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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
25 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Komárom - Gúta

Több mint 110 éves melegrekord dőlt meg április utolsó hét-
végéjén, pénteken. Az idáig mért legmagasabb hőmér-

sékletet 1962-ben mérték akkor 28,6 fok volt, ám ez év április
26-án a hőmérő higanyszála 29,1 fokot mutatott délután három
órakor. A Szlovák Hidrometerológiai Intézet klimatológusa, Pa-
vol Faško elmondta: 1901 óta nem mértek ilyen meleget. Vi-
szont a rendkívüli hőmérsékletek nem ritkák, az elmúlt évek-
ben többször mértek hasonló értékeket, mint például 2006-
ban és 2012-ben. -ga-

Megdőlt a melegrekord
Ógyalla

Az elmúlt hét elején a ked-
vező időjárásnak, valamint

a színes programoknak kö-
szönhetően Komárom belvá-
rosában pezsgett az élet, de
minderről beszéljenek a fény-
képek. Folytatás az 5. oldalon

Második felvonás

A Komáromi Napok
képekben

Megszavazták, lesz kerékpárút

Április 29-én a gútai képviselő-testület jóváhagyta a Komárom–Gúta
között megépülő kerékpárút tervezetét. Az új feltételek szerint az

5%-os önrészt, 25.000 eurót a megvalósulás után kell majd kifizetni, így
2014 nyarára már el is készülhet a beruházás. A Pons Danubii ETCG tár-
sulás igazgatója, Bara Zoltán lapunknak elmondta: „Örülök, hogy sike-
rült megoldást találnunk, a hitelt a társulás veszi fel, ezzel tehermente-
sítjük a városokat. Jelen pillanatban megindult az implementációs szer-
ződés aláírása, majd következik a közbeszerzés, terveink szerint - ha az
időjárás is engedi - tavasszal megkötjük a szerződést a kivitelezővel,
amit természetesen a társulás közgyűlése hagy jóvá”. -ga-

Minden tavasszal nagy érdeklődés előzi meg a komáromi
strand megnyitásának időpontját, de főleg az ott várható kö-
rülményeket a nyári strandidényben. Az előző években na-
gyon sok bírálat érte annak működését, az emberek igényeit
sokszor más, közeli és távolabbi strandokon szerzett tapasz-
talatok határozzák meg. Tény, hogy a strand működtetése cí-
mén sok olyan dolog történt, ami nem hogy nem vitte előre an-
nak színvonalát, de hátráltatta azt. Ezekhez most nem kívá-
nunk visszatérni, hiszen az eddigi működtetők, a Viator Kft. és
a Comorra Servis eddigi tevékenysége a komáromi strand, de
több más létesítmény kapcsán is mélyebb elemzést, esetleg
vizsgálatot igényel. Folytatás a 3. oldalon



Folytatás az 1. oldalról
Múlt pénteken ellátogat-

tunk a komáromi strandra,
ahol személyesen szeret-
tünk volna meggyőződni a
nyári idényre való felkészü-
lésről, annak jelenlegi állá-
sáról. Bár nem voltunk
bejelentkezve, szeren-
csénkre éppen a helyszínen
találtuk a Comorra Servis
megbízott igazgatóját, Mgr.
Nagy Tamást, aki a strand
vezetőnőjével, Vörös Mag-
dolnával a megnyitásig meg-
oldandó teendőkről tárgyalt.
Mindketten örömmel álltak
rendelkezésünkre, így
komplex képet kaptunk a ko-
máromi strand felkészültsé-
géről a nyári idényre.

Ahogy megtudtuk, két
részben szeretnék meg-
nyitni a strandot, ami egy-
részt az időjárástól, másrészt
pedig a Komáromi Regioná-
lis Közegészségügyi Hivatal-
tól függ. A hivatal végzi a
munkáját, tehát vizsgálja a
víz minőségét és az egyes
medencék olyan felkészíté-
sét az idényre, hogy az tel-
jes mértékben megfeleljen a
szigorú közegészségügyi
előírásoknak.  „Nem mutat-
koznak olyan problémák,
amelyek esetleg meggátol-
nák a részleges megnyitást,
de mindenképpen meg kell
várnunk a közegészségügyi
hivatal írásos határozatát.
Elsőként az úgynevezett
hátsó medencét, a meleg
vizes ülőmedencét és a leg-
kisebbeknek szánt kisme-
dencét kívánjuk a
nyilvánosság rendelkezé-
sére bocsátani, mégpedig
pénteken, május 10-én. Tíz
nappal később, május 20-án
(hétfőn) aztán átadnánk ren-
deltetésének az úszóme-
dencét és a mellette lévő
kismedencét is. Tudjuk,

hogy nagyon hosszúra nyúlt
a tél, így a medencékben
sokáig nem tudtunk dol-
gozni, most nagy erőkkel
próbáljuk pótolni ezt a lema-
radást, ezért is vagyunk
kénytelenek két részre osz-
tani magát a megnyitást” –
mondta el lapunknak a
strand vezetőnője, Vörös
Magdolna. 

A víz minősége mellett,
nem kevésbé fontos kérdés
a látogatók számára a stran-
don nyújtott szolgáltatások
színvonala. Mint tudjuk, az
utóbbi időkben nagyon sok,
néha indokolatlan változás
is történt a Comorra Servis
előző vezetésének, ponto-
sabban igazgatójának „jóvol-
tából”. Amikor már-már
megoldódni látszott a ven-
dégek étkeztetésének
komplex megoldása, az ak-
kori lelkes, Svájcban élő ko-
máromi fiatalembert, Knei zel
Richárdot kiebrudalták, hogy
sok más, igazgatóhoz közeli
személy foglalhassa el a he-
lyét. Ahogy a tavalyi tapasz-
talatok mutatták, ez nem volt
bölcs megoldás. Most ezt
hogyan kívánják megoldani?
– kérdeztük a Comorra Ser-
vis megbízott igazgatójától. 

„Régi, kipróbált és jól be-
vált módszer, hogy a stran-
don lévő büfék, tehát az
étkeztetés egy kézben le-

gyenek. Ez többek közt ki-
zárja a látogatók kárára tör-
ténő konkurenciaharcot, de
vannak más előnyei is. Per-
sze, ez nem akadálya
annak, hogy a strand terüle-
tén megjelenjenek más szol-
gáltatások is, vattacukortól a
lufi-árusokig minden, amire
a strandolók általában igényt
tartanak. Ami az étkeztetés
kiadását illeti, normális eljá-
rás a pályáztatás, és mi
ehhez tartjuk magunkat.
Ezen a héten ezt végrehajt-
juk úgy, hogy elsősorban a
látogatók érdekeit tartjuk
majd szem előtt. Gyorsan és
megfontoltan kell cseleked-
nünk, hiszen itt a nyári idény,
de addig is, amíg ez megol-
dódik, a bejáratnál lévő büfé
fog üzemelni úgy, hogy ki-
elégítse a látogatók alapvető
igényeit” – mondta el Nagy
Tamás megbízott igazgató.
Arra a kérdésünkre, vajon a
pályázaton részt vesz-e
Kneizel úr, a következő vá-
laszt kaptuk: „Még nem tud-
hatom, ki vesz részt a
pályázaton, hiszen ezen a
héten írjuk azt ki. Amennyi-
ben Kneizel úr részt kíván
venni a versenyben, úgy
annak semmi akadályát nem
látom, ugyanolyan elbírálás
alá fog esni, mint a többi
résztvevő. Az én meglátá-
som az, hogy nem csinálta
rosszul, amit csinált, de is-
métlem, ugyanolyan elbírá-
lásban lesz része, mint a
többi jelentkezőnek”.    

Kihasználva a megbízott
igazgató jelenlétét, nem tud-
tuk kihagyni a kérdést, mi

várható a Comorra Servis
által működtetett létesítmé-
nyek jövőjét illetően? „Tudni
kell, hogy többségében har-
minc és több éves létesítmé-
nyeket kell működtetnünk,
amelyek az elmúlt évtize-
dekben szinte semmilyen re-
konstrukción nem estek át.
Különösen a röplabdacsar-
nok és a fedett uszoda ál-
laga okoz számomra
álmatlan éjszakákat, de
azért most maradjunk a
strandnál, amellyel szorosan
összefüggenek a kemping
és a Panoráma Szálló is.
Nagyon gyorsan meg kell
változtatni a jelenlegi filozó-
fiát, miszerint a vendéget
várni kell, és ha nem jön, az
legyen az ő problémája. A
vendéget igenis ide kell
csalni, de azt csak jó szer-
vezéssel és jól működő szol-
gáltatásokkal lehet elérni.
Egyik legfontosabb felada-
tomnak a strandon felelőtle-
nül lebontott kogenerációs

egységek visszaállítását
látom. Ezzel nagymértékű
energia-megtakarítást tud-
nánk elérni, mivel tény, hogy
az előző állításokkal szem-
ben, a termálvízzel nagy
mennyiségű gáz is a fel-
színre kerül, amiből ismét
villamos energiát és hőt tud-
nánk előállítani, amit a stran-
don és a Panoráma
Szállóban is tudnánk hasz-
nosítani csakúgy, mint
ahogy az régebben is műkö-
dött. Sajnos, az előző mű-
ködtető ezeket az
egységeket nemcsak lesze-

reltette, de össze is vágatta
és rosszvasba dobta. Véle-
ményem szerint, ez a csele-
kedet már kimeríti a
bűncselekmény alapos gya-
núját is, hiszen szándéko-
san tette tönkre a város
vagyonát. A legutóbbi, buda-
pesti Vízkutató Vízkémiai
Kft. mérései nagyban igazol-
ják ezt az állításomat” –
mondta el Mgr. Nagy Tamás.

Vessünk még egy pillan-
tást a szolgáltatások áraira,
történt-e változás a tavalyi
árakkal szemben? – kérdez-
tük Vörös Magdolnát, a
strand vezetőjét. „Lényeges
változás nem történt, a dél-
utáni, illetve zárás előtti be-
lépőjegyek árai nem
változtak, némileg emelke-
dik viszont az egész napos
belépők ára, ezt még a tél
folyamán döntötte el a Co-
morra Servis vezetése.
Gondolom, ennek ellenére,
árban így is a legjobbak va-
gyunk a messze környéken”

– mondta el a vezetőnő. 
Zárásként talán még egy

idézet, amit az egyik álta-
lunk megkérdezett látogató
mondott el néhány évvel ez-
előtt a komáromi strand kap-
csán: Ez talán mottója is
lehetne a komáromi strand-
nyitásnak: „Öreg is, néha
beteg is, de mégis a
miénk, komáromiaké, és
ezért szeretni kell!”

Talán már csak a főbejárat
feletti magyar nyelvű feliratot
kellene megoldani...

Böröczky József
A szerző felvételei
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Kétnyelvű óriásplakátokat helyezett ki a Kaufland
Úgy tűnik, van eredménye annak a

hosszú ideje tartó kampánynak,
mellyel a Fontos vagy! mozgalom és sok
civil próbálja rávenni a Kaufland áruház-
láncot, hogy lássák el kétnyelvű felira-
tokkal komáromi üzletüket. Az üzletlánc
kétnyelvű óriásplakátokat helyezett ki Ko-
máromban.

A Fontos vagy! mozgalom pár hónapja
szólította meg a Kaufland áruházat, hogy a
Tesco példáját követve a komáromi áruhá-
zában adjon teret a magyar feliratoknak. A
Kaufland elutasította ezt a kérést, mondván:
az olcsóság garantálása miatt nem vállalják
fel ezeket a plusz költségeket, ráadásul a
mostani helyzet megfelel a törvényes előírá-

soknak, így nem kívánnak ezen változtatni. A
Fontos vagy! mozgalom most Facebook-ol-
dalán jelentette be, hogy a Kaufland meg-
tette az első gesztust a magyar vásárlók irá-
nyába, és kétnyelvű óriásplakátokat helyezett
ki Komáromban. „Az óriásplakáton tapasz-
talható megoldást őszintén köszönjük! Bí-
zunk benne, hogy a szemléletváltás hama-
rosan kiteljesedik és ennek megfelelően ígé-
retet kapunk a Kaufland egységek követke-
zetes kétnyelvűsítésére. Felvilágosító kam-
pányunkat addig is folytatni fogjuk, hiszen
félmegoldásokkal nem érhetjük be és ahogy
a képek is tanúsítják, az eltökéltség előbb-
utóbb eredménnyel párosul” – írja a mozga-
lom. b

fotó: Fontos vagy! mozgalom

Szűkítené a gyermekek után járó állami támogatások
kedvezményezettjeinek körét a jövő évtől a szlovák

pénzügyi tárca.

A tervezett intézkedés a családi pótlékra, a gyermek szü-
letése után járó egyszeri állami támogatásra, a gyermek-
gondozási segélyre, illetve a gyermeket nevelők adóked-
vezményére vonatkozna, és a szaktárca megfogalmazása
szerint a magasabb jövedelmű szülőket érintené.

A jövő évi költségvetésben a kormánynak félmilliárd euró-
val kell csökkentenie a közkiadásokat az ideihez képest, ha
tartani kívánja azt a vállalását, hogy a GDP-arányosan 0,4
százalékponttal csökkenti a büdzsé idén 3 százalékosra ter-
vezett hiányát. Peter Kažimír pénzügyminiszter jelezte: a
szociális juttatások költségvetési fejezetének csökkentésével
akarja megoldani az 500 millió eurós lefaragás felét.

Szlovákiában az állam megközelítőleg évi 700 millió eurót
fizet ki idén a gyermekek után járó szociális támogatásokra.
Ebből az összegből több mint 300 millió eurót a családi pót-
lék, csaknem 350 milliót a gyermekgondozási segély, közel
45 milliót pedig a gyermek születése után járó egyszeri állami
támogatás tesz ki. mti

Megvonnák a 
„magasabb jövedelműektől"
a családi pótlékot

Ha az időjárás is engedi, jó strandidényt ígérnek az illetékesek Komáromban

Újabb próbatétel a jó öreg komáromi strandon 

Belépőárak: egész napos: 14 órától zárásig 18.30-tól zárásig
Felnőtt belépő: 3.10 € 2.60 € 1.50 €
Nyugdíjasok és diákok: 2.80 € 2.20 € 1.50 € 
Gyermekek: (6-15 éves korig) 2.40 € 1.80 € 1.50 €

Családi belépő: (max. 2 felnőtt és max. 3 gyermek) 7.50 € - 14 órától zárásig 6.50 €
Csoportok (minimálisan 15 személy): 
Felnőttek 2.50 €/személy – Nyugdíjasok és diákok: 2 €/ személy 
Bérletek: (15 belépés): felnőttek 38 € - Nyugdíjasok és diákok 30 €

Küldöttgyűlést tartott a komáromi Se-
lye János Egyetem Hallgatói Önkor-

mányzata (HÖK) az egyetem konferen-
ciatermében, ahol napirendre kerültek az
elmúlt időszak vitás kérdései, mint a po-
litikai befolyás, vagy az elutasított csat-
lakozási kérelem a Diákhálózathoz.

Valent Ákos, a Hallgatói Önkormányzat
elnöke tájékoztatta lapunkat a küldöttgyűlé-
sen elhangzottakról. „A politikai pártokkal
és politikusokkal kapcsolatban a hallgatói
önkormányzat és az egyetem érdeke, hogy
pártpolitikától függetlenül végezze tevé-
kenységét. Továbbá a HÖK-ben betöltött
tisztséget és bizonyos politikai jellegű tevé-
kenységet nem tartunk összeegyeztethető-
nek, valamint a civil szervezeteknél betöltött
tisztségekről is be kell számolni a nyilvá-
nosságnak, akik HÖK tisztségviselők. Egy
alapszabály kiegészítésének benyújtásáról

is szó esett a közgyűlésen, amelyben leír-
nánk, hogy a HÖK tisztségei összeférhetet-
lenek lennének a parlamenti és európai par-
lamenti választásokon, a kerületi választá-
sokon és az önkormányzati választásokon
való párt jelöltjeként történő indulással, a
pártokban és hozzájuk kapcsolható (pl. ifjú-
sági) szervezetekben betöltött képviselői (pl.
elnök, titkár) tisztségekkel, helyi szint felett
pártban és kapcsolható szervezetben be-
töltött bármilyen tisztséggel” – mondta az
elnök.

Az elnök beszámolt arról is, hogy megvi-
tatták a Diákhálózat elutasítását, majd arra
az álláspontra jutottak, hogy a Diákhálózat
képviselőivel tovább fognak tárgyalni az
együttműködés lehetőségeiről és a közeljö-
vőben tisztázzák az együttműködés formá-
ját is. Azonban annyit leszögezett, hogy a
Diákhálózat által szervezett nyári Gomba-
szögi Tábor szervezésében továbbra is ak-
tívan részt vesznek a komáromi HÖKösök.

szt

Az elmúlt egy év adatait
gyűjtöttük össze, ez

alapján próbáljuk fel-
mérni, miként értékelték a
Híd és az MKP munkáját a
szavazók.

Egyre népszerűbbek a
közvélemény-kutatók által ké-
szített párttámogatási kutatá-
sok. Vannak nagyobb szak-
mai műhelyek, ahol jobban
átlátható a felmérés háttere,
és vannak kisebb csoportok,
ahol rendszertelenebb cikli-
kussággal ismétlődnek a mé-
rések. Az elmúlt egy év ada-
tait kutatva négy ismertebb
intézet (Focus, Polis, Median,
MVK) adatait gyűjtöttük ösz-
sze, azt elemezve, mit mér-
tek a Híd és az MKP nép-
szerűségével kapcsolatosan. 

A négy közvélemény-ku-
tató adatai alapján nehéz
tiszta tendenciákat kiolvasni.
Ami az összes mérésről el-
mondható, hogy a Híd min-
den alkalommal átlépte az 5
százalékos küszöböt, a Fo-
cusnál egy esetben a határt
megközelítve. A Híd 5,1 és
8,8 százalék között mozgott
az elmúlt egy évben. Az
MKP adatai kisebb skálán
mozogtak a 4 intézet adatai
szerint. Az összes adat alap-
ján csak egy alkalommal ka-
paszkodott fel a párt az 5
százalékos küszöbhöz, a
többi, 22 mérés alkalmával
a parlamenti küszöb alá
mérték a pártot. Az MKP ér-
tékei 3 és 5 százalék között
mozogtak. 

(b)

A Selye János Egyetem hallgatói döntöttek

Pártpolitikától függetlenül

Mire jók 
a pártpreferencia-kutatások?

Komárom

Elektronikus autópálya-matrica
lesz 2015-től
AMagyarországon már

öt éve működő elektro-
nikus autópályamatrica-
rendszer bevezetésére ké-
szül Szlovákia 2015-től -
közölte a Szlovák Nemzeti
Autópálya Társaság (NDS).

A társaság tervei szerint
az e-matrica rendszere 2015
január elsejétől működne és
annak bevezetése nem be-
folyásolná sem az autópá-
lyák használatának díjsza-
bását sem pedig a matricák
érvényességének időtarta-
mát, amely jelenleg 10 nap,
egy hónap illetve egy év.

Az új rendszer gyakorlati-
lag megegyező lesz a Ma-
gyarországon működő mo-
dellel, az autópályadíjat a je-
lenlegi matricákat forgal-

mazó helye-
ken, tehát
többnyire a
benzinkuta-
kon, lehet
majd kifizetni,
illetve lehetőség
nyílik az internetes
fizetésre is. 

Az autópálya társaság az
e-matrica rendszer beveze-
tését a jelenlegi matricák ne-
héz ellenőrizhetőségével,
valamint a hamisításukra tett
kísérletekkel indokolta. Az e-
matrica rendszer bevezeté-
sével megváltozik az ellen-
őrzés rendszere is. Míg je-
lenleg a matricák ellenőrzé-
sét a szlovák autópályákon
és a díjköteles gyorsforgalmi
utakon a közúti rendőrség
végzi, 2015-től ez egy speci-

ális kamera-
rendszer fel-
adata lesz.

Az új rend-
szer működte-

tése a tervek
szerint évi 3 millió

euróba kerül majd, ami
szinte megegyezik azzal az
összeggel, amit az NDS je-
lenleg évente a hagyomá-
nyos matricák forgalmazá-
sára költ.

Szlovákiában a legutóbbi
közölt adatok szerint mintegy
400 kilométernyi autópálya
és több mint 200 kilométer-
nyi úgynevezett gyorsfor-
galmi út van használatban.
Az éves autópálya-matrica
50, a havi 14, a tíznapos 10
euróba kerül.

mti
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Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

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

0917867358
Életrajz az asistent@
wellnesspatince.sk

e-mail címre

Közgazdász. SR
AGRODRUŽSTVO Kameničná 1 035/7792171

Közgazdász. SR
BMTI SK s.r.o. Kolárovo 1

Életrajz a robert.matei-
des@bauholding.com

e-mail címre

Péksegéd
Ľudmila Földesová F&K Pékség Komárom 1 035/7741273

Villanyszerelő, SR
NAJ Klíma s.r.o. Komárno 1 0948/797318

Értékesítő / raktáros, SR
C.E.G. Invest s.r.o. Hurbanovo 1 0905/865851

Üzleti képviselő, SR
Cash-Global Slovakias.r.o. Komárno 1

Szlovák és magyar
nyelvű életrajz a peni-
aze@cash-global.com

e-mail címre

Kintlévőségkezelési munkatárs, SR
Cash-Global Slovakias.r.o. Komárno 1

Szlovák és magyar
nyelvű életrajz 

a peniaze@cash-glo-
bal.come-mail címre

Eladó/nő, SR
TONER DEPO s.r.o. Komárno
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott 
álláskereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

1 0907/533155

CNC gépkezelő, SR
MOPED SLOVAKIA s.r.o. Kolárovo 2 0905/894482

moped@nextra.sk

Termelési segédmunkaerő, Michal Tóth –
CREDO, prevádzka Komárno, Kizárólag 
40 % feletti rokkantnyugdíjas részére

15
Életrajz a misel@

citromail.hu
e-mail címre

Varrónő, Jobfashion s.r.o. Komárom 20 0915 776 867
peterlukac@jobtex.sk 

Termelés-előkészítő (fafeldolgozás), SR
FAGUS spol. sr.o. Komárno 1

0905/912723,
0905/912704

faguskn@stonline.sk

Nyomdai munkás, SR
DrBubos.r.o. Komárno
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas 
részére !

2 0911/624625
info@kreativa.sk

Varrónő, SR
HODOTEX s.r.o. Komárno 6 0915/069526

0948/399118
Traktorista, SR
Ondrej Židek – ŽI-ZEL Marcelová 1 0905 621 286

Asztalos, SR
FAGUS spol. s r.o. Komárno 2

0905/912723,
0905/912704

faguskn@stonline.sk

Minőség-technikus, SR
VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy

2
Életrajz a

tkadekova@vicente-
torns.com

e-mail címre

Könyvelő/nő, SR
AGRODRUŽSTVO Kameničná 1 035/7792171

Könyvelő/nő,SR
S.P.Q.R. Slovakias.r.o. Komárno
Feltétel: Legelább 3 hónapig nyilvántartott ál-
láskereső és 29 éves korig, XXI-es projekt

1
Jelentkezni személyesen
munkanapokon 13,00 és
14,00 óra között az alábbi

címen: 
Komárno, Záhradnícka 15 

Tehergépjármű-vezető, SR
LadislavHajabács – H-TRANS BátoroveKosihy 1 035/7797252

Zootechnikus,SR
AGRODRUŽSTVO Kameničná 1 035/7792171

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Tel.: 035/7704 366
Cím: Klapka tér 3 – a Hedera épületében.

Várjuk minden kedves régi 
és új pácienseinket hétfőtől péntekig.

Május 1-től rendel 

MUDr. Igor Gabriška és kollégái.

GasztroenterolóGiai rendelő

ADuna Menti Borút társulás a Komáromi Napok kere-
tében szervezte meg az I. Duna Wine nemzetközi

borkóstoló versenyt. A rendezvénynek a Tiszti Pavilon
adott otthont. A borversenyre öt kategóriában, 168 bor-
mintával neveztek a gazdák. 

Nagy aranyérmet kapott a kisújfalusi Mátyás Pincészet
2011-es évjáratú Dunaj bormintája. A borversenyen 26 arany-
érem került kiosztásra. Járásunk borászai közül 14 borminta
- a bátorkeszi Amicius Pincészet, Jobbágy József, Boncsek
Péter, Zsidek Vilmos, Oto Krnáč (két bormintáért), Szitás-
Gažo Pincészet, Szente István, Vinoria Pincészet, Bóna
Bertalan, Dušan Badala és a Szász Pincészet – kapott
aranyérmet. A minősítés azt mutatja, hogy ezúttal is jó mun-
kát végeztek a régió gazdái. A benevezett 168 borminta kö-
zül az említett aranyérmek mellett 67 ezüst-, 59 bronzérmet
és 16 oklevelet osztott ki a zsűri. (miriák)

A Borostyán együttes koncertje

A szeptakkord

Vidám fiúk

A Kard Rendje - bemutató

A DDT együttes koncertje a Tiszti Pavilon színpadán

Oviolimpia

A szépség harmóniája - Középiskolás diákok
kozmetikai és fodrászati versenye

Komárom

ZBG együttes

Pély Barna és Mits Gergő

Caramel

Feelharmonix

Kicsi Hang

Back II Black

FM Groove (ex-Leskay)

Komárom tényleg felébredt

Duna Wine nemzetközi
borverseny

A Komáromi Napok képekben
Horgászverseny

Halászléfőző verseny

Katica mazsorett-csoport
Művészetek kertje

Második felvonás

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy május elsején a Klapka térre és annak kör-nyékére egy gombostűt sem lehetett leejteni, annyi ember látogatott ki a ren-dezvényekre. Először a gyermekeknek kedveztek a szervezők a Kicsi Hang verséneklőegyüttes fellépésével, majd pedig sorra váltották egymást a színpadon az énekesek,zenekarok, úgy mint a Feelharmonix, a United, a ZBG, a Leskay, Caramel és a BackII Black. Természetesen egy látványos tűzijátékkal koronázták meg a szervezők - Kovács Gyuri és Doktorík Bandi - az estét. ssy, fotó: bárány, ganzer
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Nagymegyer

Haj Rákóczi, haj Bercsényi!

Izsaiak, kéméndiek Gyömrőn
2013. április 20-án ünnepelte a Rákóczi Szövetség gyöm-

rői szervezete megalakulásának 16. évfordulóját. Születés-
napot ünnepeltünk, s mint a családban szokás a tágabb ro-
konsággal együtt ünnepelni, így egy szervezet, a Rákóczi
Szövetség is egy nagy családdal: a határon túli nemzettest-
véreivel együtt emlékezett az elmúlt évekre. Így jöttek el
meghívásunkra a kéméndi táncosok és az izsai Búzavirág
népdalkör tagjai. Fergetegesek voltak a kéméndiek táncai, jó
volt látni a fiatal magyar táncosokat. Az izsai asszonyok fel-
lépése lélekemelő, megható volt. Sámson Gizella vezetésé-
vel bizonyságot tettek hitükről, magyarságukról, a magyar
anyanyelvről. Bemutatták népviseletüket, népszokásaikról
is említést tettek. Verseket hallottunk, népdalaikban gyö-
nyörködhettünk. Jó volt magyarnak lenni ápr. 20-án Gyöm-
rőn. Isten áldja meg a magyart kezdetű énekkel fejezték be
fellépésüket az izsaiak, igen, Isten áldja meg a magyart
szerte a nagyvilágban, országon belül és a határokon túl. Kö-
szönjük kedves Felvidék, hogy a születésnapot igazi ün-
neppé tettétek. Szende Márta, elnök

Példaértékű összefogás

Azt mondják, hogy a motorosok összetartanak, ez így igaz! Ezt bizonyították
április 20-án Dunaszerdahelyen, ahol jótékonysági gulyáspartit rendeztek és

a bevételt a Nagymegyeren súlyos motorbalesetet szenvedett 22 éves fiú, Lukács
Balázs gyógykezelésére fordítják. Két óra után a motorosok elindultak Balázs szü-
lőfalujába, Gellérre, ahol találkoztak a beteg fiúval. Nagyon nehéz szavakba fog-
lalni ezt a nagyvonalú gesztust, amit a motorosok tettek. Köszönet a szervezők-
nek, a résztvevőknek és mindazoknak, akik adakoztak. Továbbra is köszönet a
volt osztálytársaknak, a jó barátoknak, akik rendszeres látogatásaikkal hozzájá-
rulnak Balázs gyógyulásához, a motorosoknak továbbra is összetartást, sok
szerencsét kíván Balázs nevében tisztelettel:

Lakszakállasról mamája, Gellérről szülei és mamája.

Az Első Izsai Lovas és
Hagyományőrző Egye-

sület szervezésében tizen-
hatodik alkalommal került
megrendezésre a Felvidéki
Tavaszi Emlékhadjárat
2013.

A résztvevő felvidéki és
anyaországi csapatok Nagy-
sallóról indultak, ahol lerótták
kegyeletüket a csatában
részt vett hősök előtt, bemu-
tatták az igazi huszár virtust,
felidézték az 1849-es hadjá-
rat eseményeit. Majd tovább
indultak Szőgyénbe, ahol
ünnepi megemlékezésre ke-
rült sor Görgey Artúr szobrá-
nál és Köbölkúton a Csata
emlékoszlopnál. 

Bátorkeszin az ünnepi
megemlékezésre az 1848-
49-es emlékműnél került sor,
ahol a község polgármestere
Labancz Roland köszöntötte
a lovasokat, huszárokat,
gyalogosokat és a szép
számú érdeklődőt. A kultúr-

műsorban fellépett a Kará-
tsony Imre énekcsoport és a
Kováts József Alapiskola ta-
nulóinak tánccsoportja. A ko-
szorúzást követően a katoli-
kus templom melletti téren
huszár és gyalogsági bemu-
tatót, huszártoborzót és ba-
rantás bemutatót tartottak.

Egy kis pihenő után a cso-
port megérkezett Búcs köz-
ségbe, a Vintop Karkó Búcsi
Magán Szakközépiskolához.
Tárnok Balázs huszár őr-
nagy történelmi felvezetése
után, az Erdélyi Katonai Ha-
gyományőrzők tábori lelké-
sze, Hatos Mihály és a búcsi
református gyülekezet kép-
viseletében Nt. Molnár
László lelkész megszentel-

ték a Gyergyószentmiklósról
kapott kopjafát. A koszorú-
zás után az ünnepi műsor
első részére a kopjafánál ke-
rült sor, ahol felléptek a helyi
óvodások, a Katona Mihály
Alapiskola tanulói, a Búcsi
Magán Szakközépiskola ta-
nulói és a barantások. A
megemlékező ünnepség az
iskola nagytermében folyta-
tódott, ahol fellépett a Felvi-
déki Rockszínház, a vajda-
sági, a magyarországi nép-
táncosok, a Verselő Igrice

együttes és Halmos Béla. A
táncház után a Historica ze-
nekar koncertje zárta a búcsi
megemlékezést. 

Szombaton Búcsról Du-
namocsra és Dunarad-
ványra indult a csoport, ahol
az ünnepi megemlékezések
után Madar községben ért
véget a második nap. Itt már
hagyományosan a község
polgármestere Édes István
fogadta a hagyományőrző-
ket. A kopjafánál Tárnok Ba-
lázs történelemórájára került
sor, majd a kopjafa megko-
szorúzása után itt is külön-
böző huszár és gyalogsági
bemutatót tartottak. Az új
szabadtéri színpadon került
sor a kultúrműsorra, majd a

Lyukas Garas koncertjére. 
Vasárnap Pat község érin-

tésével jutott el a csoport
Izsára, ahol az emlékhadjá-
rat csapatait megáldotta Hor-
váth Róbert plébános a ka-
tolikus templom előtt.

A csapat a délutáni órák-
ban érkezett Komáromba,
Klapka tábornok szobránál
fogadták őket, ahol Dr. Vass
László és Tárnok Balázs tör-
ténelmi előadására és ko-
szorúzásra került sor. Ezt kö-
vetően az Erzsébet-hídon
keresztül jutottak el a Duna
másik partjára, az Alapy
Gáspár térre, ahol tiszteleg-
tek Petőfi kopjafájánál. A Hő-
sök terén Dr. Molnár Attila
polgármester köszöntötte
őket. 

„Fő célunk az volt, hogy
felkeltsük a bejárt falvak la-
kosainak történelmünk iránti
figyelemét és érdeklődését,
továbbá folytatni azt a cso-
dálatos hagyományt, ame-
lyet 25 évvel ezelőtt kezdtek
el a magyar katonai hagyo-
mányőrzők. Rendkívüli és
felemelő érzés volt a fogadó
falvak lakosainak kedves-
sége, érdeklődése és pozitív
hozzáállása a hagyomány -
őrzés ezen formájához. Re-
mélhetőleg nem szakad meg
ez a csodálatos hagyomány,
mely minden évben felidézi a
tavaszi hadjáratot, megem-
lékezik annak hőseiről, részt-
vevőiről és a faluk bepillan-
tást nyerhetnek a magyar
történelem legdicsősége-
sebb korszakainak egyi-
kébe”- értékelte a rendez-
vényt Tárnok István főszer-
vező. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

XVI. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat
lóháton, lovasokkal és huszárokkal

Bátorkeszi

Madar

Búcs

Gellér

Újabb értékes ren-
dezvényt szervezett

a nagymegyeri könyvtár
a költészet napja alkal-
mából, ahol a középis-
kolásoknak tartottak
rendhagyó irodalmi
órát. 

Az eseményen Juhász
Katalin költő, pedagógus
tartott előadást Weöres
Sándor költő, író és iroda-
lomtudós születésének
100. évfordulója kapcsán.
A könyvtár munkatársai
elmondták, hogy az elő-
adás a magyar költő éle -
téről és munkásságáról
szólt, melyből a közös
igazgatású Nagymegyeri
Kereskedelmi Akadémia

és Corvin Mátyás Gimná-
zium jelenlévő tanulói
megtudhatták, Weöres
Sándor még alig múlt ti-
zennégy éves, amikor
már vidéki lapokban je-
lentek meg versei, tizenki-

lenc évesen pedig már or-
szágosan ismerték a sa-
játos hangú költőt.

Kovács Zoltán 
(fotó: a könyvtár 

archívumából)  

AFöld napja alkalmából faültetési akciót tartottak a Hősök terén található parkban. Az ese-
mény kezdeményezője, a Híd párt helyi alapszervezete élén Polgár Ivánnal, a városi ön-

kormányzattal és néhány nagymegyeri szervezettel szorosan együttműködve valósította meg
az eseményt, melyen ott volt Csicsai Gábor (Híd) parlamenti képviselő, Néveri Sándor (MKP)
polgármester, Lapos Ildikó (független) alpolgármester, Pongrácz Kálmán hivatalvezető,
Görföl Vilmos (független) képviselő, továbbá a cserkészszervezet, valamint a magyar és szlo-
vák alapiskola pedagógusai, vezetői, helyi szervezetek képviselői, a város lakosai, és per-
sze számos gyerek. A közös faültetéssel éppen az utóbbi korosztály figyelmét szerették volna
még jobban ráirányítani környezetünk védelmének, megóvásának fontosságára.

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

„Én a világot hódítani jöttem”
100 éve született Weöres Sándor költő

Közösen ültettek fákat

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.

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

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás! 
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00
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KarvaLakszakállas

O Z N Á M E N I E 

Obec Okoličná na Ostrove podľa ust. § 9a ods. 2  a 5 zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
Okoličná na Ostrove č. 34/2013 zo dňa 25. 4. 2013

týmto oznamuje, že nehnuteľná vec:
- pozemok, nachádzajúci sa na území obce Okoličná na
Ostrove, zapísaný na LV č. 905 kat. územia Okoličná na
Ostrove, ako parcela registra „C“ KN parc.č. 829/4 –
ostatná plocha o výmere 3540 m2

ktorá je  určená na odpredaj, sa  bude predávať formou
obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku,  mini-
málne za cenu 6 549,00  €. Cena je určená na základe
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 ( t.j. cena
obvyklá v obci).
Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších právnych predpisov obec týmto
zverejňuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre
záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce 

do 22. 5. 2013, najneskôr do 12:00 hod., 
a to do podateľne obecného úradu.

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže  je  potrebné doru-
čiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad
obce Okoličná na Ostrove ul. Hlavná č. 68.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže  sú zverejnené 
a./ na úradnej  tabuli obce Okoličná na Ostrove
b./ na internetovej stránke obce Okoličná na Ostrove: 
www.okolicnanaostrove.ocu.sk

Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k
dispozícii na Obecnom úrade v Okoličnej na Ostrove, a to
počas stránkových hodín.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Ulica 1. mája 1, Hurbanovo

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho
nájmu časť priestorov s dobou nájmu na 1 rok: 

1. V budove súp. č. 1352 s výmerou 4,00 m², vhodné
na umiestnenie predajných automatov na chodbe bu-
dovy učebného pavilónu na Ulici 1. mája 1  v Hurba-
novo, s cenou nájmu min.  50,- €/m²/rok.
2. V budove (ľavé krídlo) súp. č. 88 
na prízemí s výmerou 65,00 m² (2 miestnosti)
na I. poschodí  s výmerou 206,40 m² (8 miestností)
vhodné na – učebne, kancelárie, sklad
na Ulici Komárňanská č. 177   v Hurbanove, s cenou
nájmu min. 14,- €/m²/rok  – kancelária a 10,- €/m²/rok –
učebne, sklad
3. Nádvorie na parc. č. 2441/1, s výmerou 3643 m² na
Ulici Komárňanská č. 177 na podnikateľský účel, s ce-
nou nájmu min. 2,66 €/m²/rok bez možnosti zriadenia
stavby.

Bližšie informácie a prehliadku objektov možno dohodnúť
na tel. č. 035/7602204, ktoré je prístupné v pracovných
dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade záujmu Vaše
cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením
„automaty“, „učebne“, „parcela“  podľa predmetu záujmu
na adresu:
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1. mája
1, 947 01 Hurbanovo.  Ponuky je potrebné doručiť poštou
alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 21. 05.
2013 do 12.00 hod.

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

Autošport KISS

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KOnTéneRes 
HUllADéKsZÁllÍTÁs

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!0911 822 501

Város
2 €NON-STOP Szombat délután motorok zaja keltett feltű-

nést Lakszakállason. A gyülekező hely-
színe a Jolly Pizzéria melletti parkolóban volt.
Innen rövid időn belül a motorosok átkere-
keztek a készülő új községi parkhoz a laki if-
júsági csoport által kezdeményezett Szeretet-
kút átadására. 

Bóka Szabina bevezetője után Bartal András, a
falu polgármestere szólt az egybegyűltekhez. A hi-
vatalos átadást követően előkerültek a lakatok és
a kulcsok. A kutat Nagy Csilla avatta fel a szere-
tet lakatjával. A nap hátralevő részében pedig
Nagy Péterrel, a rendezvény hangulatfelelősével
elindult a játékos motoros vetélkedő, ahol moto-
rokkal való hordógörgetés, hordótartás időre, kö-
télhúzás színesítette a laki fiatalok által rendezett
eseményt. Figyelemre méltó volt Kosár Áron hordótartása, akinek 10 perces teljesítménye
elismerést váltott ki a közönség körében. Az ezután következett lassúsági és gyorsasági ver-
seny még fokozta a rendezvény hangulatát. Majd a versenyek kiértékelése után Krnčan Mi-
lan nagysikerű fellépése tette fel az i-re a pontot. Kép és szöveg: -pint-

A községben a Sziget Polgári Társulás „Tegyük tisztábbá a falut” jeligével, önkéntes, vi-
dám hangulatú takarítási akciót szervezett. A természet is megújul, azaz hogy megújulna,
ha le tudná vetni magáról azt a sok műanyag szemetet, elhagyott lim-lomot. 

Martoson és járásunk több településén az ott élők segítettek a természetnek, szebbé tet-
ték falujukat, megtisztították környezetüket. Aki tehette, részt vett az akcióban.

Miriák Ferenc, Sedliak Pál felvétele

A Szeretet kútja

Április utolsó szombat-
ján községcsinosítást

hajtottak végre a szilasiak
a „Takarítsuk ki a Duna
mentét” program jóvoltá-
ból, mely a Magyarország–
Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program,
valamint az EU Regionális
Fejlesztési Alap által jött
létre.

Az eseményre több mint
70-en jelezték részvételi
szándékukat. A legkisebbek-
től az idős korosztályig min-
denki képviseltette magát.
Tóth Péter, a falu polgármes-
tere a reggeli eligazításban
vázolta azokat a területeket,
melyeket szeretnének meg-
tisztítani. Nem sokkal fél ki-
lenc után a községi brigád
„szereplői” kimentek az adott
helyszínekre. Voltak, akik a
Csorda-út rendbetételében
szorgoskodtak. Ezen a közel

4 km-t felölelő területen érde-
kesnek vélt dolgok is előke-
rültek a bozótosok rejtekhe-
lyeiről. Egy pótkocsival fel-
szerelkezve a Nagymegyer
felé vezető bekötőúton is te-
vékenykedett egy kis csoport.
Egyesek a temető környékét
csinosították, nem feledkezve
meg a parkok padjairól sem,
melyek új „öltözetet” kaptak. A
tó környékén is javában folyt a
munka. Az óvodaudvarban

nemcsak az óvónénik és a
szülők szorgoskodtak, de a
legkisebbek is kivették részü-
ket a munkákból. A falu több
részén virágokat ültettek, me-
lyet a helyi Vöröskereszt szer-
vezete biztosított számukra. 

A négy órás faluszépítési
akciót követően jól esett a hi-
deg sör, a kofola, valamint a
gulyás, melyet a SZISZETA
nyugdíjasklub szorgos kezű
asszonyai készítettek. -pint-

Községi brigád Szilason

„Tegyük tisztábbá a falut”
Martos

Ebben az évben is meg-
rendezésre került a

Lovasnap Izsán, immár 24.
alkalommal várták gazdag
programokkal a látogató-
kat.

Május elsején a fő prog-
ram díszfelvonulással indult
a katolikus templom elől,
amelyen a meghívott vendé-
gek, a képviselő-testület tag-
jai, a falu lakossága, a lo-
vashuszárok, a mazsorettek,
a fúvószenészek és a népvi-
seleti csoportok is részt vet-
tek. 

Az ünnepi megnyitón Do-
min István polgármester kö-
szöntötte Bódis Jánosnét
Kocs, Karánsebesy Luká-
csot Almásfüzitő és Anton
Marekot Komárom polgár-
mesterét. 

Az ünnepi megnyitó után a
színpadot elsőként a Döme
Károly Alapiskola és Óvoda
legkisebbjei vették birto-
kukba, majd a zsérei Zsib-
rice hagyományőrző csoport

és az izsai ének-
csoportok fellépése
következett. Köz-
ben megkezdődött
a western-verseny,
amelyen 21 lovas
vett részt. Egy másik
helyszínen lovas játé-
kokra került sor, a színpa-
don pedig a Pósfa zenekar
húzta a talpalávalót. Majd a
Bellő tánccsoport fellépése
után, a Viza énekcsoport és
az almásfüzitői Napraforgó
citerazenekar zárta a prog-
ramot. 

A kora nyári időjárás na-
gyon sok családot vonzott az
idei Lovasnapra, ahol a 

gazdag program mellett, kü-
lönböző kísérőrendezvények
között is válogathattak az ér-
deklődők: volt sétakocsiká-
zás, lovaglás, gyermekját-
szótér, egész napos piknik,
valamint motorcsónakos át-
kelés a Dunán. (miriák)

A szerző felvételei

Egyre népszerűbb a Dunakorzó

„A piac létrehozása nem
hirtelen jött ötlet, megnyi-
tására tudatosan készül-
tünk, és egy hosszú távú
stratégia részét képezte”
– mondta lapunknak Duka
Gábor polgármester. – „Az
elmúlt években több ko-
moly fejlesztést valósítot-
tunk meg a községben, ki-
alakítottuk a Dunakorzót,
új kikötőt létesítettünk és
felújítottuk a 12 személyes
kishajónkat.”

A természet és a tér szép-
sége, a rendezvény vidám,
nosztalgikus hangulata az
idén is várta a Duna mindkét
oldaláról a látogatókat. Vol-
tak is szép számmal. Az ős-
termelői piac, vásár elindult.
Kádár Ferkó fotószínháza
mellett utcazenészek tették
teljessé a hangulatot.

A délutáni program már
hagyományosan májusfa-ál-
lítással indult, majd a régi
időkre emlékezve felvonulás-
sal folytatódott, korabeli ze-
nei aláfestés mellett. A szín-
padon egymást követték a
fellépők: Iringó Táncstúdió,
Kolibri STE táncegyüttes és
Szalai Band, akik a 60-70-es
évek nagy slágereivel szóra-
koztatták a közönséget. 

A szervezők továbbra is
várják rövid bemutatkozás-
sal olyan zenészek jelentke-

zését, akik az utcazenélés
műfajában már tapasztala-
tokkal rendelkeznek, vagy
éppen a Dunakorzón szeret-
nék bemutatni tehetségüket,
tudásukat, valamint szere-
tettel várják az őstermelők
jelentkezését 30 kilométeres
körzetből.

Az őstermelői piac legkö-
zelebb május 11-én kerül
megrendezésre.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Izsai Lovasnap
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Aközség közhasznú munkásai állandó mozgásban van-
nak, folyton tevékenykednek. Az elmúlt héten a temető

hátsó részénél egy kb. 50 méter hosszú járdaszakaszt épí-
tettek. Persze a temetőben nemcsak ezek a munkálatok
folynak, hisz ahogy Molnár Zoltán polgármester elmondta,
terveik szerint a közeljövőben a helyi ravatalozót is szeretnék
külsőleg rendbe tenni. Itt elsősorban a festést, valamint a ra-
vatalozó előtti burkolatot kell majd felújítani.

Kép és szöveg: -pint-

Akolozsnémai óvodában is megtartották a Föld napját,
melyen különböző akciókat szerveztek. Volt faültetés,

séta a természetben, valamint hulladékgyűjtés is. A gyerekek
az óvónénikkel együtt megbeszélték az esemény fontossá-
gát, Földünk szennyezettségének veszélyeit, majd kisétáltak
a faluszéli erdőbe, és az ott található szemetet összegyűj-
tötték. A továbbiakban az óvoda udvarán elültettek 12 fa-
csemetét. -pint-

Fotó: Kósa Éva

AFöld napja alkalmából faluszépítési brigádot szervezett Keszeg-
falva községe. Már kora reggel a községi hivatal előtt gyülekeztek

a tettrekész lakosok, hogy még szebbé tegyék a települést.

Gyerekek, fiatalok és idősek egyaránt kivették részüket a községcsinosí-
tásból. Közel 120 önkéntes, valamint a helyi szervezetek tagjai szép munkát
végeztek. Erről tanúskodik a 30 tonna hulladék, amit sikerült összegyűjteniük
a falu területén. A községcsinosítás eredményeképpen a település képe, ar-
culata szebbé, rendezettebbé vált, ezáltal nyilvánvalóan nő majd a lakosság
komfortérzete. A kellemes nap után a kultúrházban közösen elfogyasztott fi-
nom ebéddel ért véget a takarítás, melyet a nyugdíjas klub tagjai főztek.

-pint-
Fotó: KH

Keszegfalva

Környezetvédelmi nap

Kolozsnéma

Új járdaszakasz 
a temetőben

Az egykori pedagógus
Bulajcsík Júlia kezde-

ményezésére egy hónapig
tartó előkészítő munka
után megtartotta alakuló
ülését a Csemadok Izsai
Fiatalok Egyesülete. A Fa-
luház színháztermében
megrendezett találkozón
megjelent Petheő Attila, a
Csemadok Komáromi Te-
rületi Választmányának el-
nöke, Sámson Ferenc al-
polgármester, valamint 40
izsai fiatal.

Az alakuló ülésen megvá-
lasztották a szervezet veze-
tőségét, Kovács Dénes el-
nökkel az élen, aki beszédé-
ben kiemelte: a letargia
egyetlen ellenszere a közös-

ségépítés, amelyben a szer-
vezetnek nagy szerepe le-
het, hisz szinte minden köz-
ségben jelen van. Nekünk az
a feladatunk, hogy találko-
zási lehetőséget nyújtsunk,
és be kell vonnunk a hiteles
embereket a munkánkba.
Hál´ istennek, olyanok is
kezdenek bekapcsolódni,

akik azelőtt, talán személyes
vagy más okok miatt, ezt
nem tették. Látják, hogy a
Csemadok valóban nyitott
szervezet, ahol felekezeti és
párthovatartozás nélkül min-
denki számára nyitva az ajtó.

(miriák)
A szerző felvétele

Megyercs

Boschetti Adrianna, az izsai iskola
igazgatója szerint részben anyagi és
erkölcsi kérdés a környezetvédelem.
Azt mondta: jelenünk és utódaink
élete függ a Föld tisztaságától, és ez-
zel tökéletesen tisztában vannak a di-
ákok. Tudják: ha rendet tartanak, s
megfelelően törődnek a saját osztá -

lyukkal, az iskolaudvarral és
környékével, akkor az

kihat a makrokör-
nyezetre is.

A Föld napja
és az ilyenkor
s z e r v e z e t t
p rogramok,
megpróbálnak

kicsit rámutatni,
milyen lenne a

helyes és követendő
életmód, és hogy egyéni-

leg mit tudunk, tudnánk tenni környe-
zetünk védelméért. A legfontosabb,
hogy ne csak beszéljünk ezekről a
dolgokról, hanem tetteinkkel, életvite-
lünkkel mutassunk példát.

(miriák)
Zakar Vince felvételei 

Hangulatos rendezvény

Megalakult az Izsai Fiatalok
egyesülete

Már hetek óta lelkesen készültek az izsai
Összevont Döme Károly Alapiskola és

Óvoda diákjai a Föld napja megünneplésére.
Technika, rajz és biológia órákon kreatív ötle-
tekkel álltak elő. A harmadikosok és negyedi-
kesek posztereken szemléltették a csallóközi
vízpartok növény- és állatvilágát, pillepalac-
kokból pedig szélerőművet készítettek. S ami a
legmeglepőbb volt, az elsősök a nyolcadikos
lányok által újságpapírból készített ruha-
csodákban parádéztak.

Izsa

Faluszépítő napot tartottak

SzILaS

Minden év április utolsó napján állíta-
nak a szilasiak májusfát a helyiek

nagy örömére a kultúrház melletti terüle-
ten.

IzSa

ADuna menti községben már hagyományosan április 30-án
állítják fel a település májusfáját, a Duna-parton. 

Zakar Vince felvétele

dunaMocS

Amájusfa-állítás első részére a községi
hivatal mögötti parkban került sor, ahol

a gyerekek különböző játékokban vettek
részt. Ezután átvonultak a kultúrház mellé,
ahol elsőként feldíszítették, majd felállítot-
ták a falu májusfáját.

ÓgyaLLa

Avárosban már hagyományosan a Konkoly-
Thege téri parkban került sor a májusfa állítá-

sára, majd a kultúrműsorra, amelyben felléptek a
Konkoly-Thege téri Alapiskola Rosnička táncosai
és az Ifjú Szívek tánccsoport.

naSzvad 

Az idei májusfa állítására is a Faluház udvarán került sor, ahol
a község polgármestere, Haris József tartott ünnepi be-

szédet. A májusfa állításán a helyi nyugdíjasklub tagjain kívül
részt vettek az ímelyi, a pati és a gútai baráti csoportok tagjai
is. A jó hangulatról a Régi csibészek egykori zenészekből álló
zenekar gondoskodott. Holop Ferenc felvétele

Perbete

Akultúrház mellett állították fel
a májusfát. A kísérőprog-

ramba bekapcsolódtak a helyi
óvodák és alapiskolák tanulói, a
Margaret mazsorett- és táncklub
és a Napraforgó gyermek nép-
táncegyüttes táncosai. A talpa-
lávalót a Kameráda zenekar
húzta.

Szabó Andrea felvétele

nagyKeSzI

Április 30-án a községi hivatal épülete előtti parkban a he-
lyi Önkéntes Tűzoltószervezet lelkes tagjai ünnepélyes

májusfaállítást szerveztek, amelyen főként a fiatalok vettek
részt.

Majálisok régiónkban

SzentPéter
A község polgármestere, Jobbágy József, a

Jövő Gyermeke Polgári Társulás, a Csemadok
helyi szervezete, a szlovák alapiskola és óvoda
és a Kossányi József magyar tanítási nyelvű
alapiskola és óvoda közös szervezésében ke-
rült sor az idei majálisra a helyi sportpályán. 

A rendezvény májusfa-állítással és beszél-
getéssel a tábortűz mellett vette kezdetét.
Másnap a program disznóvágással és ke-
mencében sült friss pecsenye-sütéssel indult,
majd az ünnepi műsorban felléptek a helyi
alapiskolák tanulói, a Konvalinka énekcsoport,
a komáromi nyugdíjasklub tagjai, az Őszirózsa
hagyományőrző csoport, Moravcsík Veronika
és Mészáros Tamás & Evelyn.

MegyercS

Aszínes szalagokkal és
üvegekkel díszített má-

jusfa ékessége lett a felújított
főtérnek.
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lánta eladó Cserháton. Tel.:
0902 302 742, 0914 224 677.
• Új fitneszterem nyílt Ógyal-
lán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitvatartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.orbis-
hurbanovo.eoldal.hu 
• 2013. 6. 8-án indul kirán-
dulás Gödöllőre. Program:
kastélylátogatás, a Csár-
dáskirálynő c. operett meg-
tekintése. Ár: 33 €/fő. Infó:
0918 697 959. www.orbis-
hurbanovo.eoldal.hu.
• Olcsón eladó babakocsi,
autósülés, kislányruhák, ete-
tőszék, járóka, görkorcsolya,
hátsó gyerekülés biciklire – ,
akkumulátoros autó, hintaló.
Érdeklődni lehet a 0907 593
875 számon.
• Bérelnék családi házat KN
környékén. Tel.: 0904 877
755.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slág autogénhez + pisztoly és
fejek, 10 kg és 2 kg gázpa-
lack, valamint 4 db téligumi
Felíciára. Tel.: 0907 486 768.
•A Komáromi járásban szán-
tóföldet vennék. Tel.: 0905
435 145.
• Eladó férfi kerékpár, ré-
gebbi. Tel.: 0905 918 388.
• Eladó Opel Corsa, gy.év:
1995, ár 650 €. Tel.: 0905
918 388.

• Albérletet keresek Gútán,
2-szobás lakást. Tel.: 0949
250 177.

• Gond van a kútjával? Se-
gítek a fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.
• Kiadó hosszútávra garázs
a belvárosban közel a Belső
körúthoz. Tel.: 0905 640
957.
• Vennék 2-szobás lakást
Komáromban. Tel.: 0907
568 288
• Csempézést, külső szige-
telést, kőművesmunkát vál-
lalok. Tel.: 0917 174 588.
• Eladó Renault Clio 1,5 Dci,
magas felszereltséggel,
STK 4.2014, KN. Tel.: 0908
442 691.
• Eladó térkő, betonkerítés,
betonoszlopok, betonkala-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó garzon Komárom-
ban közel a városközpont-
hoz. Tel.: 0908 403 590.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• 2013. 5. 18-án indul kirán-
dulás Lednicébe Valticébe.
Program: kastélylátogatás,
hajózás a Minaretbe. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu

• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.

• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.: 0905 666
838.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0907 402 164.

• Költöztetést és szállítást
vállalok 1 500 kg-ig a Komá-
romi 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, kert-
tel. Tel.: 0904 196 886.

• Gondozást vállalok Nagy-
megyeren, Lakszakállason
vagy Komáromban. Tel.:
0908 952 704.
• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768.
• Kiadó 3-szobás lakás föld-
szinten, a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0905 305 978.
• Akciós gyorskölcsönök al-
kalmazottaknak, vállalkozók-
nak és nyugdíjasoknak. Hív-
jon. Tel.: 0903 429 427.

• Dunaszerdahelyen a bel-
városban 150 m2 üzlethelyi-
ség 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.
• Eladó 2-szobás részben
felújtott lakás a Vnútorná
Okružnán (Len.sady). Tel.:
0944 428 099.
• Eladók dominant tojó jér-
cék 3,55 €/darab, szükség
esetén 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.
• Kiadó másfél szobás lakás
Ógyallán. Tel.: 0918 554
364.
• Eladó 3-szobás lakás Gú-
tán az Iskola utcán. Tel.:
0908 192 875.
• Szabadföldi paprikapa-
lánta (csemege, fűszer) és
nagyvirágú krizantémpa-

• Kiadó vagy eladó 27 m2 üz-
let, irodahelyiség a J. Gar-
den épületében (Lodná ul.).
Ár: 200 € + villany. Tel.: 0905
373 338.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, szobafestést, külső fes-
tést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• Hitelakció! Ház és lakás
értékének 100 %-áig hitelt
kínálunk. Munkatársakat
keresek. Tel.: 0905 587 413.
• Predám RD v Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• A Duna-parton, Karván,
közvetlenül a töltés mellett,
669 négyzetméteres, ház
építésére alkalmas telek el-
adó. Tel. 0907910397, email:
dunailivia26@gmail.com.

• Eladó az abai szőlőhegyen
10 ár szőlő, borházzal. El-
adó fehérbor 1 €/l. Tel.: 0907
707 681.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása. Egyszeri és rend-
szeres karbantartás. Keríté-
sek és kapuk újrafestése.
Tel.: 0944 220 957.
• 2013. 6. 15-én indul kirán-
dulás Baden-be. Program:
Badeni rózsafesztivál, laxen-
burgi Sisi kastély. Ár: 20 €/fő.
Infó: 0918 697 959. www.or-
bis-hurbanovo.eoldal.hu

• Ógyallán (Hurbanovo) el-
adó földszintes félkész, de
lakható 160 négyzetméteres
családi ház, 230 négyzet-
méteres parkosított kerttel,
ár: 35.000, megegyezés
vagy csere. Tel.: 0907 533
274.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Isová Elif (Komárom); Horváth Ádám Balázs (Komárom-
füss); Varga Július (Ógyalla); Dlouhá Dominika (Szentpé-
ter); Csicsóová Mária Magdaléna (Komárom); Godó Adam
(Bátorkeszi); Csicsman Matuš (Érsekújvár); Lestár Máté
(Dunaradvány); Demeter Csenge (Párkány)

ELHUNyTAK:
Gyekes Štefan (56) Komárom; Szarka István (65) Keszeg-
falva; Kinczer Ladislav (59) Pat; PaedDr. Juhász Árpád
(82) Gúta; Lábsky Ervin (69) Marcelháza; Paszternák Anna
(101) Komárom; Léli Karol (79) Komárom; Varga František
(61) Komárom; Forró Irén (94) Gúta; Pataki Janka (80) Ko-
márom; Čendeková Mária (83) Šrobárová; Virágh László
(75) Komárom; Busánszki István (75) Szilas

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Tóth Attila (Tany) és Molnárová Eva (Komáromfüss); Baštr-
nák Roman (Izsa) és Angyalová Stavrula (Komárom); 

Első fotóm

Godó Adam
3100 g/50 cm

Komárom

Fo
tó

:S
zé

ná
ss

y
Tí

m
ea

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.

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

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

Megemlékezés
„Ha rám gondoltok, sose sírjatok,

Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának 

1. évfordulóján 

Markovics Annára
Őrsújfalun.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a
szomorú évfordulón.

Lánya, veje és családjuk.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküle szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várjuk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk május 2-án,

halálának 8. évfordulóján 

Nagy Andrásra 
(Gyulamajor).

Szeretetét örökké őrző felesége, lányai, veje, unokái
és dédunokái. 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. 

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victo-
rytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

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 cí-
men.

3-napos kirándulás a
debreceni virágfeszti-
válra, pihenéssel Hajdú-
szoboszlón. Szállás, fél-
panzió, utazás, mindösz-
sze 139 €/fő. Infó: 0918
697 959, www.orbis-hur-
banovo. eoldal.hu.

Eladó építkezésre alkal-
mas telek 6-7 ár, Gúta
központjában. Tel.:0905
909 580, 0908 858 024.

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

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

„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, lánya, veje, unokája, 

testvérei és a rokonság.

Május 2-án ünnepelte első 
születésnapját drága kisfiunk 

Csente Dominik.
Boldog szülinapot kíván, erő-
ben, egészségben és boldog-
ságban: anya, apa, Vivike és az
egész rokonság.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Május 10-én fél éves 
Erdei Hajnalka 

Ekelen.

Megemlékezés
„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban sem,
Legalább a csodában.
Csoda volt,
Hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál te meg
Csak pihenni mentél.“

Fájó szívvel emlékezünk május 3-án, 
halálának 1. évfordulóján 

Id. Keszeg Jánosra (Szilas).
Emlékét örökké szívünkben őrizzük.

Szerető családja és a rokonság.

„Születésnapod alkalmábol azt kívánom,
Te légy a legboldogabb kislány a világon!
Bármi is történjék a Földön körülötted,
Mindig csak a szép és a jó találjon meg Téged!
Csillagok vigyázzák minden léptedet,
A Nap ragyogja be az egész életedet!“

Aprilis 17-én ünnepelte 
1. születésnapját kislányunk 
Keszeli Kinga Gútán.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!”

Május 12-én ünnepli 5. születésnapját 

Rónai Máté
Komáromban.

Škulec Anna 
május 8-án ünnepli 55. születésnapját.

Szívből gratulálnak: 
férje, lánya Marianna családjával,

fiai: Pityu családjával, Péter és Gábor 

és unokája

Ezúton sok erőt, egészséget és
vidám gyermekkort kíván:
anya, apa, keresztszüleid, nagy-
szüleid, nagybácsid Zoli, dédi-
mama és az egész rokonság.

E szép ünnep alkalmá-
ból köszöntik őt: anya,

apa, mama, papa,
Kriszti és 

az egész család.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből gratulál:
édesanyád, hugod

Sára, nagyszüleid és
Kaváról a dédmamáék.

Keszegh Bence
május 9-én ünnepli 
1. születésnapját.

Szívből gratulálnak: anya,
apa, a nagyszülők, unoka-
testvére, dédi és az egész ro-
konság.

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

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., 
vagy  INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. 
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.





Erdélyi nagykörút. Min-
den, amit látni kell! 2013.
8. 5. - 8. 11., 7 napos ki-
rándulás, ár: 235 €/fő,
szállással, utazással,
félpanzióval. Infó: 0918
697 959, www.orbis-hur-
banovo.eoldal.hu.

Május 7-én lesz 1 éves 
a mi kis angyalkánk 

Bajkai Csenge Búcson.

„Olyan jó, hogy lettél nekünk,
Már régóta vártunk,
Elmondani nem lehet,
Mennyire szeretünk,
Drága kicsi lányunk!“

Kívánunk Neked jó egészséget, vidámságot,
sok nevetést, huncutságot: anyuka, apuka,

testvéred Bence, Takács mama, 
Bajkai mama és papa, Madarász dédiék,

unokatestvéreid és a rokonság.
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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 6. 5. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno, časom zväč-
šenú oblačnosť a miestami prehánky. Množ-
stvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 9 do
+ 11  ̊ C, denná teplota od + 23 do 
+ 25  C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 
V utorok 7. 5. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, veľkú oblačnosť až za-
mračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 11 do
+ 13  ̊C, denná teplota od + 21 do + 23  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 8. 5. predpokladám v našom re-
gióne veľmi premenlivo, oblačno, popoludní
pri zväčšenej oblačnosti možnosť prehánok
alebo aj búrok. Množstvo vlahy do 3 mm, pri
búrkach aj viac. Nočná teplota od + 12 do 
+ 14  ̊C, cez deň od  + 25 do + 27  ̊C.
Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.
Vo štvrtok 9. 5. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, oblačno, po-
poludní pri zväčšenej oblačnosti miestami
prehánky alebo aj búrky. Množstvo vlahy

do 5 mm. Nočná teplota od + 12 do + 14  C̊,
cez deň od + 25 do + 27  ̊C.  Mierny JV, J
vietor do 6 - 8 m/s.  
V piatok 10. 5. predpokladám v našom re-
gióne znova veľmi premenlivo, oblačno, po-
čas dňa veľkú kopovitú oblačnosť a miestami
prehánky, možnosť aj búrok. Množstvo vlahy
do 10 mm, pri búrkach aj viac. Nočná teplota
okolo + 12 do + 14  C̊, denná  teplota od + 24
do + 26  C̊. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 11. 5. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, veľkú oblačnosť až za-
mračené s dažďom, možnosť aj búrok.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota
od + 11  do + 13  ̊C, denná teplota od + 17
do + 19  ̊C. Čerstvý, miestami až silný SZ
vietor do 12 - 16 m/s.  
V nedeľu 12. 5. predpokladám v našom re-
gióne ešte doznievanie zrážok, v noci dážď,
cez deň veľkú oblačnosť a miestami občasné
prehánky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od + 6 do + 8  C̊, cez deň od + 15 do
+ 17  C̊. Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.

Predpoveď počasia 6. 05. 2013 - 12. 05. 2013

„Vidieť a byť videní“
Z dôvodu dobrého

počasia sa začína zvy-
šovať aj počet cyklistov
v cestnej premávke. Z
uvedeného dôvodu si
dovoľujeme nemotoro-
vým účastníkom cest-
nej premávky pripome-
núť niektoré potrebné
skutočnosti, ktoré po-
môžu zvýšiť ich bez-
pečnosť v cestnej pre-
mávke. Veľmi dôležitá
zásada „Vidieť a byť vi-
dení“ je jedným z najdôležitejších faktorov plynulého a bez-
pečného pohybu po cestnej komunikácii. Keďže cestné ko-
munikácie využívajú nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj
najzraniteľnejší účastníci premávky – chodci a cyklisti, je
nutné v záujme ich bezpečnosti, aby boli videní na čo naj-
väčšiu vzdialenosť. 

Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľah-
čiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého po-
časia, alebo za tmy. Za týmto účelom by mali rodičia pri vý-
bere oblečenia pre svoje deti zvážiť, či budú ich ratolesti vi-
diteľné pri ceste do školy. Ak nie je v šatníku vhodné oble-
čenie, dajú sa zakúpiť cenovo nenáročné reflexné a fluores-
cenčné pásky a doplnky, ktoré je možné ľahko nasadiť.
Chodci a cyklisti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov
cestnej premávky. Pri náraze s vozidlami nie sú chránení
žiadnymi ochrannými pomôckami. Vzhľadom na to, že ich
hmotnosť predstavuje len časť z hmotnosti vozidla, absorbujú
takmer celú kinetickú energiu uvoľnenú pri náraze. Je preto
dôležité, aby boli čo najviac viditeľní pre vodičov osobných
a nákladných vozidiel. Platí to najmä za tmy a pri zníženej vi-
diteľnosti, i keď výber správneho oblečenia alebo doplnku
môže zachrániť život i cez deň.

Schopnosť materiálu odrážať svetlo zo zdroja charakteri-
zuje fyzikálna veličina svietivosť. Tá sa líši od druhu vybra-
ného materiálu a úpravy jeho povrchu. Reflexné oblečenie
dokáže odrážať svetlo vychádzajúce zo zdroja priamo. U
obyčajného oblečenia dochádza k rozptýleniu odrazeného
svetla do rôznych smerov, čím sa prakticky z pohľadu pozo-
rovateľa stráca. Vďaka tejto vlastnosti reflexného oblečenia
sa vodičovi dostane informácia o tom, že sa pred ním na-
chádza chodec alebo cyklista oveľa skôr. Takto osvetlený
chodec je viditeľný na vzdialenosť až 210 m, čo je v porov-
naní s bielym oblečením viac ako dvojnásobná a s tmavým
oblečením sedemnásobná hodnota. Na to, aby bol chodec
alebo cyklista videný za tmy, nie je nutné nosiť len reflexné
oblečenie, ale postačia aj náramky alebo pásky, ktoré je
možné jednoducho si nasadiť. pplk. JUDr. Ján Justyák

riaditeľ

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
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Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések 
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh
RučNE TKANýCh KOBERCOv LACNO!

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!Predávame PVC a koberce na m2, 

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Literárna súťaž v pred-
nese poézie a prózy v

slovenskom jazyku  sa zro-
dila na pôde Gymnázia
Hansa Selyeho s vyučova-
cím jazykom maďarským v
Komárne v školskom roku
1996/97 pod vedením profe-
sorky gymnázia Marianny
Csémy v spolupráci s pred-
metovou komisiou sloven-
ského jazyka.

V tom roku sme organizovali po prvýkrát
školské kolo súťaže, ale už v nasledujúcom
roku bola rozšírená na okresné a krajské
kolo a v školskom roku 2012/13 sme po pr-
výkrát usporiadali celoslovenské kolo. Do
súťaže sa zapájajú  žiaci druhého stupňa
základných škôl s VJM a prvého stupňa
OG.

V školskom roku 2001/2002 sme oslovili
niekoľko národnostných škôl s vyučovaním
slovenského jazyka v Maďarsku. Naše po-
zvanie od  školského roku 2001/2002  do-
dnes prijalo 17 škôl z Maďarska (Békés -
csaba, Pilisszentkereszt, Tótkomlós, Pilis -
szántó, Pitvaros, Nyíregyháza, Budapest,
Dabas, Szarvas, Nagybánhegyes, Duna-
egyháza ...a taktiež škola z rumunského
Nagy  laku).

Tohtoročná súťaž sa uskutočnila 25. apríla
2013 v Komárne v Gymnáziu Hansa Selyeho
s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto
roku sa konal už  17. ročník súťaže.

Prítomných pozdravila Marianna Csémy,
zakladateľka súťaže a organizátorka podu-
jatia, a riaditeľ gymnázia Imre Andruskó ofi-
ciálne otvoril súťaž.

Záštitu nad podujatím prevzali pán Pavol
Paška, predseda NR SR a pán László Kövér,
predseda maďarského parlamentu.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj
vzácni hostia: Pavol Paška, predseda NR
SR, MUDr. Tibor Bastrnák, poslanec NR
SR, Mgr. Vladimír Matejička, poslanec NR
SR, Doc. Ing. Milan Belica, Phd. – predseda
NSK, Ing. Helena Psotová – riaditeľka
Úradu NSK.

Okrem súťažiacich z Nitrianskeho a Ban-
skobystrického kraja sa podujatia zúčastnili
aj žiaci z Maďarska zo šiestich národnost-
ných škôl s vyučovaním slovenčiny (28 žia-
kov): Budapest, Tótkomlós, Pitvaros, Du-
naegyháza, Dabas a Dabas-Sári. Oni súťa-
žili v osobitných kategóriách.

Výsledky krajského kola

I. kategória :
1. Boglárka Csámpaiová - Jelenec
2. Viktor M. Szekeres - Komárno
3. Bence Komáromi - Levice
II. kategória:
1. Krisztián Cimmerman - Jelenec
2. Eszter Szedlárová - Tešedíkovo
3. Klára Kevélyová - Levice
III. kategória:
1. Kitti Papp - Levice
2. Vivien Fejesová - Hurbanovo
3. Margaréta Žiačková - Žihárec
IV. kategória :
1. Sebastian Vaskovics - Veľký Cetín
2. Krisztina Oboňová - Jelenec
3. Dalma Fehér - Komárno

Výsledky celoslovenského kola

I. kategória:
1. Bence Komáromi - Levice
2. Noémi Bodor - Rimavská Sobota
3. Boglárka Csámpaiová - Jelenec
II. kategória:
1. Krisztián Cimmerman - Jelenec
2. Eszter Szedlárová - Tešedíkovo
3. Liliana Šimoňák - Rimavská Sobota
III. kategória:
1. Kitti Papp - Levice
2. Dominika Šedivá - Tornaľa
3. Vivien Fejesová - Hurbanovo
IV. kategória:
1. Sebastian Vaskovics - Veľký Cetín
2. Krisztina Oboňová - Jelenec
3. Viktória Háziková - Rimavská Sobota

Marianna Csémy, 
zakladateľka súťaže a hlavná  

organizátorka podujatia
Gymnázium H. Selyeho

Muž si strelil guľku do hlavy, 
v rodine to nebolo jediné nešťastie
VSvätom Petre v sobotu (27. 04. 2013)

krátko po 18. hodine si 59-ročný muž
strelil guľku do hlavy nelegálne držanou
zbraňou.

Informáciu potvrdila krajská hovorkyňa Po-
licajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.
Podľa tvrdení obyvateľov obce nezamest-
naný muž bol alkoholik a v podnapitom stave
vystrelil z pušky. V kritickom stave ho odviezli

do bratislavskej nemocnice. Ide o rodinu,
ktorá mala už aj v minulosti problémy s al-
koholom. Syn sa nešťastne utopil v Bohatej
na bagrovisku a ďalší syn nožom podrezal
manželku, ktorá bola na mieste mŕtva, potom
spáchal samovraždu. Tretí syn sa v týchto
dňoch rozviedol a nasťahoval sa do rodičov-
ského domu. Príčiny a okolnosti nešťastia
polícia vyšetruje.

Zdroj: cas.sk

dobré slovo v gymnáziu Hansa
SelyehoDostala druhú šancu. Odvolací Kraj-

ský súd v Nitre riešil odvolanie Ti-
mey D. (34) z Chotína.

Timea za vraždu Dezidera Sz. († 54) z tej
istej obce dostala od Okresného súdu 20 ro-
kov basy. Senát vec vrátil na opätovné pre-
rokovanie. Timea od začiatku tvrdí, že je ne-
vinná. „Nič som nespravila. Skutočný vrah je
na slobode, no to ja, žiaľ, neviem dokázať.
Svoju nevinu by som chcela preukázať na
detektore lži, aj keď súd tento dôkaz neak-
ceptuje,“ tvrdila včera pred senátom odvola-
cieho súdu. Jej reč bola taká emotívna, že sa
takmer rozplakala a predseda ju dal posadiť,
aby neskolabovala. „Nikdy som nič ne-
ukradla a ani som nikomu neublížila. Ne-
mala som dôvod vraždiť a nebohého som v
živote nevidela. Súd by mal upriamiť pozor-
nosť na môjho druha“, uviedla.

Odvolací Krajský súd napokon vrátil jej
prípad späť na okres s tým, že viac pozor-

nosti musí venovať osobe jej druha Fran-
tiška D., ktorý bol v čase, keď sa celá udalosť
stala v podmienke. Súd ho v októbri 2000 po-
slal do väzenia na 11,5 roka za zabitie ženy
z Chotína, ktorú v jej spálni umlátil na smrť.
Po čine však ušiel do Poľska. Z basy ho na
podmienku pustili v roku 2010. Práve on je v
tomto prípade jediným svedkom, vinu však
zvalil na svoju družku. Tá mala 19. novembra
2011 po tom, ako ich s Františkom prichytil D.
Szabó v lese pri krádeži dreva, Dezidera
pichnúť do chrbta päťkrát nožom, potom ho
zahrabať pod konáre a lístie a to zapáliť. „Bol
tam iba môj druh, on mi povedal, že to mám
zobrať na seba, lebo on naspäť do basy ne-
pôjde a radšej sa obesí. Vie, že ak by mu do-
kázali, že to spravil on, čo aj urobil, z basy už
nikdy nevyjde. Som šťastná, že mi dal súd
druhú šancu a verím, že sa pravda napokon
ukáže,“ netajila po verdikte senátu spokojná
T. Dobrovodská. Zdroj: cas.sk

Vraždu stále popiera
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Boston
Legal  15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.20 Jövő-
Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó,
sport 20.05 Időjárás20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10
Az ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Vipo és barátai 12.40 Animália 13.05 A
Nyereg Klub, 59. 13.30 Ókori kaland ok 14.00 Szaladin 14.30 Amika
14.55 Született kémek, 26. 15.20 Lizzie McGuire 15.40 Animália16.05
Vipo és barátai 16.35 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz vá-
rosa 17.35 Caillou 17.40 Aprónép 17.45 Blinky Bill kalandjai 18.10 A
kockásfülű nyúl II. 18.20 Magyar népmesék 18.25 Mesebolt 20.00
Híradó, sporthírek 20.35 Melissa és Joey, 17. 21.00 Sophie Paquin
fent és lent 21.45 Kulisszatitkok 22.15 Szeretettel Hollywoodból
22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.05 Mesélő cégtáblák A Kölber Kocsigyár 7.30 Híradó 7.35 Heti Hír-
mondó 8.05 Kultikon 8.35 Törzsasztal  9.30 Élő egyház  10.00 Isten
kezében 10.35 Hagyaték 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.27 Napi-
rend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés  19.45 Széchenyi napjai 20.30 Ha a zenekar is
úgy dolgozna… Magyar filmetűd 20.50 Hírek, sport 21.00 Dokuref-
lex. A születés-biznisz . Am. dok.film 22.50 Kultikon 23.05 Sportaréna
23.35 Oláh Kálmán és Oláh Krisztián trió

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, 39. 16.20 Veled is meg-
történhet! 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 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma  17.20 Riválisok
18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest, 58. 20.50
Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.35 Észvesztő 

STORY TV

14.30 Columbo: Végzetes gyakorlat 16.30 Jim szerint a világ 17.00
Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Negatív reakciók20.00 Murdoch
nyomozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei I 22.10 Downton
Abbey  23.30 Jim szerint a világ 

13.15 Social Network – A közösségi háló 15.35 Taxi 2.  17.20 Under-
world – A vérfarkasok lázadása. 19.00 Columbo: Jobb ma egy veréb.
20.50 Úszó erőd 22.55 S. Darko. Am. krimi

VIASAT

7.25 A médium  8.20 Nyomtalaul 9.20 Sátánka – Pokoli torony 11.10
A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa 14.05
Őrangyal 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.05 Az utolsó zsaru
18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok 20.20
Sztárkoktél, 2. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Vörös szikla. Kínai
háborús filmdráma

STV :1
6.35 Hírek, sporthírek 7.40 Szlovákia képekben 8.00 Párbaj. Vetél-
kedő 8.35 Családi vetélkedő 9.25 A körzet  10.15 Kachora  11.05 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 14.40 Anna két arca
15.00 Jégkorong-vb 2013. Németország–Szlovákia, csoportmérkő-
zés 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás20.10 Komlószüret 21.35 Egy lépésre a
mennyországtól  22.30 Zsaruk a központból. 

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Aranykapu 10.05 Megérinteni a Dena-
lit 10.30 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.05 Szemtől szemben 11.35
Idősebbek klubja 12.00 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Művé-
szet 2013 13.40 Tiszta víz. Tévéjáték 14.30 Kassa – Európa kulturá-
lis fővárosa 14.40 Autószalon 15.15 Bajnokok Ligájamagazin 16.00
Jégkorong-vb. Svájc–Csehország, csoportmérkőzés 19.00 Jégko-
rong-vb 2013. Finnország–Franciaország, csoportmérkőzés 22.05
Jégkorong-vb 2013. Svédország–Fehéroroszország, csoportmér-
kőzés 23.00 Jégkorong-vb – összefoglaló 23.50 Európa egészsége 

MARKÍZA

8.30 Forr a bor. Szlov. sorozat 9.35 Feleségcsere 10.50 Fagypont –
Jégkorszak Miamiban 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40
Monk – Flúgos nyomozó  15.35 Két és pasi – meg egy kicsi16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor.  21.40 Még egy
esély az életre. Realityshow 23.40 Éjszakai hírek

JOJ

6.15 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó
14.00 Apuci a pácban  16.00 Szójáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi törté-
netek. 21.40 Bučekék  23.15 Halló. 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó. Am. sor., 52/2. 9.45 Rex felügyelő
VI. Osztr. krimisor., 12. 10.35 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion Újratöltve, 20.
(ism.) 14.30 Ízőrzők 15.05 Boston Legal – Jogi játszmák 18. 15.50 A
szenvedélyek lángja 16.45 Rex felügyelő 10/1. 17.30 Híradó 17.40 Ri-
dikül. Női talkshow 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthí-
rek 20.15 Párizsi helyszínelők, 62/53. 21.05 Hölgyek öröme Ang.
tévésor., 8/5. 22.00 Az ESTE 22.35 Tudorok III.  8/5. 23.30 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai 12.15 Sandokan I., 26/9.
12.40 Geronimo Stilton – I., 13/1. 13.05 A Nyereg Klub, 60. 13.30 Ókori
kalandok, 14. 14.00 Szaladin, 26/17. 14.30 Amika, 52/18–19. 15.00
Született kémek, 27. 15.20 Lizzie McGuire, 60. 15.45 Geronimo Stilton,
1. 16.10 Vipo és barátai 16.35 Garfi eld és barátai 17.00 Raju, a riksa
17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa  17.35 Caillou I–II. 17.40 Aprónép
17.45 Blinky Bill kalandjai I–II., 52/5. 18.10 A kockásfülű nyúl II. 18.20
Magyar népmesék 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey,
18. 21.00 Sophie Paquin fent és lent, 52/12. 21.45 Munkaügyek – Ir-
Reality Show 22.15 A hivatal 12/8. 22.45 Maradj talpon!

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 Mesélő
cégtáblák Fürdők a félhold alatt 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45
Hej, páva… 18.00 Híradó 18.20 Dunasprt 18.30 Közbeszéd 19.00 An-
gyali érintés Am. sorozat 19.50 Margarétás dal Magy. sor., 1. 21.00
Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Genova. Ang. film  22.45 Kultikon 23.00
Koncertek az A38 Hajón. Dresch Mihály - Lukács Miklós duó

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 titkok20.55 Jóban-rosszban  21.35 Ne szórakozz Zohannal!   23.45
Esküdt ellenségek: Los Angeles. 

7.35 Híradó reggel 8.08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-
show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem  16.20 Kettős jtászma
17.20 Riválisok, 123. 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest, 59. 20.50 Barátok közt  21.30 A mentalista22.30 A Grace
Klinika  23.30 XXI. század – a legendák velünk élnek

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Negatív reakciók. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Hajnali
derengés. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Könnyű gyilkosság 22.00 Pá-
rizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ 

15.05 Kardhal. Amerikai akciófilm 17.00 Úszó erőd 19.00 Columbo:
Nehéz ügy 21.00 Párizsból szeretettel 22.50 Speciális alakulat

VIASAT

7.20 A médium  8.15 Nyomtalanul 9.15 Óvszerháború 11.10 A dadus
12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok13.10 Erica világa 14.05 Őrangyal
15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 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.  23.35 Született detektívek

STV :1
8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet 10.15 Kachora 11.05
Viharos szerelem  12.15 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.40
Anna két arca, 3. 15.30 Viharos szerelem  16.25 Időjárás 16.30 Híradó,
sporthírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 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 22.25 Esküdt ellen-
ségek: Különleges egység 23.05 A körzet 23.50 Senki sem tökéletes 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Híres emberek 10.25 Jég-
korong-vb – összefoglaló 10.55 Szlovákai sportfesztivál 11.50 Egy ud-
varban Tévéjáték 12.25 Élő körkép 13.05 Folklórműsor 13.30 Standard
táncok országos bajnoksága – 2012, felv. 14.30 Természetbarátm-
agazin 15.00 Jégkorong-vb 2013. Ausztria–Lettország, élő 18.00 Tit-
kok titka18.30 Esti mese 18.40 Nyomok a homokban. Dok.film 19.00
Jégkorong-vb 2013. Oroszország–USA, élő 22.05 A bűntények tudo-
mánya. 23.00 Jégkorong-vb – összefoglaló 23.30 Jégkorong-vb 2013.
Kanada–Norvégia, felv.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.50 Még egy esély az életre.  11.40
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk15.35 Két és pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor  21.40
Forró vér23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS 

JOJ

7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 Álom/ház 12.00
Híradó 13.50 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók Realitys-
how. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek.
21.40 Családi ügyek 23.00 A Geissen család

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.25 Párizsi helyszínelők14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők 15.05
Boston Legal 15.50 Szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelő  17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész 22.00 Az ESTE
22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Vipo és barátai 12.15 Sandokan12.40
Geronimo Stilton 13.05 A Nyereg Klub13.30 Ókori kalandok 14.00
Szaladin 14.25 Amika14.55 Született kémek 15.20 Lizzie McGuire
15.40 Geronimo Stilton 16.05 Vipo és barátai 16.35 Garfield és ba-
rátai 17.00 Raju, a riksa 17.05 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.30
Caillou17.35 Aprónép 17.45 Blinky Bill kalandjai 18.15 Magyar nép-
mesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00
Sophie Paquin fent és lent 21.45 Zöld Tea 22.15 Noé barátai 22.45
Maradj talpon! 23.35 Ridikül 

DUNA

7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés Am.
sor. 9.25 Táncvarázs 10.20 Építészet XXI 10.50 Margarétás dal, 1.
12.00 Híradó 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek
és lépések 15.45 Néprajzi értékeink 15.55 Az emlékezet helyszínei.
Varsó földalatti csatornái 16.30 Térkép 17.00 MacGyver. Am. sor.
17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali
érintés  19.45 Hej, páva… 19.55 A fekete város 21.00 Hírek 21.00
Dunasport 21.15 Pacsirták cérnaszálon. Csehszlov. film 22.45 Kulti-
kon 23.00 Koncertek az A38 Hajón. Gyík

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II.  14.00 Tények 14.50
Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörtén-
het! 12. 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok, 85. 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Sherlock
és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok

7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 A Muzsika TV bemu-
tatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 59. 14.35 Fó-
kusz  15.20 Bűnös szerelem  16.20 Kettős játszma 17.20 Riválisok
18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 60. 20.50 Barátok közt  21.30 Szulejmán Török sor., 17.

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Hajnali derengés 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Zavaros vi-
zeken 20.00 Poirot: Nyílt kártyákkal. Ang. krimi 22.00 A hidegsebész
23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas, 218.

13.00 Miami végveszélyben 14.40 Halálhágó. Am. akciófilm 17.15 Pá-
rizsból szeretettel 19.00 Columbo: Pillangó a sötétség árnyékában
20.50 Alien vs. Predator  22.40 Ördögűzés Emily Rose üdvéért

VIASAT

7.10 A médium  8.10 Nyomtalanul  9.10 Váratlan szerelem 10.10 A
dadus 12.10 Mike és Molly  12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa 14.05
Őrangyal I., 8. 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.00 Sztárkoktél
17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa
19.55 Jóbarátok 20.20 Sztárkoktél, 6. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Sivatagi cápák.  23.50 Született detektívek 

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.10 Már megint átugrom a po-
csolyát Cseh film 10.40 Hatalmas aranyos Am. film 12.10 A harma-
dik királyfi Cseh mesefilm 13.40 A gyerekek köztársasága 15.20
Szoknyás hadsereg 17.10 Üvöltő szelek 19.00 Híradó, sporthírek
19.40 Időjárás 19.45 Sporthírek 20.00 Jégkorong-vb 2013. Norvé-
gia–Svédország 22.45 A dicsőség arcai Belga–fr. háborús film.

STV :2
7.00 Sport Szlovákiában8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.00
Tavasz. Folklórműsor 9.40 Szimultán Aljosinnal 10.35 Titkok titka
11.05 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.35 Híd. Tévéfilm 11.45 Ó
május, május… 12.50 Az út 13.15 Átkelő a Dunán Tévéfilm 14.45
Tesztmagazin 15.00 Jégkorong-vb 2013. Ausztria–Németország, élő
18.00 Fotográfia 18.30 Mese 18.40 Tempó 19.00 Jégkorong-vb
2013. USA–Finnország, élő 22.00 Rendőrségi magazin 22.30 Autó-
szalon 23.00 Jégkorong-vb – összefoglaló 23.30 Európa egészsége

MARKÍZA

7.35 Két pasi – meg egy kicsi 7.55 Scooby-Doo 2.  9.40 Ali baba és a
negyven rabló 11.30 Csapás a múltból  13.40 Szörnyek az űrlények
ellen 15.40 Az ördög menyasszonya. Mesefilm 17.55 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük leg-
titkosabb álmát 22.30 Jon Q – Végszükség. Am. thriller

JOJ

6.50 Panelházi történetek 8.00 Bor, mámor, Provance. 10.40 Ég ve-
lünk. Am. filmvígjáték 13.35 Viszlát, Prada  16.00 Gazdátlanul Mexi-
kóban 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történetek 21.40 Görögbe
fogadva Am.–sp. vígjáték

KEDD, május 7 SzERDA, május 8

TVműsor május 6 - május 12
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, május 6

Nagykeszi Programajánló

Horoszkóp

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: 
Blansko és vidéke képzőművészei
című kiállítás június 7-ig tart. Időtlen
szépség - a régmúlt és a jelen ék-
szerei május 18-ig tekinthetők meg. 
Limes Galéria:
Kincseink - A Munka Utcai MTNY
alapiskola diákjainak 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. 
Református templom: A Magyar
Baptisták Világszövetsége ez évben
Komáromban tartja összmagyar
missziós konferenciáját. Ez alkalom-
ból szeretettel hívunk és várunk min-
denkit a Vox Nova férfikar zenés áhí-

tatára, mely 2013. május 11-én 18
órától lesz a komáromi református
templomban. A belépés ingyenes.
Jókai Színház:
Május 7-én, 9-én , 15.00 órakor Ma-
gyar zombi, május 11-én, 19.00 óra-
kor  Tančiareň (a Szlovák Nemzeti
Színház vendégjátéka). Május 14-
én, 11.00 órakor Sári bíró. 

Selye János Gimnázium:
Május 9. – 10:00 prof. Emanuel Roth,
a NASA kutatómérnökének előadása
a Mars kutatásáról szlovák nyelven.
Május 9. – Gimigaléria – Nyelvében
él a národnostná menšina c. kiállítás
megnyitója – 17:00 (meghívó a mel-
lékletben)
Május 10. – Ballagás – a Kaszás At-
tila-díj átadása
RÉV - A Magyar Kultúra Háza: má-
jus 17-én, 17.00  Kézműves foglalko-

zás Méhes Katával, gyerek- és fel-
nőtt táncház a Hárompatak zene-
karral, Pünkösdi népszokások.
Komárom-Kabátfalu: Május 11-én,
6. Puszták Népe, Lovas viadal, Pün-
kösdi lófuttatás és Pünkösd királya
választás. Program: 10.00 szertar-
tás, viadal. 14.00 gyerek-, csapat- és
vegyespáros viadal, 21.00 máglya-
gyújtás. Egésznapos kézműves kira-
kodóvásár, kézműves foglalkozások.
Belépődíj 3 €, gyerekeknek 13 éves
korig 1,50 €, 3 éves korig ingenes.

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.
Belépődíj: 3,- €

GyőR:
Széchenyi tér: Május 11-12.  Győri
édes napok. Különleges kézműves
csokoládék, világhírű márkák, neves
cukrászok és a legfinomabb édes-
ségek randevúja nemes borokkal,
remek italokkal. Napközben szakmai
workshopok, kézműves csokoládé-
és a trüffel-készítés alapjait bemu-
tató kurzusok lesznek. 

A Tankcsapda kapja a VIVA Comet Díjat
ATankcsapda kapja idén a VIVA Comet Magyar Könnyűzenéért

Díjat; a díjátadó gálát június 13-án tartják a Papp László Bu-
dapest Sportarénában.

A VIVA Comet díjait Németországban, Magyarországon és Len-
gyelországban adják át minden évben; a magyar elismeréseket tizen-
harmadszor. Az átlátszó üveggömböt ezúttal is öt kategóriában - leg-
jobb férfi előadó, legjobb női előadó, legjobb együttes, legjobb új elő-
adó és legjobb videoklip - osztják ki, emellett ítélik oda a Magyar
Könnyűzenéért Díjat, amelyet a Tankcsapda vehet át - közölték a szer-
vezők kedden.   Az elmúlt hét alkalommal az Edda, az R-Go, az Ani-
mal Cannibals, Ákos, a Neoton Família, Geszti Péter és az Anima So-
und System kapta meg ezt az elismerést. A most díjazott Tank-
csapda 1989-ben alakult, és eddig tizenkét albumot készített. A Tankcsapda ezen
a néven 1989. október 14-én lépett fel először Debrecenben, az Auróra vendégeként, és abban az évben de-
cemberben jelent meg első demókazettája Baj van! címmel. "Egy életműdíj nem egyetlen eseményhez, koncerthez
vagy lemezhez kapcsolódó elismerés, hanem egy egész élet alatt végzett munka és elhivatottság elismerése. Jóleső
érzés tudni, hogy ennyi ember ilyen régóta tartja fontosnak a Tankcsapdát. A jövőben is azon leszünk, hogy minél töb-
ben tudják meg és érezzék, miért szereti és tiszteli egymást lassan huszonöt éve a Tankcsapda és közönsége: a ra-
jongók, a barátok, az emberek" - mondta Lukács László, a zenekar frontembere a díj kapcsán. -mti-

A tavaszi nyereményeső nyertesei:
1. díj, Luxus hajókirándulás: 
Nagyová Henrieta, Őrsújfalu

2. díj, LCD TV: 
Kuchta Erzsébet, Komárom

3. díj, konyhabútor: 
Baštrnáková Leila, Komárom
4. díj, tengerparti kirándulás: 

Hruban Denis, Komárom
5. díj, fényképezőgép: 

Komáromi Ágota, Komárom
6. díj, ülőgarnitúra: 

Szalai Tamás, Nemesócsa
7. díj, wellness hétvége: 
Forró Vojtech, Komárom

8. díj, gőzölös vasaló: 
Hegedűsová Adriana, Szentpéter

9. díj, forgószék: 
Ipóth Szilárd, Komárom

10. díj, színházlátogatás Budapes-
ten: Szeder Erika, Komárom

A nyereményeket a Pepita Tours a
Šeko Šhop és a Sitno bútorüzlet
ajánlotta fel 

XVII. MajálisXVII. Majális
Május 11.

A MAJÁLIS tervezett programja:
9.00 – 14.00 Járási tűzoltóverseny -

sportpálya
11.00 - A falu ízei - főzőcske 

a községi utcák részvételével
14.00 - A tűzoltóverseny 

kiértékelése
14.15 - A Majális megnyitója 

– nagy színpad
14.20 - A nagykeszi óvodások 

és iskolások fellépése 
– kis színpad

14.40 - Zumba bemutató 
– kis színpad

15.00 - Arcfestés és lufihajtogatás a
gyermekek részére - a kis
színpad környéke

15.00 - Hastáncbemutató 
- kis színpad

15.20 - Pécsi Virág fellépése 
– kis színpad

16.00 - A megfőzött ételek kóstolása
17.00 - Baranta bemutató 

- a kis színpad környékén
18.30 - A sztárvendég Csocsesz fel-

lépése - nagy színpad
20.00 - Utcabál Alfi 

közreműködésével 
- nagy színpad

KoS - III. 21. - Iv. 19
Emlékezetes marad ez a mostani
időszak az életedben. Élvezd, de le-
gyél óvatos, ha házasságról esik szó.

bIKa - Iv. 20. - v. 20.
Tegyél pontot a munkahelyeden egy
régóta húzódó vita végére. Legyél te
az, aki enged, még akkor is, ha nem
értesz mindenben egyet.

IKreK - v. 21. - vI. 21.
Törődj most egy kicsit magaddal,
nézd a saját érdekeidet, ne foglal-
kozz azzal, hogy mások mit monda-
nak!

ráK - vI. 22. - vII. 22
Te túlságosan is kisajátító, követe-
lődző és kritikus vagy a partnereddel
szemben. Ezzel csak azt éred el,
hogy a másik érzelmeit a visszájára
változtatod.

oroSzLán - vII. 23. - vIII. 22
Egy váratlan telefonhívás kapcsán
kénytelen lehetsz a terveidet meg-
változtatni. Ne hagyd, hogy érzel-
meid befolyásolják a reakcióidat!

Szűz - vIII. 23. - IX. 22
Okod lehet anyagi helyzeted miatt
aggódni. Fontos, hogy reálisan láss
a dolgokba, ezért kérj tanácsot attól,
aki okosabb mint te.

MérLeg - IX. 23. - X. 22
Főleg az otthoni teendőiddel leszel el-
foglalva. Kedvesed nem igazán foglal-
kozik ezzel, és bosszant téged, hogy
mindent egyedül kell rendbe tenned.
SKorPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Unod az aprólékos munkát. Nincs ked-
ved ahhoz, hogy mindennek alaposan
utánanézz. Nagyon várod már a mun-
kaidőd végét, lassan vánszorog a napod.

nyILaS - XI. 22. - XII. 21.
Ráébredsz, hogy milyen szerencsés
vagy, hogy ennyien szeretnek. Ha
még nem hódították meg a szívedet,
a nagy Ő a héten valószínűleg be-
toppan az életedbe.

baK - XII. 22. - I. 19.
Briliáns ötleteid vannak. Adj hangot
nekik, és ezzel kedvezően befolyá-
sold a karrieredet.

vízöntő - I. 20. - II. 18.
Fáradékony vagy, s a közérzeted
sem a legjobb. Lehet, hogy kezdődő
vírusod van. Próbáld meg kikúrálni
magad természetes gyógymódokkal.

HaLaK - II. 19. - III. 20.
Szerelmet jeleznek a csillagok. De
ne dőlj be az üres bókoknak! Lehet,
hogy rossz helyen keresed szíved
párját.



19HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó, 4. 9.45 Rex felügyelő  10.35 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett
13.25 Vízitúra 13.55 Gasztroangyal 14.55 Boston Legal 15.40 A szen-
vedélyek lángja 16.30 Rex felügyelő 17.20 Szerencse Híradó 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality Show,
53. 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt
kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai 12.20 Sandokan 12.45
Geronimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok, 16. 14.05
Szaladin14.30 Amika 15.00 Született kémek 15.20 Lizzie McGuire 15.45
Geronimo Stilton 16.10 Vipo és barátai 16.35 Garfield és barátai 17.00
Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz város 17.35 Caillou 17.40
Blinky Bill kalandjai 18.05 A kockásfülű nyúl 18.25 Mesebolt 20.00 Hír-
adó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Angi
jelenti 22.15 Európai szemmel 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

8.05 Kultikon8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.20 Elfeledett magyar
irodalom  10.00 Határtalanul magyar 10.30 Kapásjelző 11.00 A fe-
kete város 12.00 Híradó 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár
15.00 A Tisza. 15.40 Az első harapás 16.30 Térkép 17.00 MacGy-
ver17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 An-
gyali érintés 19.50 Nyolc évszak 21.00 Hírek, sport 21.15 Nápolyt látni
és... Magyar film 22.30 Kultikon 22.50 MüpArt classic Verdi: Attila

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! 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 Félholt 2.  23.25
Propaganda

8.08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Refl
ektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz
(ism.) 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma 17.20 Riválisok, 125.
18.30 RTL híradó  19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Ba-
rátok közt 21.30 Igazságosztók22.30 A rejtély 23.35 Brandmánia

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Zavaros vizeken 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Ölj meg, ölelj
meg. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák 21.00 Kihevered haver! 22.50
Jim szerint a világ 

15.10 Alien vs. Predator 17.00 Vörös zsaru. Am. akciófilm 19.00 Co-
lumbo: Titkos ügyek. Am. krimi 20.50 Elrabolva. Am.–fr. akciófilm
22.40 Az informátor! Am. vígjáték

VIASAT

7.15 A médium 8.10 Nyomtalanul  9.10 A romantika hullámhosszán
11.10 A dadus V., 115–116. 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10
Erica világa I., 16. 14.05 Őrangyal I. 9. 15.10 A médium 16.05 Nyom-
talanul 17.00 Sztárkoktél 17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszí-
nelők  19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok  20.20 Sztárkoktél 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Észbontók 22.25 Spartacus – Vér és
homok  23.25 Született detektívek 

STV :1
6.40 Anna két arca 7.25 Hírek 8.05 Párbaj. Vetélkedő (ism.) 8.40 Csa-
ládi vetélkedő 9.25 A körzet  10.15 Kachora  11.05 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.40 Anna két arca
Orosz sor., 4. 15.30 Viharos szerelem 16.25 Időjárás16.30 Konyhatit-
kaim Kamila Magálová főző-showja 17.40 Párbaj 18.15 Családi vetél-
kedő 19.00 Hírek 19.05 Jégkorong-vb 2013. Szlovákia–Lettország
22.00 Borgiák 22.45 A körzet  23.30 Rocca parancsnok 

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Éjszaka az archívumban 10.30 Jégkorng-
vb  11.05 A Föld szelepei Rudolf Schuster útifilmje 11.40 Fotográfia.
12.05 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Braňo Hronec a II.-es
stúdióban 13.20 Starndard táncok országos bajnoksága 14.20 Idő-
sebbek klubja 14.50 Romamagazin 15.25 Rendőrségi magazin 16.00
Jégkorong-vb 2013. Csehország–Dánia, élő 19.00 Híradó 19.40 A szlo-
vákiai elit galériája. František Kele 20.00 Jégkorong-vb 2013. Svédor-
szág–Kanada, élő 23.00 Jégkorong-vb 23.30 Ketten a hullámban

MARKÍZA

8.30 Teljesítjük legtitkosabb álmát  10.50 Az időzített bomba 11.35
Forró vér 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk  15.35
Két pasi – meg egy kicsi16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20
Ilyen a formám  22.50 Éjszakai híradó 23.15 NCIS 

JOJ

7.10 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.45
Görögbe fogadva 11.50 Gazdátlanul Mexikóban 13.50 Véznák kontra
dagik 15.00 Mániákus vásárlók 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.30 Bí-
rósági akták 18.00 Krimihíradó 18.30 Híradó 19.15 Híradó 20.00 Pa-
nelházi történetek 23.15 X-Men: Az ellenállás vége

CSüTöRTöK, május 9 SzOmBAT, május 11
M1

6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Meg-
keresni az embert 9.50 A Biblia a magyar képzőművészet-
ben 10.05 Református magazin 10.30 Református ifjúsági
műsor 11.05 A templomépítő Sándy Gyula 11.30 Az utódok
reménysége 12.01 Hírek 12.05 Világ Kép 12.35 Kajak-kenu
Vk 13.00 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1. Spanyol Nagy-
díj, a futam 16.25 DVSC-TEVAVideoton FC OTP Bank Liga
labdarúgó- mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport-
hírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Magyarország, szeretlek!
21.30 A bukás – Hitler utolsó napjai

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.05 Öcsi és Nővérke
13.05 Táncakadémia 13.30 Csajok a zŰrből Ausztrál sor.,
26/21. 13.55 Született kémek 15.50 H2O: Egy vízcsepp elég
16.40 Kincskereső kisködmön 17.05 Garfield és barátai 17.30
Kérem a következőt 18.00 Raju, a riksa 18.05 Rejtélyek
Teszvesz városban 18.30 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 Mad Men – Reklámőrültek 21.25 Forma–1. Spanyol
Nagydíj, a futam

DUNA

6.25 Hófehérke.  6.50 Századfordító magyarok 7.40 Világ-
Nézet. Női szemmel 8.35 Új nemzedék (ism.) 9.05 Hagyaték
9.35 Napok, évek, századok 10.30 Nyelvőrző 11.00 Élő vi-
lágegyház 12.00 Híradó 12.25 Ízőrzők 13.00 Fűre lépni sza-
bad Magyar f m 14.40 Hazajáró 15.10 Csellengők 15.40
Hogy volt?! Szerencsi Évára emlékezünk (ism.) 16.40 Egy
lány elindul Magyar f m (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték
21.00 Szindbád Magy. f m 22.30 Dunasport 22.45 Napok,
évek, századok (ism.) 23.40 Koncertek az A38 Hajón.

6.25 TV2-matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.35 EgészségMánia 13.05 Stahl konyhája
13.35 Több mint TestŐr 14.05 Kalandjárat 14.35 Hawaii
Five-0 15.35 Lángoló Chicago Am. sor., 17. 16.35 Bölcsek kö-
vére  18.30 Tények 19.00 Napló  20.00 Példátlan példaké-
pek.  21.55 Hiába futsz 23.50 Elizabethtown 

7.00 Kölyökklub 10.05 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.40
Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja 12.45 Dirty
Dancing., 6. 13.20 Tuti gmi VI., 22. 14.25 A grund 2. Am. víg-
játék 16.30 Szabadnapos baba. Am. kalandvígjáték 18.30
RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Cobra 11,  20.00 Amikor
megáll a Föld 22.00 Legenda vagyok. Am. akcióthriller

STORY TV

13.30 A végső megoldás: szerelem 15.30 Álomhajó – Mé-
zeshetek Sevillában 17.00 Terence Hill – Alpesi őrjárat 18.10

Nora Roberts – Azúrkék égbolt 20.10 Downton Abbey
21.15 Fegyvertársak. Am. western 23.55 A pankrátor

14.35 Szellemirtók 2. 16.40 Elrabolva.  18.30 A hazafi . Am.
akciófilm 20.15 Terminátor 2.  23.00 A pankrátor 1.10 Or-
szágúti ámokfutás

VIASAT

6.40 Chicago Hope Kórház 7.40 10 évvel fiatalabb: A kihí-
vás  8.40 Romantikus kaland 9.15 A nagy házalakítás 10.55
Újonc 11.30 Trendközelben 12.00 Sztárkoktél 12.30 Ocean‘s
Eleven - Tripla vagy semmi 14.45 Az utolsó zsaru 16.55 Az
utolsó légió  19.00 A dilemma, 5. 20.00 CSI: Miami helyszí-
nelők 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 22.00 Golyóálló

STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok 8.30 Tükör. Tévéjáték, 3/3. 9.10 Ri-
gócsőr király Ném. mesefilm 10.10 Földünk a magasból IV.
Fr. sor. 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben
11.55 Öt perc múlva tizenkettő  13.00 Ügyintézés a hivata-
lokban 13.30 Mrs. Marple: Holttest a könyvtárban. Ang.
krimi 15.10 Filmmeum. Az ügynök neve: W4C. Csehszlov.
film 16.40 Postaláda (ism.) 17.45 Irány a kert! 18.15 Kony-
hatitkaim 19.00 Hírek 19.05 Jégkorong-vb 2013. Szlovákia–
Oroszország 21.45 A. I. Mesterséges értelem.

STV :2
8.25 Farmergazdaságok  8.50 Tesztmagazin 9.00 Pra-
voszláv istentisztelet 11.05 Valika. Tévéjáték 11.55 Jégko-
rong-vb – válogatás 12.25 A szlovákiai falvak enciklopédiája
12.40 Hercegnő sündisznóbőrben Mese 13.50 Az Alacsony
Tátra Szlovákia szíve (ism.) 14.20 Zarándokút Santiago de
Compostellába 14.45 Egyházi magazin 15.10 A szó 15.25
Folklórműsor 16.00 Jégkorong-vb 2013. Kanada– Csehor-
szág, élő 19.00 Híradó 20.00 Vámház, avagy Csehszlovákia
20 év után 21.30 Őrangyalok 21.55 Éjszaka az archívumban
23.00 Jégkorong-vb – összefoglaló 23.30 Jégkorong-vb.
USA–Németország, felv.

MARKÍZA

6.45 Tom és Jerry 7.10 Madagaszkár pingvinei 8.00 Mar-
maduke – A kutyakomédia 9.30 Alf III. 9.55 Zita a nyakamon
10.35 Két pasi – meg egy kicsi 11.00 Los Angeles-i tündér-
mese  13.00 Testre szabva 13.30 Forma–1. Spanyol Nagy-
díj, a futam 16.45 Az igenember Am. vígjáték 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár 23.30
Végső állomás 3. 

JOJ

7.00 Rajzfilmsorozatok 9.50 Édes sztárok 10.50 Hol volt,
hol nem volt 11.50 Dr. Csont  12.50 A sivatag virága 15.35
Bučekék II. – Nap, széna, falu 17.20 Lakáskultúra 18.00 Kri-
mihíradó 18.30 Híradó 19.00 Sport 19.15 Híradó 20.00 Ár-
nyak toszkán verőfényben 22.15 Ál/Arc. Am. akcióthriller

vASÁRNAP, május 12
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó, 5. 9.45 Rex felügyelő 10.35 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó  12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Élet-
művész 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Boston Legal 15.40
A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.20 Jövő-Időben 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthí-
rek 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Legenda Zenés
show 21.30 Az ESTE 22.05 Forma–1. Spanyol Nagydíj, szabadedzés
23.50 Híradó 0.05 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai  12.20 Sandokan 12.45
Geronimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub13.35 Ókori kalandok 14.05 Sza-
ladin14.35 Amika15.00 Született kémek15.25 Lizzie McGuire15.45
Geronimo Stilton 16.10 Vipo és barátai 16.40 Garfield és barátai 17.05
Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Teszvesz városa 17.35 Caillou17.40
Blinky Bill kalandjai 18.10 A kockásfülű nyúl 18.15 Magyar népmesék
18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.33 Boxutca Extra 20.40 Melissa és
Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 MNASZ autós magazin
22.15 Átok I. 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

.30 Híradó 7.35 Közbeszéd (ism.) 8.05 Kultikon  8.20 Hej, páva… 8.30
Híradó 8.35 Angyali érintés 9.25 Akadálytalanul 9.55 Hazajáró 10.25
Szerelmes földrajz 10.55 Nyolc évszak 12.00 Híradó 12.30 Liszt Fe-
renc 13.00 Kívánságkosár 15.00 NB 2 (Ness Hungary) labdarúgó-mér-
kőzés közvetítése 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó
18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés  19.45 Őszi
versenyek  21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Titkok és szolgálatok.
22.55 Kultikon 23.15 Koncertek az A38 Hajón.

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!  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 King Kong.
Am. kalandfilm

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-
show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal
Budapest, 61. 14.35 Fókusz (ism.) 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Ket-
tős játszma 17.20 Riválisok 18.30 RTL híradó  19.25 Fókusz 19.50
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30
Gyilkos elmék 23.30 Gyilkos elmék 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Összeesküvők. Am. krimi 20.00
Poirot-novellák: A fátyolos hölgy. Ang. krimi 21.00 Született felesé-
gek 23.05 Jim szerint a világ

13.15 Az informátor!  15.25 A gyűlölet ára. Hongkongi– kínai akció-
film 17.15 Elrabolva.  19.00 Columbo: Testvéri szeretet. Am. krimi
20.50 Én, a robot 23.00 Mélytengeri szörnyeteg. Am. akcióthriller

VIASAT

7.20 A médium 8.15 Nyomtalanul 9.15 Extralarge: Gonzales bosszúja
11.10 A dadus  12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok  13.10 Erica vi-
lága14.05 Őrangyal  15.10 A médium  16.05 Nyomtalanul 17.00 Sztár-
koktél 17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica
világa 19.50 Sztárkoktél 19.55 Kertvárosba száműzve  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 A katona. 23.30 Sivatagi cápák

STV :1
6.35 Anna két arca 7.20 Hírek 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.30
A körzet 10.20 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők
klubja 13.40 Gasztronómiai kalauz 14.10 Anna két arca 15.00 Jégko-
rong-vb 2013. Szlovákia–Ausztria 17.50 Párbaj 18.15 Családi párbaj
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Szlo-
vákia, szeretlek!  21.30 Zsaruk a központból. 22.25 A kígyó

STV :2
7.15 A Télistadion 7.45 Rendőrségi magazin 8.00 Élő körkép 8.30 Szarka
Kata és fiókái  9.00 Film a filmről. Kék tigris 9.15 Germinie 10.35 Jég-
korong-vb – összefoglaló 11.15 Romamagazin 12.10 Élő körkép 12.40
Folklórműsor 13.20 Anya tudja a legjobban 13.50 Kirchhoff törvénye
15.00 Életfa 15.20 Szemtől szemben 16.00 Jégkorong-vb 2013. Szlo-
vénia–Csehország, élő 19.00 Jégkorong-vb 2013. Oroszország–Finn-
ország, élő 22.00 A bűntény tudománya. Dok.film 23.00 Jégkorong-vb
– összefoglaló 23.30 Jégkorong-vb. Fehéroroszország–Kanada

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.40 Ilyen a formám
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 Reflex 17.55 Vacso-
racsata 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Forr a bor  21.40 A
dzsungel árnyékában 23.50 Emelt fővel: Visszavágó. Am. akciófilm

JOJ

7.30 Bírósági akták 9.45 X-Men: Az ellenállás vége 12.00 Híradó 13.50
Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók 16.00 Szójáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi
történetek. 21.40 A legfi nomabb hazai torták 23.00 Féktelenül. 

PÉNTEK, május 10

Szegedi Anna (Váradi Hédi) válni akar,
mert egy forró éjszaka óta állandóan az
üzletkötő Laczkóra gondol. Laczkó ele-
inte le akarja rázni őt, de megtudja, hogy
a nő lesz a nápolyi kirendeltség jogásza.

nápolyt látni és... • 21.15 •duna tv

Denham, a vállalkozó szellemű rendező
újdonsült sztárjával, valamint stábjával
olyan kalandba keveredik a misztikus
Koponya-szigeten, melyet a legmeré-
szebb álmaiban sem képzelt. 

King Kong • 21.35 • tv2

- profi frizura, smink - 
Radvanszká Renáta, 0905 598 435

- profi köröm design - 
Chovan szilvia, 0905 284 032

- stílustanácsadás - 
Jutka Kocsis - JUTKA-sTYlIsT

Fényképes jelentkezésüket május 22-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,

Františkánov 22, Komárno 945 01), 
melyben tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Átalakítás helyszíne: Salon Style

Szépüljön meg a DELTÁVAL

Új külsőt és önbizalmat 
kapott Elenka

Ebben a hónapban Baráth
Elenka volt részese minden-
nek. Az átalakításra a munka-
társnője nevezte be, amiről
Elenka mit sem tudott. Mikor
felhívtuk a jó hírrel, a megle-
petés óriási volt számára.
Elenka bátran vállalkozott min-
denre, mivel régóta ugyanúgy
hordja a haját, és a ruhatára is
a megszokott darabokból áll.
Renáta a hölgynek rövidebb,
fiatalosabb stílusú hajviseletet
javasolt, hogy könnyebben
tudja elkészíteni frizuráját. A
nap végére Elenka nem is is-
mert magára, a tükörbe nézve
önbizalom sugárzott belőle,
amit a képek is tükröznek. 

Végezetül elmondta: „Na-
gyon köszönöm a kolléga-
nőmnek Gyöngyikének, hogy
gondolt rám és az átalakító
csapatnak, feledhetetlen em-
lékeket kaptam ma”.

-ga-

Aki jelentkezett már az átalakításunkra, az tudja, nincs
mitől tartania. Radvanszká Renáta mindenkiből ki-

hozza a legjobb formáját, amit Kocsis Jutka ruhái koro-
náznak meg.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.,
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01
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ame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
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A borbarátok számára igazi ünnep volt 
A„Nyitott Pincék Napja” akció

célja az, hogy minden évben le-
gyen egy könnyen megjegyezhető
fix nap, amelyre a bort kedvelők biz-
ton számíthatnak, amikor az ország
egész területén a pincék látogatókat
fogadnak. Az egész napos program
keretében közel száz borosgazda
pincéjében kóstolhatták végig a falu
dombjain termett szőlőből készült
nedűket a borbarátok.

Mi a járásunkból elsőként Perbetét
vettük célba, ahol a Perbor Polgári Tár-
sulás tagjai fogadták a vendégeket,
ahol egy kisebb csoport éppen a bo-
rokat kóstolgatta. Utunk következő ál-
lomása Hetényre vezetett, ahol a Szuh-
vin Agroturisztikai Központban éppen a
Dunaszerdahelyi járásból érkeztek
vendégek. Az első bor, amely az illatos
hagymás kenyér, a sós ropogtatni való,
valamint a családias hangulat mellé a

poharakba került, a könnyű Leányka
bor volt. Közben újabb pár csatlakozott
a kóstolók táborához és mi tovább in-
dultunk Dunaradványra. A pincesoron
a Bor Barátai Polgári Társulás fogadta
a vendégeket, akik kínálták boraikat -
munkájuk gyümölcsét, a hideg pincék
mélyéről felhozott finom nedűt. Járá-
sunk településein nyitva tartott pincék
látogatását Bátorkeszin, Nyers László
és Kiss Lajos pincészeteiben fejezzük
be. „Nem vagyok egy nagy borivó, de
itt mégis mindent megkóstoltam, meg-
ízleltem. Hatalmas élmény és megle-
petés a csodálatos fehér és vörös bo-
rok világa, az illatok, a hangulat és a
gyönyörű pince élménye - mondta a
vágsellyei házaspár.

A jó borban öröm, barátság és dal
van – tartja egy régi magyar mondás.
A magyar ember erre emeli poharát,
amikor azt mondja, „Egészségünkre!”
Találkozzunk jövőre is! miriák



Kosárlabda

sPort
Két hétig húzódott a vita, vajon

a szövetség meglépi-e azt,
amit a világ legtermészetesebb
dolga lett volna meglépni. Nem
lépte meg! És ezzel, nagy való-
színűséggel egyszer s minden-
korra elveszítette tekintélyét nem-
csak a klubok, de a kosárlabda
szurkolói előtt is. A történet is-
mert, hiszen a média már több
napja szinte mással sem foglal-
kozott sportvonalon, mint a Nyitra
– Inter elődöntő ötödik mérkőzé-
sével. Martin Rančík, a pozsonyi
csapat egyik meghatározó játé-
kosa jogtalanul lépett pályára, ám
a szövetség játékbizottsága en-
nek ellenére érvényben hagyta a
95:90 arányú Inter győzelmet, ez-
zel idő előtt „döntőbe küldve” a
pozsonyi sárga-feketéket.  

Az első reakciók igencsak heve-
sek voltak, hiszen az első négy közé
bejutott klubok kategorikusan kije-
lentették, hogy nem kívánnak részt

venni ebben a „bohózatban”, így a
sérelmet elszenvedő nyitraiak még a
múlt hét folyamán is arról beszéltek,
hogy tiltakozásuk jeléül nem lépnek
pályára a harmadik helyért vívott so-
rozatban. Sőt, iglói ellenfelük is ki-
nyilvánította, hogy amennyiben a
nyitraiak nem vállalják a játékot, úgy
szolidaritásból ők sem hajlandóak
átvenni az így őket megillető bronzér-
meket. Persze a hét folyamán a nyit-
raiak még átértékelhetik döntésüket,
hiszen a május 11-én kezdődő soro-
zat előtt 48 órával kell bejelenteniük
végső döntésüket. Ahogy múlt heti
számunkban arról beszámoltunk, a
komáromi klubvezetés is fontolóra
vette a döntőből való elmaradás le-
hetőségét. Végső döntésüket ebben
a kérdésben múlt hét végére ígérte
Paulík József sportigazgató. És
megszületett a döntés, aminek a ko-
máromi szurkolók igencsak fognak
örülni.

„Mérlegeltük a kérdés minden apró
mozzanatát és arra a megállapo-

dásra jutottunk, hogy az Inter elleni
döntő sorozatban mégis pályára lé-
pünk. Bár továbbra sem tudunk azo-
nosulni a történtekkel, ami végső so-
ron a Nyitra és az Inter belügye, dön-
tésünknek egészen más oka van. A
komáromi kosárlabdázás minden
idők legszebb és legsikeresebb idé-
nyét tudhatja maga mögött, így talán
a világ legigazságtalanabb döntése
lenne, megfosztani a sikert elérő
csapatot és a lelkes komáromi szur-
kolókat a nagy lehetőségtől, amiben
természetesen benne van a bajnoki
cím megszerzésének lehetősége is.
Játszani fogunk, és mindent elköve-
tünk majd annak érdekében, hogy
játékosaink és hűséges szurkolóink
kiélvezhessék a bajnoki döntő min-
den pillanatát. Annak a lehetőségét,
hogy ismét a döntőben játszhatunk,
nagyon kemény harcok árán értük
el egy hosszú sorozatban, úgy gon-
dolom tehát, hogy nincs jogunk az
utolsó lépés lehetőségét elvenni csa-
patunktól és szurkolóinktól” –

mondta el lapunknak a sportigaz-
gató.   Megfontolt, bölcs döntés volt! 

Feltételezhető, hogy a komáromi
szurkolók sem fogják rózsaszirom-
mal megszórni az Inter pályára ve-
zető útvonalát, sem az örömódát elő-
adni a tiszteletükre. Azt viszont tu-
datosítani kell, hogy az Inter játéko-
sai ebben a kérdésben vétlenek, ne-
kik ugyanaz a feladatuk, ami a
komáromi csapatnak. Tisztességgel
helytállni a bajnoki döntőben, és
megszerezni városuknak, klubjuknak
a bajnoki címet. Győzzön tehát a
jobb csapat, győzzön a sportszerű-
ség. Pályán és lelátón egyaránt!   

Szombaton, május 11-én tehát
újra zsúfolásig megtelik a Komá-
romi Városi Sportcsarnok, hogy a
szurkolók megtekintsék a döntő
sorozat első mérkőzését, amely
hagyományosan, 18 órakor veszi
kezdetét. 

Jegyelővétel: Május 9-én, csü-
törtökön 17 és 18 óra között, a sport-
csarnok pénztárában.

NőK I. LIGA

Csallóközaranyos – Senica 25:17 (13:9)

Igencsak enyhe iramban kezdődött az utolsó forduló
mérkőzése, a csapatok tulajdonképpen csak becsü-
letből küzdöttek, hiszen a tabella végső kimenetelét il-
letően már nem volt igazi tétje a találkozónak. Így nem
is csoda, hogy hazai részről a helyenként látványos ak-
ciókat gyengébb pillanatok is váltották. Amikor viszont
a vendégek kissé „közelebb merészkedtek” gólokban,
a hazai lányok mindig tudtak újítani, így nem sok esélyt
adtak ellenfelüknek egy jobb eredmény eléréséhez.
Ezzel a győzelmükkel az aranyosiak biztosították
végső ötödik helyüket a bajnokságban, ami igencsak
szép előrelépés a tavalyi idénnyel szemben, amikor is
a tabella hetedik helyét sikerült csak megszerezniük. 

Hazai góldobók: Szabó J. és Turza 6-6, Zakál 5,
Šebeňová, Švec-Somogyi és Gőgh 2-2, Zakál és
Kasznár 1-1.

A Naszvad/Ímely – Inter találkozót lapzártánk
után játszották, így arról jövő heti számunkban ol-
vashatnak a sportág kedvelői. Az viszont már egy
héttel korábban eldőlt, hogy a naszvadi/ímelyi csa-
pat a bajnoki táblázat negyedik helyét szerezte
meg.

MEGHíVÓ
A Madari Birkózó Klub ezúton hívja meg a birkó-

zósport barátait, szurkolóit a 13-ik alkalommal meg-
rendezésre kerülő Polgármesteri Kupáért kiírt nem-
zetközi versenyre. A versenyre eddig 7 ország 150
versenyzője nevezett be diák és kadett kategóriák-
ban, de szőnyegre lép két veterán világbajnok is.
Időpont:
2013. május 11. (szombat) – 10 és 17 óra között   
Helyszín: Madari Községi Sportcsarnok 
Belépés: Ingyenes! 

Acsallóközaranyosi Kóczán Mór Alapis-
kola diáklányai a helyi felnőtt női csapat

nyomdokaiban haladnak.  Erről tanúskodik
a nyitrai kerületi diákbajnokságon elért si-
kerük, amelyen a kerületi alapiskolák csa-
patai mérték össze erejüket.

A Boros László testnevelő tanár vezette ala-
kulat végső győzelméhez két sikeres járási for-
dulón keresztül vezetett az út. A kerületi döntő-
ben két csoportba osztották be a hat résztvevő
csapatot, a csallóközi lányok Nagytapolcsány-
nyal és a hazai nyitraiakkal kerültek egy cso-
portba, és mivel mindkét ellenfelüket magabiz-
tosan legyőzték, a másik csoport győztesével,
Nagysuránnyal mérkőztek meg a végső győze-

lemért. Nagyszerű teljesítményt nyújtva ott is di-
adalmaskodtak, így bejutottak az országos dön-
tőbe, amelynek helyszínéről és időpontjáról ké-
sőbb döntenek a szervezők. Külön köszönet il-
leti meg Boros László testnevelő tanárt, Pint Ka-
talin csapatvezetőt, valamint a kézilabdaklub
két kiváló edzőjét, Turza Szilviát és Novák Je-
nőt, akik nagyban hozzájárultak a csapat felké-
szítéséhez erre a tornára.

Eredmények
A csoportban:
Csallóközaranyos – Nagytapolcsány 17:4
Csallóközaranyos – Nyitra 10:5
A döntőben:
Csallóközaranyos – Nagysurány 8:6

Mégis pályára lép az MBK Rieker a döntőben

Kézilabda

Felső sor balról
jobbra: Horváth
Anasztázia, Zakál 
Nikoletta, Bödők 
Barbara, Zakál 
Tamara, Talian 
Dominika, Gerši 
Rebecca. Középső
sor balról jobbra:
Tóth Mercedes, 
Jakab Adrienn,
Runa Mária, Garai
Emese, Volesko
Veronika. Alsó sor
balról jobbra: Pint
Lilla, Ham Andrea, 
Hegedűs Réka, 
Balla Mária 
Brigitta.

Országos döntőben 
a Kóczán Mór Alapiskola lányai 



RÉGIóBAjNOKSÁG
1. Šúrovce 22 14 4 4 44:24 46
2. Skalica 22 12 6 4 41:21 42
3. Komárno 21 11 6 4 39:24 39
4. Palárikovo 20 10 8 2 30:15 38
5. Topoľníky 21 10 4 7 28:33 34
6. Gabčíkovo 22 9 6 7 31:27 33
7. L. Rovne 20 8 6 6 32:19 30
8. Beluša 20 8 6 6 25:21 30
9. V. Ludince 20 8 3 9 29:28 27

10. Galanta 22 7 3 12 29:44 24
11. Bánovce n/B. 21 7 2 12 15:26 23
12. J. Bohunice 20 6 4 10 27:39 22
13. Domaniža 20 6 2 12 20:37 20
14. N. Ves n/V. 20 4 5 11 12:29 17
15. Neded 21 2 3 16 22:37 9

IV. LIGA
1. Vrakúň 23 15 4 4 44:19 49
2. Šurany 23 15 2 6 41:20 47
3. V. Meder 23 14 4 5 59:20 46
4. Vion "B" 23 13 5 5 54:31 44
5. V. Lovce 23 11 5 7 36:27 38
6. N. Život 23 10 4 9 31:31 34
7. Čfk Nitra 23 8 9 6 37:29 33
8. Močenok 23 10 2 11 44:41 32
9. Kolárovo 23 10 2 11 28:25 32

10. Dvory n/Ž. 23 9 5 9 39:40 32
11. Štúrovo 23 9 4 10 32:33 31
12. Želiezovce 23 8 4 11 24:43 28
13. DAC "B" 23 6 7 10 24:29 25
14. Váhovce 23 6 4 13 29:52 22
15. Imeľ 23 5 4 14 27:58 19
16. H. Vrbica 23 2 1 20 21:72 7

V. LIGA
1. Hurbanovo 22 13 4 5 49:26 43
2. Tvrdošovce 20 13 2 5 67:27 41
3. Kalná N/Hr. 21 11 4 6 43:15 37
4. Bánov 21 10 3 8 29:29 33
5. Komjatice 21 10 3 8 42:46 33
6. Čaka 22 8 8 6 40:35 32
7. Marcelová 22 9 3 10 34:41 30
8. D. Ohaj 21 7 9 5 30:37 30
9. Nesvady 21 8 5 8 48:34 29

10. Kozárovce 22 7 7 8 44:34 28
11. Bešeňov 21 8 2 11 35:50 26
12. Podhájska 22 6 6 10 41:48 24
13. Tlmače 22 7 2 13 32:55 23
14. Zlatná n/O. 21 7 0 14 45:53 21
15. Sv. Peter 21 6 2 13 28:77 20

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 23 19 3 1 87:13 60
2. Perbete 23 15 6 2 55:23 51
3. Gúta "B" 24 14 2 8 64:43 44
4. Dulovce 23 13 1 9 49:39 40
5. Izsa 23 9 7 7 34:31 34
6. Šrobárová 23 10 4 9 40:47 34
7. Keszegfalva 23 10 3 10 46:44 33
8. Fk Activ 23 10 2 11 59:54 32
9. Búcs 23 9 3 11 41:42 30

10. Hetény 23 9 2 12 39:35 29
11. Madar 23 9 2 12 32:53 29
12. Dunamocs 23 8 4 11 50:62 28
13. Bátorkeszi 23 7 5 11 36:38 26
14. Lakszakállas 24 7 2 15 34:63 23
15. Pat 23 6 3 14 34:78 21
16. Tany 23 5 1 17 35:70 16

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 17 16 1 0 65:5 49
2. Marcelháza "B" 19 15 1 3 75:18 46
3. Nagysziget 18 10 3 5 30:21 33
4. Megyercs 18 11 0 7 35:40 33
5. Őrsújfalu 18 10 1 7 57:25 31
6. Dunaradvány 18 8 1 9 40:35 25
7. Bogya/Gellér 18 8 1 9 35:46 25
8. Vágfüzes/Kava 18 7 2 9 41:42 23
9. Martos 18 4 4 10 26:56 16

10. Bogyarét 18 3 4 11 18:60 13
11. Csicsó 18 3 3 12 23:48 12
12. Ifjúságfalva 18 0 5 13 13:62 5
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RÉGIóBAjNOKSÁG (24. fORDULó) 
KFC – Šúrovce 1:4 (0:3), Csonka 
Második nekifutásra sem sikerült a

liláknak igazolniuk eddigi eredmé-
nyeiket és helyezésüket a tabellán.
Az első percekben ugyan nagy nyo-
más alá helyezték az ellenfél kapu-
ját, de aztán kiegyelítődött a játék, a
rutinos vendégek nagyon keményen
büntették a hazaiak igencsak gyen-
gén muzsikáló védelmét, és már az
első félidőben döntésre vitték a dol-
got. Igaz, harmadik góljukat egy szi-
gorúan megítélt büntetőből szerez-
ték, de ez sem lehet mentség a ha-
zaiak kiábrándító játékára. A máso-
dik félidőben felpörgött a hazai csa-
pat, Csonka gólja némi reményt is
adott egy tisztes eredményre, a já-
tékvezető sem akart meglátni két
szabálytalanságot a vendégek bün-
tetőterületén belül, de mindent ösz-
szevetve, ez sem von le semmit a lis-
tavezető megérdemelt győzelméből.
A négy gólon kívül ugyanis még
ugyanennyi ordító helyzetet is ki-
hagytak, szemben a „két darab“ ha-
zai helyzettel. És ez bizony nagyon

kevés a múlt szerdáig szép eredmé-
nyeket produkáló liláktól...

További eredmények: V. Ludince
– Gabčíkovo 0:1, N. Ves n/V. – Bá-
novce n/B. 3:0, Domaniža – Beluša
1:2, Skalica – Neded 1:0, Galanta –
Palárikovo 0:6, Topoľníky – L. Rovne
0:0. J. Bohunice – szabadnapos volt. 

RÉGIóBAjNOKSÁG 
(17. ELHALASZTOTT fORDULó)

KFC – Skalica 0:3 (0:2)
További eredmények: Šúrovce –

Palárikovo 1:1, Gabčíkovo – L.
Rovne 3:2, J. Bohunice – Topoľníky
2:2, V. Ludince – Galanta 4:1, N. Ves
n/V. – Domaniža 1:0, Bánovce n/B. –
Neded 3:2.  Beluša – szabadnapos
volt. 

IV. LIGA (24. fORDULó)
Nagymegyer – Illésháza 4:0

(3:0), Ferenczi 2, Csápai, Piszár
A hazai zöld-fehérek az idény leg-

jobb játékával rukkoltak elő, és bár
az ellenfél is remekül játszotta a fo-
cit, az elmúlt vasárnap a nagyme-
gyerieké volt. Szinte minden bejött,

amihez nyúltak. Ferenczi második
gólja, egy Csápai ollózást követően,
és Piszár bombagólja élmény-
számba ment, amit a lelkes hazai
szurkolók még sokáig fognak emle-
getni. Úgy látszik, a nagymegyeriek
kezdik elérni igazi formájukat, hiszen
Illésházát négy góllal hazaküldeni
több, mint remek eredmény.   

ímely – Hontfüzesgyarmat 6:1
(4:0), Oršolík és Kender 2-2, Lovász
M., Bacigál

A rapszodikus teljesítményeket
nyújtó ímelyiek most semmit nem
bíztak a véletlenre. Nem is bízhattak,
hiszen a vendégek még mindig nem
adták fel, és helyenként oroszlánok-
ként küzdöttek. Ennek is köszönhe-
tően, egy nagyon jó színvonalú mér-
kőzést látott a közönség. Most már
csak tartósítani kellene ezt a harci
kedvet és küzdőszellemet régiónk
csapatának. 

Gúta – Nyékvárkony 1:2 (0:2),
Kürti A.

A találkozó 9. percétől emberhát-
rányban játszottak a vendégek,
mégis ők mentek kétgólos előnnyel

félidei pihenőre. A hazaiak már az
59. percben szépítettek, és akár…
Érdekes módon azonban az ember-
hátrányból emberelőny lett a máso-
dik félidőben. Sőt, nem is egy, ha-
nem azonnal három… 

További eredmények: Želiezovce
– Štúrovo 3:1, Močenok – ViOn „B“
1:4, V. Lovce – DAC „B“, Šurany –
Dvory n/Ž. 4:0, ČFK – Váhovce 1:1.

IV. LIGA (17. ELHALASZTOTT fORDULó)
Nagymegyer – ČFK 2:0 (1:0),

Gőgh, Ferenczi (11 m)
ímely – Nagysurány 0:1 (0:1)
Párkány – Gúta 2:1 (2:0), Magyar

Zs.
További eredmények: DAC „B“ –

Želiezovce 1:0, ViOn „B“ – Dvory
n/Ž. 2:1, H. Vrbica – Váhovce 2:6, N.
Život – Vrakúň 2:0, Močenok – V.
Lovce 2:1. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
(17. ELHALASZTOTT fORDULó) 

Pered – Ekecs/Apácaszakállas
3:0 (3:0)

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
(24. fORDULó) 

Podhájska – Marcelháza 3:1
(2:0), Szilvás G.

Szilvás Gábor 90. percben szer-
zett szépítő gólja csak gyenge vi-
gasz volt a marcelháziak bajára. Ők
ugyanis szinte végigtámadták a ta-
lálkozót, mégis a hazaiak szereztek
gólokat(!?) Három helyzetükből hár-
mat kihasználtak, míg a vendégek-
nek féltucatnyi helyzetükből csak
egy, már említett gólra futotta. 

Csallóközaranyos – Zsitvabese-
nyő 4:1 (2:1), Turza 3 (1-11 m), Su-
sík

Nagyon jó mérkőzést látott az ara-
nyosi közönség, hála a két, küzdőleg
fellépő csapatnak. A sportszerű mér-
kőzésen teljesen megérdemelt győ-
zelmet arattak a kék-fehérek. 

Szentpéter – Naszvad 4:3 (1:1),
Cséplő 2, Lakatos Gy. (11 m), Zsikai
– Molnár A. 2 (1 – 11 m), Pásztor

Ehhez hasonló, fordulatokban
gazdag focidrámát már régen nem
láttak Szentpéteren. A találkozó 78.
percében még a vendégek vezettek
3:1 arányban, és minden jel arra val-
lott, hogy ezt az eredményt már nem
engedik ki a kezükből. Aztán ismét
jöttek a hazaiak nagy percei, hiszen
a mérkőzés hajrájában, pontosan a
78. és 90. percek között háromszor
is betaláltak, így szurkolóik nagy örö-
mére megnyerték a járási tangadót. 

D. Ohaj – Ógyalla 2:2 (2:2), Pu-
pák, Czingel

A közepes színvonalú mérkőzé-
sen a vendégek szereztek vezetést

Pupák révén, de a hazaiak fordítani
tudtak, így az ógyallaiak futottak az
eredmény után, viszont Czingel gólja
már nyugalmat kölcsönzött a sárga-
kékeknek.  A második félidőben már
inkább ők irányítottak, de ezzel
együtt, igazságos döntetlen szüle-
tett.

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Čaka 0:0, Kozárovce – Tlmače 5:0,
Komjatice – Bánov 3:2. Tvrdošovce –
szabadnapos volt.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
(17. ELHALASZTOTT fORDULó) 

Marcelháza – D. Ohaj 7:2 (3:1),
Paulík 2, Vörös, Pivoda, Gumbér,
Németh, Tóth

Cseke – Ógyalla 4:0 (2:0)
Kozárovce – Szentpéter 3:0 (3:0)
Tardoskedd – Csallóközaranyos

5:2 (5:0), Csonka N. 2
További eredmények: Bešeňov –

Podhájska 2:0, Tlmače – Bánov 4:0,
Kalná n/Hr. – Komjatice 4:0. Nasz-
vad – szabadnapos volt. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT (24. fORDULó) 
Ekecs/Apácaszakállas – Bélád

1:2 (1:1), Végh V.
A hazaiak szereztek vezetést,

majd két remek is helyzetet is kidol-
goztak, de aztán kezdtek megmutat-
kozni a tapasztalatlanság jelei, amit
a vendégek ki is használtak. Az eke-
csi/apácaszakállasi csapatból na-
gyon hiányoztak a sérüléssel bajlódó
Vados és Nagy D.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
(17. ELHALASZTOTT fORDULó) 

Pered – Ekecs/Apácaszakállas
3:0 (2:0)

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Hetény – Gúta „B” 3:0 (2:0),

Pásztor, Csintalan I., Lévai
Ez a mérkőzés a gyorsan felejt-

hető kategóriába sorolandó. Mind-
azonáltal, a gyenge színvonalú mér-
kőzést nem érdemtelenül nyerték a
hetényiek. 

Búcs – Tany 6:2 (5:0), Gyurko-
vics 3, Bruszi, Kovács, Mikle – Bódis
2

Az első félidőben a vendégek
szinte nem jutottak el a hazai kapuig,
míg a hazaiak rendre lőtték a gólo-
kat. A második félidőben annyi vál-
tozott, hogy a hazaiaknál két játékos
is megsérült, de a vendégek ekkor
sem veszélyeztették komolyabban a
biztos hazai győzelmet. 

Perbete – Lakszakállas 4:0 (3:0),
Csicsó, Káplócky, Pagurka, Tornóczy

A hazaiak négy góljuk mellett, még
rengeteg helyzetet is elpuskáztak.
Megtehették, hiszen az egyébként
rokonszenves vendégek nem gördí-

tettek semmilyen akadályt biztos
győzelmük elé.  

Izsa – Keszegfalva 3:2 (0:2),
Smolka, Jakab (11 m), Vörös – He-
gedűs Cs. (öngól), Oláh

Szinte a sírból hozták vissza a
győzelmet az izsaiak. A vendégek
már 2:0 arányban vezettek, amikor a
játékvezető kiállította a hazai Hege-
dűs Csabát, és bizony, innen már
minden veszni látszott. A hazai csa-
pat játékosai azonban felülkereked-
tek minden pesszimizmuson, és egy
fergeteges hajrával fordítottak. Mind-
ezt egy remek keszegfalvai csapat
ellen. 

Šrobárová – FK Activ 1:4 (0:1),
Cabada (11 m) – Zd. Kršteňanský 2,
Nagy J., Latta 

A komáromiak nagyon meglepték
vendéglátóikat, akik ugyan szintén
igyekeztek támadólag fellépni, de
ezen a találkozón nem sok eséllyel.
A korrekt mérkőzésen megérdemelt
vendég győzelem született.

Madar – Bátorkeszi 2:2 (1:2), Csi-
csó R., Rontó Zs. – Barton, Cséplő
Z.

Madaron minden várakozást felül-
múló mérkőzést izgulhattak végig a
szurkolók. A vendégek vezetését kö-
vetően, a második félidőben szinte
szenzációba menő dolgokat produ-
káltak a két csapat játékosai. Mindkét
oldalon helyzetek egész sora, ka-
pusbravúrok, és nagyon sok, teljesen
megérdemelt taps mindkét csapat
játékosainak. A döntetlen eredmény
igazságos, győzött viszont a foci.  

Dunamocs – Ekel 0:3 (0:2), Er-
dei, Hrabovský, Farkas

Az első félidőben a hazaiak egyen-
rangú ellefelei voltak a listavezető-
nek, sőt, néhány helyzetig és egy

kapufáig is lejutottak, de a második
gól már nagyon elvette a kedvüket. A
második félidőben egyértelművé vált
az ekeliek fölénye, így győzelmük
teljesen megérdemelt.  

Pat – Dulovce 2:1 (0:0), Lakatos
L., Hegedűs – Šmida 

A nagyon sportszerű mérkőzésen
megérdemelt hazai győzelem szüle-
tett. A vendégek a 88. percben tud-
tak csak szépíteni, de végül ők is
sportszerűen fogadták el a végered-
ményt.  

A 20. fordulóból: 
Hetény – Perbete 0:1 (0:0), Káp-

lócky
A 26. fordulóból előrehozva:
Gúta „B” – Lakszakállas 5:1

(2:0), Szlatky Zs. 3 (2 – 11 m), Gás-
pár, Baráth - 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Megyercs – Bogyarét 4:2 (4:1),

Nagy, Kurcsík, Toma G., Jakab –
Hrotko 2 (1 – 11 m)

Csicsó – Marcelháza „B” 1:4
(1:3), Dudás – Viderman, Zsidek,
Marikovec, Bilko 

Nagysziget – Martos 2:1 (1:0),
Dani (11 m), Gőgh – György (11 m)

Nemesócsa – Ifjúságfalva 17:0
(9:0), Hipp 4, Kósa 3, Bognár és
Szkukalek 2-2, Csizmadia, Viczena
T., Cseh T., Pasztorek, Molnár R.,
Molnár O. (11 m)

Vágfüzes/Kava – őrsújfalu 5:3
(3:3), Kosa 2, Habardik J., Šimko-
vič, Hozman (öngól) – Kovács 2, Bo-
ros P.

Bogya/Gellér és Dunaradvány –
szabadnaposak voltak.

Nagy pofonokat kapott a KFC az elmúlt heti bajnoki mérkőzéseken 

Remek játék és drámai fordulatok a járási rangadón
Olyan igazi, angolos hetet tudhatnak maguk mögött régiónk ligás csapatai, hiszen a soron lévő 24. for-

duló előtt, még egy elhalasztott fordulót is lebonyolítottak a hét folyamán. Ebből a hétből kétségkívül
a komáromi lilák jöttek ki legrosszabbul, hiszen mindkét mérkőzésüket a nagyon fontos kategóriából ha-
zai pályán bukták el szinte kiábrándító játékkal. Persze, még így sincs veszve minden a számukra, de mond-
juk meg őszintén, a múlt héten látottak alapján nem szabad hiú ábrándokat kergetni. A IV. ligában kezde-
nek magukra találni a nagymegyeriek, de az ímelyiek is feledtetni tudták szerdai, hazai vereségüket Nagy-
suránnyal szemben, hiszen szombaton szinte lefocizták soros ellenfelüket a pályáról. Meglepő viszont a
kiegyensúlyozott teljesítményeket nyújtó gútaiak két veresége. Szenzációs mérkőzést láttak a nézők
Szentpéteren, ahol a naszvadiak ellen vívtak ötödik ligás járási rangadót. A Területi Bajnokságban az izsa-
iak 0:2-ről tudtak fordítani úgy, hogy közben még egy játékosukat is kiállították.  Meglepetésként talán csak
a komáromi Activ győzelmét lehet elkönyvelni Sziloson, amit nem sok csapat mondhat el magáról. A má-
sodik osztályban a már bajnokcsapatnak nevezhető Nemesócsa gázolta el ifjúságfalvai ellenfelét, ami ma-
gában nem is lenne meglepetés, de a gólok száma…  

Csonka (13) gólja még adott némi esélyt a liláknak, de nem éltek vele (KFC-Šúrovce 1:4)

Ez a felvétel is sugall valamit. Csapatkapitány a földön, csapata - remélhe-
tőleg csak átmenetileg - a padlón. (KFC-Šúrovce 1:4)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Ajelenleg már hat ver-
senyzőre bővült nagy-

megyeri veterán súlyeme-
lők kerete teljes sikert ért
el a Galgócon megrende-
zett korosztályos orszá-
gos egyéni bajnokságon
még április 6-án. 

A Mezei Tibor, Patasi Osz-
kár, Szabó Ferenc és Lénárt
Rudolf megszokott kvartett
mellé januártól már Juhász
László és Megály János is
felsorakozott. A hat csalló-
közi veterán súlyemelő
mindegyike végül a dobogó
legfelső fokán végzett kor-
és súlycsoportja szerint, így
hat aranyéremmel térhettek
haza a termálosok. A nagy-
megyeri veteránok eredmé-
nyei: III-as korosztály/+105
kg súlycsoport: 1. Szabó Fe-
renc - szakítás 100 kg, lö-
kés110 kg, összetett 210 kg,
IV/69 kg: 1. Juhász László -
77 kg + 95 kg = 172 kg, IV/77
kg: 1. Megály János - 77 kg
+ 100 kg = 177 kg, IV/94 kg:
1. Patasi Oszkár - 106 kg +
139 kg = 245 kg, IV/105 kg:
1. Mezei Tibor - 126 kg + 140

kg = 266 kg, V/94 kg: 1. Lé-
nárt Rudolf – 67 kg + 90 kg =
157 kg. A szlovák veterán
bajnokságon résztvevő ösz-
szes súlyemelő eredményé-
nek összehasonlítása alap-
ján is nagymegyeri siker szü-
letett, mert a kor- és súly-
csoportok nélküli abszolút
sorrend első két helyén Pa-
tasi Oszkár és Mezei Tibor
végzett, mindössze 87 szá-
zad pont döntött az előbbi ja-
vára. Az egyéni országos

bajnokság egyben a csapat-
bajnokság első fordulója is
volt, ahol jelenleg szintén a
nagymegyeriek foglalják el
az első helyet: 1. MKVaSŠ
Thermál Nagymegyer 1 035
pont, 2. Hlohovec 966, 3.
Banská Bystrica 848, Mo-
ravské Lieskové 832. A für-
dővárosi alakulat erejét látva
kijelenthető, a csapatbajnoki
aranynak is már készíthetik
a helyet az egyesület vitrin-
jében.

Kép és szöveg: 
Kovács Zoltán 

GALÁNTA KUPA
A gútai Taiyó Karate Klub

versenyzői nemcsak egy-
szerű résztvevői voltak a
nagyszabású nemzetközi
versenynek, de teljesen jo-
gos győztesei is a csapatok
versenyében. Az öt résztvevő
országot 45 klub 305 ver-
senyzője képviselte, ami ma-
gában is jelzi a gútai siker
igazi értékét. Mindezt úgy,
hogy míg a legtöbb csapat
22-23 versenyzővel állt csa-
tasorba, addig a gútaiak 16
versenyzővel vették fel a ver-
senyt. Történelmi tény tehát,
hogy a Taiyó Karate Klub ed-
digi fennállásának legna-
gyobb sikerét könyvelhette el.

Egyéni eredmények:
Bogár Dominika – kata 3.
hely, kumite 1. hely 

Szulcsányi Anasztázia 
– kata 2. hely, kumite 3. hely 
Nagy Viktor 
– kata 1. hely, kumite 3. hely 
Kiss Tibor – kata 1. hely 
Bagita Dániel – kumite 1. hely
Morvay Zsolt – kumite 1. hely 
Jóba Attila – kumite 1. hely 
Bogár János – kumite 2. hely 
Angyal Zoltán 

– kumite 1. hely 
Vontszemű Nikolasz 

– kumite 2. hely 
Szabó Imre – kumite 2. hely 

Negyedik helyezést értek
el: Bagita Dániel, Varga
Tünde Emese, Vontszemű
Nikolasz, Veres Zsolt, Nagy
Zalán, Forró Áron Gyula. 

A csapatok versenyében:
1. Gútai Taiyó Karate Klub 2.
KK Kachi Nyitra 3. KK Rapid
Pozsony 4. KK Ekonóm Tren-
csén 5. KK Shinan Poprád 

Taroltak a gútai Taiyó és a keszegfalvai Seisen Karate klubok 
V. POLGÁRMESTERI KUPA – EKECS   

A nemzetközi versenyen, amely egyben
Sosai Oyama Emlékverseny is volt, 120 ne-
vezés érkezett Magyarország és Szlovákia
14 klubjából. Az emlékverseny kapcsán fon-
tos tudnivaló, hogy 19 évvel ezelőtt hunyt el
Sosai Oyama, a Kyokushin karate megala-
pítója, a világszervezet megálmodója. Ez a
szervezet, ma közel 100 országban több
mint 100 ezer tagot számlál.

A díjazottaknak Polák László, Ekecs Köz-
ség polgármestere, valamint Markovics Já-
nos, a Szlovák Shinkyokushin Szervezet el-
nöke adták át az érmeket és kupákat. 

Első helyezettek: Kovács Kata Zsófia,
Nagy Róbert, Gergely Márton, Bajcsi Ad-
rián, Varga Hédi, Podraczky Dominik, Varga
Máté (Seishin Ekecs), Méhes Patrícia és
Szilágyi Virág (Seishin Ekel), Bakos Virág
Orsolya, Bakos Tamás Máté, Fűri Péter,

Trenčík Nikolas , Markovics Ádám (Seishin
Keszegfalva), Sáha Dominik, Kósa Tamás,
Fodor Gergő (Seishin Dunaszerdahely),
Lády Ramóna, Kulcsár Krisztián, Čajan Dá-
vid (Seishin Nagymegyer), Nagy Dániel,
Sztrányovszky Patrik, Holub Dominik, Bódis
Gergely (Oyama Somorja).

Különdíjak: 
Legharcosabb férfi: Papp Dániel (Főnix

Dojo Várpalota)
Legharcosabb nő: Bakos Virág Orsolya

(Keszegfalva)
Legtechnikásabb fiú: Bajcsi Adrián

(Ekecs)
Legtechnikásabb nő: Varga Hédi (Ekecs)

A polgármester különdíját az ekecsi Ko-
vács Kata Zsófia kapta, aki az előző év-
ben több nemzetközi sikert is elért, de
ezen a versenyen is első helyet szerzett.   

Régiónk két kiváló karate klubjának sikereiről szá-
molhatunk be ezen a héten is. És bár más-más stí-

lust képviselnek, sikereik egyformán jóleső érzéssel
töltik el a sportág kedvelőit régiónkban. 

Ismét a legjobb négy között
Agútai cselgáncsozók klubjának ifjúsági csapata ismét részt

vehet a csapatbajnokság rájátszásában. Erről a Bazinban
megrendezett ifjúsági liga második fordulója döntött, amelyen
a gútai csapat 14 pontot gyűjtött be, így negyedik helyről vág-
hatnak neki a bajnoki címért folytatott küzdelemsorozatnak. A
verseny nehéázségét csak fokozta, hogy valamennyi ver-
senyzőnek minimum hat mérkőzést kellett megvívnia.

A bazini torna eredményei:  
55 kg: 5. Molnár Dávid 
66 kg: 5. Román Sándor és Vajkai Károly 
73 kg: 3. Bartakovics Lajos 
90 kg: 2. Murányi Gábor  

Súlyemelés

Cselgáncs

Patasi a háttérből figyeli (kék felsőben) Mezei gyakorlatát egy
korábbi versenyen  

Hatból hat


