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A határozatokat
teljesíteni kell(ene)

Tudjuk, miért fizetünk?
Részletek a 2. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Anapokban újra előtérbe került egy régi vita, hogy mit is árulnak a piacokon. Sokan a helyi,
ízletesebb és sokszor olcsóbb termék reményében látogatnak ki a piacra. De mit is kapunk

itt valójában? A komáromi piac igazán népszerű mostanában, szerdán és szombaton is nagy
számban látogatnak ki az emberek. Van szinte minden, de a legtöbben a zöldség és gyümölcs
miatt mennek, bár virágból, mézből és sajttermékekből is van kínálat. Az árusok kedvesen fo-
gadnak, azonban mikor kiderül, hogy milyen téma iránt érdeklődünk, akkor már bezárkóznak.
Az egyik szinte már elfordulva és felindulva vágja vissza: „Őstermelő? Itt már olyan nincsen!
Itt már majdnem mindenki kereskedő.”

Részletek a 3. oldalon

Őstermelő?
Itt már olyan nincs!
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MAGYAR NYELVŰ 
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E heti számunkban
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Reakciók a DELTA hetilap 2012. július 26-án megjelent
Novák Tamás alpolgármester által írt cikkre

Komáromi anyámasszony katonái
Novák alpolgármester úr cikkében azt állítja, hogy földművelésügyi

és vidékfejlesztési miniszterként személyesen én feleltem a miniszté-
rium minden egyes alkalmazottjáért. Viszont ha bele is egyezünk,
hogy ez az állítás helyes, akkor ugyanilyen megközelítés már nem ér-
vényes Komárom polgármesterére, Anton Marek polgármester úrra?

Vegyük csak sorjában az eseményeket:
- Novák alpolgármester urat ebbe a tisztségébe Marek polgármes-

ter úr nevezte ki – netán ez az oka annak, hogy Novák úr próbálja most
(máskor is?) tisztára mosni akár több ügyben a polgármester szeny-
nyesét? Vagy tán közösen kótyavetyélték el amatőr módon a Munka
Utcai Alapiskola felújítását?

- Közbeszerzésért felelős személy kinevezése sem a városi testü-
let döntése alapján, hanem a polgármester döntése alapján történt. Ez
az illető saját bevallása szerint 2011-ben 12-13 közbeszerzést folyta-
tott le Komárom város részére, viszont ebből csak 6 volt sikeres, ezek
szerint tehát a közbeszerzési eljárások fele(!) sikertelen volt...

Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt komáromi polgárok!
Nem igazán szokásom újság-
cikket írni, főleg bizonyos új-
ságcikkekre reagálni, de miután
elolvastam a Delta hetilapban
megjelent Novák alpolgármes-
ter úr írását, rendkívül fontos-
nak éreztem, hogy megnyilat-
kozzam én is az újság hasáb-
jain a témában, ugyanis fölhá-
borítónak, és egyben elszomo-
rítónak tartom azt, ahogy
Komárom város polgármestere
próbál kibújni azon felelőssége
alól, amivel maga a polgármes-
teri funkció betöltése jár.

AWebasto-Edscha Cabrio Slovakia
Kft. gépjárműipari beszállító cég

további több száz embert alkalmaz-
hat Nagymegyeren. A kabriók pony-
vatetőjét gyártó cég 5 millió eurós
beruházással bővíti gyártását.

A tervek szerint a vállalat három mű-
szakban 470 embert alkalmazhat. A cég
idén szeptemberben kezdheti el új gyár-
tócsarnokának kiépítését, a munkálatok
2013 májusában fejeződhetnek be. A
Webasto már környezeti hatástanul-
mányt is kért terveihez. A vállalat olyan
hatalmas autógyártók beszállítója, mint
a Volkswagen vagy a Daimler. (b)
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Eddig úgy gondoltam, hogy nem fogok reagálni a cikkekre,
azonban Novák Tamás alpolgármester legutóbbi nyilatkozata ki-
verte nálam is a biztosítékot.

Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba. Tényleg egy újságíró-
tól szereztem tudomást a városháza folyosóján arról, hogy a vá-
rosi rendőrparancsnoki posztra (amit még én töltök be) pályáza-
tot írtak ki. Első utam a városi hivatal elöljárójához vezetett, aki
nem tudott semmiről, illetve Szabó Béla alpolgármestert keres-
tem fel, aki szintén nem tudott felvilágosítást adni az üggyel kap-
csolatosan. Majd Novák Tamás alpolgármester elmondta, hogy
ő írta meg a pályázati kiírást a polgármester parancsára.

Péntek délután fél háromkor kaptam egy telefont a polgár-
mestertől, hogy ha úgy gondolom most (pénteken fél háromkor,
szerk. megjegyzése) átmehetek. Úgy gondoltam. Átmentem,
és csak egy kérdésem volt: Miért az újságból kell megtudnom,
hogy pályázatot írnak ki az általam betöltött posztra? A válasz
meglepett, mivel a polgármester úgy tudta, hogy én Kralupyn va-
gyok a delegációval, ezért nem tájékoztatott. Ehhez annyit sze-
retnék hozzáfűzni, hogy a delegáció résztvevőit maga a polgár-
mester határozta meg, úgyhogy ő nagyon jól tudta, hogy én nem
vagyok a delegáció tagja.

Számomra az világos ebből, hogy a városvezetés célja az volt
hogy én ne szerezzek tudomást a pályázati kiírásról, mivel min-
den arra utal, hogy én is csak az újság hasábjain szembesültem
volna ezzel a ténnyel. Rozsnyó Lajos

a Városi Rendőrség parancsnoka

Csak egy kérdésem volt

Folytatás az 1. oldalról
Próbáljuk összerakni a

részleteket, de szinte senki
nem kíván nyilatkozni. Meg-
tudjuk, hogy alig van valaki,
aki a saját portékáját árulja.
Sokan pótolják a kínálatot
más forrásból. Vannak, akik
nagyraktárakban vásárol-
nak, vannak, akik a buda-
pesti nagybani piacra járnak,
de akad olyan is, aki vala-
melyik áruházban az éppen
kínálkozó akciós termékből
bevásárol, és azt adja el
némi haszonnal.

Aztán nagynehezen talá-
lunk egy ímelyi őstermelőt,
Kováč Andrást, aki elmondja,
hogy meghatározó jelenség
az is, hogy kamionokkal hoz-
zák be külföldről az árut,
majd szétosztják reggel a
kereskedők közt. Az ehhez a
csoporthoz tartozók na-
gyobb számban vesznek
standokat is – tudtuk meg.
„Én szálka vagyok a sze-
mükben, mivel nem veszek
tőlük – mondja Kováč And-
rás – egyszer már arra is volt
példa, hogy ki akartak rakni,
de nem hagyom magam.

Még a Május téren kezdtem
árulni, amikor ők még nem
voltak, és nincs semmi félni
valóm, mivel minden termé-
kem a saját kezem munkája,
amit nem kell rejtegetnem.”

Egy másik kereskedő-ter-
melő arra hivatkozik, hogy ő
azért vásárol be még külön,
mivel a saját termékeiből
nem tud megfelelő választé-
kot kínálni, amit az emberek
elvárnak. „Mi tavasztól őszig
piacozunk megállás nélkül.
Vannak saját termékeink is,
de mivel sokat vagyunk kint
a standon, nem tudunk min-
dent termelni. Nekünk vi-
szont a piacos időszakban
kell megkeresni a télre valót
is, ezért nem tehetünk más-
képpen. Tudjuk, hogy ront-
juk az őstermelő helyzetét,
de mi is a megélhetésért
küzdünk.”

A magát megnevezni nem
kívánó árus viszont hozzá-
teszi: "Mi csak magyaror-
szági termékeket veszünk a
nagybani piacról, vagy egye-
nesen a gazdáktól. Van
árus, aki nagyraktárból ve-
szi meg a görög-görögdiny-

nyét, azonban mi egy ma-
gyarországi őstermelőtől
hozzuk. A budapesti nagy-
bani piacosokkal nehezen
tudnak versenyezni a helyi
őstermelők. Mintaszerűen
ládába rakott és egyforma
alakú termékek alacsony
áron.”

A helyzet ugyanakkor nem
csak az árverseny miatt ösz-
szetett. A szabályozások
szerint egy kistermelő pénz-
tárgép nélkül évente legfel-
jebb 30 alkalommal adhatja

el a "maradék" áruját (ami
saját részre már nem kellett).
Ez alapján a komáromi pia-
con mindenki kistermelő, mi-
vel senki nem használ pénz-
tárgépet, a gyakorlatban vi-
szont már nem igazán.

Egyre nagyobb a verseny
a standokért is. Komárom-
ban olcsóbb egy pult alap-
ára, mint például Érsekúj-
várban, azonban licitálás
van. „Érsekújvárban fix 165
euró, míg nálunk 100 euróról
indul a licit, és az is lehet,

hogy háromszorosára felve-
rik.” Akik kartellben, össze-
fogva árulnak, így is meg-
szorítják a kisebb árust.
Ezen felül alkalmanként még
6 eurót is kell fizetni egy
standért, de más ára van
egy utánfutónak, vagy a föld-
ről árulásnak.

A Fontos Vagy! mozgalom
most a helyi gazdák felkaro-
lását tűzte ki célul. Ellátogat-
nak egy gazdához, és ez
alapján igazolják egy logó-
val, hogy valóban ősterme-
lőről van szó. Kováč András
ímelyi gazda is ezt látja kiút-
nak, ő maga jól láthatóan fel-
tünteti nevét, származását
és jelzi, hogy őstermelő. „Ezt
viszont sokan rossz szem-
mel nézik. Vannak olyanok
is, akik nem merik ezt vál-
lalni, mivel félnek”. És állí-
tása mögött minden bizony-
nyal lehet valami, hiszen ér-
deklődésünk során a szom-
szédos standokról szúrós
pillantások érkeznek, és
kettő hellyel odébb az egyik
feketeruhás rendfenntartó is
leáll figyelni és érdeklődni.

b

Őstermelő? Itt már olyan nincs!

Mivel a DELTA hetilap legutóbbi számában
Anton Marek komáromi polgármester saját

tehetetlenségét megint másra próbálja hárí-
tani, és rám mutogat, így kénytelen vagyok az
ő csúsztatásaira, vádaskodásaira, féligazsá-
gaira és ´urambocsá´ hazugságaira válaszolni.
Megpróbálja úgy beállítani a Kossuth tér fel-
újítását, mintha azzal kapcsolatban az előző
városvezetés mindent elrontott volna, ám ő
fantasztikus munkájának köszönhetően most
megmenti a helyzetet!

A rá jellemző maszatolás helyett azonban lássuk
a tényeket. Azzal vádol, hogy a Kossuth tér felújí-
tásával kapcsolatosan én előnytelen szerződést
kötöttem, viszont ezt hitelt érdemlően nem tudja
megmagyarázni. A polgármester az említett cikk-
ben saját sikereként ünnepelteti a projektnek a vá-
ros számára kedvező előfinanszírozási formáját,
ám amire ő saját sikereként hivatkozik, azt éppen
az általuk bírált Simon Zsoltnak köszönhetik, aki mi-
niszterként megengedte, hogy a pályázók a meg-
nyert összeg egy részét már az elszámolás előtt le-
hívhatják, és használhatják (ez az ún. előfinanszí-
rozás). Ez tehát semmiképp nem a jelenlegi pol-
gármester érdeme, mint ahogyan a régi szabályo-
zás sem az én hibám volt.

A polgármester megpróbálja azt a látszatot kel-
teni, mintha ezzel a teljes térfelújítással Komáromot
tetemes anyagi kiadások terhelnék. Az igazság ez-
zel szemben az, hogy a város saját költsége 4,6
millió korona lett, míg 44,2 millió korona idegen
tőke jött a városba! Érdemes összevetni ezt a két
számot: 4,6 millió és 44,2 millió. Vajon jól járt-e Ko-
márom ezzel a beruházással, megérte-e belevágni
a megvalósításba? Azt hiszem, ez egy harmadikos
tanulónak is egyértelmű! Vajon a jelenlegi polgár-
mesternek miért nem?

Azt a kifogását is érdemes górcső alá vetni, hogy
a városvezetésnek korlátozottak a lehetőségei. Ez
a kijelentése is csak a tehetetlenségét bizonyítja, hi-
szen mi hasonló körülmények között nagyon sok
beruházást hoztunk a városba és valósítottunk
meg, s közben nem másra mutogattunk, hanem
dolgoztunk, és a munkánkat végeztük. Így volt ez
például a sportcsarnok épületével kapcsolatosan is,
és ennek köszönhetően Komárom polgárai egy le-
robbant épület helyett egy teljesen felújított sport-
csarnok szolgáltatásait élvezhetik. A munkálato-
kat ugyanaz a cég végezte, miközben ez a feladat
szervezés és a logisztika tekintetében a Kossuth tér
felújításánál jóval nagyobb falat volt - ám mégis 6
hónap alatt sikerült megvalósítani! A város anyagi-
lag sem járt rosszul, hiszen az összes költség 70%-
át idegen források biztosították, a költségeknek
mindössze 30%-a terhelte a városi költségvetést.
Kár, hogy mostanság nincsenek hasonló felújítá-
sok, hiszen sok középület állapota siralmas. A pol-
gármester vádaskodása talán akkor állhatná meg
a helyét, ha az általa vezetett hivatal tevékenységét
az elmúlt 20 hónapban hasonlóan sikeres pályá-
zatok jellemeznék, ám ilyenek nem is készültek
(nem adtak be, nem nyertek és nem is valósultak
meg)!

A Kossuth tér felújításával kapcsolatos közbe-
szerzés központi volt (a minisztérium szabta a fel-
tételeket) – tehát nem mi tehetünk arról, hogy ki lett
a kivitelező. Sőt, a vonatkozó szerződést is köz-
pontilag kaptuk meg, s annak módosítására csak
az aláírás után volt lehetőség. Nekünk azt a kérdést
kellett akkor megválaszolnunk: szeretnénk-e egy
teljesen felújított Kossuth teret, 4,6 millió koronás
saját költséggel?

De nézzük meg a helyzetet egy másik oldalról is!
Anton Marek polgármester és a nevével fémjelzett
városvezetés munkája által elért rengeteg siker

meggyőzött arról, hogy én tévedek, és nekik van
igazuk. Hiszen sorra készülnek a sikeres beruhá-
zások, sorban valósulnak meg az utcafelújítások, új
és új játszótereket adnak át, új szociális programok
indulnak, új sportpályák épülnek… Vagy mégsem?

Vegyük csak végig, mi történt volna, ha a polgár-
mester „csak” betartatja a szerződést, és teljesítik az
abban foglaltakat? Akkor 18 hónap alatt egy mo-
dern, felújított térrel büszkélkedhetne a város, és a
befektetett anyagiak több mint 90%-át visszakapták
volna 90 napon belül. Mi az előző években hasonló
körülmények közt sikeresen valósítottunk meg be-
ruházásokat - ám ez neki most sem sikerült… Pe-
dig még egy pozsonyi ügyvédi irodát is fizet a város
(a lakosok pénzéből) azért, hogy… nem is tudom
miért, hiszen ilyen eddig nem volt szokás.

Anton Marek 20 hónappal ezelőtt légből kapott
ígéreteinek tömkelegével, 60 év „tapasztalatával”
és „szakembereinek” csoportjával megnyerte a vá-
lasztásokat. Ideje lenne észrevennie, hogy a vá-
lasztási kampány már majd két éve véget ért! A ko-
máromi polgárok most már nem a kibeszélésre,
nem a másra mutogatásra kíváncsiak, hanem a va-
lós eredményekre! Joggal kérdezhetik: hol vannak
az új utcák, parkolók, érezhető-e a nagyobb tiszta-
ság és a nagyobb biztonság a városban, hol van-
nak a felújított óvodák, iskolák, középületek, és hol
van a rengeteg új munkahely? Mert bizony a pol-
gármester „uralkodása” alatt Komáromba újra be-
köszöntöttek a 90-es évek, és az I. valamint a II. la-
kótelepre szépen költöznek vissza az összeférhe-
tetlen lakosok is.

Komáromi polgárként most csak azt állapíthatom
meg, hogy (függetlenül az elkövetkező két évtől) je-
lenleg 20 elfecsérelt hónap és rengeteg elszalasz-
tott lehetőség van Komárom mögött, amelyek saj-
nos már nem térnek újra vissza…

Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő

Meddig tart még a mellébeszélés?

Folytatás az 1. oldalról
- Ugyanúgy az oktatási osztály vezetői posztja a polgár-

mester hatáskörébe tartozik – azért említem ezt a posztot,
mert ugyanaz a személy töltötte be mind a a projektmene-
dzseri, mind pedig az oktatási osztály vezetői funkcióját, így
teljesen képben lehetett minden határidővel, folyamattal, a
támogatási szerződésben vállalt összes kötelezettséggel.
Megjegyzem, sikertelenül... Az írás kezdeti logikája szerint így
bárminemű mulasztásért, amit az alkalmazottai elkövetnek,
egy személyben a polgármester felel...!

- A polgármester úr jogában állt ha tényleg fontosnak tartotta
az iskola felújítását, külön projektmenegert kinevezni, nem élt
ezzel a lehetőséggel.

A múltban már többször kinyilatkoztattam, hogy miniszter-
ként, képviselőként számtalan alkalommal segítettem megke-
resés nélkül is Komárom városának a Munka Utcai Alapisko-
lával kapcsolatban, vagy akár a Kossuth tér felújításának ügyé-
ben is.

A tény az tény marad, amíg a miniszteri tisztségemet be-
töltöttem, az általam vezetett Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium nem adott ki olyan döntést soha,
amivel az alapiskola felújítására kiírt pályázatot végérvé-
nyesen megszüntette volna!

A sikertelenségről kizárólag a város vezetősége tett nem egy-
szer említést már 2012 februárjában - hogy miért tettek ilyen nyi-
latkozatokat, csak feltételezni tudom... A történtek, és a tények
fügvényében így a legnagyobb jóakarattal sem lehet Novák úr
írását a DElTA hetilap hasábjain igaznak nevezni, hanem in-
kább hazugságok tömkelegének! Azon állítása, hogy szemé-
lyesen én felelek a komáromi, több mint 6000 rászoruló élelmi-
szersegélye szétosztásának kudarcáért, ugyancsak rágalom és
hazugság. Joggal tehetné fel a 6000, rendkívül rossz szociális
körülmények között élő komáromi polgár Marek polgármester és
Novák alpolgármester uraknak azt a kérdést, hogyan lehetséges
az, hogy a környező településeken, Gútán, Ógyallán, Nagyke-
szin, Szentpéteren stb. minden probléma nélkül sikerült kiosz-
tani a rászorulóknak az élelmiszersegélyt, csak éppen Komá-
romban nem? Valószínűleg azért, mert ezekben a községekben
a polgármester és csapataik nem a kifogásokat, hanem a meg-
oldást keresték, és sikeresek is voltak! Kedves komáromi pol-
gárok, kérem gondolkozzanak el azon, hogy jelenlegi városve-
zetésük a polgármesterrel az élen, tényleg annyira feddhetet-
lenek, tényleg annyira professzionális módon végzik a munká-
jukat, mint ahogyan ezt ők állítják? Mert a valóság és a tények
teljesen mást mutatnak! Simon Zsolt

Komáromi
anyámasszony katonái

Lapunk egyik februári számában fog-
lalkoztunk a Komáromi Városi Sta-

dion területén felépített multifunkciós
sportpálya áthelyezésének jóváhagyá-
sáról a városatyák részéről. Mivel az ér-
vényes testületi határozat ellenére a mai
napig nem történt előrelépés ebben a
kérdésben, elsőként egyik olvasónk unta
meg a tétlenséget, és aggályait kifejezve
az egyes határozatok teljesítésének kap-
csán, kérte közbenjárásunkat az ügyben.

Első lépésként összegezzük, mi is történt
eddig a multifunkciós pálya ügyében. Már
annak felépítése, illetve elhelyezése fura ér-
zelmeket váltott ki a közvéleményben. Az
előző városvezetést minden bizonnyal a jó
szándék vezérelte, amikor megválasztotta a
helyszínt, bár a városi stadion használójá-
nak, a Komáromi Football Clubnak vezetői
többször is elmondták az illetékeseknek,
hogy a klub nem fogja tudni kihasználni an-
nak előnyeit. Mindezek ellenére a pályát
megépítették, és ünnepélyesen átadták ren-
deltetésének. Meg kell mondani, hogy talán
országos szinten is az egyik legfeleslege-
sebb sportlétesítmény indult el szomorú út-
jára. Ez év februárjában, Varga Tamás kép-
viselő beterjesztésének alapján, a testület
jóváhagyta a közben teljesen használhatat-
lanná vált pálya áthelyezését a Bástya la-
kótelepre, ahol garantálva lenne annak tel-
jes körű kihasználása. A testület 2012. június
30-ig adott a városi hivatalnak időpontot a
feladat végrehajtására.

Mivel az áthelyezés ügyében nem történt
előrelépés, megkerestük a városi hivatalt,
melynek nevében Králik Róbert szóvivő nyi-
latkozott. Íme:

„A Komáromi Városi Hivatal illetékes szak-
emberei tájékoztatása értelmében tudatjuk a
tisztelt olvasókkal, hogy ahhoz, hogy a több-
funkciós sportpályát a város áthelyeztet-
hesse, elsősorban engedélyt kellett kérnie a
pályát a városnak adományozó cégtől, mivel
az ajándékozási szerződés egyik kikötése a
pálya helye volt. Az áthelyezésre vonatkozó
engedélyük több mint három hónap után ér-
kezett meg. Ezt követően el kellett intézni a
Varga Tamás képviselő úr által az áthelye-
zésre kinézett terület új építési engedélyét,
mivel erre a területre egy másik építési en-
gedély volt érvényben. Ráadásul az áthe-
lyezést a képviselő a testületben soron kívül
és előkészítetlenül vetette fel, majd a biztos
többség tudatában azonnal meg is szavaz-
tatta.

Az új építési engedélyt a szükséges ha-
táridők betartásával csupán nemrégiben si-
került a hivatalnak elintéznie. Jelenleg az új
építési szándék projektjének előkészítése,
továbbá a banki finanszírozás intézése van
folyamatban. Miután elkészül a projekt, az
áthelyezés árkalkulációja, pályázat útján ki
kell választani a kivitelezőt, amely a meg-
hirdetett munkát elvégzi. Ez az év égéig vél-
hetően meg is történik!

Szükséges azonban megjegyezni, hogy
az áthelyezés legfőbb indítéka - a pálya ron-
gálásának forrása – a hivatal jóvoltából idő-
közben megszűnt, ugyanis a Belső Körút
51-es szám alatt lakó problémás egyének
már nem tartózkodnak a közelben. A másik

fontos szempont, hogy a pályát az eredeti
helyén is nagyon sokan használhatnák, hi-
szen – mivel elhárult a fent említett probléma
– a szükséges javítások elvégzése után a fo-
cisták, teniszezők, strandröplabdások és
gyakorlatilag bárki számára használhatóvá
válna, ráadásul egy sportközpont részeként.
Persze, távol álljon a hivataltól, hogy vitába
szálljon Varga Tamás képviselő úrral, a pá-
lyának bizonyára örülnek majd az általa ki-
választott Bástya lakótelepen is és sok gyer-
kőc sportol majd rajta.

Egy dolgot viszont tudatosítania kell a
képviselő úrnak! Tény, hogy a Most-Híd frak-
ció által uralt testületben nem gond szá-
mukra szinte bármit megszavazni, újabbnál
újabb feladatokat róva a már így is túlterhelt
hivatalra és a sajtón keresztül kérni számon
a határidőket, viszont tisztában kellene len-
nie azzal is – ha ilyen szavazathajhász vál-
lalkozásba belevág -, hogy ez komoly mun-
kával, adminisztrációval és nem utolsó sor-
ban óriási költséggel jár!

Ez a konkrét „akció“ ugyanis legalább 25
ezer euróval terheli meg a város költségve-
tését, azaz ekkora összeggel adósítja el a
várost! Hiszen az áthelyezés költségén túl
az új helyen számolni kell a megfelelő be-
tonalap elkészítésének és a világításhoz
szükséges infrastruktúra kialakításának költ-
ségével is. Továbbá nem szabad elfelejteni
azt sem, hogy az áthelyezés után a pálya je-
lenlegi helyén ott marad kihasználatlanul a
betonalap és a világítás, ami a városnak ko-
rábban mintegy 30 ezer eurójába került“.

Komáromi Városi Hivatal

A válasz már csak azért is érdekes, mivel
valamennyi felhozott érv a már említett feb-
ruári testületi ülésen elhangzott, ennek elle-
nére, a 22 jelenlévő képviselő közül, 20-an
igennel szavaztak, tehát nem csak a szóvivő
által kiemelt politikai párthoz tartozók. Bár-
mennyire is szükségét érezte a szóvivő ki-
fejteni véleményét a beterjesztővel kapcso-
latosan, egy dologban nem lehet vitát nyitni.
Mégpedig a képviselők által elfogadott ha-
tározatok feltételek nélküli teljesítésének kér-
désében. Az ugyanis már februárban vilá-
gos volt, milyen engedélyezési és építke-
zési folyamat szükséges az áthelyezéshez.

-böröczky-

A határozatokat
teljesíteni kell(ene)
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Gyorsan adósodik el Szlovákia

Szlovákia az egész Európai Unió legproblémásabb országai közé
tartozik, már ami az eladósodás gyors ütemét illeti. Az állam-

adósság 2012 első félévére 3,1 százalékkal növekedett. Ez az adat
azt jelenti, hogy Szlovákia a hetedik legrosszabb ország az Unión
belül. Vannak gyengébben teljesítő államok is: litvánia államadós-
sága négy százalékkal növekedett, Portugália 3,8, míg Spanyolor-
szág 3,7 százalékkal rontott mutatóin. A speciális helyzetben levő
Görögország adóssága 33 százalékkal csökkent, míg a "szabályos"
listát Magyarország vezeti (1,8 százalékos adósságcsökkenés), s
Dánia következik (1,5). b

Szakmunkásképzőkből jön
a legtöbb munkanélküli

Jelenleg minden kilencedik, a munkahivatalban nyilvántartott ál-
lástalan kap munkanélküli segélyt Szlovákiában. A Szociális Biz-

tosító adatai szerint júniusban összesen 42 774 személy szorult erre
a juttatásra. A munkanélküli segélyt kapók száma már néhány hó-
napja stabil, a tavalyi év februárja óta azonban egyszer sem csök-
kent 40 ezer fő alá. Az átlagos havi juttatás 289 eurót tett ki, a biz-
tosító tavaly egész évben összesen 163,51 millió eurónyi segélyt fi-
zetett ki. Idén júniusban csaknem 20 700 új állástalan jelentkezett
a munkahivatalba. A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ
legutóbbi kimutatása szerint a legtöbben, 5049-en szakmunkás-
képzőben tanultak, érettségit nem szereztek. A második legna-
gyobb csoport a főiskolai végzettségűeké, ők 3232-en vannak. A
harmadik helyen a szakközépiskolák végzősei állnak, az ő cso-
portjuk 3076 főt számlál. (ta)

Októbertől drágul a cigaretta
Ajövedéki adóemelés következtében egy doboz cigaretta körül-

belül 0,10 euróval lesz több. A pénzügyminisztérium így több-
letbevétellel számol, a következő évben 8,15 millió euróval.

Támogatást ígérnek
a bajba jutott gazdáknak

Agazdákat már nem fogják fenyegetni a szélsőséges időjárás kö-
vetkezményei, mivel jogosultak lehetnek az állami támogatásra,

ha bizonyítottan a klímaváltozás okozta a gyengébb termést. A me-
zőgazdaság és vidékfejlesztés számára nyújtott támogatást a Kör-
nyezetvédelmi Alapból biztosítják. Ezt a pénzösszeget hitel vagy köl-
csön formájában kaphatnák meg a gazdák, s jövő év végéig tör-
leszthetnék. A törvény augusztustól léphet hatályba. ga

- Profi frizura, smink
- Radvanszká Renáta, 0905 59 84 35

- Profi köröm design
- Helena Kočišová, 0907 79 91 34

- Stílustanácsadás
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYlIST

KEDVES HöLGyEK!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
DELTA szerkesztősége és az „ÁTVÁL-
TOZTATJUK“ csapata ezentúl minden
hónapban meghirdeti nyereményjáté-
kát. Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket augusztus 23-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DElTA szerkesztősége,

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

Előtte

Utána

„Nyerd vissza önbizalmad

és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

Átalakítás helyszíne: Salon Style, Komárom
A nyertesünket az átalakításról készült fotókkal megajándékozzuk.

Sorsolás augusztus 24-én, átalakítás szeptember 10-én.

Újabb játékra invitáljuk
kedves olvasóinkat!
Olyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken a
nyári kirándulás alkalmával a DELTA hetilap fel-
ismerhetően Önöknél van. Készítsenek fényké-
pet önmagukról, családtagjaikról, barátaikról a vi-
lág bármely pontján, miközben strandolás vagy pi-
henés közben hetilapunkat lapozgatják, vagy más
célra használják. A legötletesebb fotók készítőjét
megjutalmazzuk és lapunkban megjelenítjük. A
fényképeket augusztus 31-ig várjuk.

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

Olbram Zoubek cseh
szobrászművész alko-

tásait nézegetve sétáltunk
és beszélgettünk PhD.
Farkas Veronika művé-
szettörténésszel. A 70
csodálatos szobor au-
gusztus 1-ig, e héten szer-
dáig marad a Limes Galé-
riában, majd 2 kamionnal
visszaszállítják Prágába.

A megnyitón Zoubek mes-
ter is nézegette a meghívót
Dúdor István budapesti kiál-
lítására – mondta Farkas Ve-
ronika, majd így folytatta: – A
festők Villon-ja címmel, ha-
lálának 25. évfordulójára
nyílt a kiállítás Kispesten, a
Skoda Éva Galériában. Ez-
zel a most is látható buda-
pesti tárlattal tiszteleg a li-
mes Galéria Dúdor emléke
előtt.

• Mi látható jelenleg a Li-
mes Galéria Dúdor István
termében?

- Fehér Margit zománc-
művész tűzzománcai au-
gusztus 10-ig. Az alkotó a
Vajdaságból indult, díszlet-
és jelmeztervező volt. A har-
madik Balkán-háború kitöré-
sekor lányával Kecskemétre

költöztek. Ott ismerkedett
meg a tűzzománc készíté-
sével, és 20 éve ezzel fog-
lalkozik.

• Zoubek mester szobrai
után mit állítanak ki?

- Styliták címmel a buda-
pesti Helikon Művészeti
Egyesület alkotásait. Szent
Simonra utalnak, aki egy
oszlopon élte remete életét.
A Helikonosok szerint napja-
inkban a művészeknek van
ilyen sorsuk. Performance is
várható a megnyitón au-
gusztus 15-én, szerdán 17
órakor.

• A napokban tábort
szerveztek komáromi és
kétyi alapiskolásoknak Po-

zsonyeperjesen, a Rencés
majorban. Miért csak 9-en
vettek részt?

- Így terveztük. Zúgóknál
csúszkáltak, tavirózsák kö-
zött mászkáltak, a lábaik kö-
zött halak úszkáltak. Ezt 50
gyermekkel nem lehet csi-
nálni, de 9-cel igen! Közben
megtanulták tolerálni egy-
mást. A természetben átélt
élményeiket rajzban, írás-
ban, agyagszobrokban dol-
gozták fel. lesz kiállítás az
alkotásaikból, és a tábor
kapcsán egy kiadványt is
megjelentetünk.

• Őszi terveik?
- Szeptember 21-én, pén-

teken nyitjuk a18. Sympat
Nemzetközi Képzőművészeti
Szimpózium záró tárlatát.
Kopócs Tibor 75. és Németh
Endre 70. születésnapját kö-
zös kiállításon ünnepeljük
október 12-én, pénteken. No-
vemberben Árendás József
ímelyi származású plakát-
művész tárlata kerül a kö-
zönség elé. Az évet az idén
60 esztendős Dolán György
gyűjteményes kiállításával
zárjuk. December 14-én,
pénteken lesz a megnyitó.

Bárány János

Tárlatokról és tervekről
Farkas Veronikával

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenajať formou pria-
meho nájmu časť priestorov a priľahlých
pozemkov:

časť nebytových priestorov, miest-
nosti: hala, chodba, rozvodňa, sklad, umy-
várne, WC, šatne s výmerou 411,04 m², v
budove, ktorá sa nachádza v areáli školy
na Ulici 1. mája 1 v Hurbanove , súp.č.
2786 s cenou nájmu minimálne 12,- €/m²
ročne

a priľahlých pozemkov s výmerou
1168,40 m² s cenou nájmu minimálne 2,66
€/m² ročne

s dobou nájmu na 1 rok na účely zriade-
nia servisného strediska poľnohospodár-
skej techniky.

Bližšie informácie a prehliadku objektov
možno dohodnúť na tel. č. 035/7602204,
ktoré je prístupné v pracovných dňoch v
čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade záujmu
Vaše cenové ponuky zasielajte v zalepenej
obálke s označením „nájom“ na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközép-
iskola, Ulica 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo.
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo
osobne na sekretariát školy najneskôr do
14. 08. 2012 do 12.00 hod.

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

A fotókat küldjék a deltakn@gmail.com címre vagy
hozzák be személyesen szerkesztőségünkbe.

Tudjuk, miért fizetünk?
Egyik kedves olvasónk, Marek Mi-

hály látogatott el szerkesztősé-
günkbe, és egy vaskos iratcsomót
tett le az asztalunkra. Az illetékes la-
káskezelő vállalat 2010. és 2011. évi
végelszámolását tartalmazta. Sokáig
nézegettük a számtengert, majd
megkértük olvasónkat, ha érti, pró-
bálja meg elmagyarázni nekünk is.
Ebben az esetben nem a sok apró
tétel verte ki nála a biztosítékot, ha-
nem a fűtésért és meleg vízért szám-
lázott összeg. A számok nem hazud-
nak, olvasónknak minden bizonnyal
igaza van, ha előzetesen nem beje-
lentett, nagyléptékű áremelésről be-
szél.

Egy grafikont is felállított, mely szerint
2009 és 2011 között a meleg víz és fű-
tés ára – az ő számításai szerint – több
mint 30 százalékos növekedést mutat.
„Nagyon tüzetesen figyelem az árak
mozgását, ezért elektronikus levélben
fordultam a hőszolgáltató COM-therm
vállalathoz, amelyben egyetlen kérdést
intéztem annak vezetéséhez: Mikor,
mennyivel emelték szolgáltatásaik árát?
Sokáig nem kaptam választ, majd ami-
kor rákérdeztem, közölték velem, hogy
sajnos, nem olvasták a bejövő postát(!?)
Aztán második nekifutásra válaszoltak
ugyan, de sajnos, nem a feltett kér-
désre. Közölték velem, hogy a lakosság
felé az illetékes lakáskezelő vállalat tar-
tozik elszámolással, ezért ahhoz intéz-
zem kérdésemet. Márpedig, engem je-
len pillanatban az érdekel, vajon a
COM-therm emelte-e árait az utóbbi két
esztendőben? Meggyőződésem hogy
igen, és nem is kismértékben. Ezért, az
illetékes ellenőrző szervekhez fordul-
tam segítségért, remélhetően a közel-
jövőben pont kerül a történet végére” –
mondta el lapunknak Marek Mihály.

Azonnal felvettük a kapcsolatot a
COM-therm vállalat igazgatójával,
Csonka lajossal, aki szabadság előtti,
felhalmozódott feladataira hivatkozva,
csütörtökre ígért találkozót lapunk mun-
katársával. Természetesen közöltük
vele a vitatott témakört is. Amikor a
megadott napon, telefonon emlékeztet-
tük az igazgatót adott ígéretére, nagyon
érdekes választ kaptunk. „Nézze szer-
kesztő úr, én már szabadságra készü-
lök, és egyébként sem értem, mi a prob-
léma az árakkal. Várjuk meg, mi történik
augusztusban, azután térjünk vissza a
kérdéshez. Ezért úgy döntöttünk, hogy
jelen pillanatban az árakkal kapcsolato-

san nem nyilatkozunk” – mondta már
többes számban az igazgató.

Nos, legalább annyit megtudtunk,
hogy augusztusban valaminek történ-
nie kell. Hogy minek, azt viszont már
nem. Mivel nagy illúzióink nincsenek,
nem gondoljuk, hogy a lakosságra kel-
lemes meglepetés vár.

Közben egy másik olvasónkat is meg-
kértük, hozza be szerkesztőségünkbe a
2010-es és 2011-es elszámolást, min-
tegy összehasonlításképp a fenti állítá-
sokkal. Megkérdeztük, vajon érti-e an-
nak lényegét? Mint sokan mások, ő
sem értette. Annyit tudott hozzátenni,
hogy míg 2010-ben 420, addig 2011-
ben csak 160 €-t kapott vissza a befi-
zetett előlegekből. Tudjuk, hogy min-
den év más lehet fogyasztás szem-
pontjából, a 260 €-s különbség mégis-
csak soknak tűnik. És bár ez magában
nem bizonyít semmit, valamit azért
mégiscsak sejtet.

Próbáltuk elérni az Alternatíva la-
káskezelő Vállalat igazgatóját is, de
mint sokan ebben az időszakban, ő is
szabadságát töltötte. A problémák vi-
szont halmozódnak, és mintegy ennek
igazolásaképpen, egy másik olvasó is
megkeresett bennünket régen húzódó
problémájával. A komáromi Víz utca
egyik lakótömbjének lakói szentül meg
vannak győződve arról, hogy egyik nem
fizető lakótársuk valamennyi költségét a
lakáskezelő felosztja a többi, rendesen
fizető lakó között. A Vasút utcai, egyik
lakásszövetkezet kezelésében álló la-
kótömbben viszont a javítási alap fel-
használása ellen tiltakozik a lakók egy
része. Valamennyi esetben van egy kö-
zös vonás. A lakók nem tudnak tájéko-
zódni a szinte átláthatatlan számlák-
ban. legtöbben ezért csak pusztán tu-
domásul veszik a végösszeget, és vagy
megelégszenek a ténnyel, hogy vala-
milyen összeget visszakapnak, rosz-
szabb esetben reménykednek, hogy a
ráfizetés nem lesz különösebben meg-
terhelő a családi költségvetésre. Ők
soha nem tudják meg, nem lettek-e át-
verés áldozatai. Márpedig, minden ki-
állított számlának áttekinthetőnek és
mindenki számára érthetőnek kell len-
nie, amelyeken tételesen fel kell tün-
tetni az alapárakat és a fogyasztás
mennyiségét úgy, hogy a polgárok
azonnal ellenőrizni tudják a kifizetett
összeg valódiságát. Még azok is, akik
nem rendelkeznek legalább két diplo-
mával… Addig is ne féljenek, és kéte-
lyek felmerülése esetén, bátran ma-
gyaráztassák meg tételesen a számlá-
kat azok kiállítóival.

Ezen a héten, szabadságok ide – sza-
badságok oda, mélyebben beleássuk
magunkat a problémába, és megpróbá-
lunk utánajárni a konkrét kérdéseknek.
Tételesen igyekszünk elsajátítani egy
konkrét elszámolás minden egyes rész-
letét, hogy tájékoztatni tudjuk olvasóin-
kat a „kacifántos számlaolvasás” rejtel-
meiről. Persze, kivéve a hő-szolgálta-
tót, amely nem nyilatkozik árkérdésben.
Aztán augusztusban majd meglátjuk…

Böröczky József

Olvasónk valóban egy precíz ember, az
ő számításai ezt mutatják

KOMÁROM - Múlt héten pénteken nem sokkal tizenegy óra előtt
aknába zuhant egy kisfiú - tájékoztatta lapunkat Božena Bruch-
terová, a nyitrai rendőrkapitányság szóvivője. Viktorka, aki októ-
berben lesz kétéves, a nagymamájával sétált a Király püspök ut-
cában, hirtelen elesett és eltűnt egy 2,70 méter mély aknában. A
mentők azonnal elszállították a kisfiút a kórházba, ahol különféle
vizsgálatokat végeztek el rajta. A járda melletti 60x60-as akna nem
volt lefedve és be volt nőve gazzal. A rendőrség vizsgálja ennek
a szerencsétlen balesetnek a körülményeit.

Ezúton felhívjuk minden kedves olvasónk figyelmét, ha hasonló
balesetveszélyes helyet látnak városunkban, jelezzék azt szer-
kezstőségünkben.

-ga-

Aknába esett egy kisgyerek
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Tany

Marcelháza

Az operatív környezetvédelmi
program keretén belül a Kohé-

ziós Alap támogatásával, a Szlovák
Köztársaság Környezetvédelmi Mi-
nisztériumától – pályázat útján – ka-
pott támogatásból felépült a gyűjtő-
udvar, amelynek ünnepélyes átadá-
sára az elmúlt napokban került sor.

„Sikeresnek bizonyult a környezetvé-
delmi minisztériumba benyújtott pályá-
zatunk, s ennek köszönhetően 436 ezer
eurót kaptunk a beruházásra, a falunak
ötszázalékos önrészt kellett biztosíta-
nia. A korszerűsítés során felépül egy új
adminisztratív épület szociális helyisé-
gekkel, üzemcsarnok, és új traktort vá-
sároltunk pótkocsival. A PET flakonok
feldolgozására vásároltuk egy préselő-
gépet 8700 euró értékben. A gyűjtőud-

varban a közhasznú munkások segít-
ségével osztályozni fogjuk a műanyag
flakonokat, külön a színeset, külön az
egyszínűt, a kupakot is lecsavarjuk, s
így fogjuk a prés segítségével össze-
zúzni. Az így keletkezett műanyag bálá-
kat megvásárolják a községtől. A pré-
selés által negyven zsák PET flakonból
keletkezik egy 150 kg-os műanyag bála.
Tehát amiért eddig fizettünk, a jövőben
erre a falu kap pénzt" - mondta Varga
Ervin polgármester.

Természetesen a gyűjtőudvar sike-
res üzemeltetésének egyik feltétele,
hogy Marcelházán a polgárok becsüle-
tesen betartsák a rendeletet, és bekap-
csolódjanak a „programba“. A papírt,
műanyagot, üveget és a hulladékot kü-
lön gyűjtik, és a kihelyezett konténe-
rekbe rakják – vagyis hathatós szemlé-
letváltásra is szükség lesz. (miriák)

Vörös Éva felvétele

Átadták a hulladékgyűjtő udvart

Akorábbi évek-
ben megszokott

hőség helyett az
idén az eső nehezí-
tette a kocsitolók
dolgát Kocson. A
fesztivált annak em-
lékére szervezik
meg évről évre,
hogy a gyors és
könnyű szekeret
Kocs falu iparosai
fejlesztették ki az
1200-as években.

Madariak a
kocsitoló fesztiválon

Kocs község önkormányzata július közepén rendezte meg a XIV. Nemzetközi ko-
csitoló fesztivált. A versenyzők még a csúszós, vizes úton is helytálltak. Hagyo-
mányosan a kocsi óvodások nyitották a versenyt. A viadalra 21 férfi és 2 női csa-
pat nevezett. A délután négykor kezdődő versenyen a férfiak 1800 méteres távon,
a nők pedig fél távtól tolják a 380 kilós szekereket a település emelkedőkkel és lej-
tőkkel tarkított főutcáján. A csapatlétszám öt fő volt, négyen tolták, egy pedig a
rúdnál húzta és kormányozta a kocsit. Az eddigi versenyeken 1999 óta már közel
negyven csapat szerepelt, és 2004 óta a madari csapat is rendszeresen részt vesz
a megmérettetésen. (miriák), Stefankovics Gyula felvétele

Fiatalabb diákok focitornájával indították a július 14-én meg-
rendezett izsapi sport- és falunapot hazai, tanyi és nádszegi

gyerekcsapatok részvételével. A végső győzelmet az izsapi fo-
cistapalánták szerezték meg.

Az esemény megnevezéséből is kitűnik, hogy a Nagymegyerhez
tartozó település focipályáján összekötötték a sportot a szórako-
zással, ugyanis még egy négycsapatos felnőtt labdarúgótornára is
sor került, ahol az izsapiak A együttese vitte el a pálmát, megelőzve
a nagymegyeri fakót, az ekecs-apácaszakállasi A és az izsapi B csa-
patot. A falunapon több fiatal énekesnő is fellépett egy-egy rövid mű-
sorral, Miriam, Sendy, Varga Evelin és Matlák Barbara szórakoztatta
előadásával az embereket. A dunaszerdahelyi Kangoo Team tánc-
bemutatója is sikert aratott. Az este közeledtével az időjárás nem
kedvezett a rendezvénynek, az eleredt eső ennek ellenére sem
szegte a kedvét azoknak, akik a sztárvendégre, a Matyi és a Hege-
dűs fellépésére voltak kíváncsiak. A magyarországi mulatós zene
képviselőit követően DJ Meszi állt a keverőpult mögé. Az izsapi
sport- és falunap rendezője a helyi sportszervezet volt, egyébként a
program szervezésébe a Nagymegyeri Városi Hivatal vezetője,
Pongrácz Kálmán is besegített. Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Foci, tánc, ének, eső
az izsapi falunapon

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Július 21-én ünnepelte 9. születésnapját

Július 31-én ünnepli 4. születésnapját

Németh Lilien
Keszegfalván.

Bauko Miroslav
Izsán.

Sok boldog szülinapot
és az iskolakezdéshez

sok sikert kívánnak
szülei és nagyszülei.

Nagyon sok szeretettel
köszöntik őt: anya, apa,

nagyszülei és keresztszülei.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk,hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Július 29-én ünnepelte 6. születésnapját

Sándor Kevin
Komáromban.

Köszöntik őt szülei,
nagyszülei, kereszt-
szülei és az egész

rokonság.

Magasabb pénzbüntetés a gyorshajtóknak

Szigorítások az utakon
Ismét magasabbak lettek a büntetések a

közlekedési kihágásokért. Utoljára fél éve
módosultak a tarifák. A rendőrség most a
gyorshajtókat vette célba.

Michal Slivka, a rendőr-főkapitányság szóvi-
vője szerint a büntetések emelésének célja a
balesetek számának visszaszorítása. Szlovákia
ugyanis megígérte az EU-nak, hogy 2020-ig
172-re szorítja a balesetek áldozatainak éves
számát. A lap szerint ez egyelőre nem tűnik re-
álisnak, ebben az évben ugyanis már 158 sze-
mély vesztette életét az utakon.

A rendőrség a büntetések szigorítása mellett
emelte azt a gyorsasági határt is, melynek túllé-
pésénél a büntetés ügyét kötelezően a közleke-
désrendészet kezeli közigazgatási eljárásban.
Eddig lakott területen 40 km/óra, lakott területen
kívül pedig 50 km/óra volt a határ, ez azt jelen-
tette, hogy a kihágást a közlekedésrendészet
kezelte, mely utólag állapította meg a büntetést.
Az új szabályok szerint az új határ 60 km/óra –
ha a megengedett sebesség túllépése ezt nem
éri el, a közlekedési rendőrök szabhatják ki a
magasabb büntetést a helyszínen. Ez a rendőr-
ség szerint gazdaságosabb lesz, mint az eddigi
rendszer.

A már említett változásokon kívül a rendőrség
felújította a figyelmeztetés intézményét. Ezt még
2009-ben vezették be, abban az esetben élnek
vele, ha a sebességtúllépés nem éri el a 6
km/órát.

Lakott területen

6 km/óráig figyelmeztetés
6-10 km/ó 20 euró

10-15 km/ó 40 euró
15-19 km/ó 60 euró
19-25 km/ó 90 euró
25-30 km/ó 140 euró
30-35 km/ó 200 euró
35-40 km/ó 280 euró
40-45 km/ó 360 euró
45-50 km/ó 440 euró
50-55 km/ó 540 euró
55-60 km/ó 650 euró
60 km/ó felett eljárás

Lakott területen kívül

6 km/óráig figyelmeztetés
6-15 km/ó 20 euró

15-25 km/ó 40 euró
25-29 km/ó 60 euró
29-35 km/ó 130 euró
35-40 km/ó 200 euró
40-45 km/ó 300 euró
45-50 km/ó 400 euró
50-55 km/ó 520 euró
55-60 km/ó 650 euró
60 km/óra felett eljárás

Az alábbi táblázat tartalmazza
az aktuális büntetések díjait:

Jelentősen bővül az ingyenes Wi-Fi
pontok kínálata Komáromban. A hoz-

záférések bővítését és fenntartását egy
számítógépes bolt biztosítja.

A komáromi ReBoot számítógépes szak-
üzlet már biztosít internet-hozzáférést a Cle-
opatra Steak House mellett, amely a Štefánik
park nagy részén szintén használható, a Kis-
csapó utcában található Rock Club 25 kör-
nyékén, a Holt-Vág partján, az Apáli vendéglő
környékén, a lehár parkban és a Bástya élel-
miszerbolt előtti revitalizált parkban a Singel-
lőben (Kacz utca közepe).

„Az egyes adóktól kb. 100 méteres körzet-
ben működik. A sebessége ugyan elmarad
egy mai optikai kábeleken futó netes eléréstől,

de nem is az a cél, hogy a polgárok a napi
filmadagjukat a mi hálózatunkon töltsék le. le-
velezésre, Facebookozásra, hírek elolvasá-
sára viszont tökéletes. Jelszó nélkül lehet rá-
csatlakozni“ - árulta el Kovács Dávid, a ReBoot
számítógépes bolt vezetője. A bővítés követ-
kező hulláma szeptember elsejéig valósul
meg, új Wi-Fi pontok létesülnek, a Klapka té-
ren és környékén, a Csokonai szobornál, to-
vábbá a Páva utca végén található toronyház-
nál és az előtte lévő területen. A Vásárcsarnok
előtti parkolóban az átépítési munkálatok után
kerül használatba az elérhetőségi pont.

Kovács Dávid azt is elárulta, hogy a kör-
nyező falvakban - Marcelházán, Csallóköz-
ranyoson és Izsán - is bővül a csatlakozási
lehetőségek skálája. (rb)

Ingyenes internetes
pontok Komáromban

Szóval-képpel

Városunk két újabb, hatalmas útjelző táblával bővült a vá-
sárcsarnok közelében lévő körforgalomnál. Ezzel nincs

is gond, mivel az említett szakaszon így már a külföldi gép-
kocsivezetők is jól tudnak tájékozodni. Azonban az egyik vá-
ros (Budapešť) megnevezése mellett nem lehet szó nélkül el-
menni. Mint ismeretes a környező országokban mindig a hi-
vatalos (állam) nyelvén írják ki a városok nevét, tehát Ma-
gyarországon minden útjelző táblán Bratislava található és
nem Bratyiszlava, de Komáromban Budapest nevét mégsem
sikerült a hivatalos nyelvén kiírni.

lapzártánkor érkezett a hír, hogy Varga Tamás képviselő
tárgyalt a Regionális Útkezelő Vállalat igazgatójával, akitől
ígéretet kapott, hogy kijavítják és helyesen tüntetik fel Bu-
dapest nevét. ssy

Ahét elején Tanyon betörtek az egyik földszinti bérlakásba. Az elkövető a szel-
lőztetésre használt ablakon hatolt be a lakásba, melynek folytán 2.000,- euró ér-

tékű kárt okozott a tulajdonosnak. A tolvaj 1.000 euró készpénzt, telefont, fényké-
pezőgépet, ékszereket tulajdonított el. Kerékpáron érkezett, és távozott. Mivel a be-
törőt látták, így személyleírást is tudtak adni az elkövetőről. A rendőrség az ügyben
eljárást indított ismeretlen tettes ellen. pint

A kerékpáros tolvaj
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOmplex megOldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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Megnyitotta nyári idényét
a Wellness Hotel Patince****
Június végén egy nagyszabású szezonnyitó partyt rendeztek a

Wellness Hotel Patince****-ben, amellyel így már hivatalosan is
megkezdték az idei szezont. A sztárvendégek gondoskodtak a jó
hangulatról, és az időjárás is a kegyeibe fogadta a fürdőzőket.

A Wellness Hotel Patince**** a nyáron több újdonsággal is várja vendé-
geit. Az új idényben lehetőség nyílik a szomszédos termálfürdő meden-
céinek igénybevételére is. Ezzel a kibővített szolgáltatással 10 termálvizes
medence és 4 új csúszda áll a vendégek rendelkezésére.

Továbbá a régió lakosairól sem feledkeznek meg a Wellness Hotel Pa-
tince****-ben. A Komáromi és Érsekújvári járás lakosai 20 százalékos ked-
vezményben részesülnek a belépőjegy árából.

Tehát itt a jó idő, irány a strand. A Wellness Hotel Patince**** az ideális
hely, ahol ezeken a nyári napokon lehet strandolni, napozni és kikapcso-
lódni. www.wellnesspatince.sk

Idén június 15-én
nyitotta meg kapuit

a megyercsi fürdő,
tudtuk meg Kürthy
Helenától, a helyi
strand vezetőjétől.
Jelenleg teljes kapa-
citással üzemel. Két
úszómester figyeli a
lubickolókat.

A kánikulai melegben
sokan kerestek mene-
déket a fürdő hűs vizé-
ben, nemcsak a haza-
iak részéről, de külföl-
diek is meg-megállnak
itt. legutóbb egy ked-
ves csehországi turis-
tacsoport töltötte itt a

hétvégéjét a legna-
gyobb megelégedé-
sükre – mondta büsz-
kén a strand vezetője.

A 25x25 m medence
maximális befogadóké-
pessége 200 fő. A vizet
kéthetente cserélik 8:1
arányban. A fürdő víz-
összetételének bizo-
nyos részét a helyi ar-
tézi kút adja. A strand
7000 négyzetméterren
terül el, nagy része, fü-
ves és zöldterület. Itt
különböző sportjátéko-
kat űzhetnek azok, akik
épp nem szándoznak
élni a víz adta örömök-
kel. Így lehetőség van

ping-pongozni, focizni
és akik netán nyugod-
tabb percekre vágynak,
azoknak nyugágyak,
padok állnak a rendel-
kezésükre.

A kellemes környe-
zet, családias hangulat
mellett, említsük meg a
jegyárakat is. Megyer-
csen egész napra 1,40
euró a felnőtt és 0,70
cent a gyerek jegyár.
Talán bátran kijelent-
hetjük, hogy ilyen ol-
csón strandolni, sehol
a környéken sem adatik
meg a fürdőzni vágyók-
nak.

pint

ADunavédelmi Nemzet-
közi Bizottság, a Glo-

bal Water Partnership Kö-
zép- és Kelet-Európai Ré-
gió és a GWP Magyaror-
szág Alapítvány a Nem-
zetközi Duna Nap
alkalmából 2012-ben ismét
meghirdette a Duna Művé-
szeti Mestere alkotói pá-
lyázatot: „Tegyünk a vize-
inkért” címmel.

A pályázatra 6-18 éves
korú diákok jelentkezhettek.
A verseny feladata, hogy fo-
lyók, tavak partján tett láto-
gatás alapján, az ott talált
tárgyakból, anyagokból alko-
tásokat hozzanak létre. A
mű lehetett bármilyen kép-
zőművészeti alkotás.

A Marcelházi Alapiskola
tanulói egyetlen magyar
tannyelvű iskolaként ebben
az évben is bekapcsolódtak
a „Duna Művészeti Mestere
2012” című alkotói pályá-

zatba. A Duna partján ösz-
szegyűjtött kavicsokból,
ágakból, növényekből, kagy-
lókból 1,5 m x 1,5 m-es képet
készítettek a „Madarak élete
a Dunán” címmel. Ezen
munkával az országos ver-
senyen a 2. helyet érték el, a
beérkezett 17 alkotás közül.
A képet Lakatos Katalin,
Baglyas Nikolett, Szőcs
Máté, Szabó Dominik, Vida

Martin és Papp János készí-
tették.

A kiértékelésre a Bősön
megrendezett Nemzetközi
Duna Nap program kereté-
ben került sor. A tanulók
megtekintették a vízi erőmű-
vet, sétahajóztak a Dunán,
s megismerkedhettek a kör-
nyezetvédelmi projektekkel
is. Miriák Ferenc

Cucor Anikó felvétele

Népszerű a megyercsi strand

Duna Művészeti Mestere 2012

Pénteken este a harangszó
után az ünnepélyes kenyérál-
dással vette kezdetét a nemze-
tiség jegyében megtartott hét-
vége. Szombaton reggel a ha-
gyományos aratóversennyel
folytatódott az eseménysoro-
zat. Ezúttal tizenhat csapat állt
rajthoz. Dolgoztak a kaszások
és utánuk a marokszedők. A
búzatábla mellett leterített pok-
rócokon pedig gazdagon terí-
tett „früstük” várta a megfáradt
aratókat. A főzőversenyen is
sokan serénykedtek: huszon-
egy bográcsban készült a zsűri
által kötelezően előírt zöldbab-
leves.

„Csoportunk több éve lelkes
résztvevője a szarvasi hagyo-
mányos aratóversenynek és a
tájgasztronómiai főzőverseny-
nek. Az aratáson komoly elvá-
rásoknak kellett megfelelni: ka-
szálót, marokszedőt (na igen, ki
is az a marokszedő? – egy lány,
asszony, aki sarlóval szedi a
már lekaszált búzát) saját ka-
szával kell felvonultatni, persze
korhű ruhákban” - nyilatkozta Er-
délyi Zoltán, a martosi hagyo-
mányőrző csoport ügyintézője.

A hagyományőrző rendez-
vényre érkező látogatók hangu-
latos falusi környezetben ismer-
kedhettek meg az aratás ha-
gyományos módjával, eszköze-
ivel és szokásrendjével.

(miriák)
Erdélyi Zoltán felvételei

Martosiak a Kárpát-medencei
Nemzetiségi Napokon Madar - Kocs Amadari Édes Gergely

Alapiskola öt tanulója -
Stefankovics Viktor, Szabó
Albert, Szűcs Henrich, Czi-
bor Viktor és Beke Máté jú-
lius közepén a Magyaror-
szági Kovácsmíves Céh kép-
viselőinek irányításával egy-
hetes kovácstanfolyamon
vettek részt. Kocs testvérfalu
biztosította az iskola tanulói-
nak a részvételt.

A Kocsi Múzeum kocsiszíné-
ben felállított kovácsműhelyben
három csoportban történt a
munka. A gyakorlati képzést ki-
egészítették az esti órákban a
múzeumban megtartott előadá-
sok. A táborban 15 gyermek vett
részt, köztük két lány is. A szer-
vezést Juhász Zsuzsanna hely-
beli pedagógus, a felügyeletet
Mácsodi Anna, az Édes Ger-
gely Alapiskola pedagógusa biz-
tosította. lapunknak elmondta,
a tábor szakmai vezetője Takáts
Zoltán kovácsmester volt, aki
segítőivel alapvető ismereteket
tanított a gyerekeknek a ko-
vácsmesterség ábécéjéből.

Az ötnapos tábor zárásakor
Szabó Albert egy általa készí-
tett munkát ajánlott fel a helyi
múzeum részére a 2012-es tá-
bor emlékeként. (miriák)

Mácsodi Anna felvételei

KKoovvááccssookk  ttáábboorraa

Aszabadtéri ren-
dezvények legna-

gyobb rizikója az idő-
járás. Így volt ez az
elmúlt hétvégén is,
amikor a szervezők
állandóan az égboltot
kémlelték. Aztán
megérkezett a segít-
ség, délelőtt fel tíz
körül elállt az eső,
egy időre.

A program már ha-
gyományosan kispá-
lyás labdarúgó tornával
indult, amelyen hat
csapat mérte össze tu-
dását. A délelőtti prog-
ram további részében
a község polgármes-
tere, Ľubomír Pú-
chovský köszöntötte a
tűzvédelmi és sportnap
résztvevőit. A Búzavi-
rág hagyományőrző
énekcsoport műsorát a
helyi alapiskola és
óvoda műsora követte,
majd a DSE Unió Vár-
palota - ősi tánccso-
port látványos bemuta-
tóján szórakoztak a né-
zők. A délelőtti progra-

mot a hivatásos tűzol-
tók bemutatója zárta.

A délutáni program a
Kung Fu harcművészet
tagjainak Wing Tsun
bemutatójával kezdő-
dött. Ezt követően az
ímelyi Búzavirág ha-
gyományőrző csoport
szórakoztatta a közön-
séget. A társastánc be-
mutató után Varga
Sándor lovasíjász be-
mutatója következett,
majd megkezdődött a
hagyományos lövész-
verseny. Ezután ismét
lazítás következett, a
várpalotai DSE fitnesz

csapatnak köszönhe-
tően. Közben megér-
kezett Dudó bohóc, aki
varázslatos zenés bo-
hócműsorával szóra-
koztatta a gyerekeket. 

A 16 óra körüli zápor-
eső, utána a Felvidéki
Rockszínpad egyórás
válogatása szórakoz-
tatta a közönséget,
majd az idei tűzvédelmi
és sportnapot Benes
Róbert retro diszkója
zárta, éjfélkor az elma-
radhatatlan tűzijáték kí-
séretében. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Dunaradvány
Tűzvédelmi és sportnap

2012. július 13-14-én tizenötödik alkalommal rendeztek
hagyományos Aratónapot és Kárpát-medencei Nem-
zetiségi Napot, a Békés megyei Szarvas városában.
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Hétvégi focimenü

Nemesócsa

Búcs

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A lEgJoBB Áron!

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

• építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

VonóhorgoK - SzAKSzErű SzErEléS
UtÁnfUtóK - SzErVIz éS KölCSönzéS

Tel.: 03�/��20 0��, mobil: 0�0� �30 0�3
Holt-Vág �, ��� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00,  12.30 - 1�.00

Az OUCHA mazsorett-
csoport július elején

Európa-bajnoki aranyér-
met szerzett a lévai Lát-
vány és Tánc Európa-baj-
nokságon, ráadásul a csa-
pat egyik tagja, Vörös Vi-
vien még egy ezüstöt is
„bezsebelt” a modern ba-
lett egyéni kategóriában.

Mi sem természetesebb,
mint hogy felkerestük az új-
donsült bajnokokat. A neme-
sócsai OUCHA mazsorett-
csoport teljesen a nulláról in-
dult, ugyanis azelőtt nem volt
hasonló jellegű tevékenység
a faluban. A csoport 2005-
ben alakult a nemesócsai
Csemadok égisze alatt. Vele
párhuzamosan indult az óvo-
dás lányok Pom-Pom csa-
pata Laki Erzsébet irányitása
mellett. Később ez a csoport
Katicák néven folytatta tevé-
kenységét. A csapat felkészi-
tésében laki Erzsébeten kí-
vül Benedek Erzsébet is
részt vállal. 

Az Oucha mazsorettcso-
port a fennállása hét éve
alatt komoly sikereket ért el.

A lányok: Baranyai Barbara,
Baranyai Kitti, Kecskés Adri-
anna, Kecskés Klaudia, Mé-
száros Kitti, Varga Andrea,
Vasi Enikő, Veszprémi Tí-
mea és Vörös Vivien az or-
szághatárokon kívül is is-
mertek, hiszen felléptek már
Magyarországon, Székely-
földön, Szerbiában és Szlo-
véniában is. Rendszeres
szereplői a nívós magyaror-
szági Sárvári mazsorettfesz-
tiválnak. Az Európa-bajnok-
ságon szerzett aranyérem a
csoport eddigi legnagyobb
sikere. Az ötletesen felépí-
tett koreográfia Karta Adél
munkáját dicséri és ne fe-

ledkezzünk meg Dorozlai Er-
zsébetről sem.

Persze az elismeréshez
elengedhetetlenek a kemény
próbák, hisz manapság
semmit sem adnak ingyen.
Ezt tudatosítva a lányok he-
tente próbálnak. Az utánpót-
lás területén sem állnak
rosszul. A Katicák mellett
már 16 óvodás és kisiskolás
lánnyal foglakoznak, hogy a
nemesócsai mazsorettek
egyre jobbak, sikeresebbek
és ismertebbek legyenek,
nemcsak szűkebb körben,
hanem az országhatárokon
kívül is.

pint

Július második hetében
az Evangéliumi napkö-

zis gyermektábor esemé-
nyei zajlottak a búcsi alap-
iskolában és az Emese
panzió udvarán. A tábort
az alapiskolás gyerekek
számára szervezték. Hen-
zel György táborvezető
így nyilatkozott róla:

„Ezzel a lehetőséggel a
szülők nyári gyermekelhe-
lyezési gondjain akartunk
segíteni, lehetőséget szeret-
tünk volna biztosítani a gyer-
mekeknek arra, hogy tartal-
masan töltsék el vakációjuk
napjait. A napi programok a
bibliai tanítások köré épül-
tek, sok játékkal, énekléssel,
kézműveskedéssel, sporttal.
A gyermekekkel pedagógu-
sok, szülők és önkéntes fia -
talok foglalkoztak.

Az evangéliumi napközis
táborunk hatásaként bízunk
benne, hogy a gyermekek
erkölcsösebbek, egymást el-
fogadóbbak, toleránsabbak,
önállóbbak lesznek. A tábor

alapvető célja az volt, hogy a
hét központi témáján, Jónás
történetén keresztül gyere-
kek és felnőttek egyaránt lé-

lekben gyarapodjanak, és to-
vábblépjenek hitükben” –
mondta  a táborvezető.

miriák, Henzel György fotói

Aranyérmes mazsorettek

Evangéliumi napközis
gyermektábor

Helenke Kraslanovej a Jarke Šafárovej
k 50-ke prianie krátke a reč prostá,

v zdraví, šťastí dožite sa do sta. 
Vám praje celý zdr. kolektív

JJaarrkkee  ŠŠaaffáárroovveejj    
k 50-ke nielen veľa slniečka v srdiečku 
k narodeninám Ti prajem, ale takisto veľa
štastia, zdravia, lásky, aby si nemala na čele
smutné vrásky. Na svete nech prežívaš samé
radosti a nemáš nikdy žiadne starosti.

Ti želá kolegyňa.

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

Augusztus 4-én ünnepli 
65. születésnapját 

Szabó Imre 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből köszönti: 
szerető felesége, gyermekei családjukkal és anyósa.

Egyik szemünk sír, a másik meg nevet, mondták a Vág-parton rend-
szeresen fürdőzők. Ugyan örülnek ugyan az újításnak, a kulturális és

sportkezdeményezéseknek, viszont a régi nyugalom megszűnőben van.

Időpont:  2012. aug. 4. – férfiak nyílt versenye. Amennyiben 32, ill.
több csapat nevez a versenyre, a legjobb 4 páros számára vasárnap
rendezik a döntőt.

2012 aug. 5. – női nyílt verseny, Old boys (40 év feletti párosok)
Kezdés: 9.00 óra
Nevezés: a helyszínen 8.30-ig, vagy írásban a következő címen: 
jobbagylajo@gmail.com
Sorsolás: 8.45 órakor
Helyszín: a Spartak röplabda klub pályái (Športová u. – a futball -

stadion mellett), ill. A Bow Garden hotel pályája.
Nevezési illeték: 7.- € személyenként (minden résztvevő kap egy fel-

iratozott pólót és üdítőt)
A verseny menete: a nemzetközi strandröplabda szabályai szerint.

A lebonyolítás módját a nevezett csapatok létszámától függően a
szervezőbizottság dönti el.

Díjazás: az 1.-4. helyen végzett csapatok a női és Old boys kate-
góriában tárgyjutalmat kapnak, a női mezőny győztese pénzjutalom-
ban is részesül. Szintén pénz- és tárgyjutalomban részesül a legjobb
4 férficsapat, valamint a férfi mezőny győztese egy évig a vándorser-
leg birtokosa lesz.

Óvás: a mérkőzés befejezése után azonnal (max. várakozási idő 10
perc). Óvási illeték 10.- €.

Egyéb: szállásról, étkezésről, valamint a bemelegítésre szolgáló
labdákról minden csapat maga gondoskodik.

Információ: Jobbágy lajos  tel.: 00421 915 441 700
Németh Ödön 00421 907 722 625

2012. augusztus 4. (szombat) 17 órakor: KFC – Galánta (Régióbaj-
nokság), Nagymegyer – Gúta (IV. liga), Marcelháza – Ógyalla (V. liga)
2012. augusztus 5. (vasárnap) 17 órakor: Ímely – ČFK (IV. liga), Csalló-
közaranyos – Podhájska (V. liga).

Ligásaink idegenben: Tardoskedd – Szentpéter, Tolmács – Naszvad (V.
liga) 

KOMÁRNO OPEN –
strandröplabda verseny
- 16. évfolyam 

Új időszámítás kezdődik
a gútai strandon

Az önkormányzat mellett
működő sportbizottság a BC
Knives kosárlabdacsapattal
karöltve ugyanis kiötlötte, hogy
csupán két oszlopra és egy há-
lóra van szükség, és máris adott a
strandröplabda bajnokság a Vág par-
ton. Meg is hirdették, és a vártnál több ér-
deklődő jelezte részvételi szándékát. A versenyre
13 lelkes csapat nevezett be, a délutáni órákban meg is telt a gútai folyópart.
A következő végeredmény született a csapatok sorrendjében:

1. Tomi és Bandi bandája,  2. Acapulco, 3. Ez az Brandon, csináld Te is
4. Ani és a szépfiúk, 5. ICS y,

Egésznapos belépőjegyet nyertek 
a Wellness Hotel Patince****-be

Vörös Flórián (Kolozsnéma); Vicena Erzsébet  
(Nemesócsa); Takács Mónika (Komárom); 

Török Zita (Csallóközaranyos). Gratulálunk!
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Egynapos páros belépőjegyet nyertek 
az izsai Rodeo showra:

Novák János (Bátorkeszi); Klučka Ferenc 
(Izsa); Bobek Eszter; Forgács Lajos 

és Marcsa Margit (Komárom). Gratulálunk!
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben vehetik át.Nyerteseink



• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ára 23.150
€/35,20 m2-től. Tel.: 0905
663 408.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.

• Bérbe adó teljesen
felújított 2-szobás
téglalakás Komárom-
ban. Tel.: 0905 512
441.
• Eladó részben át-
épített 3-szobás la-
kás a Klapka lakóte-
lepen. Ár: 28.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Színpadon a Krém
zenekar – Face-
book. Tel.: 0907 272
399.
• Gyorskölcsön al-
kalmazottaknak,
nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozók-
nak. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 0903
429 427.
• www.olcso-ingat-
lan.tipp.sk. Tel.: 0902
202 951.
• Sofőröket kere-
sünk nemzetközi fu-
varozásra. Tel.:
0905 606 252. 
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Első fotóm

Kalmár Dominik
Negyed

(3900/49)

Király Zoé Ada
Gúta

(3050/50)

Berkeši Alex
Perbete 

(3850/51)
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Újszülöttek:
Jakab Dóra (Komárom); Hrabovská Petra (Gúta); Balogh
Orsolya (Gellér); Góth Dominik és Patrik (Marcelháza); la-
katoš Juliano (Gúta); Molnár Máté (Komárom); Deminger
liliána (Komárom); Kis Olivér és Attila (Martos); Ková-
čová Sofia (Ógyalla); Badala Patrik (Dulovce); Stojka Pat-
rik (Ógyalla); lendvay Karin (Komárom); Fűri Flórián (Me-
gyercs); Rövid Áron (Keszegfalva); Csontos Denis (Ko-
márom); Kováč Emma (Gúta); Király Zoé Ada (Gúta); Ber-
keši Alex (Perbete); Kalmár Dominik (Negyed ) Šesták
Zsombor Dávid (Komárom)

Elhunytak:
Kurina Verona (79) Komárom; Kissová Margita (91) He-
tény; Hanová Mária (58) Komárom; Sasák Peter (59) Ko-
márom; Marsaliková Helena (84); Kulcsár Margit (86)
Nagykeszi; lázárová Alžbeta (61) Komárom; Nagy Ilona
(77) Komárom; Ármai Rozália (80) Marcelháza;  lami Ale-
xander (92) Bátorkeszi; Szabó lászló (56) Komárom; Bál-
lová Agnesa (87) Megyercs

Házasságot kötöttek:
Nagy Zoltán (Vágfarkasd) és Škulecová lívia (Komárom);
Dzimas Juraj és Pintová Zuzana (Komárom); Papp Adrián
(Komárom) Szilvia Derzsi Bíró (Ekel); Pákozdi Attila és Ku-
čerová Silvia (Komárom)

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

Megemlékezés
„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, szívünkben örökre itt maradsz.“

Mély fájdalommal emlékezünk augusztus 3-án,
halálának 5. évforulóján 

Domonkošová Ruženára 
Gyulamajoron. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szomorú
évfordulón. Férje, lányai, fiai, unokái, menyei, vejei.

JUDr. Katarína lubuski-
ová oznamuje, že od 
1. 8. 2012 presťahovala
svoju advokátsku kance-
láriu na Eötvösovu ul. 1.
Komárno (budova VÚB
banky). Tel.: 0903 451
632.

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

Állandó akció! Sírkövek,
konyhapultok, ablakpár-
kányok akár azonnal el-
vihetők raktárunkból.
Tel.: 0905 500 309.

Kölcsön akció! Hosszabb
időre szétírható havonta ki-
sebb összeggel, a lehetsé-
ges legkisebb kamattal
akár magasabb összeg.
Kaphatnak fiatalok is és
„doba určitá” szerződésűek
is. Természetesen vállalko-
zók és nyugdíjasok is. A ré-
gebbi kölcsönök összevon-
hatóak. Tel.: 0949 664 167.

Vállaljuk szerződések, kér-
vények, életrajzok, nyom-
tatványok, munkahelyi ké-
relmek és még sok más
megírását akár megvá-
rásra. Plusz internetes
szolgáltatás, másolás stb.
Európa udvar: a Szent Ist-
ván szobornál. Hé-pé:
9.00-13.00, 15.00-17.00,
szo: 9.00-13.00.

NON-StOp priVát

A halál, a közeli szerettünk elvesztése mindig
borzalmas. Mély sebeket ejt a hozzátartozók 
szívében, éppen ezért szeretnénk nekik,
de legfőképpen az elhunytnak a legjobbat adni,
amit még adni lehet az utolsó útján.

• Az elhunyt temetésének megszervezése
• Hamvasztás szertartással vagy anélkül
• Öltöztetés, balzsamozás
• Gyászjelentések készítése
• Koporsók, temetkezési kellékek eladása
• Koszorúk és halotti csokrok készítése

• A szükséges hivatalos dokumentumok ügyintézése
• Búcsúztató polgári vagy egyházi szertartásokhoz
• Az elhunyt szállítása speciális járművel
• Saját hűtőberendezés
• Hordárok, sírásók bebiztosítása
• Temetkezési ügyek megbeszélése az Ön otthonában

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

A legjobb szolgáltatások a legjobb áron!
Bizonyítékként - mindazoknak, akik más temetkezési
vállalattól árkalkulációt hoznak, mi legkevesebb
150 €-val alacsonyabb áron kínáljuk ugyanazt a szolgáltatást,
néhány temetkezési szolgáltatásnál akár a 300 €-t is elérheti! 0919 191 270          0917 850 026

Kirendeltségeink: Nemesócsa, Vasút utca 75 (parkettagyár mellett)
Nagymegyer, Bartók Béla tér 215 (az 1. emeleten)
Gellér 195

Hľadáte prácu? Prihlás sa!
Hľadáme vedúceho asis-
tenta, klientského spolu-
pracovníka, vedúcého po-
bočky  v KN , min SŠ, bri-
gáda pre absolventov SŠ
a VŠ. Tel.: 0917 143 934.

Second Hand Kristína +
Baby Bazár.  Babakocsik,
autós gyermekülések. Ak-
ciós 50 %-os kiárusítást kí-
nálunk a ruhákra Ógyallán a
Komáromi út 121. szám alatt.

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk. Tel.:
0911 886 991.

Burza - Börze a Vág part-
ján. Eladás - vásárlás. 
Tel.: 0903 76 25 11.

VictoryTrade Zálogház:
Zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek  felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km). Cím:
Ferencesek utcája 5.
0915 389 405.

Anyagi gondjai vannak?
Hívjon: 0919 079 983.
Nyugdíjasok, Magyaror-
szágon dolgozók (agen-
túra is), kezdő vállalko-
zók is. Dám do prenájmu kom-

pletne zariadenú veľkú
garzónku s balkónom v
Komárne na Eötvösovej ul.
Tel.: 0905 177 880.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam Komáromban, Nagy-
megyeren, Dunaszerda-
helyen 190 €-ért. Érdeklő-
dés: 0910 149 954.

Automata öntözőberende-
zések tervezése és szere-
lése. Tel.: 0907 503 269.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

Adresa: Ul Biskupa Királya 10, Komárno.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, 
e-mail: babyshop@vipmail.hu

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

„Rövid ez a  pár sor,
De benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy,
Mint mi szeretünk Téged!"
Július 28-án ünnepelte 1. születésnapját 

Molnár Zara 
Gútán. 

Ezúton kívánunk neki sok 
boldogságot, vidám napokat:
Etu mami, anya, apa, Lara, 
Ati, s mindenki, aki szereti ŐT.

Augusztus 1-jén ünnepli 
5. születésnapját 

Beke Réka 
Megyercsen. 

Köszönetnyilvánítás

„Bíztunk az életben, a gyógyulásban,
De ha már abban nem, akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy nyári napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájó szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, 

barátnak és mindazoknak, akik 
július 25-én elkísérték utolsó útjára 

Hano Máriát 
a komáromi katolikus temetőbe.

Köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágokat, me-
lyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. 

A gyászoló család.

Szívből köszöntik őt: 
szerető szülei 

és az egész család.

• Eladó új 3-szobás erké-
lyes lakás Ógyallán, ára:
39.040 € + eladó garázs.
Tel.: 0905 663 408.
• Bérbe vennék kisebb-
nagyobb területű szántó-
földet mezőgazdasági ter-
melés céljából a laksza-
kállasi, bogyai, tanyi, ne-
mesócsai, nagymegyeri,
ekecsi és csicsói katasz-
terben. Kontakt: Agroreal
Veľký Meder, 0905 348
615.

• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 5602 754.
• Eladó minőségi házi fehér-
és vörösbor. Tel.: 0908 833
457.
• Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercselése
a Gadóci úton, Agrostav te-
rülete. Tel.: 0915 470 709.
• Eladó teljesen felújított 2-
szobás téglalakás Komá-
romban. Lakás részletre
is.  Tel.: 0905 512 441.
• Kertet vennék kis házzal a
Holt-Vág környékén. Tel.:
0905 512 441.

• Készpénzre van szük-
sége? Kölcsönök gyors ügy-
intézése dolgozóknak és
nyugdíjasoknak (300-3000
€). Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.
• Eladó új 1-szobás lakás
Ógyallán, ár 14.760 €. Áfa
leszámítása lehetséges.
Tel.: 0905 663 408.
• Predám obchodný pries-
tor veľmi lacno. Tel.: 0905
562 711.
• Üzlethelyiség eladó na-
gyon olcsón. Tel.: 0905 562
711.
• Banki hitelek az ingatlan
felbecsült ára akár kétsze-
resének magasságában is.
Tel.: 0905 450 570.

• Kútfúrás. Tel.: 0917 557
633.
• Németországi munkára
keresek lakatost, hegesztőt,
víz-, gázfűtés-, klíma-, vil-
lanyszerelőket, esztergá-
lyost, CNC-st, szerszámké-
szítőt. Német nyelvtudással,
német önéletrajzzal. Tel.:
+36 30 296 6076, email.: fe-
szojdivad@freemail.hu.
• Sarokpadok, székek kárpi-
tozása, bő anyagválaszék.
Tel.: 0911 284 969.
• Sofőröket keresünk
nemzetközi fuvarozásra.
Tel.: 0905 606 252. 
• Eladó családi ház Őrsújfa-
lun, telek 32 ár. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0907
231 121.
• Vennék vízpumpát motor-
ral 220 V-ra vagy elcseré-
lem 380 V-ra. Tel.: 0902 841
761.

• Kiadó 2-szobás lakás be-
rendezve Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Amennyiben van Önöknek
vagy ismerőseinek öreg,
nem használt tv-készülékük,
számítógépük ( monitor, bil-
lentyűzet, nyomtatók, CD-
meghajtók) azok hívjanak
az alábbi telefonszámon:
0911 384 617, vagy tudassa
velem Bátorkeszin, a Felső-
Rohamtér  544-es házszá-
mon. 

• Festés, mázolás, takarítás
és teppezés olcsón. Tel.:
0908 774 635.
• Rýchle pôžičky – gyors-
hitelek. Hypotéky, úvery –
jelzáloghitelek, kölcsö-
nök. Tel.: 0907 768 646.
• Eladó Citroën C3, 2009-
es évjárat, 58 000 km, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0905 896 431.

• Predaj sušeného stolár-
skeho reziva v Nových Zá-
mkoch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526.
• Skvelá pôžička pre
všetkých. Tel.: 0949 715
660.
• Eladó villanysütő. Tel.:
0910 535 911.
• Eladó 2 db brokát bevo-
natú pehelypaplan. Tel.:
0910 535 911.

• Eladó Ifjúságfalván 3-szo-
bás családi ház + kert, ga-
rázs, pince, ár: 25.000 €.
Tel.: 0908 958 563.
•  Eladó üzemképes Škoda,
házi gyártmányú traktor, 4-
kerekű, Robi rotovátor, víz-
pumpa. Martos 156.
• Eladó betonkeverő és ga-
bonadaráló. Tel.: 0918 592
824.
• Eladó 3-szobás családi
ház 20 áras telken Paton,
irányár: 30.000 €. Tel.: 7700
825. 
• Predám 3-izbový rodinný
dom na 20 árovom po-
zemku v pôvodnom stave.
Cena 30.000 €. Tel.: 7700
825.

• Pénzre van szüksége? El-
utasítják a bankok? Hívjon,
vagy fáradjon be irodánkba.
Cím: Megye utca – Župná
14. az Allianz épületében, 1.
em, 210-es ajtó. Tel.: 0907
452 538, 0905 269 733.
• Nem banki hitelek, egze-
kúció esetén is ingatlan-
fedezettel. Tel.: 0907 235
125.
• Banki hitelek, az összes
bank ajánlata egy helyen.
Tel.: 0907 235 125.
• Szobafestés, mázolás,
parkettázás - minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.

• Banki hitelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254
372.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Pedikűr, manikűr. Vásár-
csanrok 1. emelet 135-ös
ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Eladó 8 áras építkezési te-
lek Komáromban. Tel.: 0905
230 373.

• Eladó 4-szobás átépített
lakás a Gazda utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Gelléren kiadó családi
ház, ára: 230 €. Tel.: 0915
667 114.

• Vásárolnék 3-szobás la-
kást 25.000 €-ig. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 3-éves 320 literes
Whirlpool pultos mélyhűtő.
Tel.: 0908 712 340.
• Külföldi munkalehetőség.
Info: www.europahr.sk. Tel.:
0907 694 269.
• Vennék vízpumpát motorral
220 V-ra vagy elcserélem
380 V-ra. Tel.: 0902 841 761.
• Idős hölgy vagy idős bácsi
gondozását vállalom a saját
lakásomon. Tel.: 0915 667 114.
• Eladó 1 db heverő, vala-
mint ágyneműtartó. Tel.:
0910 535 911.
• Az Eötvös utcai egészség-
ügyi központban rendelők
kiadók. Tel.: 0905 382 420.
• Eladó automata mosógép
(Whirlpool). Tel.: 0908 589 398.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó Opel Corsa, gy.év:
1995, gyermek és felnőtt ke-
rékpár. Tel.: 0908 589 398.

• Eladó Fiat Punto 1.2,
gy.év:99, fehér, jó állapot.
STK13/09. Tel.: 0917 161
604.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, H-CZ,
SK-CZ. Tel.: 0905 918 388.
• Kiadó fél ház 400 € + rezsi,
Csallóközaranyos 653, el-
adó cserébe. Tel.: 0907 447
314.
• Eladó Hyosung szkúter
420 €, Kenzel treking bicikli
80 €. Tel.: 0907 447 314.
• Balatonfüredi strand és a
veszprémi állatkert augusz-
tus 4-én, busz 10 €. Tel.:
0907 401 981.
• Pótórák, felvételi vizsgákra
való felkészítés szlovák ny.
Tel.: 0918 947 016.
• Vennék kisebb használt
konyhabútort Komáromban.
Tel.: 0918 497 016.
• Komplett kutyakozmetika
Gútán. Új szalon, profi koz-

metika. Tel.: 0908 125 930.
• Eladó kerékpár, Sony TV,
gyermekkocsi, kisebb szek-
rény. Tel.: 0948 006 071.
• Eladó Škoda Fabia 1.2,
http, 2003, új STK, EK,
99.800 km. Tel.: 0908 472
487.

• Predám elektr. reg. pok-
ladňu, zásuvku a kopírovací
stroj. Tel.: 0918 372 973.
• Kormányost keresünk kül-
földi munkára. Tel.: 0908
419 531. 
• Hľadáme steuermanna na
záhraničnú prácu. Tel.:
0908 419 531.
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Hurbanovo

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOlA  ElÁN

tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Akcia platí len v Júli.

ZZaahháájjeenniiee  nnoovvééhhoo
kkuurrzzuu  3311..  jjúúllaa  oo  1166..0000

Študenti,
maturanti,

17 ročníNOVÉ

vozidlo
klimatizované

PO STOPách MARcA POlA

Mesto Komárno, Centrum voľného času -
Szabadidőközpont,

OZ Odysea mysle Slovensko,  
Rozmarínová ul. č. 2, Komárno

PRÁZDNINOVÉ LETO 
v CVČ 2012

DENNý PRíMESTSký TáBOR DENNE
OD 6,30 – 16,00 hOD.

• tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie
• hry, súťaže, turistika, vychádzky, športové hry
• relax
Príchod detí od 6,30 – do 9,30 hod., strava podľa indi-

viduálnych potrieb dieťaťa.

august
3. termín 20. 08. 2012 - 24. 08. 2012   
4. termín 27. 08. 2012 - 31. 08. 2012

Kontakt: 035/7730 396
Kontakt: 035/7730 396

PO STOPách MARcA POlA
- pobytový tábor Vodice v Chorvátsku 
13. 07. 2012 - 22. 07. 2012

ZáMORSké OBjAVy
- pobytový tábor Lignano  Sabiadoro  v Taliansku 

03. 08. 2012 - 12. 08. 2012

V pondelok 30. 7. predpokladám v našom
regióne teplo a vlhko, polojasno, popoludní
pribúdanie veľkej oblačnosti a miestami pre-
hánky a búrky. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 17 do 19  ̊C, denná teplota
od 29 do 31  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V utorok 31. 7. predpokladám v našom re-
gióne mierne ochladenie, väčšinou poloob-
lačno a bez zrážok. Nočná teplota od 14 do
16  ̊C, denná teplota od 23 do 25  ̊C. Mierny
SZ vietor do 6 - 8 m/s.
V stredu 1. 8. predpokladám v našom re-
gióne letný deň, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 10 do 12  ̊C, cez deň od 25
do 27  ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 2. 8. predpokladám v našom re-
gióne oteplenie, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 14 do 16  ̊C, cez deň od 28
do 30  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
V piatok 3. 8. predpokladám v našom re-
gióne ešte teplejšie, väčšinou polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od 15 do 17  C̊,

denná teplota od 31 do
33  ̊C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s.
V sobotu 4. 8. pred-
pokladám v našom
regióne veľmi teplo a
dusno, polojasno, neskôr
pribúdanie kopovitej oblačnosti s prehán-
kami a búrkami. Nočná teplota od 17 do 
19  C̊, denná teplota od 30 do 32  C̊. Slabý
J vietor do 2 - 4 m/s, pri búrkach prechodne
zosilnie. 
V nedeľu 5. 8. predpokladám v našom re-
gióne príjemný deň, polooblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 17 do 19  ̊C, cez deň
od 27 do 29  C̊. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.
V budúcom týždni očakávam  spočiatku 
mierne ochladenie, od štvrtka  ideálne letné
počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 30. 07 - 5. 08

13. 8.–17. 8. 2012 
HIP – HOP DANCE V CVČ

( tanečný týždeň s hip – hopovými workshopmi )
27. 8.–31. 8. 2012 

Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
(zábavné aktivity, súťaže, hry...)

FARBIČKY - ČARBIČKY V BAMBINE
MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

PRÍPRAVIEK

Bližšie info o prázdninovej činnosti CVČ Hurbanovo:
osobne v CVČ, telefonicky na 0915 749 714 

alebo na www.cvchu.edu.sk a facebooku.

Leto v CVČ Hurbanovo DENNE OD 7:00 – 16:00 hod.

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC 3 mm �,�3 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm 3,�3 €/20� Sk/m2

Kraj získal dotácie na inovácie v 16 do-
movoch sociálnych služieb. Spolu

128 400 eur pôjde na podporu rozvoja
sociálnych služieb a skvalitnenie života
klientov týchto zariadení.

Krízové centrum SOS Hurbanovo nakúpi
nové počítače. Domov Magnólia Hurbanovo
si z dotácií kúpi špeciálne upravené auto ur-
čené na prepravu imobilných osôb.

Na spolufinancovaní sa bude kraj podieľať
desiatimi percentami z celkovej sumy pro-
jektov, čo umožní zariadeniam vyčerpať tak-
mer 143 000 eur.

Župa si celkovo podala žiadosti o dotácie
na 23 domovov, z nich 16 bolo úspešných.
Informovala o tom vedúca odboru sociálnych
vecí a zdravotníctva Miluša Budayová na in-
ternetovej stránke Úradu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja.

Z kapitoly bežných výdavkov rozpočtu kraj
kúpi najmä polohovacie postele, relaxačné a
seniorské kreslá a iný interiérový nábytok,
ktorý zlepší kvalitu života zdravotne postih-
nutým klientom. Z nového nábytku sa budú
môcť tešiť aj klienti v zariadení Vek nádeje
Nové Zámky.

Zdroj: sme.sk

„So slovenskými lodeni-
cami sme začali rokovať o
možnej spolupráci. Zatiaľ sa
ešte len spoznávame, no
som si istý, že prídu aj vý-
sledky,“ vyhlásil zástupca ria-
diteľa pre medzinárodné
vzťahy a PR Victor A. Nikola-
jev. Krasnye Barrikady Shi-
pyar sú firma, ktorá podniká
v Astrachánskej oblasti Rus -
kej federácie, a ktorá za-
mestnáva viac ako dvetisíc
ľudí. Medzi ich klientov patria
giganty lukoil, Agip, ako aj
turkménske a kazašské
ropné firmy. Slovenské lode-
nice Komárno do konca uzá-
vierky na naše otázky nerea-
govali, no s Rusmi sa včera
stretli prvýkrát v rámci misie
podnikateľov z Astrachán-
skej oblasti, ktorú pripravili
Slovenská agentúra pre roz-
voj investícií a obchodu, re-
zort hospodárstva a Zastupi-
teľský úrad SR v Moskve.

Ako ďalej Nikolajev podot-
kol, možnosti spolupráce sú
dve. Prvá spočíva vo vzá-
jomnej spolupráci. „Niektoré
dielce a súčiastky by sa
mohli vyrábať na Slovensku,“
vraví Nikolajev.

Druhá možnosť spolu-
práce, ktorá je pre Rusov

zrejme i naliehavejšia, spo-
číva vo „vypožičaní si“ pra-
covníkov. Krasnye Barrikady
Shipyard totiž trpia tak, ako aj
mnohé naše firmy, na nedo-
statok kvalifikovanej sily.
„Dnes pracujeme na veľkých
projektoch, no chýbajú nám
pracovníci. Na Slovensku
zváračov nemáte ani vy, no s
montážnymi pracovníkmi,
ktorí majú skúsenosti v lo-
diarstve, by ste nám vraj ve-
deli pomôcť,“ reaguje Niko-
lajev s tým, že ide o 150 i
viac pracovných miest, ktoré
by mohli obsadiť Slováci.

Platové podmienky určuje,

samozrejme, to, na akej po-
zícii ten-ktorý človek pracuje,
no ako nám potvrdil Nikolaev,
mzda sa u nich hýbe okolo
820 eur. „Pre zahraničných
pracovníkov to môže byť
mierne odlišné,“ dodal, no
bližšie túto informáciu ne-
konkretizoval.

Ruskej firme sa darí
zrejme aj preto, že vyrába
pre ropné giganty. Výroba
lodí totiž podľa analytikov To-
máša Menčíka zo spoloč-
nosti Cyrrus, ako aj Tomáša
Koloveckého z firmy Red-
baenk upadá. „Klienti majú
problémy s likviditou a odkla-

dajú svoje nákupy, znižuje sa
dopyt po lodiach a ich produ-
centi sú nútení tlačiť ceny
dole,“ vysvetľuje Kolovecký.
Napriek tomu, že Rusi dnes
tvrdia, že záujem o kúpu lo-
deníc nemajú, Kolovecký to
do budúcnosti nevylučuje.
Spolupráca je podľa neho
dobrým východiskom pre fú-
ziu či akvizíciu: „Cena firmy
by bola nízka a šlo by najmä
o prevzatie dlhu a reštruktu-
ralizáciu.“

Menčík tvrdí, že vyhliadky
tohto sektora sú asi také, aké
sú vyhliadky európskej eko-
nomiky. „Budúcich pár rokov

bude zrejme chudobných a
bude tu dochádzať k fúziám a
akvizíciám,“ hovorí analytik
Cyrrusu s tým, že európski
lodiari majú veľké problémy
aj s juhokórejskou konkuren-
ciou v podobe firiem ako na-
príklad Hyundai Heavy Indu-
stries, Samsung Heavy Indu-
stries, Daewoo Shipbuilding
& Marine Engeneering.
„Ázijskí lodní prepravcovia sú
teda pokrytí juhokórejskými
producentmi, ktorí pokrývajú
50 percent globálneho trhu a
Európa musí hľadať odbyt
predovšetkým v Európe.“

Zdroj: hnonline

Top pivá za rok 2012
Najlepším svetlým dvanásťpercentným pivom sa za

rok 2012 stal Corgoň. Z tmavých si prvenstvo od-
niesol Zlatý bažant a zo svetlých „desiatok“ taktiež Cor-
goň. Všetky vyrába pivovar Hurbanovo patriaci spoloč-
nosti Heineken. Výsledky oznámil organizátor súťaže –
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. 

Z produkcie minipivovarov odborná porota za najlepšie vy-
hlásila dvanásťpercentný Bratislavský ležiak a Bratislavský
bubák. Tieto pivá varí Bratislavský meštiansky pivovar na
Drevenej a Dunajskej ulici. 

Do súťaže sa tento rok prihlásilo päť veľkých a stredných
pivovarov, ako aj sedem minipivovarov reštauračného typu.
Do súťaže poslali dovedna 70 vzoriek piva vrátane nealko-
holických a radlerov. „Pivo je už slovenský národný nápoj. Je
to tiež sektor, ktorý nám v potravinovej bezpečnosti a kvalite
robí najmenšie problémy,“ vyhlásil na záver súťaže riaditeľ
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš. 

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľná
profesijná stavovská organizácia. Združuje firmy podnikajúce
vo výrobe piva a sladu, ako aj organizácie spolupracujúce s
výrobcami tohto nápoja. hn

Krízové centrum SOS 
nakúpi nové počítače

Kontakt: 0905 926 090
Kontakt: 0905 926 090

Rusi chcú slovenských lodiarov
Významná spoločnosť

Slovenské lodenice Ko-
márno po dlhom čase vidí
svetlo na konci tunela. To
má podobu spolupráce s
jednou z najväčších rus -
kých lodiarskych spoloč-
ností Krasnye Barrikady
Shipyard. 

STRUNOBRANIE 2012 - Výzva
Muzikanti, muzikantky a muzikančatá!
Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás pozýva  na regionálny výber ku Krajskej

postupovej súťažnej prehliadke STRUNOBRANIE 2012.
Hľadáme všetky neprofesionálne hudobné skupiny okresu Komárno v oblasti populár-

nej hudby. Prihlášky zašlite do 3. septembra 2012. Pre vybraných interpretov je súťažný
repertoár limitovaný minutážou/počtom skladieb:

- skupiny a formácie prezentáciou 5 skladieb, resp. max. minutážou 18 min. čistej hudby 
 sólista (duo) výberom 4 skladieb, resp. maximálnou minutážou 13 min. čistej hudby
Viac: http://www.ros-komarno.sk/products/strunobranie-2012/

LPG



1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás 8.00 Bala-
toni nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: Úszás, férfi torna,
(csapatdöntő), asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, eve-
zés, kerékpár, sportlövészet, műugrás, vitorlázás, női kosárlabda,
kézilabda, röplabda, vízilabda csoportmérkőzések 12.00 Déli ha-
rangszó 12.01 Híradó n 12.15 Időjárás 19.30 Híradó este 20.00 Idő-
járás 20.04 Abszolút London 20.40 Női vízilabdamérkőzés:
Magyarország– Amerikai Egyesült Államok 23.05 Sasfészek 

M2
7.30 Klipperek 7.55 Magyar rock 8.50 Telepódium. 9.40 Magyarok Cse-
lekedetei. Magyar óceánrepülők 9.45 Millenniumi mesék 10.10 Magyar
elsők 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Női röplabda. Kína–Tö-
rökország 12.15 Női kézilabda. Dánia–Dél-Korea 14.00 Női kosárlabda.
Csehország–Törökország 16.00 Műugrás. Férfi szinkron-toronyugrás
döntő 17.15 Női kézilabda. Spanyolország– Franciaország 19.00 Vívás.
Női párbajtőr egyéni elődöntők és döntők 20.40 Női vízilabda. Ma-
gyarország–Egyesült Államok 21.55 Strandröplabda selejtező mér-
kőzések 23.15 Női kosárlabda. Egyesült Államok– Angola

7.00 Híradó 7.05 Olimpia 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stúdióműsor
9.30 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Lyukasóra 11.30 Térkép
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs 15.05 Munka-
Társ 15.35 Heuréka! Megtaláltam! 16.00 Mindennapi hősök 16.45 Me-
sélő cégtáblák 17.25 Életképek18.00 Híradó, sport 18.40 Kárpát
expressz 19.10 A Duna – Utazás ínyenceknek 19.40 Sophie szerint a
világ. New York 20.10 A Tenkes kapitánya 21.05 Hírek, sport 21.35
Magyar retró 22.25 Hát ki az én életem? 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop
11.00 EZO 12.35 Jégtörők 2. 14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattan-
ben 16.25 Beszélgetések Joshi Bharattal 17.25 Tiltott szerelem.
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek!  21.05 NCIS 22.05
NCIS Los Angeles 23.05 Célkeresztben 

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.15 Gagyi mami. Ameri-
kai-német akcióvígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL hír-
adó 19.15 Fókusz 20.05 Gagyi lovag 22.00 CSI: A helyszínelők 

STORY TV
13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk 15.55 Laptopkonyha
16.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő rész 20.00
Poirotnovellák.  21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 Sherlock
Holmes 23.00 NCIS I., 6. 

13.45 A szegények hercege. Francia kalandfi lm 16.25 Kelly hősei.
21.00 Taxi 2. Fr. vígjáték 22.40 A harc mestere 

VIASAT
9.25 Gyilkos sorok 10.20 Doktor House  11.15 Lucky Luke 12.15 A nagy
házalakítás 13.10 Miami Vice 14.05 Miami Vice 15.00 Harmadik mű-
szak 15.55 Harmadik műszak 16.50 A főnök 17.45 A főnök 18.35 Egy
kapcsolat szabályai  19.05 Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóbarátok
20.00 Jóbarátok 20.30 Doktor House  21.20 Angel 23.35 Jackie nővér

STV :1
6.55 XXX. Nyári Olimpiai Játékok  7.25 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 7.55 Szafari 9.15 A rejtelmes sziget 8.55 Szerencsekereske-
dők 9.55 Nyugtalan szerelem 11.10 Az olasz konyha 11.50 Viharos
szerelem 12.50 Ilyenek voltunk 13.50 Vad angyal, 219. 14.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok – London Benne: vízi szlalom 16.30 Hírek
16.50 Viharos szerelem 17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok
19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Garmischi hegycsúcsok 21.40 Tan-
demek 22.20 Sport 22.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok

STV :2
9.15 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London 9.20 Olimpiai játékok –
összefoglaló 10.00 Olimpiai játékok. – strandröplabda 10.30 Olimpiai
játékok – női röplabda: Kína – Törökország 12.00 Olimpiai játékok –
női kézilabda: Dél-Kórea–Dánia (élő) 12.50 Olimpiai játékok – stúdió
13.00 Olimpiai játékok – Lövészet (élő) 14.00 Olimpiai játékok – Te-
nisz (élő) 14.50 Olimpiai játékok – stúdió 15.00 Olimpiai játékok –
Cselgáncs (élő) 16.00 Olimpiai játékok – Vízi szlalom (élő) 18.15 Olim-
piai játékok – stúdió 18.30 Olimpiai játékok – Torna (élő) 20.15 Olim-
piai játékok – stúdió 20.30 Olimpiai játékok – Úszás (élő) 22.05
Olimpiai játékok. Benne: kosár-, és kézilabda összefoglalók

MARKÍZA
8.25 Két pasi – meg egy kicsi  8.50 Reflex 9.15 Cobra 11 11.10 Strand
33 13.00 Ki ez a lány? 13.50 Elit egység 14.45 Jóbarátok 15.35 Két
pasi – meg egy kicsi  16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás-jelentés 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere 22.50 Két pasi –
meg egy kicsi 23.20 Hírek 23.45 NCIS

JOJ
6.50 Bírósági akták 7.40 Panelházi történetek 2010 9.50 A nagy ház-
alakítás  10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 12.45 Az álmatlan-
ság 15.00 D-Wars 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 De-
fektes derbi 22.30 Tök alsó

M1
6.20 Sporthírek 6.25 Időjárás 6.30 Srpski ekran 7.00 Unser Bildschirm
7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok Benne: Úszás, női torna (csapatdöntő), aszta-
litenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, műugrás,
szlalom, vitorlázás, szörf, férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízi-
labda csoportmérkőzések 11.00 Férfi vízilabda-mérkőzés: Magyar-
ország– Montenegró 12.15 Férfi kézilabdamérkőzés: Magyarország–
Koreai Köztársaság 19.30 Híradó este 20.00 Időjárás 20.04 Abszolút
London 23.05 Menekülésre ítélve

M2
7.30 Klipperek 7.55 Magyar pop 8.50 Telepódium. Az áldozat vissza-
tér 9.40 Magyarok Cselekedetei 9.45 Millenniumi mesék 10.10 Ma-
gyar elsők 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 11.00 Úszás selejtezők
13.20 Férfi kosárlabda: Ausztrália–Spanyolország 14.50 Férfi vízi-
labda: Horvátország–Spanyolország 16.00 Műugrás. Női szikron-to-
ronyugrás döntő 17.15 Férfi kézilabda: Szerbia–Horvátország 18.50
Torna női csapat döntő 20.45 Női labdarúgás: Nagy-Britannia–
Brazília 23.15 Férfi kosárlabda: Egyesült Államok– Tunézia

7.05 Olimpia  8.35 Olimpia  9.30 Életképek 10.00 Család-barát válo-
gatás 11.00 Akadálytalanul  11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.20 Kíván-
ságkosár 14.15 Táncvarázs 15.05 Hazajáró 15.35 Magyarország
tájegységei 16.00 Földet az embereknek 16.55 Mesélő cégtáblák
17.25 Életképek 18.00 Híradó 18.40 Kárpát expressz 19.10 A Duna –
Utazás ínyenceknek 19.40 Sophie szerint a világ 20.10 Vivát Be-
nyovszky! 21.10 Hírek, sport 21.35 Hannah és nővérei 23.25 Laman-
tin Jazz Fesztivál. Ferenczi György és a Raczka Jam 

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.40 Miss Potter 15.25 Csoda Manhattanben 16.25
Beszélgetések Joshi Bharattal 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Nyerő páros 22.55 Aktív
23.25 Tények Este

7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.15 Gagyi lovag.  16.15 Marichuy
17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.05 A menta-
lista  22.05 A Grace klinika 23.15 Reflektor 23.35 Doktor Addison

STORY TV
10.30 Sherlock Holmes11.35 Gyilkos sorok 12.50 Megkövült szívek 42.
13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk 15.55 Laptopkonyha
16.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS I.,
22.00 Lost–Eltűntek

15.35 Az ember, aki túl keveset tudott. Am. vígjáték 17.20 Ászok ásza.
19.20 Taxi 2. 21.00 A hazafi 22.40 Szökésben. Am. film 

VIASAT
8.30 Gyilkos sorok  9.25 Doktor House  10.20 Kramer kontra Kramer.
Am. fi lmdráma 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice  14.05 Miami
Vice  15.00 Harmadik műszak 15.55 Harmadik műszak  16.50 A főnök
17.45 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.05 Egy kapcsolat sza-
bályai 19.35 Jóbarátok  20.00 Jóbarátok I., 3. 20.30 Doktor House
21.20 Doktor House 22.10 New York-i nyomozók 23.05 Terepen 

STV :1
7.30 Sporthíradó 8.05 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.30 Sza-
fari 9.05 A rejtelmes sziget  9.35 Szerencse-kereskedők 10.40 Nyug-
talan szerelem 11.50 Viharos szerelem  12.40 Ilyenek voltunk 13.50
Vad angyal, 220. 14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 16.50 Viharos sze-
relem 17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.40 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Cirkusz Humberto  21.00 Ki
mond igazat? 21.50 Különleges ügyosztály 22.35 Hírek 22.48 Sport-
híradó 22.50 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 

STV :2
9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok  10.00 Olimpiai játékok
Benne: strandröplabda, asztalitenisz 12.20 Olimpiai játékok –stúdió
12.30 Olimpiai játékok Férfi röplabda: Lengyelország– Bulgária 14.30
Olimpiai játékok Lövészet 15.30 Olimpiai játékok Női műugrás 17.00
Olimpiai játékok Női torna 19.20 Olimpiai játékok  19.30 Olimpiai já-
tékok Férfi röplabda: USA– Németország 20.00 Olimpiai játékok
Úszás 22.00 Olimpiai játékok Férfi kosárlabda: Franciaország–Argen-
tína közben: Arg.–Franciaország férfi kézilabda mérkőzés 23.30 Olim-
piai játékok Férfi röplabda: Brazília– Oroszország 

MARKÍZA
8.25 Két pasi – meg egy kicsi  8.50 Cobra 11 10.40 90210: Új nem-
zedék. 11.30 Strand 33 12.35 Feleségcsere 13.45 Hírek 13.50 Elit egy-
ség 14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00
Hírek 16.05 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Kiren-
deltség 23.10 Híradó 23.35 NCIS

JOJ
7.00 Bírósági akták 7.50 Panelházi történetek 2010, 31-32. 9.50 A
nagy házalakítás II., 5. 10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.00
Defektes derbi 15.00 Hivatásosok 16.00 CSI: Miami helyszínelők 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Szélsőséges esetek
21.30 Dr. Csont  23.30 Webmaster

M1
7.30 Híradó 7.45 Sport 7.50 Időjárás 8.00 Balatoni nyár 9.10 Útravaló
9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: Úszás, férfi torna (egyéni ösz-
szetett döntő), asztalitenisz (női egyes döntő), cselgáncs, vívás, tenisz,
ökölvívás, evezés (döntők), kerékpár, sportlövészet, műugrás, szlalom,
vitorlázás, szörf, strandröplabda, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, ví-
zilabda csoportmérkőzések 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó 12.15
Időjárás 15.10 Női vízilabda-mérkőzés: Magyarország– Kína 19.30 Híradó
20.00 Időjárás 20.04 Abszolút London 23.05 Rablás olasz módra

M2
5.45 Főtér 6.35 Pro natura 7.25 Klipperek 7.50 Magyar válogatott
8.45 Telepódium 9.40 Magyarok Cselekedetei 9.45 MNASZ Mo-
torsport magazin 10.10 Magyar elsők 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Já-
tékok 10.30 Női kézilabda: Norvégia–Dél-Korea 12.30 Női röplabda:
Algéria– Oroszország 13.45 Kerékpár. Női egyenkénti indítású idő-
futam, döntő 15.30 Női kézilabda: Franciaország–Svédország 17.00
Asztalitenisz. Női egyes döntő 18.10 Torna, férfi egyéni összetett
döntő 20.10 Férfi párbajtőr egyéni döntő és női kard döntő 22.15
Női kézilabda: Oroszország–Horvátország 23.45 Női kosárlabda:
Egyesült Államok– Törökország

6.35 Isten kezében 7.05 Olimpia  8.35 Olimpia 9.30 Életképek, 18.
10.00 Család-barát 11.00 Élő népzene 11.30 Térkép 12.00 Híradó
12.10 Költők társaságában 12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs
15.05 Talpalatnyi zöld  15.30 Magyarország tájegységei. Budapest
15.55 India és Nepál  16.55 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek, 19.
18.00 Híradó, sport 18.40 Kárpát expressz 19.10 A Duna 19.40 Sop-
hie szerint a világ 20.10 Sobri, a betyár 21.10 Hírek, sport 21.35 Öt
kismalac 23.05 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop 11.05
EZO.TV 12.40 Winnetou és Old Shatterhand a Halál Völgyében 15.25
Csoda Manhattanben16.25 Beszélgetések Joshi Bharattal 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05
Doktor House 22.05 Született feleségek 23.05 Aktív  23.35 Tények

6.45 Jó reggelt, skacok!  7.30 Refl ektor Reggel 7.40 Reggeli  8.20 A
szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show
13.10 Az éden titkai 14.10 Jéghercegnő. Amerikai vígjáték 16.15 Ma-
richuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Különben
dühbe jövünk 22.10 Az alvajáró

STORY TV
11.35 Gyilkos sorok 12.35 Televíziós vásárlási műsorablak 12.50 Meg-
kövült szívek 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk 16.00
Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő, 75. 20.00 NCIS I.
21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS I., 8. 

15.35 Újjászületett harcos 17.35 Futótűz. 19.20 Gyilkos cápa vs. óri-
áspolip 21.00 Kickboxer. 22.50 A Delphieffektus 00.35 A hazafi

VIASAT
8.50 Gyilkos sorok 9.45 Doktor House 10.35 Egy szívesség, egy óra
és egy nagyon nagy hal 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice
14.05 Miami Vice  15.00 Harmadik műszak 15.55 Harmadik műszak
16.50 A főnök 17.45 A főnök  18.35 Egy kapcsolat szabályai19.05
Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóbarátok 20.00 Jóbarátok 20.30
Doktor House 21.20 Könnyed erkölcsök 23.05 Angel.  

STV :1
7.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 8.00 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 8.30 Szafari 9.35 Szerencsekereskedők 10.40 Nyugtalan sze-
relem 11.55 Viharos szerelem 12.45 Ilyenek voltunk 13.50 Vad angyal,
221. 14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok  16.30 Hírek 16.50 Viharos sze-
relem 17.35 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok 19.00 Híradó 19.40
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Lányaim 21.45 Halhatatlanok 22.45
Hírek 22.58 Sporthíradó 23.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok

STV :2
9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok– összefoglalók 9.50 Olim-
piai játékok– stúdió 10.00 Olimpiai játékok Strandröplabda 10.30
Olimpiai játékok. Női kézilabda: Dél- Kórea–Norvégia 12.30 Olimpiai
játékok Tenisz 13.50 Olimpiai játékok– stúdió 14.00 Olimpiai játékok
Kerékpározás 14.30 Olimpiai játékok Női cselgáncs 15.00 Olimpiai já-
tékok Kerékpár, férfi ak 17.00 Olimpiai játékok Női asztalitenisz 17.30
Olimpiai játékok Torna, férfi ak 20.20 Olimpiai játékok – stúdió 20.30
Olimpiai játékok Úszás 22.00 Olimpiai játékok Női kézilabda: Oroszo.–
Horváto. 23.00 Olimpiai játékok Női kosárlabda: USA–Törökország

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11  11.05
Cobra 11 11.55 Strand 33  13.00 Ki ez a lány?  13.45 Hírek 13.50 Elit
egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 Hírek 16.05 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33
21.30 Két hét múlva örökké 23.30 Éjszakai híradó 23.50 NCIS

JOJ
6.55 Bírósági akták 7.40 Panelházi történetek 2010 9.50 A nagy ház-
alakítás 10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00
C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszí-
nelők 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Szélsőséges esetek, 16. 21.30 Dr. Csont
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horoszkóp

Humor

hétfő, július  30

kOS 
A héten minden untat, semmi sem
köti le a figyelmedet. Ne csak saj-
náltasd magad, inkább tegyél azért,
hogy felpörgesd a napjaidat. 

BIkA
Sok mindenről kell lemondanod a
héten, akár anyagi okok miatt, akár
időhiánynak köszönhetően.

IkREk
Valamiért feszültebb lehetsz a hét
első felében. Vegyél nagy levegőt,
és próbálj meg NEM beszólni senki-
nek, amíg meg nem nyugszol.

Rák
Szükséged lesz a jó helyzetfelismerő
képességre a héten, mert sok olyan
szituba kerülhetsz, melyeknél a
gyors észjárás döntő lehet.

OROSZláN
Csak a hozzáállásodon múlik, mi-
lyen lesz a heted. légy pozitív, és re-
mek napokra számíthatsz.

SZűZ
Mindenki imád ábrándozni, de te
ezen a héten egy csöppet túlzásba
esel vele. Térj vissza a valóságba.

MéRlEG
Gyökeres változás várható a szű-
kebb környezetedben, kibékülsz a
haragosaiddal, és talán még előnyöd
is származhat belőle.

SkORPIó
Önbizalmad túlságosan is megnő,
elkezdesz az emberekkel magas ló-
ról beszélni. Vigyázz, mert nagyot
eshetsz. 

NyIlAS
Jó lenne, ha sporttal vagy egy kis
napi sétával lazítanál a monoton
napjaidon. Ne hagyd, hogy a munka
minden idődet lekösse.

BAk
Ha nem akarod hallani, hogy mik is
történtek valójában a hátad mögött,
akkor nagy baklövést követsz el.

VíZöNTő
Hajlamos lehetsz teljesen elrugasz-
kodni a mindennapok valóságától,
és egy magad teremtette, illuzórikus
álomvilágba menekülni.

hAlAk
Ha nem tudsz elutazni hosszabb
időre, akkor élvezheted az otthon lé-
tet, vagy a partnereddel, vagy olyan
személyekkel, akiket szívből szeretsz.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy-palota:
Szept. 12-ig Az idő fogságában - régi órák ki-
állítása Miron Mihalič magángyűjteményé-
ből. (Ke-Szo 9.00 – 17.00 ó.).
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiában már több helyütt bemutat-
kozó és nagy népszerűségnek örvendő Mer-
kur építőjátékot és annak történetét bemu-
tató játékos kiállítás, Jiří Mládek cseh nyug-
díjas esztergályos gazdag gyűjteményéből,
augusztus 31-ig tekinthető meg. (Ke-Szo
9.00 – 17.00 ó.).
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Népi mesterségeink szépségei. Hagyomány
és jelen. Vesszőből, szalmából és kukorica-
csuhéból készített tárgyak. A komáromi Mű-
vészeti Alapiskola végzős növendékeinek ki-
állítása. Az idei abszolvens kiállításon 38
végzős diák mutatja be a nagyközönségnek
legjobb alkotásait. A tárlaton különböző té-
májú, és az évek során elsajátított külön-
böző technikájú munkákat tekinthetnek meg
a látogatók.
Limes Galéria:
Fehér Margit zománcművész kiállítása a Ga-
léria Dúdor István termében augusztus 10-ig
tekinthető meg. 
Tiszti pavilon:
Augusztus 3.4 19.00 A XV. Nemzetközi Ka-
marazenei Mesterkurzusok résztvevőinek
zongorahangversenye. A belépés díjtalan.

KAMOCSA:
Oáza Camp, augusztus 2-4, Nemzetközi
gasztrofesztivál, főzőverseny 8 kategóriá-
ban, részletek a http://www.oazacamp.sk
honlapon.

VÁGFüZES:
Falunap - július 28

6.00-10.00 Horgászverseny a kingyesi ta-
von
9.00-15.00 Focitorna: Vágfüzes A, ZDA Ko-
márno, Nagykeszi, Dulovce, Vágfüzes B
10.00-14.00 Kakaspörkölt főzőverseny 
(14.00 - kiértékelés)
10.00-Ugrálóvár gyermekeknek
10.30-Kézműves foglalkozások az óvoda udvarán
13.00-Pókerbajnokság: jelentkezni a sörsá-
tornál
15.00-Pónifogat indul...
15.00-16.00 Szentmise a római katolikus
templomban
16.00-17.00 SAlIX-CUP erőverseny
18.00-18.30 Megnyitó - díjkiosztás
18.30-19.00 A CSEMADOK kultúrműsora
19.00-20.00 Zsapka A. és Hemmer P. koncertje
20.00-21.00 „Dandin, a megcsúfolt férj“ - a
Budapesti Utcaszínház előadása
21.00-Táncmulatság hajnalig: játszik Pataky
Béla és zenekara
22.00-Diszkó a sportpályán

NAGyKESZI:
Barátság határok nélkül –

augusztus 4, szombat
- 9 órakor megnyitó és a gulyásfőző verseny

kezdete
- kispályás labdarúgó torna
- különböző ügyességi versenyek
- lovasbemutató
- kocsikázás hintóval
- ugralóvár gyerekeknek
- kultúrműsor
- este 20:30-tól utcabál - játszik a Krém ze-

nekar

Kémes hármas
A gyerekkori barátságoknál csak egy valami erősebb. A

szerelem. A tökéletesen kiképzett titkos ügynökök köteles-
ségtudatát csak egy valami írhatja felül: a barátság. Vagy a
szerelem. Észak-Komárom AMFI, Július 30-31, 21.30.
Probudím se včera, Észak-Komárom AMFI, augusztus 1-2, 21.00. 
Jack és Jill, Észak-Komárom AMFI, augusztus 3, 21.00.

Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ, Ógyalla:
Táncoló talpak 2, augusztus 7, 18.00, augusztus 8, 15.00. 
Szilveszter éjjel, augusztus 8, 19.00.

Moziajánló

Nyerjen jegyet a III. Tumultus Festre!
Nem kell mást tenni, mint beküldeni a választ szer-

kesztőségünk címére (Františkánov 22, 945 01 Komárno
vagy email címre: deltakn@gmail.com). 
Írjon legalább egy Takács Tamás Blues Band slágert!

Beküldési határidő: augusztus 9.
A nyertesek névsorát a DELTA 33. számában olvashatják.

- Ej, hát milyen pin-
cér maga? - bosszan-
kodik a vendéglős. -
Már megint eltört egy
pezsgőspoharat. Re-
mélem, ez volt az
utolsó!

- Nem, főnök, még
van belőle három.

☺ ☺ ☺
A szőke nő bemegy

a benzinkútra. Oda-
megy hozzá a kutas és
megkérdezi:

- 95-ös vagy 98-as
benzint tankoljak?

- Miért, idei nincs?
☺ ☺ ☺

Két barát beszélget:
- Az orvosom azt
mondta, ha nem mon-
dok le a szexről, ha-
marosan meghalok.

- Hogy-hogy?
- A felesége a barát-

nőm. 
☺ ☺ ☺

A csatár már har-
madszor lő az üres
kapu fölé, szomorúan
fordul a társához:

- Úgy látszik, ma
nincs szerencsém!

- Dehogy nincs, ez a
mi kapunk! 

Csak kényelmesen...



1�BULVÁR

7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok Benne: Úszás, női torna (egyéni összetett
döntő), asztalitenisz (férfi egyes döntő), cselgáncs, vívás, tenisz,
ökölvívás, evezés (döntők), kerékpár, sportlövészet, szörf, strand-
röplabda, szlalom, férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda cso-
portmérkőzések 12.01 Híradó 12.15 Időjárás 15.30 Férfi
kézilabdamérkőzés: Magyarország–Horvátország 16.30 Férfi vízi-
labda-mérkőzés: Magyarország– Románia 19.30 Híradó 20.00 Időjá-
rás 20.04 Abszolút London 23.05 A hölgy, aki túl sokat tudott

5.55 Főtér 6.45 Pro natura 7.35 Klipperek 8.00 Magyar retro 8.55
Telepódium 9.55 MC-Magyarország– Anglia 10.00 Millenniumi mesék.
Portré Széchy Tamásról 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Férfi
kézilabda: Spanyolország–Dél- Korea 12.30 Férfi röplabda: Ausztrália–
Bulgária 15.00 Íjászat. Női döntő 16.00 Férfi dupla trapp döntő 16.30
Férfi vízilabda: Magyarország–Románia 18.00 Torna. Női egyéni ösz-
szetett döntő 20.30 Férfi kézilabda: Szerbia–Dánia 22.00 Férfi röp-
labda: Brazília–Egyesült Államok 23.15 Férfi kosárlabda: Egyesült
Államok– Nigéria

7.00 Híradó 7.05 Olimpia 9.30 Életképek, 19. 10.00 Család-barát 11.00
Pannon expressz 11.30 Térkép 12.05 Híradó 12.15 Költők társaságá-
ban 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Arcélek 15.35 Ma-
gyarország tájegységei Komárom- Fejér-Pest megye 15.55 India és
Nepál 16.50 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek, 20. 18.00 Híradó, sport
18.40 Kárpát expressz 19.10 A Duna – Utazás ínyenceknek.  19.40 Sop-
hie szerint a világ. Krakkó 20.10 A falu jegyzője 21.15 Hírek, sport 21.35
Az oroszlán ugrani készül 23.00 Karaván Familia – Crossover barátok

7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 Rex felügyelő 14.25 Marina 15.25 Csoda Man-
hattanben 16.25 Beszélgetések Joshi Bharattal 17.25 Tiltott szere-
lem, 108. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! (ism.)
21.05 Már megint egy dilis amcsi film 22.45 Propaganda 23.45 Té-
nyek Este

6.45 Jó reggelt, skacok! Rajzfilmek 7.30 Reflektor Reggel 7.40 Reggeli
– Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 186. Juan felhívja Tatianát,
hogy elmondja neki, csalódott benne, de leteszi a telefont, mielőtt
meghallgatná a nőt. 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO
Show 13.10 Az éden titkai, 140. 16.15 Marichuy – A szerelem diadala,
113. 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.15 Fókusz 20.05
A kölyök. Amerikai vígjáték 22.10 Keménykötésűek

STORY TV
10.30 Sherlock Holmes, 18. 11.35 Gyilkos sorok 12.50 Megkövült szí-
vek, 44. 13.50 Váratlan utazás, 19. 14.55 A farm, ahol élünk, 19. 16.00
Quinn doktornő V., 11–12. 18.00 Dallas, 19. 19.05 Rex felügyelő, 76.
20.00 NCIS I., 8. 21.00 Miss Marple  23.00 Két férfi , egy eset 

15.40 A visszatérések kora 17.35 Rajzás 2.  19.15 Gyilkos cápa vs. óri-
áskrokodil. Amerikai akciófilm 21.00 Ragadozó 2. 23.00 A Bestia. 

VIASAT
8.10 A nagy házalakítás  9.05 Gyilkos sorok 10.00 Doktor House  10.55
Columbo. 12.15 A nagy házalakítás  13.10 Miami Vice V., 105. (ism.)
14.05 Miami Vice 15.00 Harmadik műszak 15.55 Harmadik műszak II.,
36. 16.50 A főnök  17.45 A főnök I., 12. 18.35 Egy kapcsolat szabá-
lyai 19.05 Egy kapcsolat szabályai V., 67. 19.35 Jóbarátok 20.00 Jó-
barátok  20.30 Doktor House V., 96. 21.20 CSI. New York-i helyszínelők
22.10 Nikita 23.05 Jackie nővér I 23.40 CSI. New York-i helyszínelők 

STV :1
7.25 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London 7.55 80 nap alatt a Föld
körül Willy Foggal 8.20 Szafari  8.55 A rejtelmes sziget Kalandfi
lmsor., 44/23. 9.30 Szerencsekereskedők 10.30 Nyugtalan szerelem.
Tévésor., 5/4. 11.55 Viharos szerelem IV., 203/123. 12.45 Ilyenek vol-
tunk 13.50 Vad angyal, 222. 14.10 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – Lon-
don 16.45 Viharos szerelem 17.40 Szakácspárbaj, 208. 17.35
Légizsaruk 18.10 Olimpiai játékok - stúdió 19.00 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.10 Cirkusz Humberto, 10. 21.00 Slávia Kávézó 21.45 Doktor
House VII. Am. sor., 23/20.

STV :2
9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok– összefogl. 9.50 Olimpiai já-
tékok– stúdió 10.00 Olimpia. Strandröplabda 10.30 Olimpia. Férfi röp-
labda: Szerbia– Németország 12.30 Olimpia. Férfi asztalitenisz 13.00
Olimpia. Férfi kézilabda: Franciao.–Tunézia 14.00 Olimpia.Tenisz 15.00
Olimpia. Férfi asztalitenisz, bronzmeccs és döntő közben: lövészet,
férfi ak 17.30 Olimpia. Kerékpározás 19.15 Olimpia. játékok– stúdió
19.30 Olimpia. Női vívás 20.00 Olimpia. Úszás 22.00 Olimpia. Férfi röp-
labda: Brazília–USA 23.00 Olimpia. Férfi kézilabda: Svédország– Izland

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi – meg egy kicsi V., 19/6. 8.50 Jóbará-
tok IV., 24/22. 9.15 Cobra 11 VI., 18/2-3. 11.05 90210: Új nemzedék.
Am. sor., 24/15. 11.55 Strand 33 (ism.) 13.00 Ki ez a lány? III. Am. sor.,
24/14. 13.45 Hírek 13.50 Elit egység II. Kanad. sor., 22/9. 14.40 Hír-
adó 14.45 Jóbarátok IV., 24/24 15.10 Jóbarátok V., 24/1. 15.35 Két
pasi–meg egy kicsi V., 19/7. 16.05 NCIS VIII. Am. sorozat, 24/20. 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Strand 33 21.30 Kirendeltség.
Cseh krimisor., 16/10. 23.10 Éjszakai híradó 23.35 NCIS VIII., 24/20.
(ism.)

JOJ
6.50 Bírósági akták 7.40 Panelházi történetek 2010, 45-46. 9.50 A
nagy házalakítás II., 7. 10.50 Szélsőséges esetek, 14. 12.00 Híradó
13.10 Dr. Csont III., Am. sor., 10. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők
VIII., 6. 15.00 Dr. Csont III., Am. sor., 11. 16.00 CSI: Miami helyszínelők

6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.25 Időjárás-jelentés 6.30 P´amende.
Roma magazin 7.00 Esély 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás-
jelentés 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne:
Úszás, atlétika, cselgáncs, vívás, ökölvívás, tollaslabda (döntő), mű-
ugrás (női 3 m), evezés (döntők), strandröplabda, sportlövészet, vi-
torlázás, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda
csoportmérkőzések 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 15.10
Női vízilabda-mérkőzés. Magyarország– Spanyolország 19.30 Híradó
este 20.00 Időjárás-jelentés 23.35 Borvacsora

6.09 Főtér 6.55 Pro natura–Televíziósok a természetért 7.45 Klip-
perek II., 21/9. 9.10 Telepódium 10.10 Magyar elsők. Az első magyar
tornatanár 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Női röplabda. Bra-
zília–Kína 12.15 Női kosárlabda Oroszország–Ausztrália 15.00 Csel-
gáncs. Női és férfi elődöntők, döntő 15.30 Műugrás, női 3 m
selejtező, közben: hírek 18.00 Női labdarúgás, negyeddöntő 20.30
Női kézilabda Spanyolország– Svédország, közben: hírek 22.00
Strandröplabda, negyeddöntő 23.15 Női kosárlabda Egyesült Álla-
mok– Csehország, közben: hírek

6.35 Sírjaik hol domborulnak 7.00 Híradó 7.05 Olimpia – előző napi
mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stúdióműsor 9.30 Életképek,
20. 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép – Válogatás
12.05 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Hagya-
ték. „Együtt harcol, s issza borát...“ 15.35 Magyar elsők. Az első ma-
gyar állatkert 15.50 Székely kapu 16.20 Ízőrzők. Hévíz 16.50 Mesélő
cégtáblák. Két ország vasútja 17.25 Életképek, 21. 18.00 Híradó,
sport 18.40 Kárpát expressz 18.55 OTP Bank Liga 21.00 Hírek, sport
21.20 A névtelen vár. 6/3. 22.25 Apa, hány éves vagy? Magyar do-
kumentumfi lm

7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan ember II., 7–8. 14.25 Marina, 121.
15.25 Csoda Manhattanben, 106. 16.25 Beszélgetések Joshi Bharat-
tal (ism.) 17.25 Tiltott szerelem, 109. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05
Ezek megőrültek! (ism.) 21.05 Vadászat a Sas Egyre. Amerikai akciófi
lm 22.55 Aktív (ism.) 23.25 Tények Este

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 187. 9.25 Győzike
13.10 Az éden titkai, 141. 14.15 Bagolyvédők Amerikai kalandfi lm
16.15 Marichuy – A szerelem diadala, 114. 17.20 Teresa, 114. Espe-
ranza szülése megindul, beviszik a kórházba. Rubent kiengedik a bör-
tönből, Aidának megígéri, hogy új életet kezd, de amint megtudja,
hogy Esperanza a kórházban van, rohan hozzá. 18.30 RTL híradó –
Esti kiadás 19.15 Fókusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes. Német akció- fi
lm-sorozat, 5. 21.10 CSI: Miami helyszínelők VII., 21. 22.10 Gyilkos
elmék VI., 22. 23.20 Helyszíni szemle II., 7.

STORY TV
9.10 Rex felügyelő, 76. 10.30 Sherlock Holmes, 19. 11.35 Gyilkos sorok
II., 22. 12.50 Megkövült szívek, 45. 13.50 Váratlan utazás, 20. 14.55
A farm, ahol élünk, 20. 16.00 Quinn doktornő V., 13–14. 18.00 Dallas,
20. 19.05 Rex felügyelő, 77. 20.00 Poirotnovellák, 7. 21.00 Született
feleségek IV., 11–12. 23.00 Doktor Addison, 28.

15.40 1200 fok - A halál alagútja. Német–olasz akciófi lm 17.35 Lánc-
reakció: Veszélyben a Föld. Amerikai katasztrófafi lm 19.15 Megapi-
ranha 21.00 Largo Winch–Az örökös. Francia-belga kalandfi lm

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás V., 139. (ism.) 8.35 Gyilkos sorok XI., 243. 9.35
Doktor House V., 96. (ism.) 10.30 Columbo. Az összeesküvő. Ameri-
kai krimi 12.15 A nagy házalakítás V., 140. 13.10 Miami Vice V., 106.
(ism.) 14.05 Miami Vice V., 107. 15.00 Harmadik műszak II., 36. (ism.)
15.55 Harmadik műszak II., 37. 16.50 A főnök I., 12. (ism.) 17.45 A
főnök I., 13. 18.35 Egy kapcsolat szabályai V., 67. (ism.) 19.05 Egy kap-
csolat szabályai V., 68. 19.35 Jóbarátok I., 5. (ism.) 20.00 Jóbarátok I.,
6. 20.30 Doktor House V.,97. 21.20 Sok hűhó semmiért. Angol–ame-
rikai romantikus fi lm 23.30 Jackie nővér II., 17.

STV :1
7.30 Sporthírek 8.05 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.25 Sza-
fari. Tévésor., 13/12. 9.00 A rejtelmes sziget. Kalandfi lmsor., 44/22.
9.30 Szerencsekereskedők. Tévésor., 28.–29. 10.40 Nyugtalan sze-
relem. Tévésor., 5/5. 11.55 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek voltunk
13.50 Vad angyal, 223. 14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London
16.30 Hírek, sporthírek 16.45 Viharos szerelem V. Ném. sor., 209.
17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Híradó
19.40 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok – London Benne: atlétika 22.30 Éjszakai hírek, sport 22.50
XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London

STV :2
8.30 Élőkörkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok– összefog-
lalók 9.50 Olimpiai játékok– stúdió 10.00 Olimpia. Strandröplabda
10.30 Olimpia. Női röplabda: Brazília–Kína 12.30 Olimpia. Lövészet,
férfi ak 13.00 Olimpia. Női kosárlabda: Oroszo.– Ausztrália 14.00 Olim-
pia. Atlétika 14.30 Olimpia. Női és fér- fi cselgáncs döntők 15.00 Olim-
pia. Lövészet 16.00 Olimpia. Női kézilabda: Horvátország–
Montenegró 17.00 Olimpiai. Női kézilabda: Oroszország– Brazília 18.50
Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Olimpia. Kerékpározás 19.30 Olimpia.
Férfi vívás 20.30 Olimpia. Úszás 21.30 Olimpia. Női kézilabda: Spa-
nyolország– Svédország 22.00 Olimpia. Női röplabda: USA–Szerbia
23.00 Olimpia. Női kézilabda: Dánia– Norvégia

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék  11.55 Strand 33 (ism.) 13.00 Ki ez a lány? III.
Am. sor., 24/15. 13.45 Hírek 13.50 Elit egység II. Kanad. sor., 22/10.
14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok V., 24/2-3. 15.35 Két pasi – meg egy

6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.25 Időjárás-jelentés
6.30 P´amende. Roma magazin 7.00 Esély 7.30 Híradó
7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás-jelentés 8.00 Balatoni
nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: Úszás,
atlétika, cselgáncs, vívás, ökölvívás, tollaslabda
(döntő), műugrás (női 3 m), evezés (döntők), strand-
röplabda, sportlövészet, vitorlázás, női kosárlabda,
kézilabda, röplabda, vízilabda csoportmérkőzések
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 15.10 Női
vízilabda-mérkőzés. Magyarország– Spanyolország
19.30 Híradó este 20.00 Időjárás-jelentés 23.35 Bor-
vacsora

6.09 Főtér 6.55 Pro natura–Televíziósok a természe-
tért 7.45 Klipperek II., 21/9. 9.10 Telepódium 10.10
Magyar elsők. Az első magyar tornatanár 10.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Női röplabda. Brazília–
Kína 12.15 Női kosárlabda Oroszország–Ausztrália
15.00 Cselgáncs. Női és férfi elődöntők, döntő 15.30
Műugrás, női 3 m selejtező, közben: hírek 18.00 Női
labdarúgás, negyeddöntő 20.30 Női kézilabda Spa-
nyolország– Svédország, közben: hírek 22.00 Strand-
röplabda, negyeddöntő 23.15 Női kosárlabda Egyesült
Államok– Csehország, közben: hírek

6.35 Sírjaik hol domborulnak 7.00 Híradó 7.05 Olimpia
– előző napi mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia –
stúdióműsor 9.30 Életképek, 20. 10.00 Család-barát
11.00 Csellengők 11.30 Térkép – Válogatás 12.05 Hír-
adó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Ha-
gyaték. „Együtt harcol, s issza borát...“ 15.35 Magyar
elsők. Az első magyar állatkert 15.50 Székely kapu
16.20 Ízőrzők. Hévíz 16.50 Mesélő cégtáblák. Két or-
szág vasútja 17.25 Életképek, 21. 18.00 Híradó, sport
18.40 Kárpát expressz 18.55 OTP Bank Liga 21.00
Hírek, sport 21.20 A névtelen vár. 6/3. 22.25 Apa,
hány éves vagy? Magyar dokumentumfi lm

7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek
9.45 TeleShop 10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan
ember II., 7–8. 14.25 Marina, 121. 15.25 Csoda Man-
hattanben, 106. 16.25 Beszélgetések Joshi Bharattal
(ism.) 17.25 Tiltott szerelem, 109. 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Ezek megőrültek! (ism.) 21.05 Vadászat a
Sas Egyre. Amerikai akciófi lm 22.55 Aktív (ism.) 23.25
Tények Este

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 187.
9.25 Győzike 13.10 Az éden titkai, 141. 14.15 Bagoly-
védők Amerikai kalandfi lm 16.15 Marichuy – A szere-
lem diadala, 114. 17.20 Teresa, 114. Esperanza szülése
megindul, beviszik a kórházba. Rubent kiengedik a
börtönből, Aidának megígéri, hogy új életet kezd, de
amint megtudja, hogy Esperanza a kórházban van,
rohan hozzá. 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.15 Fó-

kusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes. Német akció- fi lm-
sorozat, 5. 21.10 CSI: Miami helyszínelők VII., 21. 22.10
Gyilkos elmék VI., 22. 23.20 Helyszíni szemle II., 7.

STORY TV
9.10 Rex felügyelő, 76. 10.30 Sherlock Holmes, 19.
11.35 Gyilkos sorok II., 22. 12.50 Megkövült szívek, 45.
13.50 Váratlan utazás, 20. 14.55 A farm, ahol élünk,
20. 16.00 Quinn doktornő V., 13–14. 18.00 Dallas, 20.
19.05 Rex felügyelő, 77. 20.00 Poirotnovellák, 7. 21.00
Született feleségek IV., 11–12. 23.00 Doktor Addison,
28.

15.40 1200 fok - A halál alagútja. Német–olasz akci-
ófi lm 17.35 Láncreakció: Veszélyben a Föld. Amerikai
katasztrófafi lm 19.15 Megapiranha 21.00 Largo
Winch–Az örökös. Francia-belga kalandfi lm

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás V., 139. (ism.) 8.35 Gyilkos
sorok XI., 243. 9.35 Doktor House V., 96. (ism.) 10.30
Columbo. Az összeesküvő. Amerikai krimi 12.15 A
nagy házalakítás V., 140. 13.10 Miami Vice V., 106.
(ism.) 14.05 Miami Vice V., 107. 15.00 Harmadik mű-
szak II., 36. (ism.) 15.55 Harmadik műszak II., 37. 16.50
A főnök I., 12. (ism.) 17.45 A főnök I., 13. 18.35 Egy
kapcsolat szabályai V., 67. (ism.) 19.05 Egy kapcsolat
szabályai V., 68. 19.35 Jóbarátok I., 5. (ism.) 20.00 Jó-
barátok I., 6. 20.30 Doktor House V.,97. 21.20 Sok
hűhó semmiért. Angol–amerikai romantikus fi lm
23.30 Jackie nővér II., 17.

STV :1
7.30 Sporthírek 8.05 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 8.25 Szafari. Tévésor., 13/12. 9.00 A rejtelmes
sziget. Kalandfi lmsor., 44/22. 9.30 Szerencsekeres-
kedők. Tévésor., 28.–29. 10.40 Nyugtalan szerelem.
Tévésor., 5/5. 11.55 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek
voltunk 13.50 Vad angyal, 223. 14.30 XXX. Nyári Olim-
piai Játékok – London 16.30 Hírek, sporthírek 16.45
Viharos szerelem V. Ném. sor., 209. 17.40 Szakácspár-
baj 18.10 Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Híradó 19.40
Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok – London Benne: atlétika 22.30 Éj-
szakai hírek, sport 22.50 XXX. Nyári Olimpiai Játékok
– London

STV :2
8.30 Élőkörkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játé-
kok– összefoglalók 9.50 Olimpiai játékok– stúdió
10.00 Olimpia. Strandröplabda 10.30 Olimpia. Női röp-
labda: Brazília–Kína 12.30 Olimpia. Lövészet, férfi ak
13.00 Olimpia. Női kosárlabda: Oroszo.– Ausztrália
14.00 Olimpia. Atlétika 14.30 Olimpia. Női és fér- fi
cselgáncs döntők 15.00 Olimpia. Lövészet 16.00 Olim-
pia. Női kézilabda: Horvátország– Montenegró 17.00
Olimpiai. Női kézilabda: Oroszország– Brazília 18.50
Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Olimpia. Kerékpározás
19.30 Olimpia. Férfi vívás 20.30 Olimpia. Úszás 21.30
Olimpia. Női kézilabda: Spanyolország– Svédország
22.00 Olimpia. Női röplabda: USA–Szerbia 23.00 Olim-
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6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.25 Időjárás-jelentés 6.30 P´amende.
Roma magazin 7.00 Esély 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás-
jelentés 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne:
Úszás, atlétika, cselgáncs, vívás, ökölvívás, tollaslabda (döntő), mű-
ugrás (női 3 m), evezés (döntők), strandröplabda, sportlövészet, vi-
torlázás, női kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda
csoportmérkőzések 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 15.10
Női vízilabda-mérkőzés. Magyarország– Spanyolország 19.30 Híradó
este 20.00 Időjárás-jelentés 23.35 Borvacsora

6.09 Főtér 6.55 Pro natura–Televíziósok a természetért 7.45 Klip-
perek II., 21/9. 9.10 Telepódium 10.10 Magyar elsők. Az első magyar
tornatanár 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Női röplabda. Bra-
zília–Kína 12.15 Női kosárlabda Oroszország–Ausztrália 15.00 Csel-
gáncs. Női és férfi elődöntők, döntő 15.30 Műugrás, női 3 m
selejtező, közben: hírek 18.00 Női labdarúgás, negyeddöntő 20.30
Női kézilabda Spanyolország– Svédország, közben: hírek 22.00
Strandröplabda, negyeddöntő 23.15 Női kosárlabda Egyesült Álla-
mok– Csehország, közben: hírek

6.35 Sírjaik hol domborulnak 7.00 Híradó 7.05 Olimpia – előző napi
mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stúdióműsor 9.30 Életképek,
20. 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép – Válogatás
12.05 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Hagya-
ték. „Együtt harcol, s issza borát...“ 15.35 Magyar elsők. Az első ma-
gyar állatkert 15.50 Székely kapu 16.20 Ízőrzők. Hévíz 16.50 Mesélő
cégtáblák. Két ország vasútja 17.25 Életképek, 21. 18.00 Híradó,
sport 18.40 Kárpát expressz 18.55 OTP Bank Liga 21.00 Hírek, sport
21.20 A névtelen vár. 6/3. 22.25 Apa, hány éves vagy? Magyar do-
kumentumfi lm

7.00 MOKKA 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan ember II., 7–8. 14.25 Marina, 121.
15.25 Csoda Manhattanben, 106. 16.25 Beszélgetések Joshi Bharat-
tal (ism.) 17.25 Tiltott szerelem, 109. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05
Ezek megőrültek! (ism.) 21.05 Vadászat a Sas Egyre. Amerikai akciófi
lm 22.55 Aktív (ism.) 23.25 Tények Este

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 187. 9.25 Győzike
13.10 Az éden titkai, 141. 14.15 Bagolyvédők Amerikai kalandfi lm
16.15 Marichuy – A szerelem diadala, 114. 17.20 Teresa, 114. Espe-
ranza szülése megindul, beviszik a kórházba. Rubent kiengedik a bör-
tönből, Aidának megígéri, hogy új életet kezd, de amint megtudja,
hogy Esperanza a kórházban van, rohan hozzá. 18.30 RTL híradó –
Esti kiadás 19.15 Fókusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes. Német akció- fi
lm-sorozat, 5. 21.10 CSI: Miami helyszínelők VII., 21. 22.10 Gyilkos
elmék VI., 22. 23.20 Helyszíni szemle II., 7.

STORY TV
9.10 Rex felügyelő, 76. 10.30 Sherlock Holmes, 19. 11.35 Gyilkos sorok
II., 22. 12.50 Megkövült szívek, 45. 13.50 Váratlan utazás, 20. 14.55
A farm, ahol élünk, 20. 16.00 Quinn doktornő V., 13–14. 18.00 Dallas,
20. 19.05 Rex felügyelő, 77. 20.00 Poirotnovellák, 7. 21.00 Született
feleségek IV., 11–12. 23.00 Doktor Addison, 28.

15.40 1200 fok - A halál alagútja. Német–olasz akciófi lm 17.35 Lánc-
reakció: Veszélyben a Föld. Amerikai katasztrófafi lm 19.15 Megapi-
ranha 21.00 Largo Winch–Az örökös. Francia-belga kalandfi lm

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás V., 139. (ism.) 8.35 Gyilkos sorok XI., 243. 9.35
Doktor House V., 96. (ism.) 10.30 Columbo. Az összeesküvő. Ameri-
kai krimi 12.15 A nagy házalakítás V., 140. 13.10 Miami Vice V., 106.
(ism.) 14.05 Miami Vice V., 107. 15.00 Harmadik műszak II., 36. (ism.)
15.55 Harmadik műszak II., 37. 16.50 A főnök I., 12. (ism.) 17.45 A
főnök I., 13. 18.35 Egy kapcsolat szabályai V., 67. (ism.) 19.05 Egy kap-
csolat szabályai V., 68. 19.35 Jóbarátok I., 5. (ism.) 20.00 Jóbarátok I.,
6. 20.30 Doktor House V.,97. 21.20 Sok hűhó semmiért. Angol–ame-
rikai romantikus fi lm 23.30 Jackie nővér II., 17.

STV :1
7.30 Sporthírek 8.05 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.25 Sza-
fari. Tévésor., 13/12. 9.00 A rejtelmes sziget. Kalandfi lmsor., 44/22.
9.30 Szerencsekereskedők. Tévésor., 28.–29. 10.40 Nyugtalan sze-
relem. Tévésor., 5/5. 11.55 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek voltunk
13.50 Vad angyal, 223. 14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London
16.30 Hírek, sporthírek 16.45 Viharos szerelem V. Ném. sor., 209.
17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Híradó
19.40 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok – London Benne: atlétika 22.30 Éjszakai hírek, sport 22.50
XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London

STV :2
8.30 Élőkörkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok– összefog-
lalók 9.50 Olimpiai játékok– stúdió 10.00 Olimpia. Strandröplabda
10.30 Olimpia. Női röplabda: Brazília–Kína 12.30 Olimpia. Lövészet,
férfi ak 13.00 Olimpia. Női kosárlabda: Oroszo.– Ausztrália 14.00 Olim-
pia. Atlétika 14.30 Olimpia. Női és fér- fi cselgáncs döntők 15.00 Olim-
pia. Lövészet 16.00 Olimpia. Női kézilabda: Horvátország–
Montenegró 17.00 Olimpiai. Női kézilabda: Oroszország– Brazília 18.50
Olimpiai játékok– stúdió 19.00 Olimpia. Kerékpározás 19.30 Olimpia.
Férfi vívás 20.30 Olimpia. Úszás 21.30 Olimpia. Női kézilabda: Spa-
nyolország– Svédország 22.00 Olimpia. Női röplabda: USA–Szerbia
23.00 Olimpia. Női kézilabda: Dánia– Norvégia

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék  11.55 Strand 33 (ism.) 13.00 Ki ez a lány? III.
Am. sor., 24/15. 13.45 Hírek 13.50 Elit egység II. Kanad. sor., 22/10.
14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok V., 24/2-3. 15.35 Két pasi – meg egy
kicsi V., 19/8. 16.05 NCIS VIII. Am. sorozat, 24/21. 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 Bogyók. Cseh vígjáték 22.25 XXX. Amerikai ak-

PéntEK, augusztus 3

Damu Roland kato-
nának képzeli magát
és vegetáriánus lett

Az egyik bulvár napilap bejutott Damu
Roland cellájába. A négy és fél évre ítélt
színészt a pszichiátriáról vitték a bör-
tönbe, ahol ételosztóként dolgozik, leg-
alábbis az utolsó hírek erről szólnak. A
drámai önvallomás folytatódott. „Csak
úgy tudom túlélni ezt az egészet mint
színész, hogy egy szerepet játszom. Azt
találtam ki, hogy katona vagyok, és ez
egy kiképzés. Másképpen nem megy!
Kiabálhatnék, hogy ártatlan vagyok,
hogy engedjenek ki! Mit érnék el vele?
Vinnének a fogdára, az igazságügyi el-
memegfigyelőbe. Azt az örömet, hogy
Damu kikészült, nem adom meg senki-
nek, főleg azoknak nem, akik idejuttat-
tak.“

Ex-Spice Girls-ös csapattársai nagyon dühösek Victoria Beck-
hamre, mert a focistafeleség csak abban az esetben hajlandó csat-
lakozni a csapathoz, ha egyszer lépnek fel az olimpiai bulin, és soha
többet nem próbálkoznak – írja a millionlooks.com. Beckhamné az
egyetlen a tagok közül, akinek manapság is van valamirevaló karrierje,
sikeres divattervező és rengeteg egyéb dolga is van, például Range
Rovert tervez és 4 gyereket nevel. Emellett érthető, hogy Posh Spice
szeretné magát kivonni az éneklésből, ami annyira nem is megy neki.

Jó hír a rajongóknak, hogy tragikus
halála után Tamás atya visszatér a so-
rozatba, és már azt is kitalálták, ho-
gyan. Feltámasztani még egy pap
esetében is nehéz lett volna, így saját
ikertestvéreként lép színre. Arra min-
denesetre jó pár hónapot várni kell
még, hogy megjelenjen a jóképű iker-
testvér, mert a sorozatból azóta jó né-
hány részt leforgattak azóta.

Ikertestvérként tér
vissza Száraz a 
Jóban Rosszbanba

Victoria Beckham csak egyszer 
hajlandó fellépni a Spice Girls-zel
Victoria Beckham csak egyszer 
hajlandó fellépni a Spice Girls-zel

Kudarcot vallott Király linda, még
Schobert Norbinak sem sikerült le-
fogyasztania.

Hiába írta még az év elején is a
legismertebb közösségi oldalon ta-
lálható adatlapján, hogy megfo-
gadta: lefogy, és újra olyan lesz,
mint három éve, folyamatosan csak
hízik. Így aztán ugrott egy lányban-
dába való visszatérés, dugába dőlt
az álomkarrier lehetősége. 

Durva! Felismerhetetlenül
meghízott Király Linda! 



Másként szeMléljük
a hétüléses gépkOCsit

15 550 €-tól
A hétüléses Chevrolet Orlando teljes kapcsolatot teremt az eredetiség és
a hasznosság között. Páratlan formatervezés, vonzó rugalmasság. Az
Orlando mindazok számára lett kialakítva, akik a külsőt és a
sokoldalúságot egyaránt értékelni tudják. 
Az OrlAndO Azzá lesz, Amit ön szeretne.

Chevrolet Orlando - kombinált fogyasztás 6.0 - 7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás 159 - 186 g/km

Hoffer, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, 
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk



Tisztelt Sportkedvelő Olvasó!
Ebben a mellékletben azoknak a csapatoknak sorsolását találja meg, amelyek közvetlen régiónkat képviselik
különböző bajnokságokban. Ezt kibővítettük a nagymegyeri és ekecsi/apácaszakállasi csapatokkal, mivel eze-
ken a településeken is egyre többen keresik lapunkat. Mivel menet közben lesznek kölcsönös megállapo-
dások a kezdési időpontokat illetően, kérjük, kísérjék figyelemmel „Hétvégi focimenü” rovatunkat, amelyben
pontosan tájékoztatjuk olvasóinkat az egyes találkozók kezdési időpontjairól. Valamennyi csapatunknak sok
sikert kívánunk az új bajnoki idényben, olvasóinknak pedig jó szurkolást!  

A 2012/2013-AS LABDARÚGÓ IDÉNY
BAJNOKSÁGAINAK ŐSZI MENETRENDJE

1. forduló, 2012. augusztus 4. (szombat) 17 ó.
KFC – Galánta
2. forduló, 2012. augusztus 12. (vasárnap) 17 ó.
Skalica – KFC
3. forduló, 2012. augusztus 18. (szombat) 17 ó.
KFC – Domaniža 
4. forduló, 2012. augusztus 26. (vasárnap) 17 ó.
N. Ves n/V. – KFC
5. forduló, 2012. szeptember 1. (szombat) 16 ó. 
KFC – Pov. Bystrica 

6. forduló, 2012. szeptember 8. (szombat) 16 ó.
KFC – Nagyölved   
7. forduló, 2012. szeptember 15. (szombat) 15.30 ó.
J. Bohunice – KFC
8. forduló, 2012. szeptember 22. (szombat) 15.30 ó. 
KFC – Bős
9. forduló, 2012. szeptember 30. (vasárnap) 10.30 ó.
Šúrovce – KFC
10. forduló, 2012. október 6. (szombat) 14.30 ó.
KFC – Bánovce n/B. 

11. forduló, 2012. október 14. (vasárnap) 14.30 ó. 
Beluša – KFC
12. forduló, 2012. október 20. (szombat) 14 ó.
KFC – Negyed 
13. forduló, 2012. október 28. (vasárnap) 14 ó.
Palárikovo – KFC
14. forduló, 2012. november 3. (szombat) 13.30 ó.
KFC – lednické Rovne 
15. forduló, 2012. november 11. (vasárnap)
Nyárasd – KFC

RÉGIÓBAjNOKSÁG – FELNőTTEK

V. LIGA – KELETI CSOPORT (DÉLI CSOPORTBAN: EKECS/APÁCASZAKÁLLAS)
1. forduló, 2012. augusztus 5. – 17 ó.  
Csallóközaranyos – Podhájska 
Tardoskedd – Szentpéter
Marcelháza – Ógyalla (szombaton) 
Tolmács – Naszvad
Déli csoport: Šoporňa – Ekecs/Apá-
caszakállas 
2. forduló, 2012. augusztus 12. – 17 ó. 
Naszvad – Ipolyság 
Ógyalla – Cseke (szombaton)
D. Ohaj – Marcelháza
Szentpéter – Kozárovce 
Csallóközaranyos – Tardoskedd 
Déli csoport: Ekecs – Pered 
3. forduló, 2012. augusztus 19. – 17 ó. 
Kozárovce – Csallóközaranyos
Garamkálna – Szentpéter (szombaton)
Marcelháza – Komjatice (szombaton) 
Tolmács – Ógyalla
Zsitvabesenyő – Naszvad
Déli csoport: Vásárút – Ekecs
4. forduló, 2012. augusztus 26. – 17 ó. 
Podhájska – Naszvad
Ógyalla – Ipolyság (szombaton) 

Szentpéter – Marcelháza
Csallóközaranyos – Garamkálna
Déli csoport: Ekecs – Dióspatony 
5. forduló, 2012. szeptember 2. – 16 ó. 
Marcelháza – Csallóközaranyos (szom.) 
Cseke – Szentpéter (szombaton) 
Zsitvabesenyő – Ógyalla
Naszvad – Bánov 
Déli csoport: Nádszeg – Ekecs
6. forduló, 2012. szeptember 9. – 16 ó. 
Ógyalla – Naszvad (szombaton)
Szentpéter – Tolmács
Csallóközaranyos – Cseke 
Tardoskedd – Marcelháza
Déli csoport: Ekecs – Nagymagyar 
7. forduló, 2012. szeptember 16. – 15.30 ó. 
Marcelháza – Kozárovce (szombaton) 
Tolmács – Csallóközaranyos
Ipolyság – Szentpéter (szombaton) 
Naszvad – D. Ohaj 
Bánov – Ógyalla
Déli csoport: Jóka – Ekecs
8. forduló, 2012. szeptember 23. – 15.30 ó. 
Podhájska – Ógyalla

Komjatice – Naszvad
Szentpéter – Zsitvabesenyő 
Csallóközaranyos – Ipolyság 
Garamkálna – Marcelháza (szombaton)
Déli csoport: Ekecs – lég
9. forduló, szeptember 30. – 15.30 ó. 
Marcelháza – Podhájska (szombaton) 
Zsitvabesenyő – Csallóközaranyos
Naszvad – Szentpéter
Ógyalla – D. Ohaj (szombaton)
Déli csoport: Bélád – Ekecs
10. forduló, 2012. október 7. – 14.30 ó. 
Komjatice – Ógyalla
Szentpéter – Bánov 
Csallóközaranyos – Naszvad
Marcelháza – Cseke (szombaton)
Déli csoport: Ekecs – Család 
11. forduló, 2012. október 14. – 14.30 ó. 
Tolmács – Marcelháza
Naszvad – Tardoskedd 
Bánov – Csallóközaranyos
Ógyalla – Szentpéter (szombaton)
Déli csoport: Nagyfödémes – Ekecs
12. forduló, 2012. október 21. – 14 ó. 

Szentpéter – D. Ohaj 
Csallóközaranyos – Ógyalla
Kozárovce – Naszvad
Marcelháza – Ipolyság (szombaton) 
Déli csoport: Ekecs – Vágkirályfa   
13. forduló, 2012. október 28. – 14 ó. 
Zsitvabesenyő – Marcelháza
Naszvad – Garamkálna 
Ógyalla – Tardoskedd (szombaton)
D. Ohaj – Csallóközaranyos
Komjatice – Szentpéter
Déli csoport: Vágfarkasd – Ekecs
14. forduló, 2012. november 4. – 13.30 ó. 
Podhájska – Szentpéter
Csallóközaranyos – Komjatice 
Kozárovce – Ógyalla
Marcelháza – Naszvad (szombaton)
Déli csoport: Csallóközkürt – Ekecs
15. forduló, 2012. november 11. – 13.30 ó. 
Naszvad – Cseke 
Bánov – Marcelháza
Ógyalla – Garamkálna (szombaton) 
Szentpéter – Csallóközaranyos
Déli csoport: Ekecs – Felsőkirályi

IV. LIGA – DÉLKELETI CSOPORT – FELNőTTEK
1. forduló, 2012. augusztus 5. – 17 ó. 
Nagymegyer – Gúta
Ímely – ČFK 
2. forduló, 2012. augusztus 12. – 17 ó. 
ČFK – Nagymegyer
Gúta – Párkány (szombaton)
Nagysurány – Ímely
3. forduló, 2012. augusztus 19. – 17 ó.
Ímely – Újlót
Nagymegyer – Nagysurány

(szombaton)
Illésháza – Gúta
4. forduló, 2012. augusztus 26. – 17 ó.  
Gúta – Hontfüzesgyarmat (szombaton)
Újlót – Nagymegyer

Mocsonok – Ímely
5. forduló, 2012. szeptember 2. – 16 ó. 
Ímely – Zselíz 
Nagymegyer – Mocsonok (szombaton)
ViOn „B” – Gúta
6. forduló, 2012. szeptember 9. – 16 ó. 
Gúta – DAC „B” 
Ímely – Nagymegyer
7. forduló, 2012. szeptember 16. – 15.30 ó.
Nagymegyer – Zselíz (szombaton)
Párkány – Ímely (szombaton)
Udvard – Gúta
8. forduló, 2012. szeptember 23. –
15.30 ó. 
Gúta – Vága (szombaton) 

Ímely – Illésháza 
Nagymegyer – Párkány (szombaton) 
9. forduló, 2012. szeptember 30. – 15.30 ó. 
Illésháza – Nagymegyer
Hontfüzesgyarmat – Ímely
Nyékvárkony – Gúta
10. forduló, 2012. október 7. – 14.30 ó. 
Zselíz – Gúta (szombat)
Ímely – ViOn „B” 
Nagymegyer – Hontfüzesgyarmat
(szombaton) 
11. forduló, 2012. október 14. – 14.30 ó.
DAC „B” – Ímely
ViOn „B” – Nagymegyer
Gúta – ČFK (szombaton)

12. forduló, 2012. október 21. – 14 ó. 
Nagysurány – Gúta
Ímely – Udvard 
Nagymegyer – DAC „B” (szombaton) 
13. forduló, 2012. október 28. – 14 ó. 
Udvard – Nagymegyer
Vága – Ímely
Gúta – Újlót (szombaton) 
14. forduló, 2012. november 4. – 13.30 ó. 
Mocsonok – Gúta
Ímely – Nyékvárkony 
Nagymegyer – Vága (szombaton)
15. forduló, 2012. november 11. – 13.30 ó. 
Nyékvárkony – Nagymegyer,
Gúta – Ímely (szombaton)

SPORT



TERÜLETI BAjNOKSÁG – FELNőTTEK 
1. forduló, 2012. augusztus 12. – 17 ó. 
Šrobárová – Hetény 
Izsa – Madar 
Perbete – Dunamocs 
Búcs – Pat
Gúta „B” – Dulovce
Tany – Ekel 
lakszakállas – Bátorkeszi 
Keszegfalva – FK Activ 
2. forduló, 2012. augusztus 19. – 17 ó. 
Hetény – FK Activ 
Bátorkeszi – Keszegfalva
Ekel – lakszakállas 
Dulovce – Tany 
Pat – Gúta „B”
Dunamocs – Búcs 
Madar – Perbete 
Šrobárová – Izsa 
3. forduló, 2012. augusztus 26. – 17 ó.  
Izsa – Hetény 
Perbete – Šrobárová 
Búcs – Madar
Gúta „B” – Dunamocs 
Tany – Pat 
lakszakállas – Dulovce 
Keszegfalva – Ekel 
FK Activ – Bátorkeszi 
4. forduló, 2012. szeptember 2. – 16 ó.
Hetény – Bátorkeszi 
Ekel – FK Activ 
Dulovce – Keszegfalva 
Pat – lakszakállas 
Dunamocs – Tany 
Madar – Gúta „B” 

Šrobárová – Búcs 
Izsa – Perbete 
5. forduló, 2012. szeptember 9. – 16 ó.
Perbete – Hetény 
Búcs – Izsa 
Gúta „B” – Šrobárová 
Tany – Madar 
lakszakállas – Dunamocs 
Keszegfalva – Pat 
FK Activ – Dulovce 
Bátorkeszi – Ekel 
6. forduló, 2012. szeptember 16. – 15.30 ó.
Hetény – Ekel 
Dulovce – Bátorkeszi 
Pat – FK Activ 
Dunamocs – Keszegfalva 
Madar – lakszakállas 
Šrobárová – Tany
Izsa – Gúta ”B” 
Perbete – Búcs 
7. forduló, 2012. szeptember 23. – 15.30 ó.
Búcs – Hetény 
Gúta „B” – Perbete 
Tany – Izsa 
lakszakállas – Šrobárová 
Keszegfalva – Madar 
FK Activ – Dunamocs 
Bátorkeszi – Pat 
Ekel – Dulovce 
8. forduló, 2012. szeptember 30. – 15.30 ó.
Hetény – Dulovce 
Pat – Ekel 
Dunamocs – Bátorkeszi 
Madar – FK Activ 

Šrobárová – Keszegfalva 
Izsa – lakszakállas 
Perbete – Tany 
Búcs – Gúta „B” 
9. forduló, 2012. október 7. – 14.30 ó. 
Gúta B” – Hetény 
Tany – Búcs 
lakszakállas – Perbete 
Keszegfalva – Izsa 
FK Activ – Šrobárová 
Bátorkeszi – Madar 
Ekel – Dunamocs 
Dulovce – Pat 
10. forduló, 2012. október 14. – 14.30 ó. 
Hetény – Pat 
Dunamocs – Dulovce 
Madar – Ekel 
Šrobárová – Bátorkeszi 
Izsa – FK Activ 
Perbete – Keszegfalva 
Búcs – lakszakállas 
Gúta „B” – Tany 
11. forduló, 2012. október 21. – 14 ó. 
Tany – Hetény 
lakszakállas – Gúta „B” 
Keszegfalva – Búcs 
FK Activ – Perbete 
Bátorkeszi – Izsa 
Ekel – Šrobárová 
Dulovce – Madar 
Pat – Dunamocs 
12. forduló, 2012. október 28. – 14 ó. 
Hetény – Dunamocs 
Madar – Pat 

Šrobárová – Dulovce 
Izsa – Ekel 
Perbete – Bátorkeszi 
Búcs – FK Activ 
Gúta „B” – Keszegfalva 
Tany – lakszakállas 
13. forduló, 2012.november 4. – 13.30 ó.
lakszakállas – Hetény
Keszegfalva – Tany 
FK Activ – Gúta „B” 
Bátorkeszi – Búcs 
Ekel – Perbete 
Dulovce – Izsa 
Pat – Šrobárová 
Dunamocs – Madar 
14. forduló, 2012. november 11. – 13.30 ó. 
Hetény – Madar 
Šrobárová – Dunamocs 
Izsa – Pat
Perbete – Dulovce 
Búcs – Ekel 
Gúta „B” – Bátorkeszi 
Tany – FK Activ 
lakszakállas – Keszegfalva  
15. forduló, 2012. november 18. – 13.30 ó. 
Keszegfalva – Hetény 
FK Activ – lakszakállas 
Bátorkeszi – Tany 
Ekel – Gúta „B” 
Dulovce – Búcs 
Pat – Perbete 
Dunamocs – Izsa 
Madar – Šrobárová 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY – FELNőTTEK
1. forduló, 2012. augusztus 12. – 17 ó. 
Nagysziget – Megyercs
Csicsó – Nemesócsa 
Nagykeszi – Vágfüzes/Kava 
Dunaradvány – Őrsújfalu 
Bogyarét – Ifjúságfalva 
Bogya/Gellér – Marcelháza „B” 
Martos – szabadnapos lesz
2. forduló, 2012. augusztus 19. – 17 ó.
Megyercs – Marcelháza „B”
Martos – Bogya/Gellér 
Őrsújfalu – Bogyarét 
Vágfüzes/Kava – Dunaradvány 
Nemesócsa – Nagykeszi 
Nagysziget – Csicsó 
Ifjúságfalva – szabadnapos lesz
3. forduló, 2012. augusztus 26. – 17 ó.  
Csicsó – Megyercs 
Nagykeszi – Nagysziget 
Dunaradvány – Nemesócsa  
Bogyarét – Vágfüzes/Kava 
Bogya/Gellér – Ifjúságfalva 
Marcelháza „B” – Martos 
Őrsújfalu – szabadnapos lesz
4. forduló, 2012. szeptember 2. – 16 ó. 
Megyercs – Martos
Ifjúságfalva – Marcelháza „B”
Őrsújfalu – Bogya/Gellér 
Nemesócsa – Bogyarét 
Nagysziget – Dunaradvány 
Csicsó – Nagykeszi 
Vágfüzes/Kava – szabadnapos lesz
5. forduló, 2012. szeptember 9. – 16 ó. 
Nagykeszi – Megyercs 
Dunaradvány – Csicsó 
Bogyarét – Nagysziget 
Bogya/Gellér – Vágfüzes/Kava 
Marcelháza „B” – Őrsújfalu 
Martos – Ifjúságfalva 
Nemesócsa – szabadnapos lesz
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RÉGIÓBAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
(Az idősebb és fiatalabb ifjúságiak
ugyanazon ellenfelekkel játszanak) 
1. forduló, 2012. augusztus 5. 
Galánta – KFC
2. forduló, 2012. augusztus 12. 
KFC – Nemšová 
3. forduló, 2012. augusztus 19.  
Vágsellye – KFC
4. forduló, 2012. augusztus 26. 
KFC – DAC „B” 
5. forduló, 2012. szeptember 2. 
Somorja – KFC
6. forduló, 2012. szeptember 9. 
N. Mesto n/V. – KFC
7. forduló, 2012. szeptember 16. 
KFC – ViOn „B” 

8. forduló, 2012. szeptember 23. 
J. Bohunice – KFC
9. forduló, 2012. szeptember 30. 
KFC – Hlohovec 
10. forduló, 2012. október 7.
Bánovce n/B. – KFC
11. forduló, 2012. október 14. 
KFC – Topoľčany 
12. forduló, 2012. október 2a1. 
Trnava „B” – KFC
13. forduló, 2012. október 28. 
KFC – Skalica 
14. forduló, 2012. november 4. 
ČFK – KFC
15. forduló, 2012. november 11. 
KFC – Érsekújvár 

IV. LIGA – IFjÚSÁGIAK – DÉLKELETI CSOPORT
1. forduló, 2012. augusztus 5. 
Nagymegyer – Egyházkarcsa

(szombaton)
Nitra/Chrenová – Ekel
2. forduló, 2012. augusztus 12. 
Ekel – ŠG 2007 Dunaszerdahely
(szombaton - 14 ó.)
Bős – Nagymegyer (szombaton)
3. forduló, 2012. augusztus 19. 
Nagymegyer – Nagysurány 

(szombaton)
Sereď – Ekel (szombaton - 10 ó.)
4. forduló, 2012. augusztus 26. 
Zselíz – Ekel
Dióspatony – Nagymegyer (szombaton
– 14 ó.))
5. forduló, 2012. szeptember 2. 
Nagymegyer – Tardoskedd 

(szombaton)  
Ekel – Bánov 
6. forduló, 2012. szeptember 9. 
Nagyfödémes – Ekel
Palárikovo – Nagymegyer
7. forduló, 2012. szeptember 16. 
Nagymegyer – Zselíz (szombaton)

Ekel – Egyházkarcsa (szombaton) 
8. forduló, 2012. szeptember 23. 
Bős – Ekel (szombaton)
Nagymegyer – Párkány (szombaton) 
9. forduló, 2012. szeptember 30. 
Nyárasd – Nagymegyer (szombaton) 
Ekel – Nagysurány (szombaton) 
10. forduló, 2012. október 7. 
Dióspatony – Ekel (szombaton – 14 ó.)
Nagymegyer – Nitra/Chrenová 

(szombaton)
11. forduló, 2012. október 14. 
ŠG 2007 Dunaszerdahely – Nagymegyer
Ekel – Tardoskedd (szombaton)
12. forduló, 2012. október 21. 
Palárikovo – Ekel
Nagymegyer – Sereď (szombaton)
13. forduló, 2012. október 28. 
Ekel – Nagymegyer (szombaton)
14. forduló, 2012. november 4. 
Nagymegyer – Bánov (szombaton)
Párkány – Ekel (szombaton)
15. forduló, 2012. november 11. 
Ekel – Nyárasd (szombaton)
Nagyfödémes – Nagymegyer

V. LIGA IFjÚSÁGIAK – KELETI CSOPORT 
1. forduló, 2012. augusztus 5.
Csallóközaranyos – Kürt 

(szombaton)
Ímely – Szentpéter 
Kozárovce – Nemesócsa
Ógyalla – Gúta
Marcelháza – Garamkálna 
Tolmács – Naszvad (Nagykoszmá-
lyon – V. Kozmálovce)
2. forduló, 2012. augusztus 12. 
Naszvad – Ipolyság 
Gúta – Marcelháza (szombaton)
Nemesócsa – Ógyalla (szombaton)
Szentpéter – Kozárovce 
Csallóközaranyos – Ímely

(szombaton)
3. forduló, 2012. augusztus 19.
Ímely – Kürt 
Kozárovce – Csallóközaranyos
Ógyalla – Szentpéter (szombaton)
Marcelháza – Nemesócsa
Komjatice – Gúta (szombaton)
Nová Dedina – Naszvad
4. forduló, 2012. augusztus 26.
Kürt – Naszvad (szombaton)
Gúta – Tolmács (szombaton)
Nemesócsa – Komjatice 

(szombaton)
Szentpéter – Marcelháza
Csallóközaranyos – Ógyalla
(szombaton)
Ímely – Kozárovce 
5. forduló, 2012. szeptember 2.  
Ógyalla – Ímely (szombaton)
Marcelháza – Csallóközaranyos
Komjatice – Szentpéter 

(szombaton)
Tolmács – Nemesócsa (Nagykosz-
mályon – V. Kozmálovce)
Ipolyság – Gúta

(vasárnap – 10.30 ó.)
Naszvad – Nagykér 
6. forduló, 2012. szeptember 9. 
Garamkálna – Naszvad

(szombaton) 
Gúta – Nová Dedina (szombaton)
Nemesócsa – Ipolyság (szombaton)
Szentpéter – Tolmács 
Csallóközaranyos – Komjatice
(szombaton)
Ímely – Marcelháza
Kozárovce – Ógyalla
7. forduló, 2012. szeptember 16. 
Ógyalla – Kürt (szombaton) 
Marcelháza – Kozárovce 
Komjatice – Ímely (szombaton)
Tolmács – Csallóközaranyos
(Nagykoszmályon – V. Kozmálovce)
Ipolyság – Szentpéter (vasárnap –
10.30 ó.)
Nová Dedina – Nemesócsa
Naszvad – Gúta
8. forduló, 2012. szeptember 23. 
Gúta – Nagykér (szombaton)
Nemesócsa – Naszvad (szombaton) 
Szentpéter – Nová Dedina 
Csallóközaranyos – Ipolyság
(szombaton)
Ímely – Tolmács 
Ógyalla – Marcelháza (szombaton) 
9. forduló, 2012. szeptember 30. 
Marcelháza – Kürt 
Komjatice – Ógyalla (szombaton)
Ipolyság – Ímely (vasárnap – 10.30 ó.)

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK
1. forduló, 2012. augusztus 25. – 17 ó. 
Őrsújfalu – Perbete 
Madar – Dulovce 
FK Activ – Hetény 
2. forduló, 2012. szeptember 1. – 16 ó.
Perbete – Hetény 
Dulovce – FK Activ 
Őrsújfalu – Madar 
3. forduló, 2012. szeptember 8. – 16 ó. 
Madar – Perbete 
FK Activ – Őrsújfalu 
Hetény – Dulovce 
4. forduló, 2012. szeptember 15. – 16 ó.
Perbete – Dulovce 
Őrsújfalu – Hetény 
Madar – FK Activ 
5. forduló, 2012. szeptember 22. – 15.30 ó. 
FK Activ - Perbete
Hetény – Madar 
Dulovce – Őrsújfalu 
6. forduló, 2012. szeptember 29. – 15.30 ó. 
Perbete – Őrsújfalu 
Dulovce – Madar 
Hetény – FK Activ 
7. forduló, 2012. október 6. – 14.30 ó.  
Hetény – Perbete 
FK Activ – Dulovce 
Madar – Őrsújfalu 

8. forduló, 2012. október 13. – 14.30 ó. 
Perbete – Madar 
Őrsújfalu – FK Activ 
Dulovce – Hetény 
9. forduló, 2012. október 20. – 14 ó. 
Dulovce – Perbete 
Hetény – Őrsújfalu 
FK Activ – Madar 
10. forduló, 2012. október 27. – 14 ó. 
Perbete – FK Activ 
Madar – Hetény 
Őrsújfalu – Dulovce 

6. forduló, 2012. szeptember 16. – 15.30 ó.
Megyercs – Ifjúságfalva 
Őrsújfalu – Martos 
Vágfüzes/Kava – Marcelháza „B” 
Nemesócsa – Bogya/Gellér 
Csicsó – Bogyarét 
Nagykeszi – Dunaradvány
Nagysziget – szabadnapos lesz
7. forduló, 2012. szeptember 23. – 15 ó. 
Dunaradvány – Megyercs 
Bogyarét – Nagykeszi
Bogya/Gellér – Nagysziget 
Marcelháza „B” – Nemesócsa 
Martos – Vágfüzes/Kava 
Ifjúságfalva – Őrsújfalu 
Csicsó – szabadnapos lesz
8. forduló, 2012. szeptember 30. – 15 ó. 
Megyercs – Őrsújfalu
Vágfüzes/Kava – Ifjúságfalva 
Nemesócsa – Martos 
Nagysziget – Marcelháza „B” 

Csicsó – Bogya/Gellér 
Dunaradvány – Bogyarét 
Nagykeszi – szabadnapos lesz
9. forduló, 2012. október 7. – 14.30 ó.
Bogyarét – Megyercs 
Bogya/Gellér – Nagykeszi 
Marcelháza „B” – Csicsó 
Martos – Nagysziget 
Ifjúságfalva – Nemesócsa 
Őrsújfalu – Vágfüzes/Kava 
Dunaradvány – szabadnapos lesz
10. forduló, 2012. október 14. – 14.30 ó. 
Megyercs – Vágfüzes/Kava 
Nemesócsa – Őrsújfalu 
Nagysziget – Ifjúságfalva 
Csicsó – Martos 
Nagykeszi – Marcelháza „B”
Dunaradvány – Bogya/Gellér 
Bogyarét – szabadnapos lesz
11. forduló, 2012. október 21. – 14 ó. 
Bogya/Gellér – Bogyarét 

Marcelháza „B” – Dunaradvány 
Martos – Nagykeszi 
Ifjúságfalva – Csicsó 
Őrsújfalu – Nagysziget 
Vágfüzes/Kava – Nemesócsa 
Megyercs – szabadnapos lesz
12. forduló, 2012. október 28. – 14 ó. 
Megyercs – Nemesócsa 
Nagysziget – Vágfüzes/Kava 
Csicsó – Őrsújfalu 
Nagykeszi – Ifjúságfalva
Dunaradvány – Martos 
Bogyarét – Marcelháza „B” 
Bogya/Gellér – szabadnapos lesz
13. forduló, 2012. november 4. – 13.30 ó. 
Bogya/Gellér – Megyercs 
Martos – Bogyarét 
Ifjúságfalva – Dunaradvány 
Őrsújfalu – Nagykeszi 
Vágfüzes/Kava – Csicsó 
Nemesócsa – Nagysziget 
Marcelháza „B” – szabadnapos lesz

Nová Dedina – Csallóközaranyos
Naszvad – Szentpéter 
Nagykér – Nemesócsa
Garamkálna – Gúta (szombaton)
10. forduló, 2012. október 7. 
Kürt – Gúta (szombaton)
Nemesócsa – Garamkálna

(szombaton)
Szentpéter – Nagykér 
Csallóközaranyos – Naszvad
(szombaton)
Ímely – Nová Dedina 
Ógyalla – Tolmács (szombaton)
Marcelháza – Komjatice 
11. forduló, 2012. október 14. 
Tolmács – Marcelháza (Nagykosz-
mályon – V. Kozmálovce)
Ipolyság – Ógyalla (vasárnap –
10.30 ó.) 
Naszvad – Ímely
Nagykér – Csallóközaranyos
Garamkálna – Szentpéter (szom-
baton)
Gúta – Nemesócsa (szombaton) 
12. forduló, 2012. október 21. 
Kürt – Nemesócsa (szombaton) 
Szentpéter – Gúta
Csallóközaranyos – Garamkálna

(szombaton)
Ímely – Nagykér 
Kozárovce – Naszvad
Ógyalla – Nová Dedina 

(szombaton)
Marcelháza – Ipolyság 
13. forduló, 2012. október 28.  
Nová Dedina – Marcelháza
Naszvad – Ógyalla
Garamkálna – Ímely (szombaton)
Gúta – Csallóközaranyos

(szombaton)
Nemesócsa – Szentpéter 

(szombaton) 
14. forduló, 2012. november 4. 
Kürt – Szentpéter (szombaton)
Csallóközaranyos – Nemesócsa

(szombaton) 
Ímely – Gúta
Ógyalla – Nagykér (szombaton)
Marcelháza – Naszvad
15. forduló, 2012. november 11. 
Naszvad – Komjatice 
Nagykér – Marcelháza
Garamkálna – Ógyalla (szombaton) 
Gúta – Kozárovce (szombaton)
Nemesócsa – Ímely (szombaton)
Szentpéter – Csallóközaranyos
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III. LIGA – DIÁKOK - DÉLI CSOPORT

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – ELőKÉSZíTőK 

1. forduló, 2012. augusztus 25. – 15 ó. 
Ógyalla – Csallóközaranyos 
Nemesócsa – Bátorkeszi 
Ímely – Csicsó
Keszegfalva - Madar 
lakszakállas – szabadnapos lesz
2. forduló, 2012. szeptember 1. – 14 ó. 
Csicsó – Keszegfalva 
Bátorkeszi – Ímely 
Csallóközaranyos – Nemesócsa 
lakszakállas – Ógyalla 
Madar – szabadnapos lesz
3. forduló, 2012. szeptember 8. – 14 ó. 
Nemesócsa – lakszakállas 
Ímely – Csallóközaranyos 

Keszegfalva – Bátorkeszi 
Madar – Csicsó 
Ógyalla – szabadnapos lesz
4. forduló, 2012. szeptember 15. – 14 ó. 
Bátorkeszi – Madar 
Csallóközaranyos – Keszegfalva 
lakszakállas – Ímely 
Ógyalla – Nemesócsa 
Csicsó – szabadnapos lesz
5. forduló, 2012. szeptember 22. – 13.30 ó. 
Ímely – Ógyalla 
Keszegfalva – lakszakállas 
Madar – Csallóközaranyos 
Csicsó – Bátorkeszi 
Nemesócsa – szabadnapos lesz

6. forduló, 2012. szeptember 29. – 13.30 ó.
Csallóközaranyos – Csicsó 
lakszakállas – Madar 
Ógyalla – Keszegfalva
Nemesócsa – Ímely 
Bátorkeszi – szabadnapos lesz
7. forduló, 2012. október 6. – 12.30 ó. 
Keszegfalva – Nemesócsa 
Madar – Ógyalla 
Csicsó – lakszakállas 
Bátorkeszi – Csallóközaranyos 
Ímely – szabadnapos lesz
8. forduló, 2012. október 13. – 12.30 ó. 
lakszakállas – Bátorkeszi 
Ógyalla – Csicsó 

Nemesócsa – Madar 
Ímely – Keszegfalva 
Csallóközaranyos – szabadnapos lesz
9. forduló, 2012. október 20. – 12 ó.
Madar – Ímely 
Csicsó – Nemesócsa 
Bátorkeszi – Ógyalla 
Csallóközaranyos – lakszakállas 
Keszegfalva – szabadnapos lesz
10. forduló, 2012. október 27. – 12 ó. 
Csallóközaranyos – Ógyalla 
Bátorkeszi – Nemesócsa 
Csicsó – Ímely 
Madar – Keszegfalva 
lakszakállas – szabadnapos lesz

(Az idősebb és fiatalabb diákok ugyanazon
ellenfelekkel játszanak)

1. forduló, 2012. augusztus 18. 
Szentpéter – ViOn „B”
Ipolyság – Marcelháza (szombaton 10 és 12 ó.)
Naszvad – KFC
Gúta – Érsekújvár „B” (vasárnap 10 és 12 ó.) 
Zselíz – Ekel (szombaton 10 és 12 ó.)
2. forduló, 2012. augusztus 25. 
ViOn „B” – Ekel
(szombaton 10 és 12 ó. – Aha – H. Ohaj)
KFC – Gúta
Tardoskedd – Naszvad
Marcelháza – Mocsonok (szombaton 10 és 12 ó.)
Szentpéter – Ipolyság 
3. forduló, 2012. augusztus 29.
Mocsonok – Szentpéter
Naszvad – Marcelháza
Gúta – Tardoskedd (szerdán 10 és 12 ó.)
Zselíz – KFC
Ekel – Érsekújvár „B” (szerdán 10 és 12 ó.) 
4. forduló, 2012. szeptember 1. 

KFC – Ekel
Marcelháza – Gúta
Szentpéter – Naszvad
5. forduló, 2012. szeptember 8. 
Naszvad – Ipolyság 
Gúta – Szentpéter (vasárnap 10 és 12 ó.)
Zselíz – Marcelháza (szombaton 10 és 12 ó.)
Ekel – Tardoskedd (szombaton 10 és 12 ó.)
Érsekújvár „B” – KFC (szombaton 10 és 12 ó. 
– a Szigeti pályán)
6. forduló, 2012. szeptember 15. 
ViOn „B” – KFC
(szombaton 10 és 12 ó. – Aha – H. Ohaj)
Marcelháza – Ekel
Szentpéter – Zselíz 
Ipolyság – Gúta (szombaton 10 és 12 ó.)
Mocsonok – Naszvad
7. forduló, 2012. szeptember 22. 
Naszvad – ViOn „B” 
Gúta – Mocsonok (vasárnap 10 és 12 ó.)
Ekel – Szentpéter (szombaton 10 és 12 ó.)
Érsekújvár „B” – Marcelháza (vasárnap 10 és 12 ó.
– a Szigeti pályán) 

KFC – Tardoskedd 
8. forduló, 2012. szeptember 29. 
Marcelháza – KFC
Szentpéter – Érsekújvár „B” 
Ipolyság – Ekel (szombaton 10 és 12 ó.)
Naszvad – Gúta
9. forduló, 2012. október 6. 
Gúta – ViOn „B” (vasárnap 10 és 12 ó.)
Zselíz – Naszvad (szombaton 10 és 12 ó.)
Ekel – Mocsonok (szombaton 10 és 12 ó.)
KFC – Szentpéter
Tardoskedd – Marcelháza
10. forduló, 2012. október 13.
ViOn „B” – Marcelháza
(szombaton 10 és 12 ó. – Aha – H. Ohaj)
Szentpéter – Tardoskedd 
Ipolyság – KFC (szombaton 10 és 12 ó.)
Naszvad – Ekel
Gúta – Zselíz (vasárnap 10 és 12 ó.)
11. forduló, 2012. október 20. 
Ekel – Gúta (szombaton 10 és 12 ó.)
Érsekújvár „B” – Naszvad
(szombaton 10 és 12 ó. – a Szigeti pályán) 

1. forduló, 2012. augusztus 25. – 10 ó. 
„A” csoport:
Dunamocs – Izsa 
Marcelháza – Madar 
Búcs – Perbete 
„B” csoport:
Gúta – Ekel 
lakszakállas – Ímely 
Tany – Naszvad 
2. forduló, 2012. szeptember 1. – 10 ó. 
„A” csoport:
Izsa – Perbete 
Madar – Búcs 
Dunamocs – Marcelháza 
„B” csoport:
Ekel – Naszvad 
Ímely – Tany 
Gúta – lakszakállas 
3. forduló, 2012. szeptember 8. – 10 ó.
„A” csoport:
Marcelháza – Izsa 
Búcs – Dunamocs 
Perbete – Madar 
„B” csoport:
lakszakállas – Ekel 
Tany – Gúta
Naszvad – Ímely 
4. forduló, 2012. szeptember 15. – 10 ó. 
„A” csoport:
Izsa – Madar 
Perbete – Marcelháza

Madar – Dunamocs 
„B” csoport:
Ekel – Ímely 
Gúta – Naszvad 
lakszakállas – Tany
5. forduló, 2012. szeptember 22. – 10 ó. 
„A” csoport:
Búcs – Izsa 
Perbete – Marcelháza 
Madar – Dunamocs 
„B” csoport:
Tany – Ekel
Naszvad – lakszakállas 
Ímely – Gúta 
6. forduló, 2012. szeptember 29. – 10 ó. 
„A” csoport:
Izsa – Dunamocs 
Madar – Marcelháza
Perbete – Búcs 
„B” csoport:
Ekel – Gúta
Ímely – lakszakállas 
Naszvad – Tany 
7. forduló, 2012. október 6. – 10 ó. 
„A” csoport:
Perbete – Izsa 
Búcs – Madar 
Marcelháza – Dunamocs 
„B” csoport:
Naszvad – Ekel
Tany – Ímely

lakszakállas – Gúta 
8. forduló, 2012. október 13. – 10 ó. 
„A” csoport:
Izsa – Marcelháza
Dunamocs – Búcs 
Madar – Perbete 
„B” csoport:
Ekel – lakszakállas 
Gúta – Tany 
Ímely – Naszvad 
9. forduló, 2012. október 20. – 10 ó. 
„A” csoport:
Madar – Izsa 
Perbete – Dunamocs 

Búcs – Marcelháza
„B” csoport:
Ímely – Ekel
Naszvad – Gúta
Tany – lakszakállas
10. forduló, 2012. október 27. – 10 ó. 
„A” csoport:
Izsa – Búcs
Marcelháza – Perbete
Dunamocs – Madar 
„B” csoport:
Ekel – Tany 
lakszakállas – Naszvad 
Gúta – Ímely 


