NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!
A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG
HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG

0,50 €
Delta hetilap

www.deltakn.sk

13. mája 2013. május 13.
• Ročník X. évfolyam
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KOMÁRNO Nám. M.R. Štefánika 2,

0917 833 128

Örömteli megállapítás, hogy a hosszúra nyúlt tél
után a természet behozta lemaradását. Ennek mindenképpen örülnünk kellene, hiszen már alig bírtuk
kivárni, hogy minden zöldbe boruljon körülöttünk,
végre hosszabb időre eltehessük téli ruházatunkat és
élvezhessük a melengető napsugarak egyre erősödő
hatását. Persze, mint minden örömbe, ebbe is vegyül
némi kis üröm, de hát ez is a természet játéka.
Folytatás a 3. oldalon

Tömeges
halpusztulás
Nagykeszi
z elmúlt héten tömeges halpusztulást észleltek a
nagykeszi kanálison, ahol kb. 15 mázsa haltetem
került a víz felszínére. Mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, mentek a különböző találgatások. Egyesek szerint
megmérgezték a kanális vizét, mások a vízi növényzet
rothadásában látták a gond fő okozóját.
Folytatás a 3. oldalon

A

A múzeumban
gyakorlatoztak

Arany János-éremmel tüntették ki
a Selye Egyetem rektorát
eves kitüntetésben, a Magyar Tudományos Akadémia elismerésében részesült Tóth János, a komáromi Selye János Egyetem rektora. Tóth János matematikus, fő kutatási területe a valós függvényelmélet, az
analitikus számelmélet és a sorozatok eloszlása, eredményeit hetven, angol nyelvű dolgozatban publikálta.
Folytatás a 2. oldalon

N

A jó dolgok az égből jönnek.
freeSAT sz
er
teljes kö elés
ügyintézésrű
sel

Komárom
komáromi tűzoltóság tagjai összehangolt
taktikai gyakorlaton vettek részt a múlt héten. A gyakorlaton egy rendkívüli esemény elhárítását kellett elvégezniük egy műemléken,
ahol kigyulladt a tetőtér és két alkalmazott az
épületben rekedt.
Folytatás a 3. oldalon

A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!

A

MEMO SERVIS
L e t n á 5 , Ko m á r n o
w w w.m emoser vis . sk
tel. : 0 9 05 4 47 8 95
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Starosta obce Tôň
vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
§ 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v obci Tôň.
Kvaliﬁkačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovený osobitným predpisom Vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestanancov v znení neskorších predpisov
- pedagogická prax minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii
- spôsobilosť používať slovenský a maďarský jazyk v
úradnom styku
- práca s PC
- ovládenie anglického jazyka na úrovni „B1“.
Ďalšie požadované predpoklady k prihláške do výberového konania:
- doklady o vzdelaní, fotokópia a originál k nahliadnutiu
- profesijný životopis s presnou adresou a tel. číslom
- písomný vlastný nárvh koncepcie rozvoja základnej
školy
- zoznam realizovaných projektov s odkazom na referenčnú osobu
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona NR
SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prihlášku spolu s dokladmi je možné osobne doručiť ,
alebo zaslať do 13.00 h dňa 08. júna 2013 na adresu
Obecný úrad Tôň, Bratislavská 132/8, PSČ 946 15, s označením na obálke „Výberové konanie ZŠ v obci Tôň“.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom
oznámené písomne.
Imrich Bugár
starosta obce

MARCELHÁZA KÖZSÉG
nyilvános pályázatot hirdet
versenytársalás keretén belül a község tulajdonában
lévő ingatlan értékesítésére a Szlovák Nemzeti Tanács
138/1991 számú törvénye alapján - az Önkormányzati tulajdonról, a 9a paragrafus 1.bekezdés a/. pontja szerint:
- A község 2032 számú tulajdonlapján, a Kurtakeszi
kataszterben nyilvántartott 1897/49 -es számú „C“ parcellán vezetett 3 1769 m2, beépített terület.
- A versenytárgyalás feltételeivel kapcsolatos információ kérelmezése a Marcelházi Községi Hivatalban
ügyfélfogadó napokon 8.00 – 15.00 óráig.
Varga Ervin
a község polgármestere

Arany János-éremmel tüntették ki
a Selye Egyetem rektorát
Folytatás az 1. oldalról
Az Arany János-érmek ünnepélyes átadására május 8-án került sor, az elismeréseket Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át a kitüntetetteknek. Az MTA elnöke hangsúlyozta, hogy
az Arany János-díjak célja felhívni a ﬁgyelmet arra, hogy az MTA "a magyar tudományosság állampolgárainak tekinti mindazokat, akik tudományukat magyar nyelven művelik vagy magyar tárgyú a kutatási területük".
Az Arany János-érmet olyan külhoni magyar tudósok, kutatók kaphatják meg, akik a
külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, irányításában, az egyetemi oktatásban, tudományos könyvkiadásban, muzeológiai, levéltári, könyvtári, tudományos
ismeretterjesztésben, azaz általában a magyar tudományosság külhoni előmozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket.
Tóth Jánosnak a rangos elismerést az
alábbi érdemei alapján ítélte oda az MTA:
"fáradhatatlanul dolgozik a felvidéki magyar
reálértelmiség új generációjának kinevelésén, a Selye Egyetem minőségi és kínálati
fejlesztésén, a szlovákiai magyar felsőoktatás integrációján, valamint szakmai mun-

kásságával a kelet-közép-európai tudósok
egyre eredményesebb szakmai együttműködésén, egyaránt szolgálva a régió és az
egyetemes tudományosság érdekeit". zp

Új öteurós került forgalomba
ario Draghi, az Európai Központi
Bank elnöke Pozsonyban mutatta be
azt az öteurós bankjegyet, amely fokozatosan felváltja a kereskedelmi forgalomban a jelenlegi bankót.

M

Az új bankjegy párhuzamosan marad kereskedelmi forgalomban a régi bankókkal,
utóbbiakat fokozatosan kivonják a forgalomból. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor
veszítik el érvényességüket a régebbi bankjegyek, azonban ezt az időpontot évekkel
korábban bejelentik, s azokat a központi
bankokban időkorlát nélkül be lehet majd
váltani.
Az eurós bankjegyek bevezetése óta már
több, mint tíz év telt el, az új öteurós modernebb védjegyeket tartalmaz az elődjénél. A
vonatkozó vízjelen és hologramon Európa, a
görög mitológiai szereplő portréja található.
A bankjegy jobb- és baloldalán rövid vonalak
találhatóak, melyek a látáskárosultakat hivatottak segíteni.
Azonban nem megy könnyen az új öteurós
bankjegy bevezetése a piacra: sok üzletben
bizalmatlansággal méregetik és hamisít-

dén júliusban először rendezik meg hagyományteremtő nyári szabadegyetemüket Martoson a Via Nova Ifjúsági Csoport és
partnerszervezetei, amelyek képviselői az
erdélyi Tusványos mintájára épülő rendezvény részleteiről csütörtökön adtak tájékoztatást Pozsonyban.

A magyar nyári szabadegyetem hagyományteremtő és egyúttal hiánypótló rendezvény
lesz. A július 18-án kezdődő rendezvény köz-

ponti témáját az önrendelkezés és az azzal
összefüggő kérdéskörök alkotják. A rendezők
az eseménysorozatban fontos szerepet szánnak az egyes felvidéki régiók bemutatásának.
A szabadegyetem első évadának a Komáromhoz közeli Martos település Feszty parkja
ad otthont. A négynapos rendezvényen politikai, közéleti, gazdasági témákat felölelő előadások és vitaestek lesznek, a kikapcsolódásra vágyókat pedig könnyűzenei koncertek
várják.

megkerestük a városi hivatal
szóvivőjét, Králik Róbertet,
akinél afelől érdeklődtünk,
hogy a felvetett problémákat
hogyan, és főleg mikor kívánja megoldani a városvezetés.
„Ami a füves területek kaszálását illeti, a pályázatot a
Gergely Kubovics – Agro
vállalkozó nyerte el, amelynek továbbítottuk a megrendelést, és múlt hétfőn meg is
kezdte a területek kaszálását. Parkok – lakótelepek –
periféria, ez a sorrend, amelyet meghatároztunk. A parkokat már a Komáromi Napok megkezdése előtt kitakaríttattuk, most a lakótelepek vannak soron. A lakótelepeken lévő zöld területek
lekaszálására 21 napos határidőt szabtunk meg, a kivitelező ezt a határidőt tartani
fogja. A városi költségvetés
ebben az évben háromszori
kaszálást enged meg elvégeztetni. Most májusban,
majd szükség szerint valamikor júliusban, és szeptemberben” – mondta el lapunknak a szóvivő.
Ami a szúnyogirtást illeti
a vizek városában, annak
megoldását a szóvivő így
látja: „Az igazi nagy invázióra később, a nyári hónapokban lehet majd számítani. Az irtással kapcsolatban jelenleg folyamatban
van a közbeszerzési eljárás.
Amint sikerül kiválasztani a
legjobb árat biztosító kivitelezőt, megkezdődik a szúnyogirtás első hulláma. Erre
előreláthatólag június folyamán kerül majd sor. Sajnos,

az ez évi költségvetési megszorítás ezen a területen is
érezteti majd hatását. Az eddigi 34 ezer € helyett, mindössze 20-25 ezer € áll a hivatal rendelkezésére a vérszívókkal vívott harcban. A
korábbi, három hullámban
végzett szúnyogirtás helyett
– ha képviselők nem módosítják a költségvetést és erre
a célra nem irányoznak elő
nagyobb pénzösszeget –,
nagy valószínűséggel az
idén csak két hullámban tudjuk elvégezni a szúnyogirtást” – véli Králik Róbert.
A tárgyilagosság jegyében
le kell szögeznünk, hogy a
várost járva már több helyen
is láttunk rendezett, lekaszált területeket. A munkálatok tehát folynak, de azért
két észrevételünk mégiscsak volna. A város egyik
legforgalmasabb helyén, a
Kossuth tér közelében lévő
Rozália templom előtt mármár elviselhetetlenül nagy a
gaz, ami bizony nem egy
szép látvány a városba érkezők számára. A másik
észrevétel a közbeszerzési
eljárások kiírásának időpontjai. A fűnyírás és a szúnyogirtás ugyan tavaszi, illetve nyári feladatok, a közbeszerzés viszont nem időjárás függő, így kérdésünk
a következő: Nem lehetne
ezeket az eljárásokat már az
idény megkezdése előtt lebonyolítani, hogy aztán a tavasz beálltával a kiválasztott
kivitelező azonnal munkához láthasson?
Böröczky József
A szerző felvétele

A héten beindulhat
a Kossuth tér vízi attrakciója
Komárom

ár sokan várják, hogy a vízi elemek beindulásával
teljes legyen a Kossuth téren kialakított új terület. A
jótállás alatt lévő szökőkutat csak a kivitelező által megjelölt vállalat kezelheti.

M

A Kossuth tér közepén található szökőkútra kétéves jótállás érvényes, így annak téliesítését és tavaszi újraindítását
is csak egy arra hivatott cég végezheti. Emiatt az indítás is
elhúzódik, azonban az ígéretek szerint a hét folyamán elindul a vízi látványosság. A városi hivatal a szolgáltatást már
korábban megrendelte, azonban az adott cég most tudja elvégezni a munkálatokat.
A szökőkút karbantartása az adott cégen keresztül nem kis
összeget emészt fel. A téliesítés és az újraindítás is közel
500 eurós kiadást jelent a városnak.
b

A múzeumban
gyakorlatoztak

Tömeges halpusztulás
ványnak tartják az ismeretlen bankjegyet.
Nemcsak az eladók tartanak az ismeretlen
bankjegy elfogadásától, hanem sokszor a
bankjegyek azonosítására szolgáló készülékeken is kifog az új vízjelekkel és védelmi
mechanizmusokkal ellátott bankjegy.
(b)

Szabadegyetemet rendeznek Martoson
I

Folytatás az 1. oldalról
A rügyező fákkal egy időben ugyanis elkezd nőni az
a növényzet is, amelyet
gyűjtőnevén nemes egyszerűséggel gyomnövényzetnek hívunk. Ennek megjelenése megmunkált környezetben igencsak nemkívánatos, sőt káros, de nem
karbantartott füves, pázsitos
területeken is azonnal felbukkan, és a későbbiekben
már csak nagy erőfeszítéssel és nem kis befektetéssel lehet eltávolítani. Arról
nem is beszélve, hogy az
ilyen környezet kiváló táptalaja a kullancsok szaporodásának,
amelyeknek
egészségre káros hatását
talán nem kell bővebben kifejteni.
A másik, ránk nézve
eléggé kegyetlen játéka a
természetnek a szúnyogok
megjelenése. Ezek a vérszívók igencsak sok problémát
okoznak az embereknek, de
túl a csípések okozta kellemetlen érzésen, ez a kérdés
már közegészségügyi problémákat is felvet. Egyre több
az olyan típusú szúnyog,
amely akár komolyabb járványokat is okozhat.
Komáromban több olvasónk is jelezte – de magunk
is tapasztaltuk –, hogy az
egyes
városrészekben
egyre nagyobb méreteket ölt
a gyomnövényzet terjedése,
de a részlegesen karbantartott füves területek is már
érettek a gyors kezelésre. A
szúnyogok rohamos támadásainak meg már szinte
alig tudunk ellenállni. Ezért
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A rendezvényen, amelyet Kövér László parlamenti elnök nyit meg, várhatóan egy, a szlovák-magyar kapcsolatokat elemző beszélgetésre is sor kerül a szlovák és a magyar külügyi
tárca képviselői között, és a rendezők szeretnének tető alá hozni egy pártelnöki vitát is Berényi József MKP elnök és Bugár Béla, a Híd
elnöke között. A rendezvényen a kikapcsolódásról többek között Rúzsa Magdi, a P-Mobil,
a Tankcsapda és a Korzár koncertjei gondoskodnak majd.
-mti-

Folytatás az 1. oldalról
Mi a nem mindennapi
esettel kapcsolatban megkerestük Tóth Alfrédot, a komáromi horgászszövetség
elnökét, aki lapunknak elmondta, hogy a helyszínen

több 15-20 kilós halat találtak
elpusztulva, és nagy számban voltak oxigén után kapkodó halak is. Ez egy 6-8 km
hosszúságú
kanálisszakaszra volt jellemző. Az időközben elvégzett mérések

kimutatták, hogy a vízben a
nullával volt egyenlő az oxigénszint és az ammónia értéke is több mint tízszerese
volt a megengedettnek. Ebből kifolyólag a szakemberek emberi mulasztásra gyanakodnak. Ez feltételezhető
azokból a nyomokból is, melyeket a kanális partján találtak, ahol jól kivehető volt,
hogy itt valószinűleg valaki
fekáliát engedett a kanálisba.
A horgászszövetség elnöke elmondta, hogy nagyon
elszomorító az eset, hisz a
kanális ezen szakaszának a
teljes halállománya mondhatni kipusztult, és a kár is
jelentős. Nem hivatalos források szerint ez 10 -15 ezer
euróra is rúghat. A ügyben a
rendőrség is nyomozást indított.
pint

Folytatás az 1. oldalról
Lapunknak Csontos Imre megbízott igazgató nyilatkozott:
„Az éves tervünk alapján egy történelmi épületben terveztünk
gyakorlatot. Idén a komáromi Duna Menti Múzeumot választottuk. A múzeum igazgatója nagyon készségesen eleget is tett kérésünknek és együttműködést biztosított számunkra. A gyakorlat május 6-án zajlott, amely szerint tűz ütött
ki a múzeum tetőterében, az alkalmazottak ezt be is jelentették. Majd két embert kivéve elhagyták az épületet, a két
bentrekedt alkalmazottat kellett kimenteni, s hogy egy kicsit
bonyolítsuk is a dolgot, az egyikük megsérült, mert leesett az
átégett lépcsősoron, eltört a bokája, őt hordágyon mentették
ki a tűzoltók. Az akcióban három egység vett részt 18 fővel
Komáromból, Gútáról és Érsekújvárból. A bevetés során
négy fecskendővel és egy magassági technikával sikerült eloltani a tüzet. A gyakorlat értelmében a legnagyobb kár a történelmi könyvtárban keletkezett volna, de sikerült megvédenünk az értékeket” – zárta szavait a megbízott igazgató.
-ga-
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GasztroenterolóGiai rendelő
Május 1-től rendel

MUDr. Igor Gabriška és kollégái.
Tel.: 035/7704 366
Cím: Klapka tér 3 – a Hedera épületében.
Várjuk minden kedves régi
és új pácienseinket hétfőtől péntekig.

Séta az egészségért
komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal a
„Mozgasd meg a szíved“ elnevezésű országos
kampány keretében egy egészségfejlesztő sétára hív
mindekit 2013. május 18-án (szombat) 9.00 órai kezdettel.

A

Az akció célja felhívni a ﬁgyelmet a mozgás testi és lelki
egészségre gyakorolt pozitív hatására, a szabad levegőn
való tartózkodás fontosságára, valamint az egészség javításának, megtartásának és fejlesztésének egyszerű, ingyenes, „időjárástól független“ lehetőségére.
Fontos tudnivalók: • Regisztráció: 8.30 – 9.00 óra • Gyülekezési hely: St. Borbála hajóétterem előtti terület a komáromi Vág-Duna hídnál • A séta útvonala: St. Borbála hajóétteremtől indulva a Vág-Duna jobb partján haladva a HoltVág távolabbi végéig, innét továbbindulva az Apáli étteremhez, majd vissza a Vág-Duna partjára, illetve a VágDuna hídhoz • Táv: kb. 7750 m (gyermekeknek rövidített
táv) • Tervezett időtartam: 100 perc. • Az akció időjárás-független, ezért vízhatlan ruhát, cipőt eső esetére, erős napsugárzás elleni védekezés céljából pedig megfelelő bőr-, fejés szemvédelmet ajánlunk biztosítani. • Kérjük, ne feledkezzenek meg a folyadékpótlásról, valamint az elégséges
mennyiségű kalóriabevitel biztosításáról • Várjuk alapiskolák, középiskolák, munkahelyi kolektívák jelentkezését is. •
Az akció végén ajándékokat sorsolunk ki hat
kategóriában • Gyermekek 15 éves korig csak
szülő/tanár felügyelete mellett vehetnek részt.
Jelentkezni, érdeklődni a 035/770 26 27
telefonszámon, az ruvzkn@uvzsr.sk
e-mail címen, illetve személyesen
Komáromban a Megyercsi út 39 szám alatt
lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szépüljön meg a DELTÁVAL
Olyan hölgyek
jelentkezését várjuk,
akik változtatnának
külsőjükön,
vagy szeretnék
visszakapni régi
formájukat.

- Proﬁ frizura, smink Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Proﬁ köröm design Chovan Szilvia, 0905 284 032
- Stílustanácsadás Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST
Átalakítás helyszíne: Salon Style
Fényképes jelentkezésüket május 22-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01),
melyben tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Caramel csak a DELTÁnak!

Galán Gézára emlékeztek

Lételemem, hogy találkozzam M
a közönséggel!

eg nem élt 71. születésnapja előtt 1
nappal Galán Géza színművészre
emlékeztek családtagjai, volt kollégái,
tisztelői és a közönség a Komáromi Jókai
Színházban.

Wake Up Day sztárja volt Molnár Ferenc Caramel, aki Szigetszentmiklósról érkezett a komáromi Klapka téri
nagyszínpadra. Kilépve az autóból fogadta riporterünket, aki legfrissebb dolgairól is faggatta az énekest.

A

► Mondják, sokat lelkiztek Malek Andreával a Voice – Magyarország hangja tehetségkutató zsűrizése közben.
- Öt-hat éve egy rendezvényen ismerkedtünk meg, ahol mindketten felléptünk. Nagyon tetszett, ahogy énekelt. Akkor még nem
ismertem emberileg. Amikor jött a Voice, a
kölcsönös szimpátia már régen megvolt.
Apró lökést hozott a műsor, hogy közelebb
kerüljünk egymáshoz.
► Mindketten a Szállok a dallal című
számmal fejezik be a koncertjüket.
- Valószínűleg valami hasonlót érez Andi is,
amikor énekli, mint amit én érzek. Nem sok
ember előadásában viselem el a dalaimat,
hiszen saját szerzeményeivel szemben kritikus az ember, de tőle megtisztelő, hogy
énekli.
► A Voice után milyen a kapcsolata Gájer Bálinttal, akinek a mestere volt?
- Sajnos, nem tudom, mi van vele.
► Nem is írt neki dalt?
- Mivel nem kért fel, így nem. De olyan gyorsan pörögnek az események, hogy lehet,
még erre is sor kerül. Bálint határozott előadó. A Voice előtt is futott a szekere. Elfoglalt zenész volt. Koncertezik, sikerei vannak,
aminek nagyon örülök.
► Trokán Nóra, akivel 2011-ben megnyerték a Nagy Duettet, kapott már dalt?
- Neki sem írtam még. Nórikával is nagyon
szeretjük egymást, a szó nemes értelmében, mint barátok. Ő inkább színésznő, mint
énekesnő, ezért nem került sor még a közös
munkára.
► A zsűri előtt, vagy a zsűriben érezte
jobban magát?
- Mindkettő embert próbáló feladat. Őszintén
mondom, a zsűriben ülni nehezebb. Az emberek életéről szóló döntés súlyosabb, mint
az, ha esetleg nemet mondanak az embernek. Könnyebben feldolgozom, ha nekem
mondanak nemet, mint hogy én tegyem.
Ezért próbáltam a Voice zsűrijében ﬁnoman
megfogalmazni a kritikáimat.
► 31 évesen, nemrég, megkeresztelkedett. Miért érezte ezt fontosnak?
- Gyermekkoromban kimaradt az életemből.
Úgy érzem, ez felvállalás. Az, hogy vallásos
vagyok, értékrend, erkölcsi norma.
► A Jelenés című dala szövegében is találunk utalást a vallásra.
- A Jó és a Rossz harca olyan téma, ami nagyon inspirál. Attól ember az ember, hogy ez
a kettősség mindenkiben ott van. Próbálom
a tanulságokat levonni, és ilyen dalokon keresztül átadni.
► Olvastam, hogy megcélozta Amerikát.
Készül az új albuma, melyen angolul is
énekel majd.
- Egy hete kezdtem felénekelni angolul az új
dalokat, de lesznek szerzemények magyarul
és angolul is. Szeretném magam kipróbálni
egy új nyelvi közegben.
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A felemelő hangulatú estet, melynek dramaturgiája az előadóművész életének főbb
állomásait mutatta be egy-egy személyiség
segítségével, Kondor Katalin nyitotta meg,
majd Pelsőczy László, a néhai színész volt
kollégája vezette. Bevezetőül a komáromi
Gaudium Vegyeskar lépett fel, Stirber Lajos
vezényletével. „Kell ott fenn egy ország!” –
szólt a dal. Beke Sándor rendező nem tudott
személyesen megjelenni, írását felolvasták.
A művész klubmozgalmi életét Duray Miklós
elevenítette fel. Budiás Kalko Ida írónő, festőművésznő, a komáromi Magyar Területi
Színház volt színésznője Münchenből érkezett az emlékestre. Boráros Imre Gyüre Lajos versét szavalta, Thirring Viola, mint Rómeó egykori Júliája búcsúzott, Szentpétery
Aranka verset mondott. Papadimitriu Athina,
Szvorák Katalin, Medgyesi Mária és Dévay

Nagy Kamilla egy-egy dalt énekeltek. Berecz András mesét mondott, Gubík Ági sanzont énekelt a szerelemről, Boldoghy Olivér
Gágyor Péter a színész halálára írt költeményét tolmácsolta. Az emlékest, melynek rendezője Havasi Péter, műszaki vezetője pedig
ifjabb Galán Géza volt, Kondor Katalin szavaival és a Himnusz eléneklésével ért véget.
Galán Géza életének 70. évében, tavaly december 17-én hunyt el. Az ismert előadóművész Vavreczky néven született Komáromban 1942. május 4-én. Első diplomáját a
pozsonyi Színművészeti Főiskola színész
szakán szerezte 1963-ban, a másodikat Prágában, dokumentumﬁlm-rendezői szakon
1974-ben. A MATESZ-nál és annak kassai
Thália Színpadán volt színész, de rendezőként is dolgozott. 1975-től a budapesti 25.
Színházba szerződött. Annak megszűnése
után a Várszínház, Népszínház, majd a Néphadsereg Művészegyüttes, illetve a Jurta
Színház tagja volt. 1986-tól Pozsonyban vállalkozóként dolgozott.
(bárány)
Fotó: Oriskó Norbert
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Megyercsen új lelkipásztor szolgál
Ü

nnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába május
12-én a Megyercsi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Végső Lászlót. Az alkalmon
igét hirdetett Fazekas László, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház püspöke. A beiktatást a szimbólumok átadásával Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végezte, majd a hivatalába beiktatott lelkipásztor szólt a megjelentekhez Jn 4, 25-26 alapján
szószékfoglaló igehirdetésével.
Végső Lászlót a Megyercsi Egyházközség Presbitériuma
2012. szeptember 25-én hívta meg lelkipásztorául, majd az
egyházközségi közgyűlés 2013. január 13-án hivatalosan is
megválasztotta a gyülekezet élére. A megyercsi gyülekezetbe a Zsinati Tanács döntése által 2011. október 1-jén került. Előtte Dunaszerdahelyen szolgált 2009. szeptember 1től. Tanulmányait a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán végezte 2004-2009 között.
A beiktatási ünnepségre meghívást kapott többek között
Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai
Karának ny. dékánja, Szabó András, a pozsonyi egyházmegye esperese, Karasszon István a SJE RTK professzora,
Molnár Zoltán Megyercs polgármestere, valamint a komáromi egyházmegye lelkipásztorai.
reformata.sk

Három csoport jutott tovább
a Duna Menti Tavaszra
napokban pergett a Járási Gyermekszínjátszó Fesztivál idei évfolyama a városi művelődési központban. A nézőtér dugig telt kis nézőkkel, akik iskolájuk
báb- és színjátszó csoportjainak jöttek szorítani.

A

► Miért csak most?
- Nem éreztem magam készen arra, hogy
nemzetközi színtéren is megmérettessek,
hogy proﬁ szinten énekeljek teljesen új, angol szerzeményeket. Kivártam. Ezt meg kell
tanulni, bele kell rázódni. Szükség volt a
szakmában eltöltött tíz évre, hogy azt mondhassam, talán van annyi rutinom, hogy meg
merjem próbálni.
► Emlékszem, az Eurovíziós Dalfesztivált is fontos lehetőségnek tartotta.
- Fontos is. Szerettem volna az összetartásról, a toleranciáról beszélni. Szerettem volna
Magyarországot képviselni, mint félig cigány,
félig magyar gyerek. Szerettem volna megmutatni, hogy Magyarországról kimehet egy
roma srác, és képviselhet egy ügyet. A megmérettetés miatt indultam. A közönség viszszajelzését megkaptam, és ez a legfontosabb.
► Látja, közben repülnek az égen a tűzijáték fényei. Mindjárt színpadra lép a komáromi közönség előtt. Szigetszentmiklós, ahonnan fellépésről érkezett ide, több
száz kilométer. Miért éri meg ennyit utazni
színpadtól színpadig?
- Erre raktam fel az életemet. Nem így szokott lenni. Saját nagyzenekarommal, háromszáz fős stábbal, egy hónap múlva indulok
turnézni. Lételemem, hogy találkozzam a közönséggel! Az a legfontosabb reakció, ha
látom, hogyan csillognak a szemek.Bárány
János
Fotó: a szerző

Fotózzon és nyerjen a DELTÁval!
lyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken a nyári kirándulás alkalmával a
DELTA hetilap felismerhetően Önöknél van.
Készítsenek fényképet önmagukról, családtagjaikról, barátaikról a világ bármely pontján, miközben strandolás vagy pihenés közben hetilapunkat lapozgatják, vagy más célra
használják. A legötletesebb fotók készítőjét
megjutalmazzuk és lapunkban megjelenítjük.
A fényképeket augusztus 31-ig várjuk. A fotókat küldjék a deltakn@gmail.com címre
vagy hozzák be személyesen szerkesztőségünkbe. A sorsolás a facebook oldalunkon
keresztül történik majd.

O

OBEC MARCELOVÁ
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľného majetku obce:
- Pozemok nachádzajúci sa na území obce Marcelová, k.ú. Krátke Kesy, zapísaný na
LV č. 2032 kat. územia Krátke Kesy ako parc. č. 1897/49 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 1769 m2.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade v Marcelovej v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 15,00 hod.
Ervin Varga
starosta obce

A zsűriben Várady Kornélia drámapedagógus, Kecskés
Marika bábművész és Hegedűs Jenő magyarországi szakember foglaltak helyet.
Derűs cirkuszi történetet hozott a komáromi Eötvös Utcai
Alapiskola Tekergők bábcsoportja. A gonosz állatidomár és
a kedves cirkuszi oroszlán történetét Gazdag Nagy Anikó és
Ižák Katalin vitték színre. A Bábel tornya című bibliai történet a Hetényi Református Egyházközség Tábita bábcsoportja előadásában elevenedett meg, Écsi Gyöngyi és Takács Tímea rendezésében. Az Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda Kingyes színjátszó csoportja előadását, A
rátóti csikótojás című mesét, Tarr Nóra tanította be. A boldog
ember című népmesét játszotta a komáromi Munka Utcai
Alapiskola Mákvirágok színjátszó csoportja. Bencsics Varga
Mária rendező egy egész királyi udvart varázsolt a színpadra. Kamaszok problémáit taglalta a gútai Corvin Mátyás
Alapiskola Zsizsegők színjátszó csoportja, S. Szabó István:
Padok című zenés színdarabjának előadásával, melyet Gőgh
Renáta rendezett. A fesztivál műsorát a komáromi Munka Utcai Alapiskola Pogácsakedvelők színjátszó csoportja zárta.
Ladoba Róbert, Habán Hajnalka közreműködésével, A csudahalott című magyar népballadát vitte színre a remek társulattal, melyben felső tagozatos tanulók játszanak. Délután
valamennyi csoport előadását értékelte a zsűri. Döntésük
alapján a Tekergők bábcsoport, a Tábita bábcsoport és a Pogácsakedvelők színjátszó csoport jutott tovább a 38. Duna
Menti Tavaszra, a gyermek bábosok és színjátszók országos
fesztiváljára, melyet június 4. – 7. között rendeznek Dunaszerdahelyen.
Kép és szöveg: bárány
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Mátyás királyt ünnepelték

Csillaglesen Nemesócsán
ehetségkutató versenyt
rendeztek
Nemesócsán. Az óvoda, a helyi
szlovák és magyar tanítási
nyelvű iskola, valamint a
speciális iskola tanulói
kapcsolódtak be a versenybe.

T

A szakavatott zsűri minden
előadott számot nyilvánosan
értékelt, és valamennyi műfajban titkos szavazással választotta ki a kategória győzteseit. A „Nemesócsa csillaga“ vetélkedő 6 kategóriában zajlott, mégpedig a versés prózamondók két kategóriájában, valamint a tánc, az
ének, a hangszer és az
egyéb kategóriákban. Azon-

ban a napnak csak egyetlenegy győztese lehetett, mégpedig az, akire a közönség
soraiból a legtöbb szavazat
érkezett.
Az idei „Nemesócsa csillaga“
tehetségkutató versenyben
a zsűri értékelése alapján a
vers- és prózamondás I. kategóriáját Bödők Magdaléna
nyerte. Ugyancsak a versés prózamondás második
versenyrészében viszont
Horváth Gábor bizonyult a
legtehetségesebbnek.
A
zsűri különdíját Bédy László
érdemelte ki. A továbbiakban
a táncverseny csoportjában
Ledeczky Andrea és Varga
Sabina lettek a legjobbak. Az
ének kategóriában Vont-

Fodrászbemutató a
marcelházi iskolában
E

gy csütörtöki napon az iskola igazgatósága meglepetéssel kedveskedett a kilencedikes lányoknak.
Stevlík Hajnalka fodrásznőt hívták vendégül, hogy mutassa be szakmája fortélyait.

Speciális kamerával vizsgálta a hajtöveket, felhívta a ﬁgyelmet a helyes és rendszeres hajápolásra. Egy új hajkozmetikai családot mutatott be, és a tanulók megismerkedhettek különböző professzionális termékekkel. Az idei
frizuradivatban egyértelműen a hatvanas évek irányzatai élveznek előnyt, melyek a fazonok és a színek terén egyaránt
megmutatkoznak. Tehát 2013-ban a rövid és a félhosszú frizura a divat.
(miriák)
Lancz Orsolya felvétele

szemű Renáta aratott. A
hangszer kategória győztesét a zsűri Raj Dávidban
látta. Volt még az egyéb kategória is. Itt Cedzo Rudolfot
hirdették ki nyertesnek. A
zsűri elnöke, Korpás Éva
népdalénekes, valamint a tagok: Lukács Mónika, a Móra
Ferenc Alapiskola pedagógusa, Zuzana Kovačicová, a
Szlovák Tanítási Nyelvű
Alapiskola
pedagógusa,
Cséminé Horváth Andrea,
Kazinczy-díjas szavaló, Olláry Ildikó, Kovács Bernadett,
Földes Nikolett és Pázmány
Szilvia lelkiismeretes munkát
végeztek.
A szervezők és a szereplők
komoly felkészülésről tettek

régIó - hIrdeTéS

2013. május 13.

tanúbizonyságot, ezzel is demonstrálva a kultúra és a
művészetek iránti szeretetüket. A közönség mindvégig
tapssal és szavazattal ismerte el a ﬁatal tehetségek
talentumát. A végére maradt
a csattanó: Ki lett Nemesó-

csa csillaga? Ki érdemelte ki
a közönség szimpátiáját?
Nos, 2013-ban a tanyi Simi
Dance Club tánccsoport tagjai örülhettek és viselhetik
büszkén ezt a megtisztelő címet.
-pintFotó: Olláry Ildikó

A háromnapos rendezvény a tájház udvarán népművészeti délutánnal és
májusfa felállításával kezdődött április 30-án, majd május 3-án és 4ltodik a
én a termálfürdő melletti sétányon folytatódott, melynek egyik véImmár ha ndezték
l re
gén a Thermal Corvinus hévízfürdő és Mátyás király szobra, míg
kalomma egyeri Corvin
gym
a másik végén a Mátyás-fa található. A műsorkínálatban volt felmeg a na lturális Napokat,
u
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kola tánccsoportjainak, valamint a City Dance Club modernotthon, a k alapszervezete
edő
tánccsoport és a Megyer Táncegyüttes fellépése, hastánc,
kertészk t a helyi Corvin
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színpadra léptek a Fölszállott a páva 2012 felvidéki döntősei, a
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Mátyás G rammal várták Parapács zenekar, az Ifjú Szívek Táncszínház zenekara és táng
ro
p
cosai, a Balkan Fanatik zenekar. A kulturális napok keretén belül
g
a
d
lődőket.
az érdek
zajlott a körzeti borkiállítás is.
Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Az én mesém – meseíró verseny
Naszvad
helyi Művelődési Központ ebben az évben
is meghirdette meseíró
versenyét az alapiskolák
tanulói számára. A versenyre összesen 34-en jelentkeztek. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre elsőként a magyar tannyelvű
alapiskola diákjai számára
a Kamaraszínházban került sor. A megjelent vendégeket, valamint a meseírókat Asztalos Márta, a
könyvtár vezetője üdvözölte. Ezt követően az ímelyi alapiskola hatodik osztályos tanulójától, Szlávik
Bibiankától hallhattak egy
népmesét a jelenlévők.

A

A harmadik alkalommal
megrendezett meseíróverseny első kategóriájának
első helyezettje Szlávik Levente, a második helyezett
Badin Gergő lett, s végül a
harmadik helyen Hlavička

Átadták a poliklinika felvonóját
öbb helyhatósági választás témája is volt
a nagymegyeri egészségügyi központban
megépítendő felvonó
kérdése. A kétszintes
épületnek nem csak a
második emeletére volt
gond az idősebb járóbetegeknek feljutniuk,
mivel már az utca szintjéről is lépcsősor vezetett a bejárati ajtóhoz.

T

Fanni végzett. Az első helyezett, Szlávik Levente meséjét a jelenlévők is meghallgathatták,
mégpedig
Nagy Gabriella tolmácsolásában. Ezt követően a második kategória díjazottjai következtek. Első helyen Simonics Réka, a második helyen Haris Katarína, míg a
harmadik helyen Asztalos
Anna végzett. A különdíjat
Mikulec Amina meséje
kapta. Mindkét kategóriában
az első három helyezett
könyvet, valamint emléklapot

kapott. A díjakat Dobosi Margit, Nagy Gabriella, valamint
az alapiskola igazgatója, Becse Norbert adták át. Záróakkordként a jelenlévők Simonics Réka szavalatát hallhatták.
Másnap a szlovák tannyelvű alapiskola tanulói
számára is megrendezésre
került a meseíró verseny ünnepélyes kiértékelése. A 12
versenyzőből az első kategóriában Nikoleta Kesziová
az első helyen, a második
helyen Rebeka Kovácsová,
míg a harmadik helyen Michal Polerecký végzett. A
második kategória résztvevői már izgatottan várták, ki
lesz a 2013-as év legjobb
meseírója. Első helyen Daniel Virág, második helyen
Sophia Bugányová, míg a
harmadik helyen Viktória Kolodzeiová végzett. Különdíjban részesült Tamara Simonicsová, valamint Letícia
Mrúzová. A helyezésekért
járó díjakat Estera Kádeková, Mária Goriláková, valamint Regina Polerecká adták át.
(miriák)
Holop Ferenc felvételei

Az ebből fakadó nehézségeket az még igazán tetézte, ha mozgásképtelen
beteget kellett az emeletre
juttatni, lévén az ott található sebészeti szakrendelő és röntgen miatt is. A
több évtizedes probléma
megoldásának végére április 26-án hivatalosan is
pont került. Ugyanis ekkor
adták át ünnepélyes keretek között a poliklinika
hátsó bejáratánál kialakított felvonót, melybe akár
egy hordágy is belefér.
Pongrácz Kálmántól, a városi hivatal vezetőjétől
megtudtuk, hogy az önkormányzat saját forrásokból fedezte a 72 ezer
euróba került mű megépítését, mely a liften kívül
tartalmazza az épületen
belüli átalakítási munkálatokat, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő

egészségügyi központhoz felhúzott
épületrész költségeit is. Varga Judit,
a hivatal projektekkel foglalkozó menedzsmentjének
munkatársa még hozzátette, hogy az építkezés,
melyet a helyi Transbeton
Plus cég kivitelezett, tavaly novemberben kezdődött el és idén februárban
fejeződött be, majd egy
későbbi időpontban valósult meg az elkészült épület kifestése. A péntek
kora délután megtartott
felvonóavatón Néveri Sándor polgármester üdvözölte a megjelenteket,
köztük az önkormányzat
több képviselőjét, továbbá
az egészségügyi központ
néhány orvosát és nővé-

rét.
A
z
egészségügyi
központban a röntgent a
dunaszerdahelyi kórház
működteti, melynek igazgatója, Horváth Zoltán jelen volt az ünnepélyes
szalagvágásnál, aminek
kapcsán is bizakodó a
nagymegyeri önkormányzat, hogy a diagnosztikai
osztály gépi berendezésének modernizálására is
majd sor kerít a kórház.
Kovács Zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)
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Börze a Texasnál Madárles-hét a búcsi alapiskolában Lelkészbeiktatás volt Perbetén
Gellér

Á

Kiállítás az iskolában
Keszegfalva

„A múlt megismerése a jövő záloga” címmel kiállítást
rendeztek a helyi Lőrincz Gyula Alapiskolában. Az esemény még nagyobb sikeréhez több községbeli lakos is
csatlakozott, akik féltve őrzött tárgyaikat bocsátották a
szervezők rendelkezésére, hogy a nagyközönség is láthassa, hogyan éltek az emberek évtizedekkel ezelőtt.
A bemutatott tárgyak hűen tükrözték az akkor élt emberek
mindennapjait, tevékenységét, életstílusát. A kiállításnak köszönhetően a tanulók vélhetően megtanulják majd tisztelni
azt, amivel jelenleg rendelkeznek, de nem feledkeznek meg
arról sem, amit az előttük élő emberek alkottak. A bemutató
kapcsán a gyerekek remélhetőleg értékelni tudják a jelent, de
a jövő megismerésében tudniuk kell a múltról is. A kiállítás
megtekintése után Lehocký Milan, a község polgármestere
átadta a teljesen felújított szociális helyiségeket, melyeket
egy sikeres pályázat által sikerült kivitelezni.
-pintFotó: Lőrincz Gyula alapiskola

Már Gútán is

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

Mivel a tanulók részéről
nagy az érdeklődés, minden
évben pályázat útján választották ki azt a 38 gyereket,
akik részt vehetnek a madármegﬁgyeléseken. A pályázatra plakátokat készítettek, fecskefészkeket számláltak, bemutatót tartottak,
és más hasonló feladatokat
oldottak meg a tanulók.
A hét folyamán számos
olyan programot is szerveztek, amelybe az iskola többi
tanulója és a falubeliek is
bekapcsolódtak. Az első napon közös hulladékgyűjtés
volt a községben a Föld
napja alkalmából, majd kiállítás nyílt a tanulók munkáiból. Másnap a Madárles
résztvevői kiránduláson vettek részt a Budai tanösvényen. A kirándulás után
Gúgh János ornitológus tartott előadást „Gólyáink utazása” címmel. A napot Katona Mihály: Búcs madárvilága és érdekes madarai c.
előadásának első része
zárta. A harmadik nap a faluban madármegﬁgyeléssel
indult. Ezt követte Bucz Veronika ornitológus előadása
„Fecskék gyűrűzése és vonulásuk követése” címmel a
Fecskék éve alkalmából.
Kora délután került sor Reisz

Ü

András meteorológus előadására „A megﬁgyeléstől
az előrejelzésig” címmel. Őt
követte Kovács Károly „Égi
vándorok” c. előadása, majd
a napot csillagászati megﬁgyelés zárta. A negyedik
nap újból madármegﬁgyeléssel indult ezúttal az Oláherdőben, majd Sándor
Csaba előadása a ragadozó
madarakról szólt. Az előadás után folytatódott a madármegﬁgyelés a Háromméteresnél és a Kerekfüzesben. Este Nagy László

esztergomi ﬁzikatanár előadására került sor „A Betlehemi csillag” címmel. A negyedik nap befejezését a
résztvevők a Pincesoron helyi amatőr csillagászokkal
töltötték. Az ötödik napot is
madármegﬁgyeléssel kezdték a táborlakók, majd az
alapiskola ebédlőjében Lukács Ágnes vezetésével vetélkedőre került sor. A hatodik Madárles a hét összegzésével és kiértékelésével
ért véget.
Miriák Ferenc
Az AI felvételei

Megalakult a laki ifjúsági csoport
jra van működő ifjúsági csoportja Lakszakállasnak. A kezdeményezésben nagy szerepe
volt a helyi VaLAKik tánccsoportnak. A vegyes
összetételű tánccsoport
átadta a stafétabotot a fiatalabb korosztálynak. Ez
főleg a falu rendezvényein történő szervezkedésben fog majd megnyilvánulni.

Ú

A csoport lényege, hogy
összeszedjék a falu ﬁataljait
és munkára ösztönözzék
őket. Ez a társaság egy nyílt
csoport, ahová szívesen várnak új tagokat. Céljuk, hogy
kialakítsanak egy új közeget, új eseményekkel. Változást szeretnének hozni a
falu életébe, színesebbé varázsolni a falu kulturális

Az ünnepi istentiszteletre teljesen megtelt a 450 főt befogadó perbetei református
templom a komáromi egyházmegyében szolgáló lelkipásztorokkal, a helyi és környékbeli gyülekezetek tagjaival, meghívott vendégekkel
és a családtagokkal. Az alkalom Fazekas László püspök igehirdetésével vette
kezdetét. A püspök igehirdetése után Dobai Sándor, a
komáromi egyházmegye esperese ismertette az előzményeket. 2008 májusában
üresedett meg a perbetei

Anyák napi műsorok
Bátorkeszi

nnepi istentiszteleten
iktatták be április 28án a perbetei református
Egyházközség megválasztott lelkipásztorát Erdélyi
Zoltánt. A gyülekezetben
utoljára ötven évvel ezelőtt volt ilyen alkalom. A
beiktatott lelkipásztor szószékfoglaló igehirdetésében azt mondta, tovább
folytatódik az élményekkel
teli kaland, amely öt évvel
ezelőtt kezdődött Perbetén.

H

prilis utolsó hétvégéjén börzét szerveztek a helyi Csemadok segítségével. Baba-, gyermek- és felnőttruhák, cipők, kiegészítők, játékok közül lehetett választani, bárki jöhetett árulni, és természetesen vásárolni is, akár cserekereskedelem is kialakulhatott. A börze a volt Texas vendéglő
épületében kapott helyet. Kelemen Rozália és Jakab Cecília végig kitartóan vezényelték az egész eseményt. A szervezők által várt nagy érdeklődés sajnos elmaradt, de nem
adják fel, és bíznak benne, hogy ha a közeljövőben hasonló
eseményre kerül sor, akkor talán több érdeklődő is megtiszteli majd jelenlétével a börze területét.
-pint-

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

atodik
alkalommal
rendezték meg a búcsi
Katona Mihály Alapiskolában a diákok körében igen
nagy népszerűségnek örvendő, Madárles elnevezésű rendezvénysorozatot.
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Kováts József Alapiskola igazgatósága szervezésében
a kultúrházban került sor a hagyományos anyák napi
esztrádműsorára. A három és fél órás teltházas műsorban az
édesanyákat, nagymamákat és az érdeklődőket Novák Ferenc iskolaigazgató köszöntötte. A rendezvényen tiszteletét
tette a község polgármestere, Labancz Roland is.
Az esztrádműsort a negyedik osztály mazsorettjeinek és
huszárjainak fellépése nyitotta meg. Ezt követte a 22 műsorszám, amelyben felléptek az iskola tanulói mellett ebben
az évben első alkalommal a községben működő két óvoda
gyermekei is. Az esztrádműsor egész bevételét, 541,69 eurót a községben épülő játszótér építési költségeire ajánlották
fel az oktatási intézmények.
(miriák), A szerző felvételei

A

egyházközségben a szolgálati hely Papp Dániel lelkipásztor nyugdíjba vonulásával. A gyülekezetbe először
Erdélyiné Szuh Adél került
segédlelkészként 2006-ban,
majd egy év múlva – a tanulmányai befejezésével – a
férje is ide kapott kihelyezést
az egyház vezetésétől. Az
eltelt időszak igazolta, hogy
nem hiábavaló a gyülekezetben megtett igyekezete a két
lelkipásztornak - mondta az
esperes, hozzátéve, hogy az
egyházközség ennek alap-

ján az elmúlt évben nyilvánította ki meghívási szándékát, majd az Egyházmegyei
Tanács jóváhagyásával az
egyházközségi közgyűlés is
rábólintott Erdélyi Zoltán lelkipásztor meghívására. Az
esperes az egyházközség
pecsétjének és a templom
kulcsának az átadásával és
az első zsoltár szavaival:
„Boldog ember az, aki az Úr
törvényében gyönyörködik“
hivatalosan is beiktatta tisztségébe a megválasztott lelkipásztort. Reformata.sk

A „Tisztítsuk ki Bátorkeszit!” akció sikere

Csicsó
község önkormányzata
szervezésével került sor
az anyák napi kézműves foglalkozásra a helyi kúltúrházban. A gyerekek sajátkezűleg
készíthettek ajándékokat az
édesanyáknak. A délutáni
kézműves foglalkozás a szervezők örömére ismét sikert
aratott, a gyermekek és a szülők körében egyaránt. -kh-

A

Dunamocs

Tisztítsuk meg a Duna mentét projekt keretén belül, Bátorkeszi községben is megszervezték a faluszépítési és takarítási programot.

A

z önkormányzat mellett működő kulturális bizottság, valamint a helyi alapiskola és az óvoda közös rendezésében került sor az anyák napi műsorra a kultúrházban. Vasas
Renáta pedagógusnő köszöntötte a megjelent édesanyákat,
nagymamákat, valamint a község polgármesterét, Banai
Tóth Pált. Ezt követte a helyi óvoda és alapiskola tanulóinak
anyák napi kultúrműsora.
(miriák), a szerző felvétele

A

Az akcióba közel 100 lakos és 350 helyi
alap- és középiskolás kapcsolódott be. A
hangulatos délelőttön együtt dolgozott ﬁatal és idősebb azért a közös célért, hogy
Bátorkeszi utcáit és külső területeit ne csúfítsa a felhalmozódott szemét.
(miriák), Bóna Tamás felvétele

97 éves Komáromfüss legidősebb embere
tősgyökeres,
füssi
születésű
Horváth
László a napokban töltötte
be 97. életévét.

A

életét, elsősorban a ﬁatalok
körében. Első, bemutatkozó
eseményük a Szeretet-kút
megálmodása volt, amit sikeresen megvalósítottak. A
kutat lakatok díszítik, melyek
a szeretet szimbólumai. A
csoport tagjai: Tóth Enikő,

Barthalos Andrea, Vajlik Zoltán, Kardos Péter, Kováč
Dávid, Filipský Erik, Végh
Ervin, Kosár Áron, Ölös Karolina, Petróczi Krisztina,
Krnčan Patrícia és Bóka
Szabina.
Kép és szöveg: -pint-

Komáromfüss legidősebb
embere hosszú éveken keresztül ácsmesterként dolgozott. Laci bácsi valódi
ezermester volt, így ismerték a környéken. Számára
mindegy volt, hogy fával
avagy vassal dolgozott,
mindkettőhöz nagy szakértelemmel nyúlt. A vígkedélyű, mindig mosolygós, humoros, vicces ember idős
korára is megtartotta ezeket
a pozitív tulajdonságait. Laci
bácsi a régi időkben egy akkortájt népszerű zenekar
tagjaként is tevékenykedett,
mellyel a környékbeli embereket szórakoztatták. A ze-

Szentpéter
Kossányi József Alapiskola és Óvoda tanulói, sokéves
hagyományokhoz hűen, idén is köszöntötték az édesanyákat május első vasárnapján. Az eseményt Bukovszky
János iskolaigazgató beszéde nyitotta meg, majd Jobbágy
József polgármester köszöntötte az édesanyákat. A beszédek után az iskola tanulói színvonalas műsorral kedveskedtek a jelen lévő édesanyáknak, akikkel a kultúrház színültig
megtelt. A műsor között volt tánc, vicces jelent, zenés műsor és szavalat is. Az egyes műsorszámok között az átmenetet zongorajátékkal színesítették az iskola tanulói. A műsor legvégén az alsó tagozatosok virággal köszöntötték az
édesanyákat.
(miriák), Bóna Dénes felvétele

A

nekaron belül fontos szerepet töltött be, ő volt a cimbalmos. Azonkívül tagja volt
a faluban működő nyugdíjasklubnak is. Nyugállományba vonulása után otthoni környezetben töltötte
mindennapjait, mígnem ké-

sőbb betegsége folytán három évvel ezelőtt elkerült
szülőfalujából a komáromi
Oázis idősek otthonába,
ahol magas kora ellenére viszonylag jó egészségnek örvend.
-pintFotó: Farkas Károly
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A szépség harmóniája

Mikrorégió sportnap

Komárom

Csallóközaranyos

Komáromi Napok egyik rendezvénye volt a Szabadidőközpontban lebonyolított fodrász- és kozmetikus verseny. Közel százan voltak kíváncsiak az eseményre, melyen 13 kozmetikus és 12 fodrász mérte öszsze tudását. A hattagú zsűri sorra szemrevételezte az alkotásokat.
A kozmetikusok versenyében
a riói karnevál hangulatát kellett megidézni, sőt feladatként
még ráadásul a női szépséget
kiemelő látványsmink készítése is rájuk hárult. A kozmetikus „párbajt” végül Horváth
Boglárka nyerte a gútai magyar tannyelvű Magán Szakközépiskolából. Második lett
Mester Angelika, ugyancsak
az említett iskolából, míg a
harmadik helyet Iveta Kovácsová szerezte meg, aki a
komáromi Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanulója.
A fodrászok versenyén a hajfonás volt a versenyfeladat, valamint a hajfonással díszített alkalmi frizura elkészítése. Az
első helyen Kurdi Szabina végzett, aki a bátorkeszi Magán
Szakközépiskola tanulója. Második helyen végzett Téglás
Lúcia (Schola Privata Gutaiensis), a harmadik hely boldog tulajdonosa pedig Lelóczky Patrícia lett a bátorkeszi Magán
Szakközépiskolából.
A negyedik alkalommal megrendezett „A szépség harmóniája“ elnevezésű verseny főszervezője Bajkai Eszter volt.
Kép és szöveg: -pint-

vi rendszerességgel
rendezik meg a községek közötti sportnapot 5
falu: Csallóközaranyos,
Ekel, Megyercs, Keszegfalva és Tany részvételével. Idén Aranyoson volt a
sor, így szombaton újra
megmérettették magukat
a kisrégió községei.

A

EZÜSTÉRMES
az iparisták filmje
komáromi Ipari Szakközépiskolában egy jó
ötlet nyomán érdekes kezdeményezés indult az idei
tanév szeptemberében. A
lelkes diákcsapat PaedDr.
Vargová
Marcela
és
Szajkó Péter mérnök vezetésével létrehozták a Tower TV elnevezésű iskolai
televízióadást.

A

Kezdetben még nem is sejtették, hogy milyen igényes,
komoly munka vár rájuk.
Több hónapig tartó, megfeszített munka után márciusban lehetőséget kaptak,
hogy benevezzenek a Cinema elnevezésű, amatőr ﬁl-

mek versenyébe. A sok jó ötlet és a szorgalmas munka
meghozta gyümölcsét, elkészült a ﬁlm, melynek témája
Cyrill és Metód megérkezésének 1150. évfordulója a
Morva Birodalom területére.
A verseny kerületi fordulóján
az iparista tévé-stáb az előkelő második helyet szerezte
meg. Az ifjú ﬁlmesek nagy
lelkesedéssel készülnek az
országos megmérettetésre.
A két „sereghajtónak“ Varga tanárnőnek és Szajkó
tanár úrnak –, valamint a tehetséges csapatnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk.
PaedDr. Tóth Katalin

DELTA

É

Már kora reggel a gyermek
horgászversennyel indult a
nap, melyet a Kakal-tónál
rendeztek. A háromórás
„pecaviadalt”, mely során
több mint 100 kiló halat sikerült kiemelni a 32 versenyzőnek, az aranyosi Domonkos István nyerte, megelőzve a második helyezett
ekeli Venth Józsefet, valamint a harmadik helyezett
megyercsi Szabó Arnoldot.
A horgászcsatával egyidőben kezdődött a 3500 méteres futás a fölaranyosi telep bejáratától egészen a
focipályáig. Fél tíztől kidobójáték, népies nevén a
döngető izgalmas jelenetei
zajlottak az aszfaltpályán.
Ebben a versenyszámban
Ekel gárdája bizonyult a
legjobbnak, a megyercsi, az
aranyosi és a keszegfalvai
csapatok előtt. A sportnap
az ügyességi versennyel
folytatódott, melyben az
alsó tagozatos diákok vettek részt. Itt 8 verseny-

számban kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. A
legügyesebbek az aranyosiak lettek, akik 29 pontot
gyűjtöttek össze a párbajok
során. Második lett Megyercs csapata 27, a harmadik helyen holtverseny
alakult ki Keszegfalva és
Ekel között 18 ponttal, míg
a negyedik Tany 14 pontot
kasszírozott be.
Délután a kultúrműsorban
minden falu egy-egy csoportja mutatta be tehetségét.

Így a nézők láthatták és hallhatták a megyercsi óvodások modern táncát, az ekeli
ﬁatalok énekszámait, a tanyi
Simi Dance Club produkcióját, és az ugyancsak tanyi
Lila akác éneklőcsoportot. A
továbbiakban felléptek még
a helyi Pom-pom lányok és a
CoolClub társulat énekesei.
Jövőre Ekel rendezi meg a
hetedik Mikrorégió sportnapot.
Kép és szöveg:
-pint-

A tanulók anyanyelvi tanárral tanultak
Marcelháza
helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói szeretik az angol nyelvet.
Nagy örömükre szolgál, hogy immáron
ötödik alkalommal került sor az iskolában
az Intenzív angol nyelvi hét c. program
megszervezésére.

A

„Tizenhat tanuló várta nagy izgalommal az
anyanyelvi tanár érkezését az iskola multifunkciós könyvtártermében, ahol egy héten
keresztül az angol nyelv szépségeit ismerhették meg és gyakorolhatták David Schoﬁeld anyanyelvi tanár segítségével, aki Liverpoolból érkezett.
Megkezdődött a munka, amely igazán haté-

kony és színes volt. Rengeteg téma került
szóba a tanulás folyamán, amely ugyan a
hagyományos tanítási folyamatban is érintve
van, de egy szabadabb légkörű, kevésbé
korlátozott keretek közötti órán sokkal hatékonyabban lehet elsajátíttatni a gyerekekkel
egy-egy új szót, egy-egy mondatformát” –
nyilatkozta lapunknak Gergely Henrietta pedagógusnő, a nyelvi hét főszervezője.
Gyorsan elszaladt a hét, a gyerekek teljesítménye értékelésre került, és az elvégzett
munkáért bizonyítvány is járt. Nagy örömmel
és büszkén vették át a hivatalos okiratokat,
és már tervezgették is a következő, júniusi
angol nyelvi hetet.
(miriák)
A felvételeket Gergely Henrietta készítette
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Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei Fesztivál - 2013
Falusi szinten meglehetősen merész és szokatlan vállalkozásnak tűnt,
amikor a Csemadok naszvadi alapszervezete 2009 júniusában megszervezte Naszvadon a Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Fesztivál első évfolyamát. Az első évfolyam sikere után a szervezők az elmúlt
esztendőkben már versenyszerűen hirdetik meg a seregszemle egy-egy
évfolyamát, minden esztendőben konkrét tematikával. S ami ennél is biztatóbb a rendezvény jövőjét illetően, hogy vannak biztató visszajelzéseink Európa jó néhány országából, az Egyesült Államokból, sőt az afrikai
földrészről és Ausztráliából is.
2013-ban már 5. alkalommal kerül megrendezésre a Tűzvirág - Művészetek Hete. A fesztivált 10 naposra tervezték még az elején, ezen a szokáson nem szeretnének változtatni, így május 31-én kezdődik és a következő hétvégén, 2013. június 9-én lesz a záróünnepség.
A zománcművészeti seregszemle mellett a második pillére a rendezvénysorozatnak a seregszemle második évfolyamától az azzal párhuzamosan megrendezésre kerülő Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium,
melynek keretében évente egyre több képzőművész töltsön el több-kevesebb napot alkotó munkával Naszvadon. Az alkotótábor persze már
nem csupán a zománcművészethez kötődik, hanem a zománcosok mellett festők, szobrászok, fafaragók, textilesek és üvegművészek is részesei lehetnek a rendezvénynek. Jelentős változás állt be, éppen a szimpóziumot illetően a 2011-es esztendőben. A szervezők elképzeléseinek
és szándékának megfelelően Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola néven folytatja a jövőben ténykedését.
Az elmúlt évben második alkalommal nyitotta meg kapuit a kézművesek
vására. Az égiek nem voltak kegyesek a vásározókkal, szinte megállás
nélkül esett az eső, ami természetesen rányomta bélyegét az egész rendezvényre. A két naposra tervezett Kézművesek vására Borok és Pálinkák udvarával és a Naszvadi Könyvpiaccal is kibővült. Sajnos a szombatra
tervezett programok itt is részben elmaradtak. Vasárnap már kegyesebb
volt az idő, így lehetőség nyílt arra, hogy a közel 70 kézműves portékáit
megtekinthesse a nagyközönség és esetleg vásároljon is. Mindennek ellenére elmondható, hogy a körülményeket ﬁgyelembe véve sikeresen
zárult a 2. alkalommal megrendezett Tűzvirág Nemzetközi Kézművesek
Vására.

Igazgatói posztra kiírt pályázat
Madar község polgármestere az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatról szóló 596/2003-as Tt. számú törvény 4§-a 1. bekezdése, valamint a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003-as Tt.
számú törvény 5§-a és a későbbi hatályos rendeletek értelmében
pályázatot hirdet a Madari, 359 hsz. alatti Édes Gergely Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola, 946 33 Modrany
igazgatói tisztségének betöltésére.
Képesítési feltételek és egyéb
követelmények:
1. Főiskolai végzettség II. foka az
alapiskolák pedagógusai részére az SZK Oktatásügyi Minisztériuma pedagógiai képesítésre vonatkozó, 41/1996 Tt.
számú rendelete értelmében
2. Legalább 5 év pedagógiai
gyakorlat
3. I. fokú minősítő vizsga, vagy
annak megfelelő más vizsga
4. Szervezési és vezetői képesség
5. Feddhetetlenség
6. A szlovák nyelv hivatalos
szinten való használata
7. Funkciós képesítés megszerzése - legkésőbb a tisztség betöltésének kezdetétől számított
3 éven belül.
Benyújtandó iratok jegyzéke:
1. Írásbeli jelentkezés a pályázatra
2. Iskolai végzettséget és pedagógiai gyakorlatot igazoló
hitelesített okmányok fénymásolata, és becsületbeli nyilatkozat a dokumentumok
hitelességéről
3. Becsületbeli nyilatkozat
a pedagógiai gyakorlatról

4. Erkölcsi bizonyítvány
(3 hónapnál nem régebbi)
5. Szakmai önéletrajz
6. A jelentkező írásbeli javaslata
az alapiskola további fejlesztésére (maximum 2 oldal, A4-es
formátum)
7. A pályázó írásos beleegyezése
személyi adatainak felhasználásába a pályázat elbírálásának
céljából a 428/2002 Tt. számú
törvény 7§-a 1. és 2. bek. és a
későbbi előírások értelmében.
Jelentkezésüket lezárt borítékban
postán a községi hivatal címére
küldhetik (Obecný úrad Modrany,
č. 337, 946 33 Modrany) legkésőbb
május 31-én 12.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: "Výberové
konanie". A postai bélyegző dátuma a döntő.
Azokat a pályázókat, akik eleget
tesznek a pályázati feltételeknek,
írásban értesítjük a meghallgatás időpontjáról – legkésőbb
7 nappal a meghallgatás előtt.
További információk: Községi Hivatal, Madar, tel.: 035/7858 040,
035/7858 041.
Édes Štefan,
a község polgármestere

A tíznapos, két hétvégét magába foglaló rendezvénysorozat tartalma a művészetek különböző ágazatairól szól, és vonzáskörzete nemcsak a környező
települések határaival azonos, hanem úgy egész Szlovákiából, mint külföldi
országokból egyaránt érkeznek szereplők és látogatók a rendezvényre.
A rendezvény keretén belül a Művelődési Központ udvarán felállított sörsátor nagyszínpadán esténként könnyűzenei koncertek, musicalek kerülnek bemutatásra. A válogatásnál nagy ﬁgyelem fordítva arra, hogy
évente minél több nemzetiségű zenész lépjen a közönség elé, mindamellett, hogy a főműsorok általában ismert, proﬁ zenekarok, zenészek,
énekesek meghívásával vannak biztosítva.
Teljességében a 10 napos rendezvényen szinte minden érdeklődő megtalálhatja a számára legjobb szórakozási lehetőséget és sok érdekes újdonsággal ismerkedhet meg, legyen az a zene vagy a képzőművészet világából való.
Belépőjegyek egységáron 18 euróért elővételben is megvásárolhatók, ami
a rendezvény minden napjára feljogosítja a látogatót a műsorokon való
részvételre és még egy sorsoláson is részt vesz. A nyeremény: 1 hét félpanzióval, min. 3 csillagos szállodában, 2 fő részére, Magyarország legközkedveltebb üdülőjében, Hajdúszoboszlón.
A rendezvényről bővebb információkat az info@csemadoknaszvad.sk" E-mail címen magyar, szlovák, ill. angol nyelven, www.tuzvirag.sk, ill. www.csemadoknaszvad.sk-n kaphatnak.
(miriák)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
STAROSTA OBCE MODRANY v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vypisuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským
Modrany, Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Madar,
Modrany 359, 946 33 Modrany.
ako 3 mesiace
Kvaliﬁkačné predpoklady a iné
5. Profesijný životopis
požiadavky:
1. Vysokoškolské vzdelanie II. 6. Návrh koncepcie a rozvoja školy
(maximálne 2 strany A4)
stupňa pre základné školy v
zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 7. Písomný súhlas uchádzača na
spracovanie osobných údajov
41/1996 Z.z. o odbornej pedagopodľa §7 ods. 1 a 2 zákona č.
gickej spôsobilosti v znení ne428/2002 Z.z. o ochrane osobskorších zmien
ných údajov v znení neskorších
2. Päť rokov pedagogickej praxe
predpisov.
3. I. kvaliﬁkačná skúška, alebo jej
Prihlášku a ďalšie požadované donáhrada
4. Organizačné a riadiace schop- klady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výbenosti
rové konanie“ najneskôr do 31. mája
5. Občianska bezúhonnosť
6. Spôsobilosť používať slovenský 2013 na adresu do 12.00 hod:
Obecný úrad č. 337 946 33 Mojazyk v úradnom styku
7. Funkčné vzdelávanie - ukončiť drany.
najneskôr do troch rokov od usta- Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke.
novenia do funkcie.
Zoznam požadovaných dokla- Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádov:
1. Prihláška do výberového konania dzačom oznámený najneskôr 7
2. Fotokópie dokladov o dosiahnu- dní pred jeho začiatkom.
tom vzdelaní a čestné vyhlásenie
Ďalšie informácie: Obecný úrad Moo ich pravosti
3. Čestné vyhlásenie uchádzača o drany, tel: 035/7858 040, 035/7858
041.
pedagogickej praxi
Štefan Édes, starosta obce
4. Vypis z registra trestov nie starší
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Vízszerelő - szerelés,
szerviz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

MegeMlékezés
„virágos temető sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Már nem dobban családjáért,
Messze vitted istenem.
gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked.
emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, Te is élsz velünk.”
Fájó szívvel emlékezünk 2013. május 16-án,
halálának 4. évfordulóján
simonek istvánra komáromban.
emlékét őrző: felesége, lánya, ﬁa családjaikkal
és testvére családjával.

• Szabadföldi paprika palánta (csemege, fűszer) és
nagyvirágú krizantém palánta eladó Cserháton. Tel.:
0902 302 742, 0914 224 677.
• Új FITNESZTEREM nyílt
Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská sporiteľňa). Tel.:
0949760860. Nyitvatartás naponta: 9-12 14-21óráig. www.
orbis-hurbanovo.eoldal.hu
• 2013. 6. 8-án indul kirándulás Gödöllőre. Program:
kastélylátogatás, a Csárdáskirálynő c. operett megtekintése. Ár: 33 €/fő. Infó: 0918
697 959. www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym
za poslednú rozlúčku s našim drahým

Prof. Doc. ing. Jiří Jež, Csc.
z komárna.
za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakuje:
Smútiaca rodina.

MegeMlékezés
„Elmúlt egy fájó év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk, hiányzol örökké.
Felnézünk az égre, ott látunk egy fénylő csillagot.
Szívünket fájdalom szorítja, Anyu, ugye Te vagy ott?
Ott ragyogsz fent, s vigyázol ránk,
Úgy hiányzol nekünk, Édesanyánk.“
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk május 11-én,
halálának 1. évfordulóján
Heszki erzsébetre Megyercsen.
emlékét örökké őrző:
lányai Erzsébet, Magdaléna és Márta.

MegeMlékezés
„Valakit várni, aki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön-örökké.”
soha el nem múló szeretettel
emlékezünk május 17-én, halálának
5. évfordulóján a drága férjre,
édesapára, nagyapára, sógorra és testvérre

Tánczos gáborra
komáromban.
emlékét örökké őrzik: felesége, lánya családjával
és két testvére Sándor és Erzsébet családjaikkal.
3-napos kirándulás a
debreceni virágfesztiválra, pihenéssel Hajdúszoboszlón. Szállás, félpanzió, utazás, mindöszsze 139 €/fő. Infó: 0918
697 959, www.orbis-hurbanovo. eoldal.hu.

Otthonról végezhető munka, egyszerű, könnyű, jó
kereset, szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra, független munkaidő.
Jelentkezni lehet a homejob@gmail.com email címen.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• 2013. 5. 18-án indul kirándulás Lednice-Valtice-be. Program: kastélylátogatás, hajózás
a Minaretbe. Ár: 20 €/fő. Infó:
0918 697 959. www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
Sportolóknak, iskolások-

nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Hűtők és fagyasztók javítása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.:0905 666
838.
• Költöztetést és szállítást
vállalok 1.500 kg-ig a Komáromi járásban. Tel.: 0915 703
953.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Eladó 3-szobás lakás Nemesócsán, garázzsal, kerttel. Tel.: 0904 196 886.

DELTA

• Eladó 3-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0907 402 164.
• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768.
• Kiadó 3-szobás lakás földszinten, a VII-es lakótelepen. Tel.: 0905 305 978.
• Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, vállalkozóknak és nyugdíjasoknak.
Hívjon. Tel.: 0903 429 427.
• Kiadó vagy eladó 27 m2
üzlet, irodahelyiség a J.Garden épületében (Lodná ul.).
Ár: 200 € + villany. Tel.:
0905 373 338.
Idősek gondozását, nappali ellátását (bevásárlás,
főzés, takarítás) vállalom.
Akkreditált ápolói kurzussal rendelkezem. Tel.:
0917 390 985.
• Kúpim byt VOV pred rekonštrukciou o rozlohe 70100 m2, svoje ponuky posielajte na email: gdubovicky@gmail.com s telefónnym číslom.
• Eladó az abai szőlőhegyen
10 ár szőlő, borházzal. Eladó fehérbor 1 €/l. Tel.:
0907 707 681.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása. Egyszeri és rendszeres karbantartás. Kerítések és kapuk újrafestése.
Tel.: 0944 220 957.
• 2013. 6. 15-én indul kirándulás Baden-be. Program:
Badeni rózsafesztivál, laxenburgi Sisi kastély. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu
Eladó építkezésre alkalmas telek 6-7 ár, Gúta
központjában. Tel.:0905
909 580, 0908 858 024.

• Eladó fagyasztóláda 80 €,
villany varrógép 30 €, villany
gabonadaráló 20 €, szőlődaráló, prés, 50 literes boros
üvegek kosárral 50 €, rácsos
gyerekágy 10 €. Tel.: 0908
343 937.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Prenajmem 3-izbový byt na
Košickej ulici. Tel.: 0908 722
617.
• Eladó 2-szobás részben
felújtott lakás a Vnútorná
Okružnán (Len. sady). Tel.:
0944 428 099.
• Eladók dominant tojó jércék 3,55 €/darab, szükség
esetén házhoz szállítás. Tel.:
0948 077 891, 0903 130 168.
• Erdélyi utat szervezünk
Csíksomlyóra, május 16-20.
Tel.: 0918 515 896.
• Prenajmem garzónku na
Damjanichovej. Tel.: 0905
912 553.
• Gyerekgondozást vállalok.
Tel.: 0915 267 413.
• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán az Iskola utcán. Tel.:
0908 192 875.

Anyagi gondjai
vannak?
Nem tudja,
hogyan
tovább?
Hívjon –
mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

2013. május 13.
Első fotóm

Gyorskölcsönök
24
órán belül. Tel.: 0907
452 538.
• A Komáromi járásban
szántóföldet vennék. Tel.:
0905 435 145.
• Albérletet keresek Gútán,
2-szobás lakást. Tel.: 0949
250 177.
• Kölcsönök! Készpénzre van
szüksége? Gyors ügyintézés,
azonnali hitelelbírálás. Cím:
Župná 14., Komárom (Allianz
épületében, 1. emelet, 210es ajtó. Tel.: 0907 452 538.
Proﬁ Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakállas, Nagykeszi. www.proﬁcredit.sk.
Pracujem ako viazaný ﬁnančný agent pre spoločnosť Proﬁ Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006.

18. mája oslavuje 2. narodeniny

viktória klimčík

Szolgay Balázs
Ógyalla
(3050/50)

Legolcsóbb takarítás és
teppezés a KN járásban.
Vállalunk még: festést és
mázolást. Tel.: 0908 774
635, 0940 847 779.
• Olcsón eladó babakocsi,
autósülés, kislányruhák, etetőszék, járóka, görkorcsolya,
gyerekülés biciklire – hátsó.
Akkumulátoros autó, hintaló.
Érdeklődni lehet a 0907 593
875 számon.
• Eladó 50 méter hegesztőslág autogénhez + pisztoly és
fejek, 10 kg-os és 2 kg-os gázpalack, valamint 4 db téligumi
Felíciára. Tel.: 0907 486 768.
• Kirándulás: Rám-szakadék
– Pilis. Pihenés a Dunakanyarban, ár: 15 €/fő. Info:
0948 262 144. www.orbishurbanovo.eoldal.hu.
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Fotó: Böröczky József

12

Kis Botond
Komáromfüss
(3100/48)
• Kiadó garzon a Dunajské
nábrežie-n. Érdeklődni telefonon lehet a 0908 775
673-as számon.
• Eladó Marcelházán a Fő
úton, 3-szobás családi ház,
110 m2 nagy kerttel és garázzsal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0915 880 951.
Elektro TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
Plazma-készülékek gyors
és megbízható javítását
vállalom.
• Hľadáme ľudí na telefonovanie do kancelárie, KN.
Tel.: 0948 441 249.
• Óvónő gyermekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Eladó férﬁ kerékpár Gútán.
Tel.: 0908 589 398.
• Eladó Opel Corsa, gy.év.:
1995. Tel.: 0908 589 398.
• Kiadó másfél szobás berendezett lakás Ógyallán.
Tel.: 0902 841 761.

Czanik Márk és Máté
Komárom – Cserhát
(2750/48 – 2800/49)
ÚJSZÜLÖTTEK:
Rigó Amira (Keszegfalva); Lakatoš Brendon (Ógyalla);
Szeder András (Komárom); Vida Roderik (Komárom);
Szabó Ádám (Hetény); Dékány Konrád (Szőgyén); Szolgay
Balázs (Ógyalla); Kis Botond (Komáromfüss); Žigó Gábor
(Ógyalla); Czanik Márk és Czanik Máté (Komárom - Cserhát); Nagy Leon (Párkány); Slatinová Loriana (Dulovce);
Mezei Miranda (Komárom)
ELHUNyTAK:
Knyazsik Irén (85) Komárom; Könyvesová Irena (87) Komárom; Stevko Sándorné Szabó Katalin (69) Komárom; Alföldi Mária (82) Csallóközaranyos; Gál František (72) Komárom
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Orosz Örs (Dunamocs) és Cséfalvay Judit (Dunaszerdahely)

v komárne.
veľmi veľa krásnych dníčkov
a ešte viac splnených sníčkov
prajeme k tvojim narodeninám:
tato, mama, brat, babka
a dedko.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Május 12-én ünnepelte 8. születésnapját

salma Barbara
Csallóközaranyoson.
e szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak:
anya, apa, bátyád Imi,
aranyosi mama, Saja, füssi
mama és köriék.
„Az életet véges-végig együtt kell leélni,
Úgy válik el, mit ér a nő és a férﬁ.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
A szerelem dal, melyet együtt kell megírni.”
Májusban ünneplik
házasságkötésük 50. évfordulóját

szabó Dénes és neje szabó erzsébet
• Kiadó 3-szobás lakás a Víz
utcán. Tel.: 0915 220 568.
• Eladó családi ház Megyercsen, hsz. 55. Tel.: 0915 701
769.
• Eladó családi ház Aranyoson. Tel.: 0903 253 282.
• Skúsená opatrovateľka
hľadá prácu v KN a v Kolárove. Tel.: 0949 701 377.
• Gond van a kútjával? Segítek fúrástól szerelésig. Tel.:
0908 089 360.
• Eladó jó áron kis és nagy
mélyhűtő. Tel.: 0905 254
372.
• Kiadó 3-szobás lakás a
Biskupa Királya utcában,
Magio internet, olcsón. Tel.:
0905 160 937.
• Kiadó Gúta központjában,
4-szobás lakás családi házban. Tel.: 0905 847 531.
Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

Cseréptetők, pala- és lapostetők (eternit), pléhtetők bontás nélküli felújítása, szigetelése és hőszigetelése garanciával.
Ereszcsatornák, kőművesmunkák. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. www. xolarinfo.sk. 0908 209 655.
• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után, ár:
60 €. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó kerti mázsa, 200 kgig + súlyok, ár: 60 €. Tel.:
0905 847 531.
• Eladó 3-szobás 73 m2-es
átépített lakás a Damjanich
utcában. Tel.: 0905 230 373.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, proﬁ kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
Autóalkatrészek forgalmazása, autólízingek. Tel.:
0919 195 007.
• Kiadó hosszú távra garázs a
belvárosban, közel a Belső körúthoz. KN. Tel.: 0905 640 957.
• Vennék 2-szobás lakást
Komáromban. Tel.: 0907 568
288.
Erdélyi nagykörút. Minden, amit látni kell! 2013.
8. 5-8. 11, 7 napos kirándulás, ár: 235 €/fő, szállással, utazással, félpanzióval. Infó: 0918 697
959, www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.

(szül. Markovics)
komáromban.
e szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak és hosszú boldog életet
kívánnak gyermekeik családjaikkal.
• Csempézést, külső szigetelést, kőművesmunkát vállalok. Tel.: 0917 174 588.
• Eladó térkő, betonkerítés,
betonoszlopok, betonkalapok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó Renault Clio 1,5 Dci,
magas felszereltséggel, STK
4.2014, KN. Tel.: 0908 442 691.
• Avon – regisztráció, kedvezmény, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• Eladó szürke-fekete Nania
autósülés 0-13 kg, 15 €. Tel.:
0917 417 727.
Zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor
• Eladók 130-kg-os hízósertések. Tel.: 0915 600 652.
• Eladó erkélyes, szobakonyhás lakás a Cseh utcában. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 4 db alufelni, nyári
gumikkal 195/50 R15, 4 lyukkal. Tel.: 0907 167 096.
• Kešovka – készpénzkölcsön, csak Komárno. Tel.:
0948 710 719.

• Kimagasló kereseti lehetőség bárkinek. Tel.: 0903 783
477, mgyuri13@gmail.com.
• Május végén hemsir. kismalacok eladók, ár 60 €/db.
Tel.: 0908 779 897.
• Predám invalidný detský
kočík. Tel.: 0903 124 552.
• Predám mechanický písací
stroj. Tel.: 0903 124 552.
Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.
• Predám elektrický písací
stroj. Tel.: 0903 124 552.
• Eladók leválasztott vietnami kismalacok, 20 €-tól.
Tel.: 0902 040 372.
• Eladó garzon Komáromban
közel a városközponthoz.
Tel.: 0908 403 590.
• Upratovací servis prijme
ženy (aj dôchodkyne) na upratovacie práce do OC NAYKomárno. Práca na dohodu (+
víkendy). Tel.: 0914 355 714.
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HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Čitateľský list

Na SPŠ v Komárne sa stavali mosty
aujímavým podujatím
tohtoročných Komárňanských dní bola súťaž v
stavaní mostov, ktorá sa
uskutočnila 26. apríla 2013
na Strednej priemyselnej
škole.

Z

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

Vyhlásili sme ju v dvoch kategóriách: Kategória A –
vyhotovenie mosta z cestoviny a Kategória B – vyhotovenie mosta zo špajdlí. Do
súťaže sa mohli prihlásiť študenti SPŠ v Komárne, ale
propagovali sme ju aj na ostatných stredných školách
regiónu.
Materiálom na stavbu mosta
mohla byť iba cestovina dos-

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László - európa udvar - Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk
"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

tupná v obchode alebo
špajdľa. Tento „stavebný“
materiál mohol byť pospájaný ľubovoľným lepidlom.
Lepidlo bolo možné aplikovať len na koncoch a uzlových bodoch elementov.
Maximálna váha mosta nesmela presiahnuť 1000 g. O
umiestnení súťažiacich rozhodovala výhradne únosnosť
mosta, ktorá bola stanovená
lomovou skúškou.
Do tohto ročníka súťaže bol
prihlásený 1 most z cestoviny a 11 mostov zo špajdlí.
Okrem študentov z SPŠ Komárno sa súťaže zúčastnili
aj študenti SPŠ Hurbanovo a
SOŠ zo Štúrova.

Most z cestoviny, dielo Gábora Sidóa (4.C, SPŠ KN) a
Ivána Molnára (SPŠS Hurbanovo), vydržal zaťaženie
37 kíl. V kategórii most zo
špajdlí zvíťazili Róbert Jerábek (4.E SPŠ KN) a Tamás
Barics (4.E SPŠ KN), ich
most do lomu vydržal 138
kg. Súťaže sa zúčastnil aj
vysokoškolský študent Zoltán Szórád (víťaz minuloročnej súťaže), ktorého most bol
mimoriadne odolný, veď
uniesol až 355 kg zaťaženia!
Porota ohodnotila tento
výkon zvláštnym ocenením.
Víťazom a aj účastníkom súťaže gratulujeme!
Pinke Péter

Predpoveď počasia 13. 05. 2013 - 19. 05. 2013
V pondelok 13. 5. predpokladám v našom
regióne celkom pekne, zrána dosť chladno,
cez deň polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8 C
̊ , denná teplota od + 17
do + 19 ̊ C. Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.
V utorok 14. 5. predpokladám v našom regióne podobne ako v pondelok, zrána
chladno, cez deň polojasno, oteplenie a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7 ̊ C,
denná teplota od + 21 do + 23 C
̊ . Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 15. 5. predpokladám v našom regióne veľmi pekne, jasno alebo len malú kopovitá oblačnosť a bez zrážok. Nočná teplota od + 9 do + 11 C
̊ , cez deň od + 24 do
+ 26 ̊C. Čerstvý JV vietor do 8 - 10 m/s.
Vo štvrtok 16. 5. predpokladám v našom
regióne vcelku letný deň, oblačno, popoludní pri zväčšenej oblačnosti možnosť prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od + 11 do + 13 C
̊ , cez deň od + 25
do + 27 ̊ C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.
V piatok 17. 5. predpokladám v našom re-

gióne už veľmi premenlivo, oblačno, počas
dňa veľkú kopovitú oblačnosť a miestami
prehánky, možnosť aj búrok. Množstvo
vlahy do 5 mm, pri búrkach aj viac. Nočná
teplota od + 14 do + 16 C
̊ , denná teplota od
+ 25 do + 27 C
̊ . Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
( od 7 – 14 km/h.)
V sobotu 18. 5. predpokladám v našom regióne podobne ako v piatok, veľkú oblačnosť
až zamračené s dažďom, možnosť aj búrok.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota od
+ 14 do + 16 ̊C, denná teplota od + 25 do
+ 27 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 19. 5. predpokladám v našom regióne ochladenie, veľkú oblačnosť až zamračené a občasný dážď. Množstvo vlahy
do 6 mm. Nočná teplota od + 14 do + 16 C
̊ ,
cez deň od + 20 do + 22 C
̊ . Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam dosť chladné a
daždivé počasie.
Dr. Meteo

13. mája 2013

Vörös Attila
+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk
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Pomôžme deťom z Ugandy Na kraji strieborní,
v rámci Slovenska piati
bezpečne sa napiť

tudenti štvrtého ročníka SPŠ v Komárne Dávid Bartalos a Attila Kamocsai sa v dňoch od 25. apríla
2013 do 27. apríla 2013 zúčastnili na celoštátnom kole
súťaže SOČ v odbore strojárstvo, hutníctvo a doprava,
ktoré sa konalo v Nových Zámkoch.

Š

retí májový týždeň od 13. do 19. mája
2013 bude už po deviaty raz patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého
gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Výťažok z nej tentokrát poputuje
deťom z dvoch regiónov africkej Ugandy.
Slováci majú šancu pomôcť deťom zabezpečiť lepší prístup k bezpečnej pitnej
vode a naučiť ich základom hygieny. Tento
špeciálny slovenský projekt pre Ugandu
je možné podporiť dobrovoľným príspevkom do očíslovanej pokladničky UNICEF v uliciach alebo zaslaním prázdnej
SMS v hodnote 2 eurá na číslo 844.

T

Právo účasti si vybojovali ako víťazi krajského kola SOČ v
Nitre, kde obsadili 2. miesto s postupom na celoštátne kolo.
To sa nieslo v znamení prehliadok a obhajoby prác. Študenti
predstavili vlastný návrh, konštrukciu a výrobu trojkolky. V silnej konkurencii 16 prác chlapci obsadili cenné 5. miesto. Porota vyzdvihla rozsiahlu a náročne vypracovanú technickú
správu i výkresovú dokumentáciu riešenia. Konzultantom
tejto úspešnej práce bol pedagóg SPŠ v Komárne Ing. Štefan Langschadl. Úspešným riešiteľom blahoželáme!
Marcela Vargová

Vodiči áut budú môcť
jazdiť aj na malých motorkách

Cieľom deviateho ročníka už tradične najväčšej celoslovenskej zbierky zameranej na pomoc deťom v rozvojových krajinách sveta je
prispieť k zníženiu úmrtnosti detí v africkej
Ugande. Vysoká detská úmrtnosť v tejto krajine je smutným dôsledkom chorôb, ktoré
vznikajú tým, že deti pijú znečistenú vodu a
nedodržiavajú základnú hygienu kvôli nedostatku sanitačných zariadení.
AKO žIJÚ DETI V UGANDE?
Voda predstavuje pre mnoho detí žijúcich v
Ugande z rôznych dôvodov smrteľné riziko.
Viac ako 15% všetkých detských chorôb a
12% detských úmrtí spôsobuje závadná pitná
voda a slabá sanitácia. Hnačkové ochorenia
sú druhým najväčším zabijakom detí v
Ugande. Štatistky z Ugandy hovoria aj nasledovné:
• Iba 33% škôl poskytuje svojim žiakom čistú
a bezpečnú pitnú vodu.
• Až 73% domácností na vidieku Ugandy
nevlastní zariadenie na umývanie rúk. To
znamená, že nepoužívajú mydlo a pritom
jeho používanie redukuje výskyt hnačiek až
o 44% a výskyt cholery a dyzentérie až o
50%.
• To isté platí aj o školách. Iba 27% škôl má
zariadenia na umývanie rúk.
• V priemere až 60 žiakov sa na škole delí o
jednu latrínu.
AKO POMôžU TÚTO SITUÁCIU ZMENIť
SLOVÁCI?
Výťažok zo zbierky Týždeň modrého gombíka 2013 poputuje na realizáciu trojročného
projektu, na ktorom Slovenský výbor pre UNICEF spolupracuje priamo s kanceláriou UNICEF v Ugande. Projekt sa bude realizovať v
regiónoch Buliisa a Neebi na severozápade
Ugandy.

geodet - földmérő
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oterajšia právna úprava automaticky povoľovala
držiteľom skupiny B jazdiť len na motocykloch s
kubatúrou do 50 cm3, odteraz to bude do 125 cm3.

D
Vyzbierané ﬁnančné prostriedky budú použité nasledovným spôsobom:
• na výstavbu čistiacich zariadení na slnečný
pohon, ktoré privedú bezpečnú pitnú vodu do
škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom v
daných lokalitách
• na výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností
• na realizáciu osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000
ľudí základné hygienické návyky súvisiace s
vodou
• na vzdelávanie miestnych technikov o tom,
ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení
AKO SA DÁ DO ZBIERKy ZAPOJIť?
Do zbierky Týždeň modrého gombíka 2013
sa môžu darcovia zapojiť poukázaním svojho
príspevku 3 spôsobmi:
• do očíslovanej pokladničky UNICEF, ktorú
budú po rôznych mestách nosiť dobrovoľníci
– verejná zbierka v uliciach trvá od 13. do 19.
mája 2013
• zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2 eurá
na číslo 844 od 25. 4. do 1. 6. 2013 v sieti
všetkých mobilných operátorov
• ľubovoľnou sumou na účet zbierky: č. ú.
2021 9886 / 6500 (Poštová banka), variabilný symbol 0313.

Držitelia vodičského oprávnenia skupiny B, teda na osobné
autá, budú môcť po dvoch rokoch od jeho udelenia zároveň
viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou s kubatúrou do 125 centimetrov kubických (cm3).
Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom mája. Doterajšia právna úprava
automaticky povoľovala držiteľom skupiny B (osobné autá)
jazdiť len na motocykloch s kubatúrou do 50 cm3 (skupina
AM a podskupina B1).
„Toto rozšírenie prinesie niekoľko výhod, pričom v sebe nezahŕňa nevýhody. Výhodou je, že sa takýmto spôsobom
podporí segment predaja ľahkých motocyklov. Máme príklad
z Českej republiky, kde zaviedli takéto opatrenie novelou zákona o premávke na pozemných komunikáciách zo septembra 2011 s účinnosťou od 19. januára tohto roka. Už v októbri hlásili predajcovia nárast predaja tohto druhu motocyklov o 36 percent. Toto opatrenie teda pomôže podnikateľskému prostrediu“ - argumentovali poslanci NR SR za SaS
Juraj Droba a Martin Chren, ktorí novelu pripravili.
Uprednostnením motocyklovej dopravy sa zároveň podľa
ich slov zníži dopravná zaťaženosť v mestách. „Niektorí automobilisti, najmä v teplejších ročných obdobiach, uprednostňujú na krátke presuny skôr tento druh prepravy ako
prepravu automobilom. Ľahké motocykle s uvedenou kubatúrou zaberajú menej miesta a tiež produkujú menej škodlivých emisií, čo sú pozitívne vplyvy aj na životné prostredie“
- vysvetľovali.
Zdroj: webnoviny.sk
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Múzeumok éjszakája:
Múzeumi világnap,
május 18., 10.00-23.00
A múzeum főépületében:
10.00-23.00
A múzeum állandó
kiállításának
megtekintése
10.00-23.00 A dunai árterek madárvilága - Az északi pocok titokzatos
élete. A Pozsonyi Területi Természetvédelmi Egyesület interaktív kiállítása.
10.00-13.00 A komáromi magángyűjtők IV. találkozója (vasúti modellek, bélyegek, képeslapok, szalvéták, érmék, stb.)
14.00-23.00 Múzeumpedagógiai foglalkozások
15.00-15.30
Tolma Baranta bemutató
A múzeum könyvtár épületében:
10.00-23.00 A képtár megtekintése
10.00-23.00 Blansko és vidéke képzőművészei és az Időtlen szépség a
régmúlt és a jelen ékszerei kállítások.
14.00-17.00 Kézműves foglalkozás,
ékszerkészítés
14.00-23.00 Kis művészek – reprodukciók készítése a galéria képeiről
Zichy palota:
10.00-23.00 A Komárom 1848-1945
és Komárom neves szülöttei: Jókai
Mór és Lehár Ferenc c. kiállítások.
10.00-23.00 Nyitott műhely c. kiállítás
14.00-23.00 Pecsételés a komáromi
céhek történelmi pecsétjeivel
18.20-19.00 Az 1763. évi komáromi
földrengés – előadás
19.10-19.50 Komáromi oroszlánok –
Avarok Komáromban és környékén –
előadás
20.00-20.50 És megszólalnak a kövek... című dokumetumﬁlm vetítése a
beretkei református árvaház történetéről.
Római kőtár:
10.00-17.00 Állandó kiállítás
A Belépés minden helyszínre
ingyenes

DELTA

Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria:
Kincseink, A Munka Utcai MTNY
alapiskola diákjainak tárlata május
19-ig tart.
Csemadok székház:
Pluhar Ingrid útleíró fotókiállítása:
Dél-Amerika, Peru, Bolívia, Chile,
Venezuela. A kiállítás május 17-ig tekinthető meg.
RÉV - A Magyar Kultúra Háza: Május 14-én, 18.00 órakor: Komáromi

EFoTT 2013
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója idén
Zánkán ver sátrat. Alig két hónap
múlva, június 25-én Zánkára költözik
a hazai zenészvilág legjava: a Beatrice, a Quimby, Kowalsky-ék és az
Anima Sound System. A balatoni,
erdős-ligetes helyszín nemcsak az
EFOTT közönségének, de a zenészeknek is vonzó. Az idei EFOTT
sem szenved majd hiányt zúzós zenekarokban, mint pl. a Tankcsapda,
az Alvin és a Mókusok, a Zorall és a
Depresszió is. A régi nagymotorosokon kívül számos olyan ismert névvel
is találkozhatunk majd, akik még nem
léptek fel, mint pl. Anna & the Barbies, ByeAlex, Odett & the go Girlz!...
„2013-ban egy csárdát is nyitunk az
EFOTT-on, ahol kiváló népi muzsikát

szalon. Ki vagy a mennyekben? Vitaest a vallás és a tudomány kapcsolatáról. A vallás képviseletében:
Karasszon István, teológusprofeszszor és Pólya Katalin, református lelkész. A tudomány képviseletében:
Vágó István, televíziós műsorvezető
és H. Nagy Péter, egyetemi oktató.
Házigazda: Sánta Szilárd, egyetemi
oktató. A belépés díjtalan. Május 17én, 17.00 Kézműves foglalkozás Méhes Katával gyerek- és felnőtt táncház a Hárompatak zenekarral, Pünkösdi népszokások.
Matica székház:
Május 31-én Sárdöngölő lemezbemutató koncert és táncház. A Ritka
Magyar Folkband magával ragadó
táncházi zenéjének, a Sárdöngölő c.
lemeznek Fonós bemutató koncertje.
A Felvidék egyik legkiválóbb revival
zenekarának legújabb lemezén Korpás Éva és a mezőségi, ördöngösfüzesi Hideg Anna énekel.

május 13 - május 19

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, május 13

DÉL-KOMÁROM
Időszaki kiállítás a komáromi földrengés 250. évfordulójának emlékére.
Április 25-én nyílt meg a Klapka
György Múzeum tárlata „Úgy rémlett, hogy a föld nagy gyomra fölmordul...“ címmel. A kiállítás elsősorban az 1763-as nagy földrengésnek állít emléket, de bemutatja azokat a természeti katasztrófákat is,
amelyek az elmúlt évszázadokban
pusztítottak Komáromban. A tárlat
július 14-ig tekinthető meg.

hallgathatunk, népdalokat és táncokat tanulhatunk, no és persze hazai
ételeket és jobbnál jobb borokat kóstolhatunk. A programokat a Csík zenekar Kossuth-díjas brácsása, Kunos Tamás állította össze” – árulta el
Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.
Idén nagyobb hangsúly kerül az
akusztikus koncertekre. A Punnany
Massif és az Anna and the Barbies
ad majd dupla koncertet, ami azt jelenti, hogy a színpados mellett egy
csendesebb, intimebb akusztikus
verzióban is meghallgathatják őket
a fesztiválozók. Kardos-Horváth
Janó például három év szünet után
itt tér majd vissza a Kaukázussal a
nagyközönség elé, Kafkaz nevű formációjával pedig szintén egy csendes-ülős koncertet is ad. A hazai
együttesek legjava mellett természetesen idén is lesznek világ-sztárok, a nagy durranás ezúttal a Faith-

less Live PA & DJ set, de Zánkára
jön a N.O.H.A, Deniz Koyu és a Kosheen DJs is.

oroszlán - VII. 23. - VIII. 22
Fontos szerephez jut az életedben a
testmozgás, ezért ha elegendő időt
szakítasz rá, annak hosszabb távon
is élvezheted a gyümölcsét.
szűz - VIII. 23. - IX. 22
Nem árt, ha most felülvizsgálod
anyagi ügyeidet, mert lehetnek nem
várt gondjaid, amiket csak nehezen
fogsz tudni megoldani.
Mérleg - IX. 23. - X. 22
Szakmai törekvéseid előtt szinte
megnyílik az út, és most szinte láthatatlan erők segítenek utadon.
sKorpIó - X. 23. - XI. 21.
A sors utadba sodor valakit és ez az
ismeretség később még sok örömet
fog okozni számodra. Végre elérkezik a nagy pillanat, amire vártál.

nyIlas - XI. 22. - XII. 21.
Feletteseid irreális célt tűzhetnek
eléd, ezért állj ki magadért és magyarázd el nekik, miért lehetetlen,
amit kérnek.
BaK - XII. 22. - I. 19.
Ne engedj az igazadból, ugyanis
egyértelműen tiéd az igazság, amikor anyagi dolgokról van szó és ezért
teljesítményt követelsz.
Vízöntő - I. 20. - II. 18.
A heves vérmérséklet most nem vezet eredményre, inkább számolj tízig, mielőtt bármi rossz hagyja el a
szádat.
HalaK - II. 19. - III. 20.
Sikeres napok várnak rád ezen a héten, bár egy rokonod vagy egy közeli
munkatársad csalódást okozhat.

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Családbarát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 13.00 Romamagazin 13.30
Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Boston Legal
– Jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő
17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve
21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Vipo és barátai 12.20 Sandokan 12.45
Geronimi Stilton 13.10 A Nyereg Klub13.35 Ókori kalandok 14.05 Szaladin 14.35 Amika 15.00 Született kémek, 31. 15.25 Lizzie McGuire,
15.45 Geronimo Stilton 16.10 Vipo és barátai 16.40 Garfield és barátai 17.05 Raju, a riksa 17.15 Richard Scarry Tesz-vesz városa17.40
Blinky Bill kalandjai 18.05 A kockásfülű nyúl 18.15 Magyar népmesék
18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Kulisszatitkok 22.15 Világ Kép 22.40 Maradj
talpon! 23.35 Ridikül
DUNA
7.35 Heti Hírmondó 8.00 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 nagyvilágból12.27
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 19.45 Hej, páva… 19.55 Petőfi 6/1.20.55
Hírek, sport 21.05 Dokureflex 22.10 Kultikon 22.30 Sportaréna 22.55
Koncertek az A38 Hajón. Kesh.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. 14.00 Tények
14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények
19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.35 NCIS
22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 Összeesküvés
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma
17.20 Riválisok 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub
23.40 Észvesztő
STORY TV
14.30 Columbo: Összeesküvők 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a guillotine alatt. Am. krimi
20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei21.00 Miss Fisher rejtélyes esetei
22.10 Downton Abbey 23.30 Jim szerint a világ

Horoszkóp
Kos - III. 21. - IV. 19
Munkádban úgy érzed, hogy nincs
miért strapálni magad, szerencsére
ezt rajtad kívül nem veszi észre
senki.
BIKa - IV. 20. - V. 20.
Ne esküdj bosszút ellenségeiddel
szemben, mert a harag végül balul
sülhet majd el.
IKreK - V. 21. - VI. 21.
Egy régi barát főszerephez jut az
életedben, talán általa ismerheted
meg az igaz szerelmet, vagy kerülhetsz közelebb családod lelkéhez.
ráK - VI. 22. - VII. 22
Szívügyekben végre elhatározásra
jutsz és egy fontos beszélgetés után
végre sikerül döntő elhatározásra jutnotok.

TVműsor
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13.10 Csúcsformában. Am. akcióvígjáték 15.00 Columbo: Végzetes
nyom. Am. krimi 16.50 Az ördög maga. Am. thriller 19.00 Rambo
20.50 Száguldó erőd. Am. akciófilm 22.50 Kék Villám.
VIASAT
6.10 Gyilkos sorok 7.10 A médium 8.05 Nyomtalaul 9.05 Az utolsó
légió 11.00 A dadus 12.05 Mike és Molly 12.35 Jóbarátok 13.10 Erica
világa 14.05 Őrangyal 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.05 Az
utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Hetedik Amerikai thriller
STV :1
7.00 Hírek 7.40 Szlovákia képekben 8.05 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.25 A körzet 10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.15 Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim 14.20 Anna két arca 15.10 Viharos szerelem 16.00 Jégkorong-vb Dánia–Fehéroroszország 19.00
Híradó 20.10 A szerelem hegyeket mozgat 21.35 Egy lépésre a
mennyországtól 22.45 Zsaruk a központból 23.40 A körzet
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 8.55 Aranykapu9.45 Mesterségek 10.10 Szemtől szemben 10.35 Jégkorong-vb – összefoglaló
11.10 Mikuláš Dohnányportré 12.00 Élő körkép 12.50 Folklórműsor
13.35 Família. Magazin 14.15 Bajnokok Ligájamagazin 15.00 Jégkorong-vb Lettország–Franciaország 17.55 60 állati dolgom, 13. 18.30
Esti mese 18.40 Milan Profant 19.00 Jégkorong-vb 2013 Ausztria–
Oroszország, csoportmérkőzés 21.55 Tudomány és technika 22.25
A kárpáti németek 1945-ös tragédiája 23.00 Jégkorong-vb – öszszefoglaló 23.30 Jégkorong-vb 2013 Kanada–Szlovénia
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor. 9.30 Feleségcsere 10.50 Lázadó
múlt Am. film 12.40 Rex felügyelő13.40 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
7.45 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.00 Ál/Arc 16.00
Szójáték Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.40 ÖsszeEsküvők 23.15 Halló

KeDD, május 14

SzerDa, május 15

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.40 Családbarát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Átjáró 13.55 Úticélok. Madrid, 1. 14.15 Útravaló 14.30 Ízőrzők
15.05 Boston Legal 15.50 Szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelő
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész 22.00 Az ESTE
22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.45 Vipo és barátai12.15 Sandokan 12.40
Geronimo Stilton 13.05 A Nyereg Klub13.30 Ókori kalandok, 20.
14.00 Szaladin 14.25 Amika14.40 Született kémek 15.20 Animália
15.45 Geronimo Stilton16.05 Vipo és barátai 16.35 Garfield és barátai 17.00 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa17.35
Aprónép 17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom meséi 18.15 Magyar népmesék 18.25 Esti mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey
21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Zöld Tea 22.15 Noé barátai
22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül
DUNA
8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 9.25 Táncvarázs
10.20 Közlekedés 10.50 Margarétás dal 12.00 Híradó 12.10 Kultúra
a nagyvilágból 12.25 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek és lépések 15.55 Az emlékezet helyszínei. Yenice 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés 19.45 Hej, páva… 19.55 A Tenkes kapitánya
6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 20.55 Hírek, sport 21.15 Hóvirágünnep Cseh játékfilm 22.35 Kultikon
TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té- 22.55 Beavatás 23.10 Koncertek az A38 Hajón. Punnany Massif.
nyek 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is
megtörténhet! 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények
19.25 Aktív 19.55 Családi titkok, 88. 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Az 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
utolsó vakáció 23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles.
Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17. 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Aktív 19.55 Családi titkok, 89. 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Sherlock
Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok
Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős jtászma 17.20 Riválisok 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjelnappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05 A Muzsika TV bemuKlinika 23.30 XXI. század
tatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz
STORY TV
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma 17.20 Riválisok 18.30
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.30 Jim szerint a világ RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest, 65. 20.50 Ba17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Miss Marple: Miért nem rátok közt 21.30 Szulejmán
szóltak Evensnek? 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A nős detektív és a szex.
engedd el! • 21.15 • DUna tV
Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 CoBecca és Howie boldog házasságban éllumbo: Embert barátjáról 20.00 Danny Blue – A Tudatfeletti 20.30
nek, míg egy nap elvesztik egyszülött ﬁúkat.
Európa Liga mérkőzés 23.05 Jim szerint a világ 23.35 Dallas
Becca (Nicole Kidman) az idillinek már közel sem nevezhető otthon melegében pró13.10 Bosszú az Eiger csúcsán 15.35 Columbo: Gyilkosság hangjebálja túltenni magát a történteken.
gyekkel. Am. krimi 17.25 Golyózápor 19.00 Rambo 3 21.00 Alien vs.
Predator 23.00 Sziklák szeme
VIASAT
13.10 Kék Villám 15.15 Columbo: Béke poraira. Am. krimi 17.05 Száguldó
erőd. 19.00 Rambo 2. 20.50 Golyózápor. Am. akciófilm 22.30 Lezúzva. 7.05 CSI: A helyszínelők 8.00 Nyomtalanul 8.55 Égiposta. Am. vígjáték 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica
VIASAT
világa 14.05 Őrangyal 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.05
8.10 Nyomtalanul 9.10 Extralarge 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly Az utolsó zsaru18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jó12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa 14.05 Őrangyal 15.10 A médium barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Az igazság fáj Am.
16.05 Nyomtalanul 17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők filmdráma 23.25 Hetedik.
19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
STV :1
A címlaplány 22.30 A híd
7.05 Hírek, sporthírek 8.10 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.30 A
körzet
10.20
Kachora
11.05
Viharos
szerelem 12.00 Híradó 12.15
STV :1
8.25 A körzet 9.15 Kachora 10.10 Viharos szerelem 11.00 Jégkorong- Nők klubja 14.10 Taxi 14.40 Anna két arca 15.30 Viharos szerelem
vb Szlovákia–USA 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca 16.25 Időjárás-jelentés 16.30 Híradó17.00 Konyhatitkaim 17.45 Pár15.30 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj baj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes 19.50 Sporthírek 20.00 Amistad 22.40 Hat nap rettegés
21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.35 Doktor House 22.20 Esküdt elSTV :2
lenségek: Különleges egység 23.00 A körzet 23.45 Senki sem tökéletes 8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 A sas és a fecske Tévéjéték 10.30 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.10 …és a pokol várt
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Középpontban az ember rájuk 12.00 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Folklórműsor
9.15 Sportfeztivál Szlovákiában 10.10 Serafinka és Cézár Vígjáték 13.10 Hallássérültek tévéklubja 13.40 A medve 14.35 Egyházi ma10.30 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.05 60 állati dolgom 11.35 Élő gazin 15.05 Testvérek 15.40 Kvartett 16.05 Magyar magazin 16.35
körkép 12.00 Jégkorong-vb Fehéroroszország– Svájc 15.00 Jégko- Energetika 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Fényképészet
rong-vb 2013 Franciaország–Németország, élő 18.05 Jégkorong-vb 18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma2013 Csehország–Norvégia, 3. negyed, élő 19.00 Jégkorong-vb 2013 gyarul 19.53 Denevérek 20.20 Labdarúgó Európa Liga, döntő 22.45
Lettoszország–Finnország, élő 22.05 Jégkorong-vb 2013. Dánia–Svéd- Rendőrségi magazin 23.15 Hírek
ország 23.00 Jégkorong-vb 23.30 A bűntény tudománya
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 A hobbit – Egy
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.45 Még egy esély az életre 11.35 váratlan utazás 12.40 Rex felügyelő13.40 Döglött akták IV., 24/16.
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi – 14.40 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00
meg egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsora- NCIS 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó
csata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS IX. 23.55 Monk
Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS IX.
JOJ
JOJ
7.50 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Szívtiprók 13.45 7.40 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház
Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók16.00 Szójáték 17.00 Hír- 12.00 Híradó 14.00 Véznák kontra dagik 15.00 Mániákus vásárlók
adó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.40 Családi ügyek 23.00 A Ge- 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.30 Dr. Csont 22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0
issen család
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 52/7. 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01 Híradó 12.30 Srpski ekran 13.30 Hacktion Újratöltve
14.25 Ízőrzők 15.00 Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja16.40
Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó este, sporthírek 20.15 EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL 2013, 1. elődöntő 23.05 Az ESTE 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai 12.15 Sandokan 12.40
Geronimo Stilton 13.05 A Nyereg Klub 13.30 Ókori kalandok 14.00 Szaladin 14.30 Amika14.55 Született kémek 15.20 Lizzie McGuire 15.40
Geronimo Stilton 16.05 Vipo és barátai 16.35 Garfi eld és barátai 17.00
Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry 17.35 Aprónép 17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 A kockásfülű nyúl 18.15 Magyar népmesék 18.25 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és
lent 21.45 Munkaügyek 22.15 A hivatal 22.45 Maradj talpon!
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35 Sportaréna 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00
Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Margarétás dal 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Engedd el! 22.40 Kultikon
23.00 Koncertek az A38 Hajón. Loom

CSütörtöK, május 16
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó, 9. 9.45 Rex felügyelő 10.40 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Gasztroangyal 14.15 Úticélok. Madrid, 2. 14.35 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja.
16.30 Rex felügyelő 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sport 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 ELŐVÍZIÓ 2013 21.00 EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL,
2. elődöntő 23.05 Az ESTE 23.40 Nemzeti nagyvizit
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.45 Vipo és barátai 12.15 Sandokan12.40 Geronimo Stilton 13.05 A Nyereg Klub 13.30 Animália
13.55 Szaladin 14.20 Amika 14.50 Született kémek 15.15 Animália
15.40 Geronimo Stilton 16.05 Vipo és barátai 16.30 Garfi eld és barátai 16.55 Raju, a riksa 17.05 Richard Scarry 17.30 Caillou17.45 Blinky
Bill kalandjai 18.10 Pom-Pom meséi I. 18.25 Esti mese 20.00 Híradó
20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Angi jelenti 22.15 Európai szemmel 22.40 Maradj talpon! 23.35 Ridikül
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.35 Angyali érintés, 92. 9.20 Nyelvőrző 9.50 Határtalanul magyar 10.20 Kapásjelző 10.45 Afrika világa
11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó 12.10 Kultúra a nagyvilágból
12.25 Liszt Ferenc,13.00 Kívánságkosár 15.00 A Tisza. Holtágak 15.40
Egy marék élet – Történetek a kukoricáról. 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.55 Nyolc évszak 21.00 Hírek, sport 21.15 Az ajtó.
22.50 Kultikon 23.05 MüpArt classic Bach: h-moll mise

árral szemben • 21.35 •tV 2
Tom Hardy nyomozó (Bruce Willis) egy
véletlen folytán rájön, hogy apja pszichopata gyilkosa ismét akcióba lépett.
Nyomoznia azonban titokban kell, mert
ő az első számú gyanúsított.

PénteK, május 17

Szombat, május 18

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Családbarát 12.01 Híradó délben 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Életművész 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Boston Legal 15.45
A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.20 Jövő-Időben 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Legenda 21.35 Az ESTE 22.10 Szeretettel,
Hollywoodból 22.40 Ha idegen vagy –A Doors története
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Vipo és barátai 12.20 Sandokan 12.45
Geronimo Stilton 13.10 A Nyereg Klub, 68. 13.35 Animália 14.00 Szaladin 14.30 Amika 14.55 Született kémek 15.20 Animália 15.45 Geronimo Stilton 16.10 Vipo és barátai – Az idősziget túlélői 16.35 Garfi eld
és barátai 17.00 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Teszvesz városa 17.35
Caillou 17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom meséi 18.15 Magyar
népmesék 18.25 Esti mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey, 26.
21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45 Képtelen természetrajz képekben – A kígyó 21.55 MNASZ Autó-motorsport magazin 22.20 Átok
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Angyali
érintés 9.25 Akadálytalanul 9.50 Hazajáró (ism.) 10.20 Csellengők
10.50 Nyolc évszak 12.00 Híradó 12.10 Afrika világa 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Magyarország 2001 – Családi krónikák 15.30 Európa egészsége – Az utolsó cigaretta 16.30 Térkép
17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 MVM-Paks-DVSCTEVA OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés
21.00 Hírek, sport 21.15 Titkok és szolgálatok 22.55 Kultikon 23.15
Koncertek az A38 Hajón. Paddy and the Rats

M1
6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30
Vágtass velem! 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12 .01 Hírek 12.05 Summa 12.35 A Griff , a Dámvad és
a Varjú 13.05 Angi jelenti 13.35 A világörökség kincsei, 60/5. 13.55
Ferencvárosi TCMTK Budapest OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés
15.55 Zöld Tea 16.30 Két csirkefogó… meg egy fél. Ol. sor., 8/3. 17.20
Jövő-időben 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 ELŐVÍZIÓ 2013 21.00 EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL 2013 - döntő
M2
6.00 Rajzfi lmsorozatok 12.05 Tatonka történetei II., 1–2. 12.30 Kajakalandok II., 10. 12.55 Animália, 40/3. 13.20 H2O: Egy vízcsepp elég
I., 26/9–10. 14.10 Táncakadémia, 22. 14.40 Csajok a zŰrből, 22. 15.05
Rigócsőr király Ném. mesefi lm 16.05 Animália, 40/4. 16.30 Tatonka
történetei II., 20/1–2. 16.55 Garfi eld és barátai, 121/17. 17.20 Állatkerti óvoda, 2. 17.50 A Mézga család különös kalandjai I. 18.15 Raju,
a riksa, 78/11. 18.25 Magyar népmesék 18.35 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Rocca parancsnok III. Ol. sor., 8/7. 21.30 Mérgezett toll. Fr. bűnügyi tévéfi lm 23.00 Soulsavers – Live in
Hollywood. Am. zenés fi lm 23.30 Kasszasiker. Am. zenés fi lmsor.,
15/8.
DUNA
7.10 Kerekek és lépések 8.00 Pannon expressz 8.30 Élő egyház 9.00
Isten kezében 9.30 Sírjaik hol domborulnak 10.00 Akadálytalanul
10.30 Székely kapu 11.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú 2013 13.25
Híradó 13.35 Pakulárnóta - Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes,
Csíkszereda 13.55 Kóristák. Fr.–ném.– svájci fi lm 15.30 Önök kérték
(ism.) 16.30 Egy szív megáll Magyar fi lm (ff .) 18.00 Híradó, sport
18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! Lukács
Sándor felvételeiből 20.25 Futótűz, 52/16. 21.15 Ahogy tetszik Ang.
fi lm 23.15 Dunasport 23.35 MüpArt.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Star Trek

star trek • 21.35 • tV2
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki14.00 Tények 14.50
Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 18. 17.20 Update konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.35 Árral szemben 23.35 Propaganda,
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROshow 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma
17.20 Riválisok 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.30
Brandmánia
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Embert barátjáról 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo
farkast kiált 20.00 Danny Blue – A Tudatfeletti 20.30 Szerelmes Shakespeare 22.55 Jim szerint a világ 23.25 Dallas
15.15 Columbo: Columbo legveszélyesebb éjszakája 17.05 Alien vs
Predator 2. 19.00 John Rambo 20.40 Leon, a profi 22.50 Halálnak
halála.
VIASAT
6.20 Gyilkos sorok 8.15 Nyomtalanul 9.10 A romantika hullámhosszán
11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly 12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa
14.05 Őrangyal I. 14. 15.10 A médium 16.05 Nyomtalanul 17.05 Az
utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők 19.00 Erica világa 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Észbontók 22.25 Spartacus 23.35 Született detektevík
STV :1
6.25 Hírek, sport 7.25 Ügyintézés a hivatalokban 7.50 Párbaj 8.25 Családi vetélkedő 9.10 A körzet 10.00 Kachora 10.55 Viharos szerelem
11.45 Jégkorong-vb, 1. negyeddöntő 14.30 Jégkorong-vb, 2. negyeddöntő 17.45 Időjárás 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hírek
19.10 Időjárás 19.50 Sporthíradó 20.10 Toszkán szenvedély 21.40 Riporterek 22.05 Borgiák 23.05 A körzet 23.50 Rocca parancsnok
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.05 Éjszaka az archívumban
10.05 A televízió archívumából 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz
11.35 Fényképészet 12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.50
Operettmelódiák 13.20 Az Alacsony-Tátra Szlovákia szíve 13.50 Egy
muzsikus család 14.20 Rendőrségi magazin 14.50 A kárpáti németek
1945-ös tragédiája 15.20 Denevérek. 16.00 Nyugdíjasok klubja 16.25
Romamagazin 16.55 A Poľana 17.15 Jégkorong-vb. QF 3, élő 20.00 Jégkorong-vb 2013. QF 4, élő 23.00 Jégkorong-vb – összefoglaló
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük legtitkosabb álmát 10.50 Paparazzi
11.35 Forró vér 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 20.20 Forr a bor 21.40 Forró vér 23.00 Éjszakai
híradó 23.25 NCIS
JOJ
7.50 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 14.00 Véznák
kontra dagik15.00 Mániákus vásárlók 16.00 Szójáték 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 Panelházi történetek 21.40 Családi ügyek, 15. 23.00 A Geissen család

Az ifjú legénység első útjára készül a U.S.S. Enterprise csillaghajó
fedélzetén. Meg kell állítaniuk egy
gonosz lényt, akinek bosszúmiszsziója az emberiség létét fenyegeti.
8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma 17.20 Riválisok
18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Gyilkos elmék
STORY TV
14.30 Columbo: Columbo farkast kiált 16.30 Jim szerint a világ 17.00
Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Nyugodjék békében. 20.00 Poirotnovellák: Rejtély Cornishban 21.00 Született feleségek 22.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ
13.10 Száguldás a semmibe 15.00 Gyilkosság receptre 17.00 Leon, a
profi 19.00 Cliffhanger 21.00 Gyorsabb a halálnál. Am. akciófilm
23.10 Börtönvonat Yumába. Am. akciófilm
VIASAT
7.15 CSI: A helyszínelők I 8.10 Nyomtalanul 9.05 A romantika hullámhosszán – Szerelem a horizonton 11.10 A dadus 12.10 Mike és Molly
12.40 Jóbarátok 13.10 Erica világa14.05 Őrangyal 15.10 A médium
16.05 Nyomtalanul 17.05 Az utolsó zsaru 18.00 CSI: A helyszínelők
19.00 Erica világa19.55 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 A Skorpiókirály 2. 23.40 Született detektívek
STV :1
7.40 Riporterek 8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.25 A körzet
10.15 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja
13.55 Gasztronómiai kalauz 14.35 Anna két arca 15.25 Viharos szerelem 16.20 Időjárás 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj.
Vetélkedő 18.20 Családi párbaj 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 20.10 Szlovákia, szeretlek! 21.30 Zsaruk a központból 22.25 Fekete pillangó Fr. thriller
STV :2
7.45 Rendőrségi magazin 8.00 Élő körkép 8.30 A Vörös ráknál Bábjáték 9.05 Elsüllyesztett katedrális. Tévéjáték 10.20 Romamagazin
(ism.) 10.50 Jégkorong-vb – összefoglaló 11.50 Élő körkép 12.30
Folklórműsor 13.05 Anya tudja a legjobban 13.35 Közöttünk élnek –
vakok és gyengén látók Kassán (ism.) 14.05 Búcsú Máriától Tévéjáték
(ism.) 15.25 Krásna Ves Dok.film 16.05 Szemtől szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.00 Körzeti híradó 18.00 Hétvége 18.30
Esti mese 18.45 Zázrivá 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
22.00 Bolygónk 20.50 Família 21.20 V. Henrik.
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 Elcserélt életek
Kanad. thriller 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS17.00 Híradó 17.30 Refl ex
17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Forr a bor 21.40 Olasz meló.
JOJ
5.35 Híradó 6.10 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 14.00 Véznák kontra dagik 15.00
Mániákus vásárlók 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.40 A legfinomabb hazai torták 23.15 Féktelenül 2

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 Én is karcsú vagyok (ism.)
11.30 Babavilág 12.00 Tűsarok 12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra
(ism.) 13.30 Doktorok, 7. 14.30 Psych – Dilis detektívek IV., 62. 15.30
Monk – Flúgos nyomozó III., 36. 16.30 Kettős ügynök II. Am. sor., 25.
17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája
20.50 Bölcsek kövére 22.50 Az United 93-as Am.-ang.-fr. fi lm

7.00 Kölyökklub 10.45 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.15
Házon kívül 11.50 4ütem. Magazin 12.30 Férfi kézilabda döntő, 1.
mérkőzés 14.10 A zöld íjász 15.15 A hős legendája 16.15 Szép kis nap!
18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Az elveszett jövő 21.20
A Feláldozhatók 23.20 Kiadatás
STORY TV
12.30 Túrakommandó 13.00 Nora Roberts – Délidő 15.00 Álomhajó
– Mézeshetek Korfun 17.00 Downton Abbey 18.10 William és Catherine: egy fenséges szerelem. 20.10 Miss Marple: Egy marék rozs
22.15 Az angol beteg.
1.25 EZO TV13.20 A csendestárs. Am. vígjáték 15.35 Gyorsabb a halálnál. 17.45 Harry Potter és a titkok kamrája. 20.50 Jumanji. Am. kalandfilm 22.55 Waterworld – Vízivilág. Am. kalandfilm
VIASAT
6.05 Chicago Hope Kórház 7.05 10 évvel fi atalabb: A kihívás, 12.
8.05 Főzz újra élőben Gordon Ramsayvel! 9.05 A romantika hullámhosszán – Szerenád. 11.00 Kertvárosba száműzve11.30 A címlaplány 12.35 Észbontók 13.35 Az utolsó zsaru 16.40 Egetverő
szenzáció. 18.50 Los Angeles-i tündérmese. 20.50 A Skorpiókirály 3.
23.00 Suttogások a sötétben.
STV :1
5.55 Hírek 6.55 Rajzfi lmsorozatok 8.00 Fidlibum meséi 8.30 Kék királyság 8.55 Táncakadémia9.25 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor
(ism.) 10.50 Senki sem tökéletes 11.50 Riporterek 12.20 Autószalon
13.10 Toszkán szenvedély 14.45 Jégkorong-vb. 1. elődöntő 17.30 Fő,
hogy szeretjük egymást! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 Édes tizenhat éves Ném. fi lmdráma 22.45 Sporthíradó 22.55 39 lépcső.
Ang. kémfi lm
STV :2
8.55 Bolygónk 9.45 Az út 10.10 Anya tudja a legjobban 10.40 Kvartett 11.05 Ökológiai magazin 11.30 A 9 a. osztály 12.05 Tizenkettő
után öt perccel. 13.05 BL-magazin 13.30 Esküvőtől válóperig 15.00
Kapura 15.45 Farmergazdaságok 16.05 Tesztmagazin 16.20 Idősebbek klubja 16.50 Ennivaló nagynéni Tévéjáték 17.55 Úton II. 18.30
Esti mese 18.40 Kassa 18.45 Jégkorong-vb SF 2, élő 21.45 A televízió archívumából 22.10 Hitler titkos fegyvere 23.00 Jégkorong-vb
– összefoglaló 23.30 Filmklub. Kánikula
MARKÍZA
7.35 Madagaszkár pingvinei 8.20 Pata csata 10.10 Alf III., 25/9. 10.40
16 kívánság. 12.25 Szupersztár (ism.) 15.05 Szupersztár15.40 Bajos
csajok 2. Am. fi lmvígjáték 17.30 Zita, a nyakamon Tévésor. 18.20
Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárásjelentés 20.20 Az őrzők legendája 22.30 Constantine, a démonvadász.
JOJ
5.50 Rajzfilmsorozatok 10.00 A Geissen család11.00 Mániákus vásárlók 12.00 Véznák kontra dagik III., 7. 13.00 14 óra. Am. katasztrófafi lm 15.20 Féktelenül 2. – Teljes gázzal. Am. akcióthriller 18.00
Édes sztárok Kanad realityshow, 14/3–4. 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport, időjárás 20.30 Hajrá csajok! Mindent bele!. Am. fi
lmvígjáték 22.50 Hat nap, hét éjszaka. Am. fi lmvígjáték

M1
6.55 Család-barát 9.00 Katolikus krónika 9.40 A sokszínű vallás
10.00 Unitárius magazin 10.25 Református ifjúsági műsor 10.30
Útmutató 11.00 evangélikus istentisztelet 12.01 Hírek 12.05
Világ Kép 12.35 A Griff , a Dámvad és a Varjú 13.05 TeleSport
13.35 Szájkosaras kosaras 15.20 Nemzetközi fogathajtó verseny 16.25 DVTK-Kecskemécsi TE OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 Túl fényes 19.30 Híradó, sporthírek 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.35 Richard
Wagner: A bolygó hollandi 23.40 A remény rabjai
M2
6.05 Rajzfi lmsorozatok 12.10 Rigócsőr király 13.10 Táncakadémia 13.35 Csajok a zŰrből 14.00 Született kémek, 52/31–
35. 15.55 H2O: Egy vízcsepp elég 16.45 Kincskereső
kisködmön 17.10 Garfi eld és barátai 17.30 Kérem a következőt
18.00 Raju, a riksa 18.05 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.30
Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Ördögölő Józsiás
Zenés mesejáték 23.00 Akik túl fiatalon mentek el. 23.50
DVTK–Kecskeméti TE OPT Bank Liga labdarúgó-mérkőzés
DUNA
6.25 Hol volt, hol nem volt 6.40 Világ-Nézet 7.35 Élő világegyház 8.05 Hagyaték 8.35 Törzsasztal 9.30 Elfeledett magyar irodalom 10.15 Római katolikus szentmise 12.15 Híradó
12.30 WTCC 2013, Túraautó Világbajnokság 14.30 Hazajáró
15.05 Szerelmes földrajz 15.40 Hogy volt?!16.35 Sárga rózsa
Magy. fi lm (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Heti
Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték 21.00 Valahol
Európában Magy. fi lm (ff .) 22.40 Dunasport 22.55 Törzsasztal 23.50 Koncertek az A38 Hajón. La Maison

14.30 Waterworld – Vízivilág. Am. kalandfilm 17.05 Jumanji.
Am. kalandfilm 19.10 Haláli temetés. Am. vígjáték 21.00 Az
idegen 2. – Sötét hajnal. Am. akciófilm 22.50 Lopakodó. Am.
akcióthriller
VIASAT
5.50 Chicago Hope Kórház 6.50 10 évvel fi atalabb: A kihívás 7.55 Romantikus kaland 8.25 Irma, te édes 11.20 Újonc
11.50 Trendközelben12.20 A tolvajok hercege 14.20 Vásott
szülők Am. vígjáték 16.55 Táncoló talpak 19.00 A dilemma
20.00 CSI: Miami helyszínelők 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 22.00 Ünneprontók ünnepe. Am. vígjáték
STV :1
6.55 Rajzfi lmsorozatok 8.25 Mesejáték 8.50 A vitéz szabólegény. 9.55 Otthonunk. Fr. dok. fi lm, 2/1. 10.55 Szlovákia
képekben 11.25 A világ képekben Külpolitikai magazin 11.55
Vitaműsor 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Mrs.
Marple 15.05 Filmmúzeum Uram, ön özvegyasszony lesz.
Cseh fi lmvígjáték 16.45 Postaláda (ism.) 17.50 Irány a kert!
18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek20.10 Jégkorong-vb döntő
23.00 Sporthíradó 23.10 Mrs. Marple
STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura 9.20 Farmergazdaságok (ism.) 9.45 Tesztmagazin 9.55 Éjszaka az archívumban 11.00 Pünkösdvasárnapi szentmise 13.10 Hitler titkos
fegyvere. Ném. dok.fi lm (ism.) 13.55 Egyházi magazin 14.20
A szó 14.35 Folklórműsor 15.45 Jégkorong-vb 2013. Bronz
mérkőzés, élő 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Kulturális
körkép 20.00 Vámház, avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30
Lefújva. A hétvége mérkőzései 21.55 Vladimír Strnisko jubileumára Mariša.
MARKÍZA
7.35 Ebadta focista 9.05 Alf III., 9.35 Zita a nyakamon 10.15
Zorro álarca. Am.– ném. kalandfi lm 13.00 Testre szabva
13.45 Sóhivatal. 14.10 A szegények hercege. 17.15 Jackie
Chan: Első csapás. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Szupersztár 23.30 Szerencse dolga
JOJ
6.15 Rajzfilmsorozatok 9.00 Édes sztárok 10.00 Hol volt, hol
nem volt II., 18. 11.00 Dr. Csont 12.00 Hajrá csajok! Mindent
bele!. 14.20 Hat nap, hét éjszaka. Am. fi lmvígjáték 16.35
ÖsszeEsküvők 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Egy cipőben.
23.30 Dee felügyelő és a titokzatos fantomláng.

6.25 TV2-matiné 10.00 Nagy vagy! 10.55 EgészségMánia
11.25 Stahl konyhája 11.55 Több mint TestŐr 12.25 Barbie:
Tündérmese a divatról 14.05 Old Shatterhand 16.25 Bölcsek kövére 2. 18.30 Tények 19.00 Pata tanya: Baromi
buli.20.50 Mindenképpen talán 23.00 28 nap.
7.00 Kölyökklub 10.05 EgészségKalauz 10.40 Fránya macska
14.15 Az elveszett jövő 16.20 A smaragd románca. Am. ka 20.30
Éjszaka a múzeumban 2. 22.35 Cápa – A rettegés 12 napja.
STORY TV
10.30 Dallas. 13.30 Danny Blue – A Tudatfeletti 14.30 Álomhajó – Különleges utazás. Ném. fi lm 17.00 Alpesi őrjárat.18.10 Nora Roberts - Délidő. 20.10 Downton Abbey 21.15
Házasságszerzők. 23.10 Take That – exkluzívnyelven

KereSztreJtVénY
FORGÁCS
PÉTER
REJTVÉNyE

MAGYARO.-I
TELEPÜLÉS
PALACK
FAJTÁJA
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- Jaj, Lujzika, mi lenne... mi lenne, ha én most... elvenném
a szüzességét?
(A választ lásd a rejtvényben!)

NŐI
BECENÉV
HOLT
NYELV

RITMUS- BIZONY,
AZONOS
HANGNÉVELŐ HANGZÓK
SZER RÉGIESEN

KELVIN

Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb május 16-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előﬁzetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

RÜGYSZEMÖLCS
BŐVEN
ÁRASZTÓ

KISEGYÜTTES
MUZSIKÁJA
MEGY,
ANGOLUL

FÜGGŐZÁR
NŐI NÉV

1
A KRÉTAIDŐSZAK
SZAKASZA
JÉZUS
TANÍTVÁNYA

HÁREMHÖLGY

OXIGÉN

AMPER
SZLOVÁK
TV-MŰSOR CÍME

BAKA
TÖRÖK
FÉRFINÉV

LÁTÓHÁRTYA

BÚTOR
FÉNYES
BEVONATA
ÜRES
TÉKA!

NITROGÉN
... TESZ
(MEGEMLÍT)

VAN,
NÉMETÜL
SZIGOR
RÉGÉSZI
MUNKÁT
VÉGEZTETŐ

ÁLOM,
SZLOVÁKUL

HELYRAG
SVÉD
FESTŐ
(ANDERS)

LAKRÉSZ!
KULCSOLÓ

NŐI NÉV

KOZMOSZ

KÉPES LEVELEZŐLAP
RÖVIDEN,
RÖVIDEN!

VAGYIS
NÉMÁN
ELEMEL!
KONYHAI
EDÉNY
KÁLIUM,
KÉN

GYILKOSSÁGRA
UTALÓ JEL
MEGNEVEZÉS RÉSZE
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KÁRÓKATONA
FÉLSZ!

OXIGÉN,
GERMÁNIUM
PÁROS
FOTEL!

hivatalos forgalmazója és szervize

sPort
Kosárlabda

Fontos lépés egy történelmi siker felé
agyon fontos lépést tett az MBK Rieker férﬁ
kosárlabdacsapata a bajnoki cím felé vezető úton. Persze, a bajnoki cím még kissé
odébb van, hiszen a négy győzelemig tartó
döntő sorozat első állomásán vannak túl a csapatok, így még túlzottan korai lenne bármilyen,
messzebb menő következtetést levonni a látottakból. Egyelőre talán csak annyit, hogy az ilyen
jó kezdet akár ki is kövezheti az egy újabb történelmi siker felé vezető utat. Mint tudjuk, a tavalyi döntőben való szereplést egy idei, Szlovák
Kupában elért győzelem követte, és most már
csak egy karnyújtásnyira látszik minden idők
legnagyobb komáromi kosárlabda-sikere.

N

A döntő első mérkőzésén:
MBK Rieker – Inter 99:77 (22:24, 29:20, 32:19,
16:14) - 1:0
Pontszerzők: Lowe 19, Bílik 16, Stevens 14,
Thompson 12, Kozlík 11, Simpson 10, Kratochvíl 7,
Dubovský 6, Šoška 4 – Tucker 21, Sedmak 17, Skibniewski 11.
A vendégek kezdtek jobban, ami meg is látszott
az eredményen, hiszen az első negyedben hosz-

szabb időre állandósítani tudták 6-7 pontos vezetésüket. A negyed végére azonban a piros-fehérek
két pontra csökkentették hátrányukat, ami jó előjele
volt a folytatásnak. A második játékrészben is a
sárga-feketék kezdték uralni a játékot, és bizony, 11
pontos előnyük kezdett idegesítő lenni a hazaiakra
nézve. A törés a második negyed ötödik és nyolcadik percei között állt be, amikor a hazaiak zsinórban
14 pontot szereztek, míg a vendégek egyet sem. Innen kezdődött az igazi kosárlabda gála, ami tulajdonképpen a mérkőzés végéig tartott. A harmadik
negyed hazai szempontból maga volt a tökély, hiszen ezt az ellenfelet még talán soha, senki nem
szórta meg 32 ponttal tíz percnyi tiszta játék alatt. Az
utolsó felvonás inkább már csak az ünneplésé volt,
a szurkolók ugyan nagyon áhították a „százast”,
ami ugyan közel is volt, de ennek a mérkőzésnek
nem ez volt a lényege, hanem maga a győzelem, hiszen a döntőben már csak ez számít.
Paulík József, az MBK Rieker sportigazgatója: „Nagyon jó mérkőzést látott a zsúfolásig megtelt sportcsarnok közönsége, amihez mindkét csapat hozzájárult. Szenzációs volt a hangulat is, hiszen a mi közismerten hűséges és kitartó szurko-

lóinkon kívül többen eljöttek Sopronból, Székesfehérvárról, Nyitráról, Dunaszerdahelyről, Galántáról
és Pozsonyból is. Amit láttak, az minden igényüket
ki kellett, hogy elégítse. Remélem, hasonló lesz a
folytatás is, bár tudjuk, hogy még nagyon messze
van a sorozat vége. Ez az első lépés azonban nagyon fontos volt számunkra. Mi ugyan nem beszélünk bajnoki címről, csak szeretnénk folytatni egész
idényben nyújtott jó játékunkat, amiben természetesen benne van a bajnoki cím megszerzése is. Ez
a mai nagyon fontos lépés volt, de mint mondtam,
messze van még a vége. Ezt a játékot kell játszanunk, aztán majd minden kiderül” – mondta el lapunknak a sportigazgató.
A harmadik helyért kiírt első mérkőzésen a
nyitraiak nem léptek pályára Igló csapata ellen,
így a vendégek játék nélkül nyerték az első találkozót 20:0 arányban.
Szerdán Pozsonyban folytatódik a döntő sorozat, majd szombaton ismét Komáromban
csapnak össze az ellenfelek. A szombati mérkőzésre csütörtökön lehet elővételben jegyet
vásárolni a sportcsarnok jegypénztárában,
mégpedig 17 és 18 óra között.

Atlétika

Bécsi, maratoni élményeim
égiónk neves maratoni futója,
a dunamocsi Kele Géza, rendszeresen megosztja élményeit lapunk olvasóival. Most a bécsi versenyen szerzett élményeit tárja
elénk, de ígérete szerint, már készülnek a kolozsvári és krakkói
versenyek élménybeszámolói is,
amelyeket a közeljövőben olvashatnak el a sportág kedvelői. Íme,
a bécsi beszámoló:

R

Az idén már 30. alkalommal rendezték meg a nagyhírű bécsi maratoni
futóversenyt. Tizenhét évvel ezelőtt
már részt vettem ezen a versenyen,
de mi tagadás, akkor még igencsak
gyerekcipőben járt a szervezés. Mivel
Bécs közel van hozzánk, újra beneveztem a versenybe. A nevezést már
fél évvel a verseny előtt le kellett adni,
a kiadó helyek pedig néhány nap alatt
el is keltek. Már a nevezésnél ledöbbentem. A 77 eurós nevezési díj szokatlanul magas. Gondoltam hát, a rendezés és a körülötte lévő szolgáltatások is európai színvonalon lesznek
majd. Két napra utaztam Bécsbe. A
szervezők ugyanis kitaláltak egy trükkös dolgot, mégpedig azt, hogy a verseny napján már nem adják ki a rajtszámokat, nevezési csomagokat és
az időmérő csipet. Így minden résztvevő kénytelen minimálisan két napra
Bécsbe utazni, amivel növelni lehet
az idegenforgalomból származó bevételeket a városban. Nagyszerű ötlet!
A nevezésnél azt is megtudtam, hogy
idén 40 ezer futót várnak a szervezők,
amit őszintén megvallva, kétkedve fogadtam. Hihetetlen szám, még elképzelni is sok.

Régen jártam Bécsben. Ami azonnal feltűnt a városban, az utcákon és
eladóhelyeken csupa török és arab
kinézetű emberek. Hova jöttem? Talán Teheránba... jutott önkéntelenül
az eszembe.
Annak rendje s módja szerint beneveztem a versenyre. A busás nevezési díj ellenében a rajtcsomagunk
szinte semmit nem tartalmazott. Ám,
mindenért felárat számoltak még...
pólók, tésztaparti, csip, befutó fénykép... minden még sok-sok euró. Sőt,
a találkozás lehetősége afrikai, kenyai
futókkal az esti fogadáson a Rathausban csak 20 euró ellenében volt lehetséges. Természetesen, én kihagytam. Így hát jöhetett még egy kis városnézés. Sétálva, ingyen.
Másnap korán keltem, hiszen 9 órakor volt a rajt. A rajt helyszínét, a Práterhez közeli Reichsbrückot a Duna
partján csak metróval lehetett megközelíteni. Minden utat lezártak az autók elől. Féltem, hogy eltévedek, de
nem lehetett, mert az egész város egy
irányba tartott, a rajthoz, mint ahogyan én is. Átöltöztem a futószerelésembe. Nagy sátrakat állítottak fel,
ezek voltak az öltözők. Ruháinkat egy
megjelölt zsákba raktuk, amiket aztán a felsorakozott kamionokban a
számunkra kijelölt helyen leadtunk. A
ruhákat így vitték át a cél helyszínére,
ami tíz kilométerre volt a rajttól.
Amerre a szem ellátott, rengeteg futó.
Nem tévedés, 42 ezer ember sorakozott fel. Ennek ellenére, minden olajozottan működött, semmilyen fennakadás nem volt. Hihetetlen szám ez.
A legek maratonija, gondoltam, legalábbis számomra, mert ilyet még

nem tapasztaltam más versenyeken.
Fél kilenckor elfoglaltam a helyemet a
rajtnál. A rajt úgynevezett rajtzónából
történt, amit minden futónak a gyorsasága és várható eredménye alapján
jelöltek ki a szervezők.
Kilenc óra! Egyszer csak felhangzott a Kék Duna keringő felemelő dallama. RAJT!
Megindult a 42 ezer ember. A tömeg csak lassan mozdult. Mindenki
lábán csip, hiszen a célban a tiszta
időt mérik, így nem kell tolakodni
előre. Másfél perc telt el, és felgyorsulhattam. Amire az utolsó versenyző
is elrajtolt, több mint fél óra telt el. A
Duna felett áthaladva két párhuzamos úton hömpölygött a tömeg. Felejthetetlen látvány, felejthetetlen élmény! Gondoltam, majd csak több
csoportra oszlik ez a tömeg. Nem így
történt. Szinte nem kaptam levegőt a
sok embertől. Az ötödik kilométeren
elhelyezett frissítő állomásnál térdig
értek az eldobált műanyag poharak.
Úgy tízezren mehettek már el itt előttem, harmincezren meg még jöttek
mögöttem. Hogy itt mi van! Sajnáltam, hogy nincs nálam egy kamera,
mert ez nem volt mindennapi látvány.
A félmaratonig tömeg és tömeg. Akkor azonban a félmaratoni futók beérve a célba kiálltak, így valamelyest
szabadabbá vált a pálya. Csak a
tempót tartottam idáig. Sem gyorsítani, sem lassítani nem lehetett, hiszen talán össze is gyúrt volna a tömeg. Részidőm közepes volt.
Egy Joachim nevű izraeli ﬁúval ismerkedtem meg. Sokáig mellettem
futott, barátjához többször is magyarul szólt. Megszólítottam. Megtud-

tam, Budapesten tanul, és még soha
nem versenyzett Szlovákiában, én
meg Izraelben nem. Megbeszéltük,
ha ezt túléljük, keressük egymást a
neten.
A 36. kilométernél gyorsítani próbáltam. Sajnos, nem ment. Így
5:27/km tempóval folytattam. A cél
a híres Heldenplatz téren volt. Leterített zöld szőnyeg és a Kék Duna
keringő dallamai fogadták a maratoni célba érkezőket. Felemelő hangulat, vastaps a felállított lelátóról. A
befutó érem a nyakamba kerül. Szép
bronz csillag, egy kis gyönggyel ékesítve. Ismét győztem. Ezért megérte!
A maratoni távot győztem le és önmagamat, de azért sok-sok ezer más
futót is. És micsoda véletlen, hogy
éppen 17 évvel ezelőtt, ezen a napon
harminc évesen éppen csak 17 perccel futottam jobb időt. Lehet, hogy
évente „csak” egy percet öregszem?
Álmodoztam...
Aztán felülkerekedett rajtam a kimondhatatlanul boldog érzés, a célöröm, ami ugyanolyan jó volt, mint
1996-ban. Időm három óra ötven
perc. A győztes kenyai futó idejétől
(2:08) ugyan nagyon elmaradtam,
ám a maratoni céljában a futó-eufória engem is éppen úgy felemelt, mint
a győztest.
Ha nem hiszed, próbáld ki és csináld utánam. Nem lehetetlen.
Köszönöm támogatómnak, hogy
részt vehettem ezen a csodálatos
versenyen.
Kele Géza, maratoni futó,
a Budapest Sport Iroda
Futónagykövete
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Labdarúgás

Biztos naszvadi győzelem a régió ötödik ligás rangadóján
Régióbajnokságban tovább tartja tavaszi, idegenbeli veretlenségét a KFC. Ez ugyan eléggé gyenge vigasz a két
hazai vereség után, de mindenképpen arról tanúskodik, hogy a
két kisiklás ellenére jó csapattal rendelkezik, amellyel a továbbiakban is számolni kell a dobogóért vívott küzdelemben. Persze, ebben a bajnokságban (is) már elkezdődtek a szokásos, „ﬁnálé előtti feltámadások”. Erre utalnak az elhalasztott, május 8án lejátszott 20. forduló egyes eredményei is. A toronymagas
esélyesek hazai pályákon szenvednek el súlyos vereségeket a
tabella alján helyet foglaló csapatoktól, de a kiküldött ellenőrök és a szövetség szerint minden a legnagyobb rendben van.
Pedig a java még csak most következik, de úgy látszik, a honi
bajnokságokban ez már olyan hagyomány, amelyet nem szabad
bolygatni. A negyedik ligában valamennyi régiós csapatunk jól
teljesített, a nagymegyeriek győzelme idegenben már nem számít meglepetésnek, viszont az ímelyiek pontrablása Aranyosmaróton annál inkább. Az ötödik ligában kétségkívül a szentpéteriek okozták a legnagyobb, most kellemes meglepetést. A
régiós rangadón a naszvadiak lelépték az aranyosiakat, többi
csapatunk hozta a várt eredményeket. A Területi Bajnokságban
ismét gólokban gazdag forduló volt, talán az izsaiak ilyen súlyos
veresége nem volt várható, de a lakszakállasiak is rendesen elbántak búcsi ellenfelükkel.

A

régIóBAjNOKSÁg (25. fOrdULó)
Bánovce n/B. – KFC 1:1 (0:0),
Uzola
A KFC ismét pontokat veszített.
Igen, veszített, mégpedig egy olyan
mérkőzésen, amelynek nagyobb részében ő volt a lényegesen jobb
csapat. Sajnos, azonban megint
nem ment a góllövés, és bár a második félidőben Uzola feloldotta ezt
az átkot, a hazaiak eléggé fura körülmények között jutottak egy büntetőhöz, amit ki is használtak. Uzola
gólja után Kósa lőtt ugyan egy másikat, de a játékvezetők les címén
azt érvénytelenítették, holott egy
alapvonaltól visszagurított labdáról
volt szó. Ez sem szegte kedvüket a
liláknak, és további helyzeteket dolgoztak ki, de továbbra sem ment a
góllövés. Egy példa, amely jól tükrözi a lila-fehér csatárok gólképtelenségét: 1:1 állásnál Kósa, a hazaiak gólvonalán szerencsétlenül úgy
érintette a labdát, hogy az kifelé pattant. „Szinte már sajnálom Tamást.
Meglőtte első gólját, de a bírók azt
érthetetlen módon elvették tőle. Aztán jött ez a tragikomikus helyzet a
hazaiak gólvonalán, ami a játék hevében sajnos megtörténhet. Remélem, most már kimerítette a ráeső
pechadagját, és góljaival feledtetni
fogja ezt a rossz sorozatot” –
mondta el lapunknak Gyurenka István edző.
További eredmények: L. Rovne –
Galanta 2:0, Palárikovo – Skalica
0:2, Neded – Domaniža 2:0, Beluša
– N. Ves n/V. 1:1, Šúrovce – V. Ludince 3:0, Gabčíkovo – J. Bohunice
3:1. Topoľníky – szabadnapos volt.

régIóBAjNOKSÁg
(eLhALASZTOTT 20. fOrdULó)
N. Ves n/V. – V. Ludince 1:1, Domaniža – J. Bohunice 1:1, Topoľníky
– Bánovce n/B. 0:3, L. Rovne – Beluša 0:0, Palárikovo – Neded 0:3. A
Skalica – Gabčíkovo (1:1) és Galanta – Šúrovce (0:4) mérkőzéseket
korábban lejátszották). A KFC – szabadnapos volt.
IV. LIgA
Gúta – Zselíz 2:0 (1:0), Glofák,
Magyar
Mindazonáltal, hogy a gútaiak
hozták a tőlük elvárt jó játékot, az
eredmény messze nem tükrözi a pályán látottakat. Újra ugyanis fennakadások voltak a helyzetkihasználásban, és bár lőttek még két kapufát is, ez kis híján megbosszulta magát. A vendégek ugyanis eljutottak
két ziccerig, aminek kihasználását a
mérkőzés legjobb játékosa, Zuzula
gátolta meg remek beavatkozásaival. Ettől függetlenül, ezen a mérkőzésen a vendégek érettek voltak
egy nagyobb zakóra is.
ViOn „B” – Ímely 1:1 (0:1), Lovász M.
Nagyszerű mérkőzésen harcolták
ki az egy bajnoki pontot az ímelyiek.
Kapusuk büntetőt is hárított, és a hazaiak egyenlítő gólja után, még
mindkét csapat kihagyott egy ziccert
is. A remek színvonalú mérkőzésen
igazságos döntetlen született.
Hontfüzesgyarmat – Nagymegyer 0:5 (0:2), Ferenci 3, Gőgh, Töglein
Bármennyire is furcsa, sőt foci-

szempontból morbid is, a mérkőzésnek sokat segített egy kettős kiállítás. A kisméretű pályán ugyanis ezután kezdődött az igazi foci, mindkét
csapatnak jobban ment a játék. Persze, a lényegesen nagyobb erőt képviselő vendégeknek jobban, amit gólokban is szépen kifejeztek. Tény,
hogy a két csapat tudása között egy
nagyobb űr tátong…
További eredmények: Vrakúň –
ČFK 2:1, Váhovce – Šurany 2:2,
Dvory n/Ž. – V. Lovce 3:1, DAC „B“ –
Močenok 4:1, N. Život – Štúrovo 4:0.

több mint egyenrangú ellenfeleknek
bizonyultak. Sőt, a második félidő
elején a vezetést is ők szerezték
meg Pavlík révén, de sajnos, örömük mindössze két percig tartott,
ilyen gyorsan jött ugyanis a hazaiak
gólválasza.
További eredmények: D. Ohaj –
Podhájska 2:2, Bešeňov – Tvrdošovce 0:1, Tlmače – Kalná n/Hr. 0:1.
Kozárovce – szabadnapos volt.
(Tvrdošovce – Kalná n/Hr. 0:0 – a
20. fordulóból)
V. LIgA – déLI CSOpOrT

V. LIgA – KeLeTI CSOpOrT
Ógyalla – Komjatice 1:0 (0:0),
Szomík
A vendégeknek is köszönhetően,
jó meccs alakult ki Ógyallán. Ami
szintén hozzájárult a szoros eredményhez, az a hazaiak által kihagyott helyzetek egész sora volt az
első 45 percben, de a másodikban is
akadtak helyzetek bőven. A megváltás a 81. percben érkezett, amikor
Tvrdoň küldte remek helyzetbe Szomíkot, aki nem hibázott. Ekkor a vendégek mindent egy lapra feltéve
nagy offenzívába kezdtek, de a hazaiak higgadt játékkal megfékezték
azok rohamait.
Bánov – Szentpéter 1:2 (1:0), Lakatos Gy., Bódis
Már az első félidőben gólokkal kellett volna vezetniük a szentpéterieknek, de a későbbi két góllövő ebben
a játékrészben temérdek helyzetet
elpuskázott. Tény, hogy a vendégek
a tavaszi idény legjobb játékát produkálták, és a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, ha nem nyerik meg ezt a mérkőzést. A hazaiak
eléggé érthetetlen módon, nem bírták az iramot tartani gyors ellenfelükkel, hiszen a második félidőben
szinte meg sem közelítették annak
kapuját. A szentpéteriek győzelme
így teljesen megérdemelt.
Naszvad – Csallóközaranyos 6:2
(4:1), Molnár A. 3, Konc, Molnár T. –
Szabó A., Bagin
Egyirányú utcában közlekedtek a
hazaiak, hiszen ellenfelük szinte
semmilyen ellenállást nem tanúsított
a mérkőzés folyamán, de főleg az
első félidőben. Lényegében tehát az
történt a pályán, amit a hazaiak akartak, még azt a luxust is megengedhették maguknak, hogy kihagyjanak
egy büntetőt…
Cseke – Marcelháza 1:1 (0:0),
Pavlík
A marcelháziak végre idegenben
is azt játszották, amit szurkolóik minden mérkőzésen joggal várnak el tőlük. Így történt, hogy a nézők magas
színvonalú mérkőzésnek lehettek
szemtanúi, amelyen a vendégek

Család – Ekecs/Apácaszakállas
1:1 (0:1), Végh V.
Igencsak tartalékosan voltak kénytelenek pályára lépni a vendégek, de
ennek ellenére nagyon jó ellenfelei
voltak a hazaiakanak. Azt mindenképpen fontos leszögezni, hogy a
mérkőzés hőse Pollák, a vendégek
kapusa volt, aki teljesítményével
szinte az őrületbe kergette a hazai
csatárokat.
Az elhalasztott 20.fordulóból:
Ekecs/Apácaszakállas – Nádszeg 1:1 (1:0), Molnár B.
TerüLeTI BAjNOKSÁg
(25. fOrdULó)
Pat – Hetény 0:7 (0:5), Marikovec
3, Szűcs, Pásztor, Bohoň (öngól),
Hegedűs T. (öngól)
A vendégek fölénye teljesen
egyértelmű volt, így ilyen arányban is
megérdemelten nyerték a találkozót.
Dulovce – Dunamocs 2:1 (1:1),
Šmida, Habara M. – Bertók
Küzdelmes, jó színvonalú mérkőzést látott a közönség, amelyen
mindkét csapat rendesen odatette
magát. A hazaiak az első félidőben
elpuskáztak néhány helyzetet, aztán
a második félidőben nagyon meg
kellett küzdeniük a szoros győzelemért, hiszen a vendégek végig bírták
az iramot, mi több, veszélyeztették a
hazaiak sikerét.
Ekel – Madar 4:0 (3:0), Ódor és
Horváth 2-2
A minden szempontból jobb, listavezető hazaiaknak ez a mérkőzés
sem okozott fejfájást, így könnyedén
vették az akadályt, ha már a madariak teljesítménye ezen a mérkőzésen akadálynak nevezhető.
Bátorkeszi – Šrobárová 5:1 (3:1),
Barton 2, Németh, Dobai, Tóth – Babiš J.
Kis híján félórás késéssel kezdődött el a találkozó, mivel a vendégek
késve érkeztek meg a találkozóra.
Ez a késésük ugyan indokolt volt,
amit a hazai csapat tolerált is, hivatkozva a jó sportkapcsolatokra. És nekik volt igazuk. A remek teljesítményt

nyújtó kesziek ilyen arányban is megérdemelték a győzelmet, de ami még
ettől is fontosabb, megmaradt a barátság is, és mindenki elégedetten
távozott. Így kell ezt csinálni!
FK Activ – Izsa 8:0 (2:0), Nagy J.
4, Orság (öngól), Sedlár, Ondič, Kiss
Kétségkívül a forduló legnagyobb
meglepetése. Nem a hazai győzelem, hanem annak aránya. A találkozó első 20 percében a vendégek
játszottak fölényben, a hazaiak vártak a lehetőségre, és első helyzetüket kihasználva megszerezték a vezetést. Tulajdonképpen a második
félidőben lőtt harmadik hazai gól volt
az, ami teljesen padlóra küldte az
egyébként rokonszenves izsaiakat.
Innen kezdve, már csak idő kérdése
volt, a hazaiak mikor „lövik szét” a
kapujukat.
Keszegfalva – Perbete 1:0 (1:0),
Untermayer P.
A két remek csapat összecsapásából a hazaiak jöttek ki győztesen.
Helyzetek ugyan voltak mindkét oldalon, de ezzel az egy góllal talán
mégis jobbak voltak a keszegfalviak.
Lakszakállas – Búcs 7:1 (3:1),
Inczédi T. 4, Mészáros, Deák, Kovács – Ropog
A búcsiaknak valahogy nem megy
a játék az utóbbi időben. Velük ellentétben, a lakiak a bajnokság vége

felé egyre jobban kezdik összekapni
magukat. És ha ehhez még párosul
Inczédi Tamás játékkedve is, akkor
az eredmény nem is olyan meglepő.
Tany – Gúta „B” 1:2 (0:1), Halász Zs. – Szlatky Zs., Tánczos
A mérkőzés színvonala ugyan magas volt, helyzetek is voltak mindkét
oldalon, a hazaiak azonban neheztelnek a játékvezetésre. Elmondásuk
szerint, a vendégek győztes gólját
súlyos játékvezetői hiba előzte meg,
és a döntetlen eredmény jobban kifejezte volna a pályán történteket.

Bátorkeszi – Hetény 2:1 (1:1),
Barton (11 m), Šátek – Pásztor (11 m)
FK Activ – Ekel 1:1 (1:0), Latta –
Ódor
Keszegfalva – Dulovce 1:2 (0:0),
Csepreghy (11 m) – Šmida, Badala
Lakszakállas – Pat 5:1 (3:0), Inczédi T. 3, Mészáros 2 – Keszeg
Tany – Dunamocs 3:3 (1:1), Koton P. 2, Tamási N. – Bábi, Lajos T.,
Banai-Tóth
Gúta „B” – Madar 5:0 (2:0), Jancsó, Németh P., Kis, Gáspár, Ferenc
Búcs – Šrobárová 0:4 (0:2), Novák R. és Cabada 2-2
Perbete – Izsa 2:2 (1:1), Káplócky, Tornóczy – Majer, Jakab

TerüLeTI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
(17. fOrdULó)
Martos – Megyercs 3:3 (1:3) Hazai gólok: Sárközi 3
Marcelháza „B” – Ifjúságfalva
8:0 (6:0), Viderman és Obložinský
2-2, Marikovec, Zsidek, Takács, Záhorec
Bogya/Gellér – Őrsújfalu 1:1
(0:0) Vendég gól: Boros T.
Bogyarét – Nemesócsa 0:3 (0:2),
Hipp, Cseh T., Kósa
Csicsó és Vágfüzes/Kava – szabadnaposak voltak.
A Dunaradvány – Nagysziget (0:1)
mérkőzést korábban lejátszották.

Hétvégi focimenü

Svanczár Róbert
országos bajnok

K

Vágfüzes/Kava – Megyercs 6:0
(2:0), Varga L. 3, Habardik G 2, Habardik J
Őrsújfalu – Nemesócsa 0:0
Nagysziget – Ifjúságfalva 4:1
(4:1), Dani 2 (1 – 11 m), Gőgh, Németh – Szulcsányi
Martos – Csicsó 0:4 (0:1), Megály, Polgár, Gál, Boršický
Bogya/Gellér – Dunaradvány 0:0
Bogyarét és Marcelháza „B” –
szabadnaposak voltak.

TerüLeTI BAjNOKSÁg (19. fOrdULó)

Fekvenyomás

assán rendezték meg a
fekvenyomás országos
bajnokságát, amelyen természetszerűen nem hiányozhattak a komáromi Power Club
Urban S.E. versenyzői sem.
És ha már ott voltak, akkor
igyekeztek úgy helytállni,
ahogy az méltó ehhez a már
Európa-szerte ismert és elismert klubhoz. Svanczár Róbert, az országos bajnoki címét még két más-más színű
éremmel is megtoldotta.

TerüLeTI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
(23. fOrdULó)

Eredmények:
Svanczár Róbert - országos bajnok
185 kg Raw, 2. hely nemzetközi szinten és 3. hely az abszolút versenyben
Szabó Máté – 2. hely 180 kg-os nyomással
Péter József – 1. hely Master 180 kg
Klacso Imre – 1. hely Masters
Dzima György – 2. hely Masters
A remekül teljesítő komáromi
csapat. Balra Svanczár Róbert,
országos bajnok

feLNőTTeK
2013. május 18. (szombat) 17 órakor: KFC – Beluša (Régióbajnokság),
Nagymegyer – ViOn „B” (IV. liga),
Marcelháza – Tolmács (V. liga – Keleti csoport) 2013. május 19 (vasárnap) 10.30 órakor: Csicsó –
Ifjúságfalva (Területi Bajnokság II. osztály) 17 órakor: Ímely – DAC „B” (IV.
liga), Csallóközaranyos – Bánov,
Szentpéter – Ógyalla (V. liga – Keleti
csoport), Ekecs/Apácaszakállas –
Nagyfödémes (V. liga – Déli csoport),
Hetény – Tany, Búcs – Keszegfalva,
Perbete – FK Activ, Izsa – Bátorkeszi,
Šrobárová – Ekel, Madar – Dulovce,
Dunamocs – Pat (Területi Bajnokság),
Bogyarét – Bogya/Gellér, Dunaradvány – Marcelháza „B”, Csicsó – Ifjúságfalva, Nagysziget – Őrsújfalu,
Nemesócsa – Vágfüzes/Kava. Martos
és Megyercs – szabadnaposak lesznek (Területi Bajnokság II. osztály.
LIgÁSAINK IdegeNBeN:
ČFK – Gúta (IV. liga – vasárnap 10.30
órakor), Tardoskedd – Naszvad (V.
liga – Keleti csoport).
TerüLeTI BAjNOKSÁg – IfjúSÁgIAK
2013. május 18. (szombat) 17 órakor: Dulovce – Perbete, Hetény –
Őrsújfalu, FK Activ – Madar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

régIóBAjNOKSÁg
Šúrovce
23 15 4 4
Skalica
23 13 6 4
Komárno
22 11 7 4
Palárikovo
22 10 8 4
Gabčíkovo
23 10 6 7
L. Rovne
22 9 7 6
Topoľníky
22 10 4 8
Beluša
22 8 8 6
V. Ludince
22 8 4 10
Bánovce n/B. 23 8 3 12
Galanta
23 7 3 13
J. Bohunice
22 6 5 11
Domaniža
22 6 3 13
N. Ves n/V.
22 4 7 11
Neded
23 4 3 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vrakúň
V. Meder
Šurany
ViOn "B"
V. Lovce
N. Život
Kolárovo
Dvory n/Ž.
Čfk Nitra
Močenok
Štúrovo
DAC "B"
Želiezovce
Váhovce
Imeľ
H. Vrbica

IV. LIgA
24 16 4
24 15 4
24 15 3
24 13 6
24 11 5
24 11 4
24 11 2
24 10 5
24 8 9
24 10 2
24 9 4
24 7 7
24 8 4
24 6 5
24 5 5
24 2 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hurbanovo
Tvrdošovce
Kalná n/Hr.
Čaka
Bánov
Komjatice
Nesvady
Marcelová
D. Ohaj
Kozárovce
Bešeňov
Podhájska
Tlmače
Sv. Peter
Zlatná N/O.

V. LIgA
23 14 4
22 14 3
23 12 5
23 8 9
22 10 3
22 10 3
22 9 5
23 9 4
22 7 10
22 7 7
22 8 2
23 6 7
23 7 2
22 7 2
22 7 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

47:24
43:21
40:25
30:20
34:28
34:19
28:36
26:22
30:32
19:27
29:46
29:43
21:40
14:31
27:37

49
45
40
38
36
34
34
32
28
27
24
23
21
19
15

4
5
6
5
8
9
11
9
7
12
11
10
12
13
14
21

46:20
64:20
43:22
55:32
37:30
35:31
30:25
42:41
38:31
45:45
32:37
28:30
24:45
31:54
28:59
21:77

52
49
48
45
38
37
35
35
33
32
31
28
28
23
20
7

5
5
6
6
9
9
8
10
5
8
12
10
14
13
15

50:26
68:27
44:15
41:36
30:31
42:47
54:36
35:42
32:39
44:34
35:51
43:50
32:56
30:78
47:59

46
45
41
33
33
33
32
31
31
28
26
25
23
23
21

TerüLeTI BAjNOKSÁg
Ekel
25 20 4 1 92:14
Perbete
25 15 7 3 57:26
Gúta "B"
26 16 2 8 71:44
Dulovce
25 15 1 9 53:41
Šrobárová
25 11 4 10 45:52
Fk Activ
25 11 3 11 68:55
Keszegfalva 25 11 3 11 48:46
Izsa
25 9 8 8 36:41
Hetény
25 10 2 13 47:37
Bátorkeszi
25 9 5 11 43:40
Búcs
25 9 3 13 42:53
Dunamocs
25 8 5 12 54:67
Lakszakállas 26 9 2 15 46:65
Madar
25 9 2 14 32:62
Pat
25 6 3 16 35:90
Tany
25 5 2 18 39:75

64
52
50
46
37
36
36
35
32
32
30
29
29
29
21
17

TerüLeTI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
Nemesócsa 19 17 2 0 68:5 53
Marcelháza "B" 20 16 1 3 83:18 49
Nagysziget
19 11 3 5 34:22 36
Megyercs
20 11 1 8 38:49 34
Őrsújfalu
20 10 3 7 58:26 33
Bogya/Gellér 20 8 3 9 36:47 27
Vágfüzes/Kava 19 8 2 9 47:42 26
Dunaradvány 19 8 2 9 40:35 26
Martos
20 4 5 11 29:63 17
Csicsó
19 4 3 12 27:48 15
Bogyarét
19 3 4 12 18:63 13
Ifjúságfalva
20 0 5 15 14:74 5

4
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2013. május 13.

Karate

Harmincöt érem maradt otthon
agy hazai sikerrel végződött a Gútán megrendezett Nyugat
– szlovákiai regionális karatebajnokság 4. fordulója. A két
hazai klub, a Corvin H.E. és a Taiyó Karate Klub együtt 35 érmet szerzett, ami egészen egyedülálló teljesítmény. Mindezt
úgy, hogy a bajnoki fordulónak különösen magas volt a tétje.
Ez volt ugyanis az utolsó lehetőség kiharcolni az országos
bajnokságon való részvételi jogot. Ez a tény még nagyobb erőbedobásra ösztökélte azokat a versenyzőket, akiknek ez még
eddig nem sikerült. Már a részvétel is magáért beszél, hiszen
a kerület 15 klubját mintegy 250 versenyző képviselte. A csapatok összesített versenyében a gútai Taiyó Karate Klub az
igencsak előkelő második helyet szerezte meg.
Eredmények:
COrVIN h.e.
Lakatos Erika – 2 ezüstérem
Bezúr Nikoletta – 1 bronzérem
Horváth Adrián – 1 bronzérem
Mezei Szabolcs – 2 ezüstérem
Kurucz Márió – 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérem
Horváth Zoltán – 1 bronzérem
Molnár Richárd – 1 bronzérem
Corvin H.E.
Samu István (felnőtt) – 1 bronzérem
TAIyó KArATe KLUB
Nagy Viktor – 3 aranyérem
Bagita Dániel – 2 aranyérem
Čerňanský Patrik – 1 aranyérem
Kiss Tibor – 1 aranyérem
Szulcsányi Anasztázia – 1 arany- és 1 bronzérem
Bogár Dominika – 1 aranyérem
Forró Réka – 1 ezüstérem
Nagy Zalán – 1 negyedik hely
Forró Ákos – 1 negyedik hely
Vajlik Viktor – 1 bronzérem és 1 ötödik hely
Morvay Zsolt – 1 ezüstérem
Vermes Ákos – 1 ezüstérem
Jóba Attila – 2 aranyérem
Pancza Róbert – 1 ezüstérem
Szulcsányi Roland – 1 bronzérem
Bogár János – 1 aranyérem
Vontszemű Nikolasz – 1 bronzérem
Varga Tünde Emese – 1 ezüstérem
Sudiský Patrik – 1 aranyérem
Taiyó Karate Klub
Kurz Fabian – 1 ezüstérem
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Cselgáncs

Ezüst és bronz az országos bajnokságról
úrócszentmártonban rendezték meg
a diákok országos bajnokságát,
amelyen nem hiányozhattak a gútai tehetségek sem. A bajnokságon résztvevő 247 versenyző között nem vallottak szégyent, hiszen két éremmel és két
ötödik helyezéssel gazdagították a klub
éremgyűjteményét. Tekintettel a versenyzők magas létszámára, az érmekért és a helyezésekért több nyertes
összecsapásra volt szükség, ami a gútaiak kitartására és jó erőnlétére utal.
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Eredmények:
30 kg: 2. Tóth Miklós Levente
34 kg: 3. Keszeli Róbert
66 kg: 5. Szépe Zsolt
73 kg: 5. Varga Benjamin

A sikeres gútai tehetségek
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

