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0,50 €

Komárom

Jótékonysági délután:
Fannynak segítettek

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 8. oldalon

Kincses Veronika
és Teleki Miklós
hangversenye
városunkban

Testületi beszámoló

Sajtótájékoztatót tartott múlt hé-
ten szerdán a Komáromi Jókai

Színház. Tóth Tibor színházigazgató
felolvasta azt a levelet, amit a na-
pokban postáznak a szlovákiai ma-
gyar társadalmi elit képviselőinek,
hogy bérletvásárlással támogassák
a jubileumi évadot.

Folytatás az 5. oldalon

Szabadtéri
színházi fesztivál,
sok zenével

AKomáromi Kacz utcai 39. számú
óvoda neveltjeinek az idei gyer-

meknap felejthetetlen élményt nyúj-
tott, új jákékokkal és mászókával
gazdagodott az udvaruk. Az óvoda
külső területe pár hónapja még tel-
jesen üres volt, de hála a jószívű em-
bereknek ma már elmondható, hogy
az ide járó ovisok is ugyanolyan kör-
nyezetben játszhatnak, mint a töb-
biek, új jákékokat és homokozót kap-
tak, fákat ültettek el az udvaron.

Folytatás az 5. oldalon

30 évig vártak
a játékokra

Eldőlt, nem lesz felújítás

Már biztos, a Munka Utcai Alapiskola felújítása nem valósul meg. A május
31-i testületi ülésen többek közt erre is fény derült. A sors fintora ebben

az esetben is szerepet játszott, mivel éppen a testületi ülés napján, tehát múlt
csütörtökön járt le a város érvényes szerződése, mely az alapiskola felújítására
megnyert 1,2 millió eurós támogatást tartalmazta. Az ülésen megjelent a volt
földművelésügyi miniszter, Simon Zsolt is, aki tájékoztatta a városatyákat,
szerinte hol történt a hiba. Folytatás a 3. oldalon

Váratlan látogató
az ülésen

ATerületi Bajnokság II. osztály 24. fordulójának csúcstalálkozóján, a
Tany – Marcelháza „B” mérkőzésen előjött mindaz, amit a szurkolók

többsége már régebben sejtett, sőt, nemegyszer már hangot is adott ag-
godalmának. Huzamosabb ideje gyülemlett már a feszültség a Területi
Bajnokságokban, ami ugyan az idény vége felé általában szokványos, de
most leplezetlenül lépett elő minden aljas mocskával, amit ezek a baj-
nokságok magukban hordoztak. A klubvezetők csak nagyon halkan, szű-
kebb baráti körökben beszélnek azokról a folyamatos „sportdiplomáciai
lépésekről”, amelyeket bizonyos célok elérése érdekében „kénytelenek”
bevetni. És nemcsak beszélnek ezekről, talán be is vetik őket. Csodála-
tosan szép és gazdag szókinccsel rendelkezik a mi anyanyelvünk. Ennek
is köszönhetően, előfordulhatnak nyelvi fonákságok, amikor a sima kor-
rupciót lobbinak, vagy éppen sportdiplomáciának nevezzük annak re-
ményében, hogy ez némileg kisimítja a szó igazi jelentését. Az említett
mérkőzés sem egyedi, csak éppen itt robbant fel a már régen gyülemlő
„bűzös focigáz”. Részletek a sportmelléklet 1. oldalán

Csak idő kérdése volt a botrány kirobbanása
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Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Karbantartási technikus, Minőségi technikus
VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1

Életrajz a kérvény
a zpavleova@

vicentetorns.com -re

Üzleti képviselő,
KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1

Életrajz az imfo@
ks-komfort.sk
e-mail címre.

Önálló szakelőadó – közgazdász, SR
MOPED SLOVAKIA s.r.o. Kolárovo 1 0905 894 482

Adminisztrátor,
RICCIO n.o. ZSS VÁH Patince 1 0905 916 218

Szakács/nő,
RED CUBE s.r.o. Komárno 1

Életrajz a
fastfoodkn@gmail.com

e-mail címre.

Szakács/nő,
BASTION V. s.r.o. Komárno 2 035/7710 004

Szakács/nő,
Základná škola, ul. Komenského, Komárno 1 035/7700 813

Üzletvezető (autószalon),
HOFFER s.r.o. Komárno 2 035/7740 522

Kőműves
STAVITEĽ s.r.o. Svätý Peter 2 0905 601 827

Autószerelő,
Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne 1

Életrajz a Komárno, Pohra-
ničná 8 postai vagy a mo-

nika.meszarosova@minv.sk

Mezőgazdaságigép-javító,
Ondrej Židek – ŽI-ZEL, Marcelová 1 0905 621 286

Asztalos, SR
Karol Nagy – ALKA, Tôň 2 035/7796 666

Összeszerelő munkás,
KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1

Életrajz
az imfo@ks-komfort.sk

e-mail címre.

Tehergépjármű-vezető,
Tibor Paulis – Záhradkárske služby Marcelová 2 0905 439 608

Tehergépjármű-vezető, T-TRANS,
Takács Ladislav s.r.o. Bátorove Kosihy 2 0908 152 278

Titkár/nő - adminisztrátor,
S.L.O. s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére !

2 0905 570 632

Asszisztens, SR
VILLATESTA s.r.o. Komárno 1

0905623771
Életrajz az

attila.fazekas@villatesta.sk
e-mail címre

CNC gépkezelő és programozó,
MOPED-SLOVAKIA s.r.o. Kolárovo 2 0905 894 482

Szakács/nő, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1

0917867358
Életrajz az

asistent@wellnesspa-
tince.sk e-mail címre

Gépész, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL
s.r.o. Komárno. Munkavégzés helye Galanta

5 035/7731 644

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),
ROAD MASTERS as.r.o. Nová Stráž 5 0903462708

Traktorista, Tibor Paulis –
Záhradkárske služby Marcelová 1 0905 439 608

Mosodai alkalmazott, S.L.O. s.r.o.
Komárno, 40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére!

2 0905 570 632

Mezőgazdasági idénymunkás,
4 FRUIT s.r.o. Zlatná na Ostrove 3 0917 739 703

Munkás/nő (tésztagyártás és csomagolás),
ANTONELLA s.r.o. Veľké Kosihy 2 035/7794 137

Szóval - képpel

Május utolsó napján
megtartották Komá-

rom Város soron követ-
kező azaz huszadik testü-
leti ülését. A programpon-
tok közt sok érdekes és vi-
tát gerjesztő határozat és
javaslat is szerepelt. Már
az ülés elején a korai (reg-
gel kilenc óra) kezdési
időpont is nagy port ka-
vart. Majd a városatyák két
órán keresztül leragadtak
az interpellációk program-
pontnál.

Az ülés elején a polgár-
mester bejelentette, hogy a
városi szabadstrand ügyét
az ülésen nem fogják meg-
tárgyalni, mivel a beruházó
egy hónapos haladékot kért
a szerződés átvizsgálására.
A kivitelező ügyvédeivel
egyeztet, mivel a dokumen-
tumokba olyan feltételek ke-
rültek be, amit felül kell vizs-
gálni. Újságírói kérdésre,
hogy ezekkel a feltételekkel
nincs-e veszélyben a pro-
jekt, Anton Marek polgár-
mester azt válaszolta, hogy
99 százalékra nem kerül ve-
szélybe a beruházás.

Továbbá a képviselők elfo-
gadták a város zárását a
2011-es évre. Ebből a hatá-
rozatból kiderült, hogy a vá-
ros 205 ezer euró plusszal

zárta az évet. A tartalék-
alapba 20 ezer eurót cso-
portosítottak át, míg a beru-
házási alapba 185 ezer euró
került.

Mint már előző lapszá-
munkban beszámoltunk róla,
a komáromi strandon egy
magánvállalkozó üzemel-
tette a vendéglátóipari egy-
ségeket. Azonban a Kneizel
s.r.o. ügyvezetője úgy dön-
tött, hogy kivonul a strand te-
rületéről és az általa - város
tulajdonában lévő ingatlanba
- beruházott költségek meg-
térítését kérte a várostól.
Egy hónapos egyeztetés és
a felértékelés után a képvi-
selő-testület megszavazta,
hogy a fent említett vállalko-
zónak kifizet 51 300 eurót.
Így most már az étkeztetést
a Comorra Servis látja el a
komáromi strandon.

A következő programpont-
ban megtárgyalásra került
az is, hogy az Ispotály és
Gazda utcán lévő Idősek ott-
honában újabb áremelése-
ket fognak bevezetni. Erre
azért van szükség, mivel a
szlovák parlament elfogadott
egy törvényt, melyben köte-
lezi a városokat, hogy június
30-ig növeljék meg áraikat.
Ez némely esetben akár 50
százalékos áremelést is
eredményezhet.

A múlt csütörtöki testületi
ülésen majdnem pontot tet-
tek azon ügy végére is, hogy
mely személyek kerüljenek
az egyes iskolák iskolataná-
csába. Ez a programpont is
nagy vitát kavart, de már
égető volt ezen ügy végére
pontot tenni, mivel három is-
kolában már meghirdették a
pályázatot az igazgatói
posztra. Egy alapiskolán kí-
vül – Munka Utcai Alapiskola
– sikerült megnevezni a de-
legált képviselőket. Így a kö-
vetkező ülésen már csak a
Munka utcai iskola ügyét kell
újból „átrágni“.

A késő estébe nyúló ülé-
sen szó esett még a komá-
romi kórház előtt lévő parko-
lóról is. Mint ismeretes, ezen
terület egy pozsonyi szekhe-
lyű vállalat tulajdonában van.
A 2005-ös esztendőben ezt
a területet úgy sorolták be,
hogy vállalkozói célra lehes-
sen felhasználni, azonban
most a képviselők úgy dön-
töttek, hogy ezt a területet át
kell minősíteni. Így most már
csak mint parkolóhely vagy
autóbuszmegálló funkcionál-
hat. Információink szerint
erre azért volt szükség, mi-
vel a terület tulajdonosa
gyógyszertárt szerett volna
ide építtetni.

ssy

Testületi beszámolóKto je projektový manažér,
alebo prečo škola nedostane
1,2 milión eur

Som častým hosťom ro-
kovaní mestského zastupi-
teľstva v Komárne. Často
odchádzam s myšlienkou:
Keby to tak videli Vaši voliči,
neboli by radi. Vyjadril som
sa však veľmi jemne a
slušne. To posledné (31. 5.
2012) bolo ukážkou toho,
ako to vyzerá ak vlastné
ego vystúpi nad ľudský ro-
zum a záujmy občanov
mesta.

O základnej škole na ulici
Práce sa toho popísalo
veľa. A po pár dňoch sa
prestane. Prečo? Termín

31.5.2012, predĺžený viackrát ministerstvom sa premrhal.
Kto ho premrhal? Podľa Zsolta Simona, bývalého ministra
pôdohospodárstva, ktorý sa snažil celý čas pomáhať tom-
uto projektu a zúčastnil sa rokovania, za to v prvom rade
môže projektový manažér. Kto je projektový manažér sa
poslanci pýtali viackrát. Ale odpovede sa dlho nevedeli
dočkať. Až trápne mlčanie vedenia nakoniec bolo prelo-
mené. Projekt za 1,200.000 eur nemá projektového ma-
nažéra, aspoň podľa úst vedenia. Ale mať ho musí! Niekto
komunikoval s ministerstvom? Pripravoval dokumentáciu?
Ak Mestský úrad, Mesto Komárno, tak projektovým mana-
žérom boli oni. A niekto toto mesto vedie a je jeho štatutá-
rom, však? Vrcholom celej diskusie bolo, že ľudia, ktorí sa
snažili tomuto mestu pomôcť, bez toho k akej politickej
strane patria, boli napadnutí zo strany vedenia (hlavne
ústami viceprimátora Nováka), že im nikto nepovedal, že
príde Zs. Simon. Veľmi „dôležitá“ a podstatná vec. Aspoň
pre niekoho. Ako ináč by sme sa dozvedeli podstatné in-
formácie, čo nám (občanom) malo ostať zatajené. Pán vi-
ceprimátor Novák dookola vysvetľoval, že nevedia overiť ani
vyvrátiť, čo Zs. Simon vysvetľoval, lebo nemajú dokumenty.
Akože nemajú dokumenty? Kde teda sú? Zs. Simon hovo-
ril o chronológii, kde poukázal na neschopnosť dotiahnuť
túto investíciu do konca zo strany mesta. Pán Novák vy-
svetľoval, že nevedia reagovať, lebo neboli na to pripravení.
V posledný deň termínu, neboli pripravení? Koho to platíme
z našich daní? Tým pádom neboli pripravení ani na roko-
vanie mestského zastupiteľstva a pravdepodobne ani ne-
riešili tento projekt. A nevedia preukázať svoje argumenty
ani listinné dôkazy? Kde sa to udialo? Na radnici Mestského
úradu Komárno! Stačilo zbehnúť po dokumenty o poscho-
die nižšie. Naozaj, v tejto veci bol vinný asi každý, len nie
projektový manažér, ktorým je pravdepodobne úrad. Lebo
overiť informáciu bude ťažké, keď poslanci za rok a pol do-
stali písomné odpovede na interpelácie v počte, ktorý zrá-
tate prstami jednej ruky. A otázok - interpelácií boli stovky.

Bola to „poprava“ v priamom prenose, kde sa rok a pol
zatajovania a prázdnych rečí preukázalo. Schopnosť vy-
hovárania sa po roku a pol na predošlé vedenie dokážu na
jednotku. Robiť si robotu z daní občanov už nie. Vyzerá to,
ako keby toľko projektov riešilo mesto naraz, že nevedia,
kde im hlava stojí. No bohužiaľ, často ani nevedia, že sú
vypísané nejaké výzvy na projekty.

Je to môj pohľad, ale faktom ostáva, že niekto je za túto
obrovskú stratu zodpovedný.

Ego jedincov sa preukázalo a možno nie naschvál, ale in-
vestíciu za 1,200.000 eur pre základnú školu sa im nepo-
darilo dotiahnuť do úspešného konca. Aj to je fakt. A aj z
tohto zastupiteľstva som odchádzal s myšlienkou, že či tí
s tými egami vystúpia pred deti a rodičov a povedia ako
chlapi: Berieme za túto skutočnosť zodpovednosť. Toto by
som si želal, aby sa faktom stalo.

Marek Mihály
predseda MZ SDKÚ Komárno,

člen Komisie rozvoja mesta

Folytatás az 1. oldalról
„Az elmúlt másfél évben

prioritásnak tartottam a
Munka Utcai Alapiskola és a
Kossuth tér „sikeres“ útjának
egyengetését. Azonban va-
laki nem végezte el jól a fel-
adatait. A tény az, hogy
2010-től ennek a projektnek
van egy projektmenedzsere
és egy közbeszerzési fele-
lőse, akik felelnek a projek-
tért. Továbbá felteszem azt a
kérdést, 2011 márciusában
a városvezetés tudomást
szerzett arról, hogy az uniós
projektet felügyelő ügynök-
ség (mely az agrártárca alá
tartozik) megszüntette a köz-
beszerzést, akkor miért csak
novemberben írtak ki újabb
közbeszerzést? Miért visel-
kednek felelőtlenül az illeté-
kesek? Már többször meg-
szüntethettük volna, de min-
dig felszólítottuk a várost,
hogy javítsák ki a felmerült
hibákat. Ezért visszautasí-
tom azokat a vádakat, hogy
én vagy a kollégáim hiúsítot-
ták meg a felújítási projek-
tet“ - jelentette ki az ülésen
a volt miniszter.

Simon Zsolt felszólalása
után sorra jelentkeztek be a

képviselők. Novák Tamás
(független) alpolgármester
elmondta, hogy ha a volt
földművelésügyi miniszter
időben jelzi részvételét, ak-
kor felkészülnek, s bemutat-
ják a kapcsolódó dokumen-
tumokat, melyek a várost
igazolják. Majd Hortai Éva
(Híd) megjegyezte, furcsá-
nak tartja, hogy Novák Ta-
más azt mondja, most nem
tud részletekbe menően vá-
laszolni. Ondrej Gajdáč (füg-
getlen) szerint a felelősökről
is beszélni kell, hiszen az
emberek tudni szeretnék, mi
az igazság.

Ezek után több képviselő
is feltette ugyanazt a kérdé-
sét: ki a projektmenedzser?
Pár perc néma csend után
Weszelovszky Gábor, az ok-
tatás- és művelődésügyi fő-
osztály vezetője kért szót és
elmondta, hogy nincs pro-
jektmenedzser, és az általa
vezetett osztály dolgozta ki a
projektet. Mint kiderült, ab-
ban az esetben, ha nincs
projektmenedzsere egy ter-
vezetnek, akkor a városi hi-
vatal tölti be ezt a szerepet.

Az ülésen szintén szót ka-
pott a jelenlévő Vörös Péter

is, aki egy hónappal ezelőtt
mondott le a HÍD pártban
betöltött tisztségéről, épp a
Munka utcai iskola projekt-
jének kudarca miatt. Most
hangsúlyozta, nem arról
kéne vitázni, hogy ki mit csi-
nált rosszul avagy jól, mert
ez az ügy nem arról szól, ha-
nem az iskoláról, a gyere-
kekről, a tanárokról és a szü-
lőkről. Vörös Péter után fel-
szólalt Benyó Zoltán (függet-
len), aki elmondta, hogy
konkrét felelőst kell megálla-
pítani, és az érintetteknek
önkritikát kell gyakorolni.

Simon Zsolt zárszavában
elmondta, a támogatási
szerződés május 31-ig élt,
így ezután a felújítási projekt
meghiúsul. Valamint még azt
is megjegyezte, ha a pro-
jektmenedzser szerepét a
városi hivatal töltötte be, ak-
kor ez választ adhat arra, ki
a felelős. Továbbá kijelen-
tette, kész arra, hogy a jú-
nius folyamán sorra kerülő
lakossági fórumon, de akár a
következő testületi ülésen is,
dátumról dátumra haladva
ütköztesse álláspontját a vá-
rossal. Ez bizonyára nem
lenne hiábavaló dolog a tisz-
tánlátás kedvéért.

Így a végső konzekvenciát
remélhetőleg a lakossági fó-
rumon tudja majd mindenki
levonni, és ott a felelős sze-
mélyére is fény derül.

A témával kapcsolatosan
még a testület megszavazta
Keszegh Béla (független) ja-
vaslatát. Ennek értelmében
a következő testületi ülésen
a városvezetés megoldási
javaslatot nyújt be a Munka
utcai iskola balesetveszélyes
tornatermének rendbetéte-
lére.

szénássy

Váratlan látogató az ülésen
Eldőlt, nem lesz felújítás

A gépkocsivezetők rém-
álma: a zebrán váratlanul
megjelenő kerékpárosok.
Nem, nem azokra gondolunk,
akik a közlekedési szabályok-
nak megfelelően a zebrán tol-
ják kerékpárjukat, hanem a jár-
művükkel váratlanul átsurra-
nókra, akikre a gépkocsiveze-
tők csak az utolsó előtti pilla-
natban tudnak reagálni. Szinte
valamennyi kerékpáros tudja,
hogy ez szabálytalan, de fő-
leg veszélyes, mégis sokan
közülük kockáztatnak. Koc-
káztatják saját testi épségüket,
sőt, gyakorta annál többet is.

Közeledik a nyári vakáció
ideje. Ilyenkor nagyban meg-
növekszik a kerékpározók száma útjainkon, ami újabb veszélyforrást jelent. Különösen ak-
kor, ha nem vagyunk kellően előrelátóak, és naponta nem hívjuk fel gyermekeink figyelmét
ezekre a veszélyekre. Nem kevésbé veszélyes a járdákon való, gyakorta eszeveszett szá-
guldozás. Nincs dühítőbb egy gyalogos számára, mint amikor a járdán rácsengetnek, kikö-
vetelve ezzel a jogtalan elsőbbség megadását ott, ahol a gyalogosnak a legnagyobb biz-
tonságban kellene éreznie magát. Tudjuk, a legjobb megoldás a városon belüli kerékpáru-
tak kiépítése lenne, de sajnos, jelenleg ez utópiának tűnik. Addig is azonban tartanunk kell
magunkat az adott lehetőségekhez tudatosítva, hogy a kerékpár éppen olyan közlekedési
eszköz, mint a gépkocsi, tehát csak az arra kijelölt útvonalon közlekedhet, a közlekedési sza-
bályok betartása mellett. -böröczky-, a szerző felvétele

Kerékpárosok a zebrán

Pénteken a Tiszti pavilon udvará-
ban található kútnál került sor a

KREA csoport első bemutatkozó ak-
ciójára. A szervezők egy kis kultúr-
műsorral is készültek. Az eseményre
közel 40-en voltak kíváncsiak, akik
közül 20-an meg is lakatolták a foga-
dalmak kútját. A KREA csoport tagjai
abban bíznak, hogy az elkövetke-
zendő időszakban egyre többen él-
nek majd a lehetőséggel, és egyre
több lakat díszeleg majd a Tiszti pa-
vilon kútjának vasszerkezetén.

Kép és szöveg: -pint-

Komárom

A fogadalmak kútja „lakatöltözetben”
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Meghívó

Felettébb nagy megtiszteltetés
és öröm számomra, hogy a „ne-
mesebb zene” kedvelőinek én ad-
hatom hírül: 2012. július 4-én, 18
órai kezdettel a komáromi reformá-
tus templomban két világjáró bu-
dapesti művész ad hangversenyt, a
Liszt- és Kossuth-díjas operaéne-
kesnő, Kincses Veronika és Teleki
Miklós Liszt-díjas orgonaművész.

A valódi zenei értékek hívei, a
nemesebb zene közönsége előtt
Kincses Veronika neve bizonyára
tájainkon is ismerős. Abban az idő-
ben, amikor a televízióban az igazi
művészet is helyet kapott, Kincses
Veronika művészetét, kinccsel fel-
érő gyönyörűségesen csengő
szopránját, amelynek csodájára
járt úgymond az egész világ, mi is
megcsodálhattuk. A művésznő,
visszajáró vendégként énekelt töb-
bek között: a bécsi Staatsoperben,
a berlíni Deutsche Operben, a ve-
lencei Teatro La Feniceben, a bar-
celonai Teatro Liceuban, a Buenos
Aires-i Teatro Colónban, a bostoni,
San Francisco-i, montreali operák-
ban. Neves fesztiválok vendége-

ként szerepelt Salzburgban, Bécs-
ben, Athénban, Thesszalonikiben,
Firenzében, Drezdában; énekelt
New Yorkban a Bard-fesztiválon.
Fellépett Szingapúr, Hongkong, Iz-
rael koncerttermeiben, valamint a
Carnegie Hall-ban is.

Ő volt a Pécsi Tudományegye-
tem – Művészeti Kar professzora-
ként az Énektanszék megalapítója,
tanára és tanszékvezetője. Kincses
Veronika Érdemes művész (1988),
Örökös tag a Halhatatlanok Társu-
latában (1997); az EmeRTon-díj
(1999), a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (2008) tu-
lajdonosa. A Magyar Állami Opera-
ház örökös tagja, az Operaház
mesterművésze (2009). Hanghor-
dozói mellett említésre méltóak
filmjei is: A kétfenekű dob (1978),
Az élet muzsikája – Kálmán Imre
(1984), Orfeusz és Euridiké (1986),
Wind (1992).

Teleki Miklós a kiváló magyar or-
gonaművészek ifjabb nemzedéké-
hez tartozik. Orgonaművészi dip-
lomáját Lehotka Gábor növendé-
keként 1995-ben szerezte meg a

Liszt Ferenc Zeneakadémián. Már
1993-ban elnyerte a Budapesti
Nemzetközi Liszt Ferenc Orgona-
verseny különdíját. 1994-ben,
1996-ban, 2003-ban és 2011-ben
szóló lemezei jelentek meg. Több
rádió- és televízióműsorban szere-
pelt Magyarországon, és külföldön
is, például: Ausztriában, Hollandiá-
ban és Kanadában. Számos ősbe-
mutató fűződik nevéhez, magyar
és külföldi szerzők műveié egya-
ránt. 2006-ban Artisjus díjas lett.
Nagysikerű koncerteket adott
szerte Európában, s csakúgy az
Amerikai Egyesült Államokban is.

2007-től a Székesfehérvári Zeneis-
kola és Zenei Szakiskola orgona-
tanára. Magyarországon állandó
jelleggel hangversenyezik; ebben
a naptári évben koncertjeinek több-
ségét a budapesti Szent István Ba-
zilikában adja.

Kincses Veronika és Teleki Mik-
lós, csodálatosnak és felejthetet-
lennek igérkező komáromi hang-
versenyének ötletgazdája nem
más, mint maga Kincses Veronika,
aki szeretetreméltó jóbarátokra ta-
lált Révkomáromban. Többszöri lá-
togatása során betekintést nyert
életünkbe – örömeinkbe, gondja-
inkba; innen számára a késztetés:
mellénk – a „felvidékiek” mellé állni,
művészete által segíteni nekünk az
egymásra találásban.

Éljünk a lehetőséggel, viszonoz-
zuk a mávésznő nemes cseleke-
detét: július 4-én öltöztessük ün-
neplőbe szívünket-lelkünket; fog-
laljunk el minden helyet a révko-
máromi református templomban.

Jegyelővétel: Delta szerkesztő-
sége, Révkomárom, Ferencesek ut-
cája 22. Tel.: 035 77 33 566, 0905
213 967; email: deltakn@gmail.com

Madách Könyvesbolt, Révkomá-
rom, Klapka tér 9. Tel.: 035 77 31 904;
email: madachkonyv@gmail.com.

Stirber Lajos,
ny. zenepedagógus

Kincses Veronika és Teleki Miklós hangversenye városunkban

Amost 40 esztendős táncházmozgalom
előtt tiszteleghetünk június 7-én, e héten

csütörtökön este a RÉV Magyar Kultúra Há-
zában. 20 órakor a Felvételek a táncházmoza-
lom évtizedeiből – Válogatás Szomjas György,
Halmos Béla és Rosta Katalin dokumentum-
filmjeinek képsoraiból című filmet vetítik. 21
órakor pedig táncház lesz, melyben az Árgyé-
lus zenekar húzza a talpalávalót. Illés Gábor
szervezővel beszélgettünk.

• Mi indította el négy éve a népzenei filmklub
és táncház sorozatot?

- Az első alkalom apropója egy szomorú ese-
mény volt. 2008 májusában hunyt el Zerkula Já-
nos híres gyimesi prímás. Úgy gondoltuk, ennek
kapcsán tartunk a tiszteletére egy emlékestet. Ak-
koriban láttam róla egy portréfilmet az az évi tánc-
háztalálkozón Budapesten. Szerettük volna leve-
títetni. Megtudtam, ki készítette, így jutottam el
Halmos Bélához, aki a magyar táncházmozgalom
egyik elindítója, emblematikus zenésze, prímása,
jelenleg a Hagyományok Háza Táncház Archívu-
mának a vezetője. A hozzájárulását szerettem
volna kérni, és elkérni a filmet. Szívesen állt az
ügy mellé. Személyesen hozta le a filmet. A film-
klub után volt vele egy rövid beszélgetés, majd
csatlakozott a zenekarhoz, és együtt tartották a
táncházat. Felajánlotta, hogy ezután is szívesen
elhozza portréfilmjeit, melyekben táncosok, ze-
nészek, népművészek szerepelnek, és bemutat-

hatjuk azokat Komáromban. Az e heti filmklub
már a hetedik ilyen alkalom lesz.

• Három rendező képsorait tekinthetik meg
az érdeklődők.

- 1989 és 2001 között Szomjas György filmren-
dező, Halmos Béla és Rosta Katalin szerkesztő–
producer, Új régi hang – Tisztelet a mestereknek
címmel 12 dokumentumfilmet forgatott olyan népi
zenészekkel és énekesekkel, akik meghatározó
módon segítették a magyar népzene- és nép-
tánckutatást. Az összeállítás többek között ezek-
ből a filmekből válogat.

• Este kilenctől milyen táncházat tart az Ár-
gyélus zenekar?

- A legelső táncházakban Szék zenéje volt az
úttörő, széki táncokat tanítottak. A hagyományos
városi táncházak a hőskorban, a hetvenes évek-
ben, széki táncokkal kezdődtek és mezőségivel
fejeződtek be. Az első táncházat 1972. május 6-án
tartották Budapesten, a Liszt Ferenc téri Könyv-
klubban (ma az Írók Boltja). Úgy gondoltuk, hogy
egy kicsit a hagyományokhoz illően széki és me-
zőségi, illetve kalotaszegi muzsikával fogunk szol-
gálni. Ez a három tájegység szerepel majd a
táncházban. Bárány János

Fotó: archívum

„A szó: anyád, otthonod, nemzeted.
A dallam a mindenség, s az emberiség:
Ez együtt egyben az ének.
Dalolj hát!” (Koncsol László: Biztató)

Népzenei filmklub és táncház a RÉV-ben

A vendég ismét Halmos Béla

Halmos Béla, a csütörtöki táncház vendége

Illés Gábor: Széki és mezőségi, illetve kalotaszegi
muzsikával fogunk szolgálni

Folytatás az 1. oldalról
Bemutatták a színház új főren-

dezőjét is. Méhes László szí-
nész, rendező, egyetemi oktató
elmondta, örül, hogy ilyen kö-
zösséghez tartozhat, mert a
komáromi egy kivételes tár-
sulat. A színházigazgató a
jubileumi évad bemutatóira
is kitért. Az első bemutató
Georges Feydeau vígjá-
téka, az Egy hölgy a Ma-
ximból lesz, Verebes István
rendezésében. Spiró György
vadonatúj, Édes otthon című
színművét Valló Péter rendezi
majd. Az új évad díszelőadása
Klaus Mann – Ariane Mnouchkine:
Mephisto című drámája lesz, amit Mar-
tin Huba állít színpadra. Tasnádi
István: Magyar Zombi (Finito) című
színművét Bagó Bertalan viszi
színre. Bemutatásra kerül a Made in Hungária című musical Méhes
László rendezésében, Fenyő Miklós szereplésével. Hamarosan nyári mi-
nifesztivált szervez a színház a Tiszti pavilon amfiteátrumában. Június
22-én, pénteken utoljára látható Komáromban Az ördög nem alszik
című zenés vígjáték Görög László m.v. rendezésében, másnap a Revi-
zor kerül színre, június 24-én, vasárnap pedig utoljára tapsolhatunk A régi
nyár című operett szereplőinek. Utóbbi két produkciót Méhes László ren-
dezte. A három előadásra szóló bérlet 9.90 euróba kerül, egy belépőjegy
ára: 5 euró. (báj)

Fotó. A szerző

Méhes László és Tóth Tibor
a sajtótájékoztatón

Folytatás az 1. oldalról
Majer Tímea, az óvoda igazgatónője

lapunknak elmondta: „Az 1979-től üze-
melő roma óvoda 2009-től szociális
óvodaként működik, és azok a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek járnak ide,
akiknek a szülei nem engedhetik meg
maguknak a többi óvodát. Nálunk havi
5 euróból minden nap meleg ételt kap-
nak a gyerekek, és szüleiknek nem kell
más illetéket fizetniük. Emellett egyéni
fejlesztést is kapnak az óvodások, hogy
az iskolába kerülve leküzdhessék a
szegénységükből fakadó hátrányaikat.
Így van remény arra, hogy nem marad-
nak le a kortársaiktól. Ezek között a
gyerekek között vannak sajnos olyanok
is, akik az ételen kívül, itt is tisztálkod-
nak, mivel otthonukban nincs meleg-
víz illetve villany sem. Az óvoda telthá-
zas: 32-en járnak ide, 4 óvónő felügye-

letében. Amióta Varga Tamás képvi-
selő úr felkarolt minket, és több helyen
is kampányolt a nevünkben, folyamato-
san kapjuk a felajánlásokat. A Komá-
romi Napok alatt megszervezett Retro
számítógép-kiállításon összegyűjtött
220 euróból Kovács Dávid és csapata
különféle játékot vett az óvodának. A
város jóvoltából több mint harminc év
után egy mászókát is kapunk csúszdá-
val, valamint pár napja jártak nálunk is-
meretlenek és egy halom játékot hoz-
tak. Legnagyob örömömre idén az ösz-
szes ballagó gyermeket felvették „ren-
des“ iskolába. Eddig csak a kisegítő is-
kolába tudtak menni.“

Látogatásunkkor elmondhatjuk, eny-
nyi boldog arcocskát már rég láttunk,
és reméljük, ez a kezdeményezés to-
vábbra is folytatódni fog.

Kép és szöveg: -ga-

30 évig vártak a játékokra

Szabadtéri színházi
fesztivál, sok zenével
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A2012. május 18-i versennyel lezárult a
Katedra Alapítvány szervezésében, a

Katedra folyóirat hasábjain meghirdetett
levelezős történelemverseny. Járásunkat
5 csapat képviselte a döntőben, s mind-
annyian előkelő helyen végeztek.

A szlovákiai magyar alapiskolások legna-
gyobb történelem vetélkedőjébe a
2011/2012-es tanévben is közel 40 alapiskola
valamint nyolcosztályos gimnázium 61 csa-
pata kapcsolódott be Szomotortól egészen
Szencig. A diákok a Kárpát-medence korai
történetét, a magyarság őstörténetét, vala-
mint az Árpád-házi királyok korát és szemé-
lyiségeinek életrajzát kutatták öt fordulón ke-
resztül.

A dunaszerdahelyi döntőbe 13 csapat ka-
pott meghívást. Itt minden kezdődött elölről,
csak most már a fejekben rejlő tudást kellett
segítségül hívni az újabb feladatok megol-
dásához. A csapatok a 11 forduló során to-
tóztak, térképes feladatokat oldottak meg,
királyok utódait keresték, sőt még egy jurtát
is be kellett rendezniük. A versenyen bizo-
nyították, hogy mindannyian kiválóan isme-
rik a tárgyalt kor történelmét. Ennek köszön-
hetően nagyon szoros verseny alakult ki, sok
esetben csak apróbb tárgyi illetve taktikai té-
vedések döntöttek. A közel 3 órán át tartó
megmérettetést a nádszegi alapiskola Meny-
hártok nevű csapata nyerte. Néhány ponttal
elmaradva a második helyen végzett a búcsi
Katona Mihály Alapiskola Zuluk csapata, me-
lyet a Kara Mátyás, Müller Konrád, Vörös
Boglárka alkotta trió képviselt. A dobogó har-
madik fokára a komáromi Munka Utcai Alap-

iskola Kóbor lovagok csapata került. A csa-
pat tagjai: Sánta Norbert, Nagy Zsolt, Fiala
Tamás. Felkészítő tanáruk Szabó Kinga. A
negyedik helyen a bátorkeszi Kováts József
Alapiskola Szent István lovagjai nevű csapat
végzett, Hegedűs Barbara, Szalai Klaudia
és Židek Gábor összetételben. A búcsi és
bátorkeszi csapatok felkészítője Pelle István
történelemtanár, akinek kezei közül rendre
kiváló eredményeket elérő, a történelmet
kedvelő diákok kerülnek ki.

A történelemverseny döntőjének résztve-
vői oklevelekkel és a Lilium Aurum Könyv- és
Lapkiadó ajándékkönyveivel lettek gazda-
gabbak. Földes József,

a verseny szervezője

AComenius Pedagógiai Intézet és a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Vá-

lasztmánya kétnapos szakmai találkozót szervezett a
Komáromi járás magyar tanítási nyelvű oktatási és ne-
velési intézmények vezetői számára. A szakmai találko-
zóra Kovácspatakon került sor. A kétnapos találkozó a
szakmai ismeretszerzés mellett jó alkalmat nyújtott a kö-
tetelen beszélgetésre, ismerkedésre és információcse-
rére.

Idén is kiderült, hogy hol szorít a cipő ? – terítékre kerül-
tek tanügyigazgatási elvárások és tapasztalatok. Tanultunk
moderálni, avagy értekezletvezetést dr. Vida Józsefné köz-
oktatási szakértőtől. A tréning során felszínre kerültek az in-
tézményvezetők napi kihívásai, próbatételei – érintve a dön-
tés nehézségeit, az intézményvezetés művészetét, az okta-
tási redszerünk lépcsőugrásait és darázsfészkeit, a társa-
dalmi elvárásokat. Az előadóterem falaira kikerültek a posz-
terek az óvodák, alapiskolák és középiskolák vezetőinek
meglátásaival, tapasztalataival. Így fogadtuk Pék Lászlót, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos
elnökét – 4 nappal az SZMPSZ országos közgyűlése után,
s pár nappal az okatatásügyi miniszterrel tervezett megbe-
szélések előtt.

Decsi Katalin, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi
Alapiskola és Gimnázium igazgatónője

Iskolavezetők szakmai találkozója Komáromi sikerek az országos döntőben

A búcsi Katona Mihály Alapiskola csapata

A komáromi Munka Utcai Alapiskola csapata

A Komáromi járásból is
sok motoros érkezett

Napfény, csillogó motorok, csábos höl-
gyek, szórakoztató versenyek, ke-

mény rockzene és határtalan jókedv le-
begte körül a Csallóközi Bikák motoros
klub által idén már tizedik alkalommal
rendezett motoros találkozót a bősi
Amade-parkban.

Az első évfolyamot annak idején még a
dunaszerdahelyi termálfürdő szomszédsá-
gában található egyik magánház kertjében in-
dították útjára a dübörgő masinák szerelme-
sei. Majd a Duna menti település, Bős lett a
házigazda, és azóta is minden év májusában
ez a nagyközség ad otthont a fémparipák
kedvelőinek, legyen az éppenséggel motor-
tulajdonos, utas vagy leendő motoros. Ilyen
alkalmakkor sokan azért is látogatnak ki a
rendezvényre, hogy megcsodálják a szebb-
nél szebb motorokat. Ehhez körítésként kü-
lönböző versenyek és rockbandák szórakoz-
tatják a nagyérdeműt. A hagyományos mo-
toros felvonulás előtt a dióspatonyi Slovakia-
ringen is tehettek egy kört a találkozó részt-
vevői, majd a Bős – Csiliznyárad – Szap –
Medve – Kulcsod – Nagymegyer – Ekecs –
Alistál – Padány – Nyékvárkony – Bős útvo-
nalon motorozva köszöntötték a rájuk kíván-
csi embereket. A programpontok közül most
sem hiányozhatott a hatalmas népszerűség-
nek örvendő motoros kaszkadőr bemutató.

A jubileumi találkozó alkalmából a Csalló-
közi Bikák egy tűzpiros Fiat Barchetta sport-
kocsit ajándékoztak a tombolahúzás győz-
tesének. kz

Továbbra is növekedési pályán
a nagymegyeri termálfürdő
Anagymegyeri Thermal

Corvinus hévízfürdő
kitűnő gazdasági mutató-
kat ért el 2012 első negye-
dévében. A száz százalék-
ban önkormányzati tulaj-
donú létesítmény üzemel-
tetője a városi Termál Kft.,
a cég vezetése sajtótájé-
koztatón számolt be az
eredményekről.

A média képviselőit Néveri
Sándor polgármester, Tibor
Križan ügyvezető és Molnár

Pál, a fürdő marketingosz-
tályának vezetője tájékoz-
tatta. Szlovákia egyik leglá-
togatottabb idegenforgalmi
létesítményének életében a
2011-es esztendő volt az ed-
digi legjobb. Az idei év első
negyedévének mutatói vi-
szont még ennél is jobb
eredményekkel zárultak,
hangzott el a május 4-én
megtartott sajtótájékoztatón.
A nagymegyeri termálfürdő-
nek 2012 januárja és márci-
usa között 63 036 látogatója

volt (2011. január-március kö-
zött 56 509, 2010. január-
március között 51 051 láto-
gató), forgalma 264 396,14
eurót tett ki (2011. január-
március között 245 952,78
euró, 2010. január-március
között 224 728,71 euró volt a
forgalom). Az idei első ne-
gyedévben 11,5 százalékkal
nőtt a Thermal Corvinus lá-
togatottsága, a bevételek te-
rén pedig 7,5 százalékos nö-
vekedést ért el.

Kovács Zoltán

Lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év

feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 vég-
tagamputáció következtében. Az érszűkület-
ben szenvedő betegek számára a szívinfarktus
és szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

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

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

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

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás
kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az

érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az
egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető.

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

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

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

Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentő-
sen javíthatók!

„A személyes találkozás alkalmával a
doktor úr elvégezte a felmérést és korrek-
ten tájékoztatott. A kezeléseket igénybe
vettem, a kúra végén jelentős javulást ész-
leltem!“

Krügerné Töltési Irén, Dél-Komárom

„A kezelések hatása pozitív. A személy-
zet kedvessége plusz hatással volt!“

Bakos Irén, Dél-Komárom

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

Abemutatott adatok szerint átlagos volt
az elmúlt évi születések száma a 2000

és 2011 közötti időszakban Nagymegyeren,
2003-ban volt a negatív csúcs mindössze
58 újszülöttel, míg a másik véglet 2009-ben
volt, ebben az évben ugyanis 94 gyerek szü-
letett. A város önkormányzata immár ötödik
alkalommal köszöntötte ünnepélyes keretek
között az előző évben született nagymegyeri
gyerekeket. A művelődési otthonban május
29-én megtartott ünnepségen Néveri Sándor
polgármester üdvözölte a megjelenteket. A
képviselő-testület keretében működő egész-
ségügyi és szociális bizottság részéről dr.
Vrezgó Erzsébet elnök és Nagy Ágnes bi-
zottsági tag vett részt az eseményen. Tavaly
77 gyerek született Nagymegyeren, közülük
csak egy volt az ikerpár. Minden újszülött

egy harminc euró értékű, drogériai cikkek
vásárlására alkalmas utalványt kapott, amit
az önkormányzat nevében a polgármester
nyújtott át a szülőknek.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Köszöntötték a tavaly született
gyerekeket Nagymegyer



�2012. június 4. RÉGIÓ - HIRDETĚS� DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS �

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

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

Novootvorené

LPG Vyššia
čistota

Aváros az idei évben is megrendezi a
hagyományos vásárt és búcsút. A

programok 2012. augusztus 10-én kez-
dődnek, és augusztus 12-ig tartanak. A
vásár a szokott helyen, az Iskola utcá-
ban kap helyet. Ezzel kapcsolatban ér-
deklődtünk Horváth Árpádnál, Gúta vá-
ros polgármesterénél, vajon milyen lesz
az idei felhozatal?

„A múlt héten szerdán ült össze az önkor-
mányzat, hogy körvonalazza a gútai vásár és
búcsú programtervezetét. A műsorok nagy
része már teljes mértékben készen van. Pén-
teken a rendhagyó ünnepi önkormányzati
üléssel veszi kezdetét a rendezvény, melyre
meghívjuk Kisbér, Mezőberény, Meggyes-
egyháza, Pitvaros és Galgagúta polgármes-
tereit és küldöttségeit.

A már népszerű, szokásos programok
szinte elmaradhatatlanok a gútai vásárról.
Ilyenek többek között a kisállattenyésztők ki-
állítása, a veterán autók seregszemléje. Akik

szórakozni, sportolni, vetélkedni szeretné-
nek, azoknak feltétlenül ajánlani tudjuk a
Corvin Mátyás Alapiskola udvarán tartott
egész napos rendezvényt, melyet a Knives-
csoport szervez egy hamisítatlan streatball
bemutatóval. Előreláthatólag a kézilabda ra-
jongók nagy örömére idén is megrendezésre
kerül az országhatárokon kívül is népszerű
Kolárovo-Cup elnevezésű kézilabda mara-
ton. Újdonságnak számít a strand-röplabda
torna, amely Mihalics Attila vállalkozó jóvol-
tából valósul meg a kultúrház előtt. Úgy vél-
jük, ez mindenképpen meglepetés lesz a
szemlélődőknek és versenyzőknek egyaránt.
De ugyanilyen meglepetésnek szánjuk a kör-
nyékbeli borászok találkozóját is, mely egy-
ben borászati bemutatóként is szolgál, több
helyszínnel.

Tavaly is már sok kereskedő árulta porté-
káját a vásáron, az az érzésünk, a gútai vá-
sár már beivódott a árusok és a vásárlók
köztudatába. Legalábbis az árulni szándé-
kozók egyre növekvő száma is erről tanús-
kodik.

Természetesen szólnunk kell a már ötödik
alkalommal rendezendő koncerthétvégéről
is, mely a szokásos helyen lesz lebonyolítva
péntektől vasárnapig, és olyan neves együt-
tesek lépnek a közönség elé, mint a ma-
gyarországi Dinamit együttes, a Hooligans
vagy a Rómeó Vérzik, a Folkestri, a Hant és
folk-rockzenét játszó Szkítia. Remélhetőleg
az időjárás is kegyes lesz hozzánk és kelle-
mes emlékekkel és élményekkel lesznek
gazdagabbak azok, akik ellátogatnak majd a
gútai vásárra“ – fejezte be tájékoztatását
Gúta város polgármestere. -pint-

Múlt szombaton egy jó-
tékonysági délután

színhelye volt a tanyi kul-
túrház. A falu önkormány-
zata, óvodája és iskolája,
és a marcelházi Európa
Művészeti és Zeneiskola
összefogásával sikerült
megrendezni a jótékony-
sági eseményt.

A lelkes tanyiak, ha segí-
tésről van szó, egy ember-
ként mozdulnak. Így volt ez
szombaton is. Igaz nem telt
meg a kultúrház nagyterme,
de azért szép számmal vol-
tak segítő szándékú szemé-
lyek. A közel másfél órás
program még az igényesebb
nézőket is kielégítette. A mű-
sor folyamán felléptek a már
említett marcelházi zeneis-
kola növendékei, akik mo-
dern és hip-hop tánccal szó-
rakoztaták a jelenlevőket. A
továbbiakban szerepelt az
összes helyi csoport, így az
Európa-bajnok Happy Dance

modern tánccsoport, az
óvoda nebulói, akik néptán-
cot adtak elő, valamint az is-
kola tanulói. A műsor keretén
belül bemutatkozott a tanyi
iskola énekkara is, Csík
György tiszteletes gitárkísé-
retével. Örvendetes, hogy a
fellépők mennyire segítőké-
szek voltak, és egy ember-
ként mozdultak a Tanyon
rendezett eseményre.

A jótékonysági délutánon
a jelenlevők 870 eurót gyűj-
töttek össze, ezzel is Czita

Fanny kezelését szeretnék
támogatni. A pénzadományt
Mgr. Cucor Anikó, a marcel-
házi Európa Művészeti és
Zeneiskola igazgatónője rö-
vid időn belül eljuttatja a
megfelelő helyre, a Czita
családnak. Tany közössége
ezen a szombat délutánon
emberségből, segítőkész-
ségből, önzetlenségből je-
lesre vizsgázott. Köszönet
érte mindazoknak, akik eljöt-
tek erre az eseményre.

pint

Aközség, a helyi nyugdíjasklub és a Csemadok alap-
szervezete szervezésében pünkösdi vigasságot ren-

deztek a falu főterén. A megnyitó után gyermeknapi
programokkal kedveskedtek a legkisebbeknek.

A szép májusi napsütés sokakat kicsalogatott, egy kelle-
mes beszélgetésre és egy finom gulyásra. A rövid kultúr-
műsorban felléptek a helyi magyar és szlovák ovisok, és az
ugyancsak kétnyelvű iskola tanulói, akik népi hagyomány-
őrző táncokat mutattak be. Ezután következett a főtéren fel-
állított májusfa kitáncolása, melyre az esemény előtt saccolni
is lehetett gyermek és felnőtt kategóriában, hogy milyen ma-
gas is a megyercsi májusfa. A május jelképe kitáncolásához
akadtak önként vállalkozók is. Mint később kiderült a fa több
mint 11 méter volt. A felnőtteknél Bastrnák Edit saccolása állt
a valós mértékhez a legközelebb, így ő nyerte a megyercsi
májusfa magassága meghatározá-
sának díját. A gyermekeknél Kol-
tai Dominik bizonyult a legjobb
saccolónak. Az egész nap
folyamán trambulin,
szumó, és egy óriásmé-
retű „Ember, ne mérge-
lődj!” játék is rendeke-
zésükre állt a szóra-
kozni vágyó gyermek-
eknek.

A jó hangulatot min-
denki hozta magával,
így jól sikerült a me-
gyercsi pünkösdi vigas-
ság, melynek támogatója
a csicsói Rélia gyógyszer-
tár volt.

Kép és szöveg:
-pint-

Aképviselő-testület 17. ülésén foglal-
kozott a városban működő társa-

dalmi szervezeteknek, polgári társulá-
soknak, sportkluboknak és egyházak-
nak nyújtandó idei anyagi támogatás-
sal. A javaslatot három bizottsági tag
terjesztette a képviselők elé.

A javaslat alapján az idei támogatás ösz-
szege 23 080 euró. Ebből a sportszerve-
zetek 14 800, az egyházak 5 000, a tár-
sadalmi szervezetek pedig 3 280 eurót
kapnának. A megjelent tizenegy képviselő
közül a javaslatot nyolcan támogatták, egy
volt ellene és két képviselő tartózkodott.

Ennek értelmében az ifjúsági futball-
szakosztály 10 000 euró, a TJ Strojár
súlyemelő szakosztály 3 000 euró, a ka-
rate klub 1 800 euró támogatásban része-

sül. Az egyházak közül a katolikus 4 000,
a református 1 000 eurót kapna. Ezt a ja-
vaslatot a képviselők közül öten támogat-
ták, négy volt ellene és kettő tartózkodott,
így a javaslat nem lett elfogadva. Követke-
zett a módosítás. Ennek alapján a katolikus
egyház 3 500, a református 1 500 eurót
kap. Ezt az összeget a jelenlévő képvise-
lők közül kilenc támogatta, egy volt ellene
és egy tartózkodott.

A társadalmi szervezetek közül a Szlo-
vákiai Horgászszövetség 950, a Csema-
dok 900, a Szlovák Vöröskereszt 700, a
Lóbarátok és a Western Polgári Társulás
550, a Feszty Galéria 100, a Postaga-
lambtenyésztők Polgári Társulása 80 eu-
rót kap. Ezt a javaslatot a képviselők közül
nyolcan elfogadták, hárman ellene voltak.

(miriák)

Már a hetedik alkalom-
mal rendezték meg a

Vízváry Vilmos szavaló-
versenyt Csallóközara-
nyoson. Ez az esemény
már nemzetközivé nőtte ki
magát, ugyanis két ma-
gyarországi iskola is be-
kapcsolódott a megméret-
tetésbe. Győrszentiván és
Tényő legjobb vers és
prózamondói is részt vet-
tek a helyi kultúrházban
és a nyugdíjasklub helyi-
ségében lezajlott se-
regszemlén.

Idén 62 gyerek mutathatta
meg tehetségét és tudását a
Csengel Mónika és Héder
Ágnes összetételű zsűri
előtt. A versennyel párhuza-
mosan Szabó Csilla mód-
szertani foglalkozást tartott
a pedagógusoknak a vers-
mondásról és a szövegvá-
lasztásról. A közel három-
órás verseny eredményhir-
detésére mindenki nagyon
kíváncsi volt.

A szavalóverseny három
kategóriában zajlott. A első
kategóriában, versmondás-
ban Lipták Krisztina lett az
első, megelőzve a második
helyezett Körösi Nikolettát és
Balla Kiara Priscillát. A har-
madik helyen is közösen
osztoztak, mégpedig Bulyáki
Gergely és Szabó Máté Zol-
tán. Az első kategóriában
prózamondásban két helye-
zett vehetett át díjat: Zsíros
Krisztián elsőt és Szabó
Máté Zoltán másodikat.

A második kategóriában,
versmondásban két első
hely született Szarka Beáta
és Kiss Dóra jóvoltából. Má-
sodik helyen végzett Ladá-
nyi Kristóf, harmadik lett
Szabó Csilla. A második ka-
tegória prózamondásának
első helyét Králik Máté érde-
melte ki. Őt követte Laux Lea
második és Mohuobi Karim
harmadik helyével.

A harmadik kategória vers-
mondásában Tóth Angelika
bizonyult a legjobbnak, míg

Čulák Nikolett második-,
Kuchta Gábor harmadikként
zárta a versenyt. A harma-
dik kategóriában, prózamon-
dásban a zsűri két díjjal ju-
talmazta a legjobb előadáso-
kat. Így első lett Varga Viktó-
ria, míg a második helyet La-
katos Flóra szerezte meg.

A hetedik Vízváry Vilmos
szavalóverseny a Kóczán
Mór Alapiskola és Óvoda
szervezésében valósult
meg. -pint-

Idén Szlovákia is részt vett a rászorulók megsegítésére irányuló élelmiszersegély ki-
osztásában, amelyet uniós keretből finanszíroztak. Alapvető élelmiszereket - sima-

lisztet és száraztésztát - kaptak a rászorulók.
Az élelmiszersegély átvételekor be kellett mutatniuk az érvényes személyi igazolványt, a

munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott igazolást a határozattal együtt. A rá-
szoruló az élelmiszer átvételét aláírásával igazolta, s egyben kötelezte magát, hogy az élel-
miszert nem fogja áruba bocsátani.

Az élelmiszer átadása régiónk nyugati részén a következő falvakban zajlott: Csallóköz-
aranyos 401 személy, Nemesócsa 304, Keszegfalva 289, Megyercs 264, Ekel 263, Csicsó
236, Lakszakállas 170, Nagykeszi 169, Komáromfüss 117, Gellér 75, Szilas 74, Bogyarét 43,
és Bogya 37 személy. -pint-

Jóváhagyták a társadalmi
szervezetek idei támogatását
Ógyalla

Csallóközaranyos

Tany

Megyercs

Jótékonysági délután:
Fannynak segítettek

Gútai vásár és búcsú előzetes

Vízváry Vilmos nemzetközi
szavalóverseny

Szarka Beáta és Králik Máté

Pünkösdi vigasság

Élelmiszersegély-csomagok kipipálva

Június 7-én ünnepli 60. születésnapját

Néma Alexander
Komáromban.

E szép ünnep
alkalmából
köszönti őt
barátnője

Éva.

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Május 27-én ünnepelte 60. születésnapját

Horváth Géza
Nagykeszin.

Szívből gratulál és minden jót kíván:
felesége, lánya élettársával, fiai,

menye és három unokája: Tomika,
Kevin és Boglárka.
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Tany

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jarná AKcIAVEĽKÁ jarná AKcIA

=

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

VONóhORGOK - SzAKSzERű SzERELÉS
UtÁNfUtóK - SzERVIz ÉS KöLcSöNzÉS

Tel.: 03�/��20 0��, mobil: 0�0� �30 043
Holt-Vág �, �4� 01 Komárno

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

Azselízi és a gombaszögi országos népművészeti
fesztiválok megszűnését követően egy lelkes csapat

úgy döntött, nem hagyja veszni a szlovákiai magyarok
folklór ünnepét. Új helyen, új formában tovább viszik
őseink hagyományait. Így jött létre Martoson az egykori
Feszty birtok területén a Feszty Árpád művelődési park.

6. Sólyom-sziget
NNyyáárrii  mműűvvéésszzeettii  ééss  kkéézzmműűvveess  ttáábboorr  

22001122..  jjúúlliiuuss  11..  --  44..
A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola szervezésében.

A táborban különböző művészeti technikák elsajátítására nyílik le-
hetőség a résztvevőknek, melyeket ismert művészek és kézmű-
vesek szakmai segítségével sajátíthatnak el.

Helyszín: Túzokfarm (Stredisko enviromentálnej
výchovy - Dropie) – Gútától 6 km-re
Nemesócsa irányában

Elhelyezés: 4-8 ágyas komfortos szobákban
(WC, mosdó, zuhanyzó), sátorban (a
sátort mindenki magának biztosítja)

Jelentkezési határidő: 2012. június 18.
Bővebb információ hétköznap 15.00-től  18.00-ig a következő 

telefonszámon: 00990088//770033  883322,,  00990077//113311  004400,, valamint 
személyesen a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában.

Hagyományápolás
pünkösdkor
Martos

Katona István főrendező tájékoztatása alapján az idei, ti-
zenhetedik alkalommal megrendezett pünkösdi ünnepsé-
gek alkalmával eltekintettek a korábbi seregszemlétől, nem
csináltak versenyt, ehelyett kibővítették a rendezvényt olyan
formában, hogy templomi koncerteket szerveztek, helyet
adtak a gasztronómiának, hogy a falvak és az egyes régiók
bemutatkozhassanak.

Az idei  ünnepségek már hagyományosan pénteken este
kezdődtek Jacsmenyik József füleki festőművész kiállításá-
nak megnyitójával. Majd sor került a kuriózumnak számító
Betyárok báljára, ahová kizárólag népviseletben lehetett be-
lépni.

Szombaton kora reggeltől késő éjszakáig programok sora
várta az ünneplőket. Volt agyaggalamb- és céllövészet, ve-
terán motorkerékpárok felvonulása, lovasíjász bemutató, fel-
vonult a lovas bandérium, délután pedig hagyományőrző
csoportok adtak műsort. Fellépett az Őszirózsa népdalkör, a
madari és ímelyi folklórcsoport, valamint a Felföldi dudások.

Este a dorogi Bányász fúvószenekar és a buda-
pesti Buda Folk Band zenélt, majd ünnepi is-

tentisztelet következett. Ezután kezdetét
vette a pünkösdi gálakoncert,  amelyen
fellépett  a müncheni Komámasszony
tánccsoport, az ógyallai Bellő néptánc-
csoport, a komáromi Feszty Árpád Ka-
maraegyüttes, a Fergeteg Együttes és
a pozsonyi Szőttes, melyet  gyertyás-
tánc és tűzijáték követett.

A pünkösdi ünnepségek gazdag
programja és Martos község egyedül álló

hangulata kiváló lehetőséget biztosítottak
a méltó ünneplésre, a kikapcsolódásra ki-

csiknek és nagyoknak egyaránt.
(miriák), a szerző felvételei

Az iskolából általában jó hírek érkeznek,  s
ezek az információk többnyire a tanulásról, a
becsületes munkáról és a különféle versenye-
ken, vetélkedőkön elért sikereinkről szólnak.

Eredetileg most is egy örömteli beszámo-
lót szerettünk volna adni arról, hogy a Föld
napja alkalmából iskolánk környékét rendbe
tettük, összegyűjtöttük a szemetet, a hulla-
dékot, kapáltunk, gereblyéztünk, a kopjafa
köré muskátlit ültettünk, s ugyanígy 11 darab
tujafát is. A munkát becsületesen el is vé-
geztük, s azzal a boldog megnyugvással vit-
tük vissza a szerszámokat a helyükre, hogy
valami hasznosat alkottunk. A tudósítás ez-
zel be is fejeződhetne, hiszen a magunk fel-
adatát mi tisztességgel elvégeztük.

Igen ám, csakhogy másnap reggelre jött a
nagy meglepetés! No, nem a tavaszi fagy,
hanem az iskola zárt területéről az előző na-
pon kiültetett muskátlik jelentős részét az éj-

szaka leple alatt, valaki illetéktelenül eltulaj-
donította. Sokkoló volt a hír, a muskátlik hűlt
helyének látványa, de jóformán fel sem
ocsúdtunk a döbbenetből, amikor pár nap
múlva egy még megrázóbb ténnyel kellett
szembesülnünk: a 11 tujafából csak öt ma-
radt a sorban. Valakinek ez is megtetszett, és
egyszerűen csak úgy kiemelte, elvitte.

De vajon ki tehette ezt? - tépelődünk az
eseményen, s a kérdéseink azóta is tovább
sokasodnak. Ki az, aki ennyire becstelen,
ennyire alávaló, ennyire silány ember, aki má-
sok verejtékes munkájának gyümölcsét csak
egyszerűen ellopja? Ki az a lelki szegény,
aki a lopott virág illatát szagolni tudja, és gyö-
nyörködni tud a lopott tujafa lombjában, ár-
nyékában?

Jókai Lajos
a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola

pedagógusa

Olvasói levél

Ki az, aki ennyire becstelen?
Az elmúlt héten pénteken egy telefonos lakossági

bejelentés érkezett Tanyról. A telefonáló felhábo-
rodva adta tudtunkra, hogy a tanyi tó mellett az út men-
tén egy hete kidőlt egy nyírfa, és azóta semmi sem tör-
tént a fával, ráadásul az rádőlt az egyik út mentén hú-
zódó vezetékre. A helyi lakos szerint vízelvezető árok
ásása közben véletlenül elvágták a fa tartógyökerét.

Természetesen mi is kimentünk a helyszínre, és megke-
restük Bugár Imrét, Tany polgármesterét, nyilatkozzon az
ügyben. A falu első embere más verzióval állt elő, mint amit
a telefonos olvasónk előadott. A polgármester elmondta,
hogy az elmúlt napok nagy esőzése és szélvihar áldozata lett
az út menti nyírfa. Mivel a talaj nagyon felázott, így a fa nem
tudott ellenállni az erős széllökéseknek, és megadta magát.
A továbbiakban a polgármester kihangsúlyozta, hogy a fát
szerették volna megmenteni, de mint ez utólag kiderült, nem
sikerült. Egyébként az említett fa nem veszélyeztette a for-
galmat, és a hangosbemondó kábelére esett rá. A polgár-
mester közölte, hogy természetesen már eltávolították a ki-
dőlt fát. Kép és szöveg: -pint-

Megadta magát a nyírfa
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Szombaton szemerkélő
esőben indult a negye-

dik szilasi falunap. A dél-
előtti programok közül ki-
emelkedett a helyi park-
ban megtartott kutyaszép-
ségverseny, melyre sokan
voltak kíváncsiak. 

Délután a kultúrházban
folytatódott az ünnepség,
ahol első ízben rendezték
meg a szilasiak baráti talál-
kozóját. Ugyanitt lehetett
megtekinteni a „Múlt és je-
len“ című fotókiállítást, amely
a falu régi hétköznapi életét
igyekezett bemutatni. Köz-
ben akik egy kis ínyencségre
vágytak, azok megkóstólhat-
ták a SZISZETA nyugdíjas-
klub konyhájában készült
ételeket, és megnézhették a
Szilfácska leány néptánc-
csoport fellépését. 

Később az időjárás is ke-
gyesebb lett a falunap prog-
ramjaihoz. A folytatásban a
szabadtéri színpad vette át a
szerepet. A közel három
órás kultúrkavalkádban  fel-
lépett a nagymegyeri City
Dance modern tánccsoport,
az ugyancsak nagymegyeri
Szabadidő Központ pom-

pom lánycsapata, az ekecsi
Dirty Dancers diszkótánc-
csoport, a gelléri Amazons
vegyes összetételű tánccsa-
pat, a higanymozgású Kan-
goosok, a TAT tehetségku-
tató verseny döntősei vala-
mint a győri Arrabona En-
semble zenekar. 

A mozgás szerelmeseit
élő csocsó várta, de nép-
szerű volt a rodeó bika is.
Egy új verseny is része volt a
szilasi falunapnak, melyet
„Szilas legrátermettebb em-
bere“ címmel hirdettek meg.
A bátor jelentkezők hordóci-
pelésben, petrencerúdtar-
tásban jeleskedtek. Ezenkí-
vül az egész nap folyamán
ugrálóvár és trambulin tette
még emlékezetesebbé a ne-
gyedik falunapot. 

Este a 3+2 együttes kon-
certjével igazi falusi vigada-
lom vette kezdetét. Majd
szabadtéri retro-parti és ka-
raoke valamint lézer show
szórakoztatta a hajnalig mu-
latozó szilasiakat.

Kép és szöveg: -pint-

Szilas

Falunapi vigadalom A Pékek és Cukrászok sportnapja

Szombaton reggel már
messziről friss péksü-

temény illata borította be a
helyi sportpálya légterét.
A szemerkélő eső ellenére
egyre többen jöttek, hogy
megtekintsék a  Pékek és
Cukrászok Nyugat-szlová-
kiai Céhe sorrendben ha-
todik sportnapját.

Családi piknik Ekecsen
Aközségben már hagyománynak szá-

mít, hogy minden évben megrendezik
a családi pikniket. Idén a rendezvényt a
helyi iskola területén tartották. 

Délután két órától sorra jöttek a piknik sze-
replői, akik gulyásfőző és pacalfőző tudo-

mányukat „fitogtatták”. Amíg a főzés előké-
születei folytak, addig a nagyszínpadon az
alapiskolások műsorát kísérhették figyelem-
mel a nézők. A programban a helyiek ked-
vence a Pimpimpálé gyerek néptánccsoport
is helyet kapott. A sátraknál vérnyomás-, vér-
cukormérést végeztek. A nap folyamán a
piknikre kilátogatók íjász és ostorbemutatót,
kyokushin karatet is láthattak. Délután Pu-
zser Péter Szlovákia legerősebb embere tar-
tott egy kis erőbemutatót a sportág szerel-
meseinek. 

A szombati kellemes hangulatú családias,
közösségi szellemben zajlott piknik méltán
nyert szimpátiát a helyi lakosság körében, és
ígéretükhöz híven jövőre ugyanitt találkoz-
nak. Kép és szöveg: -pint-

Nagykeszi A 10 autóbusz, a meg-
számlálhatatlan személy-
gépkocsi és a közel 700
néző is jelezte itt nem akár-
milyen rendezvényről van
szó. A hivatalos megnyitó
után, melyen az egész or-
szágból 36 pékség képvisel-
tette magát, elkezdődött a
pékek és cukrászok, vala-
mint gulyásfőzők közötti ver-

seny. Folytak a megmérette-
tések kispályás fociban, kö-
télhúzásban, valamint lövé-
szetben is. Nagy érdeklődés
kísérte a kéményseprők és a
pékek focimérkőzését. A
rendezvény megszervezé-
sében nagy szerepet vállalt
a komáromi F+K pékség és
a helyi önkormányzat.

Kép és szöveg: -pint- 
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Első fotóm

Leszkó László
Gúta

(3100/50)

Horvát Krisztián
Komárom
(2100/42)

Stefankovics Sára
Komárom
(3475/50)
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Újszülöttek:
Molnár Zsombor (Komárom); Várady Ádám (Búcs);
Kováč Santiágó (Ógyalla); Ferusz István Viktor (Mar-
celháza); Vágner Nikoletta (Komárom); Plajer Leó
(Komárom); Leszkó László (Gúta); Stefankovics Sára
(Komárom); Šejirmanová Nikol (Komárom); Pánis Au-
róra (Gúta); Czúcz Maximilián (Gúta).

Elhunytak:
Tóthová Margita (66) Karva; Fóris Margit (90) Hetény;
Jančišin Miroslav (53) Gúta; Július Scholtz (77) Ko-
márno

Házasságot kötöttek:
Ing. Varga Ákos és Ing. Mihács Andrea (Komárom);
Kiss Gustáv (Gúta) és Szabóová Tímea (Komárom);
Čukáš Tibor (Komárom) és Nagyová Anita (Csalló-
közaranyos);

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.

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.

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

Szomorú szívvel emlékezünk 
június 5-én, halálának 
második évfordulóján 

Baran Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből. 

Emlékét örökké őrző szerető testvére, 
nagyszülei és Veroni.

Nem banki gyorskölcsön.
Tel.: 0905 269 733.

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

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

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

„Üres a kert, az udvar, a ház,
2 éve, hogy örökre itt hagytál.”

Fájó szívvel és könnyes szemmel 
emlékezünk június 9-én, 
halálának 2. évfordulóján 

Krastenics Bélára 
Gelléren.

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

„Csillag volt ő, mert szívből szeretett,
Mi szerettük őt, ahogy csak lehetett,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap.
Szívünkben él és örökké ott marad.”

2012 június 1-jén volt 5 éve, 
hogy itt hagyott minket 

Csókás Zsuzsanna szül. Németh (Izsa). 
Mindig gondolnak rá: édesanyja, lánya Zsuzsanna 

férjével Lacival, keresztlánya Viktória, 
huga Szilvia párjával Lacival.

„Elmentem egy szebb világba,
Az álmok, a szépek otthonába,
Mielőtt indultam, búcsút nem vettem,
Mint a madarak ősszel, úgy elmentem.”

Fájó szívvel emlékezünk május 29-én,
halálának 10. évfordulóján 

Lami Pálné Varga Ilonára 
Búcson.

Emlékét szívükben őrzik: gyermekei családjukkal.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, ismerősnek és mind-
azoknak, akik 2012. május 14-én elkísérték
utolsó útjára a nemesócsai temetőbe 

Katona Istvánt,
aki életének 75. évében távozott szerettei köréből. Köszön-
jük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, melyekkel igye-
keztek enyhíteni mély fájdalmunkat. 

A gyászoló család.

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.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

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

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

A Te ünneped a mienk is,
Veled örülünk ezen a napon.
Tőlünk most ezeket az őszinte mondatokat kapod.
Kívánunk Neked boldog születésnapot!
Június 2-án ünnepelte 5. születésnapját 

Szuh Attila Komáromban.

Emlékét örökké őrző szerető családja.

id. Sárik Györgyre, 
az édesapára, nagypapára, férjre. Akik ismerték és szeret-
ték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a szo-
morú évfordulóján. Örökké gyászoló családja és a rokonság.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk május 21-én, 

halálának 10. évfordulóján 

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből gratulál:
anyu, apu, testvéred
Viktória, hetényi mama
és papa, osztrák ma-
máék, dédik, és az
egész rokonság!

„Boldog születésnapot,
Kívánjuk, hogy legyen még,

Sok ilyen szép napod.”
Június 7-én ünnepli 30. születésnapját 

Halász Gábor.

„Te voltál nekünk a biztató remény,
Nehéz napjainkban is az utat mutató fény.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy  csodára hiába várunk,
Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.”

Június 2-án, Gál Marian 
halálának második évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
Rád: kisfiad Levente és Deni, édesanyád, anyósod, hu-
god Erika családjával, Enikő és sógornőd Tünde párjá-
val, rokonaid és barátaid, kiknek szívében örökké élsz.

„Az élet múlik, de akiket szeretünk, 
Azokra életünk végéig emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra

Varga Jánosné, szül. Jaksa Máriára
és édesapánkra, Varga Jánosra, 

akik 2, illetve 19 éve pihennek a bátorkeszi temetőben.
Emléküket örökké őrző: 

lányaik, vejeik, unokáik és dédunokáik.

„Két éve, hogy itt hagytál,
Nem nevetsz rám egyáltalán.
Már csak a temetőbe mehetek,
Sírodra ránézve csak szenvedek.
Visszaemlékszem, hogy szerettél,
Kisbogaradnak neveztél.”

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. május 28-án, halálának 2. évfordulóján 

Nagy Józsefre 
Lakszakállason.

Emlékét örökké őrző unokáid:  Klaudia, Kevin, Erik.

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.

Akkreditákt ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban
és Dunaszerdahelyen. Ér-
deklődni lehet a 0918 070
946-os telefonszámon.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. 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.
• 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.
• A Stará Turá-i Night Club
szimpatikus és kedves hos-
tess lányokat és társalko-
dónőket keres. Állandó
szolvens klientúrát biztosí-
tunk, átlagon felüli kereset,
minden nap készpénzben.

Ingyenes szállás, munkaidő
megegyezés szerint – bri-
gád. Váljon anyagilag füg-
getlenné! Tel.: 0905 244
226.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P tí-
pusú szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.
• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• Különféle akciók! Épített
cserépkályhák, hordozható
cserépkályhák, kemence-
rendszerek, kerti grillek sa-
mottból, kemencék, búto-
rok, tükör- és képkeretek
(fenyőből, tölgyből, cserép-
ből, bükkből), csapágyak.
www. cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel.:
0036/ 2039 79102.
• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasok-
nak és kezdő vállalkozók-
nak. Hívjon bizalommal.
Tel.: 0903 429 427.
• Kiadó modern, bútorozott
nagy szoba-konyhás für-
dőszobás, erkélyes lakás
Komáromban a város köz-
pontjában elsősorban üz-
letember részére. Érdek-
lődni 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 gyorskölcsö-
nök vállalkozóknak 900 eu-
róig. Tel.: 0905 269 733.
• Komárom belvárosában
hosszútávra kiadó 1-szo-
bás félig berendezett la-
kás, kedvezményes áron.
Tel.: 0903 632 798.

• 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 ingye-
nes. Info:  0948 487 772,
0917 846 127.
• 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.
• 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 raktárhe-
lyiség. 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.
• Gyorskölcsön 24 órán
belül, kereset-kimutatás
nélkül, egzekúció és
adósságok kifizetése.
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 hudby a  z
hudobnej náuky. V prí-
pade potreby prídem aj
domov. Tel.: 0903 666 946.
• Lakás-, házfelújítás, min-
den típusú tető javítása.
Tel.: 0905 640 957.

• Nem banki kölcsönök
egy helyen, több pénzin-
tézet ajánlásából választ-
juk ki az Önnek legmegfe-
lelőbbet. Tel.: 0905 269
733, 0907 452 538.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán. Tel.: 0904 196
886.
• Skvelé pôžičky. Tel.: 0949
715 660.
• Eladók 7-hetes pulykák.
Tel.: 0908 737 325. 
• Predám 7-týždňové
morky. Tel.: 0908 737 325.
• Eladó földszinti 2-szobás
lakás a Košickán, ára:
23.000 €. Tel.: 0917 313
447.
• Komáromi cég keres
azonnali kezdéssel lakatos
és kapuszerelő munka-
körbe kollégát 20-40 éves
korig, magyar-szlovák per-
fekt nyelvtudással, jogosít-
vánnyal, helyi lakos szemé-
lyében. Villamossági és ka-
puszerelési tapasztalat
előny. Jelentkezés: 0915
483 293 8.00-16.00-ig.
• Eladó 2 szoba + konyhás
családi ház Keszegfalván.
Tel.: 0908 663 624.
• Hľadáme ľudí na telefono-
vanie do kancelárií v KN.
Tel.:+421 917 665 139.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Sírkő gránit – műkő készí-
tés, felújítás. Tel.: 0905 899
102.

• Szobafestés, mázolás,
parkettázás - minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.
• Eladó jótállás alatt 50 lite-
res hűtő, ár megegyezés
szerint. Tel.: 035/77787 24.
• V Novej Stráži predám troj-
 izbový rodinný dom. Tel.:
0907 561 090.
• Avon regisztráció kedvez-
mény, most értékes ajándé-
kok! Tel.: 0917 417 727.
• Pedikűr, manikűr a Vásár-
csarnokban, 1. emelet 135.
Ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Eladó 110 l-es mélyhűtő
2009-es, Zanussi. Tel.:
0908 480 924.
• Olcsón eladó új vázas kék-
ezüst hegyikerékpár papí-
rokkal. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Sony TV, gyermek-
ülés, gyermek összecsukható
kocsi. Tel.: 0948 006 071.
• Kert eladó. Nová Stráž, 13
ár, 66 m2. Tel.: 0915 132
947.

• Eladó motoros permetező
solo. Tel.: 0915 132 947.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Szobafestés + parkettá-
zás, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0903 574 191.
• Chiropraktik – csontko-
vács. Tel.: 035/7732 330,
0907 628 055.

Amatőr/profi modelleket
keresünk 4-50 év között
fotózásokra, reklámfilm
szerepekre, szépségver-
senyekre stb. Duci Hölgy-
modellek jelentkezését is
(16 – 50 évig) várjuk! To-
vábbi információ és je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu  oldalon!

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

Nagyon sok szeretettel 
köszöntik őt: 

szülei, bátyja, mennyasszonya 
Boglárka, nagyszülei, nagybátyja

Sándor feleségével Ágival.
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www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov 
na skupinu „b“ 

Z policajných hlásení

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

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

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

V pondelok 4. 6. predpokladám v našom
regióne dosť nepríjemne vlhko, počas dňa
zväčšená oblačnosť a miestami prehánky
alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od +  13 do + 15  ̊C, denná 
teplota od + 21 do + 23  ̊C. Slabý Z vietor do
2 - 4 m/s. pri búrkach prechodne zosilnie.     

V utorok 5. 6. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, postupne
veľká oblačnosť a miestami občasné pre-
hánky, ojedinele aj búrky. Množstvo vlahy do
3 mm. Nočná teplota od  + 12 do + 14  ̊C,
denná teplota od + 20 do + 22  ̊C. Mierny,
neskôr až čerstvý Z vietor do 6 - 8 m/s.     

V stredu 6. 6. predpokladám v našom re-
gióne ešte stále dosť čerstvo, polooblačno
až oblačno s veľmi malou možnosťou pre-
hánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná 
teplota od + 9 do + 11  ̊C, cez deň od + 21
do + 23  ̊C. Mierny Z vietor do 4 - 6 m/s.     

Vo štvrtok 7. 6. predpokladám v našom
regióne mierne oteplenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C,

cez deň od + 26 do + 28  ̊C. Mierny JZ, J vie-
tor do 4 - 6 m/s.

V piatok 8. 6. predpokladám v našom re-
gióne originálne vlhké leto, polooblačno, po-
stupne veľká oblačnosť a prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota od
+ 15 do + 17  ̊C, denná  teplota od + 25 do
+ 27  ̊C. Slabý JZ, J vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 9. 6. predpokladám v našom
regióne podobne ako v piatok, polooblačno,
postupne veľká oblačnosť, prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od
+ 13 do + 15  ̊C, denná teplota od + 24  do +
26  C̊. Slabý SZ  vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 10. 6. predpokladám v našom
regióne letný deň, jasno alebo polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 13 do + 15
̊C, cez deň od + 25 do + 27  ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam teplé letné
počasie s vysokými teplotami aj nad 30  ̊C a
miestnymi búrkami z tepla.

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 4. 06 - 10. 06

Akcia platí len 
v máji a v júni.

Študenti,
maturanti,

17 roční

... 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

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LAcNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVc a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC 3 mm �,�3 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm 3,�3 €/20� Sk/m2

Dňa  16. marca 2011 v meste Komárno na  ulici  Druž-
stevnej,  Ján  K. z  kancelárie poškodenej jej odcudzil  do-
klady k osobnému  a  podnikateľskému  účtu,  ktoré  mala
uložené   v malom notese položenom na pracovnom stole.
Následne dňa  17. marca 2011 bez vedomia poškodenej ne-
oprávnene vykonal prostredníctvom elektronického ban-
kovníctva prevod finančnej hotovosti vo výške 82.700,-€ z
jej účtu  na svoj účet. Jánovi K. bolo dňa 24. mája 2012
vznesené obvinenie za prečin neoprávneného vyrobenia a
používania  elektronického platobného prostriedku, elek-
tronických  peňazí alebo inej platobnej karty.   

• • •
Dňa  24. mája 2012 v čase okolo 00.15 hod. Erik S. v obci

Bátorové Kosihy viedol osobné motorové vozidlo zn. Mazda,
pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície. Ná-
sledne bol  vodič podrobený dychovej skúške na zistenie
prítomnosti alkoholu s výsledkom 0,83  mg/l alkoholu v dy-
chu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie pre
prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

• • •
V presne nezistenom čase zo dňa 27. novembra 2011 na

deň 28. novembra 2011 v obci Patince došlo k odcudzeniu
6 ks zliatinových poklopov z odtokového kanála, čím vznikla
materiálna škoda vo výške 420 eur. Za uvedený trestný čin
bolo dňa 25. mája 2012 vznesené obvinenie Norbertovi L.
a Tiborovi Ď. za prečin krádeže. 

• • •
ŽIADOSť O ZVEREJNENIE INFORMÁCIE: OR PZ v Ko-

márne oznamuje motoristickej verejnosti, že cesta II/589 v km
19,650 v k. ú. Pribeta bude z dôvodu opravy železničného prie-
cestia trate Devínska Nová Ves–Štúrovo úplne uzavretá. Sta-
vebné práce na oprave železničného priecestia budú vykonané
od dňa 28. mája 2012 v čase od 07.00 hod. do dňa 08. júna 2012
v čase do 20.00 hod. Obchádzková trasa bude vedená po ceste
II/509, III/589 a II/589 a späť. Jej dĺžka je cca 21 km.

Dom Matice slovenskej
(MS) sa nachádza pria -

mo v centre Komárna, pri
mestskom parku. Jeho di-
vadelná sála pre 420 divá-
kov má neopakovateľnú at-
mosféru a krásnu akustiku.

Dom MS má už viac ako
rok nového riaditeľa. Pozi-
tívne informácie prichádzajú
najmä o divadelnej činnosti
mladých matičiarov. Riadite-
ľovi Domu MS Jozefovi Čer-
nekovi (zároveň aj predsedovi
Miestneho odboru MS v Ko-
márne) sme položili niekoľko
otázok.
• Ako by ste predstavili
Dom MS Komárno čitate-
ľom, ktorí u vás v Komárne
ešte neboli?

- Náš dom stojí takmer v
centre mesta, v parku pri so-
che generála Štefánika. Má 
4 400 metrov štvorcových,
najväčšiu plochu zaberá prie-
stor divadelnej sály, na ktorú
sme najviac hrdí. Priestor pre
420 divákov sa nám za po-
sledné obdobie darí skutočne
plniť. Pracujeme na tom, aby
sme ju aj technicky posunuli
vpred, pričom sa snažíme o
zachovanie istej nostalgickej
atmosféry, ktorá je dnes už
vzácna.

Naša technika je už veľmi
zastaraná. Keď tu hosťuje di-
vadlo, musí si zvuk aj svetlá
priniesť so sebou. S ústredím
MS už pracujeme na riešení.
Posunuli sme sa vpred aj s
nácvikovým priestorom, takže
sme na dobrej ceste.
• Práce na dome mali ná-
zov Umenie spolupráce
pod javiskom. O čo išlo?

- Naši tanečníci, divadelníci
spolu s dobrovoľníkmi a
sponzormi si sami upravili
priestor na nácvik. Pod javis -
kom sme vytvorili druhú
zrkadlovú sálu na nácvik
tanca, pribudla multimediálna
učebňa dramatického krúžku,
postupne rekonštruujeme
ďalšie priestory. Pre zníženie
nákladov na prevádzku bu-
dovy sme vymenili vykurova-
cie telesá, rekonštruujeme
systém vykurovania.
• Médiami prebehla správa
aj o havárii systému a znač-
ných škodách.

- Do kotolne sa nám vylialo
asi desaťtisíc litrov vody a za-
siahli nové kotly, ktoré zakú-
pilo ústredie MS. Vďaka obe-
tavému zásahu nášho za-
mestnanca a rýchlemu zá-
sahu hasičov sa podarilo
škody minimalizovať. Preto
bolo nevyhnutné na všetkých
radiátoroch vymeniť ventily.
Je ich takmer stovka, majú
cez 30 rokov.

Budova má síce svoju nos-
talgickú atmosféru, ale aj s
tým súvisiace náklady na
údržbu. S ústredím sme našli
zaujímavé riešenia, ktoré
môžu pomôcť nielen nám.
• Napríklad?

- Dom disponuje materiál-

nym vybavením, ktoré už ne-
využíva a inde môže nájsť
uplatnenie. Knihy z knižnice,
ktorú už neprevádzkujeme,
pošleme zahraničným Slová-
kom.

Máme tu uskladnené
funkč né vybavenie reštaurá-
cie, to zašleme na iné praco-
viská Matice slovenskej. Zva-
žujeme aj výmenu referent-
ského auta, ktoré by malo
väčšie uplatnenie na ústredí.
To by zase na výmenu po-
mohlo s ozvučením sály.
• Takže vlastne pomôžete
sebe, ale aj inde...

- Myslím si, že výsledky sa
už ukazujú. Mladí ľudia chodia
do našich priestorov ako do
„našej Matice“ a to je pre mňa
osobne tá najväčšia odmena.
Matica slovenská v Komárne
sú predovšetkým ľudia, kto-
rým záleží na kultúrnom vyžití
obyvateľov nášho mesta.
• Čo pripravujete na naj-
bližšie obdobie?

- Musíme dokončiť úpravu
zadného traktu a už spomí-
nanú rekonštrukciu techniky
sály. Na jeseň by sme chceli
mať premiéru ďalšieho muzi-
kálu. V lete nás čaká pokra-
čovanie mini festivalu v Hor-
nej Zlatnej a ďalšie akcie.

Jana Pipíšková

Rybárske revíry chcú udržať, 
nie predávať

Prvé dva májové týždne patria rybár-
skym pretekom, ktoré už tradične

usporadúva Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Hurbanove
(MO SRZ).

Hlavné rybárske preteky sezóny každo-
ročne otvárajú 1. mája dospelí a mládež. Ko-
najú sa v mestskej časti Hurbanova, v Bo-
hatej. „Na štrkovisku s rozlohou 3,2 hektára
organizujeme preteky pre našich 550 členov
už asi pätnástykrát.

MO SRZ je najväčšia organizácia v Hur-
banove. Celoročne upravujeme tieto prie-
stranstvá, vysekávame trstinu, v spolupráci s
našimi sponzormi a s mestom sa staráme o
bagroviská. Na jeseň sme nasadili 1 000 ki-
logramov kaprov, na jar ďalších 1 500. V
okolí máme ďalšie štyri dôležité revíry,“ opi-
suje Norbert Seifert, zodpovedný za športový
oddiel MO SRZ v Hurbanove.

Na pretekoch sa prezentovalo 89 dospe-
lých súťažiacich z regiónu. Svoje rybárske
náčinie si rozložili pozdĺž brehu Bohatského
bagroviska na vyžrebovaných stanovištiach.
Preteky trvali približne štyri hodiny, rybári
ulovili celkovo 261 kaprov. Každý si mohol
jedného „mierečného“ kapra zapísať do pre-
hľadu úlovkov, ostatné putovali naspäť do
jazera.

Zahanbiť sa nedali ani deti. V sobotu 5.
mája obkolesilo Bohatské bagrovisko 38

mladých rybárov. „Aj takýmto spôsobom sa
ich snažíme motivovať, aby nesedeli len
doma pred počítačom, ale aby vyšli von na
vzduch, na ryby. Verím, že tým zabezpe-
číme budúcu generáciu nášho rybárskeho
zväzu. Je tu totiž obrovský tlak zo strany sú-
kromného sektora, ktorý sa snaží jazerá a
štrkoviská skupovať. My sa snažíme tieto
vody držať pre našich rybárov,“ vysvetľuje
Norbert Seifert. Deťom sa akcia veľmi páčila.
Podľa ich slov ich najviac baví vyťahovať
ryby podberákom za pomoci rodiča. Pre
niektorých boli preteky premiérou.

„Treba chytiť čím viac rýb a čo najväčších.
Body sme pripočítavali aj podľa druhu ryby.
Deťom rodičia mohli pomáhať pri podberaní
ulovenej ryby a pripravení návnady, ale pri
nahadzovaní museli byť úplne samostatné.
Na všetkých stanovištiach boli sektoroví kon-
trolóri, ktorí počítali body a v prípade po-
treby pomáhali deťom,“ hovorí Norbert Sei-
fert.

Súťaž financuje a ceny zabezpečuje
Miestna organizácia SRZ v Hurbanove spolu
s miestnymi sponzormi. Pripravili 40 balíčkov
a hodnotné trofeje. Deti si okrem pekných
cien nechali aj jeden zo svojich úlovkov.

Najlepším rybárom roka v detskej kategó-
rii sa stal Sergio Redondo Carnerero. Prven-
stvo z dospelých a mládeže si odniesol Mi-
roslav Kovačic, ktorý chytil celkovo 17 kap rov
a získal 2 475 bodov. Zdroj: sme.sk

Hurbanovo

Minister školstva chce profesorov 
iba na jeden úväzok
Niektorí pedagógovia sú v počte úväz-

kov rekordérmi. Bývalý poslanec
HZDS Ján Cuper stíha na plný úväzok
pracovať na troch právnických fakultách. 

Minister školstva Dušan Čaplovič sa
chystá pristrihnúť krídla takzvaným lietajú-
cim profesorom, ktorí majú plné úväzky na
viacerých vysokých školách. Nepáči sa mu,
že niektorí z nich prednášajú aj na štyroch
školách a nevenujú sa vedeckej práci. 

"Pripravujeme novelu zákona o vysokých
školách, aby jeden vysokoškolský profesor
mal svoje materské pracovisko so stoper-
centným úväzkom a môže hosťovať na nie -
ktorých ďalších školách, ale nie so stoper-
centným úväzkom," povedal Čaplovič. 

Tolerantnejšie chce pristupovať k tým pe-
dagógom, ktorí popri škole pôsobia aj v
praxi. „Pokiaľ budú mať nejaké ďalšie
úväzky, povedzme v podnikovej praxi, tomu
nebudem brániť," uviedol Čaplovič.

Už teraz má rezort k dispozícii databázu s
informáciami o počte a rozsahu úväzkov aka-
demikov, ktorú zdedil po bývalom ministrovi
Eugenovi Jurzycovi. Denník Hospodárske
noviny koncom apríla upozornil, že niektorí
pedagógovia sú v počte úväzkov rekordérmi.
Napríklad bývalý poslanec HZDS Ján Cuper
stíha na plný úväzok pracovať na troch práv-
nických fakultách v Bratislave, Banskej By-
strici aj Sládkovičove. Na banskobystrickej
Právnickej fakulte Univerzity M. Bela pracuje
45 pedagógov, dva alebo viac úväzkov tam
má vyše polovica. 

Prednášať na dvoch, troch či dokonca šty-
roch školách naraz zvládajú desiatky profe-
sorov. Pri priemernom plate profesora 1 680
eur si môže takzvaný lietajúci profesor v prí-
pade štyroch úväzkov zarobiť aj päťtisíc eur
mesačne. Štát ročne vynaloží na platy za-
mestnancov verejných vysokých škôl zhruba
štvrť miliardy eur.

Zdroj: sita

Technika potrebuje modernizáciu.

Matičiari si sami rekonštruujú
svoj stánok

OZNAM
OR PZ v Komárne oznamuje, že na oddelení, kde príji-

majú žiadosti o vydaní cestovného pasu, rozširujú strán-
kové hodiny. Od 1. júna do 30. júna každý piatok od 12,00
do 18,00 (sťahuje sa na žiadateľov do 15 rokov).

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 könyvesbolt-
ban megvásárolható a 3 könyvből álló könyvcsomag,
melynek 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
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9.10 Rocca parancsnok 10.05 A Rex Rómában XII., 12/7. 10.55 Most
a Buday! 12.01 Híradó délben 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina
13.30 Marslakók, 63. 14.00 Bús düledékeiden. Magy. dok.fi lm 15.00
Angyali érintés VIII., 22/20. 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás 20.12 Marslakók 20.40 Ábel a rengeteg-
ben 2 22.30 Szlovákmagyarok Magy. dok.fi lm 23.30 Az ESTE

9.00 A szövetség Biblia-vetélkedő 9.50 P@dtársat keresünk 10.45 Nekem
ne lenne hazám? 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 A múzsa csókja
12.55 A legendás musztáng 14.20 Retro 15.40 MacGyver 16.20 Enid
Blyton 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.40 Elit gimi18.35
Mese 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.30 Magyarország–
Írország barátságos labdarúgó-mérkőzés 22.30 A névtelen vár 6.

7.35 „Egyharmad-ország“ – Trianonkonferencia, 2010 Párizs. Dok.fi
lm 8.00 Állami zászlófelvonás  8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.05 Klub-
szoba10.00 Család-barát 11.00 Heti Hírmondó 11.25 Térkép  12.00 Hír-
adó 12.10 Trianon az irodalomban 12.30 Napirend előtt 13.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.20 Harangzúgás 16.50 Linda 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Rózsa Sándor 20.00
Trianon 22.10 Hírek 22.20 Dunasport 22.25 Kultikon 23.20 Sportaréna

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.10 EZO TV 12.45 Mi volt ez az egész? Dok.fi lm 14.20 Marina 15.20
Rex felügyelő 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rossz-
ban 21.15 NCIS  22.15 NCIS: Los Angeles 23.15 Bostoni halottkémek 

7.35 Reggeli  8.15 A szerelem rabjai 9.15 Győzike 10.15 Top Shop
11.55 Asztro-show 13.00 Az éden titkai, 97. 14.00 A cserecsapat
16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10 Castle 20.10 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont  22.30 CSI: A helyszínelők 23.35
PokerStars.net 

STORY TV
13.15 A szerelem tengere, 126. 14.15 Gyilkos sorok 15.05 Kojak, 1.
16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek, 1. 18.05 McLeod lányai  19.05
San Francisco utcáin 20.00 Poirot-novellák 21.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS  0.00 Albatros Alakulat

13.30 Lejárt lemez 15.35 Pusztító lavina. Ném. film 17.20 Tüzes jég.
Am. akciófilm 19.05 Vadászpilóták 21.00 Vízözön 22.50 Telitalálat

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.35 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
18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25 Doktor House 21.20
Halálos terápia  23.35 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.10 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Amynek ítélve 11.00 Viha-
ros szerelem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac 13.30
Konyhatitkaim 14.00 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek 16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Hatvan éve a
trónon. II. Erzsébet gyémántjubileuma 20.20 Koncert a királynő tisz-
teletére. Élő közvetítés Londonból 23.20 Őrült szerelmesek

STV :2
12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.50 Folklórműsor 13.15 Au-
tószalon  13.50 Sportvisszhang 14.45 Jégkorong NHLmagazin 15.15 Dr.
Štefan Osuský Portréfilm 15.55 Lengyel nemzetiségi magazin 16.30 Fó-
kusz 16.55 Tudomány és technika 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 A szépség szimbólumai 18.30 Mese 18.40 A szlovákiai elit
galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.55
Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 22.00 Gainsbourg. Fr. filmdráma

MARKÍZA
8.40 Két pasi – meg egy kicsi  9.05 Rex felügyelő  11.00 Más férfi fe-
lesége Kanad.-am. thriller 12.50 A farm 15.30 Két pasi – meg egy
kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó
18.00 Szerelem és büntetés 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00
Sporthírek 20.15 A farm 21.45 Beugró 22.30 Két pasi – meg egy
kicsi 23.00 Hírek 23.30 Harckocsi zászlóalj

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek
10.00 A nagy házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 A
remény rabjai  16.00 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.30 Nyereményjá-
ték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Idő-
járás 20.20 Panelházi történetek 21.30 A Geissen család 22.30 Éden
Hotel 23.30 Hivatásosok

9.00 Rocca parancsnok 10.00 Mindenből egy van 10.55 Most a Buday!
11.25 Medvék, barlangok és vízesések földjén 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.30 Marslakók 14.00 Beszélő fejek. A dudorászó 15.00 Angyali érin-
tés 15.50 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.12 Marslakók 20.40 A királynő 22.25 Az
ESTE 23.00 Tudorok 23.55 Barangolások öt kontinensen Közép-Ázsia

5.55 Ma reggel 9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25
Enid Blyton 9.55 A Nyereg Klub 10.20 Lizzie McGuire 11.00 Magyar
pop 12.01 Hírek 12.25 Szép otthonok, remek házak 12.50 Vízitúra
13.20 1100 év Európa közepén 13.45 A névtelen vár 6. 15.10 Európa
pályaudvarai 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton 16.55 A Nyereg Klub
17.20 Lizzie McGuire 17.40 Elit gimi 18.35 Mese 19.05 Capri – Az álmok
szigete 20.00 Híradó, sport 20.35 Angyali érintés 21.20 Maradj tal-
pon! 22.15 2-s Retro 23.15 A királynő

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.00 1könyv 16.05 Zebra 16.20 Térkép
16.50 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05
Vivát Benyovszky! 20.10 A papa szolgálati útra ment. Jug. fi lm 22.30
Hírek 22.35 Dunasport 22.40 Kultikon 23.35 Lamantin Jazz Fesztivál

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Baseball álmok 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20
Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem,
66. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15 Az ördög
maga  23.15 TotalCar 23.50 Tények

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Mágusok csatája 16.15 Mari-
chuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55 Ba-
rátok közt 21.30 A mentalista 22.35 A Grace Klinika  23.45 Reflektor

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak 16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek18.05 McLeod lá-
nyai  19.05 San Francisco utcáin.  20.00 NCIS  21.00 Lost – Eltűntek
I., 25–26. 23.00 NCIS  0.00 Albatros Alakulat, 13.

13.40 Dűne. Am. sci-fi, 3/1. 15.35 Az Overlord hadművelet 17.20
Yonggary – Az űrbéli szörny 19.15 A szökés – eddie Macon futása.
Am. thriller 21.00 War. Am. film 23.00 Beépített múlt

VIASAT
9.15 Doktor House  10.05 Roxanne 12.15 A dadus 13.10 A médium
14.05 Shark – Törvényszéki ragadozó 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes
négyes 19.30 Jóbarátok  20.25 Doktor House 21.20 Doktor House
22.10 New York-i nyomozók I., 1. 23.05 CSI: A helyszínelők

STV :1
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 16.35 Viharos szerelem 17.20
Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45
Időjárás  20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 22.00 Különle-
ges ügyosztály 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Őrült szerelmesek

STV :2
11.05 Hírek magyar nyelven 11.15 Fókusz – munka 11.45 A szépség
szimbólumai 12.10 Élő körkép 13.05 Folklórműsor 13.45 Sportvissz-
hang 14.15 A bősi vízerőmű és a környezetvédelem 14.45 Koszorú a
nagypapának 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac
17.30 Körzeti híradók 18.00 Az én misszióm 18.30 Mese 18.45 Sport-
történet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 II. Erzsébet:
A diplomácia királynője 20.55 II. Erzsébet angol királynő Pozsonyban
21.30 Kommentárok 22.05 Az est témája 23.35 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.55 Rex felügyelő 10.55 Gyilkosság egy jobb társaságban 12.40 Hírek
12.45 Sue Thomas: FBI 13.50 Egyről a kettőre  14.15 Hírek 14.20 A
farm 15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 Szerelem és büntetés 19.00 Híradó 19.50 Idő-
járás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.45 Rendelő a rózsakertben
23.00 Éjszakai híradó 23.25 Cobra 11 

JOJ
8.55 Panelházi türténetek 10.00 A nagy házalakítás 11.00 Bírósági
akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszíne-
lők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok II., 9. 17.00 Híradó 17.30 Koc-
káztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont I., 20. 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

9.00 Rocca parancsnok  9.55 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útra-
való 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska kronika 12.55
Ecranul nostru 13.30 Marslakók14.00 Gasztroangyal 14.55 Angyali
érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.40 MM 17.45 Everwood
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.12 Marslakók, 20.40 Párizsi helyszínelők 21.40 On The Spot 22.35
Az Este 23.10 KorTárs 23.40 Az utolsó kettő Magy. dok.fi lm

5.55 Ma reggel 9.01 Gyerekeknek 11.00 Magyar váltogatott 12.01
Hírek 12.25 Magyar évszázadok 12.50 Motorsport 13.15 Rejtélyes XX.
század 13.40 1100 év Európa közepén 14.10 2-s Retro  15.05 Európa
pályaudvarai 15.35 MacGyver 16.25 Enid Blyton16.50 A Nyereg Klub
17.15 Lizzie McGuire 17.40 Elit gimi 18.35 Patrick, a postás 18.45 Tinga
Tinga mesék 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.35 An-
gyali érintés 21.20 Maradj talpon! 22.15 Tudorok 23.05 2-s Retro 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd  9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.20 Térkép 16.40 Linda. Tévéfi lmsor. 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kántor. Tévésor., 5. 20.00
London River 21.30 Hírek 21.35 Dunasport 21.40 Kultikon 22.35 Rost
Andrea és a Budapesti Vonósok Kamarazenekar hangversenye

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
10.50 EZO TV 12.25 Az aztékok kincse 14.20 Marina 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 Csoda Manhattanben, 64. 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.15 Doktor House 22.15 Született feleségek  23.15 Én is szép va-
gyok 23.45 Tények 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Jéghercegnő 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Castle  20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30 Titanic 2. 23.25 Refl
ektor

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak 16.05 Petrocelli. 17.05 Megkövült szívek. 18.05 McLeod
lányai19.05 San Francisco utcáin.  20.00 NCIS  21.00 A hidegsebész
22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS 

13.50 Dűne. Amerikai sci-fi film15.45 Tüzes jég. Amerikai akciófilm
17.30 Most kapd el, Jack! Amerikai vígjáték 19.30 A fösvény. Fran-
cia vígjáték 21.00 Metró 23.00 Hegylakó

VIASAT
6.50 A nagy házalakítás 7.35 Gyilkos sorok 8.30 Nyomtalanul 9.20
Doktor House  10.10 A vörös Pimpernel 12.15 A dadus 13.10 A mé-
dium 14.05 Shark  15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.40 Nyomtalanul  18.30 Vérmes négyes 19.25 Jó-
barátok 20.30 Doktor House  21.20 A szerelem hullámhosszán Am.
vígjáték 23.15 CSI: A helyszínelők

STV :1
7.45 Autószalon 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek
ítélve 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Taxi 14.10 Vad angyal 14.55 Őrült szerelmesek
16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 169. 17.20 Szakács-
párbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 A rózsa neve 22.15
Éjszakai hírek, sport 22.35 Őrült szerelmesek  23.35 Amynek ítélve. 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Ukrán magazin 10.55
Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz 11.40 Pavel Socháň Dok.fi lm
12.10 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor 13.15
Kassa Európa kulturális fővárosa – 2013 13.25 Hallássérültek tévé-
klubja 14.00 Az est témája 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz –
pénz 16.55 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 17.55 Dizájn.
Dok.fi lm, 19. 18.30 Esti mese 18.35 A szlovák nyelv kulisszatitkai
18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
Juraj Kubánka koreográfus portréja 20.55 Ügyintézés a hivatalok-
ban 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.15 A hollók útja
Csehszlov. fi lm

MARKÍZA
8.25 Két pasi meg egy kicsi  8.45 Rex felügyelő 10.40 Gyilkosság
egy jobb társaságban 12.25 Hírek 12.30 Sue Thomas: FBI II. 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 17.25 Reflex 18.00 Szerelem és bün-
tetés 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.15 Trauma 23.10 Éjszakai híradó 23.35 A tűz
markában Am. thriller

JOJ
7.20 Híradó 7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek IX., 90.
10.00 A nagy házalakítás  11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont I. Am. sor., 20. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők  15.00 Éden
Hotel. Stratégiai játék 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont I. 22.30 Éden
Hotel. Stratégiai játék 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők V., 24/9.
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Hannah édesanyja halála óta
a fényképezés szerelmese.
Minden vágya, hogy a sza-
badon élő musztángokról csi-
náljon képet.

A legendás musztáng • 12.55 • M2

A film arról  érzelmekkel teli hétről
szól - Erzsébet királynő és miniszter-
elnöke szemén keresztül, - ami Diana
hercegnő halála után megrendítette
az angol monarchiát

A királynő • 20.40 •M1

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp
Kos

Fáradhatatlan és megtáltosodott le-
szel ezen a héten, és mindenképpen
arra törekszel, hogy valami nem min-
dennapi dolgot vigyél véghez.

BIKA
Életritmusod felpezsdül és egyre töb-
bet mozogsz más emberek között.
Számodra most ez jelenti a valódi ki-
kapcsolódást.

IKreK
Úgy érzed most jött el az a pillanat,
amikor kissé el kell szakadnod a gon-
doskodó szerepkörtől és végre saját
gondjaidat és örömeidet kell a közép-
pontba helyezned. 

ráK
Ezen a héten kitűnő munkaerő leszel,
fáradhatatlanul végzed a munkát. Má-
sok már rég kidőltek a sorból, amikor te
még irigylésre méltó módon állsz helyt.

oroszláN
Derűs hangulatod és optimista hozzá-
állásod most környezetedet is magával
ragadja. Úgy tűnik, megtaláltad a saját
boldogságodat.

szűz
Indulatosságod miatt könnyen bajke-
verőnek tarthatnak néhányan, ezért vi-
gyázz, hogy ne szabotáld azt, amit má-
sok helyesnek tartanak.

MÉrleg
Némelyik problémád váratlanul, szinte
magától megoldódik. Utólag már nem
is érted, hogy miért idegeskedtél annyit
egy-egy hétköznapi súrlódás miatt. 

sKorpIó
Ha valamit újítani vagy változtatni sze-
retnél, akkor arra már a hét elején ke-
ríts sort, mert amit halogatsz, az bizto-
san nem megy majd olyan simán, mint
azt szeretnéd.

NyIlAs
Jó ízléseddel és remek gyakorlati ér-
zékeddel most képes vagy kiválasz-
tani azokat, akik hasznos szövetsége-
sek lehetnek.

BAK
Felbukkanhat az életedben valaki, aki
korábban egy szívesség kérése kap-
csán visszautasított téged. Most azon-
ban jóleső érzéssel tölt el, hogy ő kö-
zeledik feléd.

vízöNtő
Erotikus kisugárzásod is megnövek-
szik, ezért a szokottnál is több burkolt
vagy kevésbé burkolt ajánlatot kapsz,
csak rajtad áll, hogy élsz-e vele. 

HAlAK
Nagy lelkesedéssel kapcsolódsz be
minden olyan programba, amely csa-
ládi körben zajlik. Ebben a felszabadult
időszakban szinte kivirágzol. 

ÉSZAK-KOMÁROM:
Jókai Színház: június 6, 11.00 A régi nyár, június
8-9, 19.00 Revizor.
Limes Galéria: A világ, ahogyan mi látjuk - a
mozgássérült emberek képzőművészeti munká-
inak kiállítása, 4. évfolyam. Megtekinthető: 2012.
június 10-ig. 
Selye János Gimnázium, Feszty Árpád terem:
Czifra Éva A világ, ahogyan én látom – „Színes
tintákkal álmodom” c. kiállítása június 27-ig.
Duna Menti Múzeum – díszterem: A Szlovákiai
Magyar Egészségügyi Társaság és a Magyar
Egészségügyi Társaság „Ne nézzük tétlenül
nemzetünk fogyását” III. „Nemzeti létünk alapja
az anyanyelvünk” nemzetközi konferenciája. 
Június 16, 8.00 A résztvevők érkezése.
8.30-8.45 Az Arányi emléktábla koszorúzása –
Klapka tér
9.00-9.30 Megnyitó, köszöntők
9.30-14.30 Előadások: 9.30 – 10.00 Fazekas Zsu-
zsa: Hit és nemzet, 10.00-10.30 prof. Kellermayer
Miklós: A nemzetgyógyítás és az anyanyelv, 10.30-
11.00 Bauer Edit: Kisebségi politika az EU parla-
ment keretein belül, 11.00-11.30 Dr. Bordás Sándor:
Szocializáció és magyarság, 12.00-12.30 Dr. Lampl
Zsuzsa: A szlovákiai magyarok nyelvhasználata
és az asszimiláció, 12.30-13.00 Dr. Strédl Terézia:
Merre tovább (iskolai nevelés), 13.00 – 13.30 Gyur-
gyík László: Népszámlálás  A szlovákiai magyar-
ság demográfiájának társadalomszerkezeti válto-
zásai 13.30-14.00 Dr. Hunčík Péter: Lehetőségek,
hogyan tovább (elméletileg? van megoldás?) 14.15
Kultúrprogram: Tarics Péter és Mészáros Tamás.
Menház: A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív
meg minden jóérzésű embert a Komárom és kör-
nyéke zsidósága deportálásának 68. évfordulója
alkalmából tartandó emlékünnepségre, melyre jú-
nius 17-én kerül sor. 10.30 – Megemlékezés a
zsidó temetőben (Aranyember utca 1) Ünnepi be-
szédet mond Verő Tamás budai rabbi. Közremű-
ködik Klavanszkij Anatolij kántor. 12.00 – Gyertya-
gyújtás az áldozatok emlékművénél a zsinagógá-
ban és emléktábla avatás a tavaly elhunyt hittest-
vérünk, Tomenendal-Wollner Yvonne emlékére.
13.00 – Scheiner Péter és Susi Emlékezések a jö-
vőért című filmje folytatásának bemutatója.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd: június 15-én Rudolf Péter és
Kálloy Molnár Péter főszereplésével a Kövek a
zsebben színdarab egy forgatás kulisszái mögé
kalauzolja a nézőket: egy amerikai film készíté-
sének kellős közepén találják magukat Írország-
ban. Jegyár: 2.700 Ft.

CSALLóKÖZARANyOS:
A csallóközaranyosi Kóczán Mór Polgári Társulás
tisztelettel értesít minden érdeklődő gyereket,
hogy ebben az évben is megrendezi hagyomá-
nyos nyári bentlakásos táborait: 2012. július 9-13-
ig Kuckótábor – kézműves foglakozásokat kínál
2012. július 16 – 20-ig Árgyélustábor – a színhá-
zat, színjátszást kedvelő gyerekek tábora. A tábor
ideje alatt a résztvevők elkészítenek egy elő-
adást, amit az utolsó napon bemutatnak. A tábo-
rozóknak szállást osztálytermekben biztosítunk
(párnát, takarót hozni kell), napi 5-szöri étkezés
az iskola étkezdéjében lesz. Érdeklődni a va-
radynelli@gmail.com e-mail címen, vagy a 0905
245 871-es telefonszámon lehet.

EKEL:
Kultúrház:
Nyelvében él a národnostná menšina!
A vizuális kisebbségi nyelvhasználat Dél-Szlo-
vákiában (1918-2011) című kiállítás a kétnyelvű-
séget mutatja be Szlovákiában. A kiállításon több
korabeli tárgyi emlék is található, elsősorban út-
jelző táblák és egyéb többnyelvű jelzőtáblák.
Megtekinthető június 6-ig.

KARVA:
Borban az igazság - június 9-én 17 órai kezdettel
újra színes programok várják a Karva községbe
érkezőket a Duna partján. A hétvégi rendezvény
a magyarnóta és operett világában kerül meg-
rendezésre. A műsorban fellépnek az országos
Őszirózsa magyar nótaverseny kilenc énekese,
akiket Mezei Zsolt és zenekara kísér, valamint
Bernáth Tamás, aki operettslágerekkel szóra-
koztatja a közönséget. Fellép az Igrice néptánc-
együttes és az operettkvintett is.
A kilátogatók már hagyományosan belekóstol-
hatnak a helyi, főként házi finomságokba, de
Karva igyekszik teret biztosítani a régió többi kü-
lönlegességének is. Nem maradnak el a manga-
licából készült termékek, a tökmagolaj, vagy a so-
kak által kedvelt karvai almalé, kemencés lepény,

a piszkei Öko Pékség termékei, a marcelházi pá-
linkafőző üzem termékei, valamint megkóstol-
hatják a Karkó, Kasnyík, Bott Pincészet borait is.

KOMÁROMFüSS:
Június 9-én a komáromfüssi kavicsbánya terüle-
tén Gyermeknapi horgászverseny lányok és fiúk
számára 16 éves korig. Kezdés 8.00 órakor, ered-
ményhirdetés 14.00 órakor. További programok:
kötélhúzás, zsákbanfutás, íjász bemutató, gólya-
lábon járás. Játszósátrak kicsiknek és nagyok-
nak. 

TANy:
Falunappal egybekötött gyermeknap 
2012. június 9, szombat
Program:
09.00 Kerékpár ügyességi verseny
10.00 Aszfaltrajz
10.30 Íjász- és céllövő verseny
11.00 Lovasbemutató – lovaglás
12.00 Airsoft bemutató és célbalövés
14.00 Megnyitó, majd kultúrműsor: Lila akác

éneklőcsoport, Amazons tánccsoport
15.00 Kis-Duna Menti Rockszínház 

„A retro hangulatában“ c. előadása 
16.00 Mir-mur és a kóbor macskák – zenés me-

sejáték. Happy Dance tánccsoport
17.00 Ifjúsági labdarúgómérkőzés
19.00 Térzene - közben tombolahúzás
20.00 Utcabál a Fortuna együttessel
22.00 Csonka Andreas a Megasztárból
23.00 Tűzijáték
A nap folyamán légvár és trambulin kicsiknek és
nagyoknak, kézműves foglalkozások és arcfes-
tés.
Étel és ital, árusok, kürtőskalácsos - a jó hangu-
lat biztosítva. 

DUNASZERDAHELy:
Az I. Historium Történelmi Napok június 15-én és
16-án, a dunaszerdahelyi Sárga Kastély udvarán
kerül megrendezésre. Hagyományőrző közép-
kori vásár, piaci forgatag, lovagi torna, egyéni
és csapatépítő hétpróba, autentikus kézműves-
sátrak, páncél- és fegyverkiállítás, középkori
gyermekjátszóház, apródok standja, harci arc-
festés, nagy lakomák, történelmi előadások, író-
olvasó találkozók, akciós történelmi könyvvásár
és élő népzene várja a látogatókat mindkét nap.
Az állandó látványosságok mellett pedig válto-
zatos programok várhatók a kastély udvarán és
belső termeiben. Napi jegy: 2 euró, kétnapos
jegy: 3 euró, korabeli ruhában a belépés ingye-
nes!

hÉtfő, június 4
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5.55 Ma reggel 9.05 Rocca parancsnok 10.00 A L'art pour l'art Tár-
sulat műsora 11.00 Párizsi helyszínelők 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Marslakók 14.00 Négy szellem
14.55 Angyali érintés 15.45 Capri – Az álmok szigete 16.45 MM. A
megoldások magazinja 17.35 Everwood 18.20 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.12 Marslakók
20.40 Kasszasiker 21.30 DTK 22.25 Az ESTE 23.00 A velencei kalmár 

9.00 Zöld 7-es 9.01 Patrick, a postás, 6. 9.10 Tinga Tinga mesék 9.25
Enid Blyton  9.55 A Nyereg Klub, 58. 10.20 Lizzie McGuire 10.45 Af-
rika 11.00 Magyar retro 12.01 Hírek 12.25 Homokzene mesék 12.40
Másfélmillió lépés Magyarországon 13.15 Zegzugos történetek 13.45
1100 év Európa közepén 14.10 2-s Retro 15.05 Európa pályaudvarai
15.35 MacGyver 16.20 Enid Blyton  16.50 A Nyereg Klub17.15 Lizzie
McGuire, 59. 17.40 Elit gimi 18.35 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! 22.25 Hogy volt?!...

7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-
Nézet  10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Pannon expressz
11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hagyaték
14.45 Határtalanul magyar 15.10 Lyukasóra 15.40 Hazajáró 16.20 Tér-
kép 16.50 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Fekete város 20.00 Esős vasárnap Magyar film (ff.) 21.40 Hírek
21.45 Dunasport 21.50 Kultikon 22.45 Müpart – Wagnerest a Művé-
szetek Palotájában

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Teleshop 10.30 EZO TV 12.00
Blues Brothers – A blues testvérek  14.20 Marina, 80. 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem, 68. 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.15 Drakula halott és élvezi.  23.00 Aktív

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem
rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden
titkai, 100. 14.20 Az értelem diadala 16.15 Marichuy  17.20 Teresa.
18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30
Tiszta játszma  23.25 Totál szívás 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő  13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek 18.05 McLeod lá-
nyai 19.05 San Francisco utcáin 20.00 NCIS  21.00 Poirot: Gyilkosság
az Orient expreszen. Ang. krimi 23.00 Frank Riva 

13.20 Dűne.  3/3. 15.20 A fösvény 16.50 Bűnvadászok.  19.00 A kí-
vülálló 21.00 Tökéletes katona. Am. akciófi lm 23.00 Inferno. 

VIASAT
7.30 Gyilkos sorok  8.25 Nyomtalanul 9.20 Doktor House  10.15 A sze-
relem hullámhosszán 12.15 A dadus 13.10 A médium  14.05 Shark
15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
17.40 Nyomtalanul 18.30 Vérmes négyes 19.20 Jóbarátok  20.25
Doktor House  21.20 CSI: New York-i helyszínelők  22.10 CSI: A hely-
színelők  23.05 Nikita 

STV :1
7.45 A világ képekben 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 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek
16.00 Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem  17.20 Szakácspárbaj 17.50
Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 9. a osztály 20.40 Családi vetélkedő 21.35 Doktor House
22.20 Hírek 22.40 Őrült szerelmesek 23.35 Szemtől szemben

STV :2
9.00 Nők klubja  10.25 Magyar magazin 10.50 Hírek magyar nyel-

ven 11.00 Fókusz 11.35 Dizájn 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor
13.10 Mária Královičová emlékei  13.40 Ügyintézés 14.10 Rendőr-
ségi magazin 14.35 Egyházi magazin 15.00 Trezor 15.40 Vadszm-
agazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Kvartett 17.30
Körzeti híradók 18.00 Édenkertek 18.30 Mese 19.00 Hírek 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Felszabadítók 20.45 A tudomány
spektruma 21.15 A tudomány Európában 21.30 Kommentárok
22.05 Az est témája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Két pasi – meg egy kicsi 9.05 Rex felügyelő  11.00
A tűz markában  12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a ket-
tőre 14.25 Hírek 14.30 Cobra 11 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 15.55
Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Szere-
lem és büntetés 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A
farm 21.45 Rendelő a rózsakertben  23.00 Híradó 23.25 Cobra 11 

JOJ
7.20 Híradó 7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A

nagy házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr.
Csont 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 

6.55 Ma reggel 9.00 Euro 2012. Lengyelország- Görögország 10.00
Delta 10.30 Múlt-kor 10.55 Tetőtől talpig 11.30 Most a Buday! 12.01
Hírek 12.05 Zöld Tea 12.35 EURO 2012. Oroszország- Csehország,
összefoglaló 14.20 Doc Martin 15.10 Tengerre magyar: irány a Bala-
ton! Szezonnyitó Siófokon 16.05 Gasztroangyal 17.05 Luxor-show
17.30 EURO 2012. Hollandia– Dánia mérkőzés 20.00 Híradó este
20.20 Időjárás 20.25 EURO 2012. Németország– Portugália mérkő-
zés 21.40 Szeretettel Hollywoodból 22.50 EURO 2012 – összefoglaló
23.25 Forma-1. Kanadai Nagydíj, időmérő edzés

6.50 Népmesék 7.45 Marco és Gina  8.05 Tinga Tinga mesék 8.20 Ge-
ronimo Stilton 8.40 Patrick, a postás 9.00 Sandokan 9.25 Enid Blyton
9.50 Nyereg Klub, 78/60. 10.15 Lizzie McGuire 10.40 Biciklitúra 11.05
„Érték! Értem!?“ 12.02 Marslakók 14.15 Mikrobi. Rajzfilm 14.25 Ke-
ménykalap és krumpliorr 15.20 Égigérő fű Magy. film 16.40 Öveges
16.50 A hangyák mindent tudnak 17.05 Mi csoda 17.30 Tinga Tinga
meséi 17.45 Geronimo Stilton 18.10 Forma–1-magazin 18.40 Forma–
1. 20.23 Híradó 20.45 Melissa és Joey 21.05 Waczak Szálló  21.40
Munkaügyek – IrReality Show 22.35 Jó zsaru, rossz zsaru

7.10 Gyermekhangok Európáért 8.00 Magyarország 2000 8.45 Duna
anzix 9.05 Daktari 10.00 Zarándokutakon 10.30 Világ–Nézet 11.00
Élő világegyház 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Száműzött ma-
gyar irodalom 12.45 Vannak vidékek 13.15 Heuréka! Megtaláltam!
13.50 Sírjaik hol domborulnak 14.15 Talpalatnyi zöld 14.45 Pannon
expressz 15.15 Hagyaték 15.45 Kulisszatitkok 16.15 Húsvéti parádé
Am. film 18.00 Híradó, sport 18.30 Hogy volt?! 19.30 Goldoni: Chi-
oggiai csetepaté. Színháziközvetítés 21.20 MÜPA- Binder Károly szer-
zői estje a Művészetek Palotájában

6.25 TV2-matiné 10.55 Egyik kutya, másik nem! 11.25 Babavilág
11.55 9 hónap 12.25 Én is szép vagyok 12.55 TopSpeed 13.25 Autó-
Guru 13.55 Sheena, a dzsungel királynője 14.55 Bűbájos boszorkák
15.55 Rejtélyek kalandorai. 16.55 Sas-Kabaré 17.55 Nagy takarítás
Valóságshow 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 A Szépségki-
rálynő 21.05 Dirty Dancing 2. 22.50 Luxusdokik 23.50 A médium 

7.00 Kölyökklub 10.00 Beyblade 10.25 Asztro-show 11.20 Törzsutas
11.55 Autómánia 12.30 Édes drága titkaink  13.30 Lost – Eltűntek
14.30 Chuck 15.35 Agymenők 16.35 Modern tündérmese. 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Maverick 22.00 Még drágább az életed!

STORY TV
7.15 Anne, 16. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.45 Alpesi Klinika.
15.30 Rex felügyelő 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 9. 17.30 Lassie
18.00 Folytassa, főnővér! 20.00 Ed TV.  22.00 TV játék. Am. vígjáték 

13.15 Folytassa, nővér! Ang. vígjáték 14.55 Most kapd el, Jack!  16.55
Siegfried, a baromarcú lovag 18.35 Totál turbó 21.00 Téglatesó
22.35 Agyamra mész! Am. vígjáték

VIASAT
7.05 Véznák kontra dagik, 12. 8.00 Főzz élőben Gordon Ramsayvel, 6.
9.00 Columbo: Zavaros vizeken. Am. krimi 10.55 Irány Colorado 2.
13.10 Lucky Luke  14.50 Candleford-i kisaszszonyok 16.55 Angyalok
városa Am. filmdráma 19.00 Ha eljön Joe Black 22.30 Darwin-díj –
Halni tudni kell! Am. vígjáték

STV :1
6.00 Szlovákia képekben 6.20 Hírek, sporthírek 7.10 Maja, a méhecske
7.35 Pinocchio 8.00 Fidlibum meséi 8.30 Sportvetélkedő 8.55 Találd
ki, ki hívott meg 9.30 Családi vetélkedő 10.25 Ördögfiókák Szlov. film,
12.35 9. a osztály 13.10 Autószalon 14.05 A szerelem korszakai 15.55
Hatalmas aranyos  17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó, sport 20.00 Időjárás 20.10
Postaláda 21.15 Fekete oroszlán Osztrák film 22.45 Sporthírek

STV :2
9.15 Utak 9.40 Ügyintézés a hivatalokban 10.10 Lakótelepi gondok
10.35 Tudomány és technika 11.10 Fehér hollók 12.05 Tizenkettő
után öt perccel. Ifjúsági vitaműsor 13.00 Ivan Mistrík emlékére. Zojka
és Valéria. 14.05 Idősebbek klubja 14.30 Kapura 15.15 Farmergazda-
ságok 15.30 Tesztmagazin 15.45 Kézilabda világbajnoki selejtező. Élő
17.30 Labdarúgó Eb 2012. Hollandia-Dánia 20.00 Nemzetiségi hírek
20.10 Labdarúgó Eb 2012. Németország–Portugália mérkőzés 22.45
Szlovákok a nagyvilágban 23.10 Labdarúgó Eb 2012  23.35 Retróúj-
ság 23.50 Csehszlovák filmhét 23.55 Ketten a hullámban. Fr. dok.film

MARKÍZA
7.25 Szörfös nindzsák  9.00 Jóbarátok 9.55 Csehország és Szlovákia
hangja – a döntő 13.15 Nemzetbiztonság Bt 15.05 Ocean‘s Thirteen
– A játszma folytatódik 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.20 Hírek 18.25
A társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00
Sport 20.15 A farm 21.20 Véres gyémánt 

JOJ
8.15 Arthur és a villongók 10.25 Nagy durranás 12.15 Nagy durranás
14.05 252-es kód – Katasztrófa Japánban 17.05 Rossz döntés
Kanad.-am. thriller 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek
20.20 Összeesküvés Am. akcióthriller 22.35 Arctic Blast r

6.55 Ma reggel 9.10 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 In-
telem 10.15 A zsidó konyha 10.40 Kérdések a Bibliában 10.55 Re-
formátus magazin 11.30 Református egység – Vajdaság 12.01
Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Út Londonba... 13.05 EURO
2012. Hollandia– Dánia mérkőzés, összefoglaló 14.05 EURO 2012.
Németország– Portugália, összefoglaló 15.10 Magyarország –Nor-
végia férfi kézilabda vb-selejtező 17.15 EURO 2012. Spanyolország-
Olaszország mérkőzés 19.55 Forma-1. Kanadai Nagydíj, a futam
22.25 Hírek, sporthírek 22.50 EURO 2012. Írország– Horvátország
mérkőzés

9.00 Égigérő fű Magy. film 8.50 Mikrobi 10.20 Futrinka utca 10.40
Vackor az esőben 10.45 Fele királyságom 11.05 Az öreg bánya titka.
Tévésor., 5/1. 11.35 Öveges 33, 20/3. 11.45 A hangyák mindent
tudnak, 10/5. 12.15 Katolikus krónika 12.40 Tanúságtevők 13.05 In-
telem, 2. 13.15 A zsidó konyha 13.55 Református magazin 14.30
Református egység. Vajdaság 15.05 Az aranyrózsa barlangja 2. ,
2/1. 16.40 Nagyon zene válogatás 17.35 P@dtársat keresünk, 11/9.
18.35 Tinga Tinga mesék 18.45 Geronimo Stilton II., 17/9. 19.10 4
összeesküvő és 1 temetés – I., 10/6. 20.00 Híradó, sport 20.10 Doc
Martin I., 6/2. 21.00 Őszi szonáta Svéd filmdráma 22.30 Forma–1.
Kanadai Nagydíj, a futam

6.25 Az ördögszántotta hegy 6.55 Megbocsáthatatlanul szeretem a
földet – Beszélgetés Mészöly Miklóssal Magyar dok.film 7.40 Ibsen:
Nóra. Magyar tévéfilm 9.10 Másfélmillió lépés Magyarországon 10.00
Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Evangélikus istentisztelet Hét-
faluból 12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző 12.45 Akadálytalanul 13.15 Csel-
lengők 13.40 Határtalanul magyar 14.10 Szerelmes földrajz 14.45
Hazajáró 15.15 A peleskei nótárius. Magyar tévéfilm 16.20 A beszélő
köntös Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hír-
mondó 19.00 Önök kérték 20.00 Doktor Zsivágó Am. film, 2/2. 21.45
Klubszoba 22.45 Dunasport 23.00 Suttogások és sikolyok. Svéd film

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés; Bajkeverő majom; Fifi
virágoskertje; Roary, a versenyautó; Eperke legújabb kalandjai;
Chuggington; Kedvenc kommandó; Beyblade 9.20 Nagy Vagy!
10.20 Beyblade 11.15 EgészségMánia 11.45 Kalandjárat (ism.) 12.15
Borkultusz 12.45 Stahl konyhája 13.15 Több mint TestŐr 13.45 A ki-
választott – Az amerikailátnok, 22. 14.45 Monk – Flúgos nyomozó
III., 51. 15.45 Bűbájos boszorkák V., 120. 16.45 Dirty Dancing 2. Am.
zenés film 18.30 Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Rumlis va-
káció Am.-ang.-ném. vígjáték 22.00 Árnyék nélkül. Am.- ném. akci-
ófilm

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsu-
tas 12.10 Tuti gimi V., 7. 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek I., 16.
14.00 Maverick. Am. kalandfilm (ism.) 16.35 Bagolyvédők. Am. ka-
landfilm 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11, XIII., 4.: Két nőt, anyát és lá-
nyát üldözik az autópályán. Semir és új társa megpróbálják
megállítani őket, de az őrült hajsza hatalmas tömegkarambolt
okoz. 20.05 Az utolsó gyémántrablás. Am. akcióvígjáték 22.00
Kobra. Am. film 

STORY TV
13.45 Miss Marple – Királyok és kalandorok. Ang. krimi 15.30 Rex
felügyelő, 10. 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 10. 17.30 Lassie, 40.
18.00 Szerelmi hadviselés. ang. vígjáték 20.00 Poirot. A Styles-i rej-
télyes eset. Ang. krimi 22.00 Hollywoodilidércnyomás Am.–ang. víg-
játék 0.00 TV játék. Am. vígjáték

12.45 Téglatesó. Am. akcióvígjáték 14.20 Száguldás gyilkosságok-
kal. Am. akcióvígjáték 16.30 ...és megint dühbe jövünk. Ol. akció-
vígjáték 18.45 Valami Amerika. Magy. vígjáték 21.00 Speciális
alakulat. Kanad. akciófilm 22.40 A vadász. Am. horror

VIASAT
7.20 Szex és New York IV., 51-52. 8.15 Anya, csak egy van!, 8. 8.45
EgészségŐr! 24. 9.15 A nagy házalakítás III., 87-88. 11.05 Trendkö-
zelben, 41. 11.35 Ha eljön Joe Black Am. filmdráma (ism.) 15.00 A
vörös Pimpernel Ang. sor., 2–4. 17.00 Wimbledon – Szerva itt, sze-
relem ott Ang.-fr. vígjáték 19.00 Négy esküvő 2., 15. 20.00 CSI:
Miami helyszínelők X., 215. 20.55 A célszemély I., 2. 21.50 Óvszer-
háború Am. vígjáték 23.30 Életem értelme Am. filmdráma

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.30 Sportvetélkedő 9.00 A
rejtelmes sziget, 13/7–8. 10.00 Ushuaia IV. – Botswana. Fr. sor.
11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő. Vita 13.00 Agatha Christie: Holttest a könyvtár-
szobában Ang. krimi 14.45 Menj és ne búcsúzz el. Csehszlov. film
16.15 Úton. Tajvan 16.40 Postaláda (ism.) 17.45 Irány a kert! 18.20
Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Labdarúgó
Eb. Írország– Horvátország mérkőzés 22.45 Sporthírek 22.55 Lab-
darúgó Eb – összefoglaló 23.15 Agatha Christie: Holttest a könyv-
társzobában. Ang. krimi (ism.)

STV :2
8.50 Farmergazdaságok (ism.) 9.05 Tesztmagazin 9.15 A nyitrai vár
– a katolikus egyház élő öröksége 10.00 Katolikus szentmise 12.00
Film a filmről Kék tigris 12.20 Kenderice Mesejáték 13.40 Egyházi
magazin 14.10 A szó 14.25 Východná-i Folklórfesztivál 2011 16.00
Kísérleti kutya Tévéjáték 16.35 Film a filmről Nicky családja 16.50
Őrangyalok 17.20 Esti mese 17.30 Labdarúgó-vb 2012. Spanyolor-
szág- Olaszország 19.55 Forma-1. Kanadai Nagydíj, a futam, élő
22.05 A főszerepben: Mária Královičová Cseresznyéskert Tévéjáték

MARKÍZA
7.10 Kata és megint a kísértetek. Csehném.- osztr. film 8.45 Desz-
kások Am. vígjáték 10.50 Szupercsajok akcióban, 22/18. 11.45
Pretty Little Liars Am. sor., 22/7. 12.40 A Markíza kulisszatitkai
13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek
14.10 Mr. Bean 14.30 Hírek 14.35 Válótársak. Ang.– ném.–ír vígjáték
Fsz.: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Michael Sheen 16.30 Hírek
16.35 Egy dühös asszony naplója Am. filmvígjáték 19.00 Híradó
19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 Alkonyat. Am. vám-
pírfilm 22.50 A nyakörv. Am.-fr.- ang. akciófilm

JOJ
6.35 252-es kód – Katasztrófa Japánban Jap. akcióthriller (ism.)
9.20 Nagy durranás II. Am. filmparódia 11.10 Egy csodálatos csa-
lád. Am. sor., 20/17–18. 13.05 Összeeskövés Am. akcióthriller 15.20
Arctic Blast – Amikor megfagy a világ. Ausztrál-kanad. thriller (ism.)
17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó,
sport, időjárás 20.20 Titanic. Am. katasztrófafilm
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Maverick • 19.30 • rtl KlUB
A vadnyugati pókerbajnokságon fél-
millió dollár a díj, Maverick (Mel Gib-
son), a hamiskártyás is részt vesz az
eseményen. De színre lép a konku-
rencia a csinos Annabelle (Jodie
Foster) személyében.

rumlis vakáció • 20.05 • tv2
A Munro-família a várva várt
Hawaii vakációra készül, ami-
kor a családfő (Robin Williams)
ultimátumot kap főnökétől: meg
kell jelennie egy coloradói meg-
beszélésen, különben búcsút
mondhat a munkájának.

őszi szonáta • 21.00 • M2
Charlotte (Ingrid Bergman), a
világhírű zongorista évek óta
nem látta lányát, Evát (Liv Ull-
mann), aki egy lelkész felesége
lett. Ő gondozza értelmi fogya-
tékos húgát, akit még az anyja
adott intézetbe.

9.05 Calder – A levegő szobrásza Fr. dok.fi lm 10.00 DTK  10.55 Te-
tőtől talpig 11.30 Szeretettel Hollywoodból 12.01 Híradó, sporthírek
12.25 P’amende Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Marslakók, 67. (ism.)
14.00 Kasszasiker  14.45 Angyali érintés 15.35 Capri – Az álmok szi-
gete 16.30 Ünnepi beszélgetés a 70 éves Schmitt Pállal 17.05 Lab-
darúgó Eb 2012. Lengyelország-Görögország 20.00 Híradó 20.20
Időjárás 20.25 Labdarúgó Eb 2012. Oroszország- Csehország 22.50
Az ESTE 23.25 EURO 2012 - összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Zöld 7-es 9.01 Patrick, a postás, 7. 9.10 Tinga
Tinga mesék 9.25 Enid Blyton  9.55 A Nyereg Klub 10.20 Lizzie McGu-
ire 10.40 Zsigmond király ajándéka 11.00 Magyar bulizene 12.01 Hírek
12.25 Napló 12.25 Hogy volt?!... Béres Ilona televíziós munkái 13.35
Bolond és szörnyeteg 15.00 Európa pályaudvarai 15.30 MacGyver
16.20 Enid Blyton 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Lizzie McGuire 17.35 Elit
gimi 18.30 Patrick, a postás 18.45 Tinga Tinga mesék 19.00 Capri –
Az álmok szigete 20.00 Híradó  20.20 Angyali érintés 21.05 Telepó-
dium  22.00 Motorsport magazin 22.25 A velencei kalmár 

7.30 Híradó 7.35 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Hogy volt?!
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 10.55 Csellengők 11.25 Térkép 12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Mindennapi hősök (ism.) 14.45 Ar-
célek 15.10 Munka-Társ  15.40 Heuréka! Megtaláltam! (ism.) 16.20 Tér-
kép 16.50 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Ménes élet 20.00 Beszterce ostroma 21.20 Hírek 21.20 Dunasport
21.30 Kultikon 22.25 Törzsasztal 23.20 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember.  14.20 Marina, 81. 15.20 Doktor
House  16.20 Csoda Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem, 69. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban, 1875–
1876. 21.15 Derült égből Polly Am. vígjáték 23.00 Aktív (ism.)

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Ruffian, a csodakanca.
Am. fi lm 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle20.10
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: Miami helyszínelők 22.35 Gyil-
kos elmék  23.45 Gyilkos elmék 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere, 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek. 18.05 McLeod
lányai IV., 31. 19.05 San Francisco utcáin 20.00 Poirotnovellák 21.00
Született feleségek 23.00 Doktor Addison, 20.

13.35 Molly és Emily 15.15 Gyémánt könnyek 17.15 Metró. Fr. krimi
19.15 Yamakasi 2.  21.00 Fuss az életedért! Am. akciófi lm 22.40 Hu-
ligánok – Green Street Hooligans. 

VIASAT
7.45 Gyilkos sorok  8.35 Nyomtalanul 9.30 Doktor House 10.20 Co-
lumbo: Hajnali derengés 12.15 A dadus  13.10 A médium 14.05 Shark
15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
17.40 Nyomtalanul  18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25
Doktor House 21.20 Angyalok városa 23.25 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 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 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos szerelem
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák  22.10
Éjszakai hírek 22.23 Sporthíradó 22.30 Fekete pillangó 

STV :2
10.55 Hírek magyarul 11.05 Fókusz – jog 11.40 Édenkertek II. Marokkó
(ism.) 12.10 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Örökzöld meló-
diák 13.25 Idősebbek klubja 14.00 Kvartett 14.25 Gyógyászat 15.30 A
szered-galgóci vízmű  15.55  Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Mun-
kapiac 17.05 Tajvani barangoló 17.30 Mese 17.45 Labdarúgó Eb 2012.
Lengyelország–Görögország mérkőzés 20.10 Japán mozaik Dok.fi lm
20.30 Labdarúgó Eb 2012. Oroszország–Csehország 22.45 Szlovákok
a nagyvilágban. Dok.film 23.10 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló 

MARKÍZA
8.50 Rex felügyelő 10.40 Jesse Stone: Halál a paardicsomban 12.25
Hírek 12.30 Sue Thomas: FBI. 13.30 Egyről a kettőre 14.00 A farm
15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00 Szerelem és büntetés, 124/10.
19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 A farm.
21.35 Nemzetbiztonság Bt. 23.25 Huligánok. 

JOJ
7.15 Híradó 7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A
nagy házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont I.,
22. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők VII. Am. krimisor., 6. 15.00
Éden Hotel 16.00 Hivatásosok II., 12. 17.00 Híradó 17.30 Nyeremény-
játék 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 A leskelődő Am. thriller 22.30 Éden Hotel 23.30 Éjszaka a pa-
radicsomban. 
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Derült égből polly • 21.15 •tv2
Reuben  kockázatelemző menedzsert
imádott hitvese megcsalja a nászúton.
Jöhet ennél rosszabb? Bizony, egy
másik nő! Polly alaposan felforgatja
Reuben tervezett életét.

Új tanerő érkezik a gimnáziumba, a
csinos és fiatal Pali (Mécs Károly).
Felbolydul az iskola, minden lány a
sármos tanár úrba szerelmes, ki-
véve az iskola éltanulóját, Balázs
Ágit (Polónyi Gyöngyi).

esős vasárnap • 20.00 • DUNA

Keresztes nem cáfol, Baricz kiakadt
Lassan két hete, hogy megírták, Keresztes Ildikó

és Baricz Gergő között több van egyszerű barát-
ságnál. A mentor azonban nem is akar reagálni a vá-
dakra, tehát nem cáfolja, hogy viszonya van a nála 26
évvel fiatalabb mentoráltjával, ahogy azt a Blikk ko-
rábban megírta. A rajongók kérdéseire sem vála-
szolt, akik egyre értetlenebbül állnak a történet előtt.
Azonban úgy tűnik, Baricz Gergőnél betelt a pohár.
Ő a Facebook oldalán fakadt ki. „Na de most mehe-
tek vissza ezek közé a ki...ott újságírók közé, akik
még meg sem kérdeznék, hogy „Te Baricz? tényleg
együtt vagy mentoranyáddal?“ Hanem már PÁRként
emlegetnek. Nekik üzenem: ... nem ... nem vagyunk

együtt... Ildikóval nem... vérszerinti édesanyukátokkal... IGEN?“- írta az X-
Faktor felfedezettje közösségi oldalán, ahol végérvényesen pontot tett a fel-
tételezések végére. 

„ez Cseh lászló olimpiája lesz!“
Turi György szerint tanítványa Londonban

olyan eredményeket érhet el, amilyeneket
eddig nem tudott. „Megbeszéltük, hogy ez az
ő olimpiája lesz. Vele másként kell bánni,
mint a fiatalabbakkal, hiszen 27 éves lesz.
Az a vágya, hogy olimpiai bajnok legyen, és
most az ő érzéseit, intuícióit helyezzük elő-
térbe“ - mondta Turi. Cseh hangsúlyozta,
most újszerű felkészülést vezettek be. Egy-
részt a korábbiakhoz képest más típusú
tornagyakorlatokat végez, azaz olyan izom-
csoportjait erősíti, amelyek gyengébbek a
riválisokénál, másrészt sokkal jobban fi-
gyel a regenerálódásra. A véréből mért
adatok alapján azonnali visszajelzést kap a terheléséről, és kiderül,
mit kellene másként csinálnia. Edzője jelezte: ők nem Michael Phelpsben
vagy Ryan Lochteban gondolkodnak, hanem időeredményekben. „Laci jó
úton halad, tisztességesen, becsületesen dolgozik, és hiszem, hogy meg
fog úszni olyan időket, amiket eddig nem“ - tette hozzá Turi.



www.chevrolet.sk

HoffEr, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01  Komárno, 
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

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

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

Akció

Akció

Eredeti ár: 16 770 €

Akciós ár: 13 770 €

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



Kézilabda

SSPPOORRTT  
Folytatás a címlapról

Sajnos, ez a fertő már régen meg-
támadta labdarúgásunkat, legfőbb
ideje volt tehát, hogy legalább némi
tisztulás vegye kezdetét. Mint olyan,
ez is áldozatokkal jár. Úgy látszik, eb-
ben az esetben a két pályán lévő csa-
pat lesz kénytelen felvállalni az áldo-
zati bárány szerepét. Igen, mind a
kettő, mert a következményeket kö-
zösen kell felvállalniuk. A marcelházi
fakó elesett a magasabb osztályba
feljutás lehetőségétől, a tanyiak pedig
nagyot ártottak csapatuk általános
megítélésének. Az ismert reklám-
szlogent felhasználva – „ez a műsor
nem jöhetett volna létre…”, ha a mér-
kőzés játékvezetője csak némileg is
igyekezett volna pártatlan maradni.
Őt is lehetne egy kis jóindulattal ál-
dozati báránynak nevezni, de ebben
az esetben tekintsünk el a mártírom-
sággal való megbélyegzéstől. Tény,
hogy egy olyan folyamat vette kezde-
tét – reményeink szerint –, amely rá-
mutat az egyes klubok, a TLSZ, azok
vezetőinek, játékvezetőinek, ellen-
őreinek hiányosságaira és felelőssé-
gére. Mert ebben az esetben vala-
mennyien „sárosak”, ideje tehát ki-

mosakodás helyett megmosakodni. 
Néhány órával a találkozó után a vi-

lághálón is megjelent a mérkőzést
összefoglaló videó, amely később fu-
tótűzként terjedt az egész világba.
Hozzáértők és nem hozzáértők egya-
ránt döbbenetüket fejezték ki a látot-
takon. Magyarul, a Komáromi Területi
Labdarúgó Szövetség által irányított
bajnokságok percek alatt világhír-
névre tettek szert. Nagyon szomorú
és sajnálatos hírnévre. A játékvezető
is tudott a mérkőzés rögzítéséről, ám
ennek ellenére úgy viselkedett,
mintha nézők és kamerák nélküli ta-
lálkozót vezetett volna. Ezt nem lehet
másnak, mint pofátlanságnak ne-
vezni. Nem tudni, mi késztette őt a ta-
lálkozó ilyetén megcsúfolására, ezt
az arra hivatott szerveknek kell meg-
állapítaniuk. És ezt a játékvezetőt kí-
nálta fel a TLSZ a Kerületi Labdarúgó
Szövetségnek, magasabb osztályú
bajnokságok irányítására(!?) A mér-
kőzésnek természetesen volt szövet-
ségi ellenőre is, aki egykori játékve-
zetőként, később szövetségi ellenőr-
ként egyaránt, elegendő tapasztalat-
tal kell, hogy rendelkezzen. A mérkő-
zés játékvezetőjének működését
ezen a találkozón, hét és feles foko-
zatú teljesítményre „taksálta” a tíz fo-
kozatú skálán, ami nem számít iga-
zán jó értékelésnek ugyan, de nem is
elmarasztaló. Akiben erről nem a
külső befolyásolás gyanúja merülne
fel elsőként, az még soha nem volt fo-
cimeccsen, vagy nem látta a mérkő-
zésről készült felvételt. 

A tanyi klub vezetőségi tagja és
mecénása, Adamek Tamás, határo-
zottan elutasít mindennemű gyanú-
sítgatást a mérkőzés kapcsán. „Olyan
mérkőzés volt mint a többi, bár lé-
nyegesen nagyobb volt a tétje. Talán
ebből is adódott az idegesség, ami
gyakran von maga után szabályta-
lanságokat. Ezekből volt bőven mind-
két oldalon, így nem igaz, hogy csak
a vendégeknek voltak sérült játéko-
sai. Azt azonban szeretném leszö-
gezni, hogy valamennyi szabályta-
lanságnál megszólalt a játékvezető
sípja. Más kérdés, hogy egyes sza-
bálytalanságokat miként torolt meg,
ennek megítélése csak és kizárólag
rá tartozik. Legnagyobb hibának azt
tartom, hogy játékosaink nagyon sok
helyzetet kihagytak, hiszen ha több
góllal nyerjük ezt a rangadót, ma
senki nem kételkedhetne a mérkőzés
tisztaságában. Nem tartom tisztessé-
gesnek, hogy a találkozó kapcsán
egyfajta kiközösítési folyamat kezdő-
dött csapatunkkal szemben, mert mi
nem követtünk el semmilyen főben-
járó bűnt. Ellenfeleink is tudják, hogy
jó csapattal rendelkezünk, tehát a ta-
bella első helyét nem érdemtelenül

foglaljuk el” – mondta el Adamek Ta-
más.

Ferenc Gergely, a mérkőzés já-
tékvezetője: „Nagyon kemény mér-
kőzés volt az tény, de sietek hozzá-
tenni, hogy mindkét csapat részéről,
tehát azt állítani, hogy csak a hazaiak
szabálytalankodtak, szemenszedett
hazugság. A mérkőzés ellenőre fi-
gyelembe véve a mérkőzés nehéz-
ségi fokozatát, elégedettségét fejezte
ki a játékvezetéssel, bár néhány
apróbb hiányosságra felhívta a fi-
gyelmemet. Mérkőzés után mindkét
csapat játékosai rendben hagyták el a
pályát, komolyabb sérülésekről senki
nem beszélt, csak a sajtóból értesül-
tem néhány játékos állítólagos kór-
házi ápolásáról. Ez az idényem egé-
szen jól sikerült, az év folyamán több
klub is dicsérően nyilatkozott bírói te-
vékenységemről, ezért is meglepett
ez a nagymértékű, véleményem sze-
rint alaptalan támadás. Soha nem ál-
lítottam magamról, hogy nem követek
el hibát a pályán, de a félreérthető
vádaskodásokat kategorikusan visz-
szautasítom” – mondta el Ferenc
Gergely játékvezető.      

Múlt kedden Nagy Ferenccel, a
TLSZ elnökével egyeztettünk időpon-
tot egy rövid interjúra, akinek szeret-
tünk volna több idevágó kérdést fel-
tenni. Egyrészt az említett mérkőzés
kapcsán, másrészt az egyre többször
felmerülő, bundagyanús mérkőzések
„kezeléséről” a szövetség részéről.
Az ő kéréséhez igazodva, múlt pén-
teken kellett volna létrejönnie a talál-

kozónak… de nem jött létre. Néhány
perccel a megállapodott időpont előtt,
telefonon közölte velünk, hogy egyéb
elfoglaltságára való tekintettel nem
tud megjelenni az interjún(!?), és
Csepi Nándorhoz, a TLSZ szóvivő-
jéhez irányított bennünket.  Ő a kö-
vetkezőket mondta el a nagy vitát ki-
váltó találkozó kapcsán: „Ma este
(pénteken - a szerző megjegyzése)
fogja a végrehajtó bizottság elemezni
a mérkőzés felvételét, döntés csak
ezután születik. Az eddigi tényállás
alapján, a mérkőzés játékvezetője az
idény végéig már nem vezethet mér-
kőzést, és három tanyi játékos is „pi-
henni fog” az ügy teljes kivizsgálá-
sáig.  Ezek még nem végső dönté-
sek, minden a ma esti elemzés függ-
vénye. Ami még Ferenc Gergely já-
tékvezető személyét illeti, meg kell
mondani, hogy jelölése erre a fontos
találkozóra bizalmunk jele is volt, hi-
szen eddig nem voltak semmilyen pa-
naszok személyére, sőt, több klub is
dicsérően nyilatkozott játékvezetői
ténykedéséről” – mondta el lapunk-
nak Csepi Nándor.  

A történet tehát még messze nem
ért a végéhez. Az a történet, amely
már messze nem csak a Tany – Mar-
celháza „B” találkozóról szól. Járá-
sunk labdarúgása huzamosabb ideje
nagyon beteg. Gyanú van, bizonyí-
ték nincs, és ez elegendő ahhoz,
hogy szőnyeg alá seperjünk olyan
dolgokat, amelyeket nyilvánosan kel-
lene elítélni. És nemcsak magát a
tényt, de azokat is, akik annak az elő-

idézői. Maga a bunda már-már elfo-
gadott tényező a labdarúgásban, na-
gyon sok helyen megmosolyogják,
naivitással vádolják azt az embert,
aki a sport tisztaságáról beszél. Min-
denkinek csak akkor fáj, amikor ép-
pen ellene irányul a megaláztatás.
Egy héttel később aztán ugyanaz tör-
ténik fordított irányban, de akkor,
mintha már rendben lennének a dol-
gok. És így megy ez hétről - hétre,
idényről - idényre. A szövetségek ked-
venc nótája pedig hangzik tovább:
”Adjatok bizonyítékot, majd keményen
közbelépünk!” Nos, kedves szövet-
ségi illetékesek. Beosztásuknál fogva,
az Önök kötelessége kiszűrni a hiá-
nyosságokat, és levonni a legszigo-
rúbb következtetéseket. A klubok
azért fizetik a szövetségi ellenőröket,
hogy azok objektív képet adjanak
egy-egy találkozóról, a játékvezetők
ténykedéséről. Másik dolog a területi
labdarúgás történéseinek lekommu-
nikálása.  A teljes elzárkózás csak
további találgatásokra ad okot. En-
nek eklatáns példája a TLSZ elnöké-
nek „bujdosása” a média képviselői
elől. Megválasztása óta egyszer nyi-
latkozott, bár több esetben is meg lett
szólítva. Akkor megújulásról, fegye-
lemről, korrupció elleni harcról, a já-
tékvezetés javulásáról, a klubokkal
való jobb együttműködésről beszélt.
Most ezekkel a kijelentéseivel szeret-
tük volna szembesíteni, sajnos, nem
jártunk sikerrel. A többit már a klu-
bokra, a közvéleményre bízzuk…

Böröczky József 

Csak idő kérdése volt a botrány kirobbanása



RÉGIÓbAjNOKSÁG
Nagyölved – KFC 4:0 (1:0)
Strasser László, a KFC vezetőségi

tagja, és egyik támogatója: „Az első
negyedórában nagyon nekünkjöttek
a hazaiak, és volt mit tennünk, hogy
álljuk ezeket a rohamokat. Utána
azonban átvettük a kezdeménye-
zést, és 20 percen keresztül öröm
volt nézni játékunkat. Ekkor Kürthy
hagyott ki „ajtó-ablak” helyzetet,
majd egy kapushibát követően mi
kaptunk gólt. A második félidőben
történteket nehéz megmagyarázni.
Csapatunk teljesen összeomlott, fő-

leg a fiatal játékosok maradtak adó-
sak, hiszen érdektelenül, felelőtlenül
játszottak. Közülük Kürthyt, Kóšát és
Mészárost említeném elsősorban.
Amit a hazaiak a kapunk felé rúgtak,
az bement, helyenként úgy nézett ki,
mintha két osztállyal lejjebb játsza-
nánk a hazaiaktól. Győzelmük ilyen
arányban is megérdemelt, sőt, ha az
nagyobb lett volna, egy szót nem
szólhatunk. Egyedül Podlucký és
Antunovič nyújtottak jó teljesítményt,
ők mindent megtettek az ilyen ered-
mény elkerüléséért. Sajnos, meg kell
mondanom, hogy ezen a mérkőzé-
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Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 28 19 4 5 60:26 61
2. Neded 28 17 4 7 48:37 55
3. Šurany 28 16 4 8 61:29 52
4. Veľký Meder 28 16 3 9 47:34 51
5. Nový Život 28 13 5 10 52:40 44
6. ČFK Nitra 28 13 3 12 43:46 42
7. Vrakúň 28 13 2 13 55:38 41
8. Kolárovo 28 11 8 9 42:36 41
9. Dvory n/Ž. 28 11 8 9 55:53 41

10. Štúrovo 28 12 3 13 46:54 39
11. Sládkovičovo 28 10 7 11 49:44 37
12. Veľké Lovce 28 10 6 12 51:57 36
13. Váhovce 28 10 4 14 60:67 34
14. ViOn „B“ 28 9 4 15 47:63 31
15. Šahy 28 6 1 21 34:77 19
16. Horná Kráľová 28 3 4 21 30:79 13

V. LIGA
1. Želiezovce 28 20 1 7 72:29 61
2. Imeľ 28 17 3 8 80:47 54
3. Hont.Vrbica 28 15 6 7 50:24 51
4. Nesvady 28 15 4 9 58:39 49
5. Čaka 28 13 7 8 46:42 46
6. Kalná n/Hr. 28 12 7 9 42:30 43
7. Bešeňov 28 13 4 11 51:45 43
8. Bánov 28 12 3 13 40:39 39
9. Komjatice 28 12 3 13 44:48 39

10. Marcelová 28 10 7 11 51:38 37
11. Tvrdošovce 28 11 4 13 48:40 37
12. Kozárovce 28 10 6 12 46:53 36
13. Hurbanovo 28 8 7 13 35:59 31
14. Svätý Peter 28 9 2 17 39:79 29
15. Tlmače 28 7 3 18 29:60 24
16. Chotín 28 6 1 21 39:98 19

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 26 20 4 2 85:35 64
2. Keszegfalva 26 18 5 3 62:30 59
3. Perbete 25 16 3 6 66:35 51
4. Bátorkeszi 25 16 2 7 61:27 50
5. Šrobárová 25 13 3 9 55:40 42
6. Izsa 26 12 3 11 48:39 39
7. Dulovce 25 11 3 11 55:40 36
8. Búcs 25 11 2 12 60:51 35
9. Madar 26 9 4 13 45:57 31

10. Gúta „B“ 26 7 7 12 64:58 28
11. FK Activ 25 8 3 14 54:69 27
12. Lakszakállas 25 8 2 15 42:82 26
13. Nemesócsa 25 6 4 15 34:81 22
14. Pat 25 5 3 17 34:70 18
15. Vágfüzes /Kava 25 5 2 18 25:76 17
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Dunamocs 23 20 0 3 100:29 60
2. Tany 22 19 2 1 82:11 59
3. Marcelháza „B“ 24 19 1 4 116:34 58
4. Nagykeszi 23 12 2 9 56:37 38
5. Őrsújfalu 22 10 7 5 40:24 37
6. Bogya/Gellér 23 11 4 8 59:53 37
7. Nagysziget 22 10 4 8 35:46 34
8. Martos 23 9 2 12 43:54 29
9. Bogyarét 23 7 2 14 45:72 23

10. Csicsó 22 7 2 13 41:73 23
11. Dunaradvány 23 4 4 15 38:64 16
12. Megyercs 23 2 3 18 17:95 9
13. Ifjúságfalva 23 0 3 20 13:93 3

TERüLETI bAjNOKSÁG - IfjÚSÁGIAK
1. Nemesócsa 20 13 1 6 75:36 40
2. Hetény 22 13 0 9 68:44 39
3. Tany 21 11 2 8 52:43 35
4. Perbete 21 10 2 9 60:58 32
5. Dulovce 20 10 2 8 51:62 32
6. Lakszakállas 22 9 3 10 50:45 30
7. Keszegfalva 23 9 3 11 69:72 30
8. Őrsújfalu 22 9 2 11 64:53 29
9. Madar 21 4 1 16 40:116 13

TERüLETI bAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 17 14 2 1 67:11 44
2. Cs.-aranyos 17 12 3 2 96:35 39
3. Madar 17 11 2 4 79:22 35
4. Naszvad 17 7 3 7 58:26 24
5. Ímely 17 7 3 7 41:39 24
6. Perbete 17 7 2 8 63:65 23
7. Nemesócsa 18 6 3 9 26:53 21
8. Hetény 18 6 1 11 28:64 19
9. Tany 17 5 1 11 35:55 16

10. Keszegfalva 17 1 0 16 18:141 3

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

rályfa 3:0 (2:0), Vörös (11 m), Mol-
nár, Végh

Ez lett a vége a vendégek biztos
győzelmét beharangozó esélylatol-
gatásoknak. A hazaiakra szinte nem
lehetett ráismerni, tigrisként küzdöt-
tek, nem volt elveszett labda, egy-
szóval, most kell szomorúan vissza-
tekinteni az előző, elpuskázott mér-
kőzésekre. Bár az egész csapat di-
cséretet érdemel, két játékost min-
denképpen ki kell emelni. Ollé
Róbert a kapuban csodákat művelt,
míg a fiatal Molnár Balázs játéka,
szigorú mércével mérve is kiváló
volt. 

„Nem történt csoda, csak megkér-
tük játékosainkat, hogy játsszák a
focit legjobb tudásuk szerint. Nos,
ezek a fiúk ezt tudják, csak kár, hogy
ez hamarább nem jött elő” – mondta
el lapunknak Vitek Dusán, a hazaiak
helyettes klubelnöke.

TERüLETI bAjNOKSÁG 
Bátorkeszi – Lakszakállas 11:1

(4:1), Barton 4, Šátek 2, Cséplő Z.,
Cséplő T., Svitek, Dobai, Németh –
Inczédi T. 

„Egykapuztak” a hazaiak, a lak-
szakállasaiak szinte alig mentek át a
félpályán. Minden tiszteletet azon-
ban megérdemelnek, mert minden
problémájuk ellenére, vállalják a já-
tékot, és sportszerűen viselik el az
ilyen eredményeket is. 

Izsa – Madar 4:0 (0:0), Vörös 2,
Smolka, Zachar

Egy gyorsan felejthető első félidő
után, a második félidő utolsó húsz
percében nyújtott játékával ilyen
arányban is megérdemelten győz-
tek a hazaiak. 

Pat – FK Activ 3:8 (1:3), Lakatos
2, Barton – Csonka 4, Blaškovič 3,
Annus

„A vendégek szinte minden hely-
zetüket gólra váltották. Amint mi gólt
lőttünk, ők azonnal kettővel vála-
szoltak. Megérdemelték a győzel-
met” – mondta el lapunknak Kuchta
Pál, a patiak klubelnöke. 

Nemesócsa – Gúta „B” 2:3 (1:2),
Szkukalek L., Cseh – Ledeczky I.,
Sladky, Tánczos 

Tíz percnyi játék után, már 0:2 volt
az eredmény, és bár a hazaiak pró-
báltak felzárkózni, szépítettek is, a
78. percben a vendégek újabb gólt
lőttek, amivel lényegesen csökken-
tették a hazaiak bennmaradási esé-
lyeit. 

Dulovce – Šrobárová 4:2 (2:1),
Banda 2, Hegedűs, Holub – Zsidek,
Cabada 

Magas színvonalú mérkőzést ját-
szott a két csapat, aminek a közön-
ség látta hasznát. A hazaiak győ-
zelme teljesen megérdemelt. 

Csallóközaranyos – Perbete 4:0
(1:0), Berecz 2, Turza, Susík

Bármennyire is furcsa, a vendé-
gek szinte helyzetig sem jutottak el a
mérkőzés folyamán. Ez feljogosította
a hazaiakat arra, hogy örömfocival
örvendeztessék meg hálás szurko-
lóit. 

Keszegfalva – Búcs 4:2 (3:0),
Bagin 3, Zsemlye – Kovács 2

Nagy volt az iram, és a hazaiak a
25. percben már 3:0 arányban ve-
zettek. Ez azonban túlzott nyugal-
mat kölcsönzött játékosainak, és kis-
híján… A második félidő elején a
vendégek 3:2-re szépítettek, és kez-
dődött a dráma. Aztán a hazaiak ne-
gyedik gólja vetett véget a vendé-
gek reményeinek. 

Vágfüzes/Kava – szabadnapos volt.

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Nagysziget – Tany 1:0 – a 29.

percben félbeszakadt a vendégek
játékosának bántalmazása miatt.

Bármennyire hihetetlen, újabb
botrányos mérkőzést játszottak eb-
ben az osztályban. Nem sokkal a
történések után, megkérdeztük az
érintett klubok képviselőit, valamint a
mérkőzés ellenőrét. Íme:

Tóth Péter (Nagysziget): „Koton
Pétert, a vendégek egyik játékosát,
egy sérülés után ápolták a pálya
mellett, és amikor tért vissza a pá-
lyára, a kezében lévő flakonból, víz-
zel leöntötte az egyik nézőt. Az sér-
tőnek vette a dolgot, és a kezében
lévő kólás dobozzal megdobta a já-
tékost, amire a mérkőzés játékveze-
tője véget vetett a találkozónak. Ez
már hihetetlen, minden héten törté-
nik valami botrányos dolog, és min-
dig a tanyiak a főszereplők. Ezen a
találkozón is a vendég játékosok
provokálták a nézőket és játékosai-
kat”. 

Adamek Tamás (Tany): „Tóth Pé-
ter, a hazaiak játékosa, aki végig
durváskodott és sértegetett ben-
nünket, alattomos módon lerúgta
Koton Pétert. Amikor ő ápolás után
tért vissza a pályára, az egyik néző
mellbe dobta egy üdítőt tartalmazó
dobozzal, amiért a játékvezető fél-
beszakította a mérkőzést. Az emlí-
tett hazai játékos a mérkőzés után is
fenyegetőzött, elvonulásunk a nagy-
szigeti pályáról sem volt biztonsá-
gos, sőt, veszélyeztetve éreztük ma-
gunkat”.   

Kovačic Tibor, a mérkőzés ellen-
őre: „A találkozó 29. percében, egy

szabálytalanságot követően, a ven-
dégek játékosa ápolásra szorult.
Amikor tért vissza a pályára, flakon-
ból vizet öntött a fejére, amiből saj-
nos, jutott az egyik nézőnek is. Az
dühében megdobta a játékost, egy,
a kezében lévő műanyag dobozzal.
Mivel idegen tárgy került a pályára,
amely sérülést okozott az egyik já-
tékosnak, a játékvezetőnek nem volt
mérlegelési lehetősége, véget kel-
lett vetnie a találkozónak. Megjegy-
zem, a találkozó nagyon feszült han-
gulatban zajlott, aminek sajnos, ez
lett a vége”.

Nos, mit lehet ehhez hozzáfűzni?
A szövetségnek egy új lecke van fel-
adva, lehet nyomozni az igazság
után. Talán azt is megfontolás tár-
gyává tehetné, vajon érdemes-e eb-
ben az idényben bajnokot kihirdetni
a botrányoktól duzzadó második
osztályban? 

Dunamocs – Csicsó 4:0 (2:0),
Lajos T., Bábi, Tóth P., Gula

Megyercs – Nagykeszi 0:2 (0:0),
Szűcs, Beke 

Dunaradvány – Őrsújfalu 0:2
(0:1), Zobák, Döme

Bogya/Gellér – Ifjúságfalva 4:1
(1:0), Számel 2, Baranyai, Cuth

Marcelháza „B” – Martos 5:1
(2:1), Kovács P. 2, Viderman, Zsi-
dek T., Paulis – György 

Bogyarét – szabadnapos volt. 

TERüLETI bAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK 
Hetény – Lakszakállas 3:1 (1:0),

Lévai 2, Molnár - Varga
Madar – Nemesócsa 1:4 (0:2)

Vendég gólok: Hipp, Molnár, Zsidó,
Cseh 

Dulovce – Perbete 3:2 (3:0), Ba-
dala, Rigó, Molnár – Vörös 2

Őrsújfalu – Keszegfalva 11:2
(5:2) Hazai gólok: Döme és Kraváč
3-3, Austen 2, Molnár, Klimčík, Si-
mon 

Tany – szabadnapos volt. 

TERüLETI bAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Csallóközaranyos – Tany 8:1

(4:0), Molnár 4, Susík 3, Ledler –
Misák 

Madar – Nemesócsa 6:0 (2:0) –
góllövőket nem jelentettek 

Ímely – Perbete 1:4 (1:3) Vendég
gólok: Molnár P. 2, Gábor, Vígh 

Hetény/Őrsújfalu – Keszegfalva
8:0 (4:0), Scheck 3, Molnár 2, Jach-
man, Nikker, Kociha 

Naszvad és Lakszakállas – sza-
badnaposak voltak. 

A 27. fordulóból: 
Lakszakállas – Madar 2:1 (0:0)

Hazai gólok: Kovács, Császár 

AKFC elszenvedte legsúlyosabb vereségét ebben az idényben, de
ami ettől is szomorúbb, összeomolni látszik egy nagy komáromi

álom, egy nagy nekirugaszkodást követő álom. Nem, nem a vereség
okán, hiszen az ilyen mindig benne van a fociban. Úgy látszik, „játé-
koséknál és vezetőéknél” egyaránt mintha fogyni látszana az idény
elején érezhető optimizmus, mintha megint egy idény sikereire, vagy
éppen sikertelenségeire akarnánk leszűkíteni a patinás klub létének
kérdését.  Nemcsak a játékosok kezdik feladni, de a klubvezetés is
mintha keresné a mentőcsónakot. Pedig nem süllyed a hajó, csak ép-
pen a széljárás nem megfelelő. A IV. ligában újabb pontot szereztek
idegenben az ekeliek, és mivel legnagyobb riválisuk, a Negyed ve-
reséget szenvedett, a zöld-fehérek már megnyerték a bajnokságot.
Az ötödik ligában némileg javítottak mérlegükön az ógyallaiak, mivel
a járási rangadón pontot raboltak, míg a szentpéteriek minimálisra
csökkentették bennmaradási esélyeiket, hiszen egy újabb „nyolcas-
sal” küldték őket haza Komjaticéről. A Területi Bajnokságban is kezd
kialakulni a végső kép, hiszen a csallóközaranyosiak ismét jó játék-
kal győztek, míg az alsóházban vereséget szenvedtek a nemesócsa-
iak. Bármennyire furcsa, egykori játékosuk és edzőjük, a nemesócsai
Ledeczky Imre kezdte „ásni a hazaiak sírját” ezen a találkozón, egy
formás góljával… A második osztályban történt újabb botrányos
események, most már valóban komolyabb tettre kell, hogy kénysze-
rítsék a TLSZ illetékeseit. Ez így tovább nem mehet! 

sen nemcsak a csapat, de a vezető-
ség érdektelensége is kidomboro-
dott. Külföldről hazaérkezve, egye-
nesen a bécsi repülőtérről siettem
Nagyölvedre, ahol egyedül láttam el
az összes vezetői feladatot. Ez így
nem mehet tovább, a csapat körüli
problémákon kívül, ezt a kérdést is
gyorsan meg kell oldanunk” –
mondta el lapunknak Strasser
László.  

IV. LIGA
Nagymegyer – Diószeg 3:2 (0:2),

Pisár 2, Rózsa
A találkozó első 20 percében több

jó helyzetet is elpuskáztak a hazaiak,
amiért fizetniük kellett. A vendégek
lőttek két parádés gólt, és bizony, na-
gyon rosszul állt a hazai csapat szé-
nája. A második félidőben felperegtek
az események, mindkét csapat egyre
idegesebben kezdett játszani, amire
a vendégek középhátvédje fizetett rá,
hiszen egy durva belépés után me-
hetett zuhanyozni. Ez természetsze-
rűen a hazaiakat hozta előnybe, amit
ki is használtak. Sőt, a végére akár
nagyobb arányú is lehetett volna a
győzelmük. A nagymegyeri szurko-
lóknak nagy élmény volt ez az ideg-
tépő, de jó színvonalú, gólokban is
gazdag találkozó. 

Udvard – Ekel 2:2 (1:0), Gőgh,
Faragó

Nagyon magas színvonalú találko-
zón született a döntetlen eredmény.
A vendégek kissé elaludták a talál-
kozó elejét, de a félidei fejmosás az-
tán meghozta a gyümölcsét. Néhány
perc leforgása alatt már 1:2 világított
az eredményjelzőn, mindkét csapat
növelte a fordulatszámokat, a hazai-
aknak a 78. percben sikerült egyen-
líteniük. 

Nagysurány – Gúta 2:1 (2:1), Ma-
gyar

Egyenlő erők küzdelmét hozta a
találkozó, talán csak az egyes törté-
nések bírók általi megítélése tért el a
jó színvonaltól. A hazaiak eléggé be-
keményítettek, és két elért góljuk is
fura körülmények között esett. A gú-
taiak ennek ellenére játszották a fo-
cit, és több kecsegtető helyzetük
mellett, a kapufa is útját állta egy
nagy lövésnek. 

További eredmények: H. Kráľová
– Šahy 3:0, N. Život – ViOn „B“ 2:1,
Štúrovo – Neded 3:1, Váhovce –
ČFK 3:4, V. Lovce – Vrakúň 2:3.

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Naszvad – ógyalla 1:1 (0:1), Mol-

nár A. (11 m) – Lacza
Nem volt egy látványos találkozó,

bár az igyekezetet egyik csapattól

sem lehet megvonni. Az első perc-
ben a hazaiak hagytak ki ordító hely-
zetet, és ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, az ellenfél büntetett, mert ellen-
támadásból megszerezte a vezetést.
A második félidőre aztán igencsak
sérülékenyekké váltak a vendég já-
tékosok, mert a játék többet állt, mint
ment. Mindezek ellenére a hazaiak-
nak sikerült egyenlíteniük egy jogo-
san megítélt büntetőből, és a mér-
kőzés utolsó percében csak a ka-
pufa mentette meg a sörgyáriakat a
vereségtől. 

Marcelháza – Kozárovce 1:1
(0:1), Gumbér B.

Egyetlen helyzetük volt a vendé-
geknek, azt is gólra tudták váltani az
első félidőben. Ezután már csak vé-
dekezésre futotta erejükből, de azt
valószínűleg jól csinálták, mert az
egyenlítő gólon kívül a hazaiak már
többször nem találtak be a kapuba.
Pedig helyzetük volt vagy három ta-
lálkozóra való is...

Garamkálna – Hetény 4:0 (3:0)
A bajnokság végkimenetét illetően

már ugyan gyenge vigasz, de most
nem játszottak rosszul a hetényiek.
Egy szó mint száz, az ilyen vereség
nem volt benne a játékban. A hazai
csapat mindenképpen jobb volt, de
ilyen arányban a vendégek nem ér-
demelték meg a vereséget. Volt né-
hány jó helyzetük, a kapufát is elta-
lálták, játékban is felvették a versenyt
ellenfelükkel, de az ő sorsuk már saj-
nos megpecsételődött. 

Ímely – Bánov 2:1 (2:0), Kovács,
Oršolík (11 m)

Az első félidő végén simának lát-
szó vezetéssel vonultak pihenőre a
hazaiak, amiből később kisebb gon-
dok keletkeztek. Nem, a vendégek
ezután sem voltak veszélyesek a ha-
zai kapura, de a magabiztos íme-
lyiek játéka érthetetlenül mélyrepü-
lésbe kezdett, mígnem a vendégek
szépítettek, és ha csak néhány
percre is, drámainak kezdett látszani
a találkozó. Pedig ha valakit, ezt az
ellenfelet nagyobb vereséggel kellett
volna hazaküldeniük.  

Komjatice – Szentpéter 8:1 (4:0),
Bencz I.

A vendégek részéről szinte érté-
kelhetetlen az első félidő. Egyetlen
épkézláb támadást nem vezettek, és
bár 5:1 állásnál nagy hamarjában
három jó helyzetet is kihagytak, vé-
gül ők kaptak újabb gólokat. A tény,
hogy a szetpéteriek eddig nem sze-
reztek pontot idegenben, talán ma-
gáért beszél.  

További eredmények: Tlmače –
Želiezovce 0:2, Tvrdošovce – H.
Vrbica 1:2, Čaka – Bešeňov 8:2. 

Botrány botrányt követ a területi kettőben. Érdemes itt bajnokot kihirdetni?
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Hétvégi focimenü

2012. június 9. (szombat) 17 órakor: KFC – Bős (Régióbajnokság),
Gúta „B” – Bátorkeszi (Területi Bajnokság), Ifjúságfalva – Dunaradvány (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 2012. június 10. (vasárnap) 17 órakor: Gúta
– Udvard, Ekel – Nagymegyer (IV. liga), Szentpéter – Cseke, Hetény –
Marcelháza (V. liga – Keleti csoport), Vágfüzes/Kava – Keszegfalva, Búcs
– Csallóközaranyos, Perbete – Dulovce, Šrobárová – Nemesócsa, Lak-
szakállas – Pat, FK Activ – Izsa, Madar – szabadnapos lesz (Területi Baj-
nokság), Martos – Nagysziget, Tany – Bogya/Gellér, Őrsújfalu – Megyercs,
Nagykeszi – Dunamocs, Csicsó – Bogyarét, Marcelháza „B” – szabadna-
pos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).  

Ligásaink idegenben: Komjatice – Naszvad, Hontfüzesgyarmat –
Ímely, Zselíz – ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Mocsonok – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. liga – Déli csoport).

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. június 9. (szombat) 17 órakor: Keszegfalva – Dulovce, Perbete

– Madar, Nemesócsa – Hetény. Őrsújfalu, Lakszakállas és Tany – sza-
badnaposak lesznek.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. június 9. (szombat) 15 órakor: Keszegfalva – Ímely, Perbete –

Madar, Tany – Naszvad. 2012. Június 10. (vasárnap) 10.30 órakor: Lak-
szakállas – Csallóközaranyos. Hetény/Őrsújfalu és Nemesócsa – sza-
badnaposak lesznek.

Az Ekel FC már bajnok a IV. ligában   
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Karate

Keszegfalván ötödik alkalom-
mal rendezték meg a Kyokus-

hin Karate versenyt a község pol-
gármesterének kupájáért. A szín-
vonalas versenyen a Seishin Ka-
rate Klub versenyzői remekeltek,
akik 18 esetben állhattak fel a do-
bogó legfelső fokára. Ez a klub öt
település versenyzőiből tevődik
össze, központja éppen Keszeg-
falván működik, Markovics János
edző vezetése alatt. 

A tornán 34 kategóriában hirdettek
győzteseket, akiknek a díjakat Le-
hocký Milan, Keszegfalva Község
polgármestere adta át.

A Seishin Karate Klub aranyér-
mesei: Markovics Ádám, Nagy Ákos,
Bakos Tamás, Fűri Péter (Seishin
Keszegfalva), Fodor Gergő, Fodor
Kata, Sáha Dominik, Kósa Tamás,
Nagy Bettina (Seishin Dunaszerda-

hely), Demeter Virág Orsolya, Dóka
Krisztina, Vígh Lara, Vígh Vivien,
Podraczky Dominik (Seishin Ekecs),
Bábics Dominik (Seishin Nagyme-
gyer), Németh Bence, Csóka Erik,
Kántor Dávid (Seishin Ekel). 

Különdíjak:     
Legtechnikásabb férfi versenyző:

Markovics Ádám (Keszegfalva)
Legtechnikásabb női versenyző:

Fodor Kata (Dunaszerdahely)
Legharcosabb férfi versenyző:

Takács István (Naszvad)
Legharcosabb női versenyző:

Bukovszky Orsolya (Hetény)
Markovics János különdíja: Ba-

ranyovics Balázs (Keszegfalva) 
Polgármesteri különdíj: Trenčík

Nikolas (Keszegfalva) – nemzetközi
versenyeken elért kimagasló ered-
ményeiért a 2011/2012-es idényben.

A Debrecen Pláza adott otthont a
mindent eldöntő Debrecen Thunders –
Komáromi Cápák találkozónak a Bo-
xingOne 2012, Közép-európai Ököl-
vívó Csapatbajnokságban. Igaz, már
mérlegelésnél eldőlt, hogy a komá-
romi csapat megvédi bajnoki címét,
mivel a versenykiírás szerint az a csa-
pat, amely valamennyi súlycsoportban
állít versenyzőt, veresége esetén is
kap két bajnoki pontot. És mivel Győrfi
György edzőnek nem jelentett problé-
mát minden súlycsoportban verseny-
zőt küldeni a szorítóba, a komáromi
bunyósok már bajnokként oszthatták –
és gyűjthették be – a nagyobbnál na-
gyobb pofonokat.

Debrecen Thunders 
– Komáromi Cápák 8:8 

Eredmények: 
56 kg: Kalucza Norbert – Nagy

Krisztián 2:0
60 kg: Varga Miklós – Bölcskei

Csaba 3:0 (Joker)

64 kg: Görbics Gábor – Káté
Gyula 1:1 

69 kg: Hegyi Barna – Klasz Árpád
0:2

75 kg: Kontra Csaba – Harcsa
Zoltán 0:3 (Joker) 

81 kg: Nagy Péter – Széll Tamás
2:0 

91 kg: Deél Szabolcs – Darmos
József 0:2 

Győrfi György, a komáromi csa-
pat edzője: „Jó kis meccset láthatott
a debreceni közönség, hiszen a ha-
zaiaknál hat, míg nálunk öt válogatott
lépett szorítóba. A bevált öklözőkön
kívül, Bölcskei Csaba teljesítményét
szeretném kiemelni, bár Varga Mik-
lós elleni összecsapását én adtam
fel a harmadik menetben. Csaba
ugyan remekül bunyózott, de ellen-
fele az első két menetben elegendő
előnyt szerzett, így nem akartam
semmit kockáztatni. Tudtam, hogy a
srác fáradt, hiszen a múlt heti orszá-
gos bajnokságon nagyon kemény
csatákat vívott, végül aranyérmes

lett. Voltak kifogásaim a Görbics –
Káté mérkőzés kapcsán, hiszen az
első két menetben egyértelműen
Gyula volt a jobb, de a román bírók
csakúgy, mint több mérkőzésen,
most is eléggé elfogultak voltak ve-
lünk szemben. Most egy kis pihenő
következik, aztán az olimpiai játékok
után megkezdjük a felkészülést a
2012/2013-as idényre” – mondta el
lapunknak néhány perccel a mérkő-
zés után Győrfi György. 

• • •

Egy héttel a BoxingOne 2012
döntő mérkőzése előtt, Komárom-
ban bonyolították le az ifjúsági fiúk és
lányok országos bajnokságát. Ezen
a bajnokságon remekül szerepeltek
a Spartak versenyzői, hiszen az ifjú-
sági fiúk a harmadik helyet szerezték

meg az éremtáblázaton a pozsonyi
ŠKP és Galánta mögött, míg a lányok
ugyanezen versenyben az elsők let-
tek, megelőzve a nyitrai csapatot. 

A komáromi versenyzők eredmé-
nyei:

Ifjúsági fiúk:
56 kg: 2. Csonka Márió
60 kg: 1. Bölcskei Csaba 

– országos bajnok 

Ifjúsági lányok:
49 kg: 2. Molnár Zsófia
57 kg: 1. Mészáros Eszter

2. Korová Sofia
60 kg: 1. Kulinová Diana

2. Mészáros Adriana
75 kg: 1. Bodoki Lilla 

2. Molnár Dóra
81 kg: 1. Koczkás Tünde 

2. Csóka Bernadett

Címvédés a Debrecen plázában 

Az immár kétszeres Közép-európai bajnokcsapat, Komáromi Cápák, a Debrecen
Plázában. Balról jobbra:  Győrfi György – edző, Nagy Krisztián, Bölcskei Csaba,
Káté Gyula, Klasz Árpád, Harcsa Zoltán, Széll Tamás és Darmos József. 

Az ország legjobb hölgy bunyósai, a komáromi ökölvívás büszkeségei. Per-
sze, van példakép, hiszen Sárközi „Jani” edző (balról a második), megannyi
sikert tudhat már magáénak amatőr és profi szorítóban egyaránt.  

V. Polgármesteri Kupa Keszegfalván


