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Május 22-én, délután 13.00 óra körül egy 22
éves férfi megfojtotta 67 éves nagymamáját

az egyik tanyi házban. Majd fél órával a gyilkos-
ság után, a szomszédos nemesócsai rendőrsé-
gen jelentette be, hogy végzett a nagymamájá-
val. Mint mondta, családon belüli viták motiválták
arra, hogy elkövesse ezt a szörnyű tettet. Božena
Bruchterová, a nyitrai rendőrkapitányság szóvi-
vője lapunknak elmondta: „A gyanúsítottat őri-
zetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes
letartóztatását. A vizsgálati fogságba egy pszi-
chiátert is kirendeltek, hogy megvizsgálja a férfi
elmeállapotát. A különösen súlyos bűncselek-
mény miatt akár 20-25 évet vagy életfogytig tartó
börtönbüntetést is kaphat.“ -ga-

Házkutatást tartottak múlt
héten kedden délután a

rendőrök az I. lakótelepen az
Esztergályos utcában. A ház-
kutatás során a lakásban
egy 29 éves nőnél négy adag
metamfetamint találtak. 

Folytatás a 3. oldalon

Tany

Drogot találtak a nőnél
Komárom

Berényi, Bugár vita
Múlt héten beszámoltunk

arról, hogy a Bumm.sk
hírportál nyilvános vitára
kérte fel Bugár Bélát, a Híd
elnökét, és Berényi Józsefet,
a Magyar Közösség Pártjá-
nak elnökét. A pártvezetők el-
fogadták meghívásukat, így
május 31-én egy asztalhoz ül-
nek.

Megfojtotta 
a nagymamáját

Aváros járulékos szervezeteinek eredményei, a kereske-
delmi cégek gazdálkodása, magán szabadidőközpont be-

sorolása a városi hálózatba, pályázatok, beruházásak, felújí-
tások, üzletek és szolgáltatások nyitvatartási szabályai és ká-
tyúhelyzet. Minderről szó esett a múlt csütörtöki testületi ülé-
sen, amely ismét az éjszakába nyúlt, majd másnap a város-
vezetés sajtótájékoztatót tartott.

Folytatás a 2. oldalon

Kátyúk, fura kérvények, sikeres és sikertelen gazdasági mutatók, heves viták

A vita Komáromban lesz, a Selye János Egyetem kon-
ferenciatermében, délután öt órától, ahova minden ér-
deklődőt szeretettel várnak. A beszélgetést élőben köz-
vetíti majd az internetes felület.

A két pártelnök eddig nagyon ritkán ült le nyilvánosan
egy asztalhoz, korábban több esetben hiúsult meg az
eszmecsere az egyik vagy a másik fél kifogásai miatt. Ko-
máromban ez lesz az első alkalom, hogy a két párt veze-
tője egy nyilvános vitán találkozik.

d
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Teljesen megteltek
vasárnap a Szent

András templom
padsorai, ahol
Orosch János, a
Nagyszombati Érseki
Egyházmegye püs-
pöke celebrált ma-
gyar nyelvű pünkösdi
misét a felvidéki hí-
veknek.

A szertartást - amely
több száz hívőt vonzott
a felújítás alatt álló két-
tornyú templomba - an-
nak ünnepi mivoltán kí-
vül az is különlegessé
tette, hogy azt élő
adásban közvetítette a
Szlovák Rádió és Tele-
vízió (RTVS), ami elő-
ször fordult elő a szlo-
vák televíziózás törté-
netében.

Orosch János szent-
beszédében a minden-
napi apró ajándékok
örömét emelte ki:
Krisztus személyes
ajándékként adta apos-

tolainak a legnagyobb
ajándékot, a Szentlel-
ket, amelynek ereje se-
gítette őket a még csak
sarjadozó egyház ki-
bontakoztatásában.
Hangsúlyozta: ma is él-
nek közöttünk olyanok,
akikben a Szentlélek
munkálkodása egé-
szen nyilvánvaló, ők
azok, akik jó cseleke-
detek gyakorlásával el-
mélyítik a felebaráti
szeretetet.

Az istentisztelet litur-

gikus zenéjét a Con-
cordia vegyeskar szol-
gáltatta, amely a komá-
romi születésű zene-
akadémiai tanár, Beli -
czay Gyula F-dúr misé-
jét adta elő, Stubendek
István karnagy vezény-
letével. A csaknem két-
órás ünnepi szertartás
a Boldogasszony
Anyánk egyházi ének
és a magyar himnusz
eléneklésével ért vé-
get.

mti

Folytatás az 1. oldalról
Božena Bruchterová nyitrai rendőr-

szóvivő elmondása szerint a lefoglalt
anyagot további szakértői vizsgálatokra
küldték. A rendőrség szerint a nő he-
tente kétszer vásárolta magának a kábí-
tószert ismeretlen személytől. Az ügyben
illetékes nyomozó tudatmódosító szerek
tiltott gyártása, tartása, valamint kábító-
szer-kereskedelem gyanújával indított el-
járást. Mindezért 4-10 éves börtönbün-
tetés szabható ki. ga

Drogot találtak a nőnél

Komárom város felszólítja polgárait, hogy 2013. június 30-ig egyen-
lítsék ki a város felé az ingatlanadóval, kutyaadóval és a kommu-

nális hulladékkezelési díjjal kapcsolatos, a 2012-es évre vonatkozó el-
maradt tartozásaikat. Továbbá a 2008-2012-es időszakban a kommu-
nális hulladékkezelési díj és az ingatlanok, telkek és kertek után fize-
tendő bérleti díj elmaradt részleteit.

Komárom

Felszólítás a tartozások 
kiegyenlítésére

Megtelt a Szent András templom 
a pünkösdi magyar misén

Strandröplabda pálya épül

Újabb mukálatok kezdődtek
meg a Holt-Vág partján, ahol

a hét végére szeretnék befejezni a
két strandröplabda pálya kiépíté-
sét. Minderről a projekt koordiná-
tora, Mayer Tibor számolt be la-
punknak.

„Egyelőre két pályának a kiépítése
folyik, de a jövőben még két pályát
szeretnénk megépíteni, hogy nem-
zetközi strandröplabda versenyeket
is tudjunk megszervezni. Természe-
tesen a pályák mellé zuhanyzók és
szociális helyiségek is kerülnek, va-
lamint egy mozgó büféskocsi is. A

használati díjról még nem tárgyal-
tunk, de természetesen majd egy
szimbolikus összeget szeretnénk
megállapítani, hogy minden sportolni
vágyó lakos tudja használni a pá-
lyát. Itt kell megemlítenem, hogy An-
ton Marek polgármester közbenjá-
rásával sikerült a projektet kivitelezni,
mivel megszólított több helyi vállala-
tot és vállalkozót – Szlovák Vízgaz-
dálkodási Vállalat, Tatra spol. s.r.o.,
Korekt s.r.o., KOMVaK a.s., Stroje a
mechanizmy a.s. –, akik segítettek a
kivitelezésben“ – mondta a koordi-
nátor.

szt

Komárom - Holt-Vág

Tudatjuk a tisztelt lakosokkal, hogy
amennyiben ezt a megszabott ha-
táridő lejárta előtt nem teszik meg, a
városi hivatal a követeléseinek vég-
rehajtás útján lesz kénytelen érvényt
szerezni, ami a tartozás összegé-
nek nagymértékű növekedésével jár.
A végrehajtási díjat is kénytelen lesz
az adós megfizetni.

A tartozással és az annak ki-
egyenlítésével kapcsolatos informá-
ciók a következő elérhetőségen igé-
nyelhetők: e-mail útján: odp@ko-
marno.sk – kérjük, hogy lehetőség

szerint az elektronikus kapcsolatfel-
vételt használják - ez esetben a szü-
letési szám megadása szükséges.
Személyes látogatás esetén a kö-
vetkező címen fogadják a hivatal
munkatársai: Komárom (Komárno),
Vársor út (Pevnostný rad) 3, Tiszti
pavilon (Dôstojnícky pavilón), I. eme-
let, iroda száma: 18. Ügyfélfogadás:
hétfő 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00,
szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30,
péntek 8.00 – 12.00.Telefonos elér-
hetőség: 035 28 51 330, 035 28 51
331, 035 28 51 332 -krá-

Folytatás az 1. oldalról
Természetesen ismét in-

terpellációkkal kezdtek a
képviselők. Gajdáč Ondrej
(független) az uszoda álla-
potáról érdeklődött, majd el-
mondta, hogy addig nyitva
kell tartani az uszodát, amíg
nem sikerül felépíteni az újat.
Véleménye szerint sok
sportágnak és lakosnak fon-
tos, hogy legyen uszoda. Ke-
szegh Béla (független) a ká-
tyú-helyzetről érdeklődött,
mivel elmondása szerint, he-
lyenként szörnyű állapotok
uralkodnak. Patus Sándor, a
kommunális osztály vezetője
válaszolt: „Idén kevesebb
pénz jutott a kátyúk helyreál-
lítására, így 50 ezer eurót
már átcsoportosítottunk a
hulladékelhordásból“. Majd
a polgármester, Anton Ma-
rek is hozzászólt, miszerint a
város a kormánytól kapott 25
ezer eurót, és remélhetőleg
Nyitra megye is juttat egy kis
segítséget a közutak javítá-
sára. Majd az ülés végén
újra téma volt a „kátyú“, ahol
a polgármester megígérte,
hogy a következő testületi
ülésre behoz egy javaslatot,
hogy hogyan lehetne tétele-
ket átcsoportosítani a kátyú-
helyzet megoldására. Varga
Tamás (HÍD) arra kérdezett
rá, hogy a munkanélküliség
visszaszorítására milyen in-
tézkedéseket foganatosít a
városvezetés. A polgármes-
ter elmondta: „Tárgyaltam
befektetőkkel, de sajnos
nem voltak megfelelőek a
feltételek, máshol jobb felté-
telek várták őket. Bízom
benne, hogy idén szeren-
csésebbek lesznek a tárgya-
lások, és sikerül vállalkozó-
kat csábítanunk a városba“.
Második kérdésként a turiz-
mus felvirágoztatásáról ér-
deklődött a képviselő. A vá-
laszból kiderült, hogy a város
által üzemeltetett TIK iroda
legkésőbb június 15-én meg-
nyitja kapuját a Zichy palota
egyik helyiségében. Tehát,
most már csak a turistákat
kell idecsábítani.

Következő pontként a vá-
rosatyák a Riszdorfer testvé-
rek kérvényét vitatták meg.
Ebben a testvérek azt kér-
ték, hogy a magánvállalko-
zásukat sorolják bele a Sza-

badidőközpont (Centrum
voľného času) hálózatába.
Ez azt jelentené, ha az
Olymp center bekerülne a
hálózatba, akkor minden
foglalkoztatott gyermek után
a városnak támogatást kéne
fizetnie. A kérvényben 160
gyerekkel számoltak a kér-
vényezők, ami azt jelentette
volna, hogy a városnak 58
ezer eurót kellett volna kifi-
zetnie. Több képviselő –
Andruskó, Imre, Héder Ág-
nes - is felszólalt az ügyben,
és felhívták arra a figyelmet,
hogy ezzel a lépéssel a vá-
rosi szabadidőközpont ke-

rülne veszélybe. Végül, ezt a
beadványt a testület elutasí-
totta.

Az üzletek és szolgáltatá-
sok nyitvatartásával kapcso-
latosan, csak egy apró válto-
zást eszközöltek, ami annyit
jelent, hogy a játékkaszinók,
amelyek lakóházakban üze-
melnek, csak este tíz óráig
tarthatnak nyitva.

Novák Tamás (független)
alpolgármester a beadott pá-
lyázatokról is tájékoztatott.
„Eu-s pályázat segítségével
szeretnénk létrehozni egy
munkacsoportot, amelynek
feladata lenne felmérést ké-
szíteni a hátrányos helyzetű
lakosok helyzetéről. Ha sike-
res lesz a pályázatunk, akkor
három szociális munkást és
asszisztenseket tudnánk al-
kalmazni két éven keresztül,
a pályázat összértéke 150
ezer euró“. Majd így foly-
tatta: „A város próbálkozik
pályázni. Beadtunk egy kér-
vényt az operatív programba
is, amelyen egy millió ötszáz-
 ezer eurót nyerhetünk öt szá-
zalékos önrész mellett,
amellyel az infomatikai rend-
szerünket és technikai esz-

közeinket tudnánk fejlesz-
teni, valamint bűvülnének
elektronikus szolgáltatásaink
is. És még egy sikeres pá-
lyázatot is magunk mögött
tudhatunk. Tizenháromezer
eurót nyertünk a városi ka-
merarendszer bővítésére“.

A beruházások terén is tör-
téntek változások. Szabó
Béla (MKP), alpolgármester
elmondta: „A testület jóvá-
hagyta a Víz utcai óvoda te-
tőzetének rekonstrukcióját 95
ezer euró értékben. Továbbá
a hetes lakótelepen élők több
panaszt is benyújtottak a vá-
rosi hivatalba, mivel az emlí-

tett városrészben nagy a te-
herforgalom. Ezt a problémát
egy új út kiépítésével kíván-
ják megoldani, amely rácsat-
lakozna a pozsonyi felüljá-
róra, és így mentesülne a te-
herforgalomtól a lakótelep fő
útvonala. Egy járda kiépítése
is a tervek közt szerepel,
mégpedig a Wigvam áruház
mellett, de az Erzsébet-szi-
geten élők panaszainak is
eleget teszünk lassítók kiépí-
tésével“.

Végezetül gazdasági
ügyekről esett szó. A város
2012-es zárásának végered-
ménye pozitív, de az ered-
mény kiegyenlítését hitelfor-
rásból oldották meg. A vá-
rosi nyugdíjasotthon is kie-
gyensúlyozott eredménnyel
zárta az évet. A városi mű-
velődési központ, a KOM-
VaK Rt., a Calor Kft. és a
COM-Média Kft. nyereség-
gel zárta a 2012-es évet, míg
a Comorra Servis 62 ezer
euró veszteséget mutatott ki.
Tehát, a Comorra Servis já-
rulékos szervezetnél nagyon
komoly intézkedésekre lesz
szükség a jövőben.

szénássy

Kátyúk, fura kérvények, sikeres és sikertelen gazdasági
mutatók, heves viták

Jóváhagyta a pozsonyi
törvényhozás a vám-

ügyi törvény módosítását,
amelynek értelmében
Szlovákia az idén szep-
tembertől bevezeti az úgy-
nevezett áfa-lottót. Ennek
lényege, hogy vásárláskor
Szlovákiában kapott
számlákat sorsjegyként
lehet majd használni az új
állami szerencsejátékban. 

A pénzügyminisztériumból
származó újítás célja, hogy
népszerűsítse a számlaké-
rés gyakorlatát a lakosság
körében, amitől a szaktárca
az államkassza áfa-besze-
désből származó bevételei-
nek növekedését várja. A já-
tékban bárki, akár már egy
darab üzleti számlával is
részt vehet, méghozzá oly
módon, hogy az állami sze-
rencsejátékok üzemeltetőjé-
nek (TIPOS) fiókjaiban vagy
a játék honlapján bejegyez-
teti a számla azonosító kód-
ját és azzal vesz részt a já-

tékban. A szerencsejáték
résztvevői azt az összeget
nyerhetik meg, amely a já-
tékszelvényként használt
számlán szerepel, azaz nye-
reményként azt kaphatják
vissza az államtól, amit adott
árura vagy szolgáltatásra el-
költöttek. Peter Kažimír szlo-
vák pénzügyminiszter az
áfa-lottó bevezetését koráb-
ban azzal indokolta, hogy a
kormánynak már évek óta
komoly problémát jelent,
hogy a költségvetésbe nem
folyik be annyi adó, „ameny-
nyinek kellene, és a más or-
szágokban már sikeresen al-
kalmazott szerencsejáték
úgy javíthatja majd a fizetési
fegyelmet, hogy közben nem
növeli az üzletek adminiszt-
ratív terheit és kiadásait
sem. Az áfa-lottót bevezető
módosítás júliustól lép ha-
tályba, az új szerencsejáték-
ban szeptembertől lehet
részt venni, az idén szep-
tember elseje után kiállított
számlákkal. mti

Áfa-lottót indítanak

AStatisztikai Hivatal szerint mérsékelten ugyan, de
romlott a fogyasztói hangulat Szlovákiában az

utóbbi hónapban. A lakosság fél a gazdasági helyzet
romlásától és a megtakarításai csökkenésétől.

A hivatal vonatkozó statisztikai indikátora 0,4 ponttal rom-
lott, mínusz harminc pontra. A fogyasztói hangulat egyébként
az utóbbi három hónapban fokozatosan növekedett, ez a ten-
dencia állt meg most az áprilisi fejlemények fényében.

A statisztikusok állítása szerint a lakosság elsősorban a
gazdaság fejlődésének menetével, a háztartások pénzügyi
helyzetével és a jövőbeni megtakarítások alakulásával kap-
csolatban szkeptikus. A fogyasztói hangulat a negyedévvel
korábbi adatokhoz képest 7,1 ponttal növekedett egyébként,
viszont akkor történelmi mélyponton volt az ország - tavaly
májusban még 9,2 ponttal optimistábbak voltak a vásárlók,
mint jelenleg.

Az egyes tényezőkre lebontva árnyaltabb a kép. A lakos-
ság kicsit derűsebben látja a helyzetet a foglalkoztatottságot
és a nagybevásárlások feltételeit tekintve, ezzel szemben hét
mutató romlott jelentősen. A legpesszimistább vélemények
az infláció alakulásával kapcsolatban jelentkeztek. Európai
Uniós viszonylatban Szlovákia a 20. helyen áll, azaz a tag-
országok közül az egyik legpesszimistább fogyasztói réteg-
gel rendelkezik az állam. (b)

Romlott a fogyasztói hangulat
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AMúzeumok éjszakája kezdeményezés Franciaor-
szágból indult 1999-ben és terjedt el Európa-szerte.

Elsődleges célja volt, hogy növelje az érdeklődést a
múzeumok és a galériák iránt, mégpedig úgy, hogy a lá-
togatók betekinthetnek a kiállítótermeken kívül folyó
munkába is. Ebbe a sorozatba Komárom városa is be-
kapcsolódott, és immáron kilencedik alkalommal ren-
dezték meg ezt az egyre népszerűbbnek mondható ese-
ményt. 

Meghosszabbított nyitva tartással 10.00 -23.00 óráig négy
helyszínen várták szombaton a kései múzeumlátogatókat. A
kiállítások között szerepelt A dunai árterek madárvilága, va-
lamint Az északi pocok titokzatos élete című interaktív kiál-
lítás, a Blansko és vidéke képzőművészeti és az Időtlen
szépség - a régmúlt és a jelen ékszerei, a Komárom 1848-
1945, a Komárom neves szülöttei: Jókai Mór és Lehár Ferenc
és a Nyitott műhely kiállítások. Érdekességnek hatott a a mú-
zeum könyvtár épületében a Kis művészek című néhány al-
kotás, mely a galéria képeiről készült reprodukciókat mutatta
be. 

Este a Zichy palotában egy előadás hangzott el az 1763-
as nagy komáromi földrengésről, majd ezt követte a Komá-
romi oroszlánok – Avarok Komáromban és környékén című
előadás. Ezenkívül több helyen kézműves foglalkozásokkal
ismertették meg az érdeklődőket, valamint az ékszerkészí-
tés rejtelmeibe is betekintettek a látogatók. Akik vették a fá-
radságot, azok megnézhették a Római kőtárban rendezett ál-
landó jellegű kiállítást is. A belépés minden helyszínre in-
gyenes volt. Kép és szöveg: -pint-

Arról, hogy a Back II Black együttes
milyen frenetikus hangulatot képes

teremteni mindenütt, a komáromi Wake
Up Day közönsége is meggyőződhetett.
Riporterünk, érkezése után azonnal ki-
faggatta Abebe Dánielt, a zenekar front-
emberét. Bebe megtisztelő őszinteség-
gel vallott zenéről, stílusról, ízekről.

►Tavaly év végén jelent meg a Back II
Black Csak a zene… című új anyaga. Mit
takar ez a cím?

- Hangulatjelentés az album arról, hogy
mit gondol a zenekar a mai zenei világról. A
lemez gyökerei a fekete zenéhez kapcso-
lódnak, ám az idők szavát meghallva, zenei
érettségünkkel ötvözve, a régi Back II Black
szellemben, kialakítottunk egy 2012-es hang-
zást. Szerettük volna a régi dalokat olyan
formában felrakni, ahogyan még nem hal-
lotta a közönség, vagy csak nagyon ritkán
hallhatta. Öt áthangszerelt régebbi dalt és öt
új dalt tartalmaz az album.
► Egyik nagy slágerük, a Szerelembomba
például swing változatban szólal meg. A
Ha kérhetném című dal az elején tánc-
zene, a végén kemény rock.

- Sokszor kérdezik tőlem, milyen mostaná-
ban a funky. Azt szoktam válaszolni, hogy a
funky, mint olyan, már nem nagyon létezik. Sok
zenei műfajból tevődik össze, egy dalon belül is
sok műfaj váltakozik. Mi ezt nem akartuk kor-
dában tartani, így szabadult ki, és vállaljuk.
► Akkor funky, vagy inkább rock? Nem
tudom elképzelni, hogy Tankcsapda kon-
certre jár.

- Pedig igen. Sőt! Van egy rockzeneka-
rom, a Bebe & The Change. Ezért hívom én
egyszerűen zenének, amit a Back II Black
játszik, mert annyira behatárolhatatlan.
Swing is, dzsessz is; ez is meg az is egy-
szerre. Így lett az album címe Csak a zene…
► Fontos, hogy magyar dalok szülesse-
nek?

Nagyon fontos. Sehol a világon nem olyan
szövegközpontú a zene, mint Magyarorszá-
gon. A magyar zenehallgatóknak a legfonto-
sabb a dalszöveg. A világban járva azt ta-
pasztaltam, hogy az emberek nem a szö-
vegre, inkább a zenére figyelnek.
► A Back II Black zenéje mögött mekkora
munka van? Hányszor próbálnak hetente?

- Amikor elkészül egy lemez anyaga, két
hónapra próbaterembe vonulunk, és éjjel-
nappal próbálunk. A koncertműsor pedig
mintha végtelen próba lenne, mert folyama-
tosan érnek a dalok. Ha filmzenét kompo-
nálunk, vagy dalokat újítunk fel, természete-
sen külön próbálunk.

► A Picasso Branch tagjaként került ref-
lektorfénybe. Egy évet töltött a fiúzene-
karban. Lehetett volna több?

- Nem hiszem. Az összeválogatott csapa-
tokban idővel kiderül, kit, mennyire lehet sza-
bályozni. A Picasso Branchban engem le-
hetett a legkevésbé. A srácokkal a mai napig
tartjuk a kapcsolatot. A zenei ízlésünk any-
nyira más volt, hogy tarthatatlan lett a hely-
zet. És jött a Back II Black.  
► Milyen érzés volt pácban lenni Csejtei
Tamással, a zenekar szakértő vadász hí-

rében álló basszusgitá-
rosával?

- A TV Paprika
Sztárok a pácban
című műsorára
gondol?
► Igen, és arra,
hogy könnyen
rávehető-e a te-

levíziós főzésre.
- Teljes mérték-

ben! Főzni és enni is
szeretek. A tradicionális
konyha híve vagyok. A Ko-
dolányi János Főiskolán
tanultam meg főzni, mert
rá voltunk kényszerülve.

Amit a hűtőben találtunk, abból kellett újabb
és újabb ételeket kitalálni. Otthon is én főzök,
mert imádom az ízeket variálni. A Sztárok a
pácban című műsorban instrukciókat kap-
tunk. Csejtei Tomit a konyhában nem lehet
túlszárnyalni. A hal a tortán című főzőmű-
sorban saját kútfőből kellett csinálni mindent.
Azt is nagyon élveztem.
► A Bebe & Change zenekar mennyire
van a köztudatban?

- Ázsiában, Kóreában, Németországban is-
mernek bennünket. Most jelenik meg az al-
bumunk Magyarországon. Indultunk volna A
dal című Eurovíziós dalválasztó műsorban, de
azt mondták, már hallották a dalunkat valahol.
Jóindulatú emberek figyelmeztették erre a
szerkesztőket. Mi már el is felejtettük azt a
dalt, nem szándékosan akartunk szabályt sér-
teni.
► A Micsoda nő ez a férfi című duettjük
Oroszlán Szonjával, bombasláger lett. 

- A közönség tette azzá. Jól eltalált dal
volt. Egy zeneszerző több slágert szerez-
het, de ritka szám az, amelyik igazán kiugró
siker lesz. Ez a dal ilyen.
► Fordítva is igaz? Micsoda férfi ez a nő?
Úgy tudom, hogy a feleségét Bélának
hívja.

- Kata az én Bélám (nevet). A drága fele-
ségem, akit jó sárkánynak is hívok néha (ne-
vet). Június 24-én ünnepeljük majd az első
házassági évfordulónkat. Zajlik velünk az
élet, köszönjük szépen.
► Azt pedig egy 2010-ben megjelent Back
II Black-interjúban olvastam, hogy egy al-
bumot sosem lehet befejezni, csak abba-
hagyni. Mikor lesz folytatás?

- Nagyon megváltozott a lemezpiac, szinte
már nincs lemezkiadás. Születnek dalok, el-
küldjük rádiókba, ha lesz 10, 15 szám, kiad-
juk. 3-4 évente jelentetünk meg új albumot.
A közben született számokat játsszuk és
teszteljük a koncerteken. A közönség a leg-
fontosabb zsűri.

Bárány János

Bebe csak a Deltának
A közönség a legfontosabb zsűri

Múzeumok éjszakája

Elif, Lionel, Myrtill, Trisztán, Di-
ego, Frederik, Scarlett, Roderik,
Lara, Mia, Emily, Kira, Ronaldo, Ti-
tanilla, Brendon, Amanda, Leo-
nard, Ivon, Jacob, Zara, Eduardo,
Fiamante, Karmen, Amélia csak
néhány olyan keresztnév, amely-
nek hallatán sokan felkapják a fe-
jüket.

Igen, terjednek a hóbortos név-
adási szokások, pedig nem ártana,
ha a szülők meggondolnák, hogy jó
lesz-e a gyereknek a nyakatekert
név. Tény azonban, hogy egyre
több esetben tapasztalhatjuk, az
újkori „modern” divatnevek manap-
ság virágkorukat élik. Sokan a
filmslágereket nézve választanak
nevet gyermeküknek, így lesz a
gyerek neve Kevin, Brandon, Sza-
manta vagy Dzsenifer. Nem ritka,
hogy szegénységben élő családok
választanak ilyen neveket, ebben
az esetben feltehetően a szülők ki-
törési vágya jelenik meg. Viszony-
lag új keletű divat ez, 10 -15 éve
még gyakoribb volt a Mária, István
és József. A szülőknek azt sem árt
meggondolni, hogy ezeknek a ne-
veket ritkán lehet megtalálni a nap-
tárban. Nem ritka, hogy a családok
összhangba próbálják hozni a név-
adási gyakorlatot, így például az
egyik gyerek neve Eper, a másiké
Szamóca. A virágboltok tapaszta-
latai szerint a vásárlói szokások is
megváltoztak, de nem úgy, hogy a
Katalinok és Máriák helyett Sa-
manthák és Heidik kapnának vi-
rágot, hanem úgy, hogy már nem

számítanak a nevek, általában ki-
ment a divatból a névnap virággal
való megünneplése. 

Figyelemre méltó azonban, hogy
újabban a régi magyar nevek is elő-
térbe kerülnek, így ismét felfedez-
nek néhányat, mint pl: a Huba, a
Botond, a Levente, a Hunyad, a
Zsombor,  a Bolyk nevet. Elvitatha-
tatlan tény, hogy az extrém nevek
korszakát éljük, ezért fordulhat elő
az, hogy manapság Dzsenifer, Va-
nessza, Kiara, Tifani, Loretta,
Amanda és Melani nevű lányok ül-
nek az iskolapadokban a Ruben,
Krisztofer, Nikolas nevű társaik
mellett. Az ő szüleik ugyanis a
Krisztinát, Enikőt, Renátát, esetleg
Orsolyát már nem tartották eléggé
divatosnak. Csupán mintegy 10-15
év kellett ahhoz, hogy a szülők sze-
mében ezek a nevek nemhogy
nem extráknak, hanem egyenesen
elavultnak számítsanak. 

És a végére mintegy befejezés-
ként íme egy régiónkban megtör-
tént eset, amely hűen bizonyítja,
hogy nem egy normális dologgal
állunk szemben. Erre álljon itt egy
eklatáns példa: Az egyik kis faluban
a 70 éves bácsikát megkérdezték:
Na Karcsi bácsi, megszületett az
unoka, no aztán, hogy hívják az új
jövevényt? Mire az öreg így vála-
szolt: Hát valami Zenebona! Zene-
bona? Hisz olyan név nincs is. Mire
Karcsi bácsi elővette a kis cédulá-
ját, amire rá volt írva az unoka neve:
Zenóbia! No ennyit az új „modern“
nevekről! -pint-

A világ 68 országában mű-
ködő Panoráma Világklub-
hálózat és a Magyarságszol-
gálati Alapítvány Kuratóri-
uma a múlt héten megszer-
vezte a III. Magyar Világta-
lálkozót Budapesten és több
magyar vidéki városban. Az
egyhetes rendezvénysoroza-
tot megnyitó Nemzeti Kultu-
rális Gálaesten átadták töb-
bek között az „Összefogás a
Magyarságért Díjat”. Ebben
a kitüntetésben részesült a
komáromi Tarics Péter a kö-
vetkező indoklással: „Az egyetemes magyarságért kifejtett
termékeny és rendszeres közéleti, szervezői, előadóművé-
szi, újságírói, írói, kutatói és jótékonysági tevékenységéért,
valamint az összmagyarság összefogásának és nemzettu-
datának erősítése érdekében végzett kiemelkedő munkás-
ságáért.“ A kitüntetést dr. Tanka László, a Panoráma Világ-
klub alapító-elnöke adta át az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban. Az elismerés tárgyiasult formája – az elismerő oklevél
mellett – Józsa Judit erdélyi keramikusművész „Életfa-ke-
reszt – megmaradásunkért“ című alkotása, díszdobozban.

László Attila

Kitüntették Tarics Pétert Jókaisok újabb sikere
AJókai Mór Alapis-

kola minden év-
ben részt vesz az
„Európa az iskolá-
ban“ című verse-
nyen, amelynek az
idei mottója így hang-
zott: ,,Európa a pol-
gárokért, a polgárok
Európáért“. Több ka-
tegóriában, és több
művészeti ágon ver-
senyeztek a beneve-
zett alkotások. Így
multimediális, iro-
dalmi és képzőművé-
szeti szinten.

Státusszimbólum-e 
a keresztnév?

Tóth Réka Márta és Pint Boglárka a képzőművé-
szeti verseny győztesei

Komárom

A Jókaisok ismét jól szerepeltek ezen a megmérettetésen, ugyanis a
képzőművészeti ág mindhárom kategóriájában helyezést értek el, melyben
a rajzok ún. kombinált rajztechnikával készültek. Az első kategóriában, ahol
6-9 év volt a korhatár, Tóth Anita III. A osztályos tanuló második helyet, a má-
sodik kategóriában, ahol a korhatár 10-12 év volt, Pint Boglárka V. B osztá-
lyos tanuló az első helyet, és a harmadik kategóriában, ahol 13-15 évben ha-
tározták meg a korhatárt, pedig Tóth Réka Márta VIII. B osztályos tanuló
szintén az első helyet szerezte meg. Mint ahogy Jókai Éva felkészítő peda-
gógustól megtudtuk, a három kategóriában 22 pályaművel neveztek a ver-
senyre. 

Az iskola évek óta jelen van az ilyen jellegű megmérettetéseken, és sike-
rül is díjakat elhozni, mellyel öregbítik az iskola jó hírnevét. A tanulókat Jó-
kai Éva és Balázsy Géza pedagógusok készítették fel.

Kép és szöveg: -pint-

Aképviselő-testület 25. ülésén
jóváhagyták – kiegészítve – a

városban működő társadalmi
szervezetek, polgári társulások
és az egyházak idei anyagi támo-
gatását.

Mária Hamranová, a sport -, ifjú-
sági, iskolaügyi, művelődési és kul-
turális bizottság elnöke elmondta, a
2013-as évre kért anyagi támogatá-
sok összegét a bizottság hagyta
jóvá. Ennek értelmében az Ógyallai
Városi Sportklub ifjúsági részlege
5500 €, a Strojár Súlyemelő Szak-
osztály 2500 €, a Karate Klub 2000
€, a Postagalamb-tenyésztők alap-
szervezete 100 €, a Feszty Galéria
PT 200 €, a Csemadok alapszerve-
zete 1000 €, a Vöröskereszt 600 €, a
Horgász Egyesület 500 €, a Wes-
tern és Lovasok PT 700 €, a Bellő
PT 800 €, a Kutyakiképző Klub 150
€, az Önkéntes Tűzoltók 600 €, a
Zöldállási Vadász Egyesület 200 €, a
Bagotai Nőszövetség 150 €, a kato-
likus egyház 1700 €, a református
egyház 1000 €, az evangélikus egy-
ház 300 €-t kapnak. 

Mielőtt megszavazták volna, To-

maščin képviselő javasolta, hogy az
összeget emeljék meg 2500 euróval
és így a Horgász Egyesület kapjon
400 euróval többet, a Vöröskereszt
100 euróval és a Városi Sportklub if-
júsági részlege 2000 euróval ma-
gasabb támogatást ebben az év-
ben. Végül a jelenlévő 11 képviselő
közül 10 támogatta, egy tartózko-
dott, és az idei évre jóváhagyták az
anyagi támogatást a kiegészítéssel
együtt. 

(miriák)

Jóváhagyták az idei támogatásokat
Ógyalla
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Martos

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

A rendszerelméletű, megoldásorientált tanácsadási forma
alapjait ismerhetik meg a résztvevők  „A COACHING TITKAI“
címmel megvalósuló egésznapos workshop keretében, amelyre
2013. június 1-jén Komáromban (Szinnyei József Könyv-
tár, Nádor u. 8.) kerül sor. A workshopot Mgr. Bolemant Éva, Ltc.
és Mgr. Póda Erzsébet, Ltc. akkreditált lektorok vezetik. A work -
shop célja, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a coaching
alapjaival, valamint annak  effektív megoldási módszereivel és
eszközeivel. Birtokukban lesznek azok a coaching szemléletű
megoldások, amelyeket az adott problémákban, döntéseik
meghozatalában használni tudnak majd.

A workshop azoknak szól, akiket már régen érdekel, mi is az
a coaching? Akik hatékony megoldási módszereket keresnek
az életükben felmerült kérdésekre. Akik segíteni szeretnének
másoknak is.

A jelentkezés határideje: 2013. május 29.

További információk:  info@coachcentrum.sk

www.coachcentrum.sk

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

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho
nájmu časť priestorov s dobou nájmu na 1 rok na Ulici Ko-
márňanská 177, Hurbanovo:

1. súp. č. 2797 s výmerou 21,78 m² - garáž, s cenou
nájmu min. 10,- €/m²/rok,

2. súp. č. 2795 s výmerou 57,00 m² - dielňa, s cenou
nájmu min. 12,-€/m²/rok

Bližšie informácie a prehliadku objektov možno do-
hodnúť na tel. č. 035/7602204, ktoré je prístupné v pra-
covných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade zá-
ujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke
s označením „garáž“,  „dielňa“ na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1.
mája 1, 947 01 Hurbanovo.  Ponuky je potrebné doručiť
poštou alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do 
11. 06. 2013 do 12.00 hod.

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.

A Villa Fyuz Polgári Társulás és a Híd Párt
Füssi Klubja rendezésében került sor szombat
délután a pünkösdi Híd majálisra Füssön. A
rendezvénnyel a szervezők szerették volna
feleleveníteni a régi pünkösdi hagyományo-
kat a községben. Farkas Károly, a Villa Fyuz
Polgári Társulás elnökének megnyitó beszéde
után sor került a községi májfa kimuzsikálá-
sára, majd  következett a falu pünkösdi kirá-
lyának és két királylányának megválasztása.
Közben kötetlen beszélgetés folyt a Híd Párt
helyi képviselőivel és Csóka Lajossal, a párt
járási elnökével, aki tiszteletét tette a ren-
dezvényen. pr

Szabó László, a király és a két 
királylány, Egri Ilona és Gaál Katalin

Pünkösdi Híd majális

Fi
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Összességében min-
den a tervek szerint

alakult: nagyszabású
programok egész sorával
várták a vendégeket a
Családi hétvége elneve-
zésű program. A Csema-
dok helyi szervezete és a
község önkormányzata
első alkalommal rendezte
meg a családi programot.

A rendezvény nyitánya-
ként „Nem élhetek muzsika-
szó nélkül“ zenés szórakoz-
tató estre került sor. Másnap
elsőként motoros találkozó
volt a kultúrház előtt, majd a
szórakoztató műsor kereté-
ben játszóház, kézműves
foglálkozás és táncház fo-
gadta az érdeklődőket. Kora
este az Árgyélus zenekar fel-
lépése zárta a rendezvény
második napját. A vasárnapi
műsorban, amelynek a „Kö-
zös vasárnap“ címet adták a
szervezők, felléptek a heté-
nyi, a madari és a marcel-
házi alapiskolák tanulói.

„A rohanó világ forgatagá-
ban az emberi kapcsolatok
értéke, az egymásra figye-
lés, a törődés jelentősége
felértékelődött. Nincs időnk
játszani a gyerekeinkkel.
Nincs időnk sétálni a felesé-
günkkel vagy elmenni közö-

sen valahová. De sorolhat-
nék még számtalan példát.
Igenis kell időt szakítani
ezekre a dolgokra, időt kell
teremteni az együttlétre, és
megpróbálni a prioritásokat
felállítani az életünkben. Hét-
végi programjaink összeállí-

tásakor arra törekedtünk,
hogy a tervezett foglalkozá-
sainkkal a hozzánk érkező
családok valamennyi tagját
megszólítsuk“ - értékelte a
rendezvényt Mohos Lívia
szervező. (miriák)

A szerző felvételei

Ahelyi mozgássérültek és nyugdíjasok
szervezete vállalta fel, hogy a köz-

ségben összegyűjti a műanyag üvegek
kupakjait és felajánlják a beteg gyer-
mekek gyógyulásáért.

Amint azt Bobek Esztertől, a szervezet el-
nökétől megtudtuk, Martoson egész évben
raktározzák a lakosság által összegyűjtött
kupakokat, majd előzetes egyeztetés után
leadják. Így volt ez legutóbb is, amikor 5
zsák kupakot adtak le a nemesócsai leuké-
miás kislány, Sméja Tímea gyógyulására. A
nemes tevékenységet tovább folytatják, s

amikor összegyűjtik a következő 5 zsák ku-
pakot, ismét felajánlják a beteg gyermekek
gyógyulásáért. (mf)

Sedliak Pál felvétele

Családi hétvége Marcelházán

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola tanulói mesejátékot adtak elő

A madari Édes Gergely Alapiskola tanulóinak műsora

Kupakgyűjtés a beteg gyermekek
gyógyulásáért

Kilenc ország 45 alkotó tűzzománc munkáinak egy részéből
nyílt tárlat a városi művelődési otthon emeleti kiállítóter-

mében. A nagymegyeri eseményen szlovákiai, magyarországi,
lengyelországi, oroszországi, ausztriai és csehországi képző-
művészek munkáit csodálhatta meg a látogató. 

A megnyitón Németh Gyula publicista elmondta, a kiállítás a
Csemadok naszvadi alapszervezetének ajándéka a nagymegyeri
művészetkedvelőknek. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a tűz-
zománc csak a 20. században vált külön képzőművészeti műfajjá.
A tárlókon látható alkotások a Naszvadi Képzőművészeti Szabad-
iskola gyűjteményéből valók, ugyanis a településen az első ízben
2009 júniusában bemutató jelleggel megszervezett nemzetközi
zománcművészeti seregszemle sikerén felbuzdulva a következő év-
ben már nemzetközi képzőművészeti alkotótábort is rendeznek
párhuzamosan, a szimpózium részvevői akár tíz napot is alkotó
munkával tölthetnek Naszvadon. A tábor végén egy-egy munkáju-
kat a Csemadok alapszervezetének ajándékozzák a művészek, így
gyarapítva azt a gyűjteményt, amelybe a nagymegyeri közönség is
betekintést kapott. A kulturális eseményen jelen volt Nagymegyer
polgármestere, Néveri Sándor, valamint a Csemadok naszvadi
alapszervezetének elnöke s egyben a Nemzetközi Zománcművé-
szeti Seregszemle és a Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola
nyári szimpóziumának főszervezője, Dobosi Róbert. A június 7-ig
megtekinthető Tűzvirág című kiállítás megnyitóján Zakál Gyula
versmondó és a helyi Bartók Béla Alapiskola Megőrzők csoportja
közreműködött. 

Kovács Zoltán (fotók: Kovács Zoltán)  

Május elején két pályázatot is kiér-
tékelt a Nagymegyeri Városi

Könyvtár. A Mátyás a világpolitika
színpadán című pályázatot annak
apropóján hirdették meg, hogy 555
éve választották királlyá Hunyadi Má-
tyást. 

Az esszépályázat eredményhirdetését
a VI. Nagymegyeri Corvin Mátyás Kultu-
rális Napok keretén belül a helyi keres-
kedelmi akadémia és gimnázium épüle-
tében tartották meg. Horváth Szilvia má-
sodikos középiskolás kiváló munkájáért
az oklevélen kívül könyvjutalomban is ré-
szesült. 

A másik pályázatot Egri csillagok el-
nevezéssel olvasmánynapló kitöltése-
ként és rajzversenyként is hirdették meg
hatodik osztályos alkotók részére, mivel
a hasonló című regény szerzőjének, Gár-

donyi Gézának idén ünnepeljük szüle-
tése 150. évfordulóját. A könyvtár azt a
feladatot határozta meg a gyerekek szá-
mára, hogy a regény alapján készítsenek
illusztrációkat. A Bartók Béla Magyar
Tannyelvű Alapiskola falai között meg-
tartott kiértékeléskor Bajcsi Nóra, Barta
Viktória, Csölle Ramóna, Kovács Noémi
és Šárközi Krisztina kapott emléklapot
az illusztrációkért. Az olvasmánynapló
kitöltésénél megszerezhető maximális
pontszám száz volt, végül hárman is 99
pontig jutottak: Czajlik Boglárka, Csémi
Vivien és Csölle Ramóna. Ők holtver-
senyben végeztek az első helyen, má-
sodik lett Mészáros Béla 98 ponttal, har-
madik pedig Kósa Veronika 94,5 ponttal.
A pályázat részvevői könyvet és emlék-
lapot kaptak, a dobogósok ezen felül
még egy-egy tollat is. Kovács Zoltán 

(fotók: a könyvtár archívumából)

Az UNICEF Gyermekalapítvány a világon
legveszélyeztetettebb és legsebezhetőbb
gyermekeknek nyújt segítséget, s idén má-
jusban Szlovákia is csatlakozott ehhez a
gondolathoz.

Ógyallán a Konkoly-Thege Miklós Művelő-
dési Központ és a Feszty Árpád Galéria Pol-
gári Társulás május 13-tól UNICEF plakátki-
állítást szervez, amelyet az érdeklődők na-
ponta megtekinthetnek, június 14-ig. (miriák)

UNICEF plakátkiállítás Ógyallán

Mátyás birodalma és 
az Egri csillagok diákszemmel

A naszvadi Csemadok ajándéka
a nagymegyerieknek

Napjainkban egyre több helyen
szerveznek hulladékgyűjtési ak-

ciót „A tisztább Duna mentéért“ című
pályázat keretében. A programba több
önkormányzat is bekapcsolódott, töb-
bek között Megyercs községe is. 

A települések közös célja az illegális
szemétlerakatok felszámolása az uta-
kon, a vízelnyelő árkokban, az erdőkben
és a parkokban. A megyercsi akcióban
részt vettek a helyi szervezetek. Így a
nyugdíjasklub, a Vadásztársaság, a ma-
gyar és szlovák nyelvű alapiskolások, a
falu közhasznú munkásai, valamint a he-
lyi lakosság egy része. Közel 100 ön-

kéntes szedte a szemetet Megyercs
egész területén. Több illegális szemétle-
rakóhelyet számoltak fel. Az akció célja
elsősorban az, hogy a fiatalabb generá-
ciónak is természetessé váljon a környe-
zet megóvása, kialakuljon a lakosokban
a környezettudatos viselkedés fontos-
sága. -pint-

Megyercs

Felszámolták az illegális lerakatokat

A legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese Kétyi Katalin
Búcsról. Nyereménye fél éves DELTA előfizetés.

Gratulálunk.Nyertesünk
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1994-ben adták át a nemesócsai parkban ta-
lálható, a II. világháború hőseinek állított em-

lékművet, amelynek közepét egy rézből ké-
szült lángnyelv díszítette. Sajnos a mondatot
múlt időbe kell tennünk, ugyanis szerdán éj-
szaka ismeretlen tettes vagy tettesek ellopták. 

A lángnyelv egyik tartó részét nemes egy-
szerűséggel kitörték, majd a törzset tartó csa-
varos részről leemelték. Nem valószínű, hogy
ebben az esetben elhivatott, megrögzött gyűj-
tőkről lenne szó, mint inkább amatőr fémtolva-
jokról, akik néhány eurót remélve vitték véghez
cselekedetüket. A rendőrség is bekapcsoló-
dott a nyomozási munkába, s így a környékbeli
fémfelvásárlókat még tüzetesebben átvizsgál-
ják. 

Az eset nagyon felháborította a nemesócsai
embereket. Három évvel ezelőtt az emlékmű
tőszomszédságában levő harangot lopták el.

Kép és szöveg: -pint-

92013. május 27. RÉgIó - HIRDETÉSDELTARÉgIó - HIRDETÉS

Megyercs

MÁjUS 31, pÉnTEK
9:00 Gyermeknap a helyi alapiskola szervezésében. 

14:00 A Csavar Színház előadásában az „EMBEER“ című darab  
16:00 Kiállításmegnyitók:
16:00 - Katolikus templom, Tóth Szvetlána zománcművek
16:30 - Szabadidőközpont, Kalmár Pál festményei
17:00 - Kelt Garden vendéglő, Sidó Balázs bőrdiszműves tárgyai 
17:30 - Evangélikus templom, Hollóssy Katalin zománcművek
18:00 - Éder vendéglő, Végh Éva művei
18:30 - Helyi Művelődési Központ. 
A Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle kiállí-
tása, a Hajósi Nemzetközi Alkotótábor gyűjtőkiállítása, továbbá
Petriková Karin, Németh Csilla és Tóth Katalin portréinak kiál-
lítása. További kiállítások: Csemadok Galéria és a Tájház ud-
vara, állandó nyitva tartással az elmúlt évek  gyűjteményéből.
18:00 Carson együttes, szórakoztató zene a kőszínpadon.
20:30 Ünnepi megnyitó, nagyszínpad, Dr. Haris József, 
Naszvad község polgármestere, műsorvezető: Bíró Tamás
Hot Jazz Band - HU zenekar élőkoncertje - világslágerek Hot
Jazz Band módra, Ifj. Szőllőssy Sándor és cigányzenekara,
énekel Szabó László nótaénekes, 
24:00 Záróra. Napijegy ára: 5,- �

júnIUS 1, SZOMbAT
9:00 Kézművesek vására, Borok és Pálinkák Udvara
Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
14:00 Népművészeti kavalkád:
Csemadok alapszervezet Naszvad - nagyszínpad
• Búzavirág éneklőcsoport • Viza citerazenekar • Sústya cite-
razenekar • KisViza citerazenekar • Pettyem néptánccsoport •
Kispettyem néptánccsoport • Bánházi Dóra • Szabó Julcsi •
Kis Richárd • Zachar Bianka • Slávik Bibiána •Ágh Erika
15:00 Szőllőssy Sándor és cigányzenekara – kőszínpad

Gubik Magdi
16:00 Ünnepi akadémia – Nemzetközi Zománcművészeti
Seregszemle kiértékelése, díjak átadása. Közreműködik
a komáromi Gaudium vegyeskar, HMK-nagyterem
16:00 Szék község Románia –  nagyszínpad 

Piros – fekete hagyományőrző néptáncegyüttes
Nagyigmánd nagyközség, Magyarország – nagyszínpad 

Zúgó néptáncegyüttes –  nagyszínpad 
16:50 - Szőllőssy Sándor és cigányzenekara – kőszínpad

Rigó Mónika
17:40 Forgószél táncegyüttes - Táncról-táncra - kísér a
Tarsoly zenekar - nagyszínpad
18:40 - Szőllőssy Sándor és cigányzenekara – kőszínpad 
20:00 Prímástalálkozó – Fonogram-díjas előadás, résztvevők: 
Pál István Szalonna  – hegedű
Lakatos Róbert – brácsa, hegedű
Balogh Kálmán – cimbalom
Both Miklós – gitár
Dresch Mihály – fúvós hangszerek
Vizeli Balázs – hegedű
Herczku Ágnes – ének
Korpás Éva  – ének
Doór Róbert – nagybőgő
Mester László – brácsa
21:00 Retro Disco - DJ Čeku - sztárvendég Jozef Sloboda,
a 80-as évek legismertebb DJ sztárja környékünkön - utca-
bál a sörsátorban hajnalig.
Külső helyszín:
20:00 BLUES KOCSMA a Kelt Garden vendéglő kertjében
Tengs Lengs (HU) Napijegy ára: 5,-�

júnIUS 2, vASÁRnAp
9:00 Kézművesek vására, Borok és Pálinkák Udvara
Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
13:00 Kőszínpad – szórakoztató zene 

13:30 Fúvószenekarok találkozója, 
avagy fúvószene rendhagyó módon

Sörsátor nagyszínpad, közreműködnek: 
13:00 - Carson  kőszínpad
13:30 - MARANATA - Naszvad, SK (40 perc)
14:20 - BÁCSBOKODI FÚVÓSZENEKAR - Bácsbokod, HU
15:00 - Carson  kőszínpad
15:30 - DANIEL SPEER BRASS - Pécs, HU
16:10 - Jam Duo  kőszínpad
16:50 - DECHOVÝ ORCHESTR BYSTŘICE – Czantorie, CZ
17:30 - Erich Boboš & Marek Wolf kőszínpad
18:10 - SELČIANKA – Banská Bystrica, SK
18:50 - Carson kőszínpad 
19:20 - TANEČNÝ ORCHESTER TOX 

Jaroslava Trnky - Městec Králové, CZ
20:00 - Nótár Mary kőszínpad
21:00 - Pangea - The Beatles Revival Band
a Beatles korszak felelevenitése felsőfokon. 

Napijegy ára: 5,-�
júnIUS 3, HÉTFŐ

9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig

júnIUS 4, KEDD
9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
18:00 Carson együttes szórakoztató zene a kőszínpadon
20:00 Friends zenekar, már visszatérő vendég
21:30 X-Faktor 2012, Oláh Gergő. 

Napi jegy ára: 5,- 
júnIUS 5, SZERDA

9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
18:00 Carson együttes, szórakoztató zene a kőszínpadon
20:00 Last Blues Band  - Ekecs
21:30 Pál Dénes, a The Voice Magyarország hangja 
2012-es győztese. Napijegy ára: 5,-�

júnIUS 6, CSüTöRTöK
9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
18:00 Carson együttes szórakoztató zene a kőszínpadon
20:00 Expired Passport
21:30 Desperado. Napijegy ára: 5,- �

júnIUS 7, pÉnTEK
9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
18:00 Carson együttes, szórakoztató zene a kőszínpadon
20:00 Maiden Tribute Band – Iron Maiden Revival Band
21:00 QUEENLESS – QUEEN Revival Band
22:00 Discoshow Mickeyvel, sztárvendég: 
23:30 BÁRÁNY ATTILA
Külső helyszín:
20:00 BLUES KOCSMA a Kelt Garden vendéglő kertjében
Sonia & The Soulbreakers (Peru-HU) (HU) 
Szonnya end di szolbekörsz.

Napijegy ára: 8,-�
júnIUS 8, SZOMbAT

9:00 Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola
Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig
Kézművesek vására, Borok és Pálinkák Udvara
13:00 Térzene – szórakoztató zene a kőszínpadon 
– Muzsika TV sztárjai
13:00 Szmaze könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon
14:00 LL Junior kőszínpad  (40 perc)‘
15:00 Szmaze könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon
16:00 Tücsök Nikolett kőszínpad
16:30 Szmaze könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon
21:00 Pataky Művek
22:00 EDDA Művek Napijegy ára: 10,- 

júnIUS 9, vASÁRnAp
9:00 Kiállítások nyitva tartása 20:00-ig

Kézművesek Vására, Borok és Pálinkák Udvara
13:00 Térzene – szórakoztató zene a kőszínpadon  
13:30 Komáromi Dixieland Band, SK,  nagyszínpad
14:50 Régi csibészek - kőszínpad 
15:30 Memory Team, SK -  nagyszínpad
16:30 Mészáros Tamás - kőszínpad 
17:30 Fivérek, HU -  nagyszínpad
19:00 Kaczor Feri - kőszínpad
20:00 GERENDÁS PÉTER és zenekara, 
vendég: RADICS GIGI Napijegy ára: 5,- 

Ahelyi óvoda állandó felújításokon
megy keresztül. Megcsinálták az

óvoda konyhai részét, kicserélték az abla-
kok többségét, a belső tereket átalakítot-
ták, és ezenkívül számos apró javítást is
végeztek az óvodában, azért, hogy a me-
gyercsi nebulók a lehető legjobb környe-
zetben élvezhessék az óvodai oktatást. 

Nemrég egy új mászókával és a hozzá tar-
tozó csúszdával gazdagodtak, ugyanis az
óvoda udvarán a játszótér közelében a helyi
illetőségű Eu-Pack s.r.o. jóvoltából egy új já-
tékalkalmatosság került a megyercsi ovisok
birtokába. Az üzembehelyezés után annak
rendje és módja szerint a kicsik mindjárt le is
tesztelték az új „szerzeményt”. Az önkor-
mányzat a lehetőségeihez képest nagyban
segíti a helyi óvodát, ahol egyébként két nyel-

ven folyik az oktatás. Vörös Csilla igazgatónő
irányitásával a magyar nyelvű oviban 22 gye-
rek tevékenykedik, míg a szlovák nyelvűben
16 gyerek igyekszik elsajátítani az óvodai tud-
nivalókat.

Kép és szöveg: -pint-

Gazdagodott az óvodai 
játszótér

Ellopták a réz lángnyelvet
Nemesócsa

Acukorbetegség globá-
lis probléma. Ma már

több mint 250 millió cu-
korbeteg él világszerte.
Szlovákiában is számuk
évről évre növekszik.

Az egészséges életmód,
diéta, rendszeres fizikai akti-
vitás és életmód-változtatás
szükségességére hívják fel
a figyelmet a hetényi Tarczy
Lajos Alapiskola tanulói. A
hatodikosok és nyolcadiko-
sok egy nyertes pályázat
résztvevői, melynek neve
Modrý kruh, vagyis Kék kör.
A huszonkét lelkes fiatal
Rancsó Melinda nővér, vala-
mint Rancsó Andrea és Koti-
ers Éva pedagógusok segít-
ségével bekerült az Orszá-

gos döntőbe, melyre 53 alap-
iskola pályázott. „A Kék kör
2006 óta a cukorbetegség
egyezményes jele, az ENSZ
és a Nemzetközi Diabétesz
Szövetség (IDF) kezdemé-
nyezésére. A lelkes diákok
egy szlovák-magyar-angol
nyelvű kampányfilmmel,
tánccal, valamint egy egész
napos egészségnappal Stop
diabetes címmel készülnek

a pozsonyi megmérettetésre.
Az egészségnapot már meg
is szervezték május 7-én. Ha
csak egy tanuló is felfigyelt
ezekre, és több gondot fordít
ezentúl az egészségére, én
úgy gondolom, már megérte.
Most már csak irány Pozsony
június elsején” - nyilatkozta
lapunknak Rancsó Melinda.

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

Az aluljárókban, köztereken járva talál-
kozhatunk dobozaikat, tányérjaikat

adományokra kitevő dalosokkal, zené-
szekkel; mondhatni ez a mai világban
szinte mindennapos dolog, főleg a na-
gyobb városok területén. Vannak, akik kö-
zömbösen, rájuk se nézve, az adakozób-
bak aprópénzt adva haladnak el mellettük. 

Ez a jelenség a komáromi vasúti aluljáróba
is beköltözött. Már egy jó ideje kellemes gi-
tárzene, és hang veri fel az aluljáró csendjét,

megtörve ezáltal a hétköznapok szürkesé-
gét. Egy fiatalember napi rendszerességgel
adja elő „repertoárját” a komáromiak legna-
gyobb csodálkozására. Az aluljáró közepén
veri fel „rezidenciáját”, ami egy székből, egy
gitárból és az elengedhetetlen adománydo-
bozból áll. Vannak, akik méltatlankodva fo-
gadták ezt az új jelenséget, de voltak olyanok
is, akik bőkezűen honorálták a fiatalember
teljesítményét. Úgy néz ki, hogy a graffitikkel
ellátott falak egy újabb fiatalembert inspirál-
tak arra, hogy egyedi ötletét megvalósítsa,
és ezáltal is új szint vigyen a vasúti aluljáró
szürke hangulatába. -pint-

Már kora reggel gyüle-
keztek a brigád „fő-

szereplői” a helyi kultúr-
ház udvarán, ahol az ilyen-
kor szokásos munkael-
osztás és eligazítás folyt.
Az önkormányzat szerve-
zésében rendezett falu -
szépítésre elszánt, tettre-
kész takarítóbrigád jelent-
kezett. Közel 130-an lehet-
tek, akik az elosztás után
elfoglalták „főhadiszállá-
sukat”.

A községcsinosítás fő célja
a falu területén található sze-
mét „eltüntetése” volt. Ez fő-
leg a temetők környékét, a
parkokat, a vasútállomás
melletti részt, a Fürdő utca
végétől a lőtér bejáratáig, a
kavicsgödröt, a Körte-fasort,
a pálya melletti és mögötti
részt, az Éri-kertet és a Ma-
lomárok területét érintette. A
szépítéshez szükséges esz-
közöket az önkormányzat
biztosította. Azt, hogy a ne-

mesócsaiak milyen komo-
lyan vették a falujuk szépíté-
sét, erre példa, hogy a helyi
Vöröskereszt még elsőse-
gély ügyeletet is biztosított.
Magyarics Gusztáv polgár-
mester, Kovács Ildikó koordi-
nátor és Bajcsi Éva kultúrfe-
lelős állandó kapcsolatban
voltak a brigád tagjaival. A
szemét gyűjtése zsákokba
történt, de volt egy az erre a
célra verbuvált „mobil-cso-
port”, akik az összegyűjtött
hulladékot egy traktor pótko-
csiján raktározták el. A falu
területén felgyülemlett sze-
metet a nagykeszi szeméttá-
rolóba szállították. 

A délután kettőig tartó köz-
ségbrigád végén, a megér-
demelt munka után minden-
kinek jólesett a nemesócsai
falugulyás. A szombati ak-
ciót egy pénteki faluszépítés
is megelőzte, melyet a helyi
Móra Ferenc Alapiskola és
a szlovák tannyelvű alapis-
kola tanulói végeztek. -pint-

Nemesócsai községcsinosítás

Ének az aluljáróban
Komárom

Kék kör a hetényi Tarczy
Lajos Alapiskolában

Szombaton reggel a Hetényi János Alap-
iskola és Óvoda folyosóján gyülekeztek a ta-
karítási munkálatokban résztvevő tanulók,
pedagógusok, szülők, valamint a helyi Ön-
kéntes Tűzoltó Testület és a sportszervezet
tagjai, akik végül 103-an láttak munkához. És
tennivaló akadt bőven, hiszen más közsé-
gekhez hasonlóan, sajnos, Ekel Községben
is akad illegális hulladék-lerakat bőven. A ki-
helyezett három darab nagykapacitású kon-
téner gyorsan megtelt.

Az akció kapcsán Fekete Iveta polgár-
mesterasszony a következőket mondta el la-
punknak: „Nagyon örülök, hogy kérésünk
megértő fülekre talált, és ilyen sokan eljöttek.
A résztvevők pólót, kesztyűt, zsákokat véte-
leztek, de frissítőről és gyümölcsről is gon-
doskodtunk. A munka jó hangulatban zaj-
lott, különösen a fiatalokban ébresztette fel a
felismerést, hogy mennyire fontos környeze-
tünk tisztasága. Ezzel az akcióval azonban
még nem fejeződött be a település teljes ki-
takarítása, ez csak az első forduló volt, a
kézi takarítás. A nagyobb terjedelmű leraka-

tok eltakarítását gépekkel fogjuk elvégezni,
ennek pontos időpontját megmondani most
még nem tudom, de néhány héten belül ez
is meg fog történni. Ezután fokozott figyelmet
szentelünk majd az illegális lerakatok meg-
gátolásának. Még egyszer szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki részt vett ezek-
ben a munkákban” - mondta el a polgár-
mesterasszony.  -böröczky-

A szerző felvétele

Acsallóközi község is bekapcsolódott abba a Magyarország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési programba, melynek keretén belül meghirdették a „Takarít-

suk ki a Duna mentét!” című akciót.

Ekelen is takarítottak 
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Olvasói levél
Szentpéter

Lakszakállas

Perbete Már több mint 5 éve,
hogy megkezdődött a

néptánc-oktatás a Csema-
dok naszvadi alapszerve-
zetének égisze alatt, és a
kezdeményezés eredmé-
nyeként majdnem teljesen
egy időben indult el ha-
gyományteremtés céljából
a „Tánc világnapjának
tisztelgünk” címmel fém-
jelzett népművészeti ren-
dezvény is. Már az első al-
kalommal kialakult az
alapkoncepció, a kézmű-
ves foglalkozások bemu-
tatása, gyakorlása, tánc-
bemutatók és táncház,
ami jó összetételnek bizo-
nyult, így az ötödik alka-
lom után már elmondható,
hogy közkedveltségnek
örvend a rendezvény,
megszerették a gyer-
mekek.

A Helyi Művelődési Köz-
pontban ebben a hangulat-
ban vette kezdetét az idei
rendezvény, ahol közel 20
kézműves várta az érdeklő-
dőket. Ólomüveg, bőr-
díszmű, tűzzománc, testfes-
tészet, kézi szövés, origami,
rátétes varrás, sústyakötés,
rajzolás, halászháló kötés,
horgászati kiegészítők ké-

szítése, csipkézés és tojás-
festés, drótékszer készítés
és papírhajtogatás várta a
gyermekeket.

„Délután a színpadra tere-
lődött a figyelem, bemutat-
koztak a Kispettyem és Pety-
tyem táncosai, valamint Per-
betéről érkezett táncosok 3
korcsoportban, majd a nagy -
igmándi néptáncosok is be-
mutatták legújabb koreográ-
fiájukat. A táncbemutatók
után táncház volt, melyben
kicsi táncosaikat anyukák
segítségével vonta be Nóra
néni, az idősebbek pedig ön-
állóan gyakorolták a közös
táncot, amelyhez a Varjos
zenekar zenélt. A jelenlévők,
mindazon túl, hogy értékes
foglalkozások részei lehet-
tek, csodálatos táncbemuta-
tókat láthattak. Bár nem a
hagyományteremtés része,

de ennek ellenére nagy si-
kernek örvendett a karika-
túra rajzolás is, hiszen több
mint 160 gyermek, felnőtt ké-
szíttetett magáról kifigurázott
arcképet, amelyet emlékként
mindenki hazavihetett. Ám
mindez hiába, ha a megszó-
lított célközönség sajnos na-
gyon kicsi számban képvi-
seltette magát, csak a leg -
kisebb gyermekek szülei kí -
sérték el csemetéiket. Bi-
zony nem ártott volna a
különben jó hangulatnak
még vagy 50-60 hazai részt-
vevő” - értékelte az idei ren-
dezvényt Dobosi Róbert, a
Csemadok elnöke.

A hagyomány folytatódik,
2014-ben is megrendezésre
kerül majd a „Tánc világnap-
jának tisztelgünk”.

(miriák)
Dobosi Róbert felvétele

Ahelyi nyugdíjas egyesület Pünkösdi nyugdíjas talál-
kozót szervezett, amelyre meghívták a gútai nyug-

díjasokat is. A kultúrházban megtartott ünnepségen
Tóth Rudolf, az egyesület elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Kósa József polgármestert és Ádámka
Arankát, a mezőgazdasági szövetkezet elnökét.

A találkozó kultúrműsorral kezdődött, amelyben felléptek
a mazsorettek, óvodások és az alapiskola tanulói. Ezt követte
az édesanyák, nagymamák köszöntése egy szál szegfű kí-
séretében. A kultúrműsort a nyugdíjas egyesület tagjaiból
alakult tánckar fellépése zárta.

A találkozón felelevenítették a régi pünkösdi szokásokat,
hiedelmeket. Vidéken ilyenkor sokszor már hajnalban a há-
zak kerítésére tűzték a friss virágokat, ami arra is szolgált,
nehogy a házakba csapjon a villám. A lányos házaknál pe-
dig zöld ágakat helyeztek ki. A hiedelmek szerint a beteg-
ségeket is elűzhették, azzal, hogy hajnalban kútvízben mo-
sakodtak. A jó termésért és gazdag aratásért pedig kenyér-
héjat szoktak égetni, annak hamuját a gabonaföldre szórták.

(miriák)

Úszni tanultunk 
a komáromi uszodában
Immár hagyományosan, ebben az évben is megszervezte

a gútai Tündérkert óvoda és kihelyezett osztálya az 1 he-
tes úszásoktatást Komáromban, a fedett uszodában 45 gyer-
mek részvételével. Ennyi gyermek először volt ezen az  él-
ménynyújtó eseményen. A gyermek egészséges életmódjá-
hoz elengedhetetlen feltétel a különféle sporttevékenység,
így többek között az úszás is. Fejleszti a gyermek állóké-
pességét, bátorságát, felelősségérzetét, önkritikáját, ön-
megismerését, toleranciáját másokkal szemben, s nem utol-
sósorban fizikailag is edződnek a víz által. A szakszerű
úszásoktatást Béber Károly oktató biztosította, aki már az
első napon barátságot kötött a „kis tanítványokkal“.

Domján Erzsébet, óvónő

A Tánc világnapjának tisztelegtekPünkösdi nyugdíjas
találkozó Naszvad

Aközség régóta hí-
res a borairól. Ki-

használva a termé-
szet adta lehetősége-
ket – homokos lankáit
– a falu gazdái egyre
több szőlőt telepíte-
nek, köztük az Olasz-
rizlinget.

Szlovákiában első-
ként a szentpéteri
Szent Orbán Borosgaz-
dák Társulása ismerte
fel az Olaszrizling piaci
helyzetét, lehetőségeit,
a benne rejlő kiakná-
zatlan potenciált, s
ezért már harmadik al-
kalommal megszervez-
ték a Nemzetközi
Olaszrizling Fesztivált.

Az idei borversenyre
4 országból – Ausztria,
Magyarország, Csehor-
szág és Szlovákia - 162
mintát hoztak a gazdák.
Az önkormányzat és a
társulás által megszer-
vezett ünnepélyes ered-

ményhirdetésre a kul-
túrházban került sor,
ahol a megjelent borá-
szokat Terézia Horvá -
thová, a községi hivatal
elöljárója üdvözölte. 

Zsidek Vilmos, a
fesztivál egyik főszer-
vezője az eredményhir-
detéskor elmondta,
hogy járásunkból a
szentpéteri borosgaz-
dák – Lengyel László,

Molnár Imre, Gerendás
Pál, Németh Tibor –
kaptak aranyérmet bo-
raikért. Nagy aranyér-
met a badacsonyi Né-
meth Pincészet Olasz-
rizling jégbora kapta. A
III. Nemzetközi Olasz-
rizling Fesztivál Cham-
pion-díját a garamkö-
vesdi Benyó Mihály
nyerte.

Miriák Ferenc

III. Nemzetközi 
Olaszrizling Fesztivál

Szentpéteri aranyérmes Olaszrizling-termelők: bal-
ról Lengyel László, Gerendás Pál, Németh Tibor,
Molnár Imre

A Csemadok izsai alap-
szervezete anyák napi
köszöntő műsort muta-
tott be a szentmise ke-
retében a helyi római
katolikus templomban.

Weöres Sándor: Ha én
cinke volnék c. versét
Ádám Cecília, óvodás sza-
valta el szívhez szólóan,
majd Gaál Réka népdalt
furulyázott. Dudášné Ku-

rucz Kornélia köszöntő
verse után a Gyöngyös
bokréta éneklőcsoport Pe-
tőfi Sándor: Távolból c.
megzenésített verséből
énekelt részleteket. Hor-
váth Róbert főtisztelendő
úr megköszönte a Csema-
dok kultúrműsorát és szin-
tén köszöntötte az édes-
anyákat, nagymamákat.

(miriák)
Ádám Borbála felvétele

Pünkösdi koncert Bátorkeszin

Anyák napi köszöntő a katolikus templomban
Izsa

Ötödik alkalommal adott koncertet a
hollandiai Chantdante kórus a refor-

mátus templomban.
A község polgármestere, Labancz Roland

köszöntötte a vendégeket. A pünkösdi kon-
certen több mint 70-en jelentek meg. Jelen
volt Dobai Sándor esperes, valamint Vámos
Béla felsőpatonyi lelkipásztor. A Dirk Jan
Warnaar karnagy, zeneszerző által vezetett
tizenkét tagú kamarakórus főleg angolul éne-
kelt. Hazájukban a holland népzene hagyo-
mányőrzését vállalták fel. Repertoárjuk spi-
rituálékból, klasszikus és egyházi zenéből,
valamint populáris népzenéből áll, amit főleg
holland, angol és héber nyelven adnak elő.

(miriák), Czinke Zsolt felvétele

ANyitrai Közösségi
Alapítvány és a Hei-

neken Slovensko Rt. az
„Itt otthon vagyunk” című
támogatási program 5.
évfolyamának eredmé-
nyeit ismertette a Közös-
ségi napon. A rendez-
vényre ezúttal a városi
sportpályán került sor.

Az „Itt otthon vagyunk“
projektbe a közösségi élet
fejlesztésével, kulturális te-
vékenységekkel, oktatási,
egészségmegőrző és vá-
rosfejlesztési programokkal,
a hátrányos helyzetű lako-
soknak szóló tervezetekkel,
valamint a közterek, parkok,
játszóterek rendezésével
összefüggő munkákkal le-
hetett nevezni. Egy-egy ter-
vezet legfeljebb 3300 euró
támogatásban részesülhe-
tett, és a pályázónak legke-
vesebb 10 százalékos ön-
résszel kellett beszállnia.
További feltétel, hogy a pá-
lyázat közhasznú legyen és
nem nyereségorientált, va-
lamint önkéntesek bevoná-
sával is számoljon.

A jelképes csekket ebben
az évben 12 sikeres pályázó

– 29 700 euró értékben –
vehette át a város polgár-
mesterétől és a Nyitrai Kö-
zösségi Alapítvány munka-
társaitól. Támogatott projek-
tek: 1. „Tűzvédelmi sporttal
a barátságért” – benyújtotta
a Városi Tűzvédelmi Egye-
sület. A projekt értéke 2400
euró. 2. „Nem hagyományos
gyermek sportpálya” –be-
nyújtották: Ján Hulko, Vik-
tor Pšenák és Tímea Pet-
kovská. A projekt értéke
3000 euró, a Városi Műve-
lődési Központ mellett egy
gyermek sportpálya kerül ki-
építésre. 3. „A mi jövőnk” –
benyújtotta Kósa Angelika,
Haris Szilvia, Etela Ďurčo-
vičová. A projekt értéke
2200 euró, amely segítsé-
gével Véken gyermekját-
szóparkot fognak létesíteni.
4. „Megérdemelt pihenés” -
benyújtották Zuzana Illé-
sová, Alžbeta Mankovická,
Pintér Veronika. A projekt
értéke 2200 euró, segítsé-
gével a nyugdíjasklub kör-
nyékét teszik szebbé. 5.
„Lehetőségek számunkra” –
benyújtották Anna Žigová,
Rudolf Stojka, Róbert Ko-
váč. A projekt értéke 3000
euró, a Konkoly-Thege té-
ren lévő szökőkutat szeret-

nék üzembe helyezni. 6.
„Kutya – az ember barátja
és segítője” – benyújtotta az
ógyallai Kutyakiképző Klub.
A projekt támogatott értéke
2800 euró. 7. „Iskola TV
Konkolka” – benyújtották a
Konkoly-Thege téri alapis-
kola tanulói. Az 1850 eurós
támogatásból szeretnék a
stúdió technikai felszerelé-
sét bővíteni. 8. „Ismerjük
meg a méhek világát” – be-
nyújtotta a helyi méhész
egyesület vezetősége. Ér-
téke 650 euró, amelyet vi-
zuális technika vásárlására
fognak felhasználni. 9. „A

salakpálya felújítása” – be-
nyújtotta a Városi Sport
Klub. A projekt értéke 3000
euró, segítségével a salak-
pályát befüvesítik. 10. „Gon-
dozzátok a virágokat, hogy
a Nap világítson ránk” – be-
nyújtotta Kádek Gabriella,
Mácsik Irén és Martina Jus-
tinová. Értéke 2000 euró,
segítségével környezetvé-
delmi tanterem létesül az Új
rész óvodában. 11. „Legyen
saját fád” – benyújtotta Lo-
vász Szabolcs, Alica Pavlí-
ková, Lovász Károly. Értéke
3300 euró. A projekt kidol-
gozói a Szőlő lakótelepen

szeretnének gesztenyepar-
kot létesíteni. 12. „Biztonsá-
gos sportolási lehetőség” –
benyújtotta Vas Pál, Krivá-
nek Zoltán, Pleva János. Ér-
téke 3200 euró, segítségé-
vel a Feszty Árpád Alapis-
kola és Óvoda udvarán lévő
többfunkciós pálya környé-
két szeretnék felújítani.

„Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy a programba
egyre többen kapcsolódnak
be a Heineken alkalmazottai
közül is, akik felkínálják ön-
kéntes munkájukat a város-
ban élők életkörülményei-
nek javítása érdekében. A
támogatási program köze-
lebb hozza egymáshoz a
kisváros lakosait” – mondta
Ľubica Lachká, a Nyitrai Kö-
zösségi Alapítvány szerve-
zője.

Ezt követően a kultúrmű-
sorban felléptek a városban
működő oktatási intézmé-
nyek tanulói. A Csemadok
sátorban kézműves foglal-
kozásokra került sor, a Vö-
röskereszt helyi szervezete
egészségügyi tájékoztatást
nyújtott az érdeklődőknek, a
Western Lovas Klub tagjai
pedig bemutatót tartottak. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Az „Itt otthon vagyunk” pályázati felhívás eredményei
Ógyalla

Ahelyi Csemadok és a Szülői
Szövetség közösen hirdette

meg a „Sztárparádé“ retro-par-
tit, még februárban. Ez azért
történt még az év elején, hogy a
szereplők fel tudjanak készülni
az eseményre, ugyanis az alap-
ötlet szerint, kedvenc híressé-
gük bőrébe kellett bújniuk és
csillogni, villogni, tündökölni,
mint a valódi sztárok. 

Jó érzés volt látni, hogy mindenkinek tetszett az ötlet, és nagyon vár-
ták már május 18-át, hogy igazi „sztárként” bulizzák át az éjszakát. A ze-
néről és a discofényekről Dajszi&tipeR hangulatfelelősök gondoskodtak,
egész héten ott szorgoskodtak a kultúrházban, hogy minden tökéletes le-
gyen. A hangulat fokozásához a nagymegyeri United powers breaktánc-
csoport is nagyban hozzájárult. Az egész este folyamán több generáció
szórakozott együtt és élvezte egymás társaságát. Olyan igazi lakias
„sztárpartit” sikerült összehozniuk. -pint-

Fotó: Nagy Csaba

„Sztárparádé”a retro-partin

Anyák napja Keszegfalván
Május 21-én ünnepelték az Anyák napját. Az eseményen részt

vett Lehocký Milan, a község polgármestere, valamint a két
iskola és óvoda gyermekei. A pedagógusok által betanított ver-
sekkel, vidám jelenetekkel, énekkel és tánccal örvendeztették
meg a közönséget, amely nagy sikert aratott a jelenlevők körében.
A műsor végén a gyerekek átadták saját készítésű ajándékaikat is.

-pint-



• Eladó Babetta (+ sisak,
elektrónok, több alkatrész),
új kompresszor, autogén
(komplett feltöltve) – árak
megegyezés szerint. Tel.:
0907 305 122.
• Eladó cirkula, gadonada-
ráló, állványos karbó. Tel.:
0915 208 652.
• Eladó 130 literes mélyhűtő
láda, számítógép monitorral.
Tel.: 0915 111 637.
• Eladó vagy hosszú távra
kiadó 2-szobás lakás Gú-
tán.Tel.:0905 918 388.
• Eladók autóülések: Audi,
Škoda, Seat, wolksvagen és
férfi kerékpár.Tel.:0905 918
388.
• Eladó Opel Corsa, gy.év.:
1995. Tel.:0905 918 388.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Kölcsönök! Készpénzre
van szüksége? Gyors ügy-
intézés, azonnali hitelelbírá-
lás. Cím:  Župná 14., Komá-
rom (Allianz épületében, 1.
emelet, 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Kiadó garzon a Dunajské
nábrežie-n. Érdeklődni te-
lefonon lehet a 0908 775
673-as számon.

• Eladó Marcelházán a Fő
úton, 3-szobás családi ház,
110 m2 nagy kerttel és ga-
rázzsal. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0915 880 951.
• 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.
• Kőművesmunkát, csem-
pézést, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Prezentácia produktov
Kyäni, každý štvrtok tu v Ko-
márne. Upresniť na č.mob.:
0948 740 088, 0904 687
424.

• Öntözőmotorok, fűnyírók,
búvármotorok tekercselése,
Gadóci út, Agrostav
areál.Tel.: 0915 470 709.
• Eladó az Erzsébet-szige-
ten (Platánfa sor 9.) régebbi
4-szobás családi ház, jutá-
nyos áron. Tel.: 0904 179
889.
• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platánová alej č. 9)
za výhodnú cenu. Tel.: 0904
179 889.
• Eladó 3-szobás lakás Gú-
tán a Brünni téren, 2. eme-
let. Tel.: 0918 548 747.
• Eladó 5,5 m átmérőjű 1,30
m mély fürdőmedence tarto-
zékokkal 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.

• Lovaglási lehetőség Heté-
nyen. Elérhetőség: 0918 252
143, Tereplovaglás, hobbilo-
vaglás.
• Pedikűr-manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0915 470 806.

• Mentse meg régi emlékeit!
Videokazetták DVD-re men-
tése (családi videók, szalag -
avatók, esküvők stb.) 8 eu-
róért. Bővebb infó: 0908 585
544.
• A ZTR – AGRO Kft. Komá-
rom, gépész végzettségű
személyt és alkatrészest ke-
res. Fényképes életrajzot
küldjenek  a hajabacs.eniko
@zetortrade.sk email címre.
Tel.: 0905 890 865.
• Hízók eladók Aranyoson.
Ár: 1,20 €/kg. Tel.: 035/7781
378.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Pálfy Károly (Izsa); Horváthová Bianka (Komárom); Balogh
Christopher Michael (Naszvad); Fekete Orsolya (Hetény);
Berkmanová Hanna (Keszegfalva); Lakatosová Jenifer
(Ógyalla); Laláková Zoé (Komárom – Harcsás); Geleta
Lenka (Komárom)

ELHUNyTAK:
Kriško Pavel (84) Naszvad; Vörös Jolán (74) Dulovce; Žap-
ková Helena (82) Pat; Sárközi Zoltán (80) Komárom; Ke-
szeg František (66) Marcelháza; Ősziová Margit (90) Gúta;
Muharová Zuzana (50) Komárom; Vanková Magdaléna
(62) Gúta; Medzová Estera (93) Marcelháza; Kissová Gi-
zela (92) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Geleta Gabriel (Komárom) és Kianeková Lilla (Szentpéter)

Első fotóm

Gőgh Gréta
Gúta

(3750/50)

Lakatoš Štefan 
Komárom
(3950/49)

Vrábel Jozef 
Bátorkeszi
(3300/49)
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Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las, Nagykeszi. www.pro-
ficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

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

Spomienka
S bolesťou v srdciach si pripomíname, že
uplynuli 4 roky, keď nás 28. mája 2009
navždy opustila a s veľkým bôľom spomí-
name na 60 ročné jubileum manželstva,
ktorého sa nedožila rodáčka z obce Iža

vrele milovaná
Ružena Panáková rod. Bulajcsiková.

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

Úprimne ďakuje manžel a ostatná rodina.

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,
félpanzióval. Infó: 0918
697 959, www.orbis-hur-
banovo.eoldal.hu.

3-napos kirándulás a
debreceni virágfeszti-
válra, pihenéssel Hajdú-
szoboszlón. Szállás, fél-
panzió, utazás, mind-
össze 139 €/fő. Infó:
0918 697 959, www.or-
b i s - h u r b a n o v o .
eoldal.hu.

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

A búcsi mezőgazdasági
szövetkezet értesíti a la-
kosságot, hogy 2013. jú-
nius 1-jén, szombaton
7.00-12.00 ó. között élő-
csirkét árusít a szövetke-
zet alsó telepén 1,50 €/kg
áron. Június 3-tól bontott
csirkét árusít 2,34 €/kg
áron. A bontott csirkét elő-
zetesen meg kell rendelni
a 035/777 64 02-es tele-
fonszámon.

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

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

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

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 30-án, 
halálának 1. évfordulóján a drága 

kislányunkra, unokánkra, 
unokatestvérünkre és unokahugunkra 

Farkas Viktóriára Komáromban.
Mindazok, akik szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot. Emlékét örökké őrzik: szülei, nagy-
szülei, unokatestvérei, nagybátyák, nagynénik és a ba-
rátai.

„Emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,
És akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk május 29-én,

halálának 2. évfordulóján

ifj. Pogrányi Lászlóra
(Bajcs).

Emlékét örökké őrző felesége, lányai, vejei, 
kisunokája, édesanyja és anyósa.

Május 21-én valamint május 
30-án ünneplik születésnapjukat 

Hájik Vivien
10. Szalkán és

Tárnok Réka 11. 
Komáromban.

„Születésnapotokon kívánunk Nektek sok szépet,
Legyen vidám, derűs számotokra az élet.
Szerencse galambja mindig felétek szálljon,
Legyetek boldogok sokáig ezen a világon.”
Április 18-án ünnepelte 6. születésnapját 

Belány Barbara és 
május 24-én ünnepelte 1. születésnapját 

Belány Amina Keszegfalván.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak: anya, apa, kereszt-
szüleitek, Kazán mama és papa,
Belány mama és papa, Bea és Peti,
és sok puszit küld Rolika.

Halászik Istvánra
emlékezünk halálának 

5. évfordulója alkalmából.
„Áldja meg az Isten a sírhalmod,
Minden porszemét, amely takarja
Fiam áldott jó szívét.
Oda a remény, oda a szeretet,
Aki a sírban fekszik, feledni nem lehet.
Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.“

Fájó szívvel emlékezünk: édesanyja, felesége, 
gyermekei, unokái és testvérei családjukkal.

Május 30-án ünnepli 2. születésnapját 
Tóth Lajcsika Nagykeszin. 

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálunk, sok erőt, egészséget 

kívánunk és millió csókot küldünk
neki: anya, apa, a nagyszülők, déd-

szülők, köriék és az egész rokonság.

„Olyan jó, hogy lettél nekünk,
Már régóta vártunk.
Elmondani nem lehet,
Mennyire szeretünk,
Drága kicsi unokánk.”

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálunk és jó tanulást kívá-
nunk: szüleitek, nagyszüleitek,
testvéreitek és a rokonok, akik ne-
vében sok puszit küld Matyika.

Május 26-án ünnepli 
5. születésnapját 

Fűri Tamara Gútán. 

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Szívből gratulálunk és vidám, 
gondtalan gyermekkort 
kívánunk: anya, apa 
és az egész rokonság.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Költöztetést és szállítást
vállalok 1.500 kg-ig a Komá-
romi 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.
• Vennék Škoda Octáviát
Tdi, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Akciós gyorskölcsönök al-
kalmazottaknak, vállalkozók-
nak és nyugdíjasoknak. Hív-
jon. Tel.: 0903 429 427.
• 2013. 6. 15-én indul kirán-
dulás Baden-be. Program:
Badeni Rózsafesztivál, la-
xenburgi Sisi kastély. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eol-
dal.hu
• Hľadáme ľudí na telefono-
vanie do kancelárie, KN.
Tel.: 0948 441 249.

• Eladó fagyasztóláda 80 €,
villany varrógép 30 €, villany
gabonadaráló 20 €, szőlőda-
ráló, prés, 50 literes boros-
üvegek kosárral 50 €, rácsos
gyerekágy 10 €. Tel.: 0908
343 937.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld
– külföld. Tel.: 0915 664 048.
• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.
• Szabadföldi paprikapalánta
(csemege, fűszer) és nagy-
virágú krizantémpalánta el-
adó Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.

• Új fitneszterem nyílt Ógyal-
lán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klub-
fitnes.sk
• 2013. 6. 8-án indul kirán-
dulás Gödöllőre. Program:
kastélylátogatás, a Csárdás-
királynő c. operett megtekin-
tése. Ár: 33 €/fő. Infó: 0918
697 959. www.orbis-hurba-
novo.eoldal.hu.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek, 10 kg-os és 2 kg-os
gázpalack, valamint 4 db téli
gumi Felíciára. Tel.: 0907
486 768.

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komá-
rom (a Penita  étterem
mellett), zálogba ve-
szünk vagy felvásáro-
lunk arany ékszereket,
műszaki cikkeket, régi-
séget, autót, lakásokat -
házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389
405, 0949 525 421,
www.victorytrade.sk
vagy facebook: viktor@
viktor

• Eladók sárga labrador ret-
riever kiskutyák, törzslappal.
Tel.: 0908 790 083.
• Kešovka, készpénzköl-
csön, csak Komárno. Tel.:
0948 710 719.
• Eladó kerékpár, gyerek
sportkocsi, kisebb szekrény,
kisruhák. Tel.: 0948 006 071.
• Eladó 100-120 kg-os hízók.
Tel.: 0908 567 830.
• Kiadó vagy eladó 3-szobás
téglalakás, 1 szoba családi
házban. Tel.: 0918 497 016.
• Új Avia akkuk, új A-20 difi,
új A-21 gyorstengely. Tel.:
0904 278 782.
• Eladó esztergagép, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 305 258.
• Kiadó hosszú távra négy-
szobás lakás Gútán a köz-
pontban. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után.
Mob.:0905 847 531.

• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, profi kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
• Eladó kerti mázsa, 200 kg-
ig + súlyok, ár: 60 €. Tel.:
0905 847 531.
• Rapidlife érettségivel ren-
delkező munkatársakat ke-
res, KN, NZ. Tel.: 0907 056
575.
• Kössön legolcsóbb, leg-
megfelelőbb élet- és bal-
esetbiztosítást. Érdeklődni
lehet: 0907 056 575.
• Egyedi ajándéktárgyakat
készítünk, Ön vagy szerettei
fotójával (párna, bögre, egér -
alátét, puzzle, plüssfigurák).
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0905 213
967.

• Kiadó garázs közel a bel-
városhoz, a Belső Körúton.
Tel.: 0905 640 957.
• Eladó 7 hónapos nőstény
kecske, 40 €. Tel.: 035/7797
693, 19.00 után, KN.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Ógyallán 2013. június 10-
én! Segítünk elhelyez-
kedni Ausztriában, Német-
országban! 0911 395 737
w w w . p r o s o c i a . s k ,
emese.baranyaiová@pro-
socia.sk

kölcsönök

0907 07 62 64

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

350
eur

výcvik vodičov
na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN

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

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

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

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 27. 5. predpokladám v našom
regióne veľmi premenlivo a chladno, zrána
polooblačno, počas dňa veľkú oblačnosť a
miestami prehánky alebo občasný dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 5 do + 7  C̊, denná teplota od + 16 do + 18
̊C. Mierny Z vietor do 6 - 8 m/s. 
V utorok 28. 5. predpokladám v našom re-
gióne zrána veľmi chladno, cez deň oteple-
nie, polooblačno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 3 do + 5  ̊C, denná teplota od + 22
do + 24  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s. 
V stredu 29. 5. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, zrána polojasno, počas
dňa veľkú oblačnosť a miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 9 do + 11  C̊, cez deň od  + 22 do + 24  C̊.
Mierny JV vietor do 4 - 8 m/s. 
Vo štvrtok 30. 5. predpokladám v našom

regióne daždivo a dosť chladno, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota od
+ 8 do + 10  ̊C, cez deň od + 19 do + 21  ̊C.
Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.  

V piatok 31. 5. predpokladám v našom re-
gióne stále daždivo, zrána oblačno, počas
dňa veľkú oblačnosť s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota
od + 8 do + 10  C̊, denná  teplota od + 17 do
+ 19  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  
V sobotu 1. 6. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v piatok, len ešte chlad-
nejšie, veľkú oblačnosť až zamračené s ob-
časným dažďom. Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od + 10  do + 12  C̊, denná tep -
lota od + 14 do + 16  ̊C. Čerstvý, miestami
až silný SZ vietor do 12 - 16 m/s.  
V nedeľu 2. 6. predpokladám v našom re-
gióne veľmi chladno, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 8 mm. Nočná teplota od + 8 do 
+ 10  ̊C, cez deň od + 13 do + 15  ̊C. Mierny
SZ vietor do 6 - 8 m/s. 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam spočiatku ešte
chladné a daždivé počasie, ku koncu týždňa
so silným oteplením.

„Dr. Meteo“

Predpoveď počasia 27. 05. 2013 - 2. 06. 2013

V dnešnej dobe je veľmi
dôležité, aby človek

ovládal viacero cudzích ja-
zykov. Gymnázium Hansa
Selyeho v Komárne už
viac rokov umožňuje štu-
dentom vykonať jazykové
skúšky z nemeckého ja-
zyka. Tí, ktorí dosiahnu
najlepšie výsledky, majú
možnosť získať si štipen-
dium na dvojtýždňový po-
byt v Nemecku. Nielen
študenti, ale aj pedagógo-
via získajú možnosť vzde-
lávať sa a takýmto spôso-
bom sa zdokonaliť vo svo-
jom odbore.

Na prípravu študentov
sme dostali rôzne učebnice,
pracovné zošity, slovníky.
Naša škola pri tejto príleži-
tosti získala TV, videorekor-
dér, projektor, skener, mag-
netickú tabuľu atď.

DSD skúška z nemeckého
jazyka pozostáva z 2 častí:
písomná a ústna časť. Pí-
somná časť jazykovej skúš-

ky a ústna časť jazykovej
skúšky sa hodnotí každá sa-
mostatne. Nie je ľahké získať
si vynikajúce výsledky, na-
koľko predsedom skúšobnej
komisie je nemecký lektor. 

Na DSD skúšku v nemec-
kom jazyku sa tento rok pri-
hlásilo 9 študentov. Ústnu
časť na úrovni C1 ukončilo 8
študentov, úroveň B2 dosia-
hol 1 študent. Tento rok sme
začali aj s prípravou študen-
tov z 2. a 3.ročníka na DSD
1 skúšku. 

Odovzdávanie DSD diplo-
mov sa konalo dňa 7. mája
2013 v aule Gymnázia
Hansa Selyeho v Komárne.
Pri tejto príležitosti naše po-
zvanie prijali : Roland Martin
Westebbe, kultúrny atašé
nemeckého veľvyslanectva
na Slovensku; Gudrun Telge,
hlavná koordinátorka DSD
na Slovensku; MUDr. Tibor
Baštrnák, poslanec NRSR;
Mgr. Vladimír Matejička, po-
slanec NRSR; MUDr. Anton
Marek, primátor mesta Ko-

márno; PhDr. Ľubica Libová,
PhD., vedúca Odboru škol-
stva, mládeže, športu a kul-
túry z Nitrianskeho samo-
správneho kraja; PaedDr.
Ružena Smatanová, od-
borná referentka pre meto-
dickú činnosť z Nitrianskeho
samosprávneho kraja. 

V Nitrianskom kraji DSD
diplom získalo 45 žiakov z
nasledovných škôl: 
Gymnázium 
Hansa Selyeho -  Komárno 
Gymnázium, 
Golianova 38 – Nitra
Gymnázium – Šaľa
Gymnázium – Nové Zámky
Gymnázium 
Ľ. J. Šuleka - Komárno

Hostí a študentov privítala
Edit Szénássy, hostiteľka po-
dujatia a Imre Andruskó, ria-
diteľ gymnázia. Podujatie
podporovali: Mestské zastu-
piteľstvo Komárno, Ing. Vik-
tor Olláry, Frigyes Bott, Attila
Farkas.

Zsuzsanna Sáfi

Fyzikálna olympiáda je určená žiakom základných škôl,
nižších ročníkov osemročných gymnázií a žiakom

stredných škôl . Organizuje sa v 4 kolách: školskom, ob-
vodnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu v
celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slo-
vensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Ladislav Ürge už od prvého ročníka gymnázia reprezento-
val našu školu v oblasti fyziky pod vedením p. prof. Endre
Szabóa. Ako študent 3.ročníka sa pokúsil súťažiť na fyzikál-
nej olympiáde v kategórii A, kde získal v celoštátnom kole 7.
miesto. Medzinárodná fyzikálna olympiáda je vyvrcholením
každoročnej súťaže. Súťaže MFO sa zúčastňuje päťčlenné
družstvo SR, ktoré vyberá predsedníctvo SV FO z víťazov ce-
loštátneho kola FO a prvého celoštátneho sústredenia pred
MFO. Minulý rok sa mu nepodarilo postúpiť na Medziná-
rodnú fyzikálnu olympiádu, nakoľko sa umiestnil na 6. mieste
(bol len náhradníkom). Tento rok sa to nášmu študentovi po-
darilo. Postúpil do päťčlenného tímu, ktorý reprezentuje Slo-
vensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, ktorá sa bude
konať v Kodani. PaedDr. Annamária Komárová

Dňa 17. 05. 2013, v piatok sa konal už 16.
ročník medzinárodnej streleckej súťaže o pu-
tovný pohár primátora mesta Komárno v
streľbe zo služobných zbraní mestských po-
lícií na strelnici ŠSK ROYAL Komárno v
Bašte IV. Za pekného počasia a v dobrej at-
mosfére sa zúčastnilo celkom 9 družstiev z
troch štátov, a to zo Slovenska 7 družstiev
(MsP Komárno, MsP Nitra, MsP Prievidza,
MsP Vrútky, MsP Topoľčany, MsP Hlohovec
a družstvo ORPZ Komárno), z Maďarska
družstvo Komáromi Közterületfelügyelet a z
Českej republiky MsP Kralupy nad Vltavou.
Súťažilo sa z krátkych guľových zbraní na 25
metrov vo dvoch disciplínach, a to v streľbe
na pevný terč a na otočný terč. Pri mierenej
streľbe na pevný terč pretekári mali mož-
nosť si vystreliť tri nástrelné rany a následne
desať rán do súťaže. Po tomto nasledovala
streľba na otočný terč, kde súťažiaci majú na
presný zásah do terča 3 sekundy, kedy je
terč otvorený. Aj v tomto disciplíne mali de-
sať rán vo dvoch 5 ranových sériách. Súčtom
týchto dvoch disciplín sa zrodili výsledky.
Prví štyria v každej disciplíne (jednotlivci,
družstvá) dostali pohár, medailu a diplom, v
kategórii jednotlivcov prví traja obdržali aj
vecnú cenu. Ceny odovzdal pán primátor
mesta Komárno, MUDr. Anton Marek spo-
ločne s náčelníkom MsP Komárno, Ľudoví-
tom Rozsnyóm. 

Jednotlivci: 
1. Jozef Gajdošík MsP Nitra 173 bodov 
2. Karol Zsapka MsP Komárno 162 bodov 
3. Lukáš Šloser MsP Kralupy 153 bodov 
4. Robert Mako MsP Nitra 149 bodov 

15. Vojtech Jakab MsP Komárno 132 bodov 
27. Miroslav Kratochvíl MsP Komárno 

79 bodov 
31. Tibor Girch MsP Komárno 61 bodov 

Družstvá: 
1. MsP Nitra (Gajdošík, Mako, Bečka, 

Čerman) 579 bodov 
2. MsP Topoľčany (Duša, Štuchal, 

Rybanský, Krajči) 553 bodov 
3. MsP Prievidza (Zajac, Šmelko, Mikula,

Halaška) 488 bodov 
4. MsP Hlohovec (Hankoščák, Krivda,

Hausknecht, Podlucký) 475 bodov 
6. MsP Komárno (Zsapka, Jakab, 

Kratochvíl, Girch) 434 bodov 

Družstvo Mestskej polície Nitra tým, že v
kategórií družstiev si vybojovalo prvé miesto,
sa stalo držiteľom putovného pohára primá-
tora mesta Komárno, čím si zabezpečilo
účasť v roku 2014. Putovný pohár odovzdal
družstvu MsP Nitra osobne primátor mesta
Komárno, MUDr. Anton Marek. 

Text a foto: Fuisz Attila

Resocializačné stredisko Nádej vo Veľkých Kosihách
vybudovalo v uplynulých mesiacoch tohto roka mul-

tifunkčné športové ihrisko s rozmermi 40x20 metrov. Toto
sa mohlo udiať vďaka podpore ČSOB nadácie, ktorá po-
skytla 2999,50 eur na kúpu stavebného materiálu, prácu
však – urovnanie ťažkého terénu, betónovanie, montáž a
natieranie konštrukcie – vykonali obyvatelia-klienti do-
mova. Sú to závislí ľudia – od alkoholu, nelegálnych drog
a hracích automatov –, muži, ktorí sa tu zúčastňujú dlho-
dobej terapie, aby potom vedeli žiť (znova) zodpovedne vo
svojej rodine a vo svojom aktuálnom prostredí. 

Terapia v Nádeji pozostáva z mnohých prvkov. Teraz je obo-
hatená o ďalší: otvára sa možnosť na futbal, hádzanú, volejbal
– tu, na mieste. Táto forma užitočného trávenia voľného času
sa môže zabudovať do životného štýlu našich klientov. Na
druhej strane sa môžu usporiadať na ihrisku spoločenské po-
dujatia. Budú venované popri telesnom pohybe prevencii
vzniku závislostí, resp. riešeniu už existujúcich problémov.
Očakávame na ne rodinných príslušníkov našich klientov, žia-
kov a učiteľov okolitých škôl. 

A môžeme sa tešiť aj z ďalšieho úspešného grantu a obno-
viť vonkajšie elektrické vedenie v našom areáli, pretože sa Na-
dácia Granvia rozhodla podporiť tento náš projekt čiastkou 
15 000 eur. – So zastaranou sieťou ani neprichádzalo do
úvahy rozvíjanie nášho malého hospodárstva. Táto infra-
štrukturálna zmena však umožňuje, aby sme pestovali zeleninu
nielen pre vlastnú potrebu, ale aj na odbyt. 

Sme vďační obidvom našim darcom. Ďakujeme, že pre nich
má tiež zmysel investovať do ľudí, ktorí zlyhali, ale chcú pokra-
čovať ináč. Sz.K.

DSD skúška z nemeckého jazyka 
v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne Mestskí policajti strieľali 

Ladislav ürge, študent Gymnázia Hansa
Selyeho reprezentuje Slovensko v Kodani

Šport a nádej



16 SZóRAKOZÁS - HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó  9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 13.00 Romamagazin 13.30
Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Boston Legal
– Jogi játszmák15.40 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő
17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve, 22.
21.15 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.50 KorTárs 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Garfi eld és barátai 12.10 Heathcliff
12.35 A Nyereg Klub13.00 Animália 13.25 Lizzie McGuire 13.45 Amika
14.15 Született kémek 14.40 Animália 15.05 Heathcliff 15.25 Garfi
eld és barátai 15.50 Csingiling 17.05 Raju, a riksa, 78/20. 17.15 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa  17.40 Blinky Bill kalandjai  18.05 Pom-
Pom meséi I. 18.15 Magyar népmesék 18.25 Esti mese 20.00 Híradó
20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent21.45 Kulisz-
szatitkok 22.15 Világ Kép 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30
Híradó 8.35 Angyali érintés 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében
10.30 Hagyaték 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.05 Kultúra a nagy-
világból 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés Am. sorozat 19.45 Petőfi
20.45 Hírek, sport 21.00 Dokurefl ex 22.20 Kultikon 22.35 Erdélyi
történetek Örökség. Bisztrai Mária 23.05 Sportaréna

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!, 24. 17.20 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 NCIS  22.40
NCIS: Los Angeles  23.40 Összeesküvés, 2.

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-
nappal Budapest14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős
játszma, 15. 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL hír-
adó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest20.55 Barátok közt
21.30 Dr. Csont  22.35 Showder Klub 23.45 Észvesztő 3.

STORY TV

14.30 Columbo: A rocksztár gyilkosa. Am. krimi 16.30 Jim szerint a
világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: A főnyeremény halál
20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei
I., 4. 22.10 Downton Abbey23.30 Jim szerint a világ

14.00 Függő játszma 3.: Halálos túra. Am. kalandfilm 15.45 Columbo:
Besegít a halál. Am. krimi 17.15 Szemben a Nappal. Am. akciófilm
19.00 A zöldfülű. Am. akcióvígjáték 21.15 Rajtaütés. Am. akciófilm
23.00 Kutyaszorítóban. Am. thriller

VIASAT

6.10 Gyilkos sorok 7.10 Őrangyal  8.10 A médium 9.10 Karácsonyi
apuka  11.10 A dadus  12.10 Mike és Molly12.40 Erica világa 13.35 CSI:
A helyszínelők 15.30 Nyomtalanul  17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 18.30 Erica világa19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg
egy kics 21.25 Az ördög ügyvédje Am. thriller

STV :1
7.45 Szlovákia képekben 8.05 Párbaj. Vetélkedő 8.40 Családi vetél-
kedő 9.25 A körzet  10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.40 Anna két arca, 16.
15.35 Viharos szerelem  16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Pár-
baj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Tetthely 21.40 A kiválasztott.  22.40
Zsaruk a központból

STV :2
8.30 Óvodások műsora 8.55 Aranykapu 10.05 Szemtől szemben
10.35 Fókusz 11.10 Mikuláš Schneider- Trnavský-portré 11.35 Élő kör-
kép 12.15 Kulturális körkép 12.20 Folklórműsor 12.50 Művészet 2013
13.15 Família. Magazin 13.40 Lefújva 14.10 Sportvisszhang 14.35
FIFA-magazin 15.05 Autószalon 15.35 BL-magazin 16.05 Cseh nem-
zetiségi magazin 16.30 …ki a körből! Dok.film 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 60 állati dolgom, 15. 18.30 Esti mese 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul20.00 Gigászi építmények  20.50 Tudomány és
technika 21.30 Hírek 22.05 Euromozi: Az ígéret szép szó

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.50 Zorro 12.40 Rex felügyelő
13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.55 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 Még
egy esély az életre 23.45 Éjszakai hírek

JOJ

7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 SzuperMama
Talkshow 12.00 Híradó 14.00 Con Expressz – A halálvonat. Am. akci-
ófilm 16.00 Szójáték Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.30 Panelházi történetek 21.40 ÖsszeEsküvők Valóságshow 23.15
Halló. Szórakoztató műsor

M1

5.23 Az ESTE 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó. Am. sor., 52/16. 9.45
Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion Újratöltve 14.25 Ízőrzők
15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Pá-
rizsi helyszínelők  21.05 Hölgyek öröme 22.05 Az ESTE 22.40 Tudorok
23.35 Híradó 23.50 Boston Lega

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.35 Garfi eld és barátai 12.00
Heathcliff  12.25 Sandokan 12.50 Geronimo Stilton 13.15 A Nyereg
Klub13.40 Animália 14.05 Lizzie McGuire 14.30 Amika14.55 Született
kémek, 42. 15.20 Animália15.45 Geronimo Stilton I16.10 Heathcliff
16.30 Garfield és barátai 16.55 Nils Holgersson 17.25 Raju, a riksa 17.30
Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.55 Caillou 18.05 Blinky Bill kaland-
jai 18.30 Pom-Pom meséi 18.35 Miss BG18.50 Magyar népmesék 19.00
Esti mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin
fent és lent 21.50 Munkaügyek  22.15 A hivatal 22.45 Maradj talpon!

DUNA

7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon8.20 Hej,
páva… 8.30 Híradó 8.35 Sportaréna9.00 Közvetítés a Parlament ülé-
séről 16.00 Néprajzi értékeink 16.10 Zebra 16.30 Térkép 17.00 MacGy-
ver. Am. sorozat 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés  19.55 Kántor 5/2. (ff .) 20.55 Hírek
21.05 Dunasport 21.10 Hallgass velem Am. film  22.45 Kultikon 23.05
Koncertek az A38 Hajón. Samúel Jón Samúelsson Big

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 16.25 Veled is megtörténhet!, 25.
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 Norbit. Am. filmvíg-
játék 23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles, 9.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 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 20.55 Barátok közt 21.30 Jo, a profi 22.35 A Grace
Klinika  23.40 XXI. század – a legendák velünk élnek

STORY TV

12.30 Született feleségek14.30 Columbo: A főnyeremény halál. 16.30
Jim szerint a világ IV., 19. 17.00 Gordon Ramsay a 18.00 Columbo:
Nehéz ügy. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Éjféltájt. Ang. krimi 22.00 Pá-
rizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ

13.30 A zöldfülű. Am. akcióvígjáték 15.45 Columbo: Holt tárgyak. Am.
krimi 17.15 Rajtaütés. Am. akciófilm 19.00 Csőre töltve. Am. akcióvíg-
játék 20.50 A sárkány közbelép.  22.55 Halálfutam 2. 

VIASAT

6.15 Gyilkos sorok  7.15 Őrangyal 8.10 A médium  9.10 Tulipános Fan-
fan 11.10 A dadus12.10 Mike és Molly 12.40 Erica világa 13.35 CSI: A
helyszínelők 15.30 Nyomtalanul  17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 18.30 Erica világa  19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 A címlaplány  22.30 CSI: New York-i helyszínelők 23.25 A híd.

STV :1
7.40 A világ képekben 8.00 Párbaj. Vetélkedő 8.35 Családi vetélkedő
9.20 A körzet10.15 Kachora – Az ártatlan szökevény, 145. 11.05 Viha-
ros szerelem V., 114. 12.15 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát!
14.40 Anna két arca, 17. 15.35 Viharos szerelem  16.30 Híradó, sport-
hírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes. Talkshow 21.10 Fő, hogy sze-
retjük egymást 21.40 Doktor House  22.20 Esküdt ellenségek: Külön-
leges egység  23.05 A körzet III. (ism.) 23.50 Senki sem tökéletes

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.05 Sportvisszhang 9.35 FIFA-
magazin 10.00 A Gulag árnyékában 10.30 Cseh nemzetiségi magazin
10.55 Fókusz 11.30 60 állati dolgom 12.00 Élő körkép 12.45 Folklór-
műsor 13.20 Tyúkanyó 14.20 Gigászi építmények  15.10 Templom to-
rony nélkül. Dok.film 15.35 Egyházi magazin 16.05 Ukrán magazin
16.30 Vadászmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Titkok
titka18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00
A bűntény tudománya 20.50 Rendelő 21.30 Hírek és kommentárok
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 életre11.40
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi –
meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás20.20 Forr a bor
21.40 Forró vér23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS

JOJ

7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Álomház 12.00
Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geissen család 16.00 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.40 Gyerekrablók
23.15 A Geissen család  0.15 Dr. Csont

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó  9.50 Rex felügyelő 10.40 Csa-
lád-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 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelő 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 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 12.05 Heathcliff 12.25 Sandokan 12.55 Ge-
ronimo Stilton 13.20 A Nyereg Klub13.45 Animália14.10 Lizzi McGu-
ire 14.30 Amika 15.00 Született kémek 15.20 Animália15.50
Geronimo Stilton16.10 Heathcliff 16.35 Garfi eld és barátai 17.00
Log Jam17.00 Nils Holgersson  17.30 Raju, a riksa17.35 Richard Scarry
Tesz-vesz városa, 18.00 Blinky Bill kalandjai 18.30 Pom-Pom meséi
18.40 Miss BG18.50 Magyar népmesék 19.00 Esti mese 20.00 Hír-
adó, sport 20.40 Melissa és Joey  21.00 Sophie Paquin fent és lent
21.50 Zöld Tea 22.15 Noé barátai 22.45 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

8.05 Kultikon  8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 9.25 Táncvarázs
10.20 Építészet XXI 10.50 Kántor 12.00 Híradó 12.10 Afrika világa Eti-
ópia – Turmi 12.25 Liszt Ferenc13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek és
lépések 15.50 Az emlékezet helyszínei. Tamminiemi 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00
Angyali érintés  19.45 A világörökség kincsei. Damaszkusz 20.00 A Ten-
kes kapitánya (ff .) 21.00 Hírek, sport 21.15 Igen, akarom?  22.40 Kul-
tikon 22.55 Beavatás 23.10 Koncertek az A38 Hajón. Ektomorf

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 – dél-
után 14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is
megtörténhet! 26. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30
Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 96. 20.55 Jóban-rosszban
21.40 Sherlock és Watson 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Update
konyha

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show
12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja13.40 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma
17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó – Esti kiadás
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.30
Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.30 Döglött akták

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Nehéz ügy. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Test-
véri szeretet 20.00 Poirot: Zátonyok között 22.00 A hidegsebész
23.05 Jim szerint a világ 23.35 Dallas

3.30 Csőre töltve. Am. akcióvígjáték 15.20 Columbo: Képek keret
nélkül. 16.50 A sárkány közbelép. 19.00 Jobb ma egy zsaru, mint
holnap kettő 21.10 Penge – Szentháromság. 

VIASAT

6.50 Őrangyal  7.50 A médium  8.45 Asterix az Olimpián  11.10 A
dadus  12.10 Mike és Molly 12.40 Erica világa 13.35 CSI: A helyszíne-
lők 15.30 Nyomtalanul 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
18.30 Erica világa  19.25 Jóbarátok20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 A kalandor 23.25 Az ördög ügyvédje

STV :1
5.55 Időjárás-jelentés 6.00 Anna két arca 6.45 Hírek, sporthírek 7.45
Autószalon 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A körzet 10.20
Kachora 11.10 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők klubja 14.10
Taxi 14.45 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó,
sporthírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek
20.10 München 22.45 Az ajándékozó Am. thriller

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Szása. Tévéjáték 10.50 Fókusz 11.25 Tit-
kok titka 11.55 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Hallássérültek
tévéklubja 13.40 Száz óra sötétedésig 15.00 Tudomány és technika
15.40 Szlovákok a nagyvilágban 16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 17.45 Betlér 18.00 A fényképészet története
18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Az ígéret
földje, kérem, kiszállás! Dok.film 20.50 Celluloid country A 90-es évek
nemzedéke 21.30 Hírek  22.00 Sporthíradó 22.05 Éden és aztán 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor. 9.40 Forró vér 10.50 Idegen szív  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 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS 23.55 Monk 

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Gyerekrab-
lók,12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geissen család 16.00
Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták  19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont 22.30 Castle  23.30 Ha-
waii Five-0

Kedd, május 28 Szerda, május 29

TVműsor május 27 - június 2
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, május 27

Programajánló

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Csemadok Galéria: Június 3, 16.30
MUDr. Pálházy Béla előadása: Mai le-
hetőségek a prevenciók megtervezé-
sére.
Morelli Edit „Tűzzománcok” című kiállí-
tása június 7-ig tekinthető meg.
Matica székház: május 31-én Sárdön-
gölő lemezbemutató koncert és táncház.
A Ritka Magyar Folkband magával ra-
gadó táncházi zenéjének, a Sárdöngölő
c. lemeznek Fonós bemutató koncertje.
A Felvidék egyik legkiválóbb revival ze-
nekarának legújabb lemezén Korpás
Éva és a mezőségi, ördöngösfüzesi Hi-
deg Anna énekel.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: Liliomos évszázad, A szlovákiai
magyar cserkészet története kialakulás-
tól napjainkig (1913-2013). A kiállítás jú-
nius 22-ig tekinthető meg.
Borozó (Európa udvar):
május 31., 21.00 Táncház - Muzsikál A
Ritka Magyar Folkband És Barátai. Az
este folyamán hagyományos falusi tánc-
zene szól az erdélyi Mezőségről, Kalo-
taszegről és a Felvidékről.
Selye János Gimnázium: Június 1.,
10.00 9. Öregdiák találkozó. 11.45 Tere-
mavató – Legendás tanárok arckép-
csarnoka. 12.30 – 18.00 Érettségi talál-
kozók az aulában és az osztályokban.
Jókai Színház: Az ünnepi évad utolsó
bemutatója. 2013. május 31-én a 60
éves Komáromi Jókai Színház ünnepi
évadjának utolsó bemutatójaként Fenyő
Miklós-Tasnádi István: Made in Hungá-
ria című musicaljét tekinthetik meg az ér-
deklődők.  Az előadásban fellép maga
Fenyő Miklós is mint Jerry Lee Lewis,
míg az ifjú Fenyő Miklóst (a darabban
Ricky néven) Puskás Péter m.v. alakítja.
Rendező Méhes László (Jászai Mari-dí-
jas). Jegyek az egyes  előadásokra a
színház jegypénztárában válthatók:
Hétfő–péntek: 9.00 – 12.00 és 13.00 –
15.00 (továbbá az előadások kezdete
előtt egy órával). Információ: +421 35
7908 150, valamint a színház honlapján
- www.jokai.sk

DÉL-KOMÁROM:
Klapka György Múzeum: Időszaki ki-
állítás a komáromi földrengés 250. év-
fordulójának emlékére. „Úgy rémlett,
hogy a Föld nagy gyomra fölmordul...“
címmel. A kiállítás elsősorban az 1763-
as nagy földrengésnek állít emléket, de
bemutatja azokat a természeti kataszt-
rófákat is, amelyek az elmúlt évszáza-
dokban pusztítottak Komáromban. A tár-
lat július 14-ig tekinthető meg.
Jókai mozi: június 7-8, 19.00 Légy jó
mindhalálig, musical két részben.
Jegyár: 1500 Ft.

IFJÚSÁGFALVA:
2013. június 15-
én Hagyományos
parasztlakodalom
az Új utcában
elődeink szokásai
szerint: hagyomá-
nyos  ételek, vő-
fény, lakodalmas
menet, és min-
den, ami  hozzá-
tartozik egy igazi paraszlagzihoz! A  ha-
gyományos parasztlakodalom célja,
hogy megismertessük a közönséget  régi
szokásainkkal.  A lakodalom középpontja
mindig is a család és a családi össze-
tartás ás összetartozás volt. Nászaján-
dékkal segítették a fiatal házasokat és
persze összefutott a rokonság apraja-
nagyja, hogy segítsen a lakodalom körül.
Ezt szeretnénk bemutatni, úgy, hogy mi
is részesei lehetünk ennek. Ezzel is az
emberek figyelmét akarjuk felhívni a ma
már sajnos kiveszendőben lévő szere-
tetre és összetartásra. Násznép: A nász-
ajándék 20 euró, csak elövételben kap-
ható június 5-ig korlátozott számban: 3x
főétel (rétes, sütemény, borocska és
zene). Ga zsik: 2 euró a belépő, lako-
dalmi enni–inni való tetszés szerint meg-
vásárolható. Látványosság, szórakozás,
garantálva. A bevételből nehéz élethely-
zetbe került családokat szeretnének tá-
mogatni. A szervező a Kultúra-Agrotu-
risztika-Hagyomány Polgári Társulás .

KoS - III. 21. - IV. 19
Gondtalan időszaknak nézel elébe
a héten, amikor igazán önmagad tu-
dod adni és most ezt szabadon meg
is teheted, mert a csillagok végigkí-
sérnek utadon.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
A magánéletedben nagyon vágynál
párod kedvességére és odafigyelé-
sére, de azt tapasztalhatod, hogy
most nincs szerelmes hangulatban.

IKReK - V. 21. - VI. 21.
Könnyen előfordulhat, hogy pénz áll
a házhoz, ami elégedettséggel tölt el.
Ha főnököd jutalmat ad neked, akkor
ne csak a pénzt lásd a gesztusában!

RáK - VI. 22. - VII. 22
Ez az időszak rendkívül kedvező a
szerelemre, a feltöltődésre. Szeren-
csésen alakulnak a terveid, érdemes
az ötleteid megvalósításába fogni.

oRoSzlán - VII. 23. - VIII. 22
Alig jut időd kedvesedre, hiszen any-
nyi a tennivalód, hogy ki sem látszol
belőle. Ügyelj rá, hogy az egy-két
óra, amit együtt töltötök, valóban
örömteli és boldog lehessen!

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Egy heves és bonyolult kapcsolatba
mehetsz bele. Vonzódsz hozzá, mert
rejtélyes, vagy bizonyos módon kihí-
vónak mutatkozik

MéRleg - IX. 23. - X. 22
Szerelmi kapcsolatod ezen a héten
fordulóponthoz érkezik, olyan ese-
mény történik, amely még szoro-
sabbá teszi közöttetek a viszonyt.
SKoRpIó - X. 23. - XI. 21.

Tapasztalatokat szerezhetsz az em-
beri rosszindulatról. A sikereid miatti
féltékenység és irigység nem ismer
határokat.

nyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
A munkában nehéz helyzet alakul ki,
még az is lehet, hogy valamit nem fog-
nak kifizetni, vagy a főnököd kritikáját
viseled ezen a héten nehezebben.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Hajlamossá válhatsz a kedvesedet
birtokolni. Ez a viselkedés ugyan tel-
jesen szokatlan tőled, hogy olykor úgy
teszel, mintha ő a tulajdonod lenne.

Vízöntő - I. 20. - II. 18.
A szerelem édes angyalkája a köze-
ledben tartózkodik. Még az is lehet,
hogy a családalapításon kezdesz el
gondolkodni.

HAlAK - II. 19. - III. 20.
Erotikus kisugárzásod is megnövek-
szik, ezért a szokottnál is több bur-
kolt vagy kevésbé burkolt ajánlatot
kapsz, csak rajtad áll, hogy élsz-e
vele.
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nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013“.

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

ÓGyALLA:
Művészeti Alapiskola udvara: Ze-
nés nyári esték. Június 9-én 19.00,
Historia 2 €, június 16-án 19.00
ZBG, Vlado Urbanovsky’s Blues
Dust, június 23-án The Brownies –
2 €. Komáromból busz indul. Info:
ogyallacsemadok @gmail.com.

MŠK Városi Klub focipályája:
június 8-án, 10.30 órától „Boldog
gyermek – boldog család“. Prog-
ram: Strandfoci Jožo Pročko vs. a
város gyemekei. Karaoke show,
Rendőrségi és tűzoltói bemutató,
13.00 órától Break dance, Lady
Style, Hip-hop… 16.00 Starmania,
Maddox, Disco. Ugrálóvár, arcfes-
tés. Belépés díjtalan.

KAMOCSA:
Oáza Kamp: június 7-9 Off Road
találkozó.



19bULvÁR - HIRDETÉS

M1

9.00 Szerelemhajó, 18. 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01
Híradó délben 12.30 Rondó 13.00 Kvartett 13.30 Átjáró 14.00 Gaszt-
roangyal 14.55 Boston Legal 15.40 A szenvedélyek lángja. 16.30 Rex
felügyelő 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül. Női talk-
show 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Idő-
járás-jelentés 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán
21.30 Munkaügyek  22.00 Az ESTE 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05
Rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal

M2

11.35 Heathcliff 12.00 Sandokan  12.25 Geronimo Stilton  12.50 A Nye-
reg Klub 13.15 Animália,  13.40 Lizzie McGuire 14.05 Amika, 14.30 Szü-
letett kémek,  14.55 Animália, 15.20 Geronimo Stilton . 15.45 Heathcliff
16.05 Garfield és barátai16.30 Nils Holgersson17.00 Raju, a riksa 17.05
Richard Scarry Teszvesz városa 17.30 Caillou 17.40 Blinky Bill kaland-
jai18.00 Pom-Pom meséi 18.10 Miss BG  18.25 Esti mese 20.00 Híradó
20.35 Melissa és Joey  21.00 Sophie Paquin fent és lent,21.45 Angi je-
lenti 22.15 Európai szemmel 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül

DUNA

8.05 Kultikon  8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 10.05 Lyukasóra
10.35 Határtalanul magyar 11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó
12.10 Afrika világa Etiópia 12.25 Liszt Ferenc, 16/12. 13.00 Kíván-
ságkosár 15.00 A Tisza. Dok.sor. 15.35 A gnúk leghoszszabb vándor-
lása 16.30 Térkép 17.00 MacGyver. 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés  19.50 Dániel21.00
Hírek, sport 21.15 Bizalom. 22.55 Kultikon 23.15 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 Realityshow, 56. 16.25 Veled
is megtörténhet! 27. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30
Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 18. 20.55 Jóban-rosszban
21.40 Jet Li – Az egyetlen.  23.25 Propaganda, 6.

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nap-
pal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős
játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt  21.30
Igazságosztók 22.35 A rejtély 23.35 Brandmánia

STORY TV

14.30 Columbo: Testvéri szeretet 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gor-
don Ramsay  18.00 Columbo: Végzetes nyom. Am. krimi 20.00 Danny
Blue – A Tudatfeletti 20.30 Poirotnovellák: Ékszerrablás a Grand Met-
ropolitanban. Ang. krimi 21.30 Hegylakó 23.50 Jim szerint a világ 

15.20 Columbo: Türelmetlen hölgy. Am. krimi 16.50 Penge – Szent-
háromság. Am. akcióthriller 19.00 Philadelphiai zsaru 20.55 Bíbor fo-
lyók 23.05 Füstölgő ászok 2.: Bérgyilkosok bálja. Am. akcióvígjáték

VIASAT

6.15 Gyilkos sorok 7.20 Őrangyal  8.20 A médium 9.15 Extralarge Fe-
kete és fehér. 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Erica világa
14.30 CSI: A helyszínelők IX., 203. 15.30 Nyomtalanul  17.30 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 18.30 Erica világa 19.25 Jóbarátok 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Észbontók, 8. 22.25 Spartacus – Vér
és homok 23.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándák 

STV :1
7.40 Ügyintézés a hivatalokban 8.10 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő
9.30 A körzet  10.20 Kachora – Az ártatlan szökevény, 147. 11.10 Vi-
haros szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők klubja 14.10 Irány a kert! 14.45
Anna két arca Orosz sor., 60/19. 15.35 Viharos szerelem 16.30 Hír-
adó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthíradó 20.10 Toszkán szenvedély
21.45 Riporterek 22.10 Kalózok – Az elveszett kincs. 23.25 A körzet

STV :2
10.35 Magyar magazin  11.00 Fókusz 11.35 A fényképészet törté-
nete. Dok.sor. 12.05 Élő körkép 12.55 Fekete és fehér Kedvelt meló-
diák 13.25 Rendőrségi magazin 13.55 Az ígéret földje, kérem, kiszállás!
14.45 Celluloid country A 90-es évek nemzedéke  15.25 Nyugdíjasok
klubja 15.50 Romamagazin 16.20  Peter Lipa 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 17.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Červený Kláštor
18.00 Az állatok világa 18.30 Esti mese 18.45 Vadászmagazin 19.05
Nyári koncert Schönbrunnból 20.50 A szlovákiai barlangok titkai 21.30
Hírek  22.00 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt.

MARKÍZA

10.45 A tanúk dossziéja Am. thriller 12.40 Rex felügyelő . 13.40 Dög-
lött akták 14.40 Monk   15.35 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS.
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 Forró vér  23.00
Éjszakai híradó

JOJ

6.10 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó
13.50 Bírósági akták 15.00 A Geissen család 16.00 Szójáték 17.00 Hír-
adó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, idő-
járás 20.30 Panelházi történetek – maraton 21.40 Gyerekrablók
Tévésor., 4. 23.15 A Geissen család

M1

6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30
Vízitúra 10.00 Noé ba rátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagy-
vizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Angi jelenti 13.05 A Bahreini
Nemzeti Színház 13.05 Angi jelenti 13.35 A világörökség kincsei,
13.55 Videoton FC–MPFCMatias OTP Bank labdarúgó-mérkőzés
15.55 Zöld Tea 16.35 Két csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroan-
gyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Apád, anyád idejöjjön!  22.25 Vörös vihar

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Kaja-kalandok  12.15 Animália 12.40
H2O 13.35 Táncakadémia, 24. 14.00 Csajok a zŰrből  14.25 Csatate-
rek 14.35 Csizmás kandúr Ném. mesefilm 15.35 Animália 16.00 Ta-
tonka történetei 16.30 Garfield és barátai 16.55 Nils Holgersson
csodálatos utazás a vadludakkal, 5. 17.20 Állatkerti óvoda, 17.45 A
Mézga család különös kalandjai I. 18.15 Raju, a riksa 18.20 Miss BG
18.35 Magyar népmesék 18.45 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek
20.40 Top Gear 21.30 Macska és az egerek 23.10 Kasszasiker 23.55
Videoton FC–PMFCMatias OTP Bank labdarúgó-magazin

DUNA

7.35 Századfordító magyarok 8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében
9.30 Sírjaik hol domborulnak 10.00 Akadálytalanul 10.30 Székely
kapu 11.00 Ménes élet 12.00 Híradó 12.10 Ízőrzők. Mesztegnyő 14.40
Táncvarázs 15.30 Önök kérték (ism.) 16.30 Ez történt Budapesten.
Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Hagyaték
19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Turay Idára emléke-
zünk 20.25 Futótűz 21.15 Doktor Zsivágó Am. film

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Babavilág 12.00 Tűsarok
12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra 13.30 Doktorok14.30 Tequila
és Bonettilegújabb kalandjai  15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30
Kettős ügynök  17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.15 Az
ének iskolája 21.15 Apádra ütök 23.15 Kínzó látomás Am. thriller

7.00 Kölyökklub 10.20 Így készült: Az operaház fantomja 11.00 XXI.
század 11.30 Házon kívül 12.00 4ütem. Magazin 12.40 Dilinyósok, 1.
13.05 Agymenők 14.10 A zöld íjász 15.10 A hős legendája 16.15 Ül-
dözési mánia Am. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz
19.30 A szövetség 21.30 Emelt fővel.  23.05 Amityville-i horror 

STORY TV

10.30 Dallas12.30 Túrakommandó 13.00 Nora Roberts – Kék füst.
15.00 Álomhajó – Sanghaj. Ném. kalandfilm 17.00 Downton Abbey
18.10 P.S. ilove You. Am. filmvígjáték 20.45 Miss Marple: Az alibi. Ang.
krimi 22.45 Egy fiúról.  

14.20 A tűzben edzett férfi  17.10 Showtime – Végtelen és képte-
len. Am. akcióvígjáték 19.05 Space Jam – Zűr az űrben.  20.45 A
pláza ásza 22.30 Trója. Am.–ang. kalandfilm

VIASAT

7.15 10 évvel fi atalabb 8.20 Véznák kontra dagik 9.25 A médium
11.15 Kertvárosba száműzve 11.45 A címlaplány  12.55 Észbontók, 8.
(ism.) 13.55 Őrangyal 16.55 Billy Madison – A dilidiák. 18.50 A pénz
boldogít Am. vígjáték 21.10 Trója – Háború egy asszony szerelméért.
23.05 Elátkozottak faluja Am. horror

STV :1
7.55 Fidlibum meséi 8.20 Váltságdíj a parancsnokért. Szlov. film 8.45
Táncakadémia  9.40 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor (ism.) 11.05
Senki sem tökéletes 12.05 Riporterek 12.35 Autószalon 13.30 Tosz-
kán szenvedély 15.10 A mestertanító Ném. vígjáték 16.45 Fő, hogy
szeretjük egymást! 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.30
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda 21.10 A sze-
relem végéről 22.40 Sporthíradó 22.55 A kert végében

STV :2
8.40 Bolygónk 9.30 Az út 10.00 Segédpüspök-szentelés az Eperjesi
egyházmegyében 13.40 A 9 a. osztály Realityshow 14.10 Becsen-
getnek Zenés műsor 14.45 BL-magazin 15.15 Kapura 16.05 Farmer-
gazdaságok 16.30 Tesztmagazin 16.45 Idősebbek klubja 17.15 Az
ördögök nem alszanak. Tévéjáték 18.00 Úton. Szenegál 18.30 Esti
mese 18.40 Kassa  19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 19.50 Idő-
járás20.00 II. Erzsébet. A diplomácia királynője Ang. dok.film 20.50
Őrangyalok Talkshow 21.20 Filmmagazin 21.45 A televízió archívu-
mából 22.15 Filmklub: Tudod, hogy van ez, Jézus. Osztr. dok.film

MARKÍZA

6.45 Scooby-Doo 7.05 Tom és Jerry 7.35 Madagaszkár pingvinei  8.20
Alf 8.50 Palira vettem a papát. Am. vígjáték 10.55 Beugrós csapa-
tanyapótló 12.35 Szupersztár  15.10 Szupersztár – a döntés 5.50
Tied, enyém mienk. Am. filmvígjáték 17.40 Zita, a nyakamon Tévésor.
18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás-jelentés 20.20 Kung Fu panda 2. 22.15 A tenger vadjai

JOJ

5.00 Híradó 5.30 Rajzfilmsorozatok 10.15 A Geissen család II. Ném. re-
alityshow, 11. 11.15 Kötelékek. Kanad. thriller 13.15 Alázatosan jelen-
tem! Cseh filmvígjáték 15.25 Ovizsaru. Am. film 18.00 Szórakoztató
műsor 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 A szál-
lító 2.  22.30 Dragonball: Evolúció. 

CSütörtöK, május 30 Szombat, június 1
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-
útfélen 9.45 Útmutató 10.10 Útmutató. Új Jeruzsálem Kö-
zösség 10.40 A sokszínű vallás 11.20 Református ifjúsági
műsor 11.30 A heidelbergi káté 12.01 Híradó délben 12.05
Világ Kép 12.35 FIFA World Cup 2014. Labdarúgó-vb maga-
zin 13.05 TeleSport – Sport7 13.35 Úticélok. Zürich 13.50 Ko-
misz kamaszok Holl. film, 3/1. 15.20 Bolyai-díj átadása
Díszünnepség a Magyar Tudományos Akadémián 16.25
Szombathelyi Haladás– Bp. Honvéd OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15
Magyarország, szeretlek! 21.30 Egy lányról 23.10 A rejtek-
hely

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.40 Táncakadémia I.,
24. 13.05 Csajok a zŰrből  13.30 Született kémek 15.25 H2O:
Egy vízcsepp elég  16.20 Kincskereső kisködmön 16.40 Garfi
eld és barátai17.05 Nils Holgersson 17.30 Kérem a követke-
zőt! 17.55 Raju, a riksa 18.05 Rejtélyek Tesz-vesz városban
18.30 Miss GB 18.45 Esti mese 20.00 Híradó 20.34 Időjárás
20.10 Csingling. Rajzfilm 20.35 Mad Men – Reklámőrültek
21.25 Apád, anyád idejöjjön! 23.30 Akik túl fi atalon men-
tek el.

DUNA

6.45 Századfordító magyarok 7.45 Világ-Nézet 8.35 Isten
kezében 9.05 Hagyaték  9.35 Törzsasztal 10.30 Elfeledett
magyar irodalom 11.00 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék
12.00 Híradó 12.15 Álomkövetők  12.50 Hotel Kikelet Magy.
film (ff .) 14.15 Hazajáró 14.45 Szerelmes földrajz 15.15
Hogy volt?! 16.15 Áll a bál.  18.00 Híradó, sport 18.30 Heti
Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték 21.00 Ame-
rikai anzix Magy. film 22.35 Dunasport 22.45 Elragadva - Öt
egykori gyerekkatona története. Magyar dok.film 23.10
Törzsasztal

6.25 TV2-matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.35 EgészségMánia 13.05 Stahl konyhája
13.35 Több mint TestŐr 14.05 Kalandjárat 14.35 Hawaii
Five–015.35 Lángoló Chicago, 16.30 Apádra ütök 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Bébi mama  21.50 Cool túra 2.
23.40 Greenberg. 

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika Tv bemutatja 12.35 Tuti gimi
VI., 24. 13.35 A szövetség 15.45 Egy cipőben 18.30 RTL hír-
adó 18.55 Cobra 11. 20.00 X-Men – Az ellenállás vége. Am.–
ang. akciófilm 21.50 Égető bizonyíték. Am.–ang.
krimivígjáték

STORY TV

13.30 Cukipárbaj: kölykök kontra babák, 2. 14.30 Danny Blue
15.00 Álomhajó  16.40 Alpesi őrjárat. 17.50 Nora Roberts
19.50 Downton Abbey 20.55 Brazília– Anglia válogatott lab-
darúgómérkőzés 23.00 Tom Jones – exkluzív

13.30 Dumb és Dumber – Dilibogyók 15.30 Space Jam – Zűr
az űrben 17.10 A pláza ásza 18.55 Az utca királyai. Am. thril-
ler 21.00 A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puska

VIASAT

6.05 Chicago Hope Kórház  8.05 Véznák, kontra dagik 9.10 A
nagy házalakítás 10.10 Romantikus kaland 10.40 Újonc  11.10
Trendközelben 11.45 Őrangyal 13.45 A pénz boldogít Am.
vígjáték 16.00 Beethoven 3.  18.10 Derült égből Polly  20.00
CSI: Miami helyszínelők 1.00 CSI: New York-i helyszínelők
21.55 A munka gyümölcse. 23.55 Spartacus – Vér és homok

STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok 8.30 Szia, Zsuzsika! 9.00 Csipkeró-
zsika  10.00 Ruanda 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vitaműsor 13.00
Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Agatha Christie 15.05
Megöltem Einsteint, uraim.  16.45 Postaláda (ism.) 17.50
Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Szent
Ágoston.  2/1-2.  23.30 Sporthíradó 23.40 Agatha Christie

STV :2
9.45 Tesztmagazin 9.55 Štefan Nosáľ koreográfus port-

réja 10.55 II. Erzsébet: A diplomácia királynője 11.50 Odüsz-
szeusz vándorlása 12.20 Erosz és Psziché 13.45 Egyházi
magazin 14.10 A szó 14.30 Folklórműsor 16.15 Labdarúgó
Európa Liga – összefoglaló 17.10 Nemzetközilóverseny
18.30 Superstar Series motorverseny 19.00 Híradó 20.00
Vámház, avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30 Lefújva. A
hétvége mérkőzései 21.55 A televízió archívumából 23.00
Művészet 2013 23.25 Nullpont. Színházi közvetítés

MARKÍZA

6.40 Scooby Doo 7.00 Tom és Jerry 7.30 Madagaszkár ping-
vinei  7.50 Minizsenik.  8.15 Alf 8.45 Csapd le csimpánz!
10.35 Zita a nyakamon 11.15 Kung Fu Panda 2. Am. filmvíg-
játék 13.00 Testre szabva 13.45 Sóhivatal Polgárjogi ügyek
14.30 A hét mesterlövész 17.05 A medál 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár  23.30 Vihar-
sziget Am. thriller

JOJ

6.50 Rajzfilmsorozatok 9.00 Szórakoztató műsor 10.10 Dra-
gonball: Evolúció 12.00 Ovizsaru 14.35 A szállító 2. 16.35
ÖsszeEsküvők 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 A szállító 3. Fr.–
am.–ang. akcióthriller 22.45 Halálos iramban 2.

vaSárnaP, június 2
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó Am. sor., 25/19. 9.45 Rex fel-
ügyelő VIII. Osztr. krimisor., 13/7. 10.35 Család-barát 12.01 Híradó dél-
ben 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Életművész 14.25 Történetek
a nagyvilágból 14.55 Boston Legal – Jogi játszmák IV. Am. sor., 20/11.
15.45 A szenvedélyek lángja. Kolumb. sor., 188/76. 16.35 Rex fel-
ügyelő VIII. Ném. krimisor., 13/8. 17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthí-
rek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Legenda Zenés show 21.35 Az ESTE
22.40 Hair.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff  12.00 Sandokan 12.25 Ge-
ronimo Stilton 12.50 A Nyereg Klub13.15 Animália 13.40 Lizzie McGu-
ire14.05 Amika 14.30 Született kémek 14.55 Animália 15.20
Geronimo Stilton  15.45 Heathcliff  16.05 Garfield és barátai 16.30
Nils Holgersson csodálatos utazása a vaduladakkal, 4. 16.55 Raju, a
riksa 17.05 Richard Scarry Teszvesz városa 17.30 Caillou  17.35 Blinky
Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom meséi I. 18.15 Miss BG  18.25 Magyar
népmesék 18.35 Mese 20.00 Híradó 20.40 Melissa és Joey  21.00
Sophie Paquin fent és lent 21.50 MNASZ Autó-motorsport magazin

DUNA

7.00 Kvartett 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… (ism.)
8.35 Angyali érintés Am. sorozat 9.25 Virágzó Magyarország. Pécs
9.45 Hazajáró (ism.) 10.15 Csellengők 10.45 Dániel12.00 Híradó 12.25
Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kalahári szurikáták Am.
ism.terj. film, 1. 15.30 Ének az életért – Dél-Afrika hangjai Osztrák
dok.film 16.30 Térkép 17.00 MacGyver. Am. sor. 17.45 Hej, páva…
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 MVM-Paks–Budapest
Honvéd OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés 21.00 Hírek, sport‘ 21.15
Claire Brunetti, a zsarulány.

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 –
délután 14.55 Amit a szív diktál  15.55 Csapdába csalva Realityshow,
57. 16.25 Veled is megtörténhet! 28. 17.25 Update konyha 17.30 Hal
a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 97. 20.55
Jóban-rosszban  21.40 Kínzó közelség 23.50 Jog/Ászok

7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem  16.20 Kettős
játszma, 19. 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest  20.55 Barátok közt  21.30
A zöld íjász 22.35 Gyilkos elmék 23.35 Gyilkos elmék

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Végzetes nyom. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Béke
poraira. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák: Az olcsó lakás esete 21.00
Született feleségek II., 4–5. 23.05 Jim szerint a világ IV., 22.

12.55 Éjszakai rohanás. Am. kalandfilm 15.20 Columbo: Rövid szivar.
Am. krimisor., 6. 16.50 Bíbor folyók 19.00 Showtime – Végtelen és
képtelen. Am. akcióvígjáték 20.50 A tűzben edzett férfi . Am.– ang.
akciókrimi 23.40 Öszszeomlás. Am.–fr. film

VIASAT

7.25 Őrangyal 8.20 A médium 9.15 Extralarge: A nindzsa árnyéka
11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly  12.40 Erica világa 13.35 CSI: A
helyszínelők15.30 Nyomtalanul 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 18.30 Erica világa 19.25 Jóbarátok  19.55 Kertvárosba száműzve
I., 13. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Trója – Háború egy asz-
szony szerelméért 1. 23.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

STV :1
6.05 Anna két arca Orosz sor., 20. 6.50 Hírek, sporthírek (ism.) 7.45
Riporterek 8.10 Párbaj. Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 A kör-
zet . 10.20 Kachora – Az ártatlan szökevény, 148. 11.05 Viharos sze-
relem  12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Gasztronómiai kalauz 14.45
Anna két arca, 20. 15.35 Viharos szerelem VI., 128. 16.30 Híradó 17.00
Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi párbaj 19.00
Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.10 Szlovákia, szeretlek!
Show-műsor 21.30 Zsaruk a központból. 22.25 Harcosok klubja 

STV :2
8.30 A Vörös ráknál 9.10 Ivan Gojdič-portré  9.35 A szlovákiai barlan-
gok titkai 10.05 Romamagazin 10.35 Fókusz 11.10 Az állatok vi-
lága11.40 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 12.50 Anya tudja a
legjobban 13.20 Lámpa alatt  15.55 Szemtől szemben 16.20 Függő
vagyok? Füst 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 A szlovákiai fal-
vak enciklopédiája Kurov 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Bolygónk. Dok.film 20.50 Família.
Családi magazin 21.20 Gosford Park Am. krimivígjáték 23.30 Sport-
híradó 23.40 Dobrofest Trnava 2000 és vendégei - Bob Brozman

MARKÍZA

8.35 Forr a bor. Szlov. sorozat 9.40 Forró vér  10.50 Végzetes ran-
devú Kanad. thriller 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40
Monk – Flúgos nyomozó  15.35 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Forr a bor Tévésorozat
21.40 Kajínek. Cseh krimithriller

JOJ

7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.30 Gyerekrablók
12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geissen család 16.00 Szó-
játék 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.10 Időjárás-.jelentés 20.30 Panelházi történetek.
Tévésorozat 21.40 Mániákus vásárlók a celebek között 23.15 Gyilkos
gyémántok. Am.–kanad. thriller

PénteK, május 31

A párhuzamosan létező világok kényes
egyensúlyát valaki fel akarja borítani. Sor-
ban likvidálja a különböző univerzumok-
ban élő alteregóit. Már csak az utolsó ha-
sonmásával (Jet Li) kell leszámolnia.

Az egyetlen • 21.40 • tv2

Chris Vaughn (Dwayne Johnson) nyolc
év elit katonai szolgálat után hazatérve
kisvárosába szomorúan tapasztalja,
hogy a dolgok igencsak megváltoztak
az utóbbi időkben. Kevin Bray filmje.

emelt fővel • 21.30 • Rtl KlUB

„Halljad meg szerető szívünk szavát,
Mely boldog születésnapot kíván.

Kérjük a Jóistent adjon erőt, egészséget,
Tartson meg szeretteidnek sokáig Téged.”

Május 29-én ünnepli 
80. születésnapját 

Juhász Gizella Madaron. 
E szép ünnep alkalmából szívből 

gratulál hat gyermeke családjaikkal.

Május 26-án ünnepli 
40. születésnapját a férj, édesapa 

Bulajcsík Csaba 
Izsán.

E szép nap alkalmából kívánnak
neki egészségből, jóból 

a legjobbat, szépből a legszebbet
mindenki, aki tiszteli és szereti.

Ancsin Zsuzsanna
és Andreas Enna
május 31-én Ausztriában

a Leobersdorfi városházán
kötnek házasságot.

Az ifjú pár minden kedves
ismerőst szeretettel vár 

a gratulációra a komáromi
Bástya csárdában 

19.00-20.00 óra között.



JóTéKonysági KonceRT
A Timóteus-ház javára

Helyszín: Református templom, Komárom, Jókai utca
időpont: 2013.06.07., 18.00 - 19.15

előadók: Reiter Duó

„Képek a múltból” (zenemű két hegedűre)

georg Philipp Telemann: g-dúr szonáta

Wolfgang Amadeus Mozart:  Duó két hegedűre oP.70

Bartók Béla – id. Reiter istván: „este a székelyeknél ”
„Három magyar népdal ”

id. Reiter istván: „Képek a múltból, duó két hegedűre”

Kodály Zoltán – id. Reiter istván: „Kállai kettős”

Johannes Brahms – id. Reiter istván: „5-ik Magyar Tánc”

Johann strauss – id. Reiter istván: „éljen a Magyar” – Polka

Vittorio Monti: „csárdás”

2013. június 8.
8,00 - Regisztráció
9,00 - Megnyitó, kultúrprogram

10.00 - 12.00

1. „Tudásnak teszek panaszt” (40´)
Kellermayer Miklós 
Magyarország

2. Krisztus arca és nemzetünk kultúrája
szembenéz a tudományban is! (40´)
Csókay András
Magyarország

3. „Legnagyobb és legdicsőbb
remekművünk a helyes élet” (40´)
Szíjártó István 
Magyarország

13.45 - 15.40

1. Diagnózis a határon túlról (40´)
Batta György
Felvidék

2. A hit, a remény és a szeretet
a gyógyításban (40´)
Tahy Ádám
Magyarország

3. Önzés és elmagányosodás: 
társadalmi fejlődésünk zsákutcái 
– analógiák a biológiai evolúció 
világából (40´)
Freund Tamás
Magyarország

Jegyelővétel a www.szegab.sk oldalon



Ökölvívás
SPORT

Zajlanak az események a komáromi Spartak
Ökölvívó Klubban. A Komáromi Napok al-

kalmával megrendezett Olimpiai Tehetségek
Nemzetközi Tornáját a több komáromi ver-
senyzőt felvonultató szlovák válogatott nyerte
a magyar, litván, cseh, osztrák és szlovén vá-
logatottak előtt. Egy héttel később, a komá-
romi Spartak rendezte meg a junior ökölvívó
liga negyedik fordulóját, amely hazai szem-
pontból egészen kiválóra sikeredett. Közben a
klub legnagyobb tehetsége Rajkó René, má-
sodik felnőtt Európa bajnokságára készül,
amelyre Minszkben kerül sor a közeli napok-
ban. 

A juniorok ökölvívó ligájának negyedik forduló-
jában, amelyben 13 klub 49 versenyzője lépett
szorítóba, nagyszerűen szerepeltek a komáromi
bunyósok és bunyós lányok. Hét versenyzőjüket
állították csatarendbe, közülük hatan az első he-
lyen fejezték be a versenyt. Egyedül a 60 kilog-
rammosok súlycsoportjában rajtoló Budai Hen-
riknek nem sikerült győznie a döntőben. 
A döntők eredményei:
56 kg: Angel Rizov (Spartak) – Hollý (Malacky)
3:0
60 kg: Budai Henrik (Spartak) – Mráz (Malacky)
0:3  
69 kg: Vajda Benjamin (Spartak) – Takáč (Ga-
lánta) 2:1
75 kg: Martin Tužinčin (Spartak) – Cafik (BCR
Bratislava) 2:1
81 kg: Marek Strapek (Spartak) – Valentík (BC
Léva) 3:0

A hölgyeknél:
60 kg: Mészáros Adriana (Spartak) – Gramblič-
ková (ŠKP Bratislava) 3:0   
80 kg: Koczkás Tünde (Spartak) – Širková (BCR
Bratislava) 3:0  

A csapatok versenyében az ŠKB Spartak Ko-
márom végzett az első helyen. A torna fő ver-
senybírája Horňák Norbert volt, de a csokornyak-
kendősök közül még Petra Jachmanová, Bodoki
Péter és Borbély Tamás is szorítóba léptek. 

• • • •

A jelenleg legnagyobb komáromi ökölvívó te-
hetség, Rajkó René, mint már említettük, máso-
dik felnőtt Európa-bajnokságára készül. A szlovák
válogatottat négyen fogják képviselni Minszkben,
így külön nagy megtiszteltetés a komáromi klub-
nak, hogy René is ott lehet a kontinensviadalon.
Igaz, ő már a tavalyi, kalinyingrádi Eb-n bizonyított,
hiszen az előkelő ötödik helyet szerezte meg az
igencsak népes mezőnyben. Győrfi György edzőt
arról kérdeztük, mikor utazik a versenyző
Minszkbe, és főleg, milyen esélyekkel lép majd
szorítóba? „Szerdán, a Liszt Ferenc reptérről uta-
zik majd a szlovák küldöttség a fehérorosz fővá-
rosba, az Eb június 7-ig tart majd. Ami René esé-
lyeit illeti, nos, a mi sportágunkban ezt eléggé ne-
héz megjósolni. A tavalyi, kalinyingrádi Eb-n csak
hajszálon múlott a bronzérem, de ha más, még
nevesebb bunyósokkal sorsolták volna össze,
akár az ötödik hely is veszélyben foroghatott
volna. Ezzel azt akarom mondani, hogy sok mú-

lik a sorsoláson, de a versenyző ismertségén is a
bírók részéről. Véleményem szerint, Renének a
teljes beéréshez még egy évre lesz szüksége.
Meg kell, hogy ismerjék őt a bírók, és még több ru-
tint kell szereznie nemzetközi szorítókban. Ha
azonban kedvező lesz a sorsolása, akár a dobo-
góra is felállhat. Természetesen, én ezért fogok
szurkolni” – mondta el lapunknak az ismert edző.      

Rajkó René a minszki Eb-re készül

Karate

Privigyei országos bajnokság

Az év legfontosabb és legrango-
sabb versenye zajlott a privigyei csar-
nokban, 60 klub 464 versenyzőjének
részvételével. A gútai Taiyó Karate
Egyesületből ugyan 12 versenyzőt
neveztek be a bajnokságba, de saj-
nos, Forró Ákost sérülése akadá-
lyozta a részvételben, így 11 ver-
senyzőjük vehette fel a versenyt. Ők
tizenegyen azonban az egyesület
eddigi legnagyobb sikerét érték el or-
szágos bajnokságon, hiszen a na-
gyon erős mezőnyben hét verseny-
zőjük küzdhetett meg a döntőben,
közülük hárman országos bajnoki cí-
met szereztek. A hét döntősön kí-
vül, négy további versenyzőjük a
bronz érmekért folytatott küzdelmek-
ben maradt alul, így csak hajszálon
úszott el a dobogóra való feljutás le-
hetősége. 
Eredmények: 
Formagyakorlatok:
1. Nagy Viktor – országos bajnok 
2. Bagita Dániel
2. Bogár Dominika 
Küzdelem:
1. Bogár Dominika – országos bajnok 

1. Jóba Attila – országos bajnok 
2. Nagy Viktor 
2. Szulcsányi Viktor 
4. Vermes Ákos, Veres Zsolt, 

Morvay Zsolt és Szulcsányi Viktor

Tarjáni nemzetközi kupa 

Három ország – Horvátország, Szlo-
vákia, Magyarország – 44 klubjának
370 versenyzője küzdött meg az ér-
tékes díjakért, régiónkat a keszeg-
falvai Seishin Karate Klub képviselte
23 versenyzővel.

Eredmények:
1. helyezettek:
Markovics Ádám (Keszegfalva)
Bakos Orsolya Virág (Keszegfalva)
2. helyezettek: 
Gergely Márton (Ekecs)
Nagy Bettina (Dunaszerdahely)
Kósa Tamás (Dunaszerdahely) 
3. helyezettek:
Bohos Szilárd (Ekel)
Fodor Gergő (Dunaszerdahely)
Szabó András (Ekel)
5.-8. helyezettek:
Fűri Péter (Keszegfalva)
Trenčík Nikolas (Keszegfalva)

Remekül képviselték régiónkat
Két fronton is sikeresen szerepeltek régiónk versenyzői ebben a sport-

ágban, bár a karate más-más válfajában. A gútai Taiyó Karate Egyesület
versenyzői a Privigyén megrendezett országos bajnokságon, míg a ke-
szegfalvai Seishin Karate Klub tehetségei a magyarországi Tarjánban meg-
rendezett XIII. Nemzetközi Karate Kupán öregbítették régiónk sportjának jó
hírnevét. Végül is, ezt elért eredményeik bizonyítják a legjobban. 



RÉgIóbAjnOKSÁg
1. Šúrovce 25 16 4 5 50:27 52
2. Skalica 25 15 6 4 49:21 51
3. Komárno 24 12 7 5 42:31 43
4. Palárikovo 24 11 8 5 32:21 41
5. L. Rovne 24 11 6 7 41:24 39
6. Gabčíkovo 24 11 6 7 36:28 39
7. Topoľníky 24 10 4 10 28:38 34
8. V. Ludince 24 9 5 10 35:34 32
9. Beluša 24 7 8 9 27:31 29

10. Bánovce n/B. 25 8 3 14 20:32 27
11. Galanta 24 8 3 13 30:46 27
12. J. Bohunice 24 7 5 12 32:47 26
13. N. Ves n/V. 24 6 7 11 16:31 25
14. Domaniža 24 7 3 14 23:44 24
15. Neded 25 5 3 17 32:38 18

Iv. LIgA
1. V. Meder 26 17 4 5 75:21 55
2. Vrakúň 26 17 4 5 48:22 55
3. Šurany 26 16 4 6 46:23 52
4. ViOn "B" 26 13 7 6 56:38 46
5. ČFK Nitra 26 10 9 7 42:31 39
6. V. Lovce 26 11 5 10 37:34 38
7. N. Život 26 11 4 11 36:38 37
8. Kolárovo 26 11 3 12 31:27 36
9. Dvory n/Ž. 26 10 6 10 45:46 36

10. Močenok 26 11 2 13 47:46 35
11. Štúrovo 26 10 5 11 38:39 35
12. Želiezovce 26 9 4 13 30:49 31
13. DAC "B" 26 7 8 11 31:38 29
14. Váhovce 26 8 5 13 34:54 29
15. Imeľ 26 5 7 14 33:64 22
16. H. Vrbica 26 3 1 22 23:82 10

v. LIgA
1. Tvrdošovce 24 16 3 5 72:28 51
2. Hurbanovo 25 15 4 6 53:29 49
3. Kalná n/Hr. 24 13 5 6 46:15 44
4. Čaka 25 10 9 6 47:40 39
5. Komjatice 24 11 4 9 47:51 37
6. Nesvady 24 10 5 9 58:41 35
7. Marcelová 24 10 4 10 40:42 34
8. D. Ohaj 24 8 10 6 35:41 34
9. Bánov 24 10 3 11 32:36 33

10. Kozárovce 24 8 7 9 51:38 31
11. Podhájska 25 6 8 11 49:57 26
12. Bešeňov 24 8 2 14 36:58 26
13. Sv. Peter 24 8 2 14 33:82 26
14. Zlatná n/O. 24 8 0 16 51:62 24
15. Tlmače 25 7 2 16 33:63 23

TERüLETI bAjnOKSÁg
1. Ekel 27  22 4 1 98:14 70 
2. Perbete 27  17 7 3 61:28 58 
3. Dulovce 27  17 1 9 59:43 52 
4. Gúta „B“ 27  16 3 8 72:45 51 
5. FK Activ 27  12 3 12 74:57 39 
6. Keszegfalva 27  11 5 11 50:48 38 
7. Bátorkeszi 27  11 4 12 49:41 37 
8. Šrobárová 27  11 4 12 46:61 37 

10. Izsa 27  9 7 11 35:47 34 
11. Dunamocs 27  9 6 12 64:71 33 
12. Lakszakállas 27  10 2 15 48:65 32 
13. Búcs 27  9 4 14 43:59 31 
14. Madar 27  9 2 16 33:66 29 
15 Pat 27  7 3 17 38:97 24 
16. Tany 27  5 2 20 41:92 17 

TERüLETI bAjnOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 21 19 2 0 82:7 59
2. Marcelháza "B" 22 18 1 3 107:19 55
3. Nagysziget 21 11 4 6 36:26 37
4. Őrsújfalu 21 10 4 7 60:28 34
5. Megyercs 21 11 1 9 38:58 34
6. Bogya/Gellér 21 9 3 9 49:47 30
7. Vágfüzes/Kava 21 9 2 10 51:47 29
8. Dunaradvány 21 9 2 10 47:46 29
9. Martos 21 4 5 12 31:69 17

10. Csicsó 20 4 3 13 29:51 15
11. Bogyarét 21 3 4 14 18:91 13
12. Ifjúságfalva 21 1 5 15 17:76 8

SPORT 2013. május 27.2
Labdarúgás Kosárlabda

Hétvégi focimenü

FELNŐTTEK:
2013. június 1. (szombat) 17 órakor: KFC – Palárikovo (Ré-
gióbajnokság), Nagymegyer – Udvard (IV. liga), Marcelháza
– Zsitvabesenyő (V. liga – Keleti csoport), Gúta „B” – FK Activ
(Területi Bajnokság), 18 órakor: Megyercs – Bogya/Gellér
(Területi Bajnokság II. osztály).  2013. június 2. (vasárnap)
17 órakor: Ímely – Vága (IV. liga), Csallóközaranyos – D.
Ohaj, Szentpéter – Komjatice (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Vágfarkasd (V. liga – Déli csoport),
Hetény – Lakszakállas, Tany – Keszegfalva, Búcs – Bátorke-
szi, Perbete – Ekel, Izsa – Dulovce, Šrobárová – Pat, Madar
– Dunamocs (Területi Bajnokság), Bogyarét – Martos, Duna-
radvány – Ifjúságfalva, Csicsó – Vágfüzes/Kava, Nagysziget
– Nemesócsa. Őrsújfalu és Marcelháza „B” – szabadnapo-
sak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály).
Ligásaink idegenben:
Újlót – Gúta (IV. liga), Garamkálna – Naszvad, Tardoskedd
– Ógyalla (V. liga – Keleti csoport)

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2013. június 1. (szombat) 15 órakor: Hetény – Őrsújfalu (a
19. fordulóból elmaradt).

Verseny a Monostori erőd kazamatáiban
Nagyon érdekes, sőt egyedülálló versenyt rendezett a dél-komáromi Kassák Sport Klub.

Az „Erőd Ride” extrém kerékpáros viadalt a Monostori erőd kazamatáiban rendezték
meg, a versenyzők az egyórás versenyben, hosszú, szűk és sötét folyosókon kerekezve,
csak néha-néha pillantották meg a napot. A kimerítő, de nagyon izgalmas verseny szép ered-
ménnyel végződött az észak-komáromi Piko – Bike csapatának szempontjából. Kurdi Ist-
ván a dobogó harmadik helyére küzdötte fel magát, mögötte szépen sorban érkeztek klub-
társai is. A negyedik helyen Mostenicky Márió, az ötödiken Kovács Kamill és a hatodikon
Graszl János. Bánsky Tibor a mezőny vége felé, bár nem utolsóként tekert be a célba.   

Kerékpározás

SZERDÁn
Inter – MBK Rieker 97:95 (21:21,

27:22, 14:20, 21:20 – 14:12) – hosz-
szabbítás után – 2:2  

Kétségkívül a döntő sorozat ad-
digi legszínvonalasabb, legdráma-
ibb mérkőzését vívta meg a két csa-
pat. A komáromi piros-fehérek kezd-
tek jobban, de az első negyed vé-
gére a sárga-feketéknek sikerült
egyenlíteniük. Sajnos, egy rosszul
sikerült csere következtében ugyan
a későbbiekben kissé megtorpant a
komáromi csapat, de sikerült talpra
állnia, így továbbra is félelemben tar-
totta a hazaiakat. A két csapat vál-
totta egymást a vezetésben, azon-
ban egyikőjük sem tudott teteme-
sebb előnyre szert tenni. Azt is lehet
mondani, hogy egymás apró hibáira
vártak, és ezeket használták ki saját
javukra. Amikor már-már ünnepelni
kezdhettek volna a hazaiak, 83:80-
as vezetésüknél az utolsó másod-
percekben, Simpson hárompontos
dobása visszahozta játékba a ko-
máromi csapatot, jöhetett a hosz-
szabbítás. Ebben a ráadásban is ki-
egyensúlyozott, drámai küzdelem
folyt, persze, ekkor már a játékve-
zetők is átérezték az eredmény fon-
tosságát, és bizony két-három dön-
tésük enyhén szólva is fájóan érin-

tette a piros-fehér küldöttséget.
Mindezek ellenére le kell szögezni,
hogy a komáromi csapatot nem ér-
heti semmilyen szemrehányás ezen
a találkozón, játékosai szinte min-
dent elkövettek a siker érdekében,
de most a sokszor szükséges sze-
rencse igencsak elpártolt mellőlük. A
hazaiak ezzel kiegyenlítették a soro-
zat állását, kezdődhetett tehát min-
den elölről. 

Pontszerzők: Tucker 33, Rančík
25 – Stevens 21, Simpson és Lowe
18-18, Thompson 14, Kratochvíl 10,
Bílik és Kozlík 6-6, Dubovský 2.  

SZOMbATOn
MBK Rieker – Inter 88:81 (25:19,

18:24, 30:18, 15:20) – 3:2 
Minden tehát elölről kezdődött, de

az új kezdet végén mégiscsak a job-
bik csapat és annak szurkolói örül-
hettek. Már az első negyedben
érezni lehetett a nagyobb elszántsá-
got hazai részről, de a második ele-
jén is magabiztosabbak voltak Rón
mester fiai, és a 14. percben már
33:25 arányban vezettek. Ekkor fel-
támadtak a sárga-feketék, sőt, oly
annyira, hogy nem sokkal az első fél-
idő vége előtt már ők vezettek 43:39
arányban. Szerencsére, mire meg-
szólalt a duda, 43:43 világított az

eredményjelzőn. A második félidő
eleje meg maga volt a „kis komáromi
csoda”. Egy perc telt el, és már 51:43
volt az eredmény, és a piros-fehérek
nagyszerű játékkal már 73:61-re is
vezettek. Ismét jött azonban egy po-
zsonyi feltámadás, és Rančíkék négy
pontra közelítettek (78:74), de a leg-
jobb időben ismét „elsült” előbb Kra-
tochvíl, majd Simpson keze, ami egy-
ből hat pontot jelentett, és természe-
tesen azt, hogy a komáromi csapat
összesítésben újra átvette a veze-
tést a döntő sorozatban.

Szerdán hatodszor találkoznak
a csapatok, újra a pozsonyi Hant
Arénában. Nem kétséges, azok-
nak a komáromi szurkolóknak is

nagy része ott lesz, akikről már
országosan is a legnagyobb elis-
meréssel ír és beszél a média.
Maga a mérkőzés, természetesen
választ ad majd arra kérdésre is,
vajon lesz-e szombaton mérkőzés
Komáromban, vagy esetleg már
Pozsonyban lehet ünnepelni a baj-
noki címet? Ebben az esetben,
szívesen vennénk, ha ez már Po-
zsonyban megtörténne, aztán Ko-
máromban már tudunk ünnepelni
az Inter nélkül is. 

Pontszerzők: Stevens 22, Lowe
13, Simpson és Šoška 9-9, Bílik és
Thompson 8-8, Kratochvíl és Kozlík
7-7, Dubovský 5 – Rančík 28, Gar-
nett 14.

Aszerdai, drámai pozsonyi mérkőzés után, amikor a sárga-feketék
hosszabbítás után kiegyenlítették a sorozat állását, Komáromban

egy csipetnyit sem csökkent a harci kedv, nem adta fel sem a csapat,
sem annak szurkolói. Sőt, ha lehet, még nagyobb elszántsággal töl-
tötték meg a Komáromi Városi Sportcsarnokot az ötödik összecsa-
pásra. És lám, ez az elszántság meghozta gyümölcsét. A sorozatban
ismét vezet az MBK Rieker, és a bajnoki cím eléréséhez egy győzelemre
van szüksége, amit elvileg már szerdán megszerezhet a pozsonyi
oroszlánbarlangban. Ha nem, akkor sincs semmi baj, ez esetben szom-
baton ismét Komáromban találkoznak a csapatok a mindent eldöntő
hetedik mérkőzésen. Így vagy úgy, a történelemből már semmiképpen
nem lehet kitörölni ezt a piros-fehér idényt. Még akkor sem, ha netán
„felsőbb erők” úgy döntenének, hogy…

A szombati mérkőzés két legsikeresebb pontszerzője, Rančík (feketében) és
Stevens, a komáromi csapat üdvöskéje   (MBK Rieker - Inter 88-81)
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Egy lépés a...A komáromi lilák rendesen 
beleszaladtak 

RÉgIóbAjnOKSÁg
Negyed – KFC 5:0 (2:0)
Két-három jó helyzet a találkozó

elején, egy meg nem adott KFC gól,
két óriási kapushiba, és a lilák játéka
teljesen szétesett. Ezek után a ha-
zaiak ilyen arányú győzelme telje-
sen megérdemelt.

További eredmények: L. Rovne –
Domaniža 4:0, Bánovce n/B. – J. Bo-
hunice 1:2, Topoľníky – Skalica 0:1,
Palárikovo – N. Ves n/V. 0:1, Beluša –
V. Ludince 2:2, Šúrovce – Gabčíkovo
0:2. Galanta – szabadnapos volt.  

Iv. LIgA
Gúta – Nagysurány 1:1 (0:0),

Magyar Zs.
A gútaiak álltak közelebb a győ-

zelemhez még akkor is, ha a máso-
dik félidő elején a vendégek szerez-
ték meg a vezetést. Már az első já-
tékrészben több hazai helyzet kima-
radt, de a bekapott gól után is ma-
radtak kihasználatlan helyzetek.
Magyar egyenlítő gólja után még
Glofák és a gólszerző Magyar is or-
dító helyzetekben hibáztak. A kor-
rekt találkozón a vendégek is ugyan
bátran támadtak, de igazi helyzetük
csak egyszer adódott.

DAC „B” – Nagymegyer 1:6
(0:3), Ferenczi 3 (1 – 11 m), Pisár 2,
Lérant

Egy pillanatig nem volt kétséges a
vendégek győzelme a lényegesen
megfiatalított dunaszerdahelyi fakó
ellen. Ez ugyan tény, de a vendég
zöld-fehérek játéka mindenképpen
ilyen eredményt érdemelt. Bár a
pezsgőbontás még odébb van, be-
hűteni már talán lehet.  

Udvard – Ímely 3:3 (2:1), Ken-
der, Oršolík, Németh K.

Ami szép eredménynek számít,
annak most Ímelyen nem nagyon
örülnek. Játékukban ugyanis ennél
több volt, a hazaiak a találkozó 85.
percében egyenlítettek. 

További eredmények: ČFK – Že-
liezovce 3:0, Vrakúň – V. Lovce 2:0,
Váhovce – Močenok 1:0, ViOn „B“ –
Štúrovo 1:1, H. Vrbica – N. Život 1:0.  

v. LIgA – KELETI CSOpORT 
Ógyalla – Csallóközaranyos 1:0

(0:0), Tóth P.
A járási rangadón ugyan teljesen

megérdemelt hazai győzelem szü-
letett, de a vendégek védelme so-
káig lázban tartotta a hazai csatáro-
kat. Mígnem, a találkozó 54. percé-
ben Tóth lövése a büntetőterület ha-
táráról megpattant az egyik vendég
védőn, és a meglepett kapus és a
bal kapufa között a hálóban lan-
dolt…

D. Ohaj – Szentpéter 2:0 (1:0)
A szerencsésebb csapat nyerte a

két egyforma játékot produkáló el-
lenfelek csatáját. Mellesleg, a több-
ségben lévő szentpéteri szurkolótá-
bor látott még egy hazai kapufáról
visszapattanót és két ordító Vida
helyzetet is. 

Naszvad – Kozárovce 3:2 (0:2),
Molnár A. 2, Konc

A drámainak látszó találkozó
egyes szakaszaiban nyomasztó volt
a hazai fölény, így bár szoros, de
mindenképpen jogos hazai győze-
lem született. Csak idő kérdése volt
a hazai gólgyártás.

További eredmények: Komjatice
– Podhájska 3:3, Bánov – Tvrdo-
šovce 0:1, Bešeňov – Kalná n/Hr.
0:2, Tlmače – Čaka 1:2. Marcelháza
– szabadnapos volt.  

v. LIgA – DÉLI CSOpORT 
Vágkirályfa – Ekecs/Apácasza-

kállas 5:0 (2:0)
A minden szempontból jobb hazai

csapat megérdemelten nyerte a ta-
lálkozót, bár a sok gólért nagyon
meg kellett küzdenie. A második fél-
idő három gólját ugyanis csak a mér-
kőzés utolsó negyedórájában sike-
rült belőnie.  

TERüLETI bAjnOKSÁg
Pat – Madar 2:0 (0:0), Bagala 2
A két egyenrangú ellenfél csatájá-

ból a győzelmet talán jobban áhító
hazai csapat jött ki szerencséseb-
ben. Megküzdöttek érte – megérde-
melték!  

Dunamocs – Hetény 3:3 (2:1),
Lajos T. 2, Banai-Tóth (11 m) –
Lucza 2, Pásztor

A jó iramú mérkőzésen a hazaiak
már 2:0 arányban vezettek, de a vé-
gén igazságos eredmény született.
A mérkőzésre 450 néző volt kíván-
csi, ami igencsak szép szám ebben
a bajnokságban. Sőt! 

Dulovce – Šrobárová 4:1 (2:0),
Badala 2, Hegedűš, Rigó – Cabada

Jól kezdtek a hazaiak, de később
a vendégek bekeményítettek, és
eléggé ideges lett a folytatás. A ha-
zaiak azonban türelmüknek köszön-
hetően újabb sikert könyvelhettek el. 

Ekel – Izsa 1:0 (1:0), Horváth
A mérkőzés lényege, hogy a ven-

dégek is igyekeztek focizni, aminek
köszönhetően jó meccs alakult ki.
Persze, a hazaiak már inkább a „kis
házi ünnepségre” gondoltak, amely
újabb bajnoki címük következménye
volt. Nem kétséges, jogosan!

Bátorkeszi – Perbete 1:2 (1:2),
Tóth – Sýkora, Dobai

A hazaiak igencsak tartalékosan
játszották végig a találkozót, sőt, már
az első játékrészben kénytelenek
voltak kihasználni valamennyi cse-
réjüket. Ilyen körülmények között,
igazságos eredmény született.

FK Activ – Búcs 5:0 (2:0), Latta
2, Janík, Hronec, Zd. Kršteňanský 

A sportszerű mérkőzésen ugyan a
vendégek is igyekeztek helytállni, de
ez a vasárnap délután nem az ő elő-
nyeikről szólt.  

Keszegfalva – Gúta „B” 1:1
(1:0), Budai – Jancsó 

Nagyszerű mérkőzést vívott a két
csapat, amely ugyan hiányolta a
több sportszerencsét, de ez a dön-
tetlen is belefért a találkozóba. Kü-
lönösen a két kapusnak köszönhe-
tően.

Lakszakállas – Tany 2:0 (1:0),
Inczédi T., Kacz

Gyorsan felejthető mérkőzésen
vannak túl a csapatok, amelyeknek
találkozója nagyjából megfelelt a ta-
bellán elfoglalt helyezésüknek. 

TERüLETI bAjnOKSÁg II. OSZTÁLy 
Nemesócsa – Megyercs 9:0 –

(félbeszakadt) Góllövők: Csizmadia,
Szkukálek és Kósa 2-2, Toncsenka,
Cseh S., Czirok

Őrsújfalu – Csicsó – elmaradt, a
vendégek nem utaztak ki a mérkő-
zésre 

Vágfüzes/Kava – Nagysziget 2:0
(2:0), Habardik G., Šinkovič

Martos – Dunaradvány 2:6 (1:2),
Csongrád, Bazsó – Kovács 2, Tóth,
Bagin, Balogh, Vörös 

Marcelháza „B” – Bogyarét 15:0
(8:0), Mohos 3, Pálinkás, Obložinský
M., Viderman, Zsidek T. 2-2, Bilko,
Paulis, Marcinko T., Pivoda T.

Bogya/Gellér és Ifjúságfalva –
szabadnaposak voltak.

ARégióbajnokságban a lilák rendesen belefutottak egy zakóba,
mégpedig azon a pályán, ahol ez a legkevésbé volt várható. A ne-

gyedik ligában győzött a bajnokesélyes Nagymegyer, de az ímelyiek
pontrablása Udvardon is szép teljesítmény, bár… Az ötödik liga régiós
rangadóján a sörgyáriak csak nehezen bírtak csallóközi ellenfelükkel
csakúgy, mint a naszvadiak Garamkovácsival. Igaz, ennek a mérkő-
zésnek az eredménye kissé csalóka, hiszen a hazai csapat 0:2-ről for-
dított, de legalább 6-7 tiszta helyzetet is elpuskázott. A Területi Baj-
nokságban már hivatalosan is bajnokot lehet hirdetni, bár az érintett
csapat biztos célba érésében eddig sem kételkedett senki, csak for-
mailag kellett várni az ekeliek múlt vasárnapi győzelmére. Jó hír, hogy
szinte valamennyi pályáról jó színvonalat jeleztek tudósítóink, talán a
lakszakállasit kivéve. A második osztályban „fél mérkőzés” után kezd-
hette ünnepelni bajnoki címét a nemesócsai csapat, mivel ellenfele Me-
gyercs, játékosok híján, már a második félidőre nem futott ki. Ugyan-
csak mérkőzés nélkül maradtak Őrsújfalun, ahol vasárnap délelőtt a
csicsóiak nem jelentek meg, minden bizonnyal sporttechnikai és fe-
gyelmi következményekkel.  
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Harmadik alkalommal rendezték
meg a Kolozsvári Nemzetközi Mara-
toni Futóversenyt. Futó barátaimmal
elhatároztuk, részt veszünk ezen a
romániai (erdélyi) megmérettetésen.
Dunamocstól Kolozsvárig 640 km.
Hogy lássunk is valamit az ország-
ból, három napra utaztunk ki. Az Er-
dély fővárosaként is emlegetett, Sza-
mos menti város, Kolozsvár, Romá-
nia harmadik legnagyobb városa.
Szállást a Református Teológia kol-
légiumában, egy ismerős intézett na-
gyon kedvező áron. Így indulhattunk
is. A román határt átlépve vegyes
érzésekkel értem Nagyváradra.
Ezen a határszakaszon a kilencve-
nes években sokan életüket vesztet-
ték. Aki a zöldhatáron szökött Ma-
gyarország felé a Romániában el-
uralkodott helyzet miatt, arra az em-
berre lőttek a határőrök. A határ köz-
vetlen közelében, Nagyváradon,
utazásunk első állomásán megnéz-
tük a püspöki palotát, a Szent László
bazilikát. Szép, de ráférne egy kis
karbantartás. Kolozsvár a határtól
170 km-re fekszik. Az oda vezető
utat szép lankás táj, zöld, és renge-
teg legelésző juh, valamint sok-sok
legelő szamár jellemezte. A Király-
hágót elérve, amit Erdély kapujaként
is emlegetnek, a kilátóról egy gyö-
nyörű világ tárult elénk. Továbbha-
ladva egy faluban, Bánffyhunyadon
meglepetéssel álltunk meg az
ún.„roma palotákként” emlegetett la-
kóház monstrumok előtt. A legtöbb
giccses építmény gazdátlanul áll. Ha
az övé nagy, az enyém még na-
gyobb elven épült lakóházak leg-
többje eladó. Ide fektette be pénzét a
külföldön dolgozó kisebbség, de
nem jött be az üzlet. Érdekes látni, a
falukban mindenütt református temp-
lomok tornyosulnak. Igaz, több he-
lyen megjelentek az új építésű hagy-
makupolás görög katolikus templo-
mok is. Jelezve ezzel más vallás és
nemzet jelenlétét is.

Útközben, egy hangulatosan ki-

néző útszéli vendéglőben megkós-
toltuk a román nemzeti eledelként
ismert ínyencséget, a mícset. Az étel
több fajta húsból készült fasírozott,
ami sütve nagyon ízletes. A kiszol-
gáló személyzettel nem voltunk eny-
nyire megelégedve. Szinte dobta
elénk a hölgy a tányért… Velünk uta-
zott egy románul is beszélő buda-
pesti barátunk, aki román nyelven
szólva a csak románul beszélő sze-
mélyzethez csodákra volt képes. Ta-
lán baj volt a magyar szó? Elmél-
kedtünk. A három nap alatt többször
volt hasonló „élményünk“, ami nem
lehetett véletlen. 

Megérkeztünk. Kolozsvár 340
ezer lakosú város.  A lakosok 20%-
a magyar nemzetiségű. Egyetemi
város, húszezer egyetemista tanul
ott. Hangulatos, egy igazi magyar
történelmi város. Hiszen itt található
a híres Házsongárdi temető. Mátyás
király szülőháza, bronz szobra, a fő-
téren a Szent Mihály templom,
Bánffy palota, a Farkas utcai refor-
mátus templom, és megannyi mű-
emlék. Mivel futóversenyre utaztunk,
este megkerestük a nevezési irodát,
ami az új Cluj Sportarénában volt.
Nagyon szép új csarnok, és mi hol-
nap itt futunk, a rajt és a cél is a
csarnokban lesz. Örvendeztünk! A
nevezési díj ellenében a rendezők
nem adtak túl sokat. A verseny előtti
tésztaparti is szegényesre sikeredett,
mert a később érkezőknek nem jutott
tészta. De minden más volt, mint ami
egy komoly maratoni versenyen szo-
kásos.

Romániában nincs bevezetve az
európai idő. Ezért hazai idő szerint
már reggel 8 órakor (Romániában
9:00 óra) a rajtnál álltunk az aréná-
ban. Úgy hétszázan futottuk a mara-
toni távot, köztünk két kenyai futó is,
és rengeteg Magyarországról érkező
versenyző. A maratoni futók az első
sorokból indulhattunk, a többiek, a
rövidebb távokra jelentkezők utá-
nunk álltak. Összesen 1500-an vol-

tunk. Mennyire más verseny ez, mint
a korábbi, bécsi, ahol 42 ezren fu-
tottunk. A futótáv autóktól elzárt, na-
gyon kellemes, négy 10,3 km-es kör-
ből állt. Kolozsvár utcáin futva a bel-
városban a Szamos partján a Má-
tyás-szobornál egy leírhatatlan ér-
zés fogott el. Ez az a híres város,
amit még dalokban is megénekel-
tek! Hogy mennyi magyar történelmi
emlék színhelye volt! Az első körö-
met 54 perc alatt tettem meg. Egyen-
letesen futottam. Éreztem, jó a se-
bességem, fogom én ezt bírni még
háromszor. Frissítettem a frissítő ál-
lomásokon. Volt minden és tolako-
dás sem volt a vízért. Teltek a kilo-
méterek, nézelődtem. Egy közeli fu-
tóra lettem figyelmes, akit állandóan
nagy csoportok biztattak: Hajrá
Géza! Először azt hittem, nekem ki-
abálnak. De mivel ismeretlen em-
berek voltak, hamar rájöttem, az al-
kalmi futótársamat, aki mellettem fu-
tott, szintén Gézának hívják. Hazai,
kolozsvári futó volt. Elmondta: fog-
orvosként dolgozik, magyar nemze-
tiségű és szerinte sokkal jobb a ma-
gyar lakosság helyzete a városban,

mint anno a régi polgármester idején
volt. Már az utcapadok sem sárgák,
amit még Funar festetett nemzeti szí-
nűre valamikor. Harmadik köröm
vége a stadionban. A lelátókról nagy
tapsot kaptunk. Ez felbuzdított, gyor-
sítottam. Elhagyva az arénát, futot-
tunk tovább, eközben több ismerős
arcra lettem figyelmes. Némelyikük
előttem, némelyikük utánam. A for-
dítós szakaszoknál szembe jött a
mezőny és itt így láthattuk egymást
egy időre. Egy pillanatra megtorpan-
tunk, mert jött szembe az első ver-
senyző, egy kenyai futó. Őrületes
tempót diktált, szinte szállt, mint egy
zerge, spotszerűen megtapsoltuk.
Közben kinéztem magamnak egy fu-
tót, aki kb. 1 kilométerre, futásban ki-
fejezve úgy öt perc futásra lehetett
előttem. Elhatároztam, hogy utolé-
rem. Összeszedtem a maradék erő-
met. Gyorsítottam és meglett az
eredmény, a 38. kilométernél beér-
tem őt. Nagyon ki volt merülve, kap-
kodta a levegőt, csak a túlélésért
harcolt. Így jár az, aki türelmetlenül
elsieti a verseny elejét. A maratoni
futás egy más világ, semmilyen más
futótáv nem hasonlítható hozzá. Azt
szoktuk mondani: 35 kilométerig
bárki elfut. De ami ezután jön…! Vi-
szont, aki jól osztja be erejét, az a
végén még gyorsítani is tud.  Beérve
az arénába a célegyenesben szinte
szárnyakat kaptam az utolsó pár
száz méteren. Hatalmas taps, ren-
geteg ember a lelátókon! A célban az
időm 3:45 volt. Öt percet javítottam a
bécsi időmhöz képest. Ismét eufóri-
kus érzés uralkodott el rajtam. Ezért
érdemes csinálni! Boldog voltam!
Mátyás király szülővárosában meg-
szereztem egy újabb trófeát.  És
most, futva a kolozsvári utcákon, leg-
alább gondolatban részese lehettem
a város történelmének.

A következő verseny színhelye
Krakkó városa, ahol viszont nagyon
szeretik a magyarokat. Ezzel folyta-
tom. Kele Géza, Dunamocs.

Kolozsvár a kincses város! - maratoni élményeim

Eredmények:
Gúta – Leányvár „B” 4:1
Pontszerzők: Szerdahelyi, Kárpáty G., 

Kárpáty E., Urbán  
Gúta – Sokol Pozsony 5:0
Pontszerzők: Vajkai, Szerdahelyi, 

Fekete, Kárpáty E., Urbán 
Gúta – Galánta 4:1 
Pontszerzők: Vajkai, Fekete, Kárpáty E., 

Urbán 
Gúta – Hlohovec 4:1
Pontszerzők: Vajkai, Szabó, Benyó,               

Kárpáty E.
Gúta – Leányvár „A” 4:1
Pontszerzők: Szabó, Kárpáty G., 

Kárpáty E., Urbán   

Csapattagok: 
66 kg: Vajkai Gábor
73 kg: Szabó Ákos, Szerdahelyi Soma
81 kg: Kárpáty Gergely, Fekete Ákos, 

Benyó Viktor
90 kg: Kárpáty Ernő
+90 kg: Urbán Gergő 

A tabella állása két forduló után:
1. Gúta          16 pont
2. Sokol 10
3. Leányvár „B” 8
4. Leányvár „A” 4
5. Arkadia Galánta 4
6. Judo Hlohovec 0

Gúta vezeti a Duna ligát
AGalántán lebonyolított második fordulót is sikeresen vették a gútai csel-

gáncsozók a Duna ligában. Valamennyi ellenfelüket legyőzték, így már
hatpontos előnnyel vezetik a bajnokságot a pozsonyi Sokol előtt. A követ-
kező, harmadik fordulót szeptember 21-én a gútai klub rendezheti meg.


