazai klub el-
nöke: „A nagyon korrekt, barátsá-
gos hangulatban játszott mérkőzé-
sen ugyan részünkről sem hiányzott
az igyekezet, de ezzel az egy góllal
valóban jobbak voltak a vendégek”.
Sok szurkoló azonban eléggé le-
hangolva hagyta el a szilosi pályát.
Vajon miért? A korrektséghez és ba-
ráti hangulathoz nem fér semmi két-
ség, a hazaiak igyekezetét azonban
sokan kétségbe vonták…

Perbete – Keszegfalva 3:1 (1:1),
Bódis, Lakatos, Izsák – Koki

Az első félidőben még egyen-
rangú ellenfelek küzdelme zajlott,
de a másodikban már kidomboro-
dott a hazaiak nagyobb tudása és
akarása. Nagyszerű játékukkal
szinte „bedarálták” az egyik bajnok -
esélyest a perbeteiek. 

Gúta „B” – Dulovce 1:2 (0:0),
Varga L. – Habara, Holub 

A 86. percig mindössze gyenge
mezőnydühöngés folyt a pályán. Ek-
kor a vendégek szereztek vezetést,
de a hazaiak egy perc múlva egyen-
lítettek. Már-már úgy nézett ki, hogy
döntetlenül végződik a találkozó,
amikor a hosszabbításban a vendé-
gek belőtték győztes góljukat. „Na-
gyon szégyellem magam ezért a
gyenge játékért, de Ferencz kiállítá-
sáért is, aki valóban nagyon sport-
szerűtlenül viselkedett” – mondta el
lapunknak Ferencz László, a gútai
fakó vezetője.   

Lakszakállas – Nemesócsa 4:1
(1:0), Inczédi T. és Inczédi Sz. 2-2 –
Cseh 

Igazi rangadó volt, méghozzá a
javából. Mindkét csapat előtt adód-
tak gólhelyzetek, azok kihasználá-
sában a hazaiak voltak szerencsé-
sebbek. 

FK Activ – Bátorkeszi 2:5 (1:0),
Csonka 2 – Cséplő Z. 3, Šátek, Szi-
geti Z.

Nagyon jól kezdtek a hazaiak, sőt,
még a második félidő elején is volt
egy-két remek helyzetük, de aztán...
A 65. perc után, amikor a vendégek
egyenlítettek, egyre jobban kezdett

fogyni az erejük, és a vendégek vet-
ték át a játék irányítását. A találkozó
érdekessége, hogy a vendégek va-
lamennyi góljukat fejjel érték el. 

Izsa – Pat 2:0 (0:0), Zachar 2
Küzdelmes, aránylag jó színvo-

nalú mérkőzést látott a közönség,
amelyen végig a hazai csapat volt
kezdeményezőbb. Győzelme telje-
sen megérdemelt. 

Búcs – szabadnapos volt.   

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY 
Tany – Marcelháza „B” 1:0 (0:0),

Patócs Sz. (11 m)
Ezen a kiemelt találkozón talán

mégsem volt minden olyan rendben,
ahogy azt a hazai tudósító el-
mondta. Hogyan látta a történéseket
Viderman Róbert, a marcelházi fakó
vezetője? Íme: „Nagyon régen ját-
szom ezt a játékot, de hasonlóval
még nem találkoztam. Arra számí-
tottam, hogy lesz ellenünk büntető,
esetleg vereséget szenvedünk,
hogy lesznek „bírói tévedések”, de
ami Tanyon történt, annak vajmi ke-
vés köze volt a focihoz. A hazaiak
alattomos játékának köszönhetően
három sérültünk van, kettővel a ko-
máromi kórházba kell mennünk.
Mindez Ferencz játékvezető közre-
működésével történt. Megfonto-
landó a további folytatás, mivel a já-
tékosok egészsége fontosabb a lab-
darúgásnál. Nagyon szomorú va-
gyok, mi minden megtörténhet járá-
sunk labdarúgásában”.   

őrsújfalu – Bogya/Gellér 2:2
(1:1), Lőrincz L., Döme – Vass, Végh

Nagykeszi – Dunaradvány 4:1
(2:1), Molnár 2, Beke, Szűcs (11 m)
- Balogh

Csicsó – Megyercs 7:2 (3:2), Er-
dős, Nagy S. és Klánik 2-2, Dudás –
Berecz, Szabó 

Bogyarét – Dunamocs 1:7 (0:2),
Varga – Bábi 3, Tóth P., Gula, Lajos
T., Pálik

Martos – szabadnapos volt. 
Ifjúságfalva – Nagysziget 0:2 –

félidőt és góllövőket nem jelentet-
tek

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
Perbete – őrsújfalu 3:2 (2:1) Ha-

zai gólok: Kocsis, Vörös, Tornóczy 
Nemesócsa – Dulovce – elma-

radt, a vendégek nem utaztak ki a
találkozóra

Lakszakállas – Madar 5:1 (0:1),
Győri 2, Benedek F, Benedek Zs.,
Varga – Varga P.

Tany – Hetény 6:2 (2:2), Cseh 2,
Kosár, Bozsaky, Pálfi, Décsi –
Banda, Lévai

Keszegfalva – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Perbete – Hetény/őrsújfalu 10:1

(4:0), Rigó 4, Molnár és Vígh 2-2,
Balla, Banda A. - Molnár 

Naszvad – Csallóközaranyos
1:1 (1:0) Hazai gól: Bôžik 

Nemesócsa – ímely 1:1 (0:1)
Hazai gól: Kecskés - 

Lakszakállas – Madar (elha-
lasztva – június 1.)

Keszegfalva és Tany – szabad-
naposak voltak. 

ARégióbajnokságban nagyarányú győzelmet arattak a komáromi
lilák, bár ellenfelük nem képviselt különösebben nagy játékerőt.

Ami viszont jó jel, hogy újabb két saját nevelésű játékosuk is lehe-
tőséget kapott, és bizony nem okoztak csalódást. A negyedik liga az
a magasabb bajnokság, ahol reményeink szerint, régiónk csapata ün-
nepelhet majd bajnoki címet. Három fordulóval a bajnokság befeje-
zése előtt az ekeli zöldek előnye öt pont, és csak nehezen elképzel-
hető, hogy az egyébként remek formát mutató csallóköziek hagynák
kicsúszni kezeik közül a nagy lehetőséget. Ebben a bajnokságban
nem érheti bírálat a gútai és a nagymegyeri csapatot sem, hiszen már
szinte biztos, hogy ők is a legjobbak között fejezik majd be az idényt.
Merőben más a helyzet az V. ligában. Egyik szemünk sír, a másik ne-
vet. Az ímelyiek tovább menetelnek győzelmi útjukon, a marcelháziak
egy remek középcsapattá nőtték ki magukat, vélhetően szép jövő-
képpel. Ami viszont szomorú, hogy két csapatunk a szakadék szélén
táncol – Ógyalla és Szentpéter –, s a harmadik – Hetény – már abba
bele is esett.   A Területi Bajnokságban egyre jobban kezd kiéleződni
a küzdelem, úgy a felső-, mint az alsóházban. Az aranyosiak öt
pontra növelték előnyüket, hiszen Keszegfalva Perbetén volt kény-
telen fejet hajtani a jobb hazaiakkal szemben. Szomorú megállapítás,
hogy ismét a játékvezetőké volt a főszerep úgy az első, mint a má-
sodik osztály több mérkőzésén is egyaránt. A Területi Labdarúgó
Szövetségnek a nyári szünetben feltétlenül uniós pályázatot kellene
benyújtania több pálya felújítására, merthogy azok „lejtése” nyo-
mán, már az álló labda is elindul – milyen fura – általában a ven-
dégcsapatok kapujába. Persze, ha a helyzet úgy követeli, akkor a ha-
zaiba is. Mintha egyfajta nemtörődömség, fásultság venne erőt egyes
klubvezetőkön, „az úgysem lesz ez másképp” téves elv mentén ha-
ladva.  Pedig lehetne, csak akarni kell!   

IV. LIGA
Gúta – Felsőkirályi 6:1 (3:1), Ma-

gyar 3, Máté Zs., Glofák, Kürti 
A hazaiaknak köszönhetően jó

volt az iram, bár a kieséssel már
megbékélő vendégeknek ehhez
nem sok közük volt. Egyfajta hazai
fociparádé volt ez a mérkőzés,
amelyről a szurkolók elégedetten tá-
voztak. Igaz, néhányan kevesellték
a hat hazai gólt, hiszen tiszta gól-
helyzet legalább annyi adódott a
csatárok előtt, mint amennyit belőt-
tek.

Ekel – Nagysurány 2:1 (1:0), Fa-
ragó, Bogyai – Mlynár 

Nagyszerű mérkőzést láttak a né-
zők, egy olyan igazi rangadót. Mind-
két csapat előtt adódtak kecsegtető
helyzetek, ebből a listavezető jött ki
szerencsésebben. Ami végül döntő-
nek bizonyult, hogy a második félidő
első percében növelték előnyüket a
hazaiak, ami lényegesen megtor-
pantotta az addig foggal-körömmel
küzdő nagysurányiakat. Szépítő gól-
jukat néhány peccel a befejezés
előtt érték el Mlynár révén, de az
okosan játszó hazaiakat ez már nem
különösebben rázta meg. Ekelen
lassan nekiláthatnak a bajnokavató
ünnepség előkészületeinek.

Nyékvárkony – Nagymegyer 5:0
(2:0)

Erre nem számítottak a nagyme-
gyeriek. Arra igen, hogy lesz némi
játékvezetői segítség a hazaiak ol-
dalán, de ennyire? Amíg a hazaiak
nem vezettek 3:0 arányban, addig
„ment a műsor“, utána ugyan ebben
is kiegyensúlyozottabb lett a hely-
zet, de ekkor már egy pozdorjává
zúzott nagymegyeri csapat nem iga-
zán tudott mit kezdeni a mérkőzés-
sel.

További eredmények: Sládkovi-
čovo – Dvory n/Ž. 1:1, ČFK – V.
Lovce 1:3, Neded – Váhovce 3:1,
ViOn „B“ – Štúrovo 1:3, Šahy – N. Ži-
vot 1:3. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Ógyalla – Tolmács 3:2 (3:2),

Kóša, Pajtinka (11 m), Lacza
A két csapat játékosai, már az

első félidőben elintézték az elintézni
valót. Végig jobbak voltak ugyan a
hazaiak, mégis, egy kisebb drámát
kellett megélnie a bennmaradásért
küzdő Kršteňanský legénységnek.
Vezető góljukra nagy hamarjában
kétszer is válaszoltak a vendégek,
amitől azonban most nem tört ki a
pánikhangulat, mert a sörgyáriak na-
gyon határozottan mentek előre.
Megérte, mert így sikerült megsze-
rezniük a nagyon fontos három baj-
noki pontot. 

Szentpéter – Naszvad 3:1 (0:0),
Trnka 2 (1 – 11 m), Haris – Varga A.

A járási rangadó első félidejében

szinte semmi nem történt a pályán,
talán csak Trnka remekbeszabott
szabadrúgása jelentett némi izgal-
mat. A második félidőben aztán a
hazaiak nagy elszántsággal mentek
neki ellenfelüknek, és Trnka két gólja
megadta a mérkőzés folytatásának
az alaphangját. A vendégek ekkor
rákapcsoltak, szépítettek, és bizony
nagyon megijesztették a hazaiakat.
Lendületüket aztán Haris szabadrú-
gásból elért parádés gólja törte meg.
Becsületükre legyen mondva, me-
zőnyben ők voltak a jobbak, de a lé-
tükért küzdő szentpéteriek, mintha
jobban megküzdöttek volna a sike-
rért. 

Hetény – ímely 0:5 (0:1), Kender
2, Török, Oršolík, Csontos

Az igyekezetet semmiképpen nem
lehet megvonni a hazaiaktól, de
ezen a találkozón a remek formá-
ban játszó ímelyiek minden szem-
pontból jobbak voltak. Még ilyen
arányban is megérdemelték a győ-
zelmet. 

Zselíz – Marcelháza 2:0 (1:0) 
Keserű szájízzel, de emelt fővel

jöttek haza Zselízről a marcelháziak.
Bár több mint egyenrangú ellenfelei
voltak a nagy valószínűséggel már
bajnok hazaiaknak, „felsőbb hatal-
mak és erők” úgy rendelkeztek, hogy
Zselíznek győznie kell(!?) És ha a
vendégek nem adják meg magukat
önkéntesen, úgy bevethetők „egyéb
módszerek“ is. Ennek egyik módja
az „ellenfél eltiprása” azok által, akik-
nek a játék tisztaságának megőr-
zése lenne elsődleges feladatuk.
Megtörtént! 

További eredmények: Bešeňov
– Komjatice 1:0, H. Vrbica – Čaka
6:1, Bánov – Tvrdošovce 0:1, Kozá-
rovce – Kalná n/Hr. 0:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Vágfarkasd – Ekecs/Apácasza-

kállas 11:1 (4:0), Végh V.
Egy teljesen összeomlott eke-

csi/apácaszakállasi csapat „vergő-
dött” 90 percen át a vágfarkasdiak
otthonában. „Sajnos, ez a csapa-
tunk, amely pályára lépett, ennyit tud.
Nagyon végig kell gondolnunk a lab-
darúgás jövőjének mikéntjét közsé-
günkben, hiszen a játékosok zöme
nem fociszeretetből csinálja azt, amit
csinál. És sajnos, ez érvényes ifjú-
sági csapatainkra is” – mondta el la-
punknak Vitek Dusán, az ekecsi/apá-
caszakállasi klub alelnöke. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Madar – Vágfüzes/Kava 2:1

(1:1), Ifj. Varga P., Csontó – Varga Z.
Nagyon jó színvonalú találkozón a

remekül játszó vendégek szereztek
vezetést, de a hazai csapatnak si-
került a huszáros fordulat. Ollé Jenő,
a madaraiak klubelnöke így látta a

Ekelen lassan lehet készülni a bajnokavató ünnepségre. Csallóközaranyoson is?

Peter Cong játéka (lila-fehérben) kellemes színfoltja volt a múlt szombati ta-
lálkozónak (KFC - Domaniža 4:0)

Kényszerpályán voltak (vannak) az ógyallaiak  (Ógyalla - Tolmács 3:2)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

LövészetHétvégi focimenü
FELNőTTEK

2012. június 3. (vasárnap) 10 órakor: Bátorkeszi –
Lakszakállas (Területi Bajnokság) 17 órakor: Nagyme-
gyer – Diószeg (IV. liga), Naszvad – Ógyalla, Marcel-
háza – Kozárovce, ímely – Bánov (V. liga – Keleti cso-
port), Ekecs/Apácaszakállas - Vágkirályfa (V. liga –
Déli csoport), Izsa – Madar, Pat – FK Activ, Nemesócsa
– Gúta „B”, Dulovce – Šrobárová, Csallóközaranyos –
Perbete, Keszegfalva – Búcs, Vágfüzes/Kava – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság), Dunamocs – Csi-
csó, Megyercs – Nagykeszi, Dunaradvány – Őrsújfalu,
Bogya/Gellér – Ifjúságfalva, Nagysziget – Tany, Marcel-
háza „B” – Martos, Bogyarét – szabadnapos lesz (Te-
rületi Bajnokság II. osztály)

Ligásaink idegenben: Nagyölved – KFC (Régióbaj-
nokság), Udvard – Ekel, Nagysurány – Gúta (IV. liga),
Garamkálna – Hetény, Komjatice – Szentpéter (V. liga
– Keleti csoport).

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2012. június 2. (szombat) 17 órakor: Hetény – Lak-

szakállas, Madar – Nemesócsa, Dulovce – Perbete, 
Őrsújfalu – Keszegfalva, Tany – szabadnapos lesz.   

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. június 2. (szombat) 14.30 órakor: Csallóköz-

aranyos – Tany, Madar – Nemesócsa, Ímely – Perbete,
Hetény/Őrsújfalu – Keszegfalva. Naszvad és Laksza-
kállas – szabadnaposak lesznek.  

Van, aki elégedett, van, aki kevésbé. Tény,
hogy az egyes klubok ezekben a napokban
látnak hozzá a 2011/2012-es idény teljes kiér-
tékeléséhez, ki-ki saját feltételeit és lehető-
ségeit is figyelembe véve. Mi a kívülálló sze-
mével próbáljuk meg értékelni az egyes klu-
bok szereplését úgy, ahogy azt az idény fo-
lyamán láttuk. 

NASZVAD/íMELY – I. LIGA
Történelmileg legnagyobb sikerét érte el a csa-

pat. A végső ötödik hely a kollektíva kemény,
szisztematikus munkájának köszönhető elsősor-
ban. Úgy látszik, Miškovič György edzőnek sike-
rült olyan csapatot összekovácsolnia, amely a baj-
nokság bármely csapatával képes felvenni a ver-
senyt. Érett, tapasztalt játékosok hozták a tőlük
joggal elvárható teljesítményeket, és érték el a
nagy sikert. Ennek értéke annál nagyobb, hogy az
előző két idényben a csapat a szakadék szélén
egyensúlyozott, minden erejével a bennmaradá-
sért volt kénytelen küzdeni.  Különösen a kiváló
Bízik, Haris E. és Šulanová játékára építhetett az
edző, de kimagaslót nyújtottak a kapusok is, Ha-
ris L. és Burešová. Összességében azonban az
egész csapat hozzáállása dicsérhető, amely na-
gyobb kilengések nélkül játszotta végig a bajnok-
ságot. A naszvadi/ímelyi csapat azonban még
messze nem fejezte be az idényt, hiszen június
elején kezdődik a Gion Kupa tornasorozat három
csapat részvételével, közöttük egy magyarorszá-
gival. Valamennyi résztvevő rendez egy tornát,
amelynek összegzése után tudjuk meg a győztes
csapat nevét.

CSALLÓKÖZARANYOS – I. LIGA
A bajnokság kezdete előtt, „nagyobb erejű föld-

rengés“ söpört végig a csallóközi csapat házatá-
ján, amit új alapokra való építkezés követett. Mind-

ezek ellenére, a csapatnak sikerült a hetedik he-
lyen befutnia a célba. Peter Talár edző érkeztével
lényeges javulás állt be az edzések, az azokon
való részvétel terén, javultak a klubon belüli kap-
csolatok, a csapat játékosai és a klubvezetés lé-
nyegesen közelebb kerültek egymáshoz.  Ami az
eredményeket illeti, azok nagyjából arányosak vol-
tak a csapatfelállítással, hiszen különböző okok-
nál fogva, gyakran voltak hiányzó játékosok. Leg-
nagyobb hiányosság a kapusok terén mutatko-
zott, bár néhány mérkőzésen Varga Éva, a csal-
lóköziek egykori kiválósága is besegített vendég-
játékosként. Ezért is tűnik meglepőnek, hogy míg
a csapat a bajnokság folyamán a második legke-
vesebb gólt dobta, addig a a legkevesebbet is
kapta(!?) Ebben kétségkívül óriási érdeme van a
védelemnek, és a már említett Varga Évának
egyaránt. Játékban és góllövésben Olajos Milada
és Elvíra Pažúrová vitték a prímet, bár az utolsó
fordulókban Turza és Szabó is magukra találtak.
Rövid pihenő után újra kemény munkához látnak
az aranyosi lányok, terveikben több tornán való
részvétel, és néhány előkészületi mérkőzés is
szerepel. Valamennyien bíznak abban, hogy Ola-
jos Milada átértékeli visszavonulását illető dönté-
sét, és az új idényben, amely szeptemberben kez-
dődik, folytatja szereplését a csallóközi csapatban. 

GÚTA – II. LIGA 
Érsekújvárban zárta az idényt a gútai csapat, és

bár végig vezetett, egy idő utáni büntetővel a ha-
zaiak nyerték a találkozót (29:28). Tény, hogy a ta-
lálkozónak már különösebb tétje nem volt, de Gú-
tán így is kissé „keserű a szőlő”.  Az őszi idényt
egypontos előnnyel, vereség nélkül zárták Zolnai
Miroslav edző lányai. És bár a lehetőségekhez
mérten a téli alapozás is jól sikerült, a tavaszi
idényben valamennyi idegenbeli mérkőzésüket
elveszítették. Több esetben megbetegedés súj-

totta a csapat játékosait, de munkahelyi köteles-
ségek, és az ezekből adódó edzéshiány is közre-
játszott a tavaszi idényben. A csapat kétségkívül
legjobbja Vass volt, aki az idény folyamán több
esetben is vendégszerepelt az I. ligás nasz-
vadi/ímelyi csapatban. A csapat júniusban részt
vesz a Gion Kupán, majd a felkészülés utolsó
szakaszában a hagyományos gútai nemzetközi
tornán, amelyet ebben az évben már 19. alka-
lommal rendeznek meg férfiak, nők, ifjúsági és di-
áklányok részére. A tornára augusztus 9-e és 12-
e között kerül sor, a Gútai Vásár és Búcsú keretén
belül. -dm-

AZ I. LIGA VÉGSő TÁBLÁZATA

1. Michalovce jun. 20 15 1 4 639:512 31
2. B. Bystrica 20 14 2 4 645:535 30
3. Inter 20 14 1 5 643:536 29
4. Močenok 20 11 3 6 614:557 25
5. Naszvad/ímely 20 10 3 7 506:512 23
6. Bytča 20 11 1 8 576:567 23
7. Cs.aranyos 20 8 2 10 484:475 18
8. Senica 20 7 2 11 558:615 16
9. Košice 20 7 1 12 485:513 15

10. Modra 20 3 0 17 411:576 6
11. Topoľčany 20 2 0 18 507:670 4

A II. LIGA VÉGSő TÁBLÁZATA

1. Uhrovec 12 10 0 2 323:250 20
2. Gúta 12 8 1 3 322:252 17
3. Lehnice 12 6 1 5 294:261 13 
4. Martin 12 6 1 5 256:257 13
5. N. Zámky 12 6 0 6 281:295 12
6. Detva 12 4 0 8 255:295 8
7. Lehota p/Vt. 12 0 1 11 188:309 1

Čadca csapatát kizárták a bajnokságból. 

Véget értek a bajnokságok

A komáromi Royal Sportlövő Klub lövöldéjében 15. alkalommal rendezték meg a Városi Rend-
őrségek lövészversenyét, amelynek tétje a Polgármesteri Vándorserleg elhódítása. Tíz csapat
küzdött meg a serlegért, végül a privigyei „zsaruk” vehették birtokba egy évre a szép kupát. A
versenyen részt vettek a Járási Rendőrkapitányság, valamint a Dél-komáromi Közterület-fel-
ügyelet csapatai is. A díjakat MUDr. Anton Marek polgármester, valamint Rozsnyó Lajos, a
Komáromi Városi Rendőrség parancsnoka adták át. 
Eredmények:
Nők egyéni versenye:
1. Török Beáta (Léva) 95 p.
2. Lucia Korytárová (Pezinok) 61 p.
3. Tánczos Adél (Komárom) 61 p.
4. Vladimíra Slimáková (Pezinok) 55 p.
5. Monika Vrecková (Privigye) 55 p.
6. Varga Alexandra (Komárno) 20 p. 
Férfiak egyéni versenye:
1. Zsapka Károly (Komárom) 175 p.
2. Pavol Šmelko (Privigye) 169 p.
3. Jozef Gajdošík (Nyitra) 166 p.
4. Robert Mako (Nyitra) 163 p.
17. Jakab Béla (Komárno) 137 p.
22. Ujj Ernő (Komárom) 119 p.
24. Ing. Miroslav Kratochvíl (Komárom) 117 p.
Csapatok versenye (Városi Rendőrségek): 
1. Privigye 585 p. 
2. Nyitra 583 p.
3. Komárom 548  p. (Zsapka, Jakab, Ujj, Kratochvíl)
4. Nagytapolcsány 526 p.

A privigyei csapat vitte el a kupát

A rendőr hölgyek versenyében a komáromi
Tánczos Adél (jobbra) álhatott fel a dobogó
harmadik fokára Fotó: Fuisz Attila


