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A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG

HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG

NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!

E heti számunkban megtalálja 
a 22. Komáromi Napok műsorát

Minderről Králik Róbert, a
városi hivatal szóvivője szá-
molt be lapunknak: „Nagy
Jenő mérnökkel, a korábbi
pénzügyi főosztályvezetővel
Anton Marek polgármester
megegyezéses alapon mun-

kaszerződést bontott. 2013.
április 23-ai hatállyal a polgár-
mester úr a Komáromi Városi
Hivatal Pénzügyi Főosztálya
élére kinevezte Bohumír Kóňa
mérnököt” – mondta a szóvivő.

ssy

Akomáromi kórházban egy több mint 200 ezer eurós
beruházással felújították a volt orr-fül-gégészeti pa-

vilon egyik emeletét, ahol több szakrendelő várja a be-
tegeket. Az emeleten helyet kap két gasztroenterológiai
rendelő, tiszta környezetben és a legmodernebb gé-
pekkel felszerelve. Az új szakrendelő május 2-ától várja
a betegeket. Folytatás a 3. oldalon

Imanap 
a magyar papokért

Afelvidéki magyar katolikusok lelki gondozásával
megbízott főpásztorért, valamint magyar papi és

szerzetesi hivatásokért tartottak imanapot Komárom-
ban a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Ala-
pítvány és a Római Katolikus Plébánia szervezésében,
közel háromezer résztvevővel.

Folytatás a 3. oldalon

Komárom

Új szakrendelőt
adtak át
Komárom

Komárom

Személyi változás a városi hivatalban

Személyi változások történtek a Ko-
máromi Városi Hivatal Pénzügyi Fő-

osztályán. Az eddigi vezető távozott
tisztségéből és már kinevezték az új fő-
osztályvezetőt.
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Kikerülni a kátyúból
Nincs olyan család manapság a régióban, ahol

ne okozna napi szinten gondot a kátyúk kerülge-
tése. Vannak útszakaszok, ahol jobb a helyzet, de
vannak igazán kritikus részek, ahol a közlekedés
igazi kalandtúra.

A helyzet nem csak a régiónkra jellemző, or-
szágos jelenség, de az látható, hogy tőlünk nyu-
gatabbra az utak jobban bírják a gyűrődést. Lehet,
csak egyszer kéne rendesen megcsinálni, és ak-
kor már nyugtunk lenne, de sajnos a jelen hely-
zetben nem bírjuk utolérni magunkat. A komáro-
miak számára figyelmeztető jel a Petőfi utca (a
kórház melletti útszakasz) esete, ahol a felújítási
munkák nem annyira régen voltak, azonban a

gondok nem oldódtak meg, sőt a helyzet egyre rosszabb.
Az idei helyzetet két körülmény tovább fokozta. Az önkormányzatok költ-

ségvetéseit rendre lejjebb kell faragni, így az útjavításra szánt keret is sok he-
lyen csökkent. Ezt idén tetőzte a rekord hosszúságú téli időjárás, ami miatt na-
gyobb tétel ment el a téli útkarbantartásra. 

Komáromban idén 130 ezer euró áll rendelkezésre téli és nyári útkarban-
tartásra. Ez jelentősen kevesebb a tavalyi 160, vagy a 2011-es 176 ezres ke-
retnél. Ebből számolódik le a téli munkák összege, amit nehéz előre pontosan
tervezni. A korábbi években, átlagos tél esetén cca. 70 ezer euró ment el téli
munkákra, ami idén 105 ezer euró volt, de még az idei november és decem-
ber is meglepetéseket tartogathat. Summázva az összegeket, a csökkentett
130 ezres keret nagy részét, 105 ezret már elköltötte a város, csupán 25 ezer
marad a nyári munkákra, azaz a kátyúk foltozására. Csak összehasonlítás-
képpen, 2012-ben 86 ezer, 2011-ben 123 ezer euró maradt nyári munkákra. 

Ezeket a számokat ismerve tettem fel a kérdést a város polgármesterének,
Anton Mareknak a testületi ülésen, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel milyen lépéseket tervez tenni? Az elhúzódó télről nem ő tehet, de az adott
helyzethez való alkalmazkodás nem kis részben az ő kezdeményezésén mú-
lik. 

A múlt héten egy komáromi lakos, Tárnok Magdi megelégelte a helyzetet.
Több mint 60 virágot ültetett ki a kátyúkba az I., II. lakótelepen és a Benében.
Hangsúlyozta, a belvárosban még csak-csak történik némi javítás, de a kül-
területekre soha nem kerül sor. Az egyik közösségi hálón képeket osztott meg,
ahol szinte sorozatban voltak kiültetve a virágok a sok kátyúban. Később a Híd
komáromi frakciója is beszállt a licitbe, mondván ők sokszor számon kérik a
városvezetést kátyú-ügyben, és megoldásokat sürgetnek. 

Talán lényegtelen pontosítani, hogy ki vetette fel a témát, azonban fontos is-
merni a körülményeket. A hosszú tél a természet ajándéka volt, amiről senki
nem tehet. A kátyúk javítása pénzkérdés, azaz költségvetési kérdés, amiről a
képviselők, például a legnagyobb frakció, a Híd is szavaz. Nem helyénvaló
csak a városvezetésre mutogatni, mivel a Híd frakció szavazataival lett elfo-
gadva az idei év költségvetése, ahol lehetőség lett volna (most is van) többet
javasolni a nyári munkákra. A város vezetése a Híd és MKP frakcióval is meg-
egyezett, el is fogadták a 27 eurós szemétdíjat is mindkét részről. Az alkudo-
zás során lehetőség lett volna nagyobb összeget kérni, ha ezt a témát fon-
tosnak találják. Példának okáért, a Híd csapata sikeresen lobbizott a Com-Me-
dia (városi TV és lap) költségvetéséért, ahol találtak pénzt az emelésre. Ezért
fölösleges volna a jövőben csak a városvezetésre mutogatni, hasznosabb
lenne a közös gondolkodás. 

A városvezetés viszont újra elgondolkodhat azon, hogy miként tudna spó-
rolni, vagy több pénzt szerezni. Például a Panoráma szálló ügye már hosszú
ideje húzódik, pedig tavaly 50 ezer euró mínuszt termelt. Ha "csak" bérbe adná
a város havi egy euróért, akkor már sokat spórolna. De ugyanúgy fontos lenne
a várost kiszolgáló parkolási céggel a feltételek újra tárgyalása. A rossz kom-
munikáció miatt azonban a város vezetése inkább a helyzet romlása irányába
tereli az együttműködést, aminek a város lehet a vesztese. A lehetőségek lis-
tája a spórolásra még hosszabb, de a vezetés nem képes alternatívákat fel-
vázolni, majd azokat megvitatva a témákat döntések irányába terelni. 

És ne feledkezzünk meg az MKP frakcióról sem, akik ugyan a legkisebb cso-
port, de van egy alpolgármesterük, és ők vezetik a legfontosabb, pénzügyi bi-
zottságot. Valós súlyuk van a változtatásra, így nem kéne az üres üzenetek-
ben kimerülni és a kezüket mosni. 

Választási évben vagyunk. Szólhat ez az év olcsó poénokról, de jó alkalom
arra is, hogy az egyes politikai csoportok valós javaslatokat és jó megoldáso-
kat tegyenek le az asztalra. Lehet a felelősséget másokra tologatni, de attól
még nem lesznek jobbak az életkörülmények Komáromban. A kátyúk nem egy-
két év alatt jöttek létre, senki nem örül nekik, és mindenki üdvözölné a javuló
állapotokat. Érdemes volna összefogni ez ügyben, mert az egyes politikai pár-
toknak nincsenek saját útszakaszaik, mind ugyanazokon az utakon járunk. Ha
ez sikerül, akkor kikerülhetünk a kátyúból. 

Keszegh Béla, városi képviselő

3

Egy komáromi lakos, Tárnok Magda megelé-
gelte a sok kátyút, ami megnehezíti a hétköznapi
közlekedést, és egy figyelemfelkeltő akcióba kez-
dett. Komárom 1. és 2. lakótelepein, továbbá a
Benében ismerősökkel közösen virágokat he-
lyeztek ki a kátyúkba. A kátyúk szaporodásáról
mindenki tudott, azonban így még hangsúlyo-
sabban látható, hogy milyen siralmas állapotban
vannak egyes útszakaszok.

Tárnok Magda lapunknak elmondta, hogy tu-
datában van az anyagi lehetőségeknek, és azt
is látják, hogy a belvárosban indultak már javí-
tási munkák, azonban az önkormányzat a kül-
területekről rendre megfeledkezik. Erre sze-
rette volna felhívni a figyelmet, mivel több út-
szakasz már teljesen járhatatlan. (szt,b)

fotó: tárnok

Taktikai gyakorlat
A Komáromi Tűzoltóság a Nyitra megyei járási igazga-

tóságok összehangolt tevékenységi tervezetével össz-
hangban taktikai gyakorlatot tart 2013. május 6-án. A gya-
korlat témája: Rendkívüli esemény elhárítása történelmi
épületeken és emlékműveken. A gyakorlatot a Nádor u. 13
szám alatti Duna Menti Múzeum térségében hajtják végre.

Biztonsági okokból, valamint a tűzoltóság nagyobb
mennyiségű technikájának felvonultatása miatt, 9 és 11
óra között a közlekedést a közlekedésrendészet, vala-
mint a városi rendőrség a Nádor utcáról, Iskola utcáról és
a Kiscsapó utcáról eltereli.

Pplk. Ing. Imrich Csontos
A Komáromi Tűzoltóság megbízott igazgatója

Virágba borult Komárom

Folytatás az 1. oldalról
A magyar papokért és püspökért imádkozó misék törté-

netében először vett részt az eseményen és köszöntötte a hí-
veket Mario Giordana apostoli nuncius, a Vatikán szlovákiai
képviselője.

A Szent András plébániatemplomban tartott szentmisén
Orosch János püspök, a Nagyszombati Főegyházmegye
vezetője elmondta, Szlovákia 11 katolikus egyházmegyéjé-
ből hatban élnek magyar hívek, közülük négyben a magyar
ajkú híveknek magyar püspöki helynökük van, a további
egyházmegyékben is találhatók vezető beosztásban ma-
gyar egyházi személyiségek. A püspök arra kérte a papokat,
hogy bátor hirdetői legyenek az evangéliumnak; a hívek pe-
dig kitartóan imádkozzanak papi hivatásokért.

A misét keresztút előzte meg, a szabadtéri stációkhoz a
papok felváltva vitték a vállukon a Komáromi Imanapok ke-
resztjét. Az MKP Keresztény Platformja a templom előtt fo-
tókiállítást rendezett az eddigi imanapok történetéből.

d

Imanap 
a magyar papokért
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Folytatás az 1. oldalról
A megnyitón Dudáš Viktor, a komáromi kórház igazgatója

elmondta: „Szükség volt erre a felújításra és a két új rendelő
beüzemeltetésére, mivel régiónk sajnos élen jár a rákos (vas-
tag- és végbél) megbetegedésekben. A felújítás keretén be-
lül kicseréltük az ablakokat, az ajtókat, a világítótesteket, a
padlózatot, a betegek számára akadálymentes szociális he-
lyiségeket alakítottunk ki és nagyobb váróterem is várja a pá-
cienseket. Itt kell köszönetet mondanom a kivitelezőnek, a
Darton Kft.-nek, akik ismét profeszionális munkát végeztek“.

A gasztroenterológiai szakrendelőben Dr. Benyó Zoltán és
Dr. Podlucky Csaba végzi majd a standard beavatkozásokat
és látja el a betegeket.

szt

Új szakrendelőt adtak át

www.husk-cbc.eu

Lámpaoszlopokat és lámpákat szereltek
fel a Holt-Vág partjára. A beruházást a

városnak minimális ráfordítással sikerült
megvalósítani, mivel több támogató is akadt,
aki kivitelezte a projektet.

A Holt-Vág projekt koordáinátora, Majer Tibor
lapunknak elmondta: „Hét lámpaoszlopot, vala-
mint kilenc lámpát helyeztünk ki a Holt-Vág part-
jára. Ez a beruházás a városnak mindössze há-
romezer eurójába került, mivel a polgármester
közbenjárásával több vállalkozót is sikerült meg-
szólítani, akik megvalósították a beruházást. Va-
lójában a városi költségvetés terhére csak az energiafogyasztás (közvilá-
gítás) írható majd“ – mondta a koordinátor.

Tehát most már minden adott, hogy ebben a jó időben kellemes kör-
nyezetben lehessen a tó partján piknikezni, szórakozni. szt

Diákok szépítették a várost

Kivilágították a Holt-Vágot

A régió hírei a Pons Danubii
internetes televízión

Néhány magánszemély az utak rossz állapotára próbálta felhívni
a figyelmet Komáromban. Virágokat ültettek a kátyúkba.

Egy újszerű lehetőségen ke-
resztül szerezhetünk érdekes

információkat a régió híreiről. A
Pons Danubii EGTC társulás hét
tagja – a két Komárom, Ógyalla,
Gúta, Tata, Oroszlány és Kisbér
–, továbbá Érsekújvár és Sző-
gyén összefogásával jött létre
egy izgalmas kezdeményezés.

Az Információval a határon át a
Pons Danubii határtérségben
(HUSK/1001/2.5.2/0019). kezde-
ményezés lényege, hogy a régió la-
kói 22 hónapon keresztül egy inter-
netes televízión keresztül kapjanak
több információt egymásról, ezzel is
felszámolva a korábbi határokat. A
webtelevízió rövid összeállítások-

ban számol be a különböző ese-
ményekről és érdekességekről ma-
gyar és szlovák nyelven. Elsősor-
ban kulturális és társadalmi jellegű
témákat követ.

Az internetes televízió elérhető a
www.ponsdanubii.eu honlapon, to-
vábbá érdemes követni a facebook
felületen is (facebook.com/Pons-
DanubiiWebtv), hogy a híradásokat
fokozatosan figyelemmel tudják kö-
vetni az érdeklődők. 

Számtalan érdekes rendezvény
gazdagítja a régiónk programját az
idén is, így minden bizonnyal a
Pons Danubii is besegíthet abban,
hogy tartalmasabban kihasználjuk
az időnket és jobban megismerjük
egymást. (x)

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költsé-
geihez. Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság
nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Arégió egyik legfonto-
sabb fesztiváljává

nőtte ki magát az idén 22-
edszer megrendezett Ko-
máromi Napok. A Pons
Danubii EGTC a Duna Na-
pok megrendezésével já-
rul hozzá a rendezvényso-
rozat sikeréhez.

A Pons Danubii EGTC tár-
sulás hét önkormányzat – a
két Komárom, Ógyalla, Gúta,
Tata, Oroszlány és Kisbér –
összefogásával jött létre pár
évvel ezelőtt. Célja külön-
böző Európai Uniós projek-
tek megvalósítása.

A Duna Napok rendezvé-
nyein 4 város (két Komárom,
Gúta és Kisbér) kapcsolódik
be a programokba. 

Április 29-én, hétfőn egy
nyilvános konferenciára ke-
rül sor a várban, a Lőpor-
raktár épületében. Az ösz-
szejövetel kiemelt célja a ré-
gió turisztikai lehetőségei-
nek kiaknázása. Szó lesz az
erődrendszer fejlesztési

szakaszairól, és a műemlé-
kek kihasználásáról hétköz-
napi rendezvények céljából.
Szakemberek vázolják fel a
borászati és kerékpáros tu-
rizmus lehetőségeit, de pon-
tos képet kapnak az érdek-
lődők a régióban található
szálláshelyek kínálatáról és
a ki nem aknázott lehetősé-
gekről is. 

Bemutatásra kerül a régió
új kerékpáros térképe, to-
vábbá egy teljesen újszerű
QR térkép, amely segítsé-
gével az okostelefonokból és
a táblagépekből multimédiás
útikalauzok válhatnak. 

A Duna Napok elnevezésű
sorozat több zenei és más
programot is támogat Komá-
romban és Gútán. A zenei
programok mellett a sportról
sem feledkeztek meg a szer-
vezők. A Duna Napok támo-
gatja az idei, 11. Csárda ke-
rékpáros túrát és egy komá-
romi csónaktúrát. A sporto-
lás után mindig jól esnek a fi-
nom falatok és ízek, ezért a

borok utcája kivitelezésében
is részt vállalt a kezdemé-
nyezés. 

A rendezvény az Európai
Unió Európa a polgárokért
nevű programjának támoga-
tásával jön létre. Projekt
száma: Town Twinning -
2012-3413/001-001, 2013.
április 28-30

Az Európai Bizottság tá-
mogatást nyújtott ennek a
projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző né-
zeteit tükrözi, és az Európai
Bizottság nem tehető fele-
lőssé az abban foglaltak bár-
minemű felhasználásáért.

(x)

Duna Napok 
Komáromban és Gútán

Elhunyt Komárom legidősebb lakosa
Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy elhunyt Paszternák Anna, Komárom város legidősebb

lakosa. Anna néni 1911. szeptember 17-én született, 101 éves volt. A sors több kihívás elé
állította, azonban ő erős volt, az élete végéig tartalmas életet élt. Temetése 2013. április
29-én, hétfőn 15:30-kor lesz a komáromi zsidó temetőben. Nyugodjon békében.

A városi hivatal nyilvántartása szerint jelenleg a legidősebb komáromi nő és férfi egy
korú. Soltész Margit és Ľudovít Čéry mindketten betöltötték a 100. életévüket. b

Április 22-én, a Föld
Napján a város diákjai

kezükbe fogták a szerszá-
mokat, a szemetes zsáko-
kat és lelkesen bekapcso-
lódtak a különböző mun-
kák elvégzésébe.

A Selye János Gimnázium
és a Marianum Egyházi Gim-
názium diákjai a komáromi
kórház területén végeztek
közhasznú munkát (levélge-
reblyézés, bozótirtás stb.). A
Komáromi Szakközépiskola
diákjai faültetést végeztek az
iskola területén. A munkába
bekapcsolódtak a többi alap-
és középiskolások is. Több
száz diák szedte a szemetet
az iskolaudvarokban és más
közterületeken, így például a
kerékpárutak környékén, a
Vág-parton és a Holt-Vág
környékén. 

A megmozdulás célja az
volt, hogy a diákokban elmé-
lyítsék a tisztább környezet
iránti igényt és népszerűsít-
sék körükben a szabadban
történő mozgás jótékony ha-
tását a mai túlságosan is sta-
tikus életvitelük ellensúlyozá-
saként. A közmunkavégzés-
hez szükséges eszközöket a

városi hivatal biztosította szá-
mukra. A várostól minden is-
kola 50 darab műanyag zsá-
kot kapott a hulladékgyűj-
tésre, a megtelt zsákokat pe-
dig a hivatal saját költségén
szállíttatta el a gyűjtőhelyre,
becslések szerint is legalább
1-2 tonnányi hulladékot sike-
rült összegyűjteni. d

Komárom
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Szórád Zoltán „abszolút“ győztes

Folytatás az 1. oldalról
A Dél-Komárom város díszpol-

gára címet megkapta Boldoghy
Olivér, színész és vállalkozó, töb-
bek közt az anyanyelv használa-
táért való küzdelméért.

Észak-Komáromban Ivan Reit-
man, Hollywood-i rendező kapta
a város díszpolgára címet, aki
ugyan személyesen nem tudott
részt venni az ünnepségen, de
levélben kifejezte köszönetét. Pro
Urbe-díjban részesült Ipóth Bar-
nabás és id. Batta György. To-
vábbá kiosztották a polgármes-
teri díjakat is: Ivan Hrivňák, Imrich
Krajmer, Mária Rosinská, Helena
Švecová, Szayka Róbert és a Ri-
eker vállalat részesült az elisme-
résben.

Az ünnepélyes megnyitó után
tehát megkezdődtek a 22. Komá-
romi Napok.

szt

Megkezdődtek a Komáromi Napok

Ipóth Barnabás

Id. Batta György

Boldoghy Olivér és Molnár Attila

A XVIII. Klapka Kupa nemzetközi lövészversenyen ismét nagy volt a részvétel,
többek közt megjelent Klapka György leszármazottja is Csehországból, aki már
hagyományosan tiszteletbeli vendége a rendezvénynek. A megnyitón a Klapka
György Dalkör aratott nagy sikert.   

XXXIX-ik alkalommal rendezték meg az ország legrégibb, nemzetközi or-
szágok közti utcai futóversenyét, a Komárno – Komárom néven elhíresült
sporteseményt. A rajtnál nemcsak edzett, kipróbált futókat, de egész
családokat is láttunk.   

A junior lányok hagyományos nemzetközi tornáján négy csapat mérte össze erejét. A ven-
déglátó Komáromi Leány Röplabda Egyesület mellett a csehországi Kralupy nad Vltavou,
a Győr, valamint a Budapest válogatottjai mérkőztek meg egymással. Felvételünk a Kralupy
n/Vl. (fehérben) – Budapest válogatott mérkőzésen készült.

Rúzsa Magdi „Komárom hangjai“

A Komáromi Napok egyik kiemelkedő sporteseménye
a Szabadság Vándorai Kerékpáros Egyesület által
szervezett Csárda Túra. Ebben az évben tizenegye-
dik alkalommal vágtak neki régiónk bebarangolásának
a bringások. Nagy örömünkre, a rajtnál valamennyi
korosztály képviselőjét felfedeztük 

Rekop György
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Dunamocs

Ekecs-Apácaszakállas

Beszélgetés Kimle Lászlóval, a szakközépiskola igazgatójával

• Néhány nappal ezelőtt az
INEKO (Nezávislý inštitút pre
ekonomické a sociálne re-
formy) nyilvánosságra hozta
a szlovákiai középiskolák át-
fogó összehasonlításának
eredményeit. Az ógyallai Épí-
tőipari Szakközépiskola szá-
mára különösen kedvező
eredményeket hozott ez az
összehasonlítás. Hogyan érté-
kelné ezt az eredményt?

- Bevezetésképp szeretném fel-
hívni a figyelmet az INEKO szerve-
zetének tevékenységére, amely
hosszú idő után először elkészítette
a középiskolák színvonalának rang-
listáját, vagyis az egyes szlovákiai
középiskolák sikerességének átte-
kintését. A felmérés eredményeit át-
tekinthető módon tette közzé külön
gimnáziumok és szakközépiskolák
szerint, nemcsak összesített, orszá-
gos szinten, hanem az egyes kerü-
letek és járások szerint is. Ezáltal
végre áttekinthető anyag került az
illetékes szervek, a működtetők, va-
lamint a szülők kezébe, az egyes
iskolák oktatói-nevelői folyamatának
színvonaláról, a tanulók különböző
versenyeken és olimpiákon elért
eredményeiről.

• Akkor térjünk is rá az Önök is-
kolájának konkrét eredményeire.

- Nyitra megye iskoláin belül (be-
leértve a gimnáziumokat is) isko-
lánk, mint a Komáromi járás legsi-
keresebb középiskolája, a szá-
munkra hízelgő kilencedik helyen
végzett. Kerületi viszonylatban a
szakközépiskolák közt (a gimnáziu-
mokon kívül) a rendkívül szép hete-
dik helyen helyezkedünk el a rang-
sorban, és hogy az értékelés teljes
legyen, szlovákiai viszonylatban a
dicséretre méltó 46. helyen szere-
pelünk.

• Ezek valóban figyelemre méltó
eredmények a magyar és szlovák
oktatási nyelvű szakközépiskola
számára. Milyen szempontok
alapján, és konkrétan mit értékel-
tek az egyes iskolák összehason-
lítása során?

- A kulcsfontosságú szempontok
közé tartoztak a diákok érettségi
vizsgák során elért eredményei szlo-
vák és magyar nyelvből, matemati-
kából, angolból, németből, továbbá
a már végzett diákok száma a mun-
kaügyi hivatalokban, illetve az okta-
tásügyi minisztérium által kidolgo-
zott módszertan alapján a diákok ki-
vételes eredményeinek értékelése.

• Ön szerint minek köszönhe-
tők az elért eredmények?

- Bizonyára kliséként fog hang-
zani, de a szép eredmények mögött
elsősorban pedagógusaink önfelál-
dozó munkája rejlik, ami alatt legin-
kább azt értem, hogy diákjaik közé

szakértelmükön, tu-
dásukon és a tan-

eszközökön kívül
tanári szívük egy
darabját és lelke-
sedésüket is ma-
gukkal viszik az
o s z t á l y o k b a .
Mindezek után

természetes, hogy
őket az osztályok-

ban serény diákok vár-
ják, akik képesek az írás-

beli érettségi vizsgákat sikeresen
abszolválni, valamint kortársaikkal
versengeni a különböző versenye-
ken, és értékes győzelmeket sze-
rezni. Iskolánk eredményeinek el-
érésében nagy szerepet játszik még
a szaktantermek kiváló technikai fel-
szereltsége.

• Milyen jelentőséggel bírnak az
ilyen felmérések és értékelések
az Ön, valamint az Önök iskolája
számára?

- Természetesen, mint minden fel-
mérésnek, ennek is megvannak a
maga támogatói és ellenzői. Infor-
mációs értékéről és hitelességéről
ugyan lehet vitatkozni, egy azonban
biztos: hosszú idő óta először ad át-
fogó képet meghatározott kritériu-
mok alapján az egyes iskolák szín-
vonaláról. Megfelelő és hasznos
mutató, valamint egyfajta tájékozó-
dási eszköz mindazok számára,
akik az oktatási rendszer színvona-
lának javításán fáradoznak. Sze-
mély szerint számomra ösztönzés
a további munkához, megerősít ab-
ban, hogy ugyan nem könnyű, de jó
úton haladunk és a kisebb iskolákon
is el lehet érni kiváló eredményeket.
Az ógyallai építőipari iskola számára
reményt jelent, hogy az eredmények
megszólítják a jövendőbeli diákokat
és szüleiket, hogy nálunk szerezze-
nek középiskolai végzettséget.

Köszönöm a beszélgetést.
Miriák Ferenc

Lehár térzenei koncert
Fúvószenekarokat hallgathat, mazsorettekben gyönyörködhet, aki

április 30-án, kedden késő délután a Klapka térre látogat. 16 óra-
kor kezdődik a Lehár Ferenc Polgári Társulás Lehár térzenei koncertje.
Klemen Terézia elnök szerint remekül szórakozhat majd mindenki. „A
Dél-Komáromból érkező Egressy fúvószenekar 50 tagú együttes. A ne-
mesócsai Katica mazsorett-csoport országos versenyekre jár. Bizo-
nyára sokan lesznek kíváncsiak a helyi Vidám Fiúk fúvószenekar és a
komáromi Klapka György dalkör fellépésére is” – tette hozzá Klemen
Terézia. A koncertet Lehár Ferenc szobrának megkoszorúzása követi
este fél hatkor. A szobornál Boráros Imre színművész szaval. -báj-

„Mindent, amit a fotózásról tudok, egy Canon Eos 300-as fényképező-
gépnek köszönhetem” – mesélte kiállítása megnyitóján a hetényi szár-
mazású, 1994 óta Ausztriában élő Ingrid Pluhar fotós. Messzi földek és
emberek üzenetét hozó képei május 17-ig tekinthetők meg a Csemadok
Galéria falain.

„Nincsenek kedvenc témáim, megszó-
lít minden, ami elüt az átlagtól” – tette
hozzá. A sajtó- és reklámfotók mellett tá-
jakat, városokat, embereket fényképez.
Dél-Amerikából Peru, Bolívia, Chile, Ve-
nezuela szikláit, erdőit, növényeit mutatja
be. Lámákat, kukoricát, kaktuszokat fotó-
zott. És utcai rendőröket, gyermekeket,
egy pincért. A számos fotós díjjal elis-
mert Ingrid Pluhar színes világot kínál be-
barangolásra.

Kép és szöveg: (báj)

Ingrid Pluhar fotói a
Csemadok Galériában

Ingrid Pluhar (balra) a megnyitón

Az ógyallai építőipari 
a Nyitrai kerület legsikeresebb 
szakközépiskolái között

Iskolánkon ismét megemlékeztünk
erről a jeles napról. Tanulóink az

első két óra után érdekes programo-
kon vettek részt.

Az alsó, illetve felső tagozat tanulói
Antal Tamás képeivel illusztrált előadá-
sát hallgatták meg, ahol a világutazó kö-
tetlen élménybeszámolót tartott utazá-
sairól. Az alsós növendékek különféle
játékokkal, majd kőfestéssel foglalkoz-
tak, míg a felsősök versenyen vettek
részt. Ebbe a versenybe 7 csapat kap-
csolódott be. Iskolánk „legökosabb” csa-

patá-
nak a VII.
osztályos Kegyetlen Természetvédők –
Kele Fanni, Farkas Réka, Pastorek Do-
minik, Csontos Tibor – bizonyultak.

Végezetül nem maradhatott el a ter-
mészetben való séta, és hol is találnánk
erre jobb helyet, mint a Duna-parton.

Főző Andrea

„Szerencsések va-
gyunk, hogy vannak
olyan elhivatott oktatók
és közösségek, akik to-
vábbadják a felnövekvő
generációknak nemze-
tünk népi hagyományait
és felkeltik, majd ébren
tartják az érdeklődést a
magyar kultúra iránt“-
ezzel a bevezető sza-
vakkal nyitották meg a
tatabányai Puskin Mű-
velődési Házban az
Észak-Dunántúli Gyer-
mek- és Ifjúsági Népmű-
vészeti Ki mit tud?-ot.

A színvonalas rendez-
vény a maga 470 szerep-
lőjével és közel 119 pro-
dukciójával maratoninak
bizonyult. Szegvári Ildikó,
az esemény egyik főszer-
vezője, külön köszöntötte
a naszvadi résztvevőket,
mivel felvidékről csak ők
képviseltették magukat.

Az eseményről Dobosi
Róbert, a Csemadok
naszvadi alapszervezeté-

nek elnöke tájékoztatta la-
punkat. „Nagy öröm szá-
munkra, hogy Naszvadot
3 csoportban is képviselni
tudtuk. Népdal kategóriá-
ban Szabó Julcsi és Bán-
házi Dóra, akik mátyus-
földi illetve naszvadi nép-
dalokat énekeltek. A nép-
zenei ágazatot a kis Viza
citerazenekar képviselte,
akik szatmári népdalokat
adtak elő. A néptánc ka-
tegóriában pedig a Pety-
tyem néptáncegyüttes re-
mekelt.

Az eredményhirdetés
során kis küldöttségünk-
nek minden egyes tagja
minősítést kapott, így dí-
j esővel térhettünk haza:

Bánházi Dóra bronzsá-
vos, a kis Viza citerásai
pedig ezüstsávos minősí-
tést kaptak. A Pettyem
táncosainak mátyusföldi
koreográfiája szintén
ezüstsávos besorolást
kapott. Dél-alföldi pro-
dukciójuk viszont megér-
demelten kapott aranysá-
vos minősítést. Szabó
Julcsi „csalogányunk” a
legkiválóbb, kiemelt
aranysávos minősítést
tudhatja a magáénak.
Ezúton is szeretnék gra-
tulálni minden résztvevő-
nek és természetesen a
felkészítőknek is.”

(miriák)
Dobosi Róbert felvétele

Nagyszabású falutakarítási mozgalommal ünnepelték meg a
Föld napját Ekecsen és Apácaszakállason. A községi hiva-

tal által meghirdetett környezetszépítési önkéntes brigádmun-
kába, amely idén már a második alkalommal került megrende-
zésre, több százan kapcsolódtak be. 

A helyi alapiskola diákjai már két hét-
tel ezelőtt a képzőművészeti nevelés
órákon plakátokat terveztek készülve az
eseményre. Április 19-én a helyi alapis-
kola közel 300 diákja és pedagógusai
kezdték meg a falu rendbetételét az is-
kola udvarának és környezetének meg-
tisztításával. Április 20-án, szombaton
reggel 8 órakor jókedvű, tennivágyó fia-
talok és idősebbek gyülekeztek az eke-
csi községháza előtt és az apácasza-
kállasi kultúrház udvarán. Az eligazítást
követően több csoportban láttak neki a munkának. A munkálatokba
bekapcsolódtak a község önkormányzati képviselői, a községi hiva-
tal dolgozói, az ekecsi népdalkör, az apácaszakállasi és ekecsi nyug-
díjas klubok tagjai, a Csemadok mindkét alapszervezete, a Gubacs
Ifjúsági Tanács, a Bulldogok, a Vöröskereszt, az ekecsi Önkéntes
Tűzoltó Szervezet, az ekecsi szociális otthon lakói, a Vadászszerve-
zet tagjai, valamint magánszemélyek. 

Ezen a szombati napon körülbelül 130 önkéntes tevékenykedett.
Három nagy konténer szemetet gyűjtöttek össze, s kezük alatt lát-
ványosan megszépült nemcsak a falu központi része, de a vasútál-
lomás és a faluból kivezető utak nagy része is. Néhány helyen vi-
rágokat és fákat is ültettek. 200 facsemete (jegenye-, juhar- és
hársfa) került a Viharos felé vezető út mellé. -pint-

Fotó: Polák Csilla

Egyre agilisabb a gelléri Csemadok alap-
szervezete. Erre a legfrissebb bizonyí-

ték az április közepén megtartott nagysza-
bású retro-est, melyre a helyi fiatalokon kí-
vül sokan jöttek a környékbeli falvakból is.
Mintegy 100 személy volt kíváncsi az ápri-
lisi rendezvényre. A múltkori chippendale-
show nagy sikert aratott, ezért a szervezők
most a férfiaknak kedveztek egy női egy-
személyes strip dance show erejéig. Az
egész est folyamán tetőfokig hágott a han-
gulat, melyből nem maradhatott ki a gel-
léri retro vonatozás sem. Már hagyomá-
nyosan nagy közkedveltségnek örvend
az éjfél utáni tombolahúzás, melynek keretén
belül 40 díjat sorsoltak ki. A retro-est fő repertoárja a 80-as és a 90-es évek legna-
gyobb slágereiből tevődött össze, melyet nem akármilyen fokon prezentált a gútai
Deejay Ricardo. -pint-, fotó: Nagy Csaba

Falutakarítási mozgalom

Olvasói levél

Népművészeti Ki mit tud?
Naszvad

Április 22 - A Föld napja

Újabb retro-est Gelléren
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2013. ÁPRILIS 29 - HÉTFŐ
8.30 Komáromi Valibuk (Fanyűvő) Középiskolás diákok
nemzetközi háromtusa versenyének 4. évfolyama -
Ludovít Jaroslav Šulek Gimnázium, Észak-Komárom
9.00 A szépség harmóniája Középiskolás diákok koz-
metikai és fodrászati versenye - Szabadidőközpont, Észak-
Komárom
9.00 Pons Danubii Workshopja, konferencia a térség ki-
használásának lehetőségeiről - Média Ház (Ferences ba-
rátok utcája 22), Észak-Komárom
9.30 Oviolimpia Komáromi ovisok sport-vetélkedőjének
13. évfolyama - Városi Sportcsarnok, Észak-Komárom
10.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub, légvárak, arc-
festés, trampolin, airsoft, íjászat, kötélpálya, paintball -
Anglia park, Észak-Komárom
10.00 Bábel tornya – bábelőadás, Tábita bábcsoport,
vezető: Écsi Gyöngyi. Hetet egy csapásra - mesejáték
Gólyalábas színjátszó csoport, a hetényi Kisverőcke nép-
tánccsoport  bemutatkozása - Jókai liget, Dél-Komárom
10.15 „Komáromi Mindenes“ Történészkonferencia -
Újvár – Lőporraktár, Észak-Komárom
14.30 Az Antabus együttes koncertje - Klapka tér,
Észak-Komárom
15.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub, fiatal tehet-
ségek: a Szeptakkord verséneklő együttes műsora - Ang-
lia park, Észak-Komárom
16.00 A Starfist együttes koncertje - Klapka tér, Észak-
Komárom
16.30 Egyéb Veszély zenekar élő koncertje - Jókai liget,
Dél-Komárom
17.00 Acacia Team És Extrém Sport Klub - Komárom
Hangja - amatőr énekverseny minden korosztály részére
- Anglia park, Észak-Komárom
17.30 A Liberate együttes koncertje - Tiszti Pavilon sza-
badtéri színpada, Észak-Komárom
18.00 Sámson Zenekar - Jókai liget, Dél-Komárom
18.30 Az AIMEE együttes - Klapka tér, Észak-Komárom
19.00 Horján Viktor és barátai sanzonestje - Tiszti Pa-
vilon szabadtéri színpada, Észak-Komárom
20.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub, DJ Bedecs;
Karaoke + Laser show - Anglia park, Észak-Komárom
20.00 Firkin zenekar koncertje - Jókai liget, Dél-Komárom
20.30 Charlie koncert, Klapka tér, Észak-Komárom

ÁPRILIS 30 - KEDD
10.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub - légvárak, arc-
festés, trampolin, airsoft, íjászat, kötélpálya, paintball -
Anglia park, Észak-Komárom
10.00 Az opera útján Balogh Rózsa operaénekes kon-
certje az alapiskolák 5-9. osztályos tanulói részére 
- Szinnyei József Könyvtár, Észak-Komárom
16.00 Komáromi Nyugdíjas Klub műsora - Tiszti pavilon
szabadtéri színpada, Észak-Komárom
16.00 Művészetek kertje, a város gyermekei közösen raj-
zolnak - Tiszti Pavilon udvara, Észak-Komárom

16.00 Lehár Napok - Térzenei koncert, fellép a Vidám Fiúk
együttes és a dél-komáromi Egressy Béni Fúvószenekar
-  Klapka tér, 17.30 - Lehár Ferenc szobrának megko-
szorúzása - Lehár park, Észak-Komárom

16.00 Acacia team és Extrém Sport Klub, fiatal tehetsé-
gek: Korber Darina önálló zenés műsora - Anglia park,
Észak-Komárom
16.00 Black Harmonist’s énekegyüttes műsora - Jókai
liget, Dél-Komárom
16.30 Magyarock Musical Band - Jókai liget, Dél-Komárom
18.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub, Komárom
Hangja - amatőr énekverseny döntője - Anglia park, Észak-
Komárom
18.00 Zdenka Predná - Klapka tér, Észak-Komárom
18.00 Wolf Kati és a Sunny Dance Band élő koncertje
- Jókai liget, Dél-Komárom
18.30 Harcművészeti bemutató - Tiszti Pavilon szabad-
téri színpada - Észak-Komárom
20.00 Utcabál - zenél a Brigetio klubzenekar - Jókai liget,
Dél-Komárom

20.00 Vadkerti Imre és együttesének koncertje - Klapka
tér, Észak-Komárom
20.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub,  Mulatós est
(Lávakövi Roadshow Produkció), közreműködnek: Virág
Norbi, V-Zoj, Hidvégi Band együttes - Anglia park, Észak-
Komárom
21.00 Az Old Gang együttes koncertje - Tiszti Pavilon
szabadtéri színpada, Észak-Komárom
22.00 Az LGT Revival Band együttes koncertje - Klapka
tér, Észak-Komárom

Izsai Lovasnapok
18.00 Májusfa állítás - Duna-part, Izsa. 19.00 Kultúrprog-
ram, közreműködnek: Energy Dance klub, Szabó ikrek,
Dudás Kurucz Kornélia, Vidovenecz Nikoletta, Skopp Il-
dikó, Fodor Csilla. 20.30 Moonlight Music. 23.00 Tüzijáték.

MÁJUS 1 - SZERDA
6.00 Horgászverseny Komárom polgármesterének díjáért
9.00 Halászléfőző verseny (a szervezők csak a fát és a
főzőhelyet biztosítják) -  Holt-Vág, Észak-Komárom
10.00 Acacia Team és Extrém Sport Klub, légvárak, arc-
festés, trampolin, airsoft, íjászat, kötélpálya, paintball -
Anglia park, Észak-Komárom
10.00 Koszorúzás az 1919-es áttörés 102 áldozatának
tömegsírjánál - Katolikus temető, Észak-Komárom
10.00 Miénk a színpad - helyi óvodások és iskolások be-
mutatója -  Jókai liget, Dél-Komárom
10.00 Erős emberek XVI. Szlovákiai Bajnoksága -
Újvár melletti parkoló, Észak-Komárom
11.00 Ingyenes csoportos idegenvezetés a Várban
Csoportok indulása: 11.00 és 13.00 óra.
- Lipótkapu, Újvár, Észak-Komárom
11.00 A Pepita tours, a Šeko shop és a Sitno bútorüz-
let Nagy Tavaszi Nyereményjátékának sorsolása
Közreműködnek: Varga Evelin és Mészáros Tamás -
Klapka tér, Észak-Komárom
12.30 A Zsebsün zenekar élő koncertje - Jókai liget,
Dél-Komárom

13.00 Acacia Team És Extrém Sport Klub, 
13.00 A Kard Rendje – korabeli jelmezek és fegyverek be-
mutatója, 14.00 Harcosok napja, 17.00 Cinema útifilm Mi-
roslav Hráček és Juraj Darida islandi expedíciójáról - Ang-
lia park, Észak-Komárom

14.00 Waszlavik „Gazember” László játszik katonada-
lokat tangóharmonikán az 1919-es áttörés áldozatainak
dél-komáromi emlékművénél (Vasúti híd – déli hídfő)
14.00 Garabonciás táncegyüttes műsora, Jókai liget,
Dél-Komárom
14.30 Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs
műsora - Jókai liget, Dél-Komárom
15.00 A kalotaszentkirályi Felszeg Gyöngye néptánc-
együttes műsora - Jókai liget, Dél-Komárom
16.00 Ritka Magyar Folkband - Jókai liget, Dél-Komárom
17.30 Sic Transit Gloria Mundi rockzenekar élő kon-
certje - Jókai liget, Dél-Komárom
19.00 Holdviola koncertje - Jókai liget, Dél-Komárom

WAKE UP DAY:
10.00-18.00 Egész napos élménypark (ugrálóvárak, gye-
rekprogramok), Gyerekpark és környéke, 15.00 Kicsi Hang
– verséneklő együttes, Gyerekpark és környéke, 16.00 Fe-
elharmonix – Sax&guitar lounge, Klapka tér, 17.00 United
koncert, Klapka tér, 18.00 ZBG koncert, Klapka tér, 19.30
Leskay koncert, Klapka tér, 21.00 Tűzijáték, Klapka tér,
21.15 Caramel koncert, Klapka tér, 22.00 Back II Black
koncert, Klapka tér

Izsai Lovasnapok 
9.30 Gyülekező a katolikus templom előtt. 10.00 Díszme-
net a Duna-partra. 10.30 Megnyitó. 10.45 Zsérei Zsibrice
hagyományőrzőcsoport. 11.15 Ifjú Pántlika. 11.40 Izsai
énekcsoportok fellépése. 12.00 Lovasjátékok. 12.15 Pósfa
zenekar. 13.15 Lovasjátékok. 14.00 Bellő tánccsoport és ze-
nekar. 14.30 Lovasjátékok. 15.00 Viza énekcsoport, Nap-
raforgó citerazenekar. 15.45 Lovasbemutató - belépő 
2 eur/fő, 13 éves kor alatt ingyenes.

A 22. KOMÁROMI NAPOK PROGRAMJA

Acsicsói, csilizközi, csal-
lóközi kultúra- és ha-

gyományőrző nonprofit
szervezet április közepén
nemzetközi jelentőséggel
bíró ünnepséget szerve-
zett. Szlovéniából, Maribor
egyetemi városából, a Gui-
ness rekordok könyvében
is nyilvántartott, a világ leg -
öregebb szőlőtőkéjének
szaporulatát hozták és ül-
tették el a községben a Hét
Vezér szoborparkban. 

A kisközség olyan világvá-
rosok mellett, mint New York,
Párizs, Tokió, Brüsszel, Mel-
bourne büszke tulajdonosa
lehet e nemes szőlőtőkének,
annál is inkább, mivel eddig
kis település és szervezet
még nem büszkélkedhetett

ilyen megtiszteltetéssel. Az
ünnepség színvonalát
emelte, hogy Jože Markuš,
Maribor város alpolgármes-
tere és képviselete is részt
vett az eseményen. A műsor
további részében Szlovénia
szlovákiai nagykövete, Stani -
slav Vidovič, és Maribor város
borkirálynője Mojča Kren is
bemutatkozott. Többek között
fellépett a Hoče Slivnica ha-
gyományőrző néptánc együt-
tes. Tiszteletüket tették Nyitra
megye képviselői, és Csáky
Pál politikus is. Az elültetett
tőke előtt tisztelegtek a Szent
Orbán lovagrend tagjai, a tő-
ket megszentelte monsenior
Szakál László nagymegyeri
esperes-plébános, és a részt-
vevőket megáldotta Lévai At-
tila helyi lelkipásztor. 

Ornik Srečko, a szlovéniai
fafaragók szövetségének el-
nöke, valamint Nagy Géza, a
csicsói nemzetközi fafaragó-
tábor szervezője több éves
baráti kapcsolata révén szü-
letett és valósult meg a dé-
delgetett álom, mely szomba-
ton délután vált valóra. Nagy
Gézának több kültéri szobra
díszíti Maribor városát. Az ün-
nepségen Pásztor László és
a szlovéniai nagykövet közö-
sen helyezték el az időkap-
szulát az utókornak, a csicsói
óvodások pedig vízzel locsol-
ták meg az elültetett tőkét,
hogy biztosan gyökeret eresz-
szen felvidéki földbe. Az ün-
nepséget Polgár Klára, a non-
profit szervezet ügyvezető el-
nöke vezette és méltatta.

-pint-

Ajándékozási ünnepség Csicsón

Areformátus templom zsúfolásig meg-
telt a helyi gyülekezet tagjaival, a kör-

nyező települések híveivel, valamint a ko-
máromi egyházmegye lelkipásztoraival és
tisztségviselőivel, de tiszteletüket tették
többek között Zemko Margit polgármes-
ter és Vladimír Ondáš római katolikus lel-
kipásztor is.

Az alkalom Erdélyi Flégel Tímea lelkipász-
tor köszöntő szavaival vette kezdetét, majd
Dobai Sándor esperes Pál apostolnak az Are-
opágoszon elmondott beszédét olvasta fel. A
Zsoltárok könyvéből vett igék alapján Fazekas
László, a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház püspöke szólt a megjelentekhez.

A templomépítés történetét a gyülekezet lel-
kipásztora, Erdélyi Flégel Tímea elevenítette
fel. 1911-1912 között épült fel a református
egyház temploma. Az épület megvalósításával
két építészt bíztak meg, Gere Józsefet és
édesapját Gere Károlyt. A szószéket és a pa-
dokat, valamint a főbejárati ajtót és egyéb asz-
talosmunkákat Tóth Jenő, komáromi épület-
és bútorasztalos készítette. A külső homlokzati
és a belső falak szobrászati munkáit Rákos
Manó budapesti szobrász végezte. A templom
beüvegezését Schönberger Bernát, érsekúj-
vári üveg- és porcelánkereskedő vállalta el. A

református egyháznak a városban bőkezű tá-
mogatója volt a Konkoly-Thege család, Hirsch
báró, a Lénárt család, a Steiner család és
több gazdag földbirtokos. Az elmúlt száz év-
ben csupán három lelkipásztora volt a gyüle-
kezetnek, akik több mint harminc éven át szol-
gálták kitartással és hűséggel a híveket: a
templomépítő Mórocz Mihály (1858-1934),
Nagy Sándor (1907-1963) és Erdélyi Pál
(1936-1997) esperesek.

A templom külső homlokzata és a belső tér
2005-től fokozatosan felújításon ment át, Er-
délyi Tímea nagytiszteletű asszony igyekeze-
tének és szorgalmának köszönhetően.

A hálaadó istentiszteleten énekekkel szol-
gált az ógyallaiak ökumenikus vegyes kara, de
egy vers is elhangzott és végül a megemlé-
kezés a 90. zsoltár és a Himnusz eléneklésé-
vel zárult. (miriák)

Ahelyi magyar tanítási
nyelvű alapiskola

igazgatósága „Igazgyön-
gyök” címmel rendezte
meg verses délutánját az
iskola aulájában, amelyen
megjelent a község szü-
löttje, Danis Renáta köl-
tőnő. 

A megjelenteket Duka Ró-
bert igazgató köszöntötte. „A
verstanulás bővíti a gyermek
szókincsét, fejleszti emléke-
zőtehetségét, jó hatással
van az agyműködésre, vala-
mint hasznos módja a neve-
lésnek. Bármely olyan rész-
let olvasása és megjegy-
zése, amit korai életkorban
tanulnak, segít a gyermek
fejlődésében. A költészet
sokkal rendezettebb és rit-
mikusabb módon mutatja be
a nyelvet, mint a próza. Ezek
a technikák növelik a gyer-
mek motivációs képességét,

képzeletét, gondolkodását,
érvelését és a világ megta-
pasztalását érzéki és eszté-
tikus módon. A versek me-
morizálása megtornáztatja a
gyermek mentális kapacitá-
sát, ezáltal nő a rugalmas-
sága és az ereje is. Amikor
egy gyermek a versek me-
morizálásával tölti az idejét,
önkéntelenül is magába
szívja a magyar nyelv sza-
bályait és struktúráját” -

hangsúlyozta megnyitó be-
szédében az igazgató. Ezek
után a szép számú érdek-
lődő előtt került sor a vers-
gálára, amelyen a különböző
szavalóversenyen résztvevő
tanulók szavaltak el egy-egy
verset.

A rendezvény ismét bizo-
nyította, hogy verset hall-
gatni, verset mondani jó.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Ógyalla

Hálaadó istentisztelet 
a 100 éves református templomért

Hűségdíjat alapított 
Szentpéteren a Csemadok
Szabó Gabriella Csemadok-elnök év-

értékelő beszédével kezdődött a ta-
lálkozó, aki ismertette a 2012-es évben
megszervezett legfontosabb eseménye-
ket.

„Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Cse-
madok az a szervezet, amely a kultúra ápo-
lása mellett ebben az értékvesztett világban,
a közösségi összetartozás érdekében hiva-
tott megemlékezni azokról az évfordulókról,
amelyek bármilyen szinten érintik helyi kö-
zösségünket. Hogy továbbra is megmarad-
junk és ne legyünk saját kultúránk sírásói,
szükség van sok-sok energiára, megértésre,
egymás megsegítésére és nemcsak a veze-
tőség, hanem a tagság részéről is” – zárta
értékelőjét az elnök asszony.

Ami a 2013-as évi terveket illeti, az elmúlt
évi sikeres rendezvényeiket tovább szeret-
nék folytatni. Augusztusban Bécsbe tervez-
nek kirándulást. Ősz folyamán egy kiállítást
szerveznek „Szentpéter értékei” elnevezés-
sel. 

A Csemadok vezetőségének tagjai utolsó
ülésükön úgy döntöttek, hogy 2013-ban meg-
alapítják a szentpéteri Csemadok „hűségdí-
ját”, amely minden évben az évzáró gyűlé-
sen kerül kiosztásra. Az első díjazott Dr. Pe-
cena György lett.

Pecena György Bátorkeszin született.
Gimnáziumi tanulmányait Párkányban vé-
gezte, majd az érettségi után Pilzenbe került
az orvosi egyetemre. A sikeres vizsgák után
megtisztelő ajánlatot kapott az ottani klinikán,
de szíve hazahúzta. Szakorvosi diplomát
szerzett szemészetből, belgyógyászatból és
általános orvostanból. Több helyen dolgo-

zott, végül Szentpéteren telepedett le és kör-
zeti orvosként végezte munkáját. A Csema-
dokban fiatal kora óta tevékenykedett, s ami-
kor Komáromba került dolgozni, megválasz-
tották elnöknek. 1969-ben, a legvészesebb
időben elvállalta a Komáromi járás Csema-
dok-elnöki tisztségét. Szentpéteren a hosszú
évek alatt végig hű maradt a szervezethez, a
Magyar Közösség Pártjához és több válasz-
tási időszakban képviselőként tevékenyke-
dett a szentpéteri polgárok érdekeit védve.
Felesége óvónőként a legkisebbeket taní-
totta az anyanyelv szépségeire.

Négy évi aktív tevékenység után a tagság
új elnököt választott, Bukovszky Jánost, a
Kossányi József Alapiskola és Óvoda igaz-
gatója személyében. Ezt követte a kultúr-
műsor, amelyen elsőként a Őszirózsa ha-
gyományőrző csoport lépett fel, majd az izsai
Búzavirág éneklőcsoport. A jelenlévők meg-
tekinthették az „Izsai népviseletek 2007-ben”
Sámson Enikő fotókiállítását.

Miriák Ferenc, a szerző felvétele

Verses délután 
az alapiskola aulájában

Dr. Pecena György

Marcelháza
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Olvasói levél

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

A DeltA szerkesztői is ezt fogyasztják

2013. május 4.
1. Szuhvin Pincészet, Pincesor, Hetény
2. Bohuš Pincészet, Új szőlő, Szentpéter
3. Krnáč Ottó, Fő u. 52, Szentpéter
4. Laci pince, Csőszhegy, Szentpéter
5. Kultúrház, Konkoly tér, Ógyalla
6. Hengerics Pincészet, Kővágó
7. Privin – Perbor Polgári Társulás, Szőlőhegy
8. VVD – Szőlő és Bortermelő Egyesület, 

Branovi út 1926, Udvard
9. Strekov 1075, Fő u. 1075, Kürt

10. Jenei János, Előhegy, Kürt
11. Bacchus Pincészet, Középhegy, Kürt
12. Mátyás Családi Pincészet, Szőlőhegy, 

Kisújfalu
13. Griff restaurant & bar, Szövetkezet u. 513,

Bátorkeszi
14. Blahovič Pincészet, Galambos, Bátorkeszi
15. Amicius Pincészet, Galambos – Tőkésút,

Bátorkeszi
16. Bóna Pincészet, Szentlászló, Bátorkeszi
17. HR Winery, Szőlőhegy
18. Bott Frigyes Borászat, Béla 86
19. Zalaba J & D Borászat, Fő u. 73, Muzsla
20. Becse Bor Borászat, Muzsla 510
21. BorvakVin Pincészet, Muzsla
22. MeCaBu Borászat, Fő u. 1113/12, Szőgyén
23. Kovács & Bulák Borászat, Mikszáth u. 14,

Ebed
24. Miratti Restaurant, Szent István u. 2, 

Párkány
25. Vintop Karkó Borászat, Pincesor, Búcs
26. Szegi Pincészet, Komáromi út, Dunamocs
27. Vinszaltkontakt, Dunamocs 291
28. A Bor Barátai Polgári Társulás, Pincesor,

Dunaradvány
29. Varga Pincészet, Cinkota, Marcelháza
30. Šutovec Ádám, Fő u., Szilos
31. Szente Pincészet, Madar 54
32. Vin–Igar Pinote, Sutyúvölgy, Madar

Alapcsomag és borjegy eladó-
helyek a rendezvény napján

Ezekben a napokban régiónk
több községében szorgos-

kezű emberek ténykednek,
hogy saját falujukat szebbé te-
gyék. Ennek a nemes cseleke-
detnek a gyakorlásában Me-
gyercs sem kivétel, ugyanis itt
napi szinten csinosítják, szépí-
tik a községet. 

Erre legfőképp a 15 személyből
álló közhasznú munkásbrigád tag-
jai a legbüszkébbek, hisz ők végzik
el a munkák nagy részét. Persze
nemcsak a falun belül fejtik ki szor-
gos, és szemmel is észlelhető te-
vékenységüket, hanem Violínban
és a volt állami gazdaság területén
is. Nagyszabású takarítást végez-
tek ott is, ahol az idők folyamán il-
legális szemétlerakó helyek kelet-
keztek. Ezek környékét megtisztí-
tották az aljnövényzettől, a kisebb

bokrokat eltávolították, ezáltal át-
láthatóbbá tették a területet. Me-
gyercsen már régóta szisztemati-
kus faluszépítés folyik, ami azt je-
lenti, hogy ez a tevékenység kihat
az év minden napjára. Ennek foly-
tán rendszeres csinosítást végez-
nek a helyi temetőben, a Boschán-
kastély környékén, a bérlakások
parkolóiban, és az óvoda, iskola
területén is. 

A 2010-ben átadott komposz-
táló, mely a futballpálya tőszom-
szédságában üzemel, nagyban
segíti a lakosságot a kerti hulladé-
kok hasznos feldolgozásában.
Molnár Zoltán polgármester el-
mondta, örül annak, hogy a falu
lakossága hamar tudatosította,
hogy a komposztáló nagyban hoz-
zájárul a szerves hulladék újra-
hasznosításához.

Kép és szöveg: -pint-

Az „Egyszer élünk” nyugdíjasklub, a helyi önkormányzat és a
Villa Fyuz polgári társulás rendezésében már második alka-

lommal tartották meg a tavasznyitó faluprogramot a helyi Aranka-
parkban. Az esemény lényege, hogy az elmúlt évben született
gyermekek tiszteletére fákat ültetnek, jelen esetben platánfákat a
parkba. 

A szép tavaszias idő kicsalogatta a füssieket, így közel 80 személy
várta nagy izgalommal az ünnepélyes faültetést. Mivel tavaly 5 kisgyer-
mek látta meg a napvilágot ebben a községben, így jó komáromfüssi
szokás szerint ennyi gyereknek ültettek fát. A négy fiú: Komjáti Áron, Kál-
mán Krisztián, Antal Ákos, Rutmár Alex František, valamint az egyetlen
lány Rigó Hanna Léna szülei, nagyszülei, illetve a rokonok boldogan ül-

tették el csemetéjük pla-
tánfáját. A szervezők fi-
gyelmességének köszön-
hetően minden gyermek
kis öntözőkannát kapott,
arra ösztönözve őket,
hogy ápolják saját fájukat.

Úgy néz ki, hogy Ko-
máromfüssön is új ha-
gyomány érlelődik, és
hogy a jó ügy mellé töb-
ben is odaállnak, arra bi-
zonyíték a Villa Fyuz
polgári társulás „névje-
gye“. -pint- 

Az Amaro Del együttes Szentpéteren
ASzlovákiai Református Keresztyén Egyház bejegyzett Református Cigánymisz-

sziójának meghívására a helyi kultúrházban lépett fel az öttagú férfizenekar.

A zenekar tagjai Munkácson élnek, de sokat utaznak Magyarországra. Turnéik során fel-
léptek már Angliában, Norvégiában, Romániában, Németországban, Lengyelországban,
Hollandiában, Ukrajnában. Az Amaro Del zenekar célja kettős: egyrészt feladatának érzi
a keresztyén kultúra és üzenet terjesztését, másrészt javítani szeretné a magyarság és a
cigányság közötti párbeszédet. (miriák)

Anehézségekkel élő
gyermek sem élhet ki-

rekesztve, aktívan részt
kell vennie a társadalom
mozgásában. Ebben kell a
gyógypedagógusnak se-
gítenie éppen azért, hogy
felnőtt korában ne vesz-
szen el, ne térjen rossz
útra, tudja helyesen hasz-
nálni saját értékeit, tudjon
a képességeinek megfele-
lően érvényesülni. 

Azzal, hogy az Ekecsi Spe-
ciális Alapiskola tanulóit
egészségügyi versenyre ké-
szítjük fel, próbáljuk őket a
nagybetűs életre is felkészí-
teni, mégpedig több szem-
pontból. Elsősorban alapis-
mereteket szereznek elsőse-
gélynyújtásból, életmentés-
ből, nemcsak elméletben, ha-

nem gyakorlatokkal is. Meg-
tanulnak „versenyezni”, em-
berek között mozogni, visel-
kedni. Nagy buzgalommal
készülnek az erre kiválasz-
tott tanulók minden évben a
Szlovák Vöröskereszt járási
szervezete által meghirdetett
egészségügyi versenyre, me-
lyet idén a MAX bevásárló-
és kultúrközpontban, Duna-
szerdahelyen rendeztek.

Számunkra már az is
öröm és jóleső érzés, hogy

szívélyesen fogadtak ben-
nünket, és elindulhattunk
ezen a versenyen. Bár az
esélyeink nem egyenlőek,
de a 6. helyre is büszkék va-
gyunk. A kis csapatunk öt fő-
ből állt: Círia Alexandra, Lé-
vai Edit, Lévai Szandra, Ko-
vács Zsuzsa, Zsoldos Jen-
nifer. Az öt lelkes, talprae-
sett kislánynak szívből
gratulálunk!

Krastenics Mária 
felkészítő pedagógus

Averseny országos döntőjének meg-
rendezését a Szlovákiai Magyar Pe-

dagógusok Szövetsége, Gúta városa és a
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola vállalta fel.
A verseny névadója, Sajó Károly győri
születésű természetvédelmi szakember,
kutató volt, aki munkássága révén nagy-
ban hozzájárult a magyarországi védett
helyek kijelöléséhez és az első termé-
szetvédelmi rendeletek megalkotásához.

A verseny célja a komplex környezettuda-
tos szemlélet kialakítása és elmélyítése, a
fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség
kialakítása, a környezetünkért érzett közös
felelősség felébresztése, valamint a tehet-
ségfejlesztés. A verseny célcsoportja a 7. - 8.
évfolyamos diákok a Kárpát-medence vala-
mennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.

A verseny három részből állt: írásbeli fel-
adatlap kitöltéséből, plakát készítéséből, va-
lamint egy 10 perces kiselőadásból.

A Sajó Károly kárpát-medencei természet-
és környezetvédelmi verseny szlovákiai or-
szágos fordulójának eredményei: I. Vámbéry
Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely, II. Tarczy
Lajos Alapiskola, Hetény (csapattagok: Csol-

lár Ádám, Fülöp Cyntia és Hegedűs Tamara,
felkészítő pedagógusaik Rancsó Andrea és
Kotiers Éva), III. Alapiskola és Óvoda Ipoly-
szakállos, IV. Corvin Mátyás Alapiskola  Alis-
tál, V. Jókai Mór Alapiskola  Komárom. A to-
vábbi résztvevő csapatok: Bartók Béla Alap-
iskola (Nagymegyer), alistáli Református
Egyházi Alapiskola, Kodály Zoltán Alapis-
kola (Dunaszerdahely), Katona Mihály Alap-
iskola (Búcs), Eötvös utcai Alapiskola (Ko-
márom), II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
(Gúta), Corvin Mátyás Alapiskola (Gúta),
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda (Csi-
csó), Munka utcai Alapiskola (Komárom) ok-
levélben részesültek.

A Győrben megrendezésre kerülő kárpát-
medencei döntőbe a két legjobb csapat ju-
tott. Miriák Ferenc

Akarvai Vitis Borászati Társulás
tizenharmadik alkalommal ren-

dezte meg nemzetközi borversenyét
a kultúrházban.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen
Maga Ľubomír, a Vitis Borászati Tár-
sulás új elnöke köszöntötte e nemes
vetélkedőn megjelent magyar barátai-
kat, a zsűri elnökét Meiszel Lászlót és
Duka Gábor polgármestert. 

A karvai borverseny is bizonyítja,
hogy a gazdák arra törekednek, hogy
minden évjáratból a legjobbat hozzák
ki. A 68 borminta közül a szakmai zsűri

6 aranyérmet – id. Domin Péter (Olasz-
rizling), ifj. Domin Péter (Kék oportó),
Szalai Dezső (Olaszrizling), Szurdi Emil
(Vegyes fehér), Bodnár Sándor (Ve-
gyes fehér), Karkó László (Olaszrizling)
– 15 ezüst-, 29 bronzérmet osztott ki és
18 bormintát oklevéllel minősített. Külön
tárgyi jutalmat kaptak a legjobb fehér-,
vörös- és vegyesbor gazdái.

A versenyt tapasztalatcsere, baráti
beszélgetések, borkóstolás és persze
jó hangulatú nótázás, mulatás követte,
tovább mélyítve és ápolva a szomszédi
kapcsolatot.

(miriák)

Sajó Károly természet- és
környezetvédelmi verseny

Az integráció ékes példája

Gúta - Hetény

Ekecs

Nemzetközi borverseny Karván

Aranyérmet értek el a karvai borversenyen

Tavasznyitó
az Aranka-parkban
Komáromfüss

A megyercsiek 
községcsinosítása

Fotó: Farkas Károly

Megnyitottuk 
kihelyezett irodánkat Gútán, 
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete) 

Köszöntők, 
köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HiRDEtésfElvétEl 
Hétfőtől péNtEKig.



• Predám RD v Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett, 669
négyzetméteres, ház építé-
sére alkalmas telek eladó.
Tel. 0907910397, email: du-
nailivia26@gmail.com.

• Kúpim byt VOV, pred re-
konštrukciou o rozlohe 70-
100 m2, svoje ponuky posie-
lajte na email: gdubo-
vicky@gmailcom s tele-
fónnym číslom. 
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása. Egyszeri és rend-
szeres karbantartás. Keríté-
sek és kapuk újrafestése.
Tel.: 0944 220 957.
• Ógyallán (Hurbanovo) eladó
földszintes félkész, de lakható
160 négyzetméteres családi
ház, 230 négyzetméteres par-
kosított kerttel, ár: 35.000,
megegyezés vagy csere. Tel.:
0907 533 274.

• Dunaszerdahelyen a belvá-
rosban 150 m2 üzlethelyiség
olcsón eladó/bérbe adó. Tel.:
0918 222 661.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Prenajmem 3-izbový byt na
Košickej ulici. Tel.: 0908 722
617.
• 2-szobás részben felújtott la-
kás a Vnútorná okružnán
(Len.sady). Tel.: 0944 428 099.
• Eladók dominant tojó jércék
3,55 €/darab, szükség ese-
tén házhoz szállítás. Tel.:
0948 077 891, 0903 130 168.
• Erdélyi utat szervezünk
Csíksomlyóra, május 16-20.
Tel.: 0918 515 896.
• Prenajmem garzónku na
Damjanichovej. Tel.: 0905 912
553.
• Gyerekgondozást vállalok.
Tel.: 0915 267 413.
• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.

• Eladó Škoda STK-val, 4-ke-
rekű traktor, asztali karbofréz,
vízpumpa, Vari rotovátor, Mar-
tos 156. szám alatt.
• Kiadó másfél szobás lakás
Ógyallán. Tel.: 0918 554 364.
• Eladó 3-szobás lakás Gú-
tán az Iskola utcán. Tel.:
0908 192 875.
• Szabadföldi paprika palánta
(csemege, fűszer) és nagyvi-
rágú krizantém palánta eladó
Cserháton. Tel.: 0902 302
742, 0914 224 677.
• Eladó 2 db válenda, ágyne-
műtartós, 4 db alufelni nyári
gumikkal 195/50 R 15, 4 lyuk-
kal. Tel.: 0907 167 096.

• Gond van a kútjával, segítek
fúrástól szerelésig. Tel.: 0908
089 360.
• Eladó Izsán téglaház 22
áras telken, ára: 36.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Smaragd tuják eladók, jó ár.
Tel.: 0907 796 070.
• Eladó használt kerítés-tégla
29 x24x11 cm méret. Tel.:
0908 780 234.

• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Eladók leválasztott vietnami
kismalacok, ár: 20 €. Tel.:
0902 040 372.
• Eladó 2 db pehelypaplan,
brokát bevonattal. Tel.: 0910
535 911.

• Eladó 2-személyes ülőgar-
nitúra és 1 db válenda. Tel.:
0910 535 911.
• Eladó kerékpár, gyermek
sportkocsi, kisebb szekrény,
gyermekruhák. Tel.: 0948 006
071.
• Eladó 3-szobás átépített
téglalakás az Anglia parkban.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó erkélyes szoba-kony-
hás lakás a Cseh utcában.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladók házinyulak tovább-
tartásra, KN járás, érdeklődni
lehet 0908 421 487.
• Betonkerítés, betonoszlo-
pok, járdaszegély, térkövek
eladók. Tel.: 0908 042 655.

• Szobafestést, glettelést vál-
lalok. Tel.: 0919 317 813.
• Nezariadená garzónka na
Hviezdnej ulici do dlh. pre-
nájmu. Tel.: 0907 398 399.
• Hľadám učitela španielčiny.
Intenzívne! Tel.: 0907 398
399.
• Hľadám učitela taliančiny.
Intenzívne! Tel.: 0907 398
399.
• Kiadó hosszútávra garázs a
belvárosban közel a Belső
körúthoz. Tel.: 0905 640 957.
• Új FITNESZTEREM nyílt
Ógyallán, Súdna 19 (Slo-
venská sporiteľňa). Tel.:
0949760860. Nyitvatartás
naponta: 9-12 14-21óráig.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu 

• 2013. 5. 18-án indul kirán-
dulás Lednice-be Valtice-be.
Program: kastélylátogatás,
hajózás a Minaretbe. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu
• 2013. 6. 8-án indul kirándu-
lás Gödöllőre. Program: kas-
télylátogatás, a Csárdáski-
rálynő c. operett megtekin-
tése. Ár: 33 €/fő. Infó: 0918
697 959. www.orbis-hurba-
novo.eoldal.hu
• 2013. 6. 15-én indul kirán-
dulás Baden-be. Program:
Badeni Rózsafesztivál, la-
xenburgi Sisi kastély. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu
• Prenajmem garzonku na
Damjanichovej. Tel.: 0905

• Kiadó másfél szobás beren-
dezett lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó Ford Escort, 1,6D
STK-val, 350 €, KN. Tel.: 0907
402 363.
• Vennék Škoda Octávia
Tdi-t, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624 310.
• Sofőrt keresünk fuvarozásra
C és E kategóriás jogosít-
vánnyal. Tel.: 0905 977 104.
• Akciós gyorskölcsönök al-
kalmazottaknak, vállalkozók-
nak és nyugdíjasoknak. Hív-
jon. Tel.: 0903 429 427.
• Börze Komáromban, par-
koló a fürdőnél. Minden va-
sárnap. Tel.: 0903 762 511.
• Kiadó vagy eladó 27 m2 üz-
let, irodahelyiség a J.Garden
épületében (Lodná ul.). Ár:
200 € + villany. Tel.: 0905 373
338.

• Hagyományőrző, régi népi
mesterségek művelőit keres-
sük, Komáromból és környé-
kéről. Kontakt: osveta.ko-
marno@gmail.com. Tel.:
0918 940 649, 0907 116 680.
• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás, KN-ben a Ko-
menský utcában. Tel.: 0908
133 326.
• Raktár, 6 ár ingatlan eladó,
bérbe adó KN város központ-
jában. Tel.: 0902 744 602.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, szobafestést, külső fes-
tést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• Szeretné saját és szerettei
életét biztonságban tudni?
Ajánlok Önnek egy kiváló
életbiztosítást. Nincs vesz-
tenivalója. Tel.: 0918 222 085.
• Óvónő gyermekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Hitelakció! Ház és lakás
értékének 100 %-áig hitelt
kínálunk. Munkatársakat
keresek. Tel.: 0905 587 413.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rö-
vidhengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. Tel.: 0915 111 646.
• Hűtők és fagyasztók javítása.
Oprava chladničiek a mrazni-
čiek. Tel.:0905 666 838.

• Költöztetést és szállítást vál-
lalok 1.500 kg-ig a Komáromi
járásban. Tel.: 0907 071 424.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, garázzsal, kerttel.
Tel.: 0904 196 886.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház Marcel-
házán, ár: 12.000 €. Tel.: 0911
204 962.

• Idősek gondozását vállalom.
Tel.: 0949 275 094.
• Gondozást vállalok Nagy-
megyeren, Lakszakállason
vagy Komáromban. Tel.:
0908 952 704.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0907 402 164.
• Eladó esztergapad (fára) és
körfűrész. Tel.: 0907 486 768-
• Kiadó 3-szobás lakás föld-
szinten, a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0905 305 978.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Kolarovská Boglárka (Szentpéter); Papp Krisztián (Búcs);
Šimová Barbora (Dulovce); Stanko Samuel (Dulovce);
Kršková Šarlota (Bánov); Vargová Viktória (Komárom); Gu-
lai Matej (Ógyalla - Bagota); Horváthová Daniela (Madar);
Bažalovič Lionel (Perbete); Ondrušek Dávid (Komárom);
Lakatošová Klaudia (Ógyalla); Cabadová Ema (Šrobárová);
Ivičič Richard (Naszvad); Balogh Máté (Komáromfüss)

ELHUNYTAK:
Snábelová Zdenka (67) Gúta; Mészáros Ilona (81) Komá-
rom; Németh Ferdinánd (87) Komárom; Kianeková Mária
(78) Komárom; Mészáros Karol (59) Komárom; Kissová
Margita (94) Komárom; MVDr. Kothaj Ján (63) Ógyalla;
Kelo Erazmus (84) Szentpéter;  Bohuš Ján (77) Komárom;
Holecz László (53) Szentpéter; Prof.Doc.Ing. Jiří Jež Csc.
(71) Komárom; Turza Jozef (89) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Plančík Peter (Komárom) és Bednářová Lucia (Marcel-
háza) 

Első fotóm

Sedlár Michal 
Nové Zámky 

(3200/50)

Geminger Zoé
Csallóközaranyos 

(2950/49)
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Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las, Nagykeszi. www.pro-
ficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Autóalkatrészek forgalma-
zása, autólízingek. Tel.:
0919 195 007.

Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzem-
képtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

Prijmeme do pracovného
pomeru účtovníčku. Zna-
losť podvojného a jedno-
duchého účtovníctva, per-
sonalistika, prax min. 
2 roky, maďarský a slo-
venský jazyk. Životopisy
čakáme na optimabusi-
ness@optimabussiness.s
k emailovú adresu.

Cseréptetők, pala- és la-
postetők (eternit), pléhte-
tők bontás nélküli felújí-
tása, szigetelése  és hő-
szigetelése garanciával.
Ereszcsatornák, kőmű-
vesmunkák. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény. www.xo-
larinfo.sk. 0908 209 655.

Akkreditált ápolói tanfolyam
indul Komáromban, Ógyal-
lán április 17-én. Akció 190
€. 0911 395 737 www.pro-
socia.sk, emese.baranyai
@prosocia.sk

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka, küzdelem volt az egész életed.
Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
május 1-jén halálának 

7. évfordulóján

Ďumbier Pálra 
Nagylélen.

Szolik Tilda
Keszegfalva
(3350/48)

Idősek gondozását, nap-
pali ellátását (bevásárlás,
főzés, takarítás) vállalom.
Akkreditált ápolói kurzus-
sal rendelkezem. Tel.:
0917 390 985. 

Elektro TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
Plazma-készülékek gyors
és megbízható javítását
vállalom.

Gyorskölcsönök 24
órán belül. Tel.: 0907
452 538. 

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csoma-
golonőket keres csalló-
közaranyosi raktárába,
meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között.
Érdeklődni a 0918/956 573
és a 0918/185 810 telefon-
számokon lehet hétközna-
pokon 8-16 óra között.

Otthonról végezhető mun -
ka, egyszerű, könnyű, jó
kereset, szükséges szá-
mítógép, internet. Heti 3-4
óra, független munkaidő.
Jelentkezni lehet a home-
job@gmail.com email címen.

Legolcsóbb takarítás és
teppezés a KN járásban.
Vállalunk még: festést és
mázolást. Tel.: 0908 774
635, 0940 847 779.

„Elmúlt 20 fájó év, már nem látunk többé,
Fáj a szívünk, mert minket itt hagytál,
Búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
Most csend ölel át és szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged!“

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
május 5-én, halálának 20. évfordulóján 
Kasznár Lászlóra (Nagykeszi).

Emlékét örökké őrző családja.

„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“

Fájó szívvel emlékezünk május 1-jén, 
halálának  1. évfordulóján 

Kovács Imrére
(Nemesócsa).

Szeretettel emlékező családja.

Emlékét örökké őrző családja.

Spomienka
„Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
Skromný vo svojom živote,
Veľký vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 1. mája uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko 

Ľudovít Vörös (Iža).
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu jednu tichú spo-
mienku. Manželka, dcéra s rodinou, syn s rodinou a
štyri vnúčatá.

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Fájó szívvel emlékezünk május 2-án,

halálának 20. évfordulóján

Vasi Antalra Nemesócsán.
Emlékét örökké őrző felesége Mária, valamint 

lányai és fiai családjukkal.

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét,

Nem adta meg a sors nekem,
Elvámolta az életem.

Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek a szívetekben.”

Fájó szívvel emlékezünk 
2013. április 29-én, halálának 4. évfordulóján 

Giesz Jánosra Komáromban.
Emlékét őrző felesége, lányai, veje, unokája, 

testvérei és a rokonság.

„Itt hagytál minket, akiket szerettél,
Emléked itt él szívünkben örökké.”

Fájó szívvel és tisztelettel
emlékezünk 

Némethné 
Székely Brigitta 

okleveles mérnök tanárnőre 
május 2-án, halálának 6. évfordulóján.

Lánya Brigitta és szülei.

Mottó:
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De szívünkben él, és örökre ott marad.” 

Reményik Sándor

Emlékezés

Ruzsicska Máriára, 
aki huszonöt éve, hetvenkét éves
korában elhunyt.

Emlékét őrző családja.

Poďakovanie
„Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
Ale v našich srdciach budeš navždy žiť.”
S bolesťou v srdci vyslovujeme vďaku všetkým
príbuzným, priateľom, známym, bývalým ko-
legom, susedom, chatárom v Radvani, ktorí dňa 
3. apríla 2013 odprevadili na poslednej ceste
milovaného manžela, otca, brata, švagra, zaťa 

Ivana Majera, 
ktorý nás opustil vo veku 69 rokov.

Za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ, ďakujeme. Ďakujeme aj za dlhodobú sta-
rostlivosť lekárom, sestrám na oddelení OAIM a prim. chir.
odd. Gustávovi Škodáčkovi. Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili 

na poslednej ceste manžela a otca
Michala Hrabovského

na komárňanskom cintoríne a svojimi kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť našu bolesť.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie MUDr. Ernestovi Bas-
ternákovi, primárovi interného oddelenia a primárke ner -
vového oddelenia komárňanskej nemocnice MUDr. Eve
Hanáčkovej, ako aj lekárom MUDr. Zoltánovi Benyovi a
MUDr. Kataríne Pásztóovej, ale aj ďalším zdravotníckym
pracovníkom na týchto oddeleniach za mimoriadne citlivú
starostlivosť o manžela a otca. Smútiaca rodina

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervize-
lése. Servis plastových
okien a dverí. Tel.: 0918
262 260.

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás
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Oznámenie

Hurbanovo

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

350
eur

Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 29. 4. predpo-
kladám v našom regióne
veľmi pekne a teplo, jasno a
bez zrážok.  Nočná teplota od + 11 
do + 13  ̊C, denná teplota od + 24 do
+ 26  ̊C. Mierny J vietor do 6 - 8
m/s. (od 22 – 29 km/h.)

V utorok 30. 4. predpokladám v
našom regióne ešte o niečo teplejšie,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 
+ 13 do + 15  ̊C, denná teplota od + 28 do
+ 30  ̊C. Čerstvý J vietor do 8 - 12 m/s. (od
29 – 43 km/h.)

V stredu 1. 5. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo, polojasno, popoludní
pri zväčšenej oblačnosti možnosť prehá-
nok. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná tep -
lota od + 14 do + 16  ̊C, cez deň od  + 29 do
+ 31  ̊C. Čerstvý J vietor do 8 - 12 m/s. (od
29 – 43 km/h.)

Vo štvrtok 2. 5. predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, polojasno, ne-
skôr k večeru pribúdanie oblačnosti s miest-
nymi prehánkami. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 13 do + 15  ̊C, cez deň
od + 25 do + 27  ̊C.  Slabý J vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.) popoludní trošku zo-
silnie. 

V piatok 3. 5. predpokladám v našom
regióne premenlivo, ale celkom teplo, ob-

lačno, počas dňa veľká
kopovitá oblačnosť a

miestami prehánky, mož-
nosť aj búrok. Množstvo vlahy do 8

mm. Nočná teplota okolo + 12 do
+ 14  ̊C, denná  teplota od + 23 do
+ 25  ̊C. Slabý premenlivý vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V sobotu 4. 5. predpokladám
v našom regióne podobne ako v piatok,
veľkú oblačnosť s miestnymi prehánkami,
možnosť aj búrok. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od + 12  do + 14  ̊C, denná 
tep lota od + 23 do + 25  ̊C. Slabý premen-
livý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nedeľu 5. 5. predpokladám v našom
regióne pretrvávanie premenlivého poča-
sia, oblačno, cez deň veľkú oblačnosť a
miestami prehánky a možnosť búrok. Množ-
stvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 9
do + 11  ̊C, cez deň od + 24 do + 26  ̊C.
Slabý J vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam daždivé, pre-
menlivé počasie a postupne ku koncu
týždňa s miernym ochladením.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 29. 04. 2013 - 5. 05. 2013

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Komárne na základe hlavného zamerania čin-
nosti okresných riaditeľstiev HaZZ v Nitrianskom kraji
na rok 2013 plánuje dňa 06. mája 2013 vykonať cviče-
nie. Cvičenie bude konané na tému likvidácia mimo-
riadnej udalosti - v historických budovách,  kultúrnych
pamiatkach v Podunajskom múzeu v Komárne na ul.
Palatínová č. 13 v Komárne. 

Z bezpečnostných dôvodov cvičiacich príslušníkov a
kvôli väčšiemu pohybu hasičskej techniky bude pre-
mávka v uliciach Palatínová, Školská a Valchovnícka na
úrovni múzea od 09,00 hodiny do 11,00 hodiny odklo-
nená príslušníkmi PZ SR ako i Mestskej polície Ko-
márno. pplk. Ing. Imrich Csontos

vymenovaný na zastupovanie riaditeľa 
OR HaZZ v Komárne

Svetový týždeň bezpečnosti
cestnej premávky

V dňoch 06. 05. 2013 – 13. 05. 2013 bude
prebiehať Svetový týždeň bezpečnosti cest-
nej premávky pod záštitou OSN. V priebehu
tohto týždňa bude pozornosť všetkých zú-
častnených subjektov zameraná na zvýšenie
bezpečnosti chodcov. V uvedenom období
bude aj zo strany Polície vykonávaná zvý-
šená aktivita smerom k účastníkom cestnej
premávky s pôsobením na dodržiavanie po-
vinností vodičov vozidiel smerom ku chod-
com a dodržiavanie povinností samotnými
chodcami. Napriek pozitívnemu vývoju do-
pravno-bezpečnostnej situácie na Slovensku
je evidovaný negatívny ukazovateľ a to je
37,2 % podiel usmrtených chodcov na cel-
kovom počte usmrtených osôb. Preto je
úplne na mieste prehodnotenie vlastného
správania sa na ceste a to či sa už ako

chodca, alebo ako  vodiča motorového vo-
zidla. Je potrebné si uvedomiť, že aj chodec
má zákonné povinnosti správania sa v cest-
nej premávke. Mimoriadne dôležitou povin-
nosťou je používanie reflexných prvkov za
zníženej viditeľnosti mimo obce. S tragic-
kým koncom sa môže skončiť nesprávny ná-
zor, že chodec má vždy prednosť a môže ho-
cikedy vstúpiť na vozovku. Touto cestou si
dovoľujeme apelovať aj na cyklistov s dôra-
zom na zvýšenie ich viditeľnosti a na použí-
vanie ochranných prilieb. 

Veríme, že príchod jarného obdobia a tep -
lých dní, nebude znamenať zvýšenú neho-
dovosť motocyklistov, pretože práve jarné
mesiace v okrese Komárno sa javia dlho-
dobo ako kritické pre motocyklistov.

pplk. JUDr. Ján Justyák, riaditeľ

Taktické cvičenie
ZUŠ Hurbanovo v spolupráci s OZ ART-

CENTRUM Hurbanovo usporiadala 5.
ročník celoslovenskej fotosúťaže pre žia-
kov ŽS a SŠ. Dňa 16. 4. 2013 sa konalo
odovzdávanie cien a vernisáž výstavy v
sále ZUŠ Hurbanovo.

„Fotosúťaž Svet mojím fotookom sme roz-
behli v roku 2008 ako projekt, ktorým sme
chceli podporiť záujem žiakov o umelecké
sebavyjadrenie prostriedkami fotografie. Od
krajskej úrovne sme sa prepracovali na foto-
súťaž celoslovenskú. Z roka na rok sa zvy-
šuje počet mladých fotografov, ktorí sa za-
poja do súťaže. Tento ročník je už piatym a
svoje práce zaslalo 108 autorov. Tohtoročnou
témou bolo svetlo a tieň, bez ktorých by ne-
bola ani fotografia. Porotcovia boli milo pre-
kvapení, že sa autori súťažných fotografií
odpútali od prísnych definícií a pristúpili k
tvorbe na určenú tému veľmi kreatívne. Po-
rota - akad. soch. Rozália Darázsová, Mag-
daléna Serbáková, Teodor Nagy, Tibor
Varga, Peter Prezmeczky - mala možnosť
hodnotiť široké spektrum nápadov a naozaj
nebolo ľahké vybrať len 3 ocenené práce v
každej kategórii “ – povedal Juraj Svitek, ria-
diteľ ZUŠ v Hurbanove.

Ocenení autori: I.kategória: Szonja Serce
- ZŠ s MŠ s VJM Mostová, Zuzana Kajanová
- ZUŠ Hurbanovo, Laura Fiľaková – ZUŠ ul.
Kováčska, Košice. II. kategória: Dominika
Šedivá - Gymnázium Želiezovce, Annamária
Horváthová - SPŠ stavebná Hurbanovo,

Iveta Chamcová - SOŠ, Vranov n/Topľou.
III. kategória: Zoltán Baráth - Stredná ume-
lecká škola scénického výtvarníctva, Brati-
slava, Elena Giertlová - Školský internát,
Zvolen, Ivana Vyšná - Školský internát, Zvo-
len. Cenu riaditeľa ZUŠ Hurbanovo dostala
Eva Ligártová - ZŠ Fiľakovo.

(miriák)
Fotky: Rebeka Markovicsová

Svet mojím fotookom

„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
Egyéves lettél, édes pici lányunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!“

Április 29-én ünnepli 1. születésnapját 

Rónai Emma Sára 
Komáromban.

Ezúton kívánunk boldog
szülinapot: édesanyád, bá-

tyád Máté, nagyszüleid,
és Kaváról a dédma-
máék.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

Május 5-én ünnepli 
1. születésnapját 

Rigóová Katalin Anna 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak: Reni
köri és unokatestvéreid,
Kati mama és családja,
Juci mamáék, anya és apa.

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“

Szívből köszöntik:
anya, apa, Piri

mama, Vali mama,
dédi mama Patról és
az egész rokonság.

Dudáš Sofia Paton.

Április 26-án ünnepelte 
3. születésnapját 

„Ajándék vagy nekünk, drága csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.”
Április 16-án ünnepli 9. születésnapját

Horváth Ádám 
Keszegfalun.

Szívből köszöntik őt:
apuci, anyuci, Horváth
mama, Kondé mama,
Kondé papa, körike,
dédike, Marika és

Guszti.
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 15.00 Boston
Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25 Jövő-
Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó,
sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve, 19. 21.10 Kék-
fény 22.10 Az ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Caillou 11.45 Geronimo Stilton 12.10
Sandokan12.35 Animália 13.00 A Nyereg Klub 13.25 Ókori kalandok,
8. 13.55 Szaladin 14.20 Amika 14.50 Született kémek 15.10 Lizzie
McGuire, 54. 15.35 Animália 16.00 Geronimo Stilton 16.25 Raju, a
riksa 16.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.00 Caillou 17.05 Apró-
nép 17.10 A kis Amadeus 17.40 A kockásfülű nyúl  17.45 Benjamin, az
elefánt 18.15 Magyar népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35
Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.50 Kulisszatitkok
22.15 Világ Kép 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.00 Mesélő cégtáblák 7.30 Híradó 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon
8.20 Hej, páva…  8.35 Angyali érintés 9.30 Élő egyház  10.00 Isten ke-
zében 10.30 Hagyaték 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.27 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30
Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbe-
széd 19.00 Angyali érintés  19.45 Hej, páva… 19.55 Széchenyi napjai
20.45 Hírek, sport 21.00 Dokureflex 21.50 Kultikon 22.05 Sportaréna
22.35 Édeskeserű 23.55 Iparkutya

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal  13.00 Doki  14.00 Tények 14.50
Amit a szív diktál  15.50 Csapdába csalva Realityshow, 35. 16.20
Veled is megtörténhet! 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán
18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok  20.55 Jóban-rosszban
21.35 NCIS  22.35 NCIS: Los Angeles  23.35 A médium 

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.20 Fókusz 19.50
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30
Showder Klub 23.40 A hatalom hálójában 

STORY TV

14.30 Jim szerint a világ 15.00 Sejtcserés támadás 17.00 Gordon
Ramsay  18.00 Columbo 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00
Miss Fisher rejtélyes esetei  22.10 Downton Abbey 23.30 Jim sze-
rint a világ

13.25 Rejtélyek szigete 15.30 Jackie, a jó fi ú. Am.–hongkongi akci-
óvígjáték 17.15 Wasabi – Mar mint a mustár 19.00 Columbo: Ölni már
nincs idő. Am. krimi 20.50 Kötéltánc 23.05 Nincs alku

VIASAT

6.30 Gyilkos sorok 7.35 Életfogytig zsaru  8.35 Batman és Robin
11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa
14.05 Őrangyal 15.10 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél 17.05 Élet-
fogytig zsaru  18.00 CSI: A helyszínelők  19.00 Erica világa 19.55 Jó-
barátok  20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25
Halálos nyugalom  23.25 Született detektívek

STV :1
7.50 Szlovákia képekben 8.10 Párbaj. Vetélkedő 8.45 Családi vetél-
kedő 9.30 A körzet  10.20 Kachora – Az ártatlan szökevény, 126.
11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyha-
titkaim 14.40 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.30 Hírek,
sporthírek 17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Szupermama 21.45 Egy lépésre
a mennyországtól 22.40 Zsaruk a központból 23.35 A körzet

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Aranykapu 9.50 Mes-
terségek 10.10 Szemtől szemben 10.35 Fókusz 11.15 A tánc ereje
11.40 Élő körkép 12.20 Folklórműsor 12.45 Művészet 2013 13.15 Fa-
mília. Magazin 13.40 Lefújva 14.10 Sportvisszhang 14.35 FIFA-ma-
gazin 15.05 Autószalon 15.35 BL-magazin 16.05 Zsidó magazin 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati kalandom 18.30 Esti mese
18.40 Juraj Jakubisko 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Koc-
kázatos műszaki műveletek 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek
22.00 Sporthíradó 22.05 Euromozi: Zajháborítók

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.30 Feleségcsere 10.50 Miami vég-
veszélyben 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták  14.40 Monk –
Flúgos nyomozó  15.35 Két és pasi – meg egy kicsi II., 24/16. 16.00
NCIS  17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.35 Még egy
esély az életre. Realityshow 23.35 Éjszakai hírek

JOJ

7.45 Bírósági akták 10.00 Szójáték 11.00 A szupermama 12.00 Hír-
adó 13.30 Londoni csapás 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Pa-
nelházi történetek 21.30 Bučekék II. 23.15 Halló

M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bilds-
chirm 13.25 Hacktion Újratöltve 14.15 Útravaló 14.35 Ízőrzők 15.05
Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja 16.45 Rex felügyelő 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthí-
rek 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 Hölgyek öröme 22.05 Az ESTE
22.35 Tudorok 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Gyerekhíradó 11.55 Geronimo Stilton  12.20
Sandokan  12.45 Animália 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok 14.05
Szaladin 14.30 Amika 15.00 Született kémek 15.25 Lizzie McGuire 15.45
Animália 16.10 Geronimo Stilton 16.35 Raju, a riksa 16.45 Richard Scarry
Tesz-vesz városa 17.10 Caillou 17.15 A kis Amadeus 17.40 A kockásfülű
nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt 18.15 Magyar népmesék 18.30 Mesebolt
20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent
21.45 Munkaügyek 22.15 A hivatal 22.45 Maradj talpon! 23.40 Ridikül

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó
8.35 Sportaréna 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Balassa-
gyarmat kincsei 16.10 Zebra 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej,
páva… 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali
érintés 19.45 Hej, páva… 19.55 Szép maszkok 21.05 Hírek 21.05 Du-
nasport 21.15 Bronxi mese 23.15 Kultikon 23.30 Porrá leszünk

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Amit a
szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17.20
Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Csa-
ládi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Bean – Az igazi katasztrófafilm
23.20 Esküdt ellenségek: Los Angeles

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-
show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem  16.20 Riválisok, 119. 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.50 Barátok közt  21.30 A mentalista  22.30 A Grace
Klinika 23.30 XXI. század 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Jim szerint a világ 15.00 Poirot: A ti-
tokzatos kék vonat 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A bűn je-
löltje 20.00 Miss Marple: Királyok és kalandorok 22.00 Párizsi
helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ

13.00 Viharok háborúja. Am. sci-fi 14.40 Kötéltánc. Am. krimi 17.00
Tökéletes katona 19.00 Columbo: A főnyeremény halál. Am. krimi
21.00 Harcosok klubja. Am. akciófilm 23.50 Egyetlen golyó

VIASAT

6.15 Gyilkos sorok 7.15 Életfogyig zsaru 8.15 Nyomtalanul  9.10 Csoda
az égből  11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica
világa 14.05 Őrangyal 15.10 Nyomtalanul 16.05 Életfogytig zsaru
17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa  19.55
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A címlaplány  22.30
A híd 23.50 Született detektívek

STV :1

8.05 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.25 A körzet  10.10 Kachora 11.00
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess
fát! 14.40 Quinn doktornő 15.30 Viharos szerelem 16.25 Időjárás 16.30
Híradó 17.00 Medicopter 117 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 20.10 Senki sem tökéletes
21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.20 Esküdt
ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet 23.45 Medicopter 117 

STV :2

9.00  Fára festve 9.40 Sportvisszhang 10.05 FIFA-magazin 10.35 Zsidó
magazin 11.00 Fókusz  11.35 60 állati dolgom, 12. 12.05 Élő körkép
12.45 Folklórműsor 13.15  Teknőkészítők 13.40 Eva, Eva. Zenés vígjá-
ték 14.30 Kockázatis műszaki műveletek 15.30 Egyházi magazin 16.00
Ukrán magazin 16.25 Természetbarátmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 Titkok titka 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 19.55  Juraj J. monológja  21.30 Hírek  22.05 Művészet 2013
23.00 Vámház avagy Csehszlovákia 20 évvel később

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor. 9.45 Még egy esély az életre. Rea-
lityshow 11.35 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Két és pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Forr a
bor 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS 

JOJ

7.40 Bírósági akták 10.00 Szójáték  11.00 Álom/ház 12.00 Híradó
14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók Realityshow.
16.00 Szójáték Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek. Tévésor. 21.30 Családi ügyek, 11. 23.00 A Geissen család
III. Ném. sor., 17.

M1

6.55 Ma reggel 9.00 A legendás musztáng 10.25 Szeleburdi vakáció
11.40 Úticélok 12.01 Híradó 12.05 Múlt-kor 12.35 Gasztroangyal
13.30 Az elveszett szurdok csimpánzai 14.30 Molly és Mopsz 16.00
A légy. Magy. rajzfilm 16.05 Alfa Rómeó és Júlia 17.45 Holdhercegnő
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Drágán add a
rétedet! 21.45 Doktor Parnassus és a képzelet birodalma 23.50
Quincy Jones 75. születésnapi koncertje 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Gyerekhíradó 11.50 Geronimo Stilton
12.20 Sandokan 12.45 Animália 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori ka-
landok 14.05 Szaladin 14.30 Amika 15.00 Született kémek 15.25 Liz-
zie McGuire 15.45 Animália 16.10 Geronimo Stilton 16.35 Raju, a riksa
16.45 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.10 Caillou 17.15 Blinky Bill
kalandjai 17.40 A kockásfülű nyúl 17.50 Benjamin, az elefánt 18.15
Magyar népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és
Joey 21.00 Molly és Mopsz 22.30 Zöld Tea 22.55 Noé barátai 23.25
Drágán add a rétedet! 

DUNA

6.35 Angyali érintés 7.20 Szép maszkok 8.25 Copperfield Dávid  12.00
Híradó 12.10 Vers 12.10 Kultúra a nagyvilágból 12.30 Kávéház. A „ki-
rály“ nem eladó 13.00 Kívánságkosár 15.25 Leányvásár 17.00 MacGy-
ver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Karosszék.
Magyar film (ff .) 20.00 A fekete város  21.00 Dunasport 21.15
Cyrano de Bergerac 23.25 Beavatás 23.45 Tordy Géza színművész

6.00 TV2-matiné 8.45 Bajkeverő majom: Kövesd a majmot!  10.10
Kutyám, Jerry Lee 3 12.00 Derék Dudley 13.30 Winnetou és barátja,
Old Firehand 15.20 Grease. Am. film 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények
19.00 Malac a pácban 20.45 Görögbe fogadva 22.30 Katasztrófafilm
Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ 10.30 Fura farm.
12.35 Az ember, aki túl keveset tudott 14.30 Roxanne 16.45 Nagy
durranás 2. 18.30 RTL híradó 18.55 A kincses sziget 22.45 Fejcserés
támadás 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Jim szerint a világ 15.00 Miss
Marple: Királyok és kalandorok 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
Gyilkosság, füst és árnyak 20.00 Poirot: A titokzatos kék vonat
22.00 A hidegsebész 23.05 Jim szerint a világ 

14.45 Mi kell a nőnek, Am. vígjáték 17.15 Gagyilovag. Am. vígjáték
19.05 May Payne – Egyszemélyes háború. Am. akciófilm 21.00
Penge. Am. akciófilm 23.20 Harcosok Klubja. Am. akciófilm

VIASAT

6.30 Gyilkos sorok 8.30 Perry Mason: A gyilkos játékos esete.  10.35
A dadus 11.35 Mike és Molly12.05 Jóbarátok  12.35 Erica világa 13.30
Őrangyal  14.30 Ebadta tolvajok 16.50 Különben dühbe jövünk.
18.50 Sztárkoktél 18.55 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!  21.00
Vörös sárkány  23.45 Született detektívek

STV :1
7.25 Rajzfilmsorozatok 9.40 Kutyavakáció 11.00 Frank. Am. film
12.35 Jane Eyre.  14.25 Volt egyszer egy vadnyugat 17.10 Som-
mersby  19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Bajnokok Li-
gája labdarúgó-mérkőzés 22.45 Bajnokok Ligája – összefoglaló
23.25 Volt egyszer egy vadnyugat. Am. western

STV :2
9.10 Híres emberek sorsa 10.30 Ilyenek voltunk 10.45 Fókusz 11.20
Hallássérültek tévéklubja 11.45 Ó május, május… 12.30 Folklórműsor
12.45 A fekete asszony 14.10 Ilyenek voltunk 14.25 Egy május éj-
szakai álom. Tévémusical 15.05 Szlovákok a nagyvilágban. Szerbia –
Padina 15.30 Pozsonyi líra 1968 15.50 Ilyenek voltunk. 1968 forró
nyara 16.10 Tessék belépni! 16.35 Valaki van az ajtó mögött 17.35
Foglalkozása: bemondó 18.00 Építészet 18.30 Esti mese 18.45
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.50 A televízió története. 1956–1964.
20.55 Bizalmas ellenségek 22.35 A szlovák mozi Félelem és feszült-
ség 23.30 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA

6.00 Éljenek a lovagok! Cseh mesefilm 8.00 Két pasi – meg egy kicsi
8.20 Scooby-Doo 10.00 Titánok harca 12.20 Spiderwick krónikák
14.10 A Szmokinger. Am. akcióvígjáték 16.05 Kung Fu panda 17.55
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát
22.30 Férfi regény Cseh vígjáték

JOJ

6.20 Híradó 6.55 Az erdő harcosa 9.05 Örökkön örökké Am. film.
11.50 Ha eljön Joe Black  15.50 Lelki béke Szlovák film 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Dr.
Csont VIII.  22.30 Doktor Szöszi 2. 

Kedd, április 30 Szerda, május 1

TVműsor április 29 - május 5
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, április 29

Humor

A tengerparton találkozott Danny (John
Travolta) és Sandy (Olivia Newton-John),
ott kezdődött szerelmük. A nyár véget ért
és azt hitték, többé nem látják egymást.
A gimiben azonban újra összefutnak.

Grease • 15.20 • TV 2

Programajánló

Horoszkóp
KoS - III. 21. - IV. 19

A héten nagy lesz a kísértés, hogy
olyat tegyél, amit nem lenne szabad,
illetve valaki titkát eláruld.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Szélsőséges lehet a héten a sze-
relmi életed, nem tudod eldönteni,
hogy mit szeretnél jobban, családot
alapítani vagy kalandokba keveredni.

IKreK - V. 21. - VI. 21.
Óvakodj az elhamarkodott dönté-
sektől, még a jónak tűnő ajánlatok is
tévútra vezethetnek. 

ráK - VI. 22. - VII. 22
Új feladatokkal bízhatnak meg a
munkádban, amit nagyon élvezel, hi-
szen régóta szeretnél már bizonyí-
tani.

oroSzlán - VII. 23. - VIII. 22
Túl sokat vársz el a kedvesedtől, ami
igencsak rányomhatja a bélyegét a
kapcsolatotokra.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Végre találkozhatsz azzal az ember-
rel, aki segít elfeledni a régi szerel-
medet. Ne légy vele bizalmatlan, ő
nem fog csalódást okozni.

MérleG - IX. 23. - X. 22
Anyagi gondjaid lehetnek egy ré-
gebbi rossz pénzügyi döntés miatt,
ha jól gazdálkodsz, most spórolhatsz
valamit.
SKorpIó - X. 23. - XI. 21.

Akiben eddig bíztál, és azt hitted, hogy
igaz barátod, arról kiderül, hogy irigy a
sikeredre, amit sok munkával elértél.

nyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
Kellemes napoknak nézel elébe a
munkahelyeden, végre rendeződhet
a viszony közted és egy olyan kollé-
gád között, akit eddig nem kedveltél.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Ezen a héten nagyon vigyázz a tit-
kaidra. De ne csak a sajátodra, ha-
nem arra is, amit valaki rád bízott.

VízönTő - I. 20. - II. 18.
Ami nem megy, azt nem kell eről-
tetni, ez a hét alkalmas lesz komoly
döntések meghozatalára.

HAlAK - II. 19. - III. 20.
A munkahelyeden rád találhat a sze-
relem, te azonban félsz az érzéseid-
től, mert mindig is azt az elvet vallot-
tad, hogy házinyúlra nem lövünk.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota: 
Nyitott Műhely. Múzeumi restaurálás
és állományvédelem a Veszprém
megyei közgyűjteményekben, május
25-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum:
A dunai árterek madárvilága - Az
északi pocok titokzatos élete. A Po-
zsonyi Területi Természetvédelmi
Egyesület interaktív vándorkiállítása
június 15-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete:
A Blansko és vidéke képzőművészei
című kiállítás június 7-ig tart. Időtlen
szépség - a régmúlt és a jelen ék-
szerei, május 18-ig tekinthető meg. 
Limes Galéria:
A Fazonigazítás című kiállítás május
5-ig tekinthető meg. Kincseink, a
Munka Utcai MTNY alapiskola diák-
jainak tárlata május 19-ig tart.

Csemadok székház:
Pluhar Ingrid útleíró fotókiállítása:
Dél-Amerika, Peru, Bolívia, Chile,
Venezuela. A kiállítás május 17-ig te-
kinthető meg. Április 29-én 16.30
órakor MUDr. Pálházy Béla előadása
az elkerülhető tavaszi fáradtságról.
Az előadás után: vércukorszint-, ko-
leszterin-mérés.  
Jókai Színház:
Május 3-án, 19.00 órától Galán Géza
emlékest. Aki szeretne a művész ba-
rátaival, pályatársaival, családjával
együtt megemlékezni és méltó szel-
lemben elbúcsúzni egy kivételes al-
kotótól és embertől, egyszersmind
hagyományt teremteni a jövendő
számára, azt szeretettel várják. 

RÉV - A Magyar Kultúra Háza:
Május 4-én, 18.00 órakor Irodalmi
borvacsora Cserna–Szabó András
íróval. Infó: 0905 427 744.

CSALLÓKÖZARANYOS
Csallóközaranyos, Ekel, Keszeg-
falva, Megyercs, Tany községek ön-
kormányzatai 2013. május 4-én
szombaton közös sportnapot szer-
veznek Csallóközaranyoson a fut-
ballpálya területén a következő prog-
rammal: 8:00 – 11:00 horgászver-
seny gyerekeknek 15 éves korig a
„Kakal“ tónál, 9:00 futás – a felara-
nyosi telep bejáratától a futballpá-
lyára, 9:30 kidobó az aszfaltpályán
10:00 sport- és ügyességi verseny
kezdete alsó-tagozatos diákok szá-
mára, 11:30 eredményhirdetés és
kultúrműsor. Fellépnek az óvodások,
iskolások, énekkarok, tánccsoportok.

KOMÁROM-KABÁTFALU:
Szarvasvár: május 11-én, 6. Pusz-
ták Népe, Lovas Viadal, Pünkösdi ló-
futtatás és Pünkösd királya válasz-
tás. Program: 10.00 szertartás, via-
dal. 14.00 gyerek-, csapat- és ve-
gyespáros viadal, 21.00 máglyagyúj-
tás. Egésznapos kézműves kirakodó
vásár, kézműves foglalkozások.  Be-
lépődíj 3 €, gyerekeknek 13 éves ko-
rig 1,50 €, 3 éves korig ingyenes.

GÚTA:
A kultúrház épülete mellett: ápri-
lis 30-án 16
órakor má-
jusfaállítás.
F e l l é p ő k :
Gut Band
zenekar, a
helyi alapis-
kolások és a
művésze t i
iskola tánc-
tagozatának
diákjai. 
Városi Művelődési Központ: április
30-án 19-órától Éjjel az orfeumban
Hacsekkel és Sajóval, zenés nosz-
talgia kávéház a budapesti Pódium
Színházzal. Belépés ingyenes. 
Május 1. Szezonnyitó horgászver-
seny a 2-3090-1-1 számú horgász-
körzetben. Kezdés 6.00, nevezési díj
5 €.

KARVA:
Dunakorzó: május 1-jén Őstermelői
piac és retro május 1. Átkelés a rév-
vel Lábatlan és Karva között szim-
bolikus áron. Program: 9.00 őster-
melők és kézművesek piaca, utca-
zenészek találkozója, Kádár Ferkó
fotószínháza. 15.00 májusfa-állítás,
15.30 hagyományos májusi felvonu-
lás, 16.00 az Iringó Táncstúdió elő-
adása, a Kolibri STE táncosainak
műsora. 19.00 a Szalai Band fellé-
pése a 60-as, 70-es és 80-as évek
tánczenéje.

NAGYMEGYER:
Április 30-án, 15.00 órakor Májusfa-
állítás a Városi Tájház udvarán. Kézi
mesterségek bemutatója, népművé-
szeti csoportok fellépése.

NASZVAD:
A HMK kamaraszínház terme: má-
jus 10., 18.00 Dr. Papp Lajos egye-
temi tanár, emeritus professzor, szív-
sebész előadása a gyógyításról, a
gyógyszerekről, a lélekről és min-
denről, ami életünket befolyásolhatja.
Belőpődíj: 3,- €

GYŐR:
Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum épületeiben és a  Ki-
rály utcában: május 5. 10:00-19:00
Művészetek utcája, kortárs művé-
szeti fesztivál, sok játékkal, zenével,
gyermek és felnőtt programokkal, ki-
állításokkal. 
Széchenyi tér: május 11-12.  Győri
édes napok. Különleges kézműves
csokoládék, világhírű márkák, ne-
ves cukrászok és a legfinomabb
édességek randevúja nemes bo-
rokkal, remek italokkal. Napközben
szakmai  workshopok, a kézműves
csokoládé- és  trüffel-készítés
alapjait bemutató kurzusok lesz-
nek.

Hogy hívják a lengyel motorbol-
tost? - Motoricky Mikornyitcky.

  

- Miért nem lehet az anyóssal bú-
jócskázni?

- Mert ki az a bolond, aki megkeresi?
  

A székely meg a fia az érett gyü-
mölcsöket szedik össze a kertben. 

- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből,
édesapám? - Ha anyád meggyógyul
lekvár, ha nem, akkor pálinka.

  

A főnök odahajol titkárnője fülé-
hez, és súgva kérdezi: 

- Mondja Gizike, van valami prog-
ramja ma estére? 

- Nincs, főnök úr - válaszolja elpi-
rulva Gizike. 

- Akkor feküdjön le korán, mert már
nagyon unom, hogy minden reggel
elkésik!

  

- Gizike, írja ki, hogy kedden érte-
kezlet lesz!

- Főnök, a kedd az egy vagy két
"d"?

- Írja szerdára...
  

- Hogy' hívják a japán titkárnőt?
- Icuka Decukima.

Engedjetek ki!



19HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria
13.25 Átjáró 13.55 Párizsi helyszínelők 14.55 Boston Legal 15.40 A
szenvedélyek lángja 16.30 Rex felügyelő 17.20 Szerencse Híradó
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad
a torkán 21.30 Munkaügyek 22.00 Az ESTE 22.35 Nemzeti nagyvizit
23.05 Rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Geronimo Stilton 12.20 Sandokan 12.45
Animália 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok 14.05 Szaladin
14.35 Amika 15.00 Született kémek 15.25 Lizzie McGuire 15.45 Ani-
mália 16.10 Geronimo Stilton 16.35 Garfield és barátai 17.00 Raju, a
riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz város 17.35 Caillou 17.15 A kis
Amadeus 17.40 Aprónép 17.45 Blinky Bill kalandjai 18.10 A kockásfülű
nyúl 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sop-
hie Paquin fent és lent  21.45 Angi jelenti 22.15 Európai szemmel
22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.35 Mesélő cégtáblák 8.05 Afrika világa 8.20 Hej, páva…  8.35 Mesél
a fény 9.20 Lyukasóra  9.50 Határtalanul magyar 10.20 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből 11.00 A fekete város 12.00
Híradó 12.25 Kávéház 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ének az életért
Osztrák dok.film 16.00 Veszélyeztetett állatok 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés 19.45 Hej, páva… 19.55 Nyolc évszak 21.00
Hírek, sport 21.15 Jadviga párnája Magy. film 23.25 Kultikon 

6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki.
14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20
Veled is megtörténhet! 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30
Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 81. 20.55 Jóban-rosszban,
2134. 21.35 A szellemlovas  23.35 Propaganda, 2.

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nap-
pal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok,
120. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30
A rejtély  23.35 Brandmánia

STORY TV

14.30 Jim szerint a világ 15.00 Poirot-novellák: A treff király. Ang.
krimi 16.00 Downton Abbey 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
Kapj el, ha tudsz! Am. krimi 19.45 Poirot-novellá 20.55 Labdarúgó Eu-
rópa Liga-mérkőzés 23.15 Jim szerint a világ 

14.30 A Pusztító. Am. akciófilm 16.40 Penge. Am. akciófilm 19.00 A
tiltott királyság. Am. akciófilm 21.00 Pénzvonat. Am. akcióvígjáték
23.10 Halálcsapda. Am. vígjáték

VIASAT

8.00 Nyomtalanul 9.00 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök 11.10 A
dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok  13.10 Erica világa 14.05
Őrangyal 15.10 Életfogytig zsaru 16.05 Nyomtalanul 17.00 Sztárkok-
tél 17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa
19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Észbontók 22.25 Spartacus   23.30 Született detektívek 

STV :1
8.35 Családi vetélkedő 9.25 A körzet  10.15 Kachora 11.05 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 14.05 Irány a kert! 14.40 Quinn
doktornő  15.30 Viharos szerelem  16.25 Időjárás 16.30 17.00 Medi-
copter 117 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Toszkán szenvedély 21.35 Riporte-
rek 22.05 Borgiák 22.55 A körzet 23.40 Medicopter 117

STV :2

9.05 Éjszaka az archívumban 10.10 A szlovák opera világában 10.55
Válogatás a televízió archívumából 11.30 Építészet 11.55 Élő körkép
12.35 Abraka dabra 13.10 Megformálom a tengert 14.25 A szlovák
televízió története, 1956–1964. 15.25 Idősebbek klubja 15.55 Ro-
mamagazin 16.20 Illegális drogok 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 Az állatok világa18.30 Mese 18.40 Természetbarátmagazin
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 A növények gondolkodása
20.45 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 23.00 Sporthíradó 23.10
Rendőrségi magazin 23.40 Autószalon 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.45 Teljesítjük legtitkosabb álmát
11.35 Forró vér 12.45 Rex felügyelő  13.45 Döglött akták  14.40 Monk
15.35 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Ref-
lex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Forr a bor 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS 

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.45 Ha eljön Joe Black  13.50 Doktor Szöszi 2.
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.30
Családi ügyek 23.00 A Geissen család 

M1

6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vízi túra 10.00
Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01
Hírek 12.05 Történetek a nagyvilágból 12.35 KorTárs 13.05 Angi je-
lenti 13.35 Úticélok. Velence 13.55 DVTK–DVSC -TEVA OTP Bank Liga
labdarúgómrékőzés 15.55 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei,
60/3. 16.40 Két csirkefogó… meg egy fél. Ol. tévésor., 8/1. 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Zsarulesen Am. film 22.10 Sziriana

M2

6.00–12.35 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.35 Barátom Knerten
– Lillebror, és a színes harisnya.  13.50 H2O: Egy vízcsepp elég 5–6.
14.40 Táncakadémia  26/20. 15.05 Csajok a zŰrből  26/20. 15.35
Múltunk és jövőnk a víz, 3. 16.00 A békakirályfi . Ném. mesefilm 17.00
Tatonka történetei I. 17–18. 17.25 Garfi eld és barátai 3. 17.50 A
Mézga család különös kalandjai I. 18.20 Raju, a riksa 75. 18.25 Magyar
népmesék 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.40 Rocca pa-
rancsnok III.  8/5. 21.30 A végzet háza. Fr. bűnügyi tévéfilm Fsz.: An-
toine Duléry 23.10 Kasszasiker. Am. zenés sor., 15/6. 23.50
DVTK–DVSC-TEVA OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés

DUNA

7.10 Kapásjelző 7.40 Kerekek és lépések 23. 8.30 Élő egyház 9.00
Isten kezében 9.30 Sírjaik hol domborulnak 10.00 Akadálytalanul
10.30 Székely kapu 11.00 Ménes élet 10. 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők.
Szepetnek 12.50 Az akasztófa Am. film 14.35 Táncvarázs 15.30 Önök
kérték 16.25 Kísértés. Magy. film 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Ko-
vács István születésnapjára 20.25 Futótűz 52/14. 21.15 Madárijesztő
22.50 Dunasport 23.05 MüpArt. Rupa és az April Fishes

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Babavilág 12.00 Tűsarok
12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra (ism.) 13.30 Doktorok, 5. 14.30
Psych – Dilis detektívek IV., 60. 15.30 Monk – Flúgos nyomozó III., 34.
16.30 Kettős ügynök II., 23. 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Té-
nyek 19.15 Az ének iskolája 20.45 Lara Croft – Tomb Raider 2. – Az
élet bölcsője 22.50 A dögös és a dög Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub 10.25 Mint a mesében Am. filmsor., 6. 11.20 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 11.50 Míg a halál el nem választ IV., 22.
12.25 Az utazó. Am. sor., 8–9. 14.25 A zöld íjász I., 15. 15.30 A hős
legendája I., 6. 16.30 Mi a manó. Am. filmvígjáték 18.30 RTL híradó
– Esti kiadás 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Men 2.: A kívülállók. Am. ak-
ciófilm 22.00 Még drágább az életed! Am. akció- film

STORY TV

12.30 Túrakommandó 13.00 Nora Roberts – Északi fény. Am.–kana-
dai filmdráma 15.00 Álomhajó – Burma. Ném. kalandfilm 17.00
Downton Abbey II., 5. 18.10 Christine. Francia– olasz filmdráma 20.10
Miss Marple: A kék muskátli. Angol krimi 22.15 Apokalipszis most.
Amerikai háborús filmdráma 1.30 EZO TV

13.10 Apja lánya. Am. vígjáték 15.15 Titanic. Am. kalandfilm 18.55
Hóbarát. Amerikai vígjáték 21.00 Szellemirtók. Amerikai vígjáték
23.05 Szerelem és egy 45-ös. Amerikai akciófilm

VIASAT

7.50 10 évvel fiataabb: A kihívás, 9. 8.55 Gordon Ramsay Indiában! I.,
1. 10.00 Extralarge: Gyilkosság Miamiban 12.00 Kertvárosba szám-
űzve I., 9. 12.30 A címlaplány, 4. 13.35 Észbontók, 4. (ism.) 14.35 Az
utolsó zsaru I., 8–9.  16.35 Különben dühbe jövünk. Ol.–sp. akcióvíg-
játék 18.50 Hajrá csajok! – A nagy összecsapás. 21.00 Belevaló pa-
papótló. Am. vígjáték 23.05 Titkos gyilkos mama. Am. krimi.

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidlibum meséi 8.30 A bol-
dogság virága.  3/2. 9.05 Táncakadémia II. Ausztrál sor., 26/5. 9.40
Szlovákia, szeretlek! Show-műsor (ism.) 11.00 Senki sem tökéletes
12.05 Riporterek 12.35 Autószalon 13.25 Toszkán szenvedély, 12/4.
(ism.) 15.00 Semmit a szemnek. Am. sci-fi vígjáték 16.40 Fő, hogy
szeretjük egymást! 20/17. 17.10 Építs házat, ültess fát! 17.50 Taxi
18.20 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.05 Jégkorong-vb.
Finnország– Szlovákia 21.45 Sporthírek 21.55 Kandahár. Orosz akci-
ófilm 23.35 Köszönjük, hogy rágyújtott! Am. filmvígjáték

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége9.00 Idősebbek klubja – magazin 9.25
Az út 9.55 BL-magazin 10.20 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.00 Jég-
korong-vb. USA–Ausztria, csoportmérkőzés 13.55 Ökológiai magazin
14.20 Farmergazdaságok 14.45 Tesztmagazin 15.00 Jégkorong-vb
Oroszország–Lettország, csoportmérkőzés 18.05 Jégkorong-vb Ka-
nada–Dánia, csoportmérkőzés 19.00 Híradó 19.40 Időjárás-jelentés
19.45 Kassa – Európa kulturális fővárosa 20.00 Jégkorong-vb Cseh-
ország– Svédország, csoportmérkőzés 23.00 Jégkorong-vb – ösz-
szefoglaló 23.30 Milan Rastislav Štefánik első világkörüli útja. Dok.film

MARKÍZA

6.45 Scooby Doo, holvagy?! I. 7.05 Tom és Jerry 7.25 Madagaszkár
pingvinei II., 39/2–3. 8.10 A kis hercegnő Am. film 9.50 Alf III., 25/4–
5. 10.50 Amerika kedvencei.  12.50 Szupersztár (ism.) 15.25 Szu-
persztár – a döntés (ism.) 16.00 Csajozós film Am.–svájci
filmvígjáték 17.40 Zita, a nyakamon Tévésor. 18.20 Társadalmunk
krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Lagzi-
randi. Am. filmvígjáték 22.00 Kéjjel-nappal. Am. akcióvígjáték

JOJ

7.50 Rajzfilmsorozatok 8.10 X-Men 2. 11.15 Mániákus vásárlók 12.20
Véznák és dagik II. 13.25 Krokodil Dundee Los Angelesben Am.–
ausztrál vígjáték (ism.) 15.35 Arthur 3 – A világok harca.  18.00 Kri-
mihíradó 18.30 Híradó, sport 19.10 Időjárás-jelentés 19.15 Híradó
20.00 Újabb sorsdöntő nyár. Am. filmdráma 22.25 D.C. Sniper – Az
orvlövész 23 napja. Am. filmdráma

CSütörtöK, május 2 Szombat, május 4
M1

6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40
Úton-útfélen 9.45 Megkeresni az embert 10.10 Útmutató
10.40 A sokszínű vallás 11.20 Csodát termő hit 11.30 Mai
hitvallások 12.01 Hírek 12.05 Világ Kép 12.35 Az Ország-
gyűlés védelmében 13.00 Úticélok. Zaragoza 13.20 Te-
leSport – Sport7 13.50 Életem a Manchester United. Bolgár
dok.film 14.50 Molly és Mopsz 16.25 Újpest FC-Győri ETO
FC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30
Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Magyaror-
szág, szeretlek! 21.30 Anya a pácban  23.00 Tétova tangó.
Fr. filmdráma

M2

6.05–11.55 Rajzfilmsorozatok 11.55 A békakirályfi 12.55
Táncakadémia 13.25 Csajok a zŰrből  13.50 Született kémek
15.45 H2O 16.40 Kincskereső kisködmön 17.00 Garfi eld és
barátai 17.25 Kérem a következőt 17.50 Raju, a riksa 18.00
Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.25 Aprónép 18.30 Mese-
bolt 20.00 Híradó, sport20.35 Mad Men – Reklámőrül-
tek21.25 Molly és Mopsz 22.55 Élet az amisokkal 23.45
Újpesti FC–Győri ETO FC OPT Bank Liga labda

DUNA

7.40 Világ-Nézet 8.30 Önkéntesek 9.00 Törzsasztal 9.55 El-
feledett magyar irodalom 10.30 Római katolikus szentmise
–Tát 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 FIA WTCC – Hungaro-
ring – Hungary 15.40 Hazajáró 16.10 Szerelmes földrajz
16.45 Dunaparti randevú Magyar film (ff .) 18.00 Híradó,
sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök
kérték 20.55 Liliomfi  22.40 Dunasport 22.55 Törzsasztal
(ism.) 23.50 Koncertek az A38 Hajón. Nouvelle Vague

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.05 EgészségMánia 12.35 Stahl konyhája
13.05 Több mint TestŐr 13.35 Zsaruvér 14.30 Hawaii Five-
0 I 15.25 Lángoló Chicago Am. sor., 16. 16.20 Lara Croft –
Tomb Raider 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Holiday.
Am. vígjáték 22.30 Kongó. 

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja 12.30 Férfi kézi-
labda elődöntő 1. mérkőzés 14.15 Austin Powers: Aranyszer-
szám 16.15 Piedone Egyiptomban 18.30 RTL híradó 18.55
Cobra 11 20.00 A csajok háborúja 21.50 Két tűz között 

STORY TV

13.30 Nora Roberts  15.00 Álomhajó – Egyesült Arab Em-
irátusok.  17.00 Alpesi őrjárat 18.10 Christine. 20.10 Down-
ton Abbey 21.15 Kate és Leopold. Am. vígjáték 23.45
Apokalipszis most. Am. háborús filmdráma

14.35 Palimadár. Am. akcióvígjáték 16.50 Szellemirtók. Am.
vígjáték 18.55 Fragon.  21.00 Underworld – A vérfarkasok
lázadása. Am. akciófilm 22.45 Végítélet. sci-if akciófilm

VIASAT

6.55 Chicago Hope Kórház  7.55 10 évvel fiatalabb: A kihí-
vás 8.55 Hajrá csajok – A nagy összecsapás. Am. vígjáték
11.10 Újonc 11.40 Az étterem harcosai, 8. 12.10 Trendkö-
zelben 12.40 Sztárkoktél 13.10 Belevaló papapótló. Am. víg-
játék 15.15 Az utolsó zsaru 17.15 Sátánka – Pokoli poronty.
19.00 A dilemma 20.00 A célszemély 21.00 CSI: New York-i
helyszínelők 22.00 Óvszerháború 23.45 Egy erkölcsös mese

STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.35 Tükör. Tévéjáték,
3/2. 9.15 Pokoli szerencse Cseh film, 5/5. 10.10 Földünk a
magasból IV. Fr. sor. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vitaműsor 13.00
Mrs. Marple 16.00 Jégkorong-vb 2013. Svájc–Kanada, cso-
portmérkőzés 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 A
swing királynői Ol. filmdráma, 2/1–2. 23.45 Sporthíradó
23.55 Mrs. Marple

STV :2
8.30 Kapura. Népzenei műsor (ism.) 9.15 Tesztmagazin 9.25
Éjszaka az archívumban (ism.) 10.25 Jégkorong-vb – ösz-
szefoglaló 11.00 Jégkorong-vb 2013. Franciaország– Auszt-
ria, csoportmérkőzés 14.00 A Poľana. Természetfilm (ism.)
14.25 Jastrabka. Dok.film 15.00 Jégkorong-vb 2013. Né-
metország– Oroszország, csoportmérkőzés 18.00 Holló a
hollónak Szlov. vígjáték  18.30 Esti mese 19.00 Jégkorong-
vb 2013. Lettország–USA, csoportmérkőzés 22.05 Jégko-
rong-vb 2013. Norvégia–Dánia, csoportmérkőzés 23.00
Jégkorong-vb – összefoglaló6.45 Tom és Jerry 

MARKÍZA

7.05 Madagaszkár pingvinei I., 10/10. 7.30 Madagaszkár
pingvinei II., 39/4–5. 7.55 Csipkerózsika Szlov.–ném. mese-
film 9.45 Alf III., 25/6. 10.15 Zita a nyakamon 10.55 Két pasi
– meg egy kicsi II., 24/19. 11.15 Lagzi-randi. Am. filmvígjá-
ték (ism.) 13.00 Testre szabva 13.45 Sóhivatal 14.10 Mr.
Bean 14.40 A Beverly Hills-i zsaru 3. 16.40 Kéjjel-nappal. Am.
akcióvígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-
jelentés 20.20 Szupersztár 23.30 Invázió.

JOJ

6.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.50 Hol volt, hol nem
volt II., 16. 10.50 Dr. Csont VI., 17. 11.55 Arthur 3 – A világok
harca. Fr. kalandfilm (ism.) 14.15 Újabb sorsdöntő nyár. Am.
filmdráma (ism.) 16.35 Bučekék II. – Nap, széna, falu. Tévé-
sor. 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó,
sport 20.30 A katona 2. Am. akcióthriller 22.40 Egy szexő-
rült naplója.

vaSárnaP, május 5
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Az el-
veszett szurdok csimpánzai 14.30 Történetek a nagyvilágból 15.00
Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25
Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Legenda 21.30 Az ESTE
22.05 Shine a Light – Rolling Stone Scorsese szemével

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai 12.15 Sandokan 12.40
Animália 13.05 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok 14.00 Szaladin
14.30 Amika 14.55 Született kémek 15.20 Lizzie McGuire 15.40 Ani-
mália 16.05 Vipo és barátai 16.35 Garfield és barátai 17.00 Raju, a
riksa 17.05 Richard Scarry Teszvesz városa 17.30 Caillou 17.35 Apró-
nép 17.45 Blinky Bill kalandjai 18.10 A kockásfülű nyúl 18.15 Magyar
népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00
Sophie Paquin fent és lent 21.50 MNASZ autós magazin 22.15 Átok
22.45 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon8.30 Híradó 8.35 Angyali
érintés 9.25 Akadálytalanul 9.50 Hazajáró 10.20 Csellengők 10.50
Nyolc évszak 12.00 Híradó 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár
15.00 Szent György napok 15.30 Európa egészsége 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd
19.00 Szombathelyi Haladás–Kecskeméti TE-Phoenix Mecano OTP
Bank Liga labdarúgómérkőzés 21.15 Titkok és szolgálatok 22.55 Kul-
tikon 23.15 Hírek, sport 23.25  Napra – Holdvilágos

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények  14.50
Amit a szív diktál  15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörtén-
het! 9. 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban  21.35 Amerika ked-
vencei 23.30 Jog/Ászok, 5.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-
show 12.50 Reflektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok  17.20 A gyanú ár-
nyékában 18.30 RTL híradó  19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék  23.35
Gyilkos elmék

STORY TV

10.30 Columbo: Személycsere 12.30 Született feleségek 14.30 Jim
szerint a világ  15.00 Christine. Fr.–ol. filmdráma 17.00 Gordon Ram-
say  18.00 Columbo: Végzetes gyakorlat 20.00 Poirot-novellák: A
treff király 21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ

15.05 Balhé Bronxban. Hongkongi akcióvígjáték 16.50 Pénzvonat.
Am. akcióvígjáték 19.00 Bérgyilkos a szomszédom. Am. akcióvígjá-
ték 21.00 Taxi 2. 22.45 London Boulevard. Am.–ang. krimi

VIASAT

7.15 Életfogytig zsaru  8.10 Nyomtalanul  9.10 A romantika hullám-
hosszán 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10
Erica világa  14.05 Őrangyal 15.10 Nyomtalanul  17.05 Az utolsó zsaru
18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.50 Sztárkoktél, 10.
19.55 Carrie naplója20.55 Kertvárosba száműzve 21.25 Serenity
23.50 Született detektívek 

STV :1
7.40 Riporterek 8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet
10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja
13.40 Gasztronómiai kalauz 14.10 McLeod lányai 15.00 Jégkorong-vb
2013 Franciaország–Szlovákia csoportmérkőzés 17.50 Párbaj 18.20
Családi párbaj 19.00 Híradó 19.45 Időjárás  20.10 Szlovákia, szeretlek!
21.30 Zsaruk a központból 22.25 Goldman 23.55 Vad Messiás

STV :2
8.30 Szarka Kata és fiókái 9.00 A növények gondolkodása  9.50 Tu-
domány és technika 10.20 Romamagazin 10.45 Fókusz 11.15 Az ál-
latok világa 11.50 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 13.05 Anya tudja a
legjobban 13.30 Rendőrségi magazin (ism) 14.00 Cirkusz, cirkusz
2010 14.50 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 15.30 Szemtől
szemben 16.00 Jégkorong-vb 2013. Csehország–Fehéroroszország,
csoportmérkőzés 19.00 Jégkorong-vb 2013. Finnország–Németor-
szág, csoportmérkőzés 22.05 Emberek a határon. Dok.film 23.00
Jégkorong-vb – összefoglaló 23.30 Jégkorong-vb. Svédország–Svájc

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor  9.45 Forró vér  10.50 Zuhanórepü-
lés  12.40 Rex felügyelő  13.40 Döglött akták 14.40 Monk  15.35 Két
pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor
21.35 Elhurcolva 23.50 Volt egyszer egy Mexikó. 

JOJ

6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Áramszünet  12.00 Híradó
14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók 16.00 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradón
20.30 Panelházi történetek 21.30 A legfinomabb hazai torták 23.15
Krokodil Dundee Los Angelesben

PénteK, május 3

Nincs boldogabb ember a lakodalmát
tartó Ondrisnál , hiszen legszebb álma
teljesült: elnyerte szerelmének, Jadvi-
gának (Tóth Ildikó) a kezét. De hamar
elkezdenek összekuszálódni a szálak.
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„Elmúltak az évek, 70 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Május 1-jén ünnepli születésnapját 

Sebők Sándor
Izsán.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik őt: gyermekei, unokái, 
barátai és a rokonság.

„Elmúltak az évek, 80 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Május 1-jén ünnepli 80. születésnapját 

Bognár Ilona
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulálnak: fiai, menyei, 
az unokák és a kis dédunokák.

Verbó Károlyné, szül. Oravecz  Pavlinka 
április 29-én ünnepli 80. születésnapját 

Csallóközaranyoson.
„Ezen a szép ünnepen a Nap is Néked ragyog, 
Hisz ma töltöd be a 80. születésnapod.
Lábaid nyomán nyíljanak virágok, 
Szívedet sose érje bú és bánat!
Köszönünk most mindent, amit értünk tettél,
S hogy féltő szeretettel minket körülvettél!
Tiszta szívből kívánunk most erőt, egészséget,
Számtalan sok velünk töltött gyönyörű ünnepet!”
Lányod Erzsike, vejed Dodi, 
unokáid: Hajnalka Gyurival és Boglárka Tibivel.

„Elmúltak az évek, 68 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.

Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Szeretettel köszöntik 
a drága férjet, nagypapát 

id. Ladányi Jenőt 
Madaron, 

aki május 5-én ünnepli 68. szüle-
tésnapját. Szívből köszöntik őt: 
felesége, fiai, menye, két unokája
és az egész rokonság.

Május 3-án ünnepli 80. születésnapját 

özv. Szénássy Ilona 
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik Őt és további 

jó erőt, egészséget, 
boldogságot kívánnak: 

fiai Feri és Pityu
családjukkal 
és az egész 
rokonság.

Április 28-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Andics Norbert 
Nemesócsán.

Ebből az alkalomból sok 
szeretettel köszöntik: 

szülei és nővére.

Páros belépőjegyet
nyertek Fábry Sándor
önálló estjére:
Kecskés János 
és Kolarovská
Márta.
A jegyeket
szerkesztősé-
günkben 
vehetik át.
Időpont:
május 7, 19.00 óra.
Helyszín:
Matica-ház Komárom
Jegyek vásárolhatók: 
Madách könyvesbolt 
Komárom
DiDEROT könyvesbolt 
Komárom
Tel: 
00421 35 7731 904,
(035) 7701 152

Jegyár: 12 €

Nyertesek

Gwen  és Eddie  egy nemzet álmait
váltja valóra: szépek, gazdagok, mel-
lékesen pedig mozisztárok. Ám a ra-
jongók nem tudják, hogy valójában
mennyire utálják egymást.

Amerika kedvencei • 21.35 • TV 2

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

E szép ünnep 
alkalmából boldog születésnapot 
és vidám gyermekkort kívánnak: 

szüleid, nagyszüleid, 
keresztszüleid és dédszüleid.

Riflík Lilien 
Gútán.

Április 29-én ünnepli 1. születésnapját

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 

keretben: 1,70 euró/hird
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Hirdetését telefonon is
feladhatja

0905 213 967, 
035/77 33 566
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Bratislavská 1798, 945 01  Kom
árno, 

tel.: 035/7740 522, chevrolet@
hoffer.sk, w

w
w
.hoffer.sk

CHEVROLET CAM
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Chebvrolet Cam
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anyag fogyasztás: 13,1 - 14,1  l/100 km
. CO2 kibocsátás: 304-329 g/km
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SPORT
Igencsak botrányosnak ígérkezik a komáromi

szempontból oly sikeres bajnoki idény vég-
hajrája. Mint köztudott, az MBK Rieker az elő-
döntő sorozatot is a legrövidebb úton intézte,
hiszen az iglóiak elleni, összesítésben 4:0-ás
győzelem magáért beszél. A Rón legénység
tehát látszólag nyugodtan készülhetett a dön-
tőre, már csak az ellenfél volt kérdéses, hiszen
a pozsonyi Inter múlt pénteken nem kis esély-
lyel lépett pályára a nyitraiak otthonában, a so-
rozat ötödik mérkőzésén. Ez a mérkőzés sors-
döntőnek ígérkezett, sőt az is lett, de…

A pozsonyiak 95:90 arányban győztek a nyitrai
oroszlánbarlangban, így idegenben kezdték ün-
nepelni döntőbejutásukat. Ámde! Örömükbe üröm
is vegyült, hiszen a nyitraiak egyre hangosabban
kezdték kinyilvánítani azon véleményüket, misze-
rint a pozsonyiak ezt a mérkőzést elcsalták, ezért
ők élni fognak óvási jogukkal. Mi is történt tulaj-
donképpen? 

A szövetség fegyelmi szabályzata egyértelműen
kimondja, hogy az a játékos, aki a bajnoki idény-
ben technikai hibák miatt harmadszor is kiponto-
zódik, a következő mérkőzésen nem léphet pá-
lyára. Sőt, egymérkőzéses büntetését letöltve,
minden következő technikai kipontozódás után, a
következő mérkőzésen „pihennie kell”.  A nyitraiak
azonnal megállapították, hogy Martin Rančík, a
pozsonyi csapat meghatározó játékosa az ellenük
vívott ötödik mérkőzésen jogtalanul lépett pályára,
hiszen ebben az idényben már háromszor kipon-
tozódott, mégpedig kétszer az iglóiak ellen, egy-
szer pedig éppen a nyitraiak ellen vívott negyedik
elődöntő mérkőzésen. A dolognak azonban van
egy apró hibája, merthogy a fegyelmi szabályzat
nem mondja ki egyértelműen az automatikus el-
tiltás tényét. Ezek szerint, a letiltásról magának az
irányító szervnek, tehát a szövetségnek kellene

döntenie. A pozsonyiak magabiztos viselkedése
és ünneplése Nyitrán azonban arra enged követ-
keztetni, mintha ők már „sejtenék” a szövetség
döntését!? Mi történhet abban az esetben, ha a
szövetség nem bünteti meg Rančíkot és klubját? 

Paulík József, az MBK Rieker sportigazga-
tója: „Először is talán ejtsünk szót a döntő soro-
zat időpontjairól. Hivatalosan május 11-én kellett
volna kezdődnie a sorozatnak, de mivel mi gyor-
san kiszorítottuk Iglót a játékból, és az Inter is jó
úton haladt az elődöntő sorozat korai befejezése
felé, szerettek volna velünk megállapodni a május
4.-i kezdésben. Ez először nem volt ellenünkre, hi-
szen egyik csapatnak sem tesz jót a hosszú, mér-
kőzések nélküli szünet, de a múlt hétvégi nyitrai
események mindezt valószínűleg megváltoztat-
ják. Meg kell hogy mondjam, ezen a szinten még
ekkora csalással nem találkoztunk, és amennyi-
ben a szövetség a csalókat fogja támogatni, úgy
az MBK Rieker nem kíván részt venni a döntőben,
mint ahogy Nyitra sem a bronzéremért folytatott
küzdelemsorozatban. Emlékezzünk csak vissza a
tavalyi eseményekre, amikor a későbbi bajnok,
Privigye szinte az egész idényt úgy játszotta végig,
hogy csapatában hét játékos is jogtalanul szere-
pelt, mindezt az idegenrendészet csendes belee-
gyezésével. Elég volt ebből a sok csalásból, ha
botrány kell a megtisztuláshoz, akkor legyen bot-
rány, de végre működjön ez a bajnokság úgy,
ahogy egy bajnokságnak működnie kell “ –
mondta el lapunknak a sportigazgató. 

Tekintettel a helyzet súlyára, a szövetség min-
den valószínűség szerint még ezen a hétfőn meg-
hozza döntését az ügyben. Bízunk az olyan dön-
tésben, amely legalább részben visszaadja a
sportolók és szurkolók hitét az igazságban, a sport
tisztaságában. Ha nem, ki kell hirdetni a pozsonyi
Inter csapatát bajnoknak, hiszen egy jó ideje már
az országos (pozsonyi) sajtó úgyis ezt látja, illetve

szeretné látni reális megoldásnak. Aztán a szlo-
vákiai kosárlabdázás azon a szinten folytathatja,
ahol jelenleg is kóvályog.

Persze, túl ezen a sportszempontból szomorú
tényen, tudunk örömhírrel is szolgálni. Magában
az a tény, hogy csapatunk „csont nélkül“ jutott a
bajnokság döntőjébe, örömhír. A legjobb nyolc
csapat között 3:0 arányban győztük le Nyitrabá-
nyát, majd az elődöntőben 4:0 arányban Iglót. Azt
még nem tudjuk, milyen eredménnyel fejeződik
majd be a döntő sorozat, és lesz-e egyáltalán. Azt
viszont igen, hogy az MBK Rieker csapata Milan
Belica, megyei elnök kezéből átvehette azt a díjat,
amelyet Nyitra megye legsikeresebb sportkollek-
tívájának ítélt oda a testület. A tavalyi bajnoki és
kupadöntő, az idei kupagyőzelem, valamint a csa-
pat hosszú távon nyújtott kiváló teljesítménye is
nagyban hozzájárult a kitüntetés megítéléséhez.
Tény, hogy az utóbbi években Komárom hatá-
rozza meg a szlovákiai férfi kosárlabdázás szín-
vonalát. 

Az elődöntő negyedik mérkőzésén:
Sp. N. Ves – MBK Rieker 86:89 (22:17, 17:25,

18:25, 29:22) – 0:4
Pontszerzők: Hovaňák és Mandič 21-21, Evans

19 – Simpson 22, Stevens 17, Thompson 16, Bí-
lik 11, Lowe és Kozlík 8-8, Dubovský 4, Šoška 3.

A jó színvonalú, kemény mérkőzésen végig a
komáromi gárda tartotta kézben a mérkőzés
„gyeplőjét”. Többször is előfordult ugyan, hogy
tízpontos vezetésüknél a komáromiak kissé visz-
szafogták magukat, de amikor az iglóiak közelí-
tettek, ismét újítani tudtak, és biztosan vitték győ-
zelemre ezt a találkozót. Maga a 4:0-ás győzelem
történelmi esemény, hiszen a szlovák bajnokság-
ban még hasonló fegyvertényt eddig senki nem
hajtott végre az elődöntőben.

Kosárlabda

A 2012-es év legsikeresebb megyei sportkollektívája lett az MBK Rieker kosárlabdacsapata 

Botrányba fulladhat a bajnokság befejezése

NőK I. LIGA
Kassa – Naszvad/Ímely 27:27 (12:15)
Két jó csapat mérkőzését láthatta a kassai kö-

zönség, amelyen ugyan többségében a vendé-
gek vezettek három-négy góllal, de a hazaiaknak
az utolsó másodpercekben sikerült egyenlíte-
niük. A naszvadi/ímelyi csapatnak voltak gyen-
gébb pillanatai, de összességében jól játszot-
tak, szépen kombináltak Miškovič György edző
lányai. A hazai csapat mindössze kétszer jutott el
az egyenlítésig, előbb az 51. percben sikerült
22:22-re hoznia az állást, aztán a már említett
utolsó másodpercekben. „Sajnálom, hogy nem
sikerült győznünk, hiszen végig vezettünk, és
valóban mi voltunk a jobb csapat. A második fél-
időben a játékvezetők is hozzátettek ugyan a
döntetlen eredményhez, de a másik oldalon azt
is meg kell mondanom, hogy három büntetőt is
kihagytunk, tehát a hiba elsősorban magunknál
keresendő” – mondta el lapunknak Miškovič
György edző.

Vendég góldobók: Haris E. 8, Bízik 7, Fuja-
sová és Oláh 4-4, Molnár B. és Szabó 2-2. 

Mocsonok – Csallóközaranyos 23:23 (10:10)
Küzdelmes, kemény mérkőzésen harcolták ki

ezt a döntetlent az aranyosi lányok. Tulajdonkép-
pen presztízscsata is volt ez a javából, hiszen a
csallóköziek nyitrai edzője, Peter Talár növendé-
keinek az összecsapása volt ez a találkozó. A ha-
zai csapatban heten, míg az aranyosiban ketten
szerepeltek az egykori kiváló nyitrai csapatból. A
kezdet jól sikerült az aranyosiaknak, hiszen a 8.
percben már 1:4 volt az állás, a 11.-ben aztán a
hazaiak egyenlítettek, és innen kezdődően a csa-
patok váltakoztak a vezetésben. Egyik csapat
sem tudott azonban kétgólos előnynél nagyobbra
szert tenni, így végig izgalmasan alakult a mér-
kőzés. „A mérkőzés negatívuma, legalábbis a mi
szempontunkból, hogy az egy kiállított hazai já-
tékossal szemben, a mi csapatunkból tízen is
erre a sorsra jutottak.  Az is tény viszont, hogy
ezeknek a kiállításoknak nagy része jogos volt,
de azért ha tehették, a játékvezetők is hozzátet-
ték a maguk részét. A hétméteresek aránya is 7:1
volt a hazai csapat javára, az ellenünk elkövetett
szabálytalanságok nagy részét viszont kihozták a

kilencesre. Mindezek ellenére úgy gondolom,
hogy igazságos döntetlen született. Külön sze-
retném kiemelni kapusunk, Balla Ilona teljesít-
ményét, aki többek közt három büntetőt is hárított”
– mondta el lapunknak Pint János, csallóközara-
nyosi klubelnök.   

Vendég góldobók: Turza 10, Szabó J. 6, Za-
kál 2, Kasznár, Gőgh, Lehocká, Bíró és Šebeňová
1-1.  

A 16. fordulóból:
Naszvad/Ímely – Banská Bystrica 18:26

(7:15)
Görcsösen játszottak a hazaiak ezen a mérkő-

zésen, legalábbis kezdetben. Amikor aztán végre
belelendültek megszokott játékukba, a tapasztalt
ellenfél nagyon taktikusan tartani kezdte az ered-
ményt, és megérdemelten vitte győzelemre a ta-
lálkozót. Mindezek ellenére, a zsúfolásig megtelt
Vlahy Jenő Sportközpont közönsége vastapssal
kísérte öltözőbe csapatát.

Hazai góldobók: Bízik 6, Fujasová 4, Kluč-
ková 3, Šulanová 2, Haris E., Molnár B. és Oláh
1-1.

Kézilabda



RÉGIÓBAjNOKSÁG
1. Šúrovce 20 13 3 4 39:22 42
2. Komárno 19 11 6 2 38:17 39
3. Skalica 20 10 6 4 37:21 36
4. Palárikovo 18 9 7 2 23:14 34
5. Topoľníky 19 10 2 7 26:31 32
6. L. Rovne 18 8 5 5 30:16 29
7. Beluša 19 7 6 6 23:20 27
8. Gabčíkovo 20 7 6 7 27:25 27
9. V. Ludince 18 7 3 8 25:26 24

10. Galanta 20 7 3 10 28:34 24
11. J. Bohunice 19 6 3 10 25:37 21
12. Bánovce n/B. 19 6 2 11 12:21 20
13. Domaniža 18 6 2 10 19:34 20
14. N. Ves n/V. 18 2 5 11 8:29 11
15. Neded 19 2 3 14 20:33 9

IV. LIGA
1. Vrakúň 21 14 4 3 42:16 46
2. Šurany 21 13 2 6 36:20 41
3. V. Meder 21 12 4 5 53:20 40
4. Vion "B" 21 11 5 5 48:29 38
5. V. Lovce 21 11 4 6 34:24 37
6. Čfk Nitra 21 8 8 5 36:26 32
7. Kolárovo 21 10 2 9 26:21 32
8. Dvory n/Ž. 21 9 5 7 38:34 32
9. N. Život 21 9 4 8 29:27 31

10. Močenok 21 9 2 10 41:36 29
11. Štúrovo 21 8 4 9 29:29 28
12. Želiezovce 21 7 4 10 21:41 25
13. DAC "B" 21 5 6 10 22:28 21
14. Váhovce 21 5 3 13 22:49 18
15. Imeľ 21 4 4 13 21:56 16
16. H. Vrbica 21 2 1 18 18:60 7

V. LIGA
1. Hurbanovo 20 13 3 4 47:20 42
2. Tvrdošovce 19 12 2 5 62:25 38
3. Kalná n/Hr. 19 10 3 6 39:15 33
4. Bánov 19 10 3 6 27:22 33
5. Komjatice 19 9 3 7 39:40 30
6. Nesvady 20 8 5 7 45:30 29
7. D. Ohaj 19 7 8 4 26:28 29
8. Čaka 20 7 7 6 36:35 28
9. Marcelová 20 8 3 9 26:36 27

10. Bešeňov 19 7 2 10 32:46 23
11. Kozárovce 20 5 7 8 36:34 22
12. Podhájska 20 5 6 9 38:45 21
13. Tlmače 20 6 2 12 28:50 20
14. Zlatná n/O. 19 6 0 13 39:47 18
15. Sv. Peter 19 5 2 12 24:71 17

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 22 18 3 1 84:13 57
2. Perbete 21 13 6 2 50:23 45
3. Gúta "B" 22 13 2 7 59:39 41
4. Dulovce 22 13 1 8 48:37 40
5. Šrobárová 22 10 4 8 39:43 34
6. Keszegfalva 22 10 3 9 44:41 33
7. Izsa 22 8 7 7 31:29 31
8. Fk Activ 22 9 2 11 55:53 29
9. Dunamocs 22 8 4 10 50:59 28

10. Madar 22 9 1 12 30:51 28
11. Búcs 22 8 3 11 35:40 27
12. Hetény 21 8 2 11 36:34 26
13. Bátorkeszi 22 7 4 11 34:36 25
14. Lakszakállas 22 7 2 13 33:54 23
15. Pat 22 5 3 14 32:77 18
16. Tany 22 5 1 16 33:64 16

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 16 15 1 0 48:5 46
2. Marcelháza "B" 18 14 1 3 71:17 43
3. Őrsújfalu 17 10 1 6 54:20 31
4. Nagysziget 17 9 3 5 28:20 30
5. Megyercs 17 10 0 7 31:38 30
6. Dunaradvány 18 8 1 9 40:35 25
7. Bogya/Gellér 18 8 1 9 35:46 25
8. Vágfüzes/Kava 17 6 2 9 36:39 20
9. Martos 17 4 4 9 25:54 16

10. Bogyarét 17 3 4 10 16:56 13
11. Csicsó 17 3 3 11 22:44 12
12. Ifjúságfalva 17 0 5 12 13:45 5

SPORT 2013. április 29.2 3
Labdarúgás

RÉGIÓBAjNOKSÁG

Bős – KFC 1:1 (0:0), Wilson E.
Speck

Nagyszerű mérkőzést játszott a
két csapat, a mérkőzés folyamán
mindkét csapat előtt adódtak hely-
zetek, bár a vendégek előtt valamivel
több. A vezetést is a lilák szerezték
meg nem sokkal fordulás után, de
negyedóra elteltével a hazaiaknak
sikerült egyenlíteniük. Két perccel
később Nagy Józsefet kiállították, így
emberhátrányban kellett a komáro-
miaknak kivívniuk a nagyon fontos
egy pontot. Sikerült, és ez a lényeg!  

További eredmények: Bánovce
n/B. – Domaniža 0:0, Palárikovo –
Topoľníky 2:1, Neded – Galanta 5:0,
Beluša – Skalica 3:2, Šúrovce – N.
Ves n/V. 3:0, J. Bohunice – V. Lu-
dince 0:5. L. Rovne – szabadnapos
volt. 

IV. LIGA

Vága – Gúta 2:1 (1:1), Glofák
A gútaiak szereztek vezetést, majd

több helyzetük után, egy védelmi hi-
bát követően egyenlítettek a hazaiak.
A vendégek a második félidő elején
is folytatták jó játékukat, szinte leve-
gőben lógott a gól, de ekkor érdekes
fordulatot vett a találkozó. Az egyik
hazai játékos kiállítása után nem az
emberelőnyben lévő vendégek nö-
velték előnyüket, hanem a hazaiak
lőttek gólt, ami végül a győzelmet je-
lentette számukra. Történt ugyanis,
hogy a gól után szinte befejeződött a
mérkőzés, hiszen a hazai játékosok
minden elérhető eszközzel húzták
az időt, a tiszta játék már nem volt
több 10-15 percnél.  

Illésháza – Ímely 2:0 (0:0)
A tartalékosan, cserejátékos nélkül

pályára lépő ímelyiek nagyon jó el-
lenfélnek bizonyultak Illésházán, per-
sze, ameddig bírták erőnléttel az
egyébként jól játszó hazaiakkal

szemben. A fáradtság jelei a máso-
dik félidő közepe táján kezdtek kiüt-
közni, innen kezdve a hazaiak ke-
rültek fölénybe. Második góljukat a
találkozó utolsó percében lőtték be a
hazaiak.  

Párkány – Nagymegyer 1:0 (1:0)
A találkozó első percében büntetőt

rúghattak a hazaiak, ami lényege-
sen kivetítette árnyékát a vendégek
játékára. „A későbbiek folyamán ne-
künk is adódtak helyzeteink, de saj-
nos, azokat nem tudtuk kihasználni.
Győzelmet semmiképpen nem érde-
meltünk volna, de egy döntetlen be-
lefért volna a találkozóba. Eléggé
nagy pszichikai nyomásnak vagyunk
kitéve, hiszen a tavasz folyamán ötö-
dik mérkőzésünket játszottuk ide-
genben, és ahogy az lenni szokott,

mindenki az esélyesebb csapatot
akarja legyőzni. Mindezek ellenére
optimista vagyok, a mi időnk még
csak most jön” – mondta el lapunk-
nak Tarcsi Imre nagymegyeri klubel-
nök.  

További eredmények: Vrakúň –
Želiezovce 4:0, Dvory n/Ž. – ČFK
2:2, DAC „B” – Šurany 0:3, ViOn „B”
– V. Lovce 3:1, H. Vrbica – Močenok
0:6. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Ógyalla – Podhájska 5:1 (1:1),
Czingel 3, Berecz, Lacza

Bár a hazaiak kezdtek jobban,
mégis a vendégek szereztek veze-
tést. Ezt azonban a hazai csapat leg-
jobbja, Czingel rövid időn belül ega-
lizálta. A második félidő aztán már
egészen másról szólt. Igaz, a ven-
dégek igyekezetéhez ekkor sem fér-
hetett semmi kétség, de a négy gól
az négy gól. 

Naszvad – Komjatice 6:0 (4:0),
Dikan 2, Czabány, Molnár A., Hen-
gerics, Konderlík (öngól)

A vendégek öngólja megadta a
mérkőzés további alaphangját, a re-
mekül játszó hazai csatároknak
szinte minden összejött, amit elter-
veztek. A találkozó 15. percében már
3:0 volt az állás, a hazai győzelem-
hez innen már nem férhetett semmi
kétség. A vendégekről el kell mon-
dani, hogy nagyon rokonszenves
csapat benyomását keltette, hiszen
nem állt be védekezni, a számára
előnytelen eredmény ellenére ját-
szotta a focit, így emelt fővel hagy-
hatta el a naszvadi pályát. 

Zsitvabesenyő – Szentpéter 4:1
(2:0), Lakatos Gy.

Nyolcvan percig voltak egyen-
rangú ellenfelek a szentpéteriek,
amikor a hazaiak 2:1 arányban ve-
zettek. Közben Vida és Lakatos Gy.
hagytak ki nagyszerű helyzeteket,
amivel lehetett volna „nyújtózkodni”
legalább az egy bajnoki pontért. Az-
tán jött az utolsó tíz perc, és minden
összeomlott. Ennek ellenére el kell
mondani, hogy a szentpéteriek to-
vábbra is tetszetős focit játszanak,
de a csapat tartásával van valami-
lyen gond…   

Marcelháza – Garamkálna 2:1
(1:0), Pivoda, Németh

A vendégek játszottak jobban a
mérkőzés első félidejében, de két jó
helyzetüket a hazai kapus hatásta-
lanította. Sőt, a legnagyobb vendég
nyomás idején, Pivoda szerzett ve-
zetést. A második félidő elején a
vendégek eléggé szerencsés góllal
egyenlítettek, és ezt az eredményt
próbálták a későbbiekben bebeto-
nozni…sikertelenül. A találkozó 80.
percében ugyanis Németh góljának
köszönhetően a hazaiak megsze-
rezték a győzelmet. 

További eredmények: Bánov –
D. Ohaj 3:0, Tlmače – Tvrdošovce
1:0, Čaka – Kozárovce 2:1. Csalló-
közaranyos – szabadnapos volt. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

Lég – Ekecs/Apácaszakállas 6:1
(2:0), Végh V.

„Szegény embert az ág is húzza”
– tartja a mondás, és ez bizony na-
gyon igaz az ekecsiekre/apácasza-

kállasiakra nézve. Nem, nem a hazai
győzelem jogosságával van itt a
gond, az teljesen megérdemelt, bár
nem ilyen arányban. Négy ordító
vendég helyzet után két olyan játé-
kos, mint Pék és Puzsér is lesérültek,
ami végül szabad utat biztosított a
hazaiaknak egy magabiztos győze-
lem felé. Meddig fog tartani ez a
rossz álom Ekecsen? 

TERüLETI BAjNOKSÁG

Dulovce – Hetény 4:1 (2:0), Ha-
bara Lukáš 2, Šmída, Ďatko – Ko-
vács Tamás

Látványos, bár kemény mérkő-
zést látott a közönség. A hazaiakat
fűtötte a bizonyítási vágy az ekeli-
ektől elszenvedett vereség után, így
nagy erővel nekimentek ellenfelük-
nek. A hetényiek becsületére le-
gyen mondva, 3:0 állásnál is úgy
küzdöttek, mint aki érzi a reményt a
győzelemre.  

Ekel – Pat 6:0 (3:0), Horváth,
Meleg és Hrabovský 2-2

Szinte végig „egykapuztak” a ha-
zaiak, rengeteg kihasználatlan hely-
zettel, pedig góloknak sem voltak
szűkében ezen a találkozón. „A sú-
lyos vereség ellenére, egy nagyon
szimpatikus csapat benyomását
keltették a patiak, akik ugyan végig
igyekeztek adni a labdát, de ma
csak ennyire futotta erejükből. Úgy
gondolom, ezen a találkozón min-
denki elégedett volt az eredmény-
nyel” – mondta el lapunknak Csepi
Nándor, ekeli klubelnök. 

Bátorkeszi – Dunamocs 3:4
(2:2), De la Cruz, Barton (11 m),
Németh – Lajos T. 3, Šulák

A hazaiak kezdték jobban a talál-
kozót, de az első félidőben kiha-
gyott helyzetek később megbosz-
szulták magukat. A vendégeknek

ilyen gondjaik nem voltak, hiszen
villámgyors ellentámadásokból el-
kezdtek „tüzelni”, és ezzel kiütötték
ellenfelük kezéből a győzelem le-
hetőségét. Tegyük hozzá, a vendé-
gek megérdemelt győzelmet arattak
Bátorkeszin. 

FK Activ – Madar 6:0 (1:0),
Nagy Jenő 3, Géč, Latta, Ondič

Egy órán át nem úgy nézett ki,
hogy a madariak belefutnak egy ek-
kora vereségbe. Bár a hazaiak vé-
gig enyhe mezőnyfölényben ját-
szottak, az első félidőben a vendé-
gek hagytak ki jobbnál jobb zicce-
reket. Sőt, a második félidő elején is
gólt lőhettek volna, de akkor sem
jött össze. Végül annyi történt, hogy
a hazai csapat kezdte kihasználni
adódó helyzeteit, ami 3:0 után tel-
jesen padlóra küldte a madariakat,
akik semmiképpen nem érdemeltek
ilyen arányú vereséget. A foci már-
pedig ilyen kegyetlen is tud lenni. 

Keszegfalva – Šrobárová 5:0
(1:0), Budai 2, Csepreghy (11 m),
Untermayer P., Rigó

A nagyon sportszerű összecsa-
pás első félidejében a vendégek
egyenrangú ellenfelei voltak a ha-
zaiaknak, de aztán jöttek az erőnléti
problémák, és a hazaiak előtt meg-
nyílt a nagy lehetőség. Éltek is vele.
3:0 állásnál a vendégek büntetőt
vétettek, ezzel megfosztva magu-
kat az ún. „becsületgóltól“ is.   

Lakszakállas – Izsa 2:0 (1:0),
Deák (11 m), Fekete (öngól)

Le kell szögezni, hogy a lakaiak
egy nagyon jó képességű izsai csa-
patot győztek le. A vendégek ugyan
többet birtokolták a labdát, de igazi
helyzetig mindössze két esetben ju-
tottak el a mérkőzés folyamán.
Döntőnek bizonyult, hogy a hazaiak
egy helyzettel többet tudtak kihasz-
nálni ellenfelüknél, bár azokból több

is adódott a mérkőzés folyamán.
Mindent összevetve, jó kis meccs
volt Lakszakállason. 

Tany – Perbete 1:4 (1:0), Bódis
T. – Lakatos 2, Tornóczy, Sýkora

A hazaiak nagyon sokáig tartották
magukat a jobb focit játszó vendé-
gekkel szemben, és bizony, ha nem
„mennek el“ korán erőnlétileg, még
jobban megszorongathatták volna a
remek perbetei csapatot. A nézők
bizonyára nem csalódtak, hiszen
egy valóban magas színvonalú mér-
kőzésnek lehettek szemtanúi.  

Gúta „B” – Búcs 5:2 (2:0), Né-
meth P. 3, Szlatky 2 (mindkettő 11
m) – Szabó, Kovács 

Az alacsony színvonalú mérkő-
zésen csak a gólok számával le-
hettek elégedettek a szurkolók, bár
a krónikához az is hozzátartozik,
hogy mindkét csapat igencsak tar-
talékosan volt kénytelen pályára
lépni. 

A 17. fordulóból:
FK Activ – Hetény 1:4 (0:3),

Nagy – Pásztor (11 m), Kovács,
Csintalan I., Szuh 

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy

Őrsújfalu – Megyercs 3:0 (2:0),
Kovács, Boros G., Bakos

Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava
0:2 (0:0), Boráros, Habardik J. 

Martos – Nemesócsa 0:2 (0:1),
Csizmadia, Bognár 

Marcelháza „B” – Nagysziget
3:0 (3:0), Viderman, Obložinský M.,
Kovács

Bogya/Gellér – Csicsó 3:2 (2:1),
Kürthy, Végh, Ledeczky V. – Nagy,
Gál

Bogyarét – Dunaradvány 2:1
(1:0), Horváth, Nagy – Tóth  

Fotók: bör

Tavasszal továbbra is veretlenek a komáromi lilák 
ARégióbajnokságban továbbra is tartják tavaszi veretlenségüket a

komáromi lilák. A 23. fordulóban Bősön rabolt pontot a „Gyurenka
legénység” úgy, hogy ő szerezte meg a vezetést. Ezen a héten két na-
gyon fontos találkozó elé néznek a komáromiak, hiszen szerdán Sza-
kolca, majd szombaton a jelenleg még listavezető Šúrovce csapatát fo-
gadják hazai pályán. Amennyiben mindkét mérkőzést megnyernék,
úgy nagy lépést tehetnek a komáromi szurkolók hőn áhított álmainak
beteljesülése felé. A negyedik ligában szereplő csapataink nem szí-
vesen fognak emlékezni erre a fordulóra, hiszen valamennyien vesz-
tesként hagyták el a pályát. Különösen a merészebb álmokat szövögető
nagymegyeriek esetében tűnik furcsának ez az idegenbeli sorozat, bár
védelmükre el kell mondani, hogy tavasszal még nem nagyon kóstol-
hattak bele a hazai pálya nyújtotta előnyökbe. Az ötödik ligában Ógyalla
és Naszvad küldte haza súlyos vereséggel ellenfeleit, de a marcelhá-
ziak győzelme is szép teljesítmény után született meg. A Területi Baj-
nokságban 43 gól született, hét mérkőzésen öt, vagy annál is több gólt
lőttek a csatárok, két vendéggyőzelem mellett. Főleg a dunamocsiak
győzelmére figyeltek fel a szurkolók Bátorkeszin, de a lakszakállasiak
Izsa elleni győzelme is megér egy elismerő említést. És hogy a hely-
zetek még nem gólok, arról a madariak tudnának ezt-azt mondani ko-
máromi kiruccanásuk után…    

A súlyos vereség ellenére nem okoztak csalódást a madariak Komáromban

A komáromiak belőtték első góljukat (FK Activ - Madar 6:0)



Hétvégi focimenü

Vízimotorozás

FELNőTTEK
2013. május 1. (szerda) 13.30 órakor: Gúta „B” – Lak-
szakállas (Területi Bajnokság – a 26. fordulóból előre-
hozva) 15 órakor: Dunamocs – Ekel (Területi Bajnokság)
16.30 órakor: KFC – Skalica (Régióbajnokság), Nagy-
megyer – ČFK, Ímely – Nagysurány (IV. liga), Marcel-
háza – D. Ohaj (V. liga – Keleti csoport), Hetény – Perbete
(Területi Bajnokság – a 20. fordulóból) 2013. május 4.
(szombat) 16.30 órakor: KFC – Šúrovce (Régióbajnok-
ság), Nagymegyer – Illésháza, Gúta – Nyékvárkony (IV.
liga) 2013. május 5. (vasárnap) 10.30 órakor: Izsa – Ke-
szegfalva (Területi Bajnokság) 16.30 órakor: Ímely –
Hontfüzesgyarmat (IV. liga), Csallóközaranyos – Zsitva-
besenyő, Szentpéter - Naszvad (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Bélád (V. Liga – Déli csoport),
Hetény – Gúta „B”, Búcs – Tany, Perbete – Lakszakállas,
Šrobárová – FK Activ, Madar – Bátorkeszi, Pat – Dulovce
(Területi Bajnokság), Megyercs – Bogyarét, Csicsó – Mar-
celháza „B”, Nagysziget – Martos, Nemesócsa – Ifjúság-
falva, Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu. Dunaradvány és
Bogya/Gellér – szabadnaposak lesznek (Területi Bajnok-
ság II. osztály). 
Ligásaink idegenben: 
Május 1-jén (szerdán): Párkány – Gúta (IV. liga), Cseke
– Ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Pered – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. ligia – Déli csoport).
Május 5-én: Podhájska – Marcelháza, D. Ohaj – Ógyalla
(V. liga – Keleti csoport) 

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK
Május 1-jén (szerdán), 14 órakor (elhalasztott 11. forduló):
Őrsújfalu – Perbete, Madar – Dulovce, FK Activ – Hetény.
Május 4-én (szombaton) 16.30 órakor: Perbete – He-

tény, FK Activ – Dulovce, Madar – Őrsújfalu. 

Karate Cselgáncs
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

AVágbesztercén megrendezett Veterán Országos Baj-
nokságon nagyszerűen teljesítettek a gútai Judo

SK versenyzői. A csapatot Czézinger Mária, Molnár Zsolt
és Decsi Attila alkották, akik ékes bizonyítékát adták an-
nak, hogy a munka és családnevelés mellett is lehet időt
szentelni kedvenc sportáguk gyakorlásának. Végül is,
valamennyien éremmel, érmekkel tértek haza az orszá-
gos bajnokságról, ami magáért beszél. 

Eredmények: 
Czézinger Mária 2. hely 
Molnár Zsolt 3. hely 
Decsi Attila 3. hely és nyílt kategóriában szintén 3. hely

Zsolnán rendezték meg a Szlovák Kupa
3. fordulóját, amelyen régiónkat a gú-

tai Taiyó Karate Klub és Corvin HE, vala-
mint a komáromi ABC Karate Klub kép-
viselte. A versenyen 55 klub 391 ver-
senyzője vett részt, az érmek megosztá-
sát illetően 36 klub volt érdekelt. A régi-
ónkat képviselő három klub együtt 12
érmet szerzett, ebből kilencet a Taiyó Ka-
rate Klub, kettőt az ABC Karate Klub,
egyet pedig a gútai Corvin HE.

Régiónk versenyzőinek eredményei:
Kata (12-13 éves lányok):
3. Bogár Dominika (Taiyó KK Gúta)
Kata (8-9 éves fiúk):
1. Nagy Viktor (Taiyó KK Gúta)
Kata (10-11 éves fiúk):
1. Bagita Dániel (Taiyó KK Gúta)
Kumite (5-7 éves lányok):
24 kg: 3. Szulcsányi Anastázia (Taiyó KK
Gúta)
Kumite (8-9 éves lányok):
30 kg: 3. Schlettová Diana (ABC KK Komá-
rom)
Kumite (12-13 éves lányok):
40 kg: 1. Bogár Dominika (Taiyó KK Gúta)
Kumite (8-9 éves fiúk):
28 kg 2. Kurucz Márió (Corvin HE Gúta)

32 kg: 3. Nagy Viktor (Taiyó KK Gúta)
Kumite (10-11 éves fiúk):
30 kg: 3. Szulcsányi Viktor (Taiyó KK Gúta)
40 kg: 2. Bagita Dániel (Taiyó KK Gúta)

7. Horváth Adrián (Corvin HE Gúta)
+40 kg: 1. Kósa Tamás (ABC KK Komárom)
Kumite (12-13 éves fiúk): 
+50 kg: 3. Jóba Attila (Taiyó KK Gúta)

7. Veres Zsolt (Taiyó KK Gúta)

Megkezdődik az idény 
Atavasz beköszöntével előkerültek a gyorsasági motorcsónakok, és a Duna mel-

lett sétálók ismét motorbúgásra lettek figyelmesek. Megtörténtek az első edzé-
sek, hiszen rohamosan közeledik a tavaszi nyitány, mi sem természetesebb, a honi
vízimotorozás „Mekkájában”, a Duna komáromi, vasúti híd melletti szakaszán.  

Az első versenyre május 4-én, szom-
baton 9 órától kerül sor a komáromi Lo-
diar S.E. és a pozsonyi Inter közös ren-
dezésében. A tét is nagy, hiszen az 0-
350, az OSY-400 és az FV-500 kategóri-
ákban rendezik meg az idei Szlovák Baj-
nokság és a Szlovák Kupa első
fordulóját. A gyorsasági motorcsónak
versenyek kedvelőinek is elérkezett tehát
az idejük, lehet szurkolni a kiváló komá-
romi versenyzőknek, akik kétségkívül az
országos élvonalhoz tartoznak.  

Taroltak a gútaiak Zsolnán 

A rendkívül sikeres gútai Taiyó Karate Klub különítménye a zsolnai versenyen

Veteránok a topon 

Decsi Attila (balra), Czézinger Mária és Molnár Zsolt a ver-
seny főbírájának társaságában 

Kurucz Márió (Corvin HE Gúta) a dobogó
második fokán (balra)


