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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. 

Az eléggé hosszúra nyúlt, helyenként nem éppen
tiszta eszközökkel folytatott küzdelem az ekeli hul-

ladéktároló jövőjét illetően a vége felé közeledik. Leg-
alább is annak első fordulója, merthogy vélhetően, az
ügynek még lesz folytatása. Már amennyiben a népsza-
vazás sikertelen lenne, hiszen annak kezdeményezői
ebben az esetben további lépéseket ígérnek céljuk el-
érésének érdekében. 

Folytatás a 3. oldalon

Népszavazás Ekelen
Komáromi Duna-híd, Ipoly-hidak, a Po-

zsony és Mosonmagyaróvár közötti
út szélesítése, valamint egy teherkomp-
járat létesítése Esztergom és Párkány kö-
zött is szerepel a tervek között a magyar
kormány szerint.

A nemzetközi közlekedési kapcsolatok ki-
építésére szolgáló alapból 2014-től Magyar-

országnak mintegy egymilliárd euró áll ren-
delkezésére, mondta el Völner Pál infrast-
ruktúráért felelős államtitkár, a határ menti
együttműködésről rendezett konferencián.

Az egyik legjelentősebb beruházásnak az
új Duna-híd megépítését nevezte Komá-
romnál, melynél a tervek aktualizálására má-
jusban zárul le a közbeszerzési eljárás.

mti

Szlovák-magyar határfejlesztési
ígéretek - Komáromi Duna-híd

Egy késszúrással végzett élettársával

Május 10-én péntek este a 61 éves férfit veszekedés közben szúrta
meg élettársa egy bajcsi tömbházban.  

A čas.sk portál szerint az elkövető szintén 61 éves. Z. Ildikó elmondása
alapján, meg akarta ijeszteni az ittas és agresszív férfit, de a kést egyene-
sen a szívébe döfte. Miután megkéselte, magára hagyta, majd egy óra
múlva vette észre, hogy a férfi már nem lélegzik. A pár három éve élt a falu-
ban, és a szomszédok elmondása szerint sokszor hallatszott veszekedés a
lakásból. Renáta Čuháková Nyitrai kerületi rendőrségi szóvivő elmondta: „ A
nő előzetes letartóztatásba került, ha bűnösnek találják, 20-25 éves sza-
badságvesztésre vagy akár életfogytiglanra is ítélhetik. -ga-, fotó:cas.sk

Bajcs

Nyilvános vitára kérte
fel múlt szerdán Bugár
Bélát, a Híd elnökét, és
Berényi Józsefet, a Ma-
gyar Közösség Pártjá-
nak elnökét a Bumm.sk
hírportál. A pártveze-
tők elfogadták meghí-
vásukat, május 31-én
nagy vita lesz Komá-
romban.

Folytatás a 3. oldalon

Berényi József vs. Bugár Béla

Komáromban vitáznak 
majd a pártelnökök 
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Januári számunkban írtunk arról,
hogy a város közlekedése a

képviselők, a vállalkozók és a
lakosság szerint is egyre át-
láthatatlanabb és egyre ve-
szélyesebb. A városon át-
haladó I/64 számú főút
csaknem 250 méteres sza-
kaszán több hivatal, ven-
déglátó egység, csillag-
vizsgáló, posta, bank és
szupermarket is található.
Naponta több ezer személy-
autó, több száz tehergépko-
csi és kamion keseríti a város-
ban élők mindennapi életét. A
képviselők szerint több szakaszon a
kerékpározók is veszélyeztetik a közle-
kedést.

A főút több szakaszán tiltó táblákat helyeztek ki.
A „Megállni tilos” táblát elsősorban a vállalkozók
átkozzák, szerintük elriasztják az ügyfeleket. Ezek
a táblák kb. 22 intézményt érintenek. Amennyiben
az emberek kiszállnak az autóból és a postára
mennek, vagy pénzt vesznek ki az automatából,
máris közlekedési kihágást vétenek. A táblák ki-
helyezése ellen közel 1200 lakos aláírta a petíciót,
amelyet elküldtek az illetékes hivataloknak.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén Zemkó

Margit polgármester arról tájékoztatta
a képviselőket, hogy a hivatalok

továbbra sem támogatják a tiltó
táblák megszüntetését a Fő

utcán. A kerületi hivatal azzal
indokolta a döntését, hogy
azon az útszakaszon na-
gyon sok kerékpáros és
gyalogos közlekedik, ezért
a tiltó táblák kihelyezése
biztonságos, mivel lassít-
ják a közlekedési forgalmat.

A 2010-es év második felé-
ben az említett útszakaszon

öt közlekedési baleset történt,
ami a második legtöbb közleke-

dési baleset volt a járásunkban. Ami-
óta kirakták a „Megállni tilos” táblát, nem

történt ezen a szakaszon közlekedési baleset. A
hivatalok szintén megjegyezték, hogy az útsza-
kasz közelében található két parkoló nem volt kel-
lőképpen kihasználva.

A testületi ülésen ismét hosszas vita alakult ki
a témával kapcsolatban, de döntés nem született.
Szó esett egy közlekedési hatástanulmány kidol-
goztatásáról is, végül ezt feleslegesnek tartották,
mivel ez a tanulmány nem oldaná meg a város Fő
utcájának közlekedési forgalmát. Sőt, a kidolgoz-
tatása 1770 euróba kerülne a városnak. 

(miriák)

Május 10-én Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete a
Regio Comorra és a Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének

meghívására Komárom vendége volt. A késő délutáni órákban a nagy-
követ az Újvár felújított Lőporraktárában a megjelent szépszámú ér-
deklődő kérdéseire válaszolt. Felvezető előadásában és a válaszadás
során Balogh Csaba kitért Magyarország külpolitikai helyzetére és a
magyar-szlovák államközi kapcsolatok alakulására a budapesti kor-
mányváltás óta eltelt három évben.

Meglátása szerint az elmúlt időszakban az Unió felől Magyarországra ne-
hezedő diplomáciai nyomás főként gazdasági hátterű, a második Orbán-kor-
mány gazdaságpolitikai lépései sok esetben keresztezik az Unió döntéshozó
szerveire nagy befolyással lévő multinacionális cégek profitmaximalizáló
szándékait. Az elmúlt időszak felerősödött támadásai a nagykövet értékelése
szerint a rezsicsökkentéssel magyarázhatók, amely sérti a kilencvenes évek
elsietett privatizációja óta külföldi tulajdonú energiaszolgáltatók érdekeit. A
Magyarországgal szembeni támadások másik oka elsősorban ideológiai
hátterű, hiszen az Orbán-kormány elkötelezett a keresztény, konzervatív ér-
tékek mellett, a sokszor hangvételében is durva kritikákat ennek megfelelően
Brüsszelben az eltérő eszmeiségű pártcsaládokhoz tartozó képviselők fo-
galmazzák meg.

A rendezvény második felében a nagykövet a magyar-szlovák államközi
kapcsolatokról beszélt. Megállapította, hogy az elmúlt években számszaki-
lag is látványosan bővültek a bilaterális gazdasági kapcsolatok, de még min-
dig nagy tartalékok vannak ezen a területen. Balogh Csaba kitért arra is,
hogy a szlovák nemzet gondolkodásmódjában, kulturális gyökereiben a
Kárpát-medence népei közül a legközelebb áll a magyarhoz, emiatt a két nép
közötti konfliktusok különösen fájlalhatók, hiszen hátráltatják a két ország kö-
zös érdekét szolgáló együttműködést. A nagykövet értékelése szerint a két
ország viszonyát terhelő kérdéseket sem szabad elhallgatni, személyesen
is fontosnak érzi, hogy a felvidéki magyarokat ért sérelmek a politikai köz-
beszéd részét képezzék.

Az MKP és a Regio Comorra által szervezett beszélgetéssorozat június 4-
én folytatódik. A szervezők ez alkalommal az Újvár Lőporraktárában Csáky
Pált látják vendégül, aki Fehér Istvánnal, Czíria Attilával és Petheő Attilával
beszélget majd a felvidéki magyarság jövőjéről. Kolek Zsolt

A magyar-szlovák kapcsolatokban
még számos kihasználatlan 

lehetőség van

Szombaton Nagyszigeten a HÍD együttműködés pártja Gútai Klubja
kezdeményezésében csapatépítő és kapcsolatteremtő céllal tar-

tottak járási jellegű találkozót Bugár Béla részvételével. 

A HÍD elnöke egyebek mellett arra mutatott rá, hogy nem élünk kellőkép-
pen a már adott kisebbségi nyelvhasználati jogainkkal. Hangsúlyozta: „Le-
gyünk öntudatos magyarok Szlovákiában és kivívott jogainkat a mindenna-
pok gyakorlatában is szélesebb körben használjuk”. Kérdésekre válaszolva
elmondta, e jogok közé tartozik a vasútállomások és vasúti megállóhelyek
kisebbségi nyelvű megjelölésének lehetősége is. A HÍD ezért  törvényter-
vezetet nyújtott be a parlamentbe annak érdekében, hogy a vasúti helység-
névtáblák régóta húzódó ügyét ténylegesen is előremozdítsa. Kiemelte:
szakmailag megalapozott javaslatról van szó, amely a törvényhozásban
most kerül első olvasatba. Bugár Béla sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy a HÍD jogbővítési kezdeményezése kapcsán az MKP a konstruk-
tív hozzáállás helyett ismételten a destrukciót választotta. Hangsúlyozta, hogy
örülnének, ha a közélet különböző szereplői nem akadályokat gördítenének,
hanem együtt azon dolgoznának, hogy a kisebbségi jogok bővíthetők és ér-
vényesíthetőek legyenek.

A találkozón időszerű politikai helyzetértékelés, a pártépítéssel  és szocio-
 lógiai kédéskörökkel kapcsolatos előadások hangzottak el, és ötletbörze ke-
retében eszme- és tapasztalatcsere tette értékessé a hagyományteremtőnek
szánt rendezvényt. -r-

Élünk-e kivívott jogainkkal?

Nem szüntetik meg a tiltó táblákat

Folytatás az 1. oldalról
Az ekeliek ez év június 1-jén, szombaton járulnak tehát az

urnákhoz, hogy a következő kérdésre igennel vagy nemmel
válaszolva kinyilvánítsák véleményüket: 

„Egyetért ön azzal, hogy Ekel Község vagyona, neve-
zetesen a szeméttelep és az Ekeltour Kft. maradjon tar-
tósan a község száz százalékos tulajdonában, és hogy
legyen kizárva az eladásuk és bérbeadásuk?” 

A népszavazás kezdeményezői huzamosabb ideje küz-
denek egy befektető bevonulása ellen, aki a helyi hulladék-
tároló mellett biztosítaná a kommunális hulladék-szeparálá-
sát, miközben ezzel 30 helyi lakosnak is munkahelyet bizto-
sítana. A hulladék szétválogatása és elszállítása egyben
azt is jelentené, hogy belátható időn belül a jelenlegi, most
már igencsak nagyra nőtt lerakat is eltűnne a föld felszíné-
ről. A beruházás ellenzői azzal érvelnek, hogy nem kizárható
különböző veszélyes hulladékok Ekelre való szállítása sem,
ami veszélyeztetné a lakosság egészségét. A beruházó ter-
veiben viszont az szerepel, hogy kizárólag Ekel Községből,
illetve annak 15 kilométeres körzetéből szállítanák a kom-
munális hulladékot újrahasznosításra. 

Marad tehát a legdemokratikusabbnak látszó megoldás, a
népszavazás. És hogy az ekeliek bölcsen döntenek-e, avagy
hosszabb távra kiterjesztik a már létező problémát, csak
rajtuk múlik. -böröczky-

Népszavazás Ekelen 

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastupi-

teľstva v Iži č. 45/2013 zo dňa 8.4.213  v súlade
s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších pred-
pisov obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvý-
hodnejšie podmienky prevádzkovania sociálno-
hygienických a informačných unimobuniek 
umiestnených na inundačnom území Dunaja v
katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne. (Mo-
bilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov). 

Súťažné podklady a informácie sa budú
poskytovať na základe písomnej žiadosti na
adrese obstarávateľa od 20. 5. 2013 v pracov-
nom čase.

István Domin, starosta obce

IZSA KÖZSÉG
Hereföld út 315, 946 39 Izsa

Az Izsa-i Önkormányzat  45/2013 sz. határo-
zata, valamint a Tt. 513/1991  sz. törvényének
281 – 288 paragrafusai értelmében nyilvános
versenytárgyalást hirdet

a Duna-parton elhelyezett információs és
szociális kioszkjainak bérlet formájában tör-
ténö üzemeltetésére.

A versenyfeltételek írásos kérvény benyújtá-
sával igényelhető a Községi Hivatalban a fenti
címen 2013. május 20-tól munkaidőben.

Domin István, polgármester

Ógyalla

Ajövő évtől kezdve kötelezően regisztráltatniuk kell
magukat a lakosság-nyilvántartóban azoknak a szlo-

vák állampolgároknak, akik 90 napnál hosszabb időre
utaznak külföldre. Az intézkedés az idén júliustól hatályba
lépő lakosság-nyilvántartási törvénynek a része, amelyet
csütörtökön hagyott jóvá a pozsonyi törvényhozás. 

A jogszabály módosítása alapján 2014 januárjától min-
den szlovák állampolgár köteles előzetesen bejelentést tenni
külföldi utazási szándékáról, ha annak feltételezett időtar-
tama meghaladja a 90 napot. Amennyiben ezt az állampol-
gár a lakhelye szerinti lakosság-nyilvántartó irodában nem te-
szi meg, az új jogszabály szerint szabálysértést követ el, ami-
ért pénzbírság szabható ki. „Meggyőződésem, hogy az ál-
lamnak aktuális adatokkal kell rendelkeznie az ország lako-
sairól“ - mondta a törvény elfogadását megelőző vita során
Robert Kaliňák szlovák belügyminiszter. mti

Kötelező lesz bejelenteni
a 90 napot meghaladó
külföldi tartózkodást

A Csemadok Városi Szervezete és a Református Egyház
Nőegylete Őseink öröksége címmel kiállítással egybekö-

tött előadást szervez a komáromi szekeresgazdákról.
Előadó: Farkas Gáspár, kései szekeresgazdautód, 

egyházgondnok.
Időpont: 2013. május 23, csütörtök, 17.00 ó.

Helyszín: Csemadok székház, Komárom, Kossuth tér 3.

Sokan találgatják, hogy
mi készül a Billa áru-

ház melletti területen, ahol
pár napja indult meg nagy
ütemben az építkezés.
Voltak, akik egy gyorsét-
terem-láncra tippeltek,
azonban a valóság egy ki-
csit más.

A jelentős méretű építke-
zési területen két komáromi
vállalkozás fogott össze,
hogy egy új, háromszintes
üzletközpontot építsen fel.
Az épület alá mélygarázsok
is kerülnek, továbbá kéteme-
letes lesz az üzletrész. Az
egyik befektető a belvárosi
Šeko Shop, amely a tervek
szerint a Klapka térhez kö-
zeli üzleteit költöztetné át az
új épületbe. A másik befek-
tető a Com-Klima, amely el-
sősorban bérbeadásra
szánja az üzlethelyiségeket.
A tervek szerint kisebb bol-
tok, kávézó és pizzéria is lé-
tesülhet az új áruházban. Az
üzlethelyiségek összterülete
eléri a 2700 m2-t.

Az új áruház tervei az Eu-
ronics névvel futnak egye-
lőre, de a név még nem vég-
leges. Lehet, marad ez, de
lehet, egy teljesen új nevet
választunk, ez a következő
hónapban fog eldőlni - tud-
tuk meg Ondrej Šebentől, a

Šeko Shop áruház tulajdo-
nosától. Az építkezés befe-
jezése az év végére, de-
cember-januárra van ter-
vezve, ha minden megfelelő
ütemben halad, akkor az
áruház a karácsonyi vásárát
már oda szervezi. A Šeko
Shop ezzel jelentős bővíté-
sen esik át, mivel a belvá-
rosi közel 600 m2-es terület-
ről egy 1300 m2-es területre
költözik, így a kínálata is bő-
vül. Bemutatótermeket is ter-
veznek az új épületbe, de
egy új Orange boltot is nyit-
nak.  Az egész hétvégén vár-
ják majd a vásárlókat.

Ondrej Šeben elmondása
szerint azért szükséges a
költözés, mivel a parkolási
lehetőségek nehezítették a
sokszor tetemes méretű
elektronikai termékek vásár-
lását a belváros szívében.

Az új területen 9 kinti parkoló
lesz, továbbá 31 autónak ad
helyet a mélygarázs. A há-
rom szint között lift segíti a
vásárlást. A jelenleg működő
Šeko Shopok megszűnnek,
az üzlethelyiségek vagy el-
adásra, vagy bérletbe kerül-
nek. 

Kérdésünkre, hogy lesz-e
McDonalds az adott épület-
ben, nemleges választ kap-
tunk. Korábban valóban ér-
deklődött a gyorsétterem-
lánc, hogy megvennék a te-
rületet, azonban irreálisan
alacsony összeget kínáltak -
árulta el a részleteket Šeben.

A Šeko Shop első boltja
1991. december 12-én nyi-
totta meg kapuit. Családi vál-
lalkozásként jött létre Lýdia
Šebenová és Ondrej Šeben
vezetésével. 

(b)

Új elektronikai nagyáruház nyílik 
Komárom belvárosában

Komáromban a Vasút
utcán élők már több

éve petíciókkal és leve-
lekkel árasztották el a vá-
rosi hivatalt, mivel a la-
kóházuk előtt lehetetlen
volt a parkolás, valamint
egy kis esőzés után a
pincék megteltek vízzel.
Úgy néz ki, ez a prob-
léma most megoldódott,
mivel a városvezetés
„makadám“ kövekkel,
egy új parkolót alakított
ki az ott lakók legna-
gyobb örömére. ssy

Szóval - képpel

Folytatás az 1. oldalról
A hírportál nyílt levélben fordult a pártel-

nökökhöz, egy közöség előtti, nyilvános vi-
tára hívta őket a szlovákiai magyarok hely-
zetéről, aktuális kérdésekről, a magyar me-
gyei érdekképviselet sorsáról.

Semleges terepet, és a demokratikus vita
újszerű módját kínálták fel a pártvezetők-
nek, akiket az utóbbi években nehéz volt le-
ültetni egy asztalhoz. Bugár Béla és Berényi
József gyorsan reagált a megkeresésre,
mindketten elfogadták a meghívást.

A vita helyszíne Komárom lesz, nyilvános
helyen, közönséggel – a város az egyik leg-
nagyobb magyar közösségnek ad helyet, és
több fontos intézmény is itt található. A be-
szélgetést élőben közvetíti majd az interne-
tes felület, szabadon átvehető, beágyazható
platformon, így a vita súlya még nagyobb
lesz - ebben együtműködést ígért az Új Szó
és a Szabad Újság is.

„A pártelnökökkel a pozitív visszajelzés
után rövid időn belül sikerült egy elfogad-
ható időpontot találni, május 31 felelt meg
mindkét fél számára“ - mondta el Finta Márk
a Bumm.sk főszerkesztője. „A helyszín ese-
tében a Selye János Egyetemre gondoltunk,

mivel ott adottak a technikai feltételek az élő
közvetítésre, továbbá a semleges és a vita
súlyához megfelelő terep“ - tette hozzá a hír-
portál főszerkesztője. Az egyetemhez az ez-
zel kapcsolatos kérvényeket a hét elején 
jutatták el. 

A demokratikus, interaktív jelleget tovább
erősíti az, hogy a három kérdező moderátort
egy nyilvános szavazáson választaná meg a
szlovákiai magyar közösség. „Újságírók és
más közéleti személyiségek közül választ-
hatnak majd az érdeklődők egy közösségi ol-
dalon, így garantált a teljesen demokratikus
és átlátható döntés. Ezen túl a vita során az
interneten keresztül is lehet majd kérdéseket
feltenni, amelyek a lehetőség szerint a vita
végén kerülnek sorra“ - mondta el a részle-
teket Finta Márk főszerkesztő.

A két pártelnök eddig nagyon ritkán ült
nyilvánosan egy asztalhoz diskurálni, koráb-
ban több esetben hiúsult meg az eszme-
csere az egyik, vagy a másik fél kifogásai mi-
att. Komáromban ez lesz az első alkalom,
hogy a két párt vezetője egy nyilvános vitán
találkozik. A közvetítés több felületen elér-
hető lesz, de a nyilvánosság számára a rész-
vétel is nyitott. d

Berényi József vs. Bugár Béla
Komáromban vitáznak 
majd a pártelnökök
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Speciális felállásban adott remek kon-
certet a komáromi Wake Up Day

nagyszínpadán a United együttes. Pély
Barnabás énekes, gitáros, Mits Gergő
basszusgitáros és Kottler Ákos dobos
állt a közönség elé. Fellépésük előtt Pély
Barnabással beszélgetett riporterünk ba-
juszról, slágerekről, harmincpluszos élet-
érzésről.

► Megint úton a United?
- Egyfolytában koncertezünk Magyaror-

szágon. Kialakult egy rajongóbázis, mely-
nek tagjai kötődnek hozzánk. Gyermekeik
születtek, sőt már tizenévesek. Tavaly is
olyan koncertjeink voltak, ahová 30-tól 50
és 10-től 14 éves korú közönség jött. Érez-
zük, hogy nem nagyon tudják az emberek,
mi van mostanában a Uniteddel. Emiatt vál-
laltunk fel egy nagyobb médiaszereplést.

► A Tegnap még más voltál című új
számmal indultatok A dal című Euroví-
ziós válogatóműsorban. Milyen érzés volt
olyan zsűri elé állni, melynek tagjait an-
nak idején, a Megasztárban még te zsű-
rizted?

- Nem versenynek, hanem olyan médium-
nak tartom A dalt, ahol a zeneszerzők, a
művészek megmutathatják a dalaikat. Az
más kérdés, hogy Magyarországon a pro-
fesszionális zenészeknek, akik már több év-
tizede játszanak, nincsenek fórumaik. A ze-
necsatornák például valóságshow-kat sugá-
roznak. Úgy éreztem, hogy egy kicsit pará-
zott is tőlünk A dal zsűrije, amit tökéletesen
megértek. Nem mertek rosszat mondani…

► Sőt! Walkó Csaba megjegyezte, jól
áll a D’Artagnan-bajusz.

- A D’Artagnan-bajusz nagyon fontos, hogy
az ember beazonosítható legyen. Régóta
van bajuszom. Azt hiszem, meg is tartom.

► Az ének iskolája sztár-tantestületé-
ben hallgattad,
amint Farkas
Zsolti a Keserű
méz című slá-
gert énekelte.

- Az ének iskolája jópofa műsor. Kicsit ne-
hezményeztem, hogy nem hívtak tanárnak,
de végül is a tantestületben helyet kaptam.
Odafigyelünk, hogyan fejlődnek a gyerekek.
Jó érzés volt, amikor hallottam, hogy a Ke-
serű mézet gyakorlatilag ugyanolyan jól elé-
nekli egy kisfiú. Csak biztatni tudtam.

► Egyik dalotok címével kérdezem. Ki-
nőttetek a tegnapokból?

- Szerintem már akkor kinőttünk a tegnap-
jainkból, amikor elkezdtük a United zene-
kart. Fontos, hogy a megszerzett tapaszta-
latokat a művészetedbe, a dalaidba tedd.
Harmincpluszosan azt kell mondanom, van
egy csomó dolog, amit már másképp fogal-
mazok meg. Az a jó, ha az ember minden
generációs pillanatában hiteles tud maradni.

► 2008-as „www.united.hu” című albu-
motokat bárki letölthette.

- Akkor ért az ingyenes letöltés olyan
szintre, hogy nem volt érdemes albumot ki-
adni. Elsőként Magyarországon feltettük a
netre, és 50 ezren letöltötték. Nem csiná-
lunk ebből rendszert. Nem azt akartuk
üzenni, hogy ez a produktum nem értékes,
hanem éppen azt, hogy nem kéne folytatni
az ingyenes letöltéseket.

► A Hangerő című tévéműsor sok dalt
őriz.

- Fontosnak tartottam, hogy a jelenlegi ve-
zető zenekaroknak legyen olyan anyaguk a
Magyar Televízióban, amihez időről időre
hozzányúlhatnak a tévések, így hosszú tá-
von fennmaradhatnak azok a dalok, amiket
alkottak. Éppen jókor voltam jó helyen. Zenei
vezetőként megpedzettem, mi lenne, ha ké-
szítenénk egy olyan műsort, hogy a zene-
karok bejönnek a stúdióba, és ott adnak
színvonalas koncerteket.

► A United slágerei közül melyik a ked-
venced?

- A Mondd még és a Keserű méz.
► Az idén lesz új United-album?
Nem hiszünk a nagylemezekben. Dalok-

ban hiszünk, amiket megszeret a közönség.
Az emberek a slágereket akarják hallani, ami
nem azt jelenti, hogy nem akarunk mást ját-
szani. Nekünk nem kell újraépíteni a kap-
csolatunkat a közönséggel. Valami olyat kell
csinálni, ami ehhez a kapcsolathoz hozzá-
tesz. A Tegnap még más voltál című dal mel-
lett még két számunkhoz készítünk majd vi-
deoklipet. Reméljük, azok is tetszeni fognak.

Bárány János

Pély Barnabás csak a Deltának

Dalokban hiszünk, amiket
megszeret a közönség Atavaszi és nyári időszakban a napi híradások rend-

szeresen adnak hírt kisebb-nagyobb erdőtüzekről. A
tüzek által nemcsak a faállomány, hanem a teljes erdei
életközösség veszélyeztetett. A tűz pusztítását köve-
tően – annak típusától és mértékétől függően – az erdei
ökoszisztéma csak hosszú idő alatt képes regenerá-
lódni.

A Komáromi Járási Tűzoltóparancsnokság az erdőtüzek
védelme érdekében felhívást intézett járásunk településeihez
és lakosságához, mivel a tavaszi hónapokban évente jelen-
tős anyagi és környezeti károk keletkeznek a különböző er-
dőtüzek alkalmával.

Az elmúlt évben hazánk területén 510 erdőtűzhöz riasz-
tották a tűzoltókat. Három személy megsérült a tüzek során,
egy tűz emberéletet is követelt. 2010-ben 119, 2011-ben 259,
2012-ben 510 erdőtűz volt Szlovákia területén. Az anyagi kár
– 119, 410 és 793 ezer euró.

Az erdőtüzet több tényező befolyásolja, illetve idézheti
elő. Leggyakrabban az emberi gondatlanság kelti életre,
mint például a cigarettacsikk eldobálása vagy a tiltás ellenére
történő tábortűz-gyújtás.

Kiemelkedően súlyosbító hatású a rendkívüli meleg és
szárazság, amely előreláthatóan az elkövetkező években is
tartósan fogja érinteni a Kárpát-medencét. Egyes kutatók
szerint szárazsági hullám figyelhető meg a területen. Ha
mindez így lesz, akkor két eső közti szárazságban sajnos
számítanunk kell erdőtüzekre, amely nem kíméli sem az
őshonos (fehér nyár, boróka), sem a telepített (akác, fenyő-
félék) erdőket. Az erdőben kialakuló koronatüzek nemcsak
a teljes növényzetet semmisítik meg (fákat, cserjéket, lágy-
szárúakat), hanem sok élőlény sem tud elmenekülni a tűz
elől.

Közvetett módon tehát a változó klimatikus viszonyok is ha-
tással vannak az erdőtüzekre. Egyrészt megnő a tűzveszé-
lyes időszakok hossza, másrészt a keletkező erdőtüzek sok-
kal intenzívebben égnek, nehezebb őket eloltani. Tekintettel
arra, hogy a tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk, az er-
dőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafi-
gyelés. (miriák)

Legjobb védekezés 
az odafigyelés

- 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
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Inspirációk 
a Limes Galériában

Két Bősön élő képzőművész, Bott
Maya és Szamaránszky Emőke tárlata
várja a szép festmények kedvelőit a Li-
mes Galériában. „Nagyszerű dolog, ha
két alkotó egymás mellett dolgozhat” –
hangsúlyozta a megnyitón Farkas Ve-
ronika művészettörténész. Mert a két
tehetséges festőnő közös műteremben
hozza létre műveit. Bott Maya elősze-
retettel használ képein csigavonalat, az
áldás és a jóra fordulás jelképét. Sza-
maránszky Emőke, fiatal kora ellenére,
már tud egyet s mást a világról; az ő
műveiben ott a misztikus üzenet. És
üzenetet közvetíteni a mai technokrata
világban – ahogy Farkas Veronika fo-
galmazott – nem is olyan könnyű dolog.
Az Inspirációk című kiállítás június 2-áig
tekinthető meg a Limes Galéria falain.

Kép és szöveg: (báj)
Szamaránszky
Emőke, Bott Maya

AGútáért Polgári Társu-
lás egy merész ötlet-

től vezérelve, a szabad-
időközpont udvarán egy
kemencét építtetett, ame-
lyet bárki használhat. A
részletekről Halász Bélát,
a polgári társulás elnökét
kérdeztük. 

„Társulásunk fő feladatá-
nak tartja a hagyományápo-
lást és közösségépítést,
ezért is vágtunk bele a ke-
mence építésébe. Vass Zol-
tán kemenceépítő felügye-
lete és irányítása alatt három
személy (Bartánszky Péter,
Rigó Jenő és Marosi Attila)
segítségével épült meg, va-
lamint a segítők el is sajátít-
hatták a kemenceépítés for-
télyait, melyről egy oklevelet
is aptak. Természetesen sok
támogatónk is akadt: Finta
Zoltán, a szabadidőközpont
igazgatója biztosította a szál-

lást a kemenceépítőknek és
a helyszínt az építéshez. A
Kicsindi család az étkezte-
tést állta, a Harsányi család
pedig a téglát adta“ - mondta
az elnök.

Az elkészült kemencében
tésztaféléket, kocsonyát,
egytálételeket, csülköt és
egyéb ízes finomságokat le-
het készíteni. A kemencében
készített ételeknek teljesen
más az ízük, kevesebb ener-
giával ízletesebb, zsírszegé-
nyebb ételek készíthetők. A
társulás a jövőben az asszo-
nyoknak lepény- és kenyér-
sütő tanfolyamot is indítana.

Halász Bélát a Gútáért
Polgári Társulás jövőbeni
terveiről is kédeztük: „Ami a
társulás távlati terveit illeti,
június 1-jén gyereknapot
szervezünk a gútai csalá-
doknak, június 9-én Wass
Albert estet Rékasi Károly

előadásában, június 13-a és
30-a között a városházán
lesz látható a Nyelvében él a
národnostná menšina kiállí-
tás, befejezzük az Új utcai
játszóteret, és az ősz folya-
mán egy jótékonysági kon-
certet szervezünk a többi
szervezettel összefogva a
sportcsarnok zuhanyzóinak
felújításáért. Természetesen
ugyanúgy folytatjuk a harcot
a kétnyelvűségért és a ma-
gyar feliratokért“. szt

Elkészült a kemence Gútán

Végre van játszóterük az egyházi ovisoknak is

Az egyházi óvoda felé sétálva szembe-
tűnt, hogy új falétesítmények körül ját-

szanak a gyerekek. Érdeklődtünk tehát, mi-
féle új játékokkal bővült az óvoda, minek
örülhetnek újabban a gyerekek. Az óvónéni
elmondta, hogy az egyik ovis kisfiú édes-
apja adományozta ezt a játszóteret a gye-
rekeknek.

„A Szülői Tanács gyűlésén többször szóba
került egy játszótér szükségessége az intéz-
ményben, és mivel fiam is ide jár, úgy gondol-

tam segíthetek a megvalósításban” – mondta
a neve elhallgatását kérő felajánló. „Akkor még
arról volt szó, hogy keresünk támogatókat a ki-
vitelezéshez és közös erővel fogjuk megol-
dani. Mivel jópár hónap eltelt azóta, úgy gon-
doltam, nem várok a szponzorokra, hiszen itt a
jó idő és gyerekeknek játszani kell valahol. Ké-
szítettem mászókát, várat csúszdával, hintát,
rönkmozdonyt vagonokkal, koordinációfej-
lesztő rönköket stb”.

„Annál nagyobb öröm nem kell számomra,
mint amikor látom a kis lurkókat, amint kacagva
játszanak az általam készített játszótéren”.

csóka

Gúta

Átvette Gúta Város Díját 
a Gyöngyhajú lány szerzője
Gúta Város Önkormányzata még

2008-ban Pro Urbe-díjat adomá-
nyozott a csallóközi kisváros egyik
legismertebb szülöttjének, Dr.
Adamis Anna művésznőnek. Az
idén 70 éves legendás dalszöve-
gíró hazalátogatására és az ün-
nepélyes díjátadásra közel öt év
után, ez év május 16-án került sor.

Adamis Anna 67 év után először láto-
gatott hivatalos minőségben szülővárosába,
Gútára. Magánlátogatáson is utoljára 12 éves
korában járt a városban. A meghívás már min-
denképpen időszerű volt, hiszen a még 2008-
ban megítélt város díját azóta sem sikerült
ünnepélyes keretek között átadni a művész-
nőnek, aki most Németh Nyiba Sándor sport-
edző, rádiós műsorvezető, zenész társasá-
gában érkezett és a város elöljáróival töltött el
egy fél napot a városban. A művésznőt elő-
ször Gúta polgármestere, Horváth Árpád fo-
gadta a városi hivatalban. Ezt követően egy kis
városnézés után az Adamis családra vissza-
emlékező gútai polgárokkal való beszélgetés
következett. Az első hivatalos program az ün-
nepélyes faültetés volt 17 órakor a város főte-

rén majdan kialakuló „Hí-
rességek parkjában”. A

faültetést a Gut Band
zenekar vidám ze-
neszóval vezette
fel, majd Adamis
Anna gondolatai
hangzottak el

Domján Mónika ver-
ses tolmácsolásában.

Az ünnepélyes díjáta-
dásra a gútai Városi Művelő-

dési Központban került sor. Az ünnepi műsor
előtt az Adamis család gútai éveiről egy kis ri-
portfilmet tekinthetett meg a publikum. Ezt kö-
vetően Gúta Város Díját a város hírnevének
öregbítéséért, ill. kiemelkedő művészi mun-
kája és elkötelezett emberi magatartása elis-
meréseképpen Adamis Annának a város pol-
gármestere, Horváth Árpád adta át. A mű-
vésznőt saját versével Németh Nyiba Sándor
is köszöntötte. Az „Életem lemeze” című, Ada-
mis Anna alkotásaiból válogató, élőzenés, iro-
dalmi műsorban az Alma Art művészeti együt-
tes zenekara és szólistái, valamint a Kis-Duna
Menti Rockszínház művészei léptek fel.

Mayer János
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Nagymegyer
Bátorkeszi

Sport és remény
Anagykeszi Reménység Reszocializá-

ciós Otthon egy 40x20 méter méretű
többfunkciós sportpályát építettett meg. A
támogató, a ČSOB nadácia (CsKB Alapít-
vány) 2999,50 eurót biztosított az építő-
anyag megvételére, a munkát pedig – a sok
köbméter föld megmozgatását, a betono-
zást, a konstrukcióval járó minden szere-
lést-mázolást – az otthon lakói-kliensei vé-
gezték. Szenvedélybetegekről – alkohol-,
kábítószer- és játékautomata-függő férfiak-
ról – van szó, akik hosszú távú kezelésen
vesznek itt részt, hogy azután (újra) felelő-
sen tudjanak élni a családjukban és a kör-
nyezetükben.

A terápia a Re-
ménységben sokrétű. Értékes összete-

vővel bővült most: focira, kézi- és röplabdára
nyílik lehetőség itt helyben. Beépülhet így kli-
enseik életstílusába a szabadidő hasznos el-
töltésének ez a formája, másrészt közösségi
rendezvények helyszínéül is szolgál majd a
pálya. A testmozgás mellett a függőség kiala-
kulásának megelőzéséről, illetve a már meg-
levő problémák kezeléséről is szólni fognak a
programok, melyekre klienseink hozzátarto-
zóit, valamint iskolák diákjait és tanárait várják. 

Hírt adhatunk még egy további sikeres pá-
lyázatunkról: szintén most újíthatjuk föl terüle-
tünkön a külső villanyvezetéket. Az elörege-
dett hálózattal nem gondolhattunk kis gazda-
ságunk fejlesztésére. Az infrastrukturális vál-
tozás viszont lehetővé teszi, hogy a növény-
termesztésben ezután ne csupán önellátásra
törekedjünk, hanem értékesítésre is. Projek-
tünket a Nadácia Granvia (Granvia Alapítvány)
támogatja 15 000 euróval. 

Hálásak vagyunk mindkét adományozónk-
nak. Köszönjük, hogy ők is érdemesnek tartják
áldozni azokra, akik bajban vannak, de változ-
tatni szeretnének. Sz.K.

Az elnevezés mindegy, a lényeg az, hogy minden
közösség rendelkezésére kell állnia egy olyan épü-
letnek vagy helyiségnek, amely alkalmas arra, hogy
a közösség tagjai ott különféle alkalomból össze-
gyűljenek akár megünnepelni egy jeles eseményt
vagy különféle rendezvényeken részt venni, ame-
lyek keretein belül építhetik kapcsolataikat rokonaik-
kal, barátaikkal vagy akár új kapcsolatokra tehetnek
szert. E két dolog megemlítésével korántsem merí-
tettük ki egy közösségi ház (értsd: a közösség ren-
delkezésére álló épület, az elkövetkezőben így kerül
említésre) fogalmát.

Mire szolgál még egy közösségi épület avagy he-
lyiség? Rengeteg mindenre! Vegyük talán sorra,
kezdjük a közösség fiatal tagjaitól. Úgy gondolom,
hogy egy közösségnek tenni kell azért, hogy a fia-
taljai jól érezzék magukat az adott településen, hi-
szen a fiatalokban bontakozik ki a jövő. A fiatalok
számára is rengeteg lehetőséget nyújt egy közösségi
épület, hiszen otthont ad egy ifjúsági klubnak, ahol a
fiatalok nyugodt és biztonságos körülmények között
tölthetik el szabadidejüket. 

Az óvodások és az iskolások előadásainak is teret
nyújt egy közösségi épület. Szülők és nagyszülők, ro-
konok és barátok nézhetik meg a legkisebbek és na-
gyobbak előadásait vagy a pedagógusokét.

A közösségi épület egyes helyiségei teret biztosí-
tanak különféle próbatermeknek is, például modern
tánc, néptánc vagy páros tánc, vagy akár színtársu-
lati próbáknak és előadásoknak is otthont ad.

A fiatalok után nézzük a felnőtteket, akik szívesen
vennének részt különféle képzéseken, információval
szolgáló előadásokon, vagy a fiatal párokat, akik há-
zasság előtt állnak és egy megfelelő helyet keresnek
a lakodalmukra. Kiváló lehetőséget nyújt nemcsak la-
kodalom, de egy-egy bál megrendezésére is. 

Amennyiben az adott közösségben működnek
egyesületek, társulások, kézimunka körök, otthonra
találnak a közösségi épület egyes helyiségeiben. 

Egy közösségi épület helyet ad egy könyvtárnak,
esetleg számítógépes teremnek is. 

Az idősebb lakosok is sok örömüket nyerik egy kö-
zösségi ház nyújtotta lehetőségekben. Különféle ha-
gyományőrző rendezvények keretein belül megoszt-
hatják tudásukat, tapasztalataikat a fiatalabb lakos-
sággal. Lehetőség nyílik beszélgetőestek, olvasóestek,
teadélutánok, vagy akár nyugdíjas bálok megrende-
zésére is az idősebbek számára. Úgy gondolom, fon-
tos, hogy az idős lakosok számára is igényes szabad-
idős tevékenységeket tegyünk elérhetővé, hiszen ál-
taluk öröklődik át a múlt, és általuk gazdagodik társa-
dalmunk, hiszen a múlt értékeit a jelen viszi tovább.

Egyes közösségi épületek konyhával is rendel-
keznek. Egy közösségi ház ilyenfajta kihasználása is
rengeteg lehetőséget hordozhat magában. Biztosítja
a lakosság étkeztetését, az iskola, óvoda alkalma-

zottainak és tanulóinak ebédjét, a szociálisan rá-
szorulóknak segítséget nyújt.

Az idáig felsorolt dolgok csak a legfontosabbak vol-
tak, biztos vagyok abban, hogy egy közösségi épü-
letet még nagyon sok más értékes és értelmiségi
eseményre, rendezvényre fel lehet használni. 

Láthattuk tehát, hogy milyen pozitívumokat hordoz
magában egy közösségi épület, amelyet nevezhe-
tünk akár kultúrháznak, akár szabadidő központnak,
akár művelődési háznak vagy akár faluháznak is. Mi
a teendő abban az esetben, ha egy közösségnek

nincs ilyen épülete? Feltehetjük a kérdést, hogy a mai
világban megengedheti-e magának egy közösség,
hogy ne legyen egy olyan épülete, intézménye,
amely a lakosok érdekeit szolgálja. Úgy gondolom,
hogy ebben az esetben mindenképpen nemleges vá-
laszt tudunk csak adni. Azonban mit tegyen egy kö-
zösség, ha nem áll a rendelkezésére egy ilyen kö-
zösségi ház? Ez a jelentős probléma áll fenn ese-
tünkben is, Hetény községben. Sajnos egykori cso-
daszép kultúrházunkat elveszítettük 1997-ben egy
pusztító tűz alkalmával. Azóta sem tudtuk ezt a je-
lentős hiányt pótolni. A község rendelkezésére áll egy
olyan félkész épület (lásd az iskola melletti napközis
épület), ami alkalmas közösségi háznak, természe-
tesen befejezés (átépítés és felújítás) útján. Az ehhez
szükséges anyagi javak egy részét szeretnénk a kö-
zeljövőben pályázati úton elérni. Egy sikeres pályá-
zat önmagában még kevés lenne céljaink elérésére.
A siker érdekében, közösségünkért, igyekszünk
megtenni a legtöbbet. Amennyiben, Tisztelt Olva-
sók, lenne Önök közt olyan, aki érdemileg is hozzá
tud járulni nemes célunkhoz, szívesen fogadjuk, ha
azonban mint építész tudna a segítségünkre lenni, az
is hatalmas siker lenne számunkra. Ha valaki indít-
tatást érez a segítségre, kérem, keressen meg. A
szerkesztőségben az e-mail címem és a telefonszá-
mom elérhető.

Adott egy olyan lehetőség, amiért érdemes har-
colni. Mint önkormányzati képviselő és a kulturális bi-
zottság elnöke szívügyemnek tekintem a közösségi
ház létrehozását, hiszen ez valóban községünket,
községünk lakosait szolgálná a jövőben.

Úgy gondolom, fontos a jelen időben, hogy legyen
egy olyan hely, ahol megélhetjük közösségi szük-
ségleteinket. Egy olyan hely, ahol lehetőség van
arra, hogy együtt közösen beszélgessünk, szóra-
kozzunk, tanuljunk élethossziglan, táncoljunk, bá-
lozzunk, hagyományainkat ápoljuk, családjainkkal,
barátainkkal, ismerőseinkkel, és a közösségünk fia-
talabb és idősebb tagjaival, annak érdekében, hogy
növekedjünk értelemben, szívben és összetartásban
egyaránt.

Keszeg Ildikó,  
Hetény község képviselője, nevelőnő

„Jöjjenek közénk emlé-
kezni a régi időkre, a
régi étkekre és a nagy-
anyáink által ránk ha-
gyott régi ízekre” – állt a
felhívás szövegében. A
Hűség Népfőiskolai
Egyesület és a Mozgás-
sérültek Helyi Alapszer-
vezete közös szervezé-
sében második alkalom-
mal került sor a Lilla Ga-
léria udvarán a régi he-
tényi étkek kóstolójára. 

A Mozgássérültek Helyi
Szervezetének 24 tagja
23 fajta régi ételt készített
el és a vendégekkel meg-
kóstoltatták. Üstben főzték
például a nagyon finom
haluskalevest, de készí-
tettek csülkös bablevest
és babkását is.

Tóth Ilonka néni, a szer-
vezet elnöke felsorolta az
elkészített ételeket: piri,
derelye, gombóc, rétesek
több fajtája, krumplis po-
gácsa, mákos ganca, má-
kos pogácsa, csörgefélék,
lekváros gombóc, káposz-
tás hajtogatott, kis buktik,
kúcsos kalács, kukorica-
ganca. Ilonka nénitől azt

is megtudtuk, hogy a leg-
több energiát a cserép,
öntöttvas edényben való
főzés hagyja az ételben.
A főzéshez jó kedvvel,
örömmel álljunk hozzá,
mert akkor az ételen is ér-
ződik majd, hogy ezt jó
szívvel készítették.

A Mozgássérültek Helyi
Szervezete klubjának te-
vékenységéről Tárnok Ár-
pád adott tájékoztatást: a
klub tagjai hetente egy al-
kalommal, szombaton jön-
nek össze. Közösen meg-
ünneplik a tagjaik szüle-
tés- és névnapját, esetleg
más jelentős évfordulókat.
Május 3-án fogadták az
ovisokat, akik nagyon jól

érzik magukat a nyugdíja-
sok között.

Végezetül megkértük
Lucza Sárát, a község pol-
gármesterét, értékelje a
mai rendezvényt. „Sajnos
az elmúlt évtizedekben
megdöbbenve vehettük
észre, hogy a tájjellegű
konyhák eltűntek, nem-
csak a vendéglőkben és
az éttermekben, de a leg-
több háztartásban is. A
mai rendezvény célja volt
a régi hetényi főzési ha-
gyományaink ápolása, vé-
delme és áthagyományo-
zása, széleskörű ismeret-
terjesztése” – nyilatkozta
a polgármester. (miriák)

A szerző felvétele

Kultúrház, művelődési otthon, szabadidő központ vagy faluház?
- avagy mit tegyen egy igényes közösség, ha nincs olyan hely, 
ahol a közösségi életét építse?

Olvasói levél

Régi hetényi étkek kóstolója

A DELTA hetilap 20. számában a „Kiállítás az
iskolában“ című cikkből kimaradt egy mondat,
amely így hangzik: 2013. április 26-án Keszegfalva
község két iskolájának pedagógusai érdekes és
egyben tanulságos kiállítást szerveztek. 

Az érintettektől a szerző elnézést kér.

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

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

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

Hirdetését telefonon is
feladhatja

0905 213 967, 
035/77 33 566

Az időjárás nem igazán vette kegyeibe a nagymegyeri hor-
gászszervezet hagyományos versenyét, a sporthorgászokat

és a kilátogató érdeklődőket hideg és szemerkélő eső fogadta
május 12-én, bizonyosan ennek is köszönhető a mindössze 44
nevezés.

Ami a korábbi eszten-
dőkhöz képest eléggé
alacsony mutató, tavaly
például hetvennyolcan
indultak a versenyen. A
horgászverseny hely-
színe most is az Eke-
csi út mellett lévő egy-
kori kavicsbánya tava
volt. A szabályok sze-
rint reggel hét órától
déli tizenkét óráig le-
hetett két bottal hor-
gászni. A kifogott pontyok minden
egyes centimétere egy-egy pontot jelentett a végelszámo-
lásnál. A legnagyobb halat, egy 62 centiméteres pontyot, Tóth Attila
akasztotta meg, amiért különdíj járt a rendezőktől. A vasárnap dél-
előtti verseny végső győztese Posvanc Gábor lett, aki 3345 pontot
gyűjtött be a 74 darab kifogott halért. Az első öt versenyző névsora
a következő: 1. Posvanc Gábor (74 db hal), 2. Bugár Zsolt (62), 3. Ha-
lasi Márió (38), 4. Iván Uharček (35), 5. Vígh János (30). A legjob -
baknak járó kupákat és díjakat, köztük egy kerékpárt is, a horgász-
szervezet elnöke, Berecz György adta át.

Kovács Zoltán (fotó: Méhes Roland)

AMódszertani és Pedagógiai Köz-
pont kidolgozott egy nemzeti pro-

jektet, amelynek időtartama 40 hónap
és célja, hogy az oktatók, alkalmazot-
tak, hátrányos helyzetű tanulók részt
vegyenek a projekt megvalósításá-
ban, amelynek társfinanszírozója az
Európai Szociális Alap. A projektbe
mintegy 200 alapiskola kapcsolódott
be az országból, ahol a tanulók 20 %-
a hátrányos helyzetű. A Nyitrai kerü-
letben 14 alapiskola, köztük a bátor-
keszi Szlovák Tannyelvű és a marcel-
házi Magyar Tannyelvű Alapiskola ré-
szese a projektnek.

A projektben résztvevő marcelházi pe-
dagógusok három napon át ismerked-
hettek meg Bátorkeszin a projekt lebo-
nyolításával, értékelésével és tapaszta-
latszerzéssel. A vendégeket az iskola
igazgatónője, Szegiová Tímea  köszön-
tötte, bemutatta röviden az iskola törté-
netét, szólt a pedagógiai munkáról és is-
mertette az iskola felszereltségét. 

„Ez a projekt lehetőséget teremt a szé-
leskörű kapcsolatrendszer és pedagógiai
környezet létrehozására, amely befo-
gadja az inkluzív nevelést segítő innová-
ciós törekvéseket, teret ad a jó gyakorla-
tok elterjesztésének” - kezdte értékelését
Tímea Szegiová, a bátorkeszi Szlovák
Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatónője. 

„A képzés programjában kiemelt jelen-
tősége és szerepe van azoknak a ké-

pesség- és készségfejlesztő gyakorla-
toknak, amelyekre a döntés-előkészítés-
ben és döntéshozásban résztvevőknek
szüksége lehet a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók sikeres integrációja érdeké-
ben. Olyan fontos területekre gondolok,
mint a konfliktuskezelés, kommunikáció,
nyilvánosság előtti szereplés, tervezés
és szervezés. Természetesen a célok kö-
zött a legfontosabbak egyike a tolerancia
növelése, a másság elfogadása iránti fo-
gékonyság kialakítása, illetve fokozása”.

A gyerekek szívesen vesznek részt a
programban. Itt figyelnek rájuk, ők van-
nak a középpontban. Hogyan fogadták a
szülők a változásokat? Kezdetben nehe-
zen, hiszen nem tetszett nekik, hogy a
gyerekeiket nem hagyták a tanítási órák
után sem magukra. Ma már megszok-
ták, hogy a gyermekük szabadidejét
hasznosan töltik ki.

A projekt sikeréhez nem fér kétség, de
mégis akad egy kérdés: mi lesz azután,
ha vége lesz a projektnek?

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A sajátos nevelést igénylő tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása

A győztes 74 halat fogott
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Dunamocs

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

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

Szélerőmű építését tervezik Ógyallán
Apozsonyi Pavkon Kft. Ógyalla ka-

taszterében szeretne szélerőművet
építeni. A képviselő-testület elé benyúj-
tott tanulmány alapján a szélerőmű fel-
építésére az egykori borüzem mellett ke-
rülne sor. A létesítmény a városnak je-
lentős anyagi támogatást biztosítana,
hogy felépül-e, ez több tényezőtől is
függ.

A kivitelező kötelezte magát, hogy ameny-
nyiben megépül a szélerőmű, a város min-
den egyes felépült szélerőmű után 38 ezer
eurót, és évente az üzemeltetéséért 8 ezer
eurót (1 MW rákötött teljesítmény után)
kapna. 

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a
képviselők jóváhagyták a kft.-vel való együtt-
működés szerződését, amely alapján a kivi-

telező megteheti az első lépést a projekt
megvalósításához. Tehát a megépítéséről
egyelőre nem született döntés. A szerződés
lehetővé teszi a hatástanulmányok kidolgo-
zását, amely két évig is eltarthat. Ennek is-
meretében fog a képviselő-testület dönteni. 

A vállalat felvállalta, hogy saját költségükre
az összes szükséges tényfeltárásokat elké-
szítteti: megegyezés a földtulajdonosokkal,
az engedélyek és határozatok biztosítása az
építkezéshez. 

A projekt ismertetése éles vitát váltott ki a
testületben, mivel a képviselők között akad-
tak, akik úgy vélik, hogy a szélerőművek
megépítése a lakosság számára nem lesz
eléggé hasznos. Végül a többségük úgy
döntött, hogy a projekt kivitelezése hozzájá-
rul(hat) a város költségvetésének támogatá-
sához. (miriák)

Május 10-én a csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és
Óvoda anyák napi ünnepséget tartott a helyi kultúrház-

ban. A műsort az iskola igazgatója, Szakszon Gyula nyitotta
meg, majd ünnepi köszöntőt mondott Csicsó község pol-
gármestere, Földes Csaba. Minden osztály saját műsorral
kedveskedett az édesanyáknak, nagymamáknak. A 11 mű-
sorszám között voltak táncjelenetek, vicces előadások, va-
lamint a zeneiskola tanulóinak előadását tekinthették meg a
vendégek. -kh-

A megemlékezést a helyi
alapiskola három tanulója –
Kele Fanni, Banai Tóth Kin-
cső, Rácz Fanni – tartotta. 

A II. világháború először
akkor sújtotta közvetlenül a
falut, amikor az 1942-43 te-

lén bevonult mocsi fiatalok
közül 14 életét vesztette a
doni visszavonulás során. A
háború végéig ez a szám 45-
re emelkedett. A vallási ho-
vatartozása és politikai meg-
győződése miatt elhurcolt 44

Régiószerte egyre több helyen épül-
nek községi bérházak. Újabban Szi-

lason is javában folynak az előkészületi
munkák az erre kijelölt parcellákon, hogy
májusban ténylegesen is elkezdődjön az
építkezés a szilasi tó szomszédságában. 

A községnek a 2011-es népszámlálási
adatok szerint 473 lakosa van. Ezen szemé-
lyek között jócskán találhatunk időskorú em-
bereket, tehát a falu elindult az elöregedés
útján. Ezt a folyamatot szeretné mérsékelni,
vagy később pedig esetleg megállítani a falu
önkormányzata. Tóth Péter polgármester
megoldásként említette a bérházak építé-
sét. Ennek fényében jelenleg 8 darab né-
gyes ikerház megépítését tervezik a falu-
ban. A házak mindegyike 60 négyzetméter
területű, két szoba, konyha és nappali elren-
dezéssel. Érdeklődés mutatkozik az ilyen jel-
legű házak iránt és bizakodásra adhat okot
az is, hogy ezeken a bérházakon kívül a falu

egy másik területén saját erőből öt új ház is
szépen épül. Ez arra enged következtetni,
hogy Szilason hosszú idő után újra beindult
az építkezési kedv. 

A bérházak megépítését a pozsonyi illető-
ségű Russel Stav s.r.o. vállalta magára. A
munkák május végén indulnak, és decem-
berben tervezik a kollaudációt, majd ha min-
den a legnagyobb rendben megy, jövő év
márciusában már be is költözhetnek az első
lakók, és ekkor kerülnek át a bérházak a falu
tulajdonába. -pint-, illusztrációs fotó

Anyák napja CsicsónCsendes gyertyagyújtás
AII. világháború hősi halottainak és áldozatainak em-

lékére a dunamocsi önkormányzat csendes gyer-
tyagyújtással emlékezett meg a hősi halált halt vagy el-
tűnt honfitársaikról. A megemlékezés helyszíne a du-
namocsi áldozatok emlékműve volt a helyi református
templomkertben. 

Szombaton hét szirénázó tűzoltókocsi
verte fel Nagykeszi község csendjét

figyelmeztetve a helybelieket, hogy nem
akármilyen eseményre kerül sor a foci-
pálya környékén. Itt rendezték meg
ugyanis az önkéntes tűzoltószervezetek
idei járási versenyét. Az időjárás sajnos
nem fogadta kegyeibe az amatőr lánglo-
vagokat, de ez őket egy cseppet sem za-
varta. Mondhatni népes mezőny gyűlt
össze a „tűzoltórandevúra”, hisz 17 csa-
pat jelezte, hogy ezen a napon megmé-
retteti jelenlegi felkészültségét és tudás-
szintjét. 

A járási versenyen részt vett Bélai Já-
nos, az önkéntes tűzvédelem járási bizott-
ságának elnöke, Skrivánek Árpád, az ön-
kéntes tűzvédelem járási bizottságának
igazgatója, Bogner István, a verseny pa-
rancsnoka, valamint a versenyszámok há-
rom főbírója: Hadina László, Kocskovics
László és Pinke Béla. Az egybegyűlteket a
helyi önkéntes tűzoltószervezet elnöke, Vi-
ola József üdvözölte, majd Csóka Lajos, a
falu polgármestere kívánt küzdelmes, szín-
vonalas versenyzést, a nézőknek pedig jó
szórakozást. 

A párbaj két versenyszámban zajlott. Tűz-
támadásban nagyon jó eredmények szület-
tek. Figyelemre méltó, hogy az első három
helyezett csapat 25 másodpercen belül tel-
jesített, ami mindenképpen dicséretre méltó.
Ebben a versenyszámban a sokoldalúan
képzett, kreatív feladatmegoldó képességgel
rendelkező ímelyiek kimagaslottak a me-
zőnyből. A stafétában ugyancsak az íme-
lyiek bizonyultak a legjobbaknak. Így az ösz-
szetettben a versenyszámok alapján idén is
ők lettek a járási verseny győztesei.

Férfiak versenye
Tűztámadás:
1. Ímely A csapata 20,15 mp
2. Ógyalla csapata 23,39 mp
3. Perbete csapata 24,39 mp
Stafétafutás:
1. Ímely A 71,97 mp
2. Ógyalla 72,69 mp
3. Perbete 76,41 mp
A női versenyben a hazai színeket képvi-

selő Nagykeszi csapata végzett az első he-
lyen. Második lett a lakszakállasi csapat. A
stafétában is a nagykeszi lányok voltak a
legjobbak a lakszakállasiakkal szemben. 

Színvonalas rendezést, küzdelmeket, ko-
moly csatákat láthatott a szépszámú hazai
közönség, akiket hangos szurkolásra kész-
tetett a helyi tűzoltócsapat vártnál is jobb tel-
jesítménye. 

A verseny a nagykeszi önkéntes tűzoltók
volt parancsnokának, az 52 éves korában el-
hunyt Tündök Péternek, és a 19 éves korá-
ban váratlanul eltávozott fiatal önkéntes tűz-
oltó, Mravec Branislav emlékére volt fel-
ajánlva.

Kép és szöveg: -pint-

Önkéntes lánglovagok járási versenye

mocsi lakos közül 38 lelte
halálát német haláltáborok-
ban, a falu 19 lakója pedig a
faluban dúló harcok során
halt meg. A 25 elhurcolt le-
vente közül ketten soha
többé nem tértek haza. A
falu súlyos károkat szenve-
dett 1945 első hónapjaiban,
amikor a front több alkalom-
mal is áthaladt rajta. Ekkor
pusztult el többek között az
érseki kúria, a temetői nagy
kereszt, a református temp-
lom tornya és Nepomuki
Szent János szobra is. A
legsúlyosabb harcok a refor-
mátus temető környékén zaj-
lottak, számos sírkövön még
ma is láthatóak a becsapó-
dási nyomok.

A csendes megemlékezé-
sen a néma főhajtást köve-
tően a kegyelet virágait,
gyertyáit helyezték el a je-
lenlévők a második világhá-
ború áldozatainak emlékmű-
vénél. (miriák)

A szerző felvétele

Nagykeszi

Szaporodnak a bérházak
Szilas Ezúton szeretném megköszönni a csodálatosanyák napi ünnepségeket a perbetei óvoda és is-kola gyermekeinek és tanítóinak, amivel örömtelidélutánt szereztek az édesanyáknak és nagyma -máknak.

Orsika és Szabika komáromi nagymamája

Köszönet

Ahelyi Művelődési Köz-
pont író-olvasó talál-

kozót szervezett mindazok
számára, akik az olvasást
részesítik előnyben. Az
eseménynek a kamara-
színház adott helyet, ahol
az est vendégét, Kereszté-
nyi Tímea írónőt és a meg-
jelent olvasókat a könyvtár
vezetője, Asztalos Márta
köszöntötte.

Az írónő hét évig a Komá-
romból sugárzó Rádio Lokál
FM-nél dolgozott, majd en-
nek megszűnése után a Rá-
dio Kolibához került. 2008-tól
elkezdett dolgozni az EVA
női magazinnak. Ma 10 éves
lányával Pozsony mellett él.
Írásaiban sokat emlegeti a vi-

lágnak azokat a távoli pont-
jait, amelyeket „felfedezett”.
A lánya születése előtt való-
ban sokszor felhúzta a „hét-
mérföldes csizmát”. Ma már
csak akkor kel útra, ha a
munkája úgy kívánja. Minden
utazás rejt magában veszé-
lyeket. Zanzibárban például
rablótámadás áldozata lett,
míg Indonéziában – bár jó

úszó  – majdnem belefulladt
egy örvényekkel teli folyóba.

Megjelent könyvei azokról
az asszonyokról szólnak,
akik köztünk élnek, naponta
találkozunk velük, miközben
nem is sejtjük, hogy valójá-
ban áldozatok: a családon
belüli erőszak áldozatai.

Miriák Ferenc
Holop Ferenc felvétele

Író-olvasó találkozó Keresztényi Tímeával
Naszvad
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Olvasói levél

Szilas
„Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes
és mégis a legszebb hangszer...“ Kodály Zoltán szavait
választották mottójául annak a dalos délutánnak, ame-
lyet immár 7. alkalommal rendezett meg a CSEMADOK
helyi szervezetének vezetősége Tanyon.

Lángossütő 
fesztivál először

A karvai középiskolások sikerei 
a nyelvismereti versenyeken

Idén a Borfaluban került
megrendezésre a IX. Is-

ter-Granum Eurorégiós
Vándor-borverseny.

Magyarország 17 telepü-
léséből 125, Szlovákia 23
településéből 281 bormintá-
val neveztek a gazdák. A
szakmai zsűri asztalára 22
rozé-, 218 fehér- és 166 vö-
rösbor került.

Május 11-én került meg-
rendezésre az ünnepélyes
eredményhirdetés, amelyet
már minden borász feszül-
ten és nagy izgalommal
várt. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés első részére
a kultúrház színháztermé-
ben került sor a Karátsony
Imre kórus megnyitójával.
Dolník Tibor alpolgármester
köszöntötte a 40 település-
ről érkezett vendégeket,
köztük Hart Mónikát, a Ma-
gyar Borlovagrendek Orszá-
gos Szövetsége marketing
bizottságának elnökét, Ku-
bík Szabinát, a Vinum Ister-
Gránum Regionis Borlovag-
rend 2013-as borkirálynőjét,
Nyergesi Rezsőt, a Borlo-
vagrend nagymesterét, Kor-
pás Andrást, a zsűri elnö-
két, Labancz Rolandot, Bá-
torkeszi polgármesterét és
Gyöpös Istvánt, a Szegab
PT elnökét, valamint a meg-

jelent községek polgármes-
tereit.

Majd következett az ered-
ményhirdetés. A 406 bor-
minta közül 39 aranyérmet,
153 ezüst-, 165 bronzérmet
és 49 oklevelet kapott. A
Champion-díjat Benyó Mi-
hály, a garamkövesdi Szőlé-
szek és Borászok Polgári
Társulás tagja nyerte el,
Chardonnay 2011 félédes
borával. Nagy aranyat kapott
Dr. Palik László Peszekter-
genyén termett, Cabernet
sauvignon 2011-es évjáratú
Cabernet sauvignon szal-
maboráért. A 39 aranyérem
közül 9-et kaptak a magyar-
országi borászok. Járásunk-
ból aranyérmet kapott a bá-
torkeszi Bottyán Pincészet
(Cabernet sauvignon), a du-
namocsi Hollósi Attila (Zöld-
veltelini), Hollósi Zsolt
(Olaszrizling), a bátorkeszi
Vinoria (Noria, Syrah), a bá-
torkeszi Amicius Pincészet

(Zöldveltelini), a bátorkeszi
Víno Szász (Cabernet sau-
vignon, Kékfrankos), a bá-
torkeszi Bálint Attila (Le-
ányka), Bóna György
(Dornfelder), a dunamocsi
Lajos Ernő (Olaszrizling).

A rendezvény színvonalát
emelték a kultúrműsor fellé-
pői: a búcsi, a madari, a kö-
bölkúti énekkar, a helyi ok-
tatási intézmények tanulói-
nak tánccsoportjai és Nosz-
kay Ágnes népdalénekes.

Az eredményhirdetést kö-
vetően Labancz Roland pol-
gármester átadta a Vándor-
borverseny kopjafáját Nyer-
gesi Rezsőnek, Esztergom
város képviselőjének, aki a
hagyományokhoz híven,
meghívta az Ister-Granum
Eurorégió szőlészeit és bo-
rászait a 2014 áprilisában
tartandó X. Jubileumi Ván-
dor-borversenyre. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Ister-Granum Eurorégiós
Vándor-borverseny

Ahazai táplálkozási szoká-
sok és a magyar konyha

jellegzetessége, hogy a
tészta szinte minden étke-
zésben szerepel. A legkülön-
félébb alakú és ízesítésű le-
het, például cső vagy masni
alakú, olasz vagy ázsiai íze-
sítésű. Száraztésztát nem
csak enni lehet! Készíthetünk
belőle például karácsonyfa-
díszeket és még sok dísztár-
gyat. A száraztészta nagyon
olcsó barkácsalapanyag, rá-
adásul egyáltalán nem mér-
gező, így gyerekek is nyu-
godtan dolgozhatnak vele.
Tehát mi mindenre lehet jó a
száraztészta? 

A választ Karván kaptuk meg,
ahol Törökné Zajos Erzsébet
száraztésztából készült alkotá-
sait csodálhattuk meg az idei
első Dunakorzó alkalmából. 

„A család, ismerősök, bará-
tok részére tésztából készült ka-
rácsonyfákkal indult az én szá-
raztészta világom. A tésztáim
azóta útra keltek a régióban, ve-
lük együtt száll az üzenet, s

áramlik a szeretet. Kezdetben
nem volt tudatos, de észre kel-
lett vennem, hogy általam a
tészta üzenetet hordoz. Sok -
arcú a tésztavilág... itt mindenki
megtalálhatja azt a formáját,
amely a leginkább fogára való”
– mondta beszélgetésünk ele-
jén Török Erzsébet. - De éppen
az benne a jó, hogy nagyon
egyszerűen megvalósítható. A
kiindulási alap egy marék toll-
hegytészta, kagylótészta, ehhez
kell még egy ragasztópisztoly
és akrilfesték, spray vagy ecse-
tes formában, és máris készen
vannak a díszek. Mostanában
folyton elmerengek, a környe-
zetem szerint beszippantott a

tésztavilág... állandóan azon
agyalok, milyen új ötletekkel
gazdagíthatnám a tésztából ké-
szíthető díszek tárházát. Az Or-
szágház például 24 kg gyerme-
lyi tésztából készült.

Török Erzsébet száraztésztá-
ból készült alkotásait látva, re-
mélem rajtam kívül még nagyon
sok embert meggyőz arról a tév-
hitről, miszerint nem mindenki
kreatív. Ez egész egyszerűen
nem igaz, minden ember az. Az
ilyen alkotások bemutatása se-
gít az embereknek ismét ötlet-
gazdaggá, kreatívvá válni, meg-
mutatni, hogy ezek a képessé-
gek bennük is megvannak.

Miriák Ferenc

Dalos délután
Tany

Bátorkeszi

Az évente megtartott esemény szinte már hagyomány a fa-
luban. A dalos délutánra a szervezők 4 éneklőcsoportot hív-
tak meg: az ászári Jászai Mari nyugdíjasklub éneklőcso-
portját, a csallóközaranyosi Aranyeső éneklőcsoportot, a
nagymegyeri Kék Nefelejcs éneklőcsoportot, a nemesócsai
Csemadok mellett működő Kodály Zoltán népdalkört. A szí-
nes társaságot a házigazdák, a tanyi Csemadok mellett mű-
ködő Lila Akác éneklőcsoport egészítette ki, mely ebben az
évben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. 

Az elmúlt évtizedekben a csoport létszáma változó volt, de
néhány lelkes tag – Kartai Ilona, Bartyik Mária, Kosár Klára
– a kezdetektől énekel. Ebből az alkalomból a Csemadok ve-
zetősége virággal köszöntötte a jubilánsokat. A dalos délután
a falu ügyeskezű lányai és asszonyai által készített kézi-
munka-kiállítással volt egybekötve. Bankó Ilona

Kassa, Márai városa adott helyet a Kazinczyról elneve-
zett Szép Magyar Beszéd országos döntőjének. A ver-

seny fő célja az anyanyelv ápolásának a  fontossága. A di-
ákok négy kategóriában mérhették össze tudásukat.

A karvai Szakközépiskolát a negyedik kategóriában Nagy
Annamária első osztályos tanuló képviselte, aki nagyon szép
teljesítményt nyújtott. A szakmai zsűri értékelése alapján a
második helyet szerezte meg.

Idén Érsekújvárban rendezték meg a Poznaj slovenskú reč
- Ismerd meg a szlovák nyelvet kerületi fordulóját. A negyedik
kategóriában a Nyitrai kerület magyar tannyelvű szakközépis-
koláinak diákjai mérték össze szlovák tudásukat. A kategória
győztese Hakala Csaba, a karvai Szakközépiskola második
osztályos diákja lett.

Az iskola pedagógusai nagyon büszkék ezekre az eredmé-
nyekre, amelyek azt bizonyítják, hogy az iskola diákjai nemcsak
a szakmájukban (szakács, virágkötő, asztalos) jeleskednek,
hanem megfelelő hangsúlyt fektetnek az anyanyelv művelésére,
és a szlovák, illetve idegen nyelv elsajátítására is. Az idegen
nyelvtudásukat a szakács szakon tanuló diákok a közeljövőben
sorra kerülő külföldön megszervezett angliai, ausztriai gyakor-
lati oktatáson kamatoztathatják. Mgr. Kollár Gyöngyi

FIGYELEM !       FIGYELEM !      FIGYELEM !

Továbbtanulási lehetőség !
A Gútai Magyar  Tannyelvű  Magán Szakközép-
iskola értesíti az érdeklődőket, hogy a 2013/2014-
es tanévben a következő szakokat indítja, nap-
pali, illetve levelező tagozaton: 

• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
• gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
• hajkozmetika

A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi
szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára. A nap-
pali tagozat 2 éves, a levelező (távutas) tagozat pedig 3 éves.
Továbbá meghirdetjük  szakmunkás levéllel, vagy érettségi
bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 1 éves
tanulmányi időben abszolválható  távutas szakokat: 

• vendéglátás, • autószerelő,
• szakács, • fodrász,
• cserépkályhás • kovácsiparművész

Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon, 
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet. 

Száraztésztából készült 
az Országház Karva

Júnis 8-án, szombaton a helyi SZISZETA
nyugdíjasklub az ötödik falunap keretén be-

lül nagyszabású lángossütő versenyt rendez a
helyi kultúrház udvarán. A régiónkban első íz-
ben megrendezésre kerülő verseny célja a
gasztronómiai kultúra hagyományának az őr-
zése, és egy új, tájainkon népszerű sütőver-
seny beindítása. 

A megmérettetésre már javában folyik az előké-
szület, sorra jelentkeznek a csapatok, úgyhogy jó
kis gasztronómiai lángoscsatára van kilátás. A ver-
senyre való benevezés természetesen ingyenes.
Az alapanyagról, a sütéshez és étkezéshez szük-
séges eszközökről minden csapat saját maga gon-
doskodik. A verseny kiértékelését egy előre kivá-
lasztott zsűri végzi a csapatok által elkészített lán-
gos alapján. Tudni kell azt, hogy ebben az esetben
kizárólag sima, hagyományos lángos (só, fok-
hagyma) az elfogadható. A résztvevő csapatok
számára a szervezők asztalt, padokat biztosíta-
nak és egy kis meglepetéssel várják a jelentkező-
ket. Az értékeléskor a következő szempontokat ve-
szik figyelembe: a lángos kinézete, illata, zamata,
színe, az ízharmónia milyensége és tálalása. Min-
den versenyre benevezett csapat díjazásban ré-
szesül. Az első három helyezett emléktárgyat és
oklevelet, a többi csapat szintén oklevelet, valamint
a csapattagok egy, erre az alkalomra készült pólót
kapnak ajándékba. -pint-

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

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyez-

zük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes
kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy
gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit,
amennyit szeretne. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javí-
tással és karbantartással. Használja bátran az új lehetőséget! 



• Eladó térkő, betonkerítés,
betonoszlopok, betonkalapok.
Tel.: 0908 042 655.
• Lovaglási lehetőség Heté-
nyen. Elérhetőség: 0918 252
143, Tereplovaglás, hobbilo-
vaglás.
• Eladó kis és nagy mélyhűtő.
Tel.: 0905 254 372.
• Eladó komplett háló- és
ebédlőbútor, világos, magas
fényű. Tel.: 0904 185 728.
• Eladó Renault Clio 1,5 Dci
magas felszereltséggel, STK
4 2014, KN. Tel.: 0908 442
691.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Vennék 2-szobás lakást Ko-
máromban. Tel.: 0907 568
288.
• Kiadó garázs közel a belvá-
roshoz, a Belső Körúton. Tel.:
0905 640 957.
• Eladó öregebb nőstény-
kecske levágásra, ár meg-
egyezés szerint. Tel.:
035/7797693.

• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után, ár:
60 €. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó kerti mázsa, 200 kg-ig
+ súlyok, ár: 60 €. Tel.: 0905
847 531.

• Eladó 5 euróért régebbi szo-
babicikli, fűnyíró villanyra. Tel.:
0905 375 287.
• Eladó erkélyes szoba + kony-
hás lakás a Cseh utcában.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó önsegélyes lakás ga-
rázzsal, kerttel. Tel.: 0905 230
373.
• Olcsón eladó megkímélt dí-
vány 2 db fotellel. Tel.: 0904
911 773.

• Eladó az Erzsébet-szigeten
(Platánfa sor 9.) régebbi 4-
szobás családi ház, jutányos
áron. Tel.: 0904 179 889.
• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom ost-
rove (Platánová alej č. 9) za
výhodnú cenu. Tel.: 0904 179
889.

• Eladó 3-szobás lakás a
Brünni téren, 2. emelet. Tel.:
0918 548 747.
• Eladó 5,5 m átmérőjű1,30 m
mély fürdőmedence tartozé-
kokkal és fűtőrendszerrel. Tel.:
0918 043 029.
• Eladó 2 db új gumiabroncs,
mérete 11,00 – R20. Tel.: 0918
043 029.
• Legalacsonyabb kamatú
fogyasztói hitel 400-20.000
euróig. Tel.: 0905 587 413.
• Mentse meg régi emlékeit!
Videokazetták DVD-re men-
tése (családi videók, szalaga-
vatók, esküvők stb.). Bővebb
infó: 0908 585 544.

Vennék Zetor traktort és TZ-
14 K kistraktort üzemképte-
len állapotban is. Tel.: 0905
624 310.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Kilmajer Albert (Zselíz); Fördösová Lili (Megyercs); Szűcs
Abigél (Komárom); Juhász Petrik Timotej (Vágsellye); Ro-
sival Šimon (Rastislavice); Gazda Máté (Szentpéter); Princ
Kornél (Marcelháza); Csomorová Aranka (Kava); Mezei
Zoltán (Komárom - Harcsás); Péteryová Natália (Dolný
Ohaj); Fekete Ádám (Komárom)

ELHUNyTAK:
Ing. Púzser Alexander (43) Komárom; Hanzsér Anton (59)
Komárom; Cserepes Vojtech (84) Búcs; Szabó Daniel (65)
Marcelháza; Tamásy Árpád (48) Tany

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kaštíl Martin (Zlaté Moravce) és Šajgálová Erika (Komá-
rom); Tánczos Pavol és Herdicsová Kristína (Komárom)

Első fotóm

Škulecz Csenge Zoé
Gúta

(3750/50)

Molnár Vivien
Gúta

(2850/48)

Tokodi Gergő
Ógyalla 

(2850/47)
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Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss, Gel-
lér, Bogya, Lakszakállas,
Nagykeszi. www.proficre-
dit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Cseréptetők, pala- és lapos-
tetők (eternit), pléhtetők
bontás nélküli felújítása, szi-
getelése  és hőszigetelése
garanciával. Ereszcsator-
nák, kőművesmunkák.
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. www.xolarinfo.sk.
0908 209 655.

Vízszerelő - szerelés, szer-
viz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571
706.

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal mon-
dunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, volt
munkatársnak és a szomszédoknak,
akik 2013. május 5-én elkísérték utolsó
útjára a 75 éves 

Busánszky Istvánt.
Köszönjük a sok koszorút, virágot, és a vigasztaló
szavakat. A gyászoló család.

Eladó építkezésre alkalmas
telek 6-7 ár, Gúta központ-
jában. Tel.:0905 909 580,
0908 858 024.

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

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

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

Kölcsönök

0907 07 62 64

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk 
május 17-én, halálának 

3. évfordulóján 

Horváth Teréziára szül. Jassa 
Nagykeszin.

Emlékét örökké őrző 
férje és gyermekei családjukkal.

Megemlékezés
„Csak az hal meg, kit elfelednek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Szomorú szívvel emlékezünk
haláluk 3. illetve 

7. évfordulóján drága szüleinkre, nagyszüleinkre 

id. Jónás Józsefre (1923-2010), valamint 
Jónásné szül. Czafrangó Irénre (1924-2006) 

Megyercsen.
Őrizzük, óvjuk emléküket! Szerető családjuk.

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

Fájó szívvel emlékezünk május 21-én,
halálának 1. évfordulóján 

Katona Istvánra
Nemesócsán.

Emlékét örökké őrző családja.

Május 17-én ünnepelte 
1. születésnapját 

Rehling Dorina 
és május 24-én ünnepli 

10. születésnapját 

Baranyai Patrícia
Bogyán.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen, 
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Május 19-én ünnepelte 
18. születésnapját 

Gubien Ákos Nemesócsán.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind Tiéd legyen.“

Május 20-án ünnepli 
5. születésnapját 

Szeles Dórika 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
sok szeretettel köszönti 

az egész család.

Május 25-én ünnepli 60. születésnapját 
Csintalan Gizella Madaron.

E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik 
és további jó egészséget kívánnak: 
fiai, menyei, unokái: Vivien, István,
Anna, Csaba és Sebastián. A jókíván-

ságokhoz csatlakoznak nász-
asszonyai élettársaikkal.

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél.

Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.

Köszönjük a jóságod és szereteted,

A Jóisten áldása kísérje életed.“

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulál:  apa, anya, 
papa, mama, aranyosi mama, kö-
riék, és mindazok akik 
szeretnek titeket.

Győri  Kevin

Győri Vivien

Május 18-án ünnepelte 2. születésnapját
Győri  Kevin és

május 28-án ünnepli 8. születésnapját:

Győri Vivien (Komáromfüss).

E szép ünnep alkalmából jó 
egészséget, boldogságot kívánnak

neki szülei és nagymamája.

„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
Egyéves lettél, drága kisfiunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!”
Május 16-án ünnepelte 1. születésnapját 

Hajtman Nimród
Nemesócsán.

Szívből köszöntik: anya, apa, tesók,
Halasi mama, 
Hajtman mama, 
keresztszüleid és 
nagybátyád Atti.

Köszöntik őket: szüleik, 
nagyszüleik, keresztszüleik, 

dédi Lakszakállasról és 
az egész rokonság.

Megemlékezés
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él s örökre ott marad!
Lelkünk mély fájdalmában mindig veled leszünk,
Soha nem feledünk, mert nagyon szeretünk!“

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

Horváth Erzsébetre (Komárno).

Emlékét örökké őrzik: lányai, unokái és dédunokái.

„Ha jő az este, s megjelennek a csillagok,
Hidd el, ma Neked ragyognak,
És az égre azt írják: Boldog születésnapot!“

„Ha jő az este, s megjelennek a csillagok,
Hidd el, ma Neked ragyognak,
És az égre azt írják: Boldog születésnapot!“

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rö-
vidhengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. Tel.: 0915 111 646.
• Költöztetést és szállítást vál-
lalok 1.500 kg-ig a Komáromi
járásban. Tel.: 0915 703 953.
• Predám 3-izbový byt, 3.

posch. (7). Ul. Rákócziho, KN,
pôvodný stav. Tel.: 0918 361
821.
• Eladó esztergapad (fára) és
körfűrész. Tel.: 0907 486 768.
• Kiadó 3-szobás lakás föld-
szinten, a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0905 305 978.
• Vennék Škoda Octáviát
Tdi, lehet sérült vagy motor-
hibás. Tel.: 0905 624 310.
• Akciós gyorskölcsönök alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon.
Tel.: 0903 429 427.

• Kiadó vagy eladó 27 m2 üzlet,
irodahelyiség a J.Garden épü-
letében (Lodná ul.). Ár: 200 €
+ villany. Tel.: 0905 373 338.
• Eladó az abai szőlőhegyen
10 ár szőlő, borházzal. Eladó
fehérbor 1 €/l. Tel.: 0907 707
681.
• 2013. 6. 15-én indul kirándu-
lás Baden-be. Program: Ba-
deni rózsafesztivál, laxenburgi
Sisi kastély. Ár: 20 €/fő. Infó:
0918 697 959. www.orbis-hur-
banovo.eoldal.hu
• Eladó fagyasztóláda 80 €, vil-
lany varrógép 30 €, villany ga-
bonadaráló 20 €, szőlődaráló,
prés, 50 literes borosüvegek
kosárral 50 €, rácsos gyerek-
ágy 10 €. Tel.: 0908 343 937.
• Személyszállítás 1+8, teher-
szállítás 1 tonna. Tel.: 0915
664 048.

• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.
• Szabadföldi paprikapalánta
(csemege, fűszer) és nagyvi-
rágú krizantémpalánta eladó
Cserháton. Tel.: 0902 302 742,
0914 224 677.
• Új FITNESZTEREM nyílt
Ógyallán, Súdna 19. (Slo-
venská sporiteľňa). Tel.: 0949
760 860. Nyitva tartás na-
ponta: 9-12 14-21óráig.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu 
• Pedikűr-manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0915 470 806.

• 2013. 6. 8-án indul kirándulás
Gödöllőre. Program: kastély-
látogatás, a Csárdáskirálynő
c. operett megtekintése. Ár: 33
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu.

• Olcsón eladó babakocsi, au-
tósülés, kislányruhák, etető-
szék, járóka, görkorcsolya,
gyerekülés biciklire – hátsó.
Akkumulátoros autó, hintaló.
Érdeklődni lehet a 0907 593
875 számon.

• Eladó 50 méter hegesztőslag
autogénhez + pisztoly és fejek
10 kg és 2 kg gázpalack, vala-
mint 4 db téli gumi Felíciára.
Tel.: 0907 486 768.
• Kirándulás Rám-szakadék –
Pilis. Pihenés a Dunakanyar-
ban, ár: 15 €/fő. Info: 0948 262
144. www.orbis-hurbanovo.
eoldal.hu.
• A Komáromi járásban szán-
tóföldet vennék. Tel.: 0905 435
145.

• Albérletet keresek Gútán, 2-
szobás lakást. Tel.: 0949 250
177.
• Kölcsönök! Készpénzre van
szüksége? Gyors ügyintézés,
azonnali hitelelbírálás. Cím:
Župná 14., Komárom (Allianz
épületében, 1. Emelet, 210.
ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• Kiadó garzon a Dunajské
nábrežie-n. Érdeklődni tele-
fonon lehet a 0908 775 673-
as számon.

• Eladó Marcelházán a Fő
úton, 3-szobás családi ház,
110 m2 nagy kerttel és garázs-
zsal. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0915 880 951.
• Hľadáme ľudí na telefonova-
nie do kancelárie, KN. Tel.:
0948 441 249.
• Óvónő gyermekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Kiadó 3-szobás lakás a Víz
utcán. Tel.: 0915 220 568.
• Eladó családi ház Aranyo-
son. Tel.: 0903 253 282.
• Skúsená opatrovateľka
hľadá prácu v KN a v Kolá-
rove. Tel.: 0949 701 377.
• Eladó Megyercsen szép kör-
nyezetben 4-szobás családi
ház. Tel.: 035/7792 258, 0904
103 788.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Prezentácia produktov Kyäni,
každý štvrtok tu v Komárne.
Upresniť na č.mob.: 0948 740
088, 0904 687 424.

• Öntözőmotorok, fűnyírók, bú-
vármotorok tekercselése. Ga-
dóci út, Agrostav areál.Tel.:
0915 470 709.
• Kiadó hosszú távra 4-szobás
lakás Gútán a központban.
Tel.: 0905 847 531.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, profi kozmetikus. Tel.:
0908 125 930.

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.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

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.

Up! Disco-
bargrill Duna-
mocs (benzin-
kúttal szem-
ben). Fatüzelésű
kemencében sült Fai da
te pizza (tetszés szerinti
feltét) – 4 €, Up burger
2,50 €. Focaccia (kemen-
cés lepény) 1,50 €. Valódi
olasz kávék 1 €, koktélok.
Nyitva tartás: K-CS 11-22
ó, P-SZ 11-24 ó, V 13-21,
hétfő zárva.

Idősek gondozását, nappali
ellátását (bevásárlás, főzés,
takarítás) vállalom. Akkredi-
tált ápolói kurzussal rendel-
kezem. Tel.: 0917 390 985. 

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

Otthonról végezhető mun ka,
egyszerű, könnyű, jó kere-
set, szükséges számítógép,
internet. Heti 3-4 óra, füg-
getlen munkaidő. Jelent-
kezni lehet a homejob
@gmail.com email címen.

Elektro TV szerviz, Lami Gá-
bor (Bátorkeszi). Tel.: 0905
239 403. TV, LCD, Plazma-
készülékek gyors és meg-
bízható javítását vállalom.
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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!

V pondelok 20. 5. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno, popoludní a k
večeru zväčšovanie oblačnosti a miestami
prehánky alebo aj búrky. Množstvo vlahy
do 5 mm. Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C,
denná teplota od + 21 do + 23  C̊. Mierny JZ
vietor do 6 - 8 m/s.
V utorok 21. 5. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C,
denná teplota od + 22 do + 24  ̊C. Slabý J
vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 22. 5. predpokladám v našom re-
gióne veľmi pekne, jasno alebo len malú ko-
povitá oblačnosť a bez zrážok. Nočná tep -
lota od + 8 do + 10  ̊C, cez deň od  + 25 do
+ 27  ̊C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4
m/s.
Vo štvrtok 23. 5. predpokladám v našom

regióne veľmi pekne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C,
cez deň od + 26 do + 28  ̊C.  Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s.  

V piatok 24. 5. predpokladám v našom re-
gióne už premenlivo, oblačno, počas dňa
veľkú kopovitú oblačnosť a miestami pre-
hánky, možnosť aj búrok. Množstvo vlahy
do 5 mm, pri búrkach aj viac. Nočná tep lota
od + 12 do + 14  ̊C, denná  teplota od + 27
do + 29  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 25. 5. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v piatok, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom,
možnosť aj búrok. Množstvo vlahy do 6 mm.
Nočná teplota od + 13  do + 15  ̊C, denná 
tep lota od + 25 do + 27  ̊C. Slabý V, JV vietor. 
V nedeľu 26. 5. predpokladám v našom
regióne stále premenlivo, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným dažďom, pre-
hánkami a možnosť aj búrok. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 14 do +
16  ̊C, cez deň od + 23 do + 25  ̊C. Slabý V
vietor do 2 - 4 m/s. 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam stále ešte chladné
a daždivé počasie. Dr. Meteo

Predpoveď počasia 20. 05. 2013 - 26. 05. 2013

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.
EL`N�AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések 
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

VE�KÝ VÝBERNEPÁLSKyCh
RUčNE TKANýCh KOBERCOv LACNO!

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, Predávame PVC a koberce na m2, 
a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

•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

Mesto Hurbanovo vypisuje
obchodnú verejnú súťaž

Mesto Hurbanovo vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Ob-
chodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj
„bytu č. 6 na 3. poschodí obytného domu so súpisným č.
2302 na parcele č. 2629, vchod č. 3, na adrese ul. Krátka
2302/3, 947 01 Hurbanovo“.

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o
predmete je možné získať:

Na adrese: Mestský úrad v Hurbanove, ul. Komár-
ňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo, kancelária č. 4, telefón:
035/37 00 221 alebo 0908 799 287, na webovej stránke
www.hurbanovo.sk, e-mailom na adrese: mesto.hurba-
novo@hurbanovo.sk.

Technické informácie o predmete poskytne oddelenie
správne na adrese: Mestský úrad v Hurbanove, ul. Ko-
márňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo, kancelária č. 4, te-
lefón: 035/37 00 221 alebo 0908 799 287. Prístup k pred-
metu prenájmu za účelom obhliadky je možné dohodnúť
s oddelením správne na adrese: Mestský úrad v Hurba-
nove, ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo, kance-
lária č. 8, telefón: 035/37 00 220 alebo 0908 799 287.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 10.
06. 2013 o 12:00 hod. v podateľni (kancelária č. 12)
Mestského úradu v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91,
947 01 Hurbanovo.

10. mája 2013 v  Gymnáziu Hansa Selyeho
v Komárne sa lúčilo so školou 140 študen-
tov. Je nám cťou, že každý rok môžeme pri-
vítať medzi nami v tento krásny deň nielen
rodičov, príbuzných, ale aj vzácnych hostí.
Tento rok naše pozvanie prijali: Dr. Csaba
Balogh, veľvyslanec Maďarska na Slo-
vensku; Dr. Tibor Bastrnák, poslanec
NRSR a predseda Športového klubu
Klapka György; Péter Rudolf, divadelný
umelec z Budapešti, Dr. Barnabás Ipóth,
bývalý riaditeľ našej školy a zároveň zria-
ďovateľ ceny Ipóth; Katarína Stevkó, pod-
predsedníčka rodičovského združenia.

Ako to býva zvykom, po vypočutí hymny Eu-
rópskej únie, tretiaci sa lúčili s absolventmi. V
mene absolventov Anasztázia Szabó vyjadrila
svoju vďaku škole, učiteľom a rodičom. Sú-
časne sa rozlúčil s našimi študentmi aj Imre
Andruskó, riaditeľ nášho gymnázia. 

Po rozlúčke nasledovalo odovzdávanie rôz-
nych cien, pochvál, ktoré sa odovzdávajú tým
študentom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné
výsledky a reprezentovali školu. 

Riaditeľskú pochvalu dostali : Park Choong
Eun, Máté Škoda, Ladislav Ürge, Gergely
Duba, Klaudia Kráľ, Kristina Zsapka, Bianka
Gyepes, Dalma Kiss, Erik Ruzsík, Zsolt Sze-
lecky, Szabolcs Dobai, Veronika Deák, Nikolett
Lábik, Daniel Papp.

Nadácia biskupa Királya okrem toho, že ma-
teriálne podporuje nadaných študentov, po-
máha aj študentom zo sociálne slabších rodín.
Každý rok udeľuje štipendium pre absolventov.

Tento rok štipendium dostali: Cintia Sipos, Il-
dikó Czinege, Rita Tóth, Orsolya Vermes, Dóra
Máté, Katalin Keszán.

Cenu Ipóth získali Ladislav Ürge, Ladislav
Mázik, Park Choong Eun, Máté Škoda. Cenu
odovzdal Dr. Barnabás Ipóth. 

Športový klub Klapka György každý rok od-
mení našich vynikajúcich športovcov. Odmenu
za výborné výsledky v rôznych športových dis-
ciplínach získali: Klaudia Kráľ a Ádám Mészá-
ros. Cenu odovzdali Dr. Tibor Bastrnák a
PaedDr. István Gyurenka.

Cenu Attilu Kaszása získal Ádám Szurcsík.
Cenu každý rok odovzdá Péter Rudolf, diva-
delný umelec z Budapešti.

Csaba Varjú získal osvedčenie, ktoré odo -
vzdal Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia a
Ádám Szakál v mene študentskej rady.

Po vyhodnotení a odovzdávaní cien sa štu-
denti vybrali na ich poslednú spoločnú cestu.
Gymnazisti vzdávali hold pred sochou Gy.
Klapku, veliteľa komárňanského hradu. Zasta-
vili sa aj pred sochou M. Jókaiho a Sv. Štefana,
rozlúčili sa tu aj s mestom Komárno. 

PaedDr. Annamária Komárová

V chladiacom boxe patoló-
gie leží nebožtík už 23. deň.
Manželka a jediná dcéra
63-ročného Jána tvrdia, že
nemajú peniaze, žijú len z
materskej podpory dcéry.
Zať je totiž za mrežami. 

"Informatívne sa ohlásili,
ale v skutočnosti žiadne
kroky nevykonali k tomu, aby
bol ten pohreb uskutočnený," po-
tvrdil Alexander Földes zo spoločnosti
Cintoríny Komárno, s.r.o. 

Zálohovať pohreb z obecných peňazí však
v Hurbanove, kde mal Ján trvalý pobyt, ne-
mienia. "Ona si spravila nejakú predstavu o
pohrebe. Myslí si, že mesto má túto jej pred-
stavu splniť, čo nie je ani v zákone podlo-
žené, a bohužiaľ myslím si, že ani morálne,"
povedal viceprimátor Hurbanova Karol Lo-
vász. 

"Zo zákona o pohreb-
níctve vyplýva, že po 96
hodinách od úmrtia by ho
malo pochovať mesto,
alebo obec, kde došlo k
úmrtiu, ale pohadzujú si
tento prípad ako horúci

zemiak," dodáva Földes. 
Zdá sa, že po viac ako

trojtýždňových ťahaniciach,
keďže Ján zomrel v komárňan -

s kej nemocnici, nakoniec kremáciu
predsa len zaplatí Komárno. Mesto zatiaľ
oficiálnu objednávku nedoručilo, dokedy
môže telo zostať v chladiacom boxe nie je
stanovené. 

Nebohému zverolekárovi, po tom, ako si
vzal za manželku olašskú Rómku, ukázala
chrbát vlastná a po smrti už aj manželkina
rodina. 

Zdroj: noviny.sk

Rozlúčka so školou

Spustili portál potravinových kontrol

Srdečne pozývame členov Zväzu diabetikov Slovenska,
ZO DiaKom Komárno ako aj nečlenov diabetikov na členskú
schôdzu zákl. organizácie, ktorá sa koná dňa 21. mája 2013.

Miesto: Klub dôchodcov – nám Kossutha Komárno, za-
čiatok schôdze: o 14.00 hod.

Priska Rigóová, predsedkyňa ZO DiaKomPozvánka

Šesdesiattriročný muž,
ktorý zomrel v komárňanskej
nemocnici, vraj leží v márnici
už viac ako tri týždne. Rodina

tvrdí, že na pohreb nemá peniaze,
čaká, že ho pochová mesto, kde

mal trvalý pobyt. Zákon však
predpisuje, že ho má po-

chovať mesto, kde
zomrel.

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne
privítalo prof. L. E. Rotha, významnú
osobnosť kozmického výskumu USA

Dňa 9. mája 2013 navštívila naše gymnázium významná
osobnosť svetovej fyziky Dr.h.c. Prof. Ing. Ladislav Emanuel
Roth, MSc, emeritný profesor CALTECH (Kalifornský tech-
nologický inštitút) a emeritný vedúci JPL (Jet Propulsion La-
boratory) pri NASA. Prednáška spojená s besedou na tému
Prieskum Marsu sa konala v aule gymnázia.

Prof. L. E. Roth je významnou osobnosťou kozmického
výskumu USA. Narodil sa v Košiciach. Jeho vstup do koz-
mického výskumu začal projektom APOLLO 17. Prístroje a
programy, na ktorých sa podieľal a mal v ich návrhoch ve-
dúcu úlohu, boli súčasťou projektov APOLLO, MARINER,
MAGELLAN. Jeho zameraním bol predovšetkým radarový
výskum. Viedol radarový prieskum povrchu Marsu. NASA ho
ocenila najvyšším stupňom Research Scientist. Významnú
úlohu mal aj pri projekte Cassini Radar, ktorý bol súčasťou
projektu Cassini – Huygens. Tento projekt bol zameraný na
výskum vzdialených planét. Roku 2005 mu bola udelená
Medzinárodná cena SAV.

Spolu s prof. L. E. Rothom navštívil nás aj prof. RNDr. Ar-
pád Kecskés, CSc .z Katedry fyziky FPV UKF v Nitre. 

Annamária Komárová

Mŕtveho Jána nechcú
nikde pochovať

Štátna veterinárna a po-
travinová správa

(ŠVPS) SR spustila portál
potravinových kontrol. In-
formoval o tom na tlačovej
konferencii v piatok (10.
5.) ústredný riaditeľ ŠVPS
SR Jozef Bíreš.

"Portál začal fungovať. Je
v maximálnej miere prí-
stupný všetkým organizá-
ciám a občanom, ktorí sa
môžu presvedčiť o kontro-
lách v obchodoch a u výrob-
cov v danej lokalite. Na por -
táli uvádzame aj kontroly, to
čo bolo požadované, aby
sme aj pochválili subjekt bez
zistených nedostatkov, nie-
len oznámili ten s nedostat-
kami," spresnil.

"Ak sa ďalej preklikáme na
mapu, nachádza sa na nej
zoznam kontrol zoradený
podľa dátumu, aj so ziste-
nými porušeniami, ale aj s
neporušeniami. Pripravu-
jeme v ďalšom doplnenie
portálu, aby obsahoval aj fo-
tografie, ktoré plánujeme dá-
vať len pri potravinách, ktoré
sú zdraviu nebezpečné a
škodlivé," priblížil.

Na portáli podľa Bíreša
"nie sú zverejnené záleži-
tosti, ktoré idú cez správne
konania. Musíme totiž po-
stupovať podľa zákona. Po-
kiaľ proces správneho ko-
nania nebude ukončený,
dovtedy na portáli kontroly
nebudú," poznamenal Bíreš
s tým, že nedostatky budú

pub likované na portáli tri
mesiace.

"Ak aj výrobca, predajca
odstráni nedostatok, ale tri
mesiace na portáli bude. Po 3
mesiacoch po odstránení, z
portálu nedostatok stiah-
neme. Nedostatky, ktoré majú
charakter ohrozenia zdravia
spotrebiteľa, alebo sú zdraviu
škodlivé, tie budeme dávať na
portál ihneď," informoval.

Zdôraznil, že portál potra-
vinových kontrol je však
stále vo vývoji. "Portál do-
pĺňame, ale pre spotrebiteľa
a záujemcu, aby si svoj ob-
chodný reťazec alebo svojho
výrobcu odkontroloval, v
tomto štádiu ho považujeme
za dostatočný," dodal.

tasr



16 DELTASZóRAKOZÁS - HIRDETÉS

M1

7.30 Magyar zarándokhelyek 8.00 Híradó, sport 8.15 „Menj, indulj!” –
a homo peregrinus 8.40 Az ördögszántotta hegy 9.10 Valahol Eu-
rópában 10.55 Kétszer született gyermekek. 12.01 Hírek 12.05 Ösz-
szefoglaló a csíksomlyói búcsúról és zarándoklatróĺ 12.45 A GRIFF, a
DÁMVAD és a VARJÚ 13.10 Csángó Napba-nézők 13.20 A Ghymes –
30 év fényév 14.35 A levendula illata 16.20 Esküvői keringő  17.55
A Szent Péter esernyője 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-je-
lentés 20.15 A sas. Am.–ang. film 22.10 Ragyogás. Dolhai Attila le-
mezbemutató koncertje 23.25 Egyre távolabb Kanad. filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Vipo és barátai 12.25 Sandokan 12.50
Geronimi Stilton I. 13.15 A Nyereg Klub 13.35 Ókori kalandok, 18.
13.40 Animália, 40/4. 14.05 Szaladin 14.35 Amika 15.00 Született
kémek, 36. 15.25 Animália 15.50 Geronimo Stilton  16.15 Vipo és ba-
rátai  16.40 Garfield és barátai 17.05 Raju, a riksa 17.15 Richard Scarry
Tesz-vesz városa 17.40 Blinky Bill kalandjai 18.10 Pom-Pom meséi
18.15 Magyar népmesék 18.25 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent,  21.45 Ku-
lisszatitkok 22.15 Szeretettel Hollywoodból 22.40 A levendula illata

DUNA

7.55 Isten kezében  8.25 Hagyaték  8.50 Gyökerek 9.35 A Napba öl-
tözött leány - A Kormorán együttes rockoperája, Csíksomlyó, 2006
12.00 Híradó 12.05 Leonardo, Vinciből - A zseni származása. Olasz
dok.film 13.00 Kívánságkosár 15.10 445 – Miért könynyezik mindenki
Csíksomlyón? Magyar ism.terj. film 16.00 Albert Schweitzer, egy élet
Afrikáért.  18.00 Híradó, sport 18.30 Most, amikor minden virág nyí-
lik… – Összeállítás Zerkovitz Béla dalaiból 19.10 Angyali érintés 20.00
Hacsi – A leghűségesebb barát  21.35 VIII. Nemzetközi Simándy Jó-
zsef Énekverseny 22.30 Kultikon 22.55 Dunasport

6.00 TV2-matiné 8.30 Barbie és a Három muskétás. Rajzfilm 10.00
A 3 nindzsa nem hátrál 11.50 A Napisten piramisa.  13.50 Fantom.
Am. film 15.45 Pata tanya: Baromi buli.  17.30 Hal a tortán 18.30 Té-
nyek 19.00 Vigyázz, kész, szörf!  20.40 Tök állat.  22.25 Mr. Brooks. 

7.00 Kölyökklub 10.00 A sors kegyeltje Am. vígjáték 12.00 Tengerre,
tata! Am. vígjáték 14.05 Éjszaka a múzeumban 2. 16.10 Keresd a nőt!
Am. vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Az arany iránytű
21.00 A szállító 2.  22.45 A nagy kaszálás Am. krimivígjáték

STORY TV

14.30 Columbo: Nyugodj békében. Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Gyilkosság mint önarckép.
Am. krimi 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  21.00 Miss Fisher rej-
télyes esetei  22.10 Downton Abbey  23.30 Jim szerint a világ 

13.50 Barabás. Ol. kalandfilm 16.40 Az idegen 2. – Sötét hajnal 18.30
Nagyon vadon 2. 20.00 Superman visszatér. Am. kalandfilm 23.00
Kíméletlen bosszú.  

VIASAT

6.05 A tolvajok hercege  8.10 Vásott szülők Am. vígjáték 10.40 Tán-
coló talpak Ausztrál–am. anim. film 12.45 Los Angeles-i tündérmese
14.45 A kincses sziget titka.  18.55 Titkok könyvtára – A Szent Lán-
dzsa küldetés 21.00 Mint a kámfor 23.30 Ünneprontók ünnepe

STV :1
6.40 Hírek, sporthírek 7.40 Szlovákia képekben 8.05 Párbaj 8.35 Csa-
ládi vetélkedő 9.25 A körzet  10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem
V., 108. 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.40 Anna két arca,
11. 15.30 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45
Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás-jelentés 20.10 Az év asszonya Ünnepi gála 21.40 A ki-
választott. 22.35 Zsaruk a központból. 23.30 A körzet III. 

STV :2

11.05 Jégkorong-vb - összefoglaló 11.45 Arc nélküli színészek.
Dok.film 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Família 13.45 A
Poľana 13.00 Lefújva 14.25 Sportvisszhang 14.55 Autószalon 15.25
BL-magazin 15.55 A szlovákiai ruszinok és ukránok zenei fesztiválja
16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 A szlovákiai falvak enciklo-
pédiája. Nová Bystrica 18.00 60 állati dolgom 18.30 Esti mese 18.45
A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Kockázatos műszaki műveletek. 20.50 Tudomány és technika
21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Euromozi: Boy A. Ang. filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor.  9.45 Szegények hercege. 12.40 Rex
felügyelő  13.40 Döglött akták  14.40 Monk – Flúgos nyomozó  15.35
Két és pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS IX.  17.00 Híradó 17.30 Sóhi-
vatal 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.20 Forr a bor Szlov. sorozat 21.40 Még egy esély az életre
23.45 Éjszakai hírek

JOJ

6.30 Hírek 7.35 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Szu-
perMama Talkshow 12.00 Híradó 13.10 Egy cipőben. Am. filmvígjáték
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. Té-
vésorozat 21.40 ÖsszeEsküvők 23.15 Halló. Szórakoztató műsor, 8. 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Budapest. Magy. dok.film 14.25 Ízőrzők 14.55 Boston Legal 15.45 A
szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25 Jövő időben 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sport 20.15
Párizsi helyszínelők 21.05 Hölgyek öröme 22.05 Az ESTE 22.40 Tudo-
rok 23.40 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai – Az idősziget túlélői
12.20 Sandokan  12.45 Geronimo Stilton  13.10 A Nyereg Klub 13.35
Animália 14.00 Amika 14.15 Amika 14.30 Született kémek 14.50 Ani-
mália 15.15 Geronimo Stilton 15.40 Vipo és barátai 16.10 Heathcliff
16.35 Garfield és barátai 17.00 Raju, a riksa 17.05 Richard Scarry Tesz-
vesz városa 17.30 Caillou  17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom
meséi  18.15 Magyar népmesék 18.25 Esti mese 20.00 Híradó 20.40
Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Valóságos kin-
csesbánya 22.15 A hivatal 22.45 Maradj talpon!

DUNA

8.05 Kultikon  8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35 Sportaréna 9.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák A New York ká-
véház 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó
18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 Kultúra
a nagyvilágból 20.05 Kántor 5/1. 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15
Pippa Lee négy élete 22.45 Kultikon 23.05 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 14.55 Amit a
szív diktál  15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet!, 20.
17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Egy bolond százat
csinál  23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.35 Fókusz  15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma 17.25
Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50
Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Jo, a profi I.  22.25 A
Grace Klinika  23.30 XXI. század

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság mint önarckép.
Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Co-
lumbo: Fogas kérdés 20.00 Miss Marple: A láthatatlan kéz Ang. krimi
22.00 Párizsi helyszínelők II., 9. 23.05 Jim szerint a világ

13.15 Superman visszatér. Am. kalandfilm 16.15 Angyalok és démo-
nok. Am. thriller 19.00 Jól áll neki a halál 21.00 Végképp eltörölni. Am.
akciófilm 23.15 Kéjutazás 2. – Holtsáv

VIASAT

6.10 Gyilkos sorok 7.15 A médium  8.10 Nyomtalanul  9.10 Titkok könyv-
tára – A Szent Lándzsa küldetés 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 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 A címlaplány 22.30 A híd 23.50 Született detektívek 

STV :1
8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet 10.15 Kachora  11.05
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők klubja 13.55 Építs házat, ül-
tess fát! 14.40 Anna két arca 15.30 Viharos szerelem 16.25 Időjárás
16.30 Híradó, sport 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 20.10 Senki
sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást21.40 Doktor House
22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet 

STV :2

8.30 Óvodások műsora 9.05 Sportvisszhang 9.30 Jastrabka 10.00 A
szlovákiai ruszinok és ukránok zenei fesztiválja 10.55 Fókusz 11.30 60
állati dolgom, 14. 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.20 Minden
lében kanál 14.45 Kockázatos műszaki műveletek 15.35 Egyházi ma-
gazin 16.05 Ruszin magazin 16.30 Vadászmagazin 16.55 Fókusz 17.30
Körzeti híradó 17.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 18.00 Titkok
titka 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjá-
rás 20.00 A bűntény tudománya 20.50 Rendelő 21.30 Hírek és kom-
mentárok 22.00 Sporthíradó 22.05 Művészet 2013 22.30 Kvartett

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor. 9.45 Még egy esély az életre 11.40 Rex
felügyelő  13.40 Döglött akták 14.40 Monk  15.35 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS IX. 7.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 Forró
vér  23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS IX.

JOJ

7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek11.00 Álomház 12.00 Hír-
adó 13.50 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók  16.00 Szójá-
ték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.40 Gyerekrablók
23.15 A Geissen család

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Párizsi helyszínelők 14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők 15.05 Bos-
ton Legal  15.50 Szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelő 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész 22.00 Az ESTE 22.35
Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Heathcliff  12.20 Sandokan 12.45 Ge-
ronimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Animália 14.00 Lizzi McGu-
ire 14.25 Amika14.50 Született kémek 15.15 Animália 15.40 Geronimo
Stilton 16.05 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 16.55 Raju, a riksa
17.05 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.30 Caillou 17.35 Blinky Bill
kalandjai 18.00 Pom-Pom meséi 18.10 Magyar népmesék 18.15 Esti
mese 19.55 Labdarúgó Magyar Kupa döntő. Élő 22.00 Zöld Tea 22.30
Noé barátai 22.55 Maradj talpon! 23.50 Ridikül

DUNA

8.05 Kultikon  8.35 Angyali érintés 9.25 Táncvarázs. Formációs Tánc
Gála, Budapest 10.20 Gyökerek 11.00 Kántor 12.00 Híradó 12.30
Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek és lépések 15.50 Az
emlékezet helyszínei 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva…
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45
Kultúra a nagyvilágból 20.05 A Tenkes kapitánya, 13/3-4. 21.00
Hírek, sport 21.15 Az én kis falum Csehszl. film 22.50 Kultikon

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  14.55 Amit
a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 50. 16.25 Veled is megtörténhet!
21. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Sherlock és Watson.
22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50
Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma
17.55 A bosszú angyala  18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-
nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.45 Házon
kívül 23.20 Reflektor 23.35 Döglött akták 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Fogas kérdés 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Gyilkosság Ma-
libuban 20.00 Poirot – Temetni veszélyes 22.00 A hidegsebész
23.05 Jim szerint a világ 23.35 Dallas

14.50 Ong Bak 2. – A sárkány bosszúja. Thai akcióthriller 16.45 Vég-
képp eltörölni. Am. akciófilm 19.00 Bérgyilkos a szomszédom. Am.
akcióvígjáték 21.00 A kaptár: Túlvilág

VIASAT

7.10 CSI: A helyszínelők  8.05 Nyomtalanul 9.00 A kincses sziget titka.
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 17.00 Az utolsó
zsaru 17.55 CSI: A helyszínelők 18.55 Erica világa 19.50 Jóbarátok
20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.30 Kiképzés. 

STV :1
7.40 Autószalon 8.05 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet
10.15 Kachora11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők klubja
14.05 Taxi  14.40 Anna két arca 15.30 Viharos szerelem 16.25 Idő-
járás 16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Kapj el, ha tudsz!  22.25 Gyilkos felvevőgéppel.

STV :2

9.00 A doktor úr Tévéjáték 10.05 Ruszin magazin 10.35 Fókusz 11.10
Titkok titka 11.40 Élő körkép 12.15 Folklórműsor 12.45 Az út 13.41
A szerelem első hangjai. Tévéjáték 14.10 Tudomány és technika
14.40 Martin Kukučin élete és munkássága 15.40 Ökológiai magazin
16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 A
szlovákiai falvak enciklopédiája 18.00 A fényképészet története
18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyar nyelven 20.00 Szakácsok a seregben 21.30 Hírek  22.00 Sport-
híradó 22.05 Más szerelem Csehszlov. film 23.15 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.45 Szemet sze-
mért 12.40 Rex felügyelő  13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.30 Refl ex
17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-
jelentés 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.30 Éjszakai hírek
23.00 NCIS IX.  23.55 Monk 

JOJ
7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek.10.30 Gyerekrablók
12.00 Híradó 13.50 Véznák kontra dagik  15.00 Mániákus vásárlók
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont VIII. 19–20. 22.30
Castle IV. Am. sor., 10. 23.30 Hawaii Five-0 II.

KEDD, május 21 SzERDA, május 22

TVműsor május 20 - május 26
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, május 20

Programajánló

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria:
Bott Maya és Szamaránszky Emőke
Inspirációk című kiállítása június 2-ig
tekinthető meg. Templomok éjsza-
kája a Limes Galériában 2013. május
24, péntek 15.30 -18.30. Közös prog-
ram szülőknek és gyermekeknek:
Kollázskészítés Novák Ágnes festő-
művész segítségével.
Matica székház: május 31-én Sár-
döngölő lemezbemutató koncert és
táncház. A Ritka Magyar Folkband
magával ragadó táncházi zenéjének,
a Sárdöngölő c. lemeznek fonós be-
mutató koncertje. A Felvidék egyik
legkiválóbb revival zenekarának leg -
újabb lemezén Korpás Éva és a me-
zőségi, ördöngösfüzesi Hideg Anna
énekel.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: május 23-án, 17.00 órától
Liliomos évszázad, A szlovákiai ma-
gyar cserkészet története kialaku-
lástól napjainkig (1913-2013). A kiál-
lítás június 22-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum díszterme:
2013. május 22., szerda, 18.00 óra-
kor Szívünk magyar értékei - Hun-
garicum- és magyarság-est. Az est
vendégelőadói: Boráros Imre, szín-
művész, Jónás Csaba, előadómű-
vész, Korpás Éva, énekművész, Pet-
récs Anna, színművész, Richter
Hanna, versmondó (Erdély). Az est a
III. Magyar Világtalálkozó társren-
dezvénye.

DÉL-KOMÁROM:
Klapka György Múzeum:
Időszaki kiállítás a komáromi föld-
rengés 250. évfordulójának emlékére
„Úgy rémlett, hogy a Föld nagy
gyomra fölmordul...“ címmel. A kiál-
lítás elsősorban az 1763-as nagy
földrengésnek állít emléket, de be-
mutatja azokat a természeti kataszt-
rófákat is, amelyek az elmúlt évszá-
zadokban pusztítottak Komáromban.
A tárlat július 14-ig tekinthető meg.

Magyar Lovas Színház:
Június 21-22, 19.00 órakor Az utolsó
betyár. www.lovasszinhaz-komarom.hu
Jókai mozi:
Június 7-8, 19.00 Légy jó mindhalálig,
musical  két részben. Jegyár: 1500 Ft.

Arany 17 rendezvényközpont:
A Komáromi Múzeumbarát Kör ösz-
szejövetele 2013. május 28-án, ked-
den 17 órakor. Dr. Vofkori Mária (mú-
zeumigazgató, Rétközi Múzeum,
Kisvárda): „Egy fél-Camino“ címmel
tart képekkel gazdagon illusztrált elő-
adást.
Monostori Erőd:
Bakafesztivál május 25-26-án.  A
rendezvény megálmodói egy olyan
program létrehozását tűzték zászla-
jukra, amely kifejezetten a névtelen
hősökről, a bakákról szól. Az egy-
szerű emberről, a kovácsról, pékről,
cipészinasról, napszámosról, akik
nem önszántukból mentek a halálba.
Program: május 25. 16.00 Fullánk,
17.20 Üstökös Rock Blues Band,
18.30 Török Ádám & Mini Co., 19.40
0 Pont, 22.00 Dj Dominique. 
Május 26. 10.00 Koszorúzás – meg-
emlékezés, 11.00 motorkerépkáro-
sok, hagyományőrzők felvonulása,
12.30 motorkerékpár szépségver-
seny, 13.30 a világháború konyha-
művészete, 16.00 Blues Company,
17.50 Üzletembers, 18.30 Deák Bill
Gyula, 19.20 Hobo és Bandája.
Jegyár: 1 nap 1800 Ft, gyermek:
500 Ft, 2 nap 2500 Ft, gyerek 800
Ft.

Gyógyfürdő:
Május 25. Gyermeknap. 13.00-17.00
Bohócműsor, ügyességi játékok,
kézműves foglalkozás, bütykölés,
színezés, buborékfújás, gyerekbutik,
szendvicsbüfé. 14 éven aluli gyer-
mekek belépése ingyenes.

GÚTA:
VMK: június 9-én, 18.00 órakor Wass
Albert est - Szerelmem Erdély. Ré-
kasi Károly önálló estje. Jegyár: 5 €.

ÓGyALLA:
Művészeti Alapiskola udvarán: Ze-
nés nyári esték. Június 9-én 19.00,
Historia 2 €, június 16-án 19.00 ZBG,
Vlado Urbanovsky’s Blues Dust, jú-
nius 23-án The Brownies 2 €. Ko-
máromból busz indul. Info: ogyalla-
csemadok@gmail.com.
MŠK Városi Klub focipályája:
Június 8-án, 10.30 órától „Boldog gyer-
mek – boldog család“. Program:
Strandfoci Jožo Pročko vs. a város
gyermekei. Karaoke show, rendőrségi
és tűzoltói bemutató, 13.00 órától Break
dance, Lady Style, Hip-hop…16.00
Starmania, Maddox, Disco. Ugrálóvár,
arcfestés. A belépés díjtalan.

PERBETE:
Református templom: május 27-
én, hétfőn Kicsi Hang koncert 10.00
órakor. A koncertre a belépés ingye-
nes.

KoS - III. 21. - IV. 19
Nagy változáson mész keresztül,
mert az élet apró örömeit is tudod ér-
tékelni, és olyasmit is észreveszel,
ami korábban elkerülte a figyelmed.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Stressz és hatalmas zűrzavar jellemzi
a hetedet. Rengeteg elintéznivalód
lesz és  addig nem nyugszol, míg
mindnek a végére nem jártál.

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
A csillagok azt ígérik, hogy olyan fon-
tos ember léphet az életedbe, aki
hosszabb távon is elkísér és döntő
hatással lesz rád.

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Ha nem kapsz kellő szabad teret,
hamar idegessé válhatsz és a leg-
apróbb nézeteltérésekből is képes
leszel komoly vitákat szítani.

oroSzlÁn - VII. 23. - VIII. 22
Azt eddig is tudták rólad az ismerő-
seid, hogy melletted nem lehet unat-
kozni, de ezen a héten tündökölni
fogsz.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Nem kedvez az idő a titkoknak,  mert
amit igyekeztél valaki előtt titokban
tartani, arra fény derülhet.

MÉrlEG - IX. 23. - X. 22
„Most kéne abbahagyni, elfutni, el-
rohanni...” Ugye ismered a régi slá-
ger szövegét? Ez most mintha csak
a te szerelmi életedről szólna. De
azért fel a fejjel!
SKorpIó - X. 23. - XI. 21.

Több álnok, képmutató ember van a
környezetedben, mint bármikor más-
kor. Ezért légy rendkívül óvatos, és
ne dőlj be a mosolyoknak.

nyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
Mind a hivatalos, mind a magánéle-
tedben a lehető legjobban mennek a
dolgok, számos ügynek sikerül a vé-
gére járnod.

BAK - XII. 22. - I. 19.
A napokban több pénz állhat a ház-
hoz, ami nagyon jó lehet arra, hogy
régóta dédelgetett álmaidat megva-
lósíthasd.

Vízöntő - I. 20. - II. 18.
A most induló szerelmi kapcsolatok
rövid életűek lesznek, és sajnos nem-
csak a szíved törhetik össze, hanem
a bankszámládat is lenullázhatják.

HAlAK - II. 19. - III. 20.
Arcon csókol a szerencse. Minden
úgy alakul, ahogyan eltervezted, ha
mégsem, akkor úgy, ahogyan álma-
idban sem remélted.

Ha eltörött valamelyik cserepünk,
főleg ha egy szebb darabról van szó,
akkor ahelyett, hogy kidobnánk, fel-
használhatjuk dekorációnak. Elég, ha
a törött oldalával letesszük a földre,
és a lyukba egy jól terjeszkedő vi-
rágot ültetünk. Így úgy néz ki, mintha
a cserépből folynának ki a gyönyörű
virágok. Vagy készíthetünk belőle
egészen komoly kis mesterműveket,
mint ezek az apró tündérlakok:

Ne dobd ki 
a törött cserepet!

MÁJUS 21.
KONCZ ZSUZSA KONCERT 

KOMÁROMBAN
Koncz Zsuzsa
komáromi kon-
certjét sajnos
már kétszer el
kellett halasz-
tani betegség
miatt. Az éne-
kesnő azon-
ban nem
hagyja cser-
ben komáromi rajongóit, és a kon-
cert új időpontban kerül megren-
dezésre, május 21-én, este 19
órakor a VMK-ban.
A megváltott belépők érvényesek.
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19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-barát
12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 13.25 Vágtass velem! 13.55 Gaszt-
roangyal 14.55 Boston Legal  15.40 A szenvedélyek lángja 16.30 Rex fel-
ügyelő 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó, sport 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY
21.35 Munkaügyek 22.05 Az ESTE 22.45 Nemzeti nagyvizit

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Heathcliff 12.20 Sandokan 12.45 Gero-
nimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Animália 14.00 Lizzie McGuire
14.25 Amika 14.55 Született kémek 15.15 Animália 15.40 Geronimo
Stilton  16.05 Heathcliff 16.30 Garfi eld és barátai 16.55 Raju, a riksa
17.05 Richard Scarry Teszvesz városa 17.25 Caillou 17.35 Aprónép 17.40
Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom meséi 18.20 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Angi
jelenti 22.10 Európai szemmel 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon  8.35 Angyali érintés 9.20 Elfeledett
magyar irodalom 9.50 Határtalanul magyar 10.20 Pannon expressz
10.45 Afrika világa. 11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó 12.30 Liszt
Ferenc. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Tisza 3. 15.35 Európa egész-
sége - Tuberkulózis. a rettegett kór 16.30 Térkép 17.00 MacGyver
17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali
érintés Am. sor. 19.50 Nyolc évszak 8. 21.00 Hírek, sport 21.15 Sze-
relmesfilm Magyar film 23.10 Kultikon 23.30 MüpArt classic.

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  14.55
Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva  16.25 Veled is megtörtén-
het! 22. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Halálos iram-
ban  23.45 Propaganda, 5.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show
12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma, 13. 17.55
A bosszú angyala  18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók  22.30 A rejtély 

STORY TV

14.30 Columbo: Gyilkosság Malibuban. Am. krimi 16.30 Jim szerint a
világ IV., 16. 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a rend-
őrakadémián 20.00 Danny Blue – A Tudatfeletti 20.30 Ne folytassa,
felség! Am. vígjáték 22.30 Jim szerint a világ IV., 16. 23.00 Dallas. Am.
sor., 229.

15.10 Váltságdíj egy halottért. Am. krimi 17.10 A kaptár: Túlvilág. Am.–
ang.–ném. akciófilm 19.00 16 utca. Am. akciófilm 21.00 A szállítmány.
Am. akciófilm 22.45 Nyomodban a halál. Am. akciófilm

VIASAT

7.05 CSI: A helyszínelők  8.00 Nyomtalanul 8.55 A kincses sziget titka
11.00 A dadus 12.00 Mike és Molly 12.30 Jóbarátok  13.10 Erica világa
14.05 Őrangyal I. 18. 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.05 Az
utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi21.25 Észbontók, 7. 22.25 Spar-
tacus

STV :1
7.40 Ügyintézés a hivatalokban 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő
9.25 A körzet10.20 Kachora 11.05 Viharos szerelem  12.00 Híradó
12.15 Nők klubja 14.10 Irány a kert! 14.45 Anna két arca 15.35 Viha-
ros szerelem  16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthíradó
20.10 Toszkán szenvedély 21.35 Riporterek 22.05 Kalózok – Az elve-
szett kincs  23.25 A körzet

STV :2
10.05 Arcélek 10.45 Magyar magazin 11.10 Fókusz 11.45 A fényké-
pészet története. Dok.sor. 12.15 Élő körkép 12.50 Diszkómelódiák
13.15 Rendőrségi magazin 13.45 A számítógép Tévéjáték (ism.) 14.20
Rendőrségi magazin 15.00 A néma gyilkos 15.20 Denevérek Termé-
szetfilm 15.35 Nyugdíjasok klubja 16.05 Romamagazin 16.30 Milyen
lesz a világ kőolaj nélkül 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Az
állatok világa II. 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Bébik a vízben Ang. ism.terj. film
20.50 A tudomány spektruma 21.30 Hírek  22.00 Sporthíradó 22.05
Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.25 Teljesítjük legtitkosabb álmát  10.30 Rejtélyek
szigete  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
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés
20.20 Forr a bor 21.40 Forró vér23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS

JOJ

6.10 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Álom/ház  12.00 Híradó
13.50 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók Realityshow
16.00 Szójáték  17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Panelházi történetek – maraton
21.40 Gyerekrablók  23.15 A Geissen család

M1

6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Kerékpártúra
10.00 Noé barátai 10.30 Így készült: Tajtékos napok 11.00 Séf.
Ism.terj. film 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa
12.35 Angi jelenti 13.05 Jövő-időben 13.15 Boxutca. Forma–1- ma-
gazin 13.45 Forma–1. Monacói Nagydíj, időmérő edzés 15.20 Úticé-
lok. A moszkvai Kreml 15.45 Zöld Tea 16.15 A világörökség kincsei,
60/6. 16.35 Két csirkefogó… meg egy fél, 8/4. 17.30 Gasztroangyal
18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 Zöld kártya. Ausztrál– fr.–am. vígjáték 22.00
A harcmező hírnökei. Am. film 23.55 BETLES 50!

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tatonka történetei II., 3–4. 12.25 Kaja-
kalandok 12.50 Animália, 40/9. 13.15 H2O: Egy vízcsepp elég I.,
26/11–12. 14.10 Táncakadémia Ausztrál ifjúsági sor., 26/23. 14.35
Csajok a zŰrből Ausztrál sor., 26/23. 15.00 A libapásztorlány Ném.
mesefilm 16.00 Animália, 40/10. 16.25 Tatonka történetei II., 20/3–
4. 16.55 Garfield és barátai, 121/24. 17.20 Állatkerti óvoda, 10/3.
17.50 A Mézga család különös kalandjai I. 18.15 Raju, a riksa, 78/18.
18.20 Magyar népmesék 18.30 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 Rocca parancsnok21.30 Forma–1. Monacói Nagydíj 23.05
Kasszasiker. Am. zenés sor., 15/9.

DUNA

6.25 Mikor sötétedni kezd… Dok.film 7.00 Kalász Márton 7.20 Kerekek
és lépések 8.20 Öt kontinens 8.45 Élő egyház 9.15 Isten kezében
9.40 Sírjaik hol domborulnak 10.10 Akadálytalanul 10.40 Székely kapu
11.10 Ménes élet, 13/12. 12.00 Híradó 12.20 Pardaillan lovag Fr. film
14.00 Kaposvári Rákóczi– MVM Paks OTP Bank Liga labdarúgó- mér-
kőzés 16.15 A papiros története 16.40 Szerelmiláz Magy. film (ff .)
18.00 Híradó, sport 18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar
19.30 Hogy volt?! Raksányi Gellértre emlékezünk 20.25 Futótűz.,
52/17. 21.15 Félszemű Jack Am. film 23.35 Dunasport

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 Én is karcsú vagyok 11.30
Babavilág 12.00 Tűsarok 12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra 13.30
Doktorok, 8. 14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyo-
mozó16.30 Kettős ügynök17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Té-
nyek 19.15 Az ének iskolája 21.00 Seholország. Am.– ném. vígjáték
23.05 Minden pasi disznó? Kand. vígjáték

7.00 Kölyökklub 10.50 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.20
Házon kívül 11.50 4ütem. Magazin 12.30 Az utazó Am. sor., 12–13.
14.25 A zöld íjász I., 18. 15.30 A hős legendája 16.30 A maszk fi a Am.
vígjáték 18.30 RTL híradó  18.55 Fókusz Plusz 19.30 Trója.22.35 Az
utolsó emberig Am. akciófilm

STORY TV

10.30 Dallas. 12.30 Túrakommandó 13.00 Nora Roberts – Bukott an-
gyal. Am.-kanad. filmdráma 15.00 Álomhajó – Ausztrália 17.00 Down-
ton Abbey 18.10 Az ifjú Churchill kalandjai. 20.10 Miss Marple:
Nemezis. Ang. krimi 22.15 Szellemirtó. Fr.–ang. filmdráma 

13.40 Mrs. Doubtfi re – Apa csak egy van. Am. vígjáték 16.05 Sze-
relem a Fehér Házban. Am. vígjáték 18.20 Harry Potter és a azkabani
fogoly. Am. kalandfilm 21.00 Vámpírosfilm. Am. vígjáték

VIASAT

5.50 Chicago Hope Kórház  6.50 Lehetetlen küldetés 8.05 Véznák
kontra dagik 9.10 10 évvel fiatalabb: A kihívás, 13. 10.15 A médium
12.05 Kertvárosba száműzve 12.35 A címlaplány, 13.40 Észbontók
14.40 Őrangyal 16.45 Tulipános Fanfan Am. kalandfilm  18.50 King
Kong. Új-zél.-am.-ném. kaland-film 22.25 Letaszítva Am. thriller

STV :1
5.50 Hírek, sporthírek 6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 7.55 Fid-
libum meséi 8.20 Kék királyság  8.50 Táncakadémia II. Ausztrál sor.,
26/8. 9.20 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor (ism.) 10.45 Senki sem
tökéletes 11.45 Riporterek 12.15 Autószalon 13.10 Toszkán szenve-
dély 14.40 El Dorado. Am. western 16.45 Fő, hogy szeretjük egy-
mást! 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda 21.15 Néma igazság 22.45
Sporthíradó 22.55 A bátorság próbája. Osztr. filmdráma

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége  8.55 Bolygónk.  9.45 Rendelő 10.15
Hallássérültek tévéklubja 10.40 Vyšné Hágy 1941–2011 (ism.) 10.55
Anya tudja a legjobban 11.20 A 9 a. osztály Realityshow 11.50 Ti-
zenkettő után öt perccel. Vitaműsor 12.55 BL-magazin 13.20 Emília
Galotti Tévéjáték 14.50 Kapura 15.35 Farmergazdaságok 16.00
Tesztmagazin 16.15 Idősebbek klubja 16.40 Anatol 18.00 Úton. A
svájci Alpok 18.30 Esti mese 18.45 Kassa – Európa kulturális fővá-
rosa 18.50 Tudósportrék 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 19.50
Időjárás-jelentés 20.00 Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzés – döntő
22.55 Filmmagazin 23.20 Szecessziós est

MARKÍZA

6.40 Tom és Jerry 7.10 Madagaszkár pingvinei 8.00 A három nindzsa
Am. kalandfilm 9.45 Alf III.10.15 Az új fiú.  12.00 Szupersztár  14.40
Szupersztár – a döntés (ism.) 15.20 High School Rock 17.40 Zita, a
nyakamon Tévésor. 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Agyő, nagy Ő!  22.55 Szemben a
Nappal. Am. akciófilm

JOJ

5.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.30 A Geissen család II. Ném.
realityshow, 10. 11.30 Mániákus vásárlók 12.30 Véznák kontra dagik
IV., 11/1. 13.30 Az emberrablás áldozata. Kanad. thriller 15.30 Švejk.
Cseh film 18.00 Édes sztárok Kanad realityshow, 14/5–6. 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Az ördög Pradát visel.
Am. filmvígjáték. Fsz.: Meryl Streep, Stabley Tucci, Anne Hathaway,
Emily Blunt 23.00 Férj és férj. 

CSüTöRTöK, május 23 SzOmBAT, május 25
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Kér-
dések a Bibliában 9.55 Reformátis magazin 10.20 Mai hitval-
lások 10.45 Zsidó temetők 11.00 Református istentisztelet
12.01 Híradó 12.05 Napirend előtt 13.00 Világ Kép 12.35 Úti-
célok. Goa 13.00 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1. Mona-
cói Nagydíj 16.25 DVSC-TEVA–Ferencváros TC OTP Bank Liga
labdarúgómérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthí-
rek 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Dr. T
és a nők Am. vígjáték  23.30 MüpArt koncertek

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok 12.00 Lázár Ervin: Dömdö-dömdő-
dömdödöm12.25 Garfield és barátai 12.50 Táncakadémia,
23. 13.15 Csajok a zŰrből 13.45 Született kémek 15.40 H2O
16.30 Kincskereső kisködmön 16.55 Garfield és barátai
17.20 Berti, a rózsaszín barika 17.30 Ördögölő Józsiás Zenés
mesejáték – részletek 17.35 Kérem a következőt! 18.05
Raju, a riksa 18.15 Rejtélyek Tesz-vesz városban  18.40 Esti
mese 20.10 Csingling. Rajzfilm 21.30 Forma–1. Monacói
Nagydíj, a futam

DUNA

7.00 Gyökerek. Csehországi magyarok 7.45 Világ-Nézet 8.40
Élő világegyház 9.05 Hagyaték 9.35 Napok, évek, századok
10.30 Lyukasóra 11.00 Evangélikus istentisztelet Brassóból
12.00 Híradó 12.15 Összefoglaló a csíksomlyói búcsúról és
zarándoklatról 12.50 Ízőrzők. Deszk 13.30 Mesterházilajos:
A Zebegényiek Magyar tévéfilm 14.45 Hazajáró 15.15 Csel-
lengők 15.40 Hogy volt?! Raksányi Gellértre emlékezünk
16.40 Elkésett levél Magy. film 18.00 Híradó, sport 18.30
Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték 21.00
Hideg napok Magyar film (ff.) 22.40 Dunasport 22.50
Napok, évek, századok (ism.)

6.50 TV2-matiné 10.20 Astro-világ 11.25 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.25 EgészségMánia 12.55 Stahl konyhája
13.25 Több mint TestŐr 13.55 Kalandjárat 14.25 Hawaii
Five–0 II. 15.25 Lángoló Chicago 16.25 Seholország 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Madagaszkár 2. 21.50 Oviapu 2.
Am. vígjáték 23.40 Kiálts szabadságot! 

7.00 Kölyökklub 10.05 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.40
Gasztrotúra 12.00 A Muzsika Tv bemutatja 12.35 Dirty Dan-
cing, 7. 13.10 Tuti gimi  14.15 X-Men – A kívülállók.  16.20 A
Nílus gyöngye  18.30 RTL híradó  18.55 Cobra 11.  20.00
Gagyi mami – Mint két tojás 21.55 Matrix: Forradalmak. 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Cukipárbaj: kölykök kontra babák 14.30
Danny Blue – A Tudatfeletti 15.00 Álomhajó – Szamoa.

Ném. film 17.00 Terence Hill – Alpesi őrjárat 18.10 Nora Ro-
berts – Bukott angyal.  20.10 Downton Abbey II., 9. 21.15
Bunbury, avagy jó, ha szilárd az ember 23.30 Spice Girls –
exkluzív

15.25 Pincérlány – Édesen is csípős. Am. vígjáték 17.35 Dr.
Dolittle. Am. vígjáték 19.15 Inferno.  21.00 Szemben a Nap-
pal.  22.50 Lopakodók 3. Am. akciófilm

VIASAT

8.30 Véznák, kontra dagik  9.35 Romantikus kaland 10.35
Fogyótúra, 1. 11.05 Újonc 11.40 Trendközelben, 64. 12.10
Őrangyal  14.10 King Kong 17.35 Asterix az Olimpián. 20.00
CSI: Miami helyszínelők  21.00 CSI: New York-i helyszínelők
VI. Am sor., 14. 21.55 Életfogytig Am. vígjáték

STV :1
6.00 Hírek, sporthíradó 6.55 Rajzfilmsorozatok 8.30 Mese-
játék 9.00 A békakirály 10.00 Otthonunk 11.05 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenkettő.13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Mrs.
Marple: Gyilkosság meghirdetve 15.10 Filmmeum. Milenne,
ha spenótot ennék 16.45 Postaláda  17.45 Irány a kert! 18.15
Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás 20.10 Szent Jo-
hanna  23.15 Sporthíradó 23.30 Mrs. Marple: Gyilkosság
meghirdetve

STV :2
8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin
10.40 Négy hang Dok.film 11.10 Ebben a városban, ebben a
pillanatban 12.35 A Hosszú, a Dagi és az Éles szemű Mese-
játék 14.00 Egyházi magazin 14.30 A szó 14.35 Zarándok-
lat Santiago de Compostellába 15.05 Folklórműsor 15.45
Őrangyalok. 16.20 Família 16.55 Tíztánc országos bajnok-
ság 17.55 A televízió archívumából 18.30 Esti mese 18.50
Tudósportrék 19.00 Híradó 20.00 Vámház, avagy Csehszlo-
vákia 20 év után 21.30 Lefújva 21.55 A televízió archívu-
mából 23.00 Művészet 2013 23.25 Válogatás Stanislav
Štepek televíziós szerepeiből

MARKÍZA

6.45 Tom és Jerry 7.00 Madagaszkár pingvinei  7.50 Mini-
zsenik 9.35 Alf III., 25/12. 10.05 Zita a nyakamon 10.45 High
School Rock. Am. filmvígjáték 13.00 Testre szabva 13.30
Forma–1. Monacói Nagydíj 16.15 Zorro. Am. kalandfilm
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20
Szupersztár 23.35 Árnykép. Am. thriller

JOJ

6.53 Édes sztárok Kanad realityshow 10.30 Hol volt, hol
nem volt II., 19. 11.30 Férj és férj. 14.00 Az ördög Pradát
visel. Am. filmvígjáték 16.35 ÖsszeEsküvők 18.20 Lakáskul-
túra 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 Toy Story 3.  22.50 Rajtaütők. Am. akcióthriller

vASÁRNAP, május 26
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó délben 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Élet-
művész 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Boston Legal  15.45
A szenvedélyek lángja. 16.35 Rex felügyelő  17.25 Jövő-Időben 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sporthírek
20.05 Boxutca extra 20.09 Időjárás  20.15 Legenda 21.30 Az ESTE
22.10 Forma–1. Monacói Nagydíj, szabadedzés 23.55 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 Heathcliff  12.20 Sandokan 12.45 Ge-
ronimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub 13.35 Animália 14.00 Lizzie McGu-
ire 14.25 Amika 14.55 Született kémek 15.15 Animália 15.40
Geronimo Stilton 16.05 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 16.55
Raju, a riksa 17.05 Richard Scarr... 17.30 Caillou 17.35 Aprónép 17.40
Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom meséi I. 18.15 Magyar népmesék
18.20 Esti mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Pa-
quin fent és lent 21.45 MNASZ. Autó-motorsport magazin 22.15
Átok I. 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Angyali érintés 9.25 Akadálytalanul
9.55 Hazajáró  10.25 Szerelmes földrajz 10.50 Nyolc évszak, 8/8.
12.00 Híradó 12.25 Liszt Ferenc 10. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Pus-
kás Akadémia FC–Duna FC Tatabánya NB 2 (Ness Hungary) labda-
rúgó- mérkőzés közvetítése 17.00 MacGyver 18.00 Híradó, sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Só Mihály kalandjai.
20.55 Hírek, sport 21.15 Kultikon 22.55 Titkok és szolgálatok.  23.10
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  14.55
Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva, 52. 16.25 Veled is megtör-
ténhet! 23. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények
19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Bosszú
és újrakezdés  23.35 Jog/Ászok.

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 Buda-
pest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma 17.55
A bosszú angyala 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 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Columbo a rendőrakadé-
mián. Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00
Columbo: A rocksztár gyilkosa 20.00 Poirot-novellák: Kétszeres bűn.
Ang. krimi 21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ

13.40 Bérgyilkos a szomszédom.  15.40 Columbo: Gyilkosság könyv
szerint.  17.15 A szállítmány. Am. akciófilm 19.00 A kód neve: Merkúr.
21.10 Pandorum. Am.–ném. akciófilm 23.15 Kémek a Sasfészekben. 

VIASAT

7.10 CSI: A helyszínelők 8.05 Nyomtalanul  9.05 Ezüst csengettyűk
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 helyszínelők19.00 Erica világa 19.55 Kertvárosba
száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Letaszítva

STV :1
7.40 Riporterek 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.30 A körzet
10.20 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja
14.00 Gasztronómiai kalauz 14.35 Anna két arca 15.30 Viharos sze-
relem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő
18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport-
hírek 20.10 Szlovákia, szeretlek! 21.35 Zsaruk a központból 22.30 A
sötétség ideje

STV :2
8.30 A Vörös ráknál Bábjáték 9.05 Bébik a vízben 9.50 A tudomány
spektruma 10.20 Romamagazin 10.45 Fókusz 11.20 Az állatok világa
11.50 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 12.55 Anya tudja a legjobban
13.20 Lámpa alatt 16.05 Szemtől szemben 16.30 Középpontban az
ember (ism.) 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 A szlovákiai fal-
vak enciklopédiája Králova Lehota 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Bolygónk 20.50 Família.
21.20 A nagy Gatsby  23.35 Sporthíradó 23.50 Michael Jackson
ahogy még nem ismerjük.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér10.45 A bűnbak.  12.40
Rex felügyelő  13.40 Döglött akták14.40 Monk  15.35 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40
A szállítmány.

JOJ

7.20 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Gyerekrablók
Tévésor., 2. 12.00 Híradó 13.50 Véznák kontra dagik III., 11/11. 15.00
Mániákus vásárlók Realityshow 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi
történetek. Tévésorozat 21.40 A legfi nomabb hazai torták 23.15 Én
és én, meg az Irén.
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Jancsi (Bálint András) Franciaországba
utazik, hogy találkozzon élete nagy sze-
relmével, Katával, aki már tíz éve külföl-
dön él. Hosszú utazása alatt emlékei-
ben felidézi kapcsolatuk történetét.

Szerelmesfilm • 21.15 • DUnA tV

Rose és Nathan  huszonöt éve házasok,
felnőtt gyerekeik vannak. Nathan el
akarja hagyni a feleségét egy fiatal nő
miatt. Közben újra felbukkan Rose régi
szerelme, Hal.

Bosszú és újrakezdés • 21.40 • tV2

Jessica Alba nem tartozik az
olyan sztárok közé, akik lép-

ten-nyomon aktfotókat készíttet-
nek magukról. Mellei mégsem
maradtak elrejtve a világ elől. A
szép színésznő egy óvatlan pil-
lanatban széttárta a kabátját,
ami alatt nem viselt, csak egy
vékony, átlátszó, fekete cicifixet,
amely semmit nem takart melle-
iből. A szemfüles fotósok nem
hagyták veszni a kínálkozó al-
kalmat, és rögtön képeket készí-
tettek a kétgyerekes anyukáról.
Egy biztos, a sztárnak nincs
semmi szégyenkeznivalója, mi-
vel keblei még két gyerek után is
mutatósak.

Asármos színész örül, hogy belekóstol-
hatott a sorozatszereplésbe, de köszöni

szépen, neki elég volt. Hónapokig láthattuk
Nagy Sándort az RTL Klub képernyőjén, kö-
szönhetően annak, hogy elvállalta a Barátok
közt időszakos rosszfiújának, Igornak a sze-
repét. Most azonban, hogy a forgatások vé-
get értek, örömmel tért vissza a színházba.

„Az embert beskatulyázzák egy ilyen sze-
repben. Én csak néhány hónapot voltam
benne, mégis sokan megállítottak az utcán,
és leIgoroztak. A jövőben szívesen forgatnék
filmeket, de sorozatban nem gondolkodom“
- mondta Nagy Sanyi.

nagy Sanyi nem kívánkozik
vissza a Barátok köztbe

Túl sokat mutatott!
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Kajak-kenu Vízimotorozás

Acsehországi Chomutovban rendezték meg
a Cseh Ifjúsági Kupa első fordulóját,

amelyre meghívást kapott a Komáromi Kajak-
kenu Klub korosztályos csapata is. Az öttagú
küldöttséget a komáromiak kiváló edzője, Pol-
hammer László vezette, és a fiatal tehetsé-
gekkel végzett munkájának eredménye itt is
megmutatkozott. Versenyzői összesen 9 érem-

mel fejezték be a versenyt, amelyen Csehor-
szág 33 klubja vett részt. A négy arany-, három
ezüst- és két bronzérem végül is magáért be-
szél. Különösen a két lányversenyző, Marianna
Petrušová és Lisa Maria Gamsjäger teljesítmé-
nyei keltették fel a figyelmet, akik valamennyi
versenyszámban diadalmaskodtak, így a négy
aranyérem az ő nevükhöz fűződik.

Eredmények:
Kajak – Fiúk (13-14 évesek)
500 m: 2. Obert Ákos
200 m: 3. Obert Ákos
3000 m: 3. Obert Ákos   
Kajak – Ifjúságiak (15-16 évesek) 
500 m: 17. Keszan Viktor 
200 m: 16. Keszan Viktor 
200 m: 4. Keszan Viktor – Hakl Filip
3000 m: 19. Keszan Viktor
Kenu - Ifjúságiak (15-16 évesek)
500 m: 9. Kara Mátyás 
Kajak – Lányok (13-14 évesek) 
500 m: 1. Gamsjäger – Petrušová 
500 m: 1. Gamsjäger 2. Petrušová 
200 m: 1. Petrušová 5. Gamsjäger 
3000 m: 1. Petrušová 2. Gamsjäger

A remek teljesítményt nyújtó komáromi csapat,
balról jobbra: Marianna Petrušová, Keszan Vik-
tor, Obert Ákos, Kara Mátyás és Lisa Maria
Gamsjäger. 

Szabó János harmadik
lett Dél-Koreában

A dél-koreai Changwon városában rendezték meg a
Barátság Világkupát T-850 kategóriában. A gyorsasági
motorcsónakozás egyik kiváló honi képviselője, ifj.
Szabó János is meghívást kapott a nagyszabású vi-
lágtalálkozóra, mint a három európai versenyző egyike.
Rajta kívül még egy magyar és egy orosz versenyző
vett részt a versenyen. A kilenc hajóból álló csoport óri-
ási küzdelmet folytatott a kétnapos versenyen, amiből
végül remek eredménnyel jött ki a komáromi Lodiar
S.E. versenyzője. A verseny kiértékelésénél ugyanis
bronzérmet akasztottak a nyakába, ami több mint szép
eredmény ezen a szinten. Mondhatni, szenzációs! 

Ifj. Szabó János ékes bizonyítékát nyújtotta annak,
hogy a komáromi gyorsasági vízimotorosok a világ bár-
mely versenyén becsülettel megállják helyüket, ezzel is
öregbítve a komáromi sport jó hírnevét. 

Komáromiak a Cseh Ifjúsági Kupán

Óriási lehetőséget hagytak ki az MBK Rie-
ker férfi kosarasai a bajnoki döntő har-

madik mérkőzésén. Míg szerdán idegenben
győzték le a pozsonyi sárga-feketéket, addig a
szombati találkozót a vendégeknek sikerült
megnyerniük. Igaz, lényeges taktika-váltás
után. Az első két találkozón a csapatok be-
mutattak mindent, ami szép a kosárlabdában,
a közönség is élvezte azok minden mozzana-
tát. Szombaton aztán vége lett a szépségnek,
„a cél szentesíti az eszközt” – gondolták a po-
zsonyiak, és egy agresszív, helyenként durva
és alattomos játékkal rukkoltak elő. Nos, a ko-
máromiak sok mindenre fel voltak készülve,
erre nem. Egyelőre azonban még mindig ők
vezetnek 2:1 arányban, és csak bízni tudunk
abban, hogy a sorozat végén mégis a piros-fe-
hér lesz a nyerő. 

Szerdán:
Inter – MBK Rieker 72:73 (21:16, 22:18, 15:15,

14:24) – 0:2
Pontszerzők: Tucker 24, Rančík 17 – Lowe 17,

Kozlík 16, Stevens 14, Thompson 11, Bílik 7, Kra-
tochvíl 4, Dubovský és Simpson 2-2. 

A mérkőzés háromnegyed részében a hazai
csapat „muzsikált” jobban, és végig vezetve, már-
már kezdhetett is volna örülni a mérkőzésállás ki-
egyenlítésének, amikor óriási változás állt be a
vendégek játékában. Thompson harmadik sze-
mélyi hibáját követően Rón mester kénytelen volt
változtatni az addig nem éppen jól teljesítő védel-

men, ami a későbbiekben döntőnek bizonyult. A
támadók is nagyobb biztonságérzettel mentek
előre, Kozlík hárompontos dobásai, Lowe igen-
csak fontos pontja egyre közelebb hozták azt,
amit a komáromi szurkolók még néhány perccel
azelőtt talán nem is mertek elképzelni. Amikor 5
másodperccel a találkozó vége előtt Lowe bünte-
tődobása 73:69-re alakította az eredményt, a mint -
egy 300 komáromi szurkoló óriási ünneplésben
tört ki. Már senki nem figyelt a hazai Tuckerre, aki
senkitől sem zavartatva, egy másodperccel a vége
előtt, hárompontos dobásával csak kozmetikázta
a hazaikra nézve kegyetlen eredményt. Győzött a
kollektív szellem, a nagyobb akarás, a nagyobb
szív! 

Apropó, komáromi szurkolók!  A pozsonyi Hant
Arénában, nyolcszoros túlerővel szemben is ők bi-
zonyultak győztesnek. Olyan győztesnek, amelyet
az ellenfél is a legnagyobb tisztelettel elismert.
Csakúgy, mint a győztes csapatot.

Szombaton:
MBK Rieker – Inter 82:89 (23:15, 19:30, 21:22,

19:22) – 2:1
Pontszerzők: Stevens 26, Lowe 13, Bílik és

Thompson 11-11, Kozlík 6, Simpson és Stojanov
5-5, Šoška 3, Kratochvíl 2 – Tucker 21, Garnett 18.

„Az idény legfontosabb mérkőzése” – ilyen és
ehhez hasonló szurkolói megállapítások hang-
zottak el gyakran a szombati találkozó előtt.
Tény, hogy amennyiben a komáromi kosarasok
hozták volna a győzelmet hazai csarnokban,

úgy az Inter bajnoki esélyeit a minimálisra csök-
kenthették volna.  Aztán minden másképp tör-
tént. A mérkőzés első negyedében, úgy minden
rendben is lett volna, bár érződött a hazai játé-
kosokon némi idegesség. A második negyed-
től, mindez csak elmélyült, ugyanis a pozso-
nyiak lényegesen bekeményítettek a védelem-
ben ami gyakorta csak a durvaság határát sú-
rolva sikerült Rančíkéknak, de a játékvezetők
többségében ignorálták ezeket a „belépőket”.
Sajnos, az is igaz, hogy most Rón mesternek
nem igazán jöttek be a cserék, és bizony nem-
csak az agresszív pozsonyi védekezés, de a ki-
hagyott 11 hazai büntető, és a kosár alatti gya-
kori bizonytalanság is hozzájárultak a vendégek
győzelméhez. Ezzel drámaivá téve a döntő so-
rozatot, amely szerdán Pozsonyban folytatódik,
majd szombaton ismét Komáromban találkoz-
nak a csapatok.  

Szépítettek a pozsonyiak, az igazi 
dráma csak ezután következik



rel. Már az első félidőben kihagytak
vagy 3-4 találkozóra való helyzetet,
de a szurkolóknak így sem volt okuk
a panaszra. A másodikban is foly-
tatták az egyébként rokonszenves
vendégek megalázását, akik a vé-
gén még örülhettek is, hogy meg-
úszták egy ötössel. 

Tardoskedd – Naszvad 3:1 (2:1),
Konc

A vendégek ugyan vezetést sze-
reztek Konc révén, de már az első
azt követő hazai támadás végén
büntetőt ítélt a spori, amit a hazaiak
be is lőttek. A vendégek így is egyen-
rangú ellenfelei voltak a hazaiaknak,
de két hibát követően, újra gólokhoz
jutottak a hazaiak. Egyébként, min-
den a vendégek rendelkezésére állt
legalább a döntetlen eredmény el-
éréséhez ezen a találkozón, hiszen
voltak remek helyzeteik, és bizony a
játékvezetés ellen sem lehetett kifo-
gásuk. 

Csallóközaranyos – Bánov 4:2
(3:0), Gál, Turza, Olajos, Jandás 

Az első félidőben úgy nézett ki,
hogy nagy zakóval távozhatnak a
vendégek. Olajozottan ment a haza-
iak játéka, gólok is voltak az ellenfél
hálójában, de sok helyzet is kima-
radt. A másodikban aztán a vendé-
gek kiegyenlítették a játékot, persze
ez annak is betudható, hogy a hazai
csapat visszavett az iramból. A mér-
kőzés utolsó húsz percében aztán
már arra is nagyon oda kellett figyel-
niük, hogy a vendégek ne tegyék
még szorosabbá az eredményt.

További eredmények: Čaka –
Podhájska 4:3, Kozárovce – Beše-
ňov 5:1, Komjatice – D. Ohaj 2:1.
Kalná n/Hr. – szabadnapos volt. 

V. LIgA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas – Nagy-

födémes 1:0 (0:0), Végh V.
A közepes iramú találkozón igaz-

ságos eredmény született, bár mind-
két csapat kihagyott 2-2 ziccert. Az
ekecsi/apácaszakállasi fiúkra azon-
ban most nem lehet panasz, hiszen
győzelmüket nagyobb akaraterejük-
nek és szívósságuknak köszönhetik.   

TERÜLETI BAjNOKSÁg
Hetény – Tany 15:2 (9:0), Pásztor

és Lucza 4-4, Marikovec 3, Szuh,
Kovács T., Csintalan I., Bak – Koton
P., Bódis 

Mérkőzés elejétől nagy nyomás
nehezedett a vendégekre, ami az-
tán a vendégek kapusának kiállítását
eredményezte a találkozó 9. percé-
ben. És ez lett a vendégek veszte,
akik szinte már számlálni sem győz-
ték a kapott gólok számát. Kétszer
ugyan ők is betaláltak, de a kapott

RÉgIóBAjNOKSÁg
1. Šúrovce 24 16 4 4 50:25 52
2. Skalica 24 14 6 4 48:21 48
3. Komárno 23 12 7 4 42:26 43
4. Palárikovo 23 11 8 4 32:20 41
5. Gabčíkovo 23 10 6 7 34:28 36
6. L. Rovne 23 9 7 7 34:24 34
7. Topoľníky 23 10 4 9 28:37 34
8. Beluša 23 8 8 7 27:24 32
9. V. Ludince 23 9 4 10 33:32 31

10. Bánovce n/B. 24 8 3 13 19:30 27
11. Galanta 24 8 3 13 30:46 27
12. J. Bohunice 23 6 5 12 30:46 23
13. N. Ves n/V. 23 5 7 11 15:31 22
14. Domaniža 23 6 3 14 21:42 21
15. Neded 24 4 3 17 27:38 15

IV. LIgA
1. V. Meder 25 16 4 5 69:20 52
2. Vrakúň 25 16 4 5 46:22 52
3. Šurany 25 16 3 6 45:22 51
4. Vion "B" 25 13 6 6 55:37 45
5. V. Lovce 25 11 5 9 37:32 38
6. N. Život 25 11 4 10 36:37 37
7. ČFK Nitra 25 9 9 7 39:31 36
8. Kolárovo 25 11 2 12 30:26 35
9. Močenok 25 11 2 12 47:45 35

10. Dvory n/Ž. 25 10 5 10 42:43 35
11. Štúrovo 25 10 4 11 37:38 34
12. Želiezovce 25 9 4 12 30:46 31
13. DAC "B" 25 7 8 10 30:32 29
14. Váhovce 25 7 5 13 33:54 26
15. Imeľ 25 5 6 14 30:61 21
16. H. Vrbica 25 2 1 22 22:82 7

V. LIgA
1. Tvrdošovce 23 15 3 5 71:28 48
2. Hurbanovo 24 14 4 6 52:29 46
3. Kalná n/Hr. 23 12 5 6 44:15 41
4. Čaka 24 9 9 6 45:39 36
5. Komjatice 23 11 3 9 44:48 36
6. Marcelová 24 10 4 10 40:42 34
7. Bánov 23 10 3 10 32:35 33
8. Nesvady 23 9 5 9 55:39 32
9. Kozárovce 23 8 7 8 49:35 31

10. D. Ohaj 23 7 10 6 33:41 31
11. Bešeňov 23 8 2 13 36:56 26
12. Sv. Peter 23 8 2 13 33:80 26
13. Podhájska 24 6 7 11 46:54 25
14. Zlatná n/O. 23 8 0 15 51:61 24
15. Tlmače 24 7 2 15 32:61 23

TERÜLETI BAjNOKSÁg
1. Ekel 26 21 4 1 97:14 67
2. Perbete 26 16 7 3 59:27 55
3. Gúta "B" 26 16 2 8 71:44 50
4. Dulovce 26 16 1 9 55:42 49
5. Keszegfalva 26 11 4 11 49:47 37
6. Šrobárová 26 11 4 11 45:57 37
7. Fk Activ 26 11 3 12 69:57 36
8. Hetény 26 11 2 13 62:39 35
9. Bátorkeszi 26 10 5 11 44:40 35

10. Izsa 26 9 8 9 36:42 35
11. Dunamocs 26 9 5 12 61:68 32
12. Búcs 26 9 4 13 43:54 31
13. Lakszakállas 26 9 2 15 46:65 29
14. Madar 26 9 2 15 33:64 29
15. Pat 26 6 3 17 36:97 21
16. Tany 26 5 2 19 41:90 17

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 20 18 2 0 73:7 56
2. Marcelháza "B" 21 17 1 3 92:19 52
3. Nagysziget 20 11 4 5 36:24 37
4. Őrsújfalu 21 10 4 7 60:28 34
5. Megyercs 20 11 1 8 38:49 34
6. Bogya/Gellér 21 9 3 9 49:47 30
7. Vágfüzes/Kava 20 8 2 10 49:47 26
8. Dunaradvány 20 8 2 10 41:44 26
9. Martos 20 4 5 11 29:63 17

10. Csicsó 20 4 3 13 29:51 15
11. Bogyarét 20 3 4 13 18:76 13
12. Ifjúságfalva 21 1 5 15 17:76 8
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FELNőTTEK
2013. május 25. (szombat) 17 órakor: Gúta – Nagysurány (IV. liga),
Ógyalla – Csallóközaranyos (V. liga – Keleti csoport), Nemesócsa – Me-
gyercs (Területi Bajnokság II. osztály) 2013. május 26. (vasárnap) 10.30
órakor: Pat – Madar (Területi Bajnokság), Őrsújfalu – Csicsó (Területi
Bajnokság II. osztály) 17 órakor: Naszvad – Kozárovce (V. liga – Keleti
csoport), Dunamocs – Hetény, Dulovce – Šrobárová, Ekel – Izsa, Bátor-
keszi – Perbete, FK Activ – Búcs, Keszegfalva – Gúta „B”, Lakszakállas
– Tany (Területi Bajnokság), Vágfüzes/Kava – Nagysziget, Martos – Du-
naradvány, Marcelháza „B” – Bogyarét. Ifjúságfalva és Bogya/Gellér –
szabadnaposak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály).
Ligásaink idegenben:
Negyed – KFC (Régióbajnokság), Udvard – Ímely, DAC „B” – Nagyme-
gyer (IV. liga), D. Ohaj – Szentpéter (V. liga – Keleti csoport), Vágkirályfa
– Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport).  Marcelháza az V. liga
Keleti csoportjában – szabadnapos lesz.  

TERÜLETI BAjNOKSÁg – IFjúSÁgIAK
2013. május 25. (szombat) 17 órakor: Perbete – FK Activ, Madar – He-
tény, Őrsújfalu – Dulovce. 

gólokkal szemben, ez igencsak
gyenge vigasznak bizonyult. 

Búcs – Keszegfalva 1:1 (1:1),
Sánta – Untermayer P.

A tavaszi idényben üldözi a sors a
búcsiakat. Ezen a találkozón is négy
tartalékkal voltak kénytelenek pá-
lyára lépni, és ez meglátszott a telje-
sítményükön. Tény, hogy a baráti
hangulatban zajló mérkőzésen a
vendégek előtt adódott több helyzet,
de a játék alapján, így is igazságos
eredmény született. 

Perbete – FK Activ 2:1 (0:0), La-
katos 2 – Géč

A mérkőzés ugyan végi úgy zajlott,
ahogy a hazaiak szerették volna, de
több helyzetüket is elpuskázták az
egyébként remekül védekező ven-
dégekkel szemben. A vendégek is
nagyban hozzájárultak a találkozó jó
színvonalához. 

Izsa – Bátorkeszi 0:1 (0:0), Gáspár
A két, nagyon rosszul játszó csa-

pat mérkőzésén megérdemelten
győztek a vendégek, akik még bün-
tetőt is hibáztak. Mindezek ellenére,
a játék képe alapján talán még a
döntetlen is belefért volna a találko-
zóba.

Šrobárová – Ekel 0:5 (0:2),
Kürthy 2, Horváth (11 m), Ódor, Far-
kas

Maga a játék ugyan nem jelezte,
hogy a listavezető, illetve most már
bajnokcsapat ilyen arányban fogja
legyőzni vendéglátóit. Egyik dolog
azonban a játék, másik az eredmé-
nyesség. És ebben kétségkívül a
vendégek voltak jobbak. Meg per-
sze, játékban is egy lépéssel a ha-
zaiak előtt voltak.

Madar – Dulovce 1:2 (1:0), Rontó
– Holub 2

Hat hiányzó játékost kellett Rontó
edzőnek helyettesítenie az ifiből, ami

ugyan lehet néha hálás feladat is,
de a hajrában ez nem mindig szokott
bejönni. A találkozó 70. percében
teljesen „elment” a hazai csapat, és
a rutinos vendégeknek már nem volt
nagy probléma ezt kihasználni. Meg-
érdemelten nyerték a mérkőzést.  

Dunamocs – Pat 7:1 (2:0), Lajos
T. 2, Banai-Tóth, Pálik, Bábi, Bertók,
Šulák – Marcinko

„Már az első percben gólt szerez-
tünk, és bár a vendégek is gólhely-
zetbe kerültek, játékosaink kezdték
könnyelműre venni a dolgot. A má-
sodik félidőt is góllal kezdtük, és ez
már nagyon kedvüket szegte vendé-
geinknek, játékuk teljesen szétesett,
így már csak góljaink száma maradt
kérdéses. Mindenképpen úgy érez-
zük azonban, hogy ennek a szimpa-
tikus pati csapatnak ebben az osz-
tályban van a helye, ezért nagyon
fogunk nekik szurkolni a bennmara-
dásukért” – mondta el lapunknak Jó-
kai László, dunamocsi klubelnök.   

Gúta „B” – Lakszakállas (5:1) –
korábban lejátszották. 

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy 
Bogyarét – Bogya/Gellér 0:13

(0:6), Boros 4, Ledeczky V., Bara-
nyai, Pente és Vass 2-2, Vígh

Dunaradvány – Marcelháza „B”
1:9 (1:2), Fodor – Obložinský M.,
Marcinko, Viderman és Zsidek 2-2,
Pivoda

Csicsó – Ifjúságfalva 2:3 (1:1),
Erdős, Dudás – Dobi 2, Bagita 

Nagysziget – Őrsújfalu 2:2 (1:0 ),
Dani, Harcsa – Boros, Hozman  

Nemesócsa – Vágfüzes/Kava
5:2 (3:0), Bognár, Kósa, Csizmadia,
Viczena T., Lipták (11 m) – Kósa,
Varga L.

Martos és Megyercs – szabad-
naposak voltak.

Végre győzött az Ifjúságfalva, de mint később kiderült, nem tisztességesen

Ekel és nemesócsa már bajnokok

RÉgIóBAjNOKSÁg
KFC – Beluša 2:1 (2:0), Szabó

M., Mészáros
Két ellentétes félidőt látott a mint -

egy 250 komáromi néző. Az első-
ben a lilák rendesen megfogták el-
lenfelüket, és már a 36. percben 2:0
világított az eredményjelzőn. Előbb
Szabó Marek lőtt egy szép gólt, majd
Mészáros Ádám, egy szépségdíjast.
Közben több remek helyzetet is el-
puskáztak a komáromiak, bár a ha-
zai kapu előtt eléggé ritkán tisztele-
tüket tevő vendégek is egyszer be-
találhattak volna, de Kosťukevič a
jobb felsőből szögletre mentett. A
második félidőt sem kezdték rosszul

a komáromiak, de ennek a nyuga-
lomnak az 57. percben vége szakadt.
A hazai kapus kigurított egy labdát,
majd állva maradt, valahol az ötös és
tizenhatos között. A labdára a szem-
füles vendég Ondrička csapott le, és
parádésan a kapuba emelt. Ettől a
pillanattól kezdve a lilák játékában
egyre több lett az idegesség, aka-
doztak a támadások, és a vendégek
egyre gyakrabban kezdték szövö-
getni támadásaikat. Sőt, a találkozó
79. percében egyenlíthettek is volna.
A tizenegyes magasságában Revák
kapott labdát úgy, hogy védő még a

közelében sem volt, belsővel kapás-
ból megtűzte félmagasan a jobb ka-
pufa mellé, Kosťukevič azonban
meghazudtolva minden fizikai tör-
vényt, kapu mellé ütötte a labdát.
Mindent összevetve azonban tény,
hogy a hazaiak győzelme megérde-
melt volt, hiszen a mérkőzés na-
gyobb részében mégiscsak ők voltak
a jobb csapat. 

A mérkőzésen kedves „vendéget”
is üdvözölhettünk, hiszen a meccsre
kilátogatott a KFC egykori játékosa,
a ma Torontóban élő Nosko Vojtech
is, feleségével, Zita asszonnyal. Béla
a 70-es és 80-as évek sikercsapatá-
nak volt a tagja, amely a II. ligában is
játszott. A mérkőzés alatt egykori já-
tékostársával, Dombi Jánossal em-
legették fel a „régi szép időket”, ter-
mészetesen, nevetve, a baráti zriká-
lást sem mellőzve. „Ha hazajövünk
és játszik a KFC, semmi pénzért
nem hagynám ki, hiszen ez az én
klubom, ez az én szülővárosom. Az
internetnek köszönhetően, állandóan
képben vagyok a klub helyzetét és
mérkőzéseit illetően. Természete-
sen, szurkolok a fiúknak, de ennek a
klubvezetésnek is, amely a szaka-
dék széléről mentette meg a lila-fe-
hér klubot. Le a kalappal előttük“ –
mondta el lapunknak. 

További eredmények: J. Bohu-
nice – Šúrovce 1:3, V. Ludince – Bá-
novce n/B. 3:0, N. Ves n /V. – Neded
1:0, Domaniža – Palárikovo 0:2, Ska-
lica – L. Rovne 5:0, Galanta – To-
poľníky 1:0. Gabčíkovo – szabadna-
pos volt.   

IV. LIgA 
Nagymegyer – ViOn „B” 5:0

(2:0), Ferenczi 3, Gőgh, Dömötör
A nagymegyeriek győzelmének ér-

tékét csak növeli, hogy egy remek
csapat ellen érték el, amely szintén
focizni akart, és nem „kerülgette a
forró kását”. Az egyre jobb formá-
ban játszó hazaiak ellen azonban

nem sokáig bírták gólok nélkül, és
különben is, amely csapatnak van
egy Ferenczi nevű játékosa… 

ČFK – Gúta 1:0 (0:0)
Néha nagyon igazságtalan is tud

lenni a labdarúgás. Nos, most a gú-
taiak szájában maradt keserű az a
bizonyos íz. Egyetlen védelmi hiba a
70. percben megpecsételte a sorsu-
kat, holott minimálisan az egy baj-
noki pontra érettek voltak. Sőt, az
utolsó húsz percben még térfelükre
sem engedték át ellenfelüket, de
mindez kevésnek bizonyult. Pedig,
ha lenne a gútaiaknak olyan igazi
„nyerő típusú“ játékosuk, aki vesz-
tes állásnál sem adja fel...

Ímely – DAC „B” 2:2 ((1:0), Né-
meth K., Oršolík (11 m)

Amikor a hazaiak Németh és Or-
šolík góljaival már 2:0 arányban ve-
zettek az 52. percben, szinte nem
volt ember pályán és környékén, aki
ne bízott volna a hazaiak biztos győ-
zelmében. Aztán fura dolgok kezdtek
történni, érdekes módon, a kispad
tájékán. Heves vita vette kezdetét a
hazaiak és a vendégek csapatveze-
tői között, amit a játékvezető úgy ol-
dott meg, hogy a hazaiak vezetőjét
elküldte a kispadról. Amíg a hazai
játékosok figyelme a kispad felé irá-
nyult, a vendégek gólt lőttek, ami
szárnyakat adott a dunaszerdahelyi

fakónak. Sőt, a 82. percben, egy
igencsak fura büntetővel egyenlíteni
is tudtak. A hazaiak még rátettek egy
lapáttal, helyzeteik is voltak, de ered-
ményben újítani már nem tudtak.  

További eredmények: Želiezovce
– N. Život 6:1, Štúrovo – H. Vrbica
5:1, Močenok – Dvory n/Ž. 2:0, Vá-
hovce – V. Lovce 2:0, Šurany – Vra-
kúň 2:0.

V. LIgA – KELETI CSOPORT
Szentpéter – Ógyalla 3:2 (1:1),

Lakatos Gy. 2, Vida – Czingel, Kósa
Mintegy 500 néző volt kíváncsi a

rangadóra, amely igencsak jó iramú
és izgalmas volt. A második félidő
elején a vendégek átvették a veze-
tést, de a hazaiak fordítani tudtak
úgy, hogy a találkozó 63. percében
már „készen is volt” a végeredmény,
Lakatos és Vida szép góljainak kö-
szönhetően. Tulajdonképpen Laka-
tos Gyula vette magára a szentpéteri
csapat szinte összes feladatát, min-
denütt ott volt, oroszlánként küzdött,
de két góljával is bizonyította, hogy
bizony ő még a régi. A gólok mellett,
mindkét csapat kipróbálta a kapufák
erősségét is. 

Marcelháza – Tolmács 5:0 3:0),
Vörös 3, Németh P., Pivoda

Úgy játszadoztak ellenfelükkel a
marcelháziak, mint macska az egér-

ARégióbajnokságban hazai pályán voltak sikeresek a komáromi vi-
olák, és tovább tartják dobogós helyezésüket. A negyedik ligában

Nagymegyer visszavette a vezetést, nagy lépést téve a Régióbajnok-
ság felé. Igaz, ott még lesznek ádáz csaták, hiszen a megyeriek előnye
nem tetemes. Az ötödik ligában a szentpéteriek szenzációs győzelmet
arattak a sörgyáriak felett, akiknek ezzel igencsak megnehezítették ter-
veik megvalósítását. A Területi Bajnokságban már elkönyvelhető az
ekeliek bajnoki címe, de igencsak figyelemreméltó a hetényiek „bosz-
szúja” a tanyiakkal szemben. A második osztályban is záporoztak a gó-
lok, különösen a „Bogya – Bogya” rangadón esett tizenhárom. Baráti
megállapodásnak tudható be, hogy a bogyarétiek lemondtak a hazai
pálya előnyéről, mivel Bogyán búcsú volt, így szerettek volna hazai pá-
lyán játszani. Szép gesztus volt a „rétiektől”! Végre, Ifjúságfalva is
megszerezhette (volna) történelmi első győzelmét, és bár a pályán
ilyen eredmény született… A játékosok ellenőrzésénél kiderült, hogy
két játékosuk is jogtalanul lépett pályára Csicsón, amit jegyzőkönyvi-
leg is elismertek, így nem kétséges, hogy az illetékes bizottság 3:0-ás
csicsói győzelmet fog kihirdetni.

A nagymegyeriek (zöldben) nagy lépést tettek a bajnoki cím felé. (Nagyme-
gyer-ViOn „B“ 5:0) fotó: Kovács Zoltán

Nosko Vojtech, ma
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Tizenharmadik alkalommal ren-
dezték meg a hagyományos

madari, Polgármesteri Kupáért ki-
írt nemzetközi birkózóversenyt,
amelyen hat ország 25 csapatá-
nak 172 versenyzője lépett sző-
nyegre. Régiónkból valamennyi
birkózással foglalkozó klub kép-
viseltette magát, és ismerve azok
erejét, a tehetségekkel való mun-
kájukat, részvételük csak emelte a
torna egyébként is magas színvo-
nalát. A nemzetközi torna keretén
belül lebonyolították a Dél-szlo-
vákiai Diákliga második fordulóját
is, amelyben a komáromi Sparta-
cus versenyzői domináltak, meg-
előzve a Madari BK tehetségeit. 

A nemzetközi torna csapatverse-
nyét immár kilencedik alkalommal, a
Kohút Milán vezetőedző által irá-
nyított hazai csapat nyerte. A díjakat
Édes István, Madar Község Polgár-
mestere adta át. 

Régiónk versenyzőinek ered-
ményei:

2006-2007 korosztály:
20 kg: 1. Szabó Attila (Madar)

2. Turančík Arnold (Naszvad)
3. Édes János (Madar)

22 kg: 2. Marko Simon 
(BSK Komárom)

24 kg: 3. Gábor Balázs (Madar)
26 kg: 1. Kopčok Max 

(BSK Komárom)

2004-2005 korosztály:     
29 kg: 2. Hluško Samuel 

(BSK Komárom)

2003-2004 korosztály:
25 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)

2002-2003 korosztály:
48 kg: 1. Kovács Nikolasz (Madar)

Ifjabb diákok (2000-2001):
29 kg: 3. Tóth Dávid (Madar)
31 kg: 3. Dolník Krisztián 

(Spartacus)
33 kg: 1. Kürthy Adrián (Gúta)
35 kg: 3. Brand Alex (Madar)
37 kg: 2. Kajtár Sándor (Madar)

3. Lidák Tamás (Gúta)
40 kg: 2. Megály Zoltán 

(Marcelháza)
44 kg: Hullman Nikolas 

(Spartacus)
52 kg: 3. Sluka István (Madar)

Kadettok:
85 kg: Papp Lajos (Madar)

A csapatverseny élvonala: 
1. Madar 46 pont
2. Dorog 41
3. ESMTK Budapest 40

Felejthetetlen birkózónap a madari csarnokban 

Apozsonyi Sokol tornatermében rendezték meg az Archa Telekom
Nemzetközi Diák Nagydíjat, amelyen négy ország – Magyaror-

szág, Ukrajna, Csehország és Szlovákia – versenyzői képviseltették
magukat. A versenyen részt vettek a gútai cselgáncsozó tehetségek is,
akik az erős mezőnyben négy érmet gyűjtöttek be.

Eredmények:

30 kg: 2. Tóth Miklós Levente 
34 kg: 2. Keszeli Róbert 
66 kg: 2. Szépe Zsolt 
73 kg: 3. Varga Benjamin

Négy érem Alsókubinból
Alsókubin Város Nagydíján vett részt a komáromi Delta Úszóklub két

tehetséges úszója, ifj. Michal Knihár és Udvardi László. A verse-
nyeken három ország – Csehország, Lengyelország és Szlovákia –
harminchat klubjának úszói álltak rajtkőre. Ifj. Michal Knihár öt szám-
ban rajtolt, ebből három aranyérem, egy bronzérem, valamint egy ne-
gyedik hely lett igyekezetének a jutalma. A másik versenyző, Udvardi
László eredményei is lényeges javulást mutatnak, hiszen óriási csa-
tákban tudott maga mögé utasítani több hazai és külföldi versenyzőt is. 

Eredmények:
Ifj. Michal Knihár (2003)
50 m gyorsúszás: 
1. hely, ideje 00:34,94 
50 m pillangóúszás: 
1. hely, ideje 00:38,75 
100 m hátúszás: 
1. hely, ideje 1:29,84 
100 m mellúszás: 
4. hely, ideje 1:44, 46 
50 m mellúszás: 
3. hely, ideje 00:46,58 

Udvardi László (2003)
100 m mellúszás: 
9. hely, ideje 1:53,31
50 m mellúszás: 
7. hely, ideje 00:49,75
200 m mellúszás: 
6. hely, ideje 3:53,45

Cselgáncs

Misi és Laci, a két tehetség,
és két jó barát

Gútaiak az Archa Kupán

A kadettek 85 kg súlycsoportjának győztese, a madari Papp Lajos, román
és ukrán ellenfeleivel a dobogón. A kupát és érmeket Kohút Milán vezető-
edző (balra) és Édes István polgármester adták át.

A Dél-szlovákiai Diákliga második fordulójának végeredménye:
1. Komáromi Spartacus 139 pont
2. Madari BK 98
3. Somorjai Gladiátor 40
4. Naszvadi BK 35
5. Komáromi Birkózó Sportklub 34
6. Gútai BK 28
7. Bősi Birkózó Sportklub 21


