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Elpusztult a „víziszörny”

Kamion gázolta halálra
Tóth Lászlót

Nem mondunk nagy dolgot azzal,
hogy Földünk energiatartaléka

vészesen fogy, ezért is elengedhe-
tetlen, hogy az emberiség beismerje,
hogy a mértéktelen energiapazarlás
miatt új energiaforrásokra van szük-
ség. Napjainkban egyre nyilvánva-
lóbb, hogy a lakásaink, irodáink fű-
tését, melegvíz- és áramellátását a
Nap, a szél és a víz fogja ellátni. Az
energia- és pénztakarékosság szem-
pontjából egy alternatív megoldás a
napkollektor. Szerencsére egyre töb-
ben látják be, hogy a jövő nem létez-
het napenergia hasznosítása nélkül.

Folytatás az 5. oldalon

Az egyik fél örül,
a másik bírál
Csicsó

Bűnösnek találta a Nyitrai Járás-
bíróság Fehér Miklóst, Nyitra

megye volt alispánját a megyei va-
gyon kezelésével kapcsolatos köte-
lességek megszegése miatt. A poli-
tikus 2000 eurós büntetést kapott,
ha nem fizet, hat hónapra börtönbe
kerülhet. Az ítélet még nem jogerős,
Fehér Miklós fellebbezett és kitart
ártatlansága mellett. Az ügyész a
törvényes határidőn belül nyilatko-
zik a fellebbezésről.

Folytatás a 3. oldalon

Pénzbüntetést
kapott Fehér Miklós

Felszámolták az illegális cigarettagyárat

Arégi Babetta gyárban volt felhalmozva az a rengeteg
mennyiségű alapanyag, amely cigaretta előállítá-

sára szolgál.

Május 29-én egy sikeres akció során a vám- és pénz-
ügyőröknek ezeket sikerült lefoglalni. A csarnokban különféle
eszközöket, mint például filtereket, papírokat, csomagolásra
szánt fóliákat, valamint cigarettaszálakat találtak. Miroslava
Slemenská, a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság szóvivője sze-
rint: „Amennyiben az illegális előállítás beindult volna, az ál-
lam összesen 3 057 120 eurónyi jövedéki adótól esett volna
el.“ Az ügyben megkezdődött a nyomozás. A gyanúsítottak
háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók.

-ga-

Az Anglia parkban álló hétemeletes la-
kótömb már több éve csúfítja Komárom
látképét. Ez az épület még az oroszok
vendégeskedése idején épült és a szov-
jet katonatiszteknek valamint családja-
iknak szolgált lakóházként. A katonák
kivonulása után az épület itt maradt és
Komárom szégyene lett. 1996-ban az in-
gatlan a COM-VARGAS Kft. tulajdonába
került, ekkor felcsillant a remény, hogy
végre történik valami az épülettel azon-
ban ezidáig erre nem került sor. Azóta is
kifosztva, szétrombolva, hajléktalanok
lakóhelyeként csúfítja a várost.

Folytatás a 3. oldalon

Turul-szobrot avatott
Dél-Komárom



Folytatás az 1. oldalról
Repüljünk egy kicsit vissza az időben, úgy

16 évet, amikor megalakult a COM-VARGAS
Kft. A vállalat – melyben a város harminc-
három százalékos tulajdonos - megvásárolta
a lakóépületet, azzal a céllal, hogy luxus-
szállót fog benne üzemeltetni. Azonban ez
az elképzelés a mai napig nem valósult
meg. Az önkormányzat már több ízben meg-
próbálta orvosolni ezt a problémát. 2005-
ben ajánlatot is tettek Varga Jurajnak, aki a
másik tulajdonos (66 százalék), hogy meg-
vásárolnák 4 millió koronáért (132 775,67
euró) Varga úr tulajdonát, azonban ő ezt
visszautasította. Ezután a vételárat felemel-
ték 7 millió koronára (232 357,43 euró), azon-
ban a többségi tulajdonossal így sem tudtak
megegyezni. Azóta újabb évek teltek el, és a
ház továbbra is Komárom szégyenfoltjának
tekinthető.

A 2012-es év elején újabb tárgyalások kez-
dődtek a két tulajdonos (Varga Juraj és Ko-
márom Városa) közt. Varga Juraj két alter-
natívát vetett fel, melyet fel is vázolt a váro-
satyáknak a március 29-i testületi ülésen. Az
egyik szerint a többségi tulajdonos eladná a
részét a városnak, a másik lehetőség pedig
az lenne, hogy egy befektetőnek eladnák az
egész épületet. Ezekről a lehetőségekről tár-
gyaltak is a képviselők, azonban a testületi
ülésen érdemi döntés nem született.

Azonban a napokban az „orosz ház“ körül
történik valami. A házat körbeszalagozták,
munkások vonultak ki, és a ház tetejéről el-
tűntek a kinőtt fák. Így azonnal megkerestük
Komárom Város szóvivőjét, Králik Róbertet,
hogy mondja el, kik és miért dolgoznak az
épületben. Íme a válasz: „A COM-VARGAS

cég elkezdte a házat és környékét kitakarí-
tani. Ezt a kétharmad részt birtokló tulajdonos
végzi a cég költségén, a város nem áldoz
anyagiakat erre a célra, viszont a költség
egyharmadnyi része a tulajdonviszonyok ér-
telmében a várost terheli. A városvezetés
célja, annak ellenére, hogy a többségi és a ki-
sebbségi tulajdonos között voltak és vannak
bizonyos nézeteltérések, az, hogy a hosszú
évekig a város egyik szégyenfoltjának szá-
mító épület helyzete végre rendeződjön“.

Továbbá megkerestük Varga Jurajt is, aki
a többségi tulajdonos. Varga úr nagyon szűk-
szavúan nyilatkozott. Megerősítette, hogy el-
kezdték a takarítását az épületnek, valamint
körbe is kerítik hamarosan. Minderre azért
van szükség, hogy a lehetséges befektetők-
nek tudják prezentálni az épületet. Azonban
annyit megígért az ügyvezető igazgató, hogy
konkrét információk és a befektető szemé-
lyének ismeretében, kellő időben tájékoz-
tatni fogjak lapunkat.

Tehát egyelőre még nem tudni, hogy mi
lesz a volt oroszház épületében, de annyi
már biztos, hogy elkezdődtek a munkálatok,
ami mindenképp pozitívum. Így van rá esély,
hogy Komárom szégyenfoltja eltűnik.

szénássy
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Komárom

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
A per még a 2002-2005-

ös választási időszakra
nyúlik vissza, mely során
Milan Belica megyefőnök
állandó konfliktusba került
az MKP-s többségű képvi-
selő-testülettel. Fehér Mik-
lós, a megye akkori alis-
pánja 2005 nyarán több
fontos szerződést írt alá,
melyeket a testület jóváha-
gyott. Milan Belica azért
utasította el azok aláírását,
mert úgy vélte, a szerződé-

sek előnytelenek a megye számára. Fehér végül Belica ál-
lítólagos távollétében látta el kézjegyével azokat a szerző-
déseket, amelyek öt nonprofit szervezetnek biztosították
volna szociális otthonok bérbeadását 30 évre, szimbolikus
egy koronáért. Ezekben a nonprofit szervezetekben 19 me-
gyei képviselő is érintett volt.

A szociális otthonok transzformációján kívül aláírt egy
szerződést a megye hivatalának építéséről. A megye a Gap
Real magáncégnek adta volna a megrendelést 8,8 millió
euró értékben, kiírt versenypályázat nélkül. Fehér Miklós
ezen felül aláírt még egy hitelszerződést az OTP Bankkal,
amely az épület értékét fedezte volna. A volt alispán annak
ellenére írta alá a szerződéseket, hogy tudta, Milan Belica
megyeelnök elutasította azokat. Fehér állítólag akkor tette ezt
meg, mikor a megyefőnök hivatalosan szabadságon volt. Be-
lica azonban azt állította, bent volt a hivatalban.

Fehér Miklós ügyvédje azzal érvelt, hogy a szerződések a
megyei közgyűlés határozatainak függelékei voltak. Véle-
ménye szerint tehát kollektív döntésről volt szó, melyért
egyén nem vonható felelősségre, s ha mégis az ellenkezője
lenne érvényes, minden igennel szavazó képviselőnek a
vádlottak padján lenne a helye. A bíró azonban nem értett
egyet érveivel, elmondása szerint ugyanis Belica nem adott
meghatalmazást az alispánnak a szerződések szignálására.

Fehér Miklós a szerződések aláírásával több mint 4,2 mil-
lió eurós kárt okozott Nyitra megyének, melyet polgári peres
eljárásban követelnek majd tőle. (SITA)

Pénzbüntetést kapott
Fehér Miklós

Alegutolsó felmérések szerint je-
lentősen emelkedett a szlovák

közrádió magyar adásának hallga-
tottsága, míg a szlovákiai magyarok
kevesebb magyarországi rádiócsa-
tornát hallgatnak, mint pár éve - derül
ki a Median ügynökség felméréséből.

A legújabb adatok a 2011 utolsó és
2012 első negyedévére vonatkoznak. A
mérésből kiderül, hogy bár nem kis tá-
bort veszített, de még mindig az Exp-
ress a leghallgatottabb csatorna Szlová-
kiában, 874 ezer hallgatóval. A második
helyen a Rádio Slovensko van, viszony-
lag stabil hallgatótáborral, közel 100 ezer
hallgatóval lemaradva a listavezetőtől. A
harmadik a Fun Radio, közel 600 ezres
táborral.

A Pátria Rádió utolsó mért eredményei
meglepően jó számokat mutatnak: a ko-
rábban mért időszakhoz képest 17,5
ezerrel nőtt a hallgatóinak száma, azaz
34,5 ezerről 52 ezerre emelkedett. Ezzel
a piaci részesedése is megugrotta az
egy százalékot, 0,8-ról 1,2 százalékosra
nőtt.

A Median egy csokorban mérte a ma-
gyarországi rádióállomásokat is. Itt
ugyan az utolsó időszakban némi emel-
kedés volt tapasztalható, azonban az
utóbbi 2-3 évben közel 50 ezerrel esett
ez a tábor. A mérés szerint jelenleg 150
ezren hallgatnak magyarországi rádió-
csatornákat Szlovákiában. 2008 előtt
azonban a hallgatók száma 200 ezer fe-
lett volt, és 2002 körül csaknem elérte a
300 ezres határt is.

A Pátria Rádió a Komáromi régióban
az FM 106,2-es hullámhosszon érhető
el. Reggel hattól este hatig sugároz min-
den nap. Jelentősen átalakult reggeli mű-
soraival, dinamikusabb hírműsorokkal és
frissebb zenei kínálattal próbál megszó-
lítani még több rádióhallgatót.

d

Június 7-én reggel a Holt-Vágon egy elpusztult kapi-
tális méretű haltetemet találtak. A 245 centiméter

hosszú és kb 120 kg-os lesőharcsa valószínűleg az idős
kori végelgyengülésben múlt ki. Egy megkérdezett hal-
biológus véleménye szerint ez a példány úgy 40-50 év
körüli lehetett.

Tóth Alfréd, a komáromi horgászszövetség elnöke el-
mondta, hogy a Holt-Vágban tudomásuk szerint több ha-
sonló kaliberű hal úszkálhat, ugyanis tavaly az egyik horgász
4-5 órás küzdelemben próbált partra vonszolni egy kétmé-
teres példányt, ami végül a célnál leakadt a horogról. Meg-
említette, hogy az ilyen nagy méretű halak tetemes kárt is
tudnak okozni a halállományban, mivel egy ilyen példány egy
étkezés alatt kb 15-20 kg halat is elfogyaszt, nem beszélve
a kishattyúkról és vadkacsákról. -pint-

a horgászszövetség felvétele

Elpusztult a „víziszörny”

Futótűzként terjed a hír
Komáromban, misze-

rint a városi hivatal pályá-
zatot hirdet a városi rend-
őrség főparancsnoki
posztjára. Annál is inkább
meglepő a hír, mivel az
utóbbi testületi ülésen ez
a kérdés nem szerepelt a
napirendi pontok között.
Mi is onnan értesültünk a
pályázati kiírásról, hogy
azt múlt szerdán kaptuk
meg leközlés céljából a
városi hivataltól.

A pályázati kiírás alapján
e hónap 25-ig lehet jelent-
kezni azoknak, akik teljesítik
a kiírásban lefektetett felté-
teleket. Ezek eleve kizárják a
jelenlegi főparancsnok,
Rozsnyó Lajos megmérette-
tését, mivel annak egyik kö-
vetelménye a másod szintű
felsőfokú diploma, és mivel ő
tiszti iskolai végzettséggel
rendelkezik, nem teljesíti az
új feltételeket.

Rozsnyó Lajos 18 éve tel-
jesít szolgálatot a városi
rendőrség kötelékében, eb-
ből 16-ot főparancsnoki be-
osztásban. Korkedvezmény-
nyel, másfél év múlva kér-
hetné nyugdíjaztatását. A
városvezetés szerint azért

volt szükség a pályázat ki-
írására, mivel az utóbbi idő-
ben nagyon sok kritika érte a
városi rendőrség munkáját,
többek közt több képviselő
részéről is.

Az ügyben megkerestük
Rozsnyó Lajost, a városi
rendőrség jelenlegi főpa-
rancsnokát, aki a következő-
ket mondta el lapunknak:
„Engem a pályázat kiírásáról
eddig senki hivatalosan nem
tájékoztatott, gondolom, ez
nem is kötelessége a hiva-
talnak. Ennek ellenére, talán
egy beszélgetés semmikép-
pen nem gátolta volna meg a
pályázat kiírását, de emberi-
leg talán helyénvaló lett

volna. Én továbbra is „nyu-
godtan alszom”, mert mun-
kámat a legjobb tudásom és
lelkiismeretem szerint vé-
geztem. Amennyiben a pol-
gármester úr úgy gondolja,
hogy ezzel a döntésével
jobbá teszi a városi rendőr-
ség munkáját, ám legyen” –
mondta el Rozsnyó Lajos.

Csak megjegyezzük, hogy
a községi rendőrségekről
szóló törvény rendelkezésé-
nek értelmében, a főpa-
rancsnokot az önkormányzat
nevezi ki és hívja vissza, a
polgármester javaslata alap-
ján.

-böröczky-
Illusztrációs felvétel

Múlt héten csütörtökön egy kamion halálra gá-
zolta az 58 éves Tóth Lászlót, a dunaszerda-

helyi DAC volt legendás csatárát a Csallóközara-
nyos melletti I/63-as főúton.

Božena Bruchterová, a Nyitra megyei rendőrségi
szóvivő lapunknak elmondta: „Az áldozat nem kije-
lölt helyen akart az úton átmenni, mikor a 35-éves ka-
mionsofőr elütötte. A sofőrnél elvégzett alkoholszonda
ittasságot nem állapított meg. A gyalogosnál az eset-
leges alkohol jelenlétét a boncoláskor fogják megál-
lapítani. A baleset körülményeit a rendőrkapitányság
vizsgálja.“ -ga-

Kamion gázolta halálra Tóth Lászlót

Új vezetője lesz a Komáromi
Városi Rendőrségnek?Tokár Géza vette át a Szlovákiai Magyarok Kerekasz-

talának szóvivői posztját, miután Tóth Károly a Ko-
ordinációs Bizottság ülésén lemondott tisztségéről.

Tóth Károly a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója-
ként 2009 januárjától (a kezdetekben Petőcz Kálmánnal
együtt) koordinálta a Kerekasztal, illetve a Jogsegélyszolgálat
munkáját. Egyéb elfoglaltságaival, elsősorban pedig a fiata-
labb generáció bevonásával indokolta döntését.

A jövőben a Kerekasztal szervezői teendőit Orosz Örs
látja el, a szakmai munkát a Jogsegélyszolgálatban Lancz
Attila, illetve a most alakult Gazdasági Bizottságban Antalík
Imre koordinálja majd - közölte a szervezet sajtóosztálya.

A 2009. január 29-én létrejött szervezet egyeztető fórum-
ként működik a szlovákiai magyar országos és regionális in-
tézmények/szervezetek között. Munkájában minden Szlo-
vákiában bejegyzett kulturális, szakmai, önkormányzati, ál-
lami vagy civil szervezet részt vehet, amely a közösség ér-
dekében tevékenykedik és felelősséget érez a szlovákiai
magyar közösség fejlesztéséért, egyben a hatékony érdek-
érvényesítést szorgalmazza, jelenleg 73 tagszervezete van.
A Kerekasztal éves konferenciái között a szintén önkéntes je-
lentkezés alapján szerveződő Koordinációs Bizottság bizto-
sítja és felügyeli a munkáját.

Tokár Géza 1984-ben született Komáromban. A pozsonyi
Comenius Egyetem Bölcsészkarán szerzett diplomát polito-
lógia szakon. Jelenleg újságíróként tevékenykedik. Eddig a
Kerekasztal szakmai háttérmunkájában vett részt. (b)

Jelentősen emelkedett
a Pátria Rádió hallgatottsága

Tokár Géza a Kerekasztal
új szóvivője

AFontos vagy! mozgalom újabb levélben kéri a ko-
máromi pályaudvar feliratainak kétnyelvűsítését.

Most a személyszállításért felelős ZSSK vasúttársa-
ságnak írt levelet a mozgalom vezetője, kérve, a szlovák
mellett magyarul is írják ki az információkat.

Újabb lépés a vasútállomás
magyar felirataiért

A kétnyelvűségért küzdő mozgalom korábban a vasúti inf-
rastruktúrát üzemeltető szlovák államvasutaknak (ŽSR) írt le-
velet, a cég azonban elutasította az aktivisták magyar fel-
iratok kihelyezését célzó kérését. Egyebek mellett arra hi-
vatkoztak, hogy a ŽSR csak a vonatok indulását és érkezé-
sét jelző berendezések felirataiért felel, minden más tájé-
koztató felirat a szintén állami tulajdonú ZSSK vasúttársaság
hatáskörébe tartozik, melynek fő profilja a személyszállítás.

Boldoghy Olivér, a Fontos vagy! mozgalom szóvivője ezért
most a ZSSK vasúttársaságot szólította meg az állomás
kétnyelvűsítése ügyében. Levelükben kérik, hogy az állomás
épületén helyezzék el a „Komárno – Komárom“ feliratot, il-
letve más tájékoztató feliratokat is írjanak ki magyarul, pél-
dául: pénztár, bejárat, üdvözöljük, nyitva tartás.

Felhívják az állami vállalat vezetésének figyelmét arra,
hogy a magyar nyelvű feliratok elhelyezésére lehetőséget ad
a kisebbségi nyelvhasználati törvény, s arra is, hogy Komá-
romban a lakosság csaknem 70 százaléka magyar nemze-
tiségű, ahogy a környék is túlnyomórészt magyarok által la-
kott, tehát az állomáson megfordulók többsége is az. Ennek
ellenére egyetlen magyar felirat sincs a pályaudvaron, mi-
közben például a magyarországi Dél-Komárom vasútállo-
másán több szlovák nyelvű feliratot is találni, annak ellenére,
hogy talán egyetlen szlovák nemzetiségű lakosa sincs a vá-
rosnak - zárul a levél. b



Folytatás az 1. oldalról
Ezért sem meglepő, hogy

egyre többen nyúlnak ehhez
a módszerhez. Így régiónk-
ban is. A csicsói Gáspár Sá-
muel Alapiskola tetejére az
elmúlt hónapokban helyez-
tek ki napkollektorokat, és a
beruházó felújította az iskola
tetőszerkezetét is. Persze
ezt az eseményt nem min-
denki fogadta osztatlan
örömmel, sőt… Míg az egyik
fél, jelen esetben az önkor-
mányzat örül ennek a forra-
dalmi újításnak, addig a má-
sik fél fenntartásokkal figyeli
a napkollektorok felhelyezé-
sét, és keményen bírálják,
kardoskodnak, hogy megál-
lítsák a munkálatokat, me-
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Szórakozás az egész családnak. Sárkány Peti játéko-
san elvezeti a gyerekeket Afrikába, Egyiptomba és Ve-
lencébe. Ezeken a történeteken keresztül megismerked-
hetnek az olvasók az egyes úticélok szépségeivel, tör-
ténelmével és nevezetességeivel is.

Sárkány Peti afrikai útja során bebarangolja a Sza-
hara nevű sivatagot, a szavannákon át egészen a titok-
zatos őserdőig. Útja során igaz barátokra lel az őserdő
lakóiban. A következő kötetben Egyiptom szépségeit
mutatja be a kis olvasóknak. Egyiptomi útja során le-
nyűgözi őt a sok csoda – az ókori Théba, a Királyok völ-
gye, Karnak városa, a piramisok rejtélye és a Szfinx tör-
ténete. A harmadik kötet Sárkány Peti velencei útjáról
szól. Ennek során meglátogatja a Szent Márk teret, A Dó-
zse-palotát, átkel a Sóhajok hídján, utazik a híres Canal
Granden és gyönyörködik a gondolásokban.

Ezek a játékos útikönyvek nem hiányozhatnak egy kis-
gyerek könyvtárából sem.

Útikalauz gyerekeknek Sárkány Petivel

Ezen utalvány felmutatásával a Diderot könyvesbolt-
ban megvásárolható a 3 könyvből álló könyvcsomag,
melynek ára most csak 88..9900 euró.

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152, 
mob: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk, 
www.diderot.sk

�
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Hétfőn kezdetét veszi a 49. Jókai Napok,
a szlovákiai magyar amatőr színjátszók,

kisszínpadok és diákszínpadok országos
fesztiválja. A nyitónap előtt Csengel Móni-
kánál, a fesztivál szervezőjénél érdeklőd-
tünk, mely csoportok jelezték részvételüket
az egy hetes színházi maratonra.

Tudvalevő, hogy idén kevesebb csoport
szerepel a fesztiválon. Vajon miért ilyen ke-
vesen jelentkeztek az idei versenyre? 

Csengel Mónika a következőket mondta:
„Igaz, az idén kevesebb a résztvevő, bár töb-
ben jelentkezték részvételüket, de sajnos kü-
lönböző okok miatt nem készültek el a dara-
bokkal, s ezért visszaléptek. Egyébként ha-
sonló eset történt kb. 10 évvel ezelőtt. Re-
méljük, hogy a jubileumi 50. Jókai Napokon
már teljes számban képviseltetik magukat a
színjátszók a rendezvénysorozaton.

Ma és holnap a Kultúrkommandó tagjai te-
vékenykednek városunkban. A fesztivál hiva-
talos megnyitója szerdán délután lesz a Tiszti
pavilon dísztermében. A versenynapokon
lesznek érdekességek is. Ilyen pl. az őrsújfa-
lusiak Elvíra című előadásának ősbemuta-
tója. Az egész hét folyamán működni fog a
fesztiválklub, melynek keretén belül szintén
„színházias“ dolgokat szeretnénk megvalósí-
tani. Ilyen lesz az „Ahogy esik, úgy puffan”
című improvizációs showműsor. Megemlíte-
ném még a Cseh Tamás emlékestet, valamint
a Jókai Színház Vasmacska stúdiószínpadán

hagyományosan megrendezésre kerülő Mú-
zeumi szalont, melyben színésztársai emlé-
keznek Németh Ica színművésznőre. 

A Jókai Napok előadásai a VMK-ban, a
Tiszti pavilonban és a RÉV-ben zajlanak. A
zsűri az elmúlt évekhez képest nem sokat
változott. Így az idei Jókai Napok zsűrijében
ott lesz Solténszky Tibor mint a zsűri elnöke,
Papp Zoltán Jászai Mari-díjas színművész,
Naszlady Éva színművész és rendező, Varga
Emese, a Jókai Színház dramaturgja és For-
gács Miklós, a kassai Thália Színház drama-
turgja. Az előadások ingyenesek. Remélhe-
tően sokan megnézik majd a darabokat. Sze-
retettel várunk mindenkit, aki kíváncsi a szlo-
vákiai magyar amatőr színjátszás idei pro-
dukcióira“ – tette hozzá a fesztivál szervezője.

-pint-
Kép: Molnár Mónika

Hat lány és két fiú alkotja a M.E.G. há’
diákszínjátszó csoportot. Ők nyitják a

49. Jókai Napok versenyműsorát június
13-án, szerdán este 19 órakor, a városi
művelődési központ nagyszínpadán fel-
épített kamara térben. Előadásukat,
Cziczó Attila Romantika című búbánatos
cigánymeséjét Dudás Szabolcs angolta-
nár rendezte. Vele beszélgettünk.

• Nyolc szereplő, nyolc roma?
- Nem mindenki roma. Éppen ebből adó-

dik a kétféle látásmód. Vannak romák, van-
nak kaukázusiak, és van olyan is, aki a kettő
között tengődik. Egy magyar fiú beleszeret
egy roma lányba. És van a magyar fiúnak
egy magyar szeretője. Vonaglik a két világ
között.

• Nem tudja, hogy roma, vagy magyar
legyen?

- Pontosan. A roma világ felé húz. Nagyon
tetszik neki az a szemlélet, de nem ebben
nevelődött. Ez pedig gátat szab annak, hogy
meg tudja érteni.

• Hol a romantika?
- Egy férfi, két nő, szerelem. Hát nem ro-

mantikus?
• A téma azonnal megfogta a diákokat?
- Több darabot elolvastunk. Erre szinte

azonnal azt mondták, „tetszik, ez legyen”.
Pedig volt hozzájuk közelebb álló téma is,
például a tiniszerelem. A csoport tagjai nem
azok a szokványos tinik. Egy kicsit éretteb-
bek, komolyabban veszik a dolgaikat, mint a
kortársaik. Talán ezért is döntöttek a Ro-
mantika mellett.

• Tavaly októberben kezdtétek a mun-
kát. Milyen módszerrel dolgoztatok?

- Először a csapatot kellett összerázni.
Drámapedagógiai helyzetgyakorlatok sorát
végeztük. A darabbal idén január óta foglal-
kozunk aktívan. Addig játszottunk. A
dráma.hu oldalon talált anyagot használtuk.

• Mindenképpen mesét akartál? Hiszen
a Romantika egy búbánatos cigánymese.

- Mesét akartam, mert abban rugalmasak
a karakterek, sok minden belefér. Ha egy
klasszikus darabot játszanánk, abban van
elvárás egy karakter felé, hogy miképp kéne
eljátszani. Kevés lehetőség van másra.

• Ez lesz a Jókai Napok nyitóelőadása.
Nyitónap, protokollvendégek, mindenki
figyel.

- Örülünk neki. Szeretettel várunk min-
denkit! Cziczó Attila, a szerző jelezte, jön az
előadásra. Bárány János

Fotó: a szerző

Hétfőtől egy hét színház

Diákszínjátszó csoport a Marianum Egyházi Gimnáziumban

Búbánatos cigánymesét játszanak

Dudás Szabolcs: Mesét akartam, mert ab-
ban rugalmasabbak a karakterek

6. Sólyom-sziget 
Nyári művészeti és kézműves tábor 

22001122..  jjúúlliiuuss  11..  --  44..
A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola szervezésében.

A táborban különböző művészeti technikák elsajátítására nyílik le-
hetőség a résztvevőknek, melyeket ismert művészek és kézmű-
vesek szakmai segítségével sajátíthatnak el.

Helyszín: Túzokfarm (Stredisko enviromentálnej
výchovy - Dropie) – Gútától 6 km-re
Nemesócsa irányában

Elhelyezés: 4-8 ágyas komfortos szobákban
(WC, mosdó, zuhanyzó), sátorban (a
sátort mindenki magának biztosítja)

Jelentkezési határidő: 2012. június 18.
Bővebb információ hétköznap 15.00-től  18.00-ig a következő 

telefonszámon: 00990088//770033  883322,,  00990077//113311  004400,, valamint 
személyesen a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában.

Atrianoni békeszerződés aláírása és Komárom ketté-
szakítása évfordulójának előestéjén, június 3-án

avatták fel a dél-komáromi körforgalomban a Turul-
szobrot. Az emlékművet dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter és dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgár-
mestere leplezte le.

Az ünnepségen dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter hangsúlyozta:
a magyarság legnagyobb Trianon
okozta vesztesége a bennünket ösz-
szetartó ezeréves szálak meglazu-
lása, amit tetézett a vasfüggöny
okozta elzártság, a szétdaraboltság.
Trianon nemcsak történelem, hanem
élő valóság is! Ezért a mai magyarok
feladata az ütött sebek begyógyítása,
a kinyújtott kezek elfogadása, az
összmagyarság érdekeinek erőtelje-
sebb képviselete. 

A szoborállítást a komáromi End-
resz Csoport, továbbá a helyi önkor-
mányzat és a Kecskés László Társa-
ság kezdeményezte. Az alkotás az
egyik legkiválóbb magyar kortárs
szobrászművész, Szmrecsányi Bol-
dizsár alkotása. A talapzat Turi Attila
Ybl-díjas építész, a devecseri és a
kolontári újjáépítések vezető építé-
szének, 2011. főépítészének tervei

alapján készült. A két tartóoszlopon Észak- és Dél-Komárom
térképe kapott helyet, amelyeket a csúcsrészen elhelyezett
Turul köt egybe, ezzel is jelképezve nemzeti összetartozá-
sunkat. A szoborállítás közadakozásból valósult meg. A
munkálatok technikai lebonyolítását, így a gyűjtés jogi és
technikai feltételeinek biztosítását a Felvidéki Kitelepítettek
Országos Találkozójának állandó szervezője, a nagy múltú
Kecskés László Alapítvány vállalta magára. rg

Turul-szobrot avatott
Dél-Komárom

Primátor mesta Komárno v zmysle § 13 ods. 1  a ods.
4  písm. e/  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov  a podľa § 2 ods. 3 zákona
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov,  vypisuje výberové konanie na obsadenie
funkcie

n á č e l n í k a  M e s t s k e j  p o l í c i e  
v  K o m á r n e

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky, manažérske

schopnosti, koncepčné a strategické myslenie
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa

na činnosť obecnej polície a samosprávy (napr. zákon
o obecnej polícii, zákon o obecnom zriadení, zákon o
priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slo-
bodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane
osobných údajov)

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel)
• telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obec-

nej polície
• vodičský preukaz skupiny B

Výhodou uchádzača je odborná spôsobilosť v zmysle §
25 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ne-
skorších predpisov a zbrojný preukaz

Zoznam požadovaných dokladov :
• prihláška do výberového konania
• profesijný a štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom

vzdelaní
• koncepcia práca MsP v podmienkach mesta Komárno

– s 2-3 strán A4 vo Worde
• overené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti prís-

lušníka obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že
uchádzač je držiteľom uvedených dokladov)

• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných úda-
jov pre potreby výberového konania podľa zákona
č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov

je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového ko-
nania.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú uve-
denými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 25.
06. 2012 do 12.00 hod. na adresu Mestský úrad Ko-
márno, Pevnostný rad 3 Komárno 945 01. Obálku je pot-
rebné označiť heslom „Výberové konanie – náčelník
Mestskej polície Komárno - neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania oznámi výbe-
rová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kva-
lifikačné požiadavky najmenej 5 dní pred termínom jeho
konania.

Az egyik fél örül, a másik bírál

Ide kerülnek a napkollektorok

Kezd puskaporossá válni a hangulat 

a községben

lyek már egyébként célegye-
nesben vannak. 

Mindkét csoport vélemé-
nyére kíváncsiak voltunk,
hisz lassan az egész falu
csak a napkollektorokról be-
szél. Különböző tézisek,
mendemondák látnak napvi-
lágot. Nos, nézzük meg a két
fél véleményét vagy véle-
ménykülönbségét. Először a
falu polgármesterét, Földes
Csabát kerestük meg, aki
meglepetésünkre viszont
nem kivánt nyilatkozni az
ügyben, így kénytelenek vol-
tunk egyoldalú véleményt
tárni az olvasók elé. Bízunk
abban, hogy a cikk megjele-
nése után Földes Csaba pol-
gármester is kifejti vélemé-
nyét. 

Nos, ezek után megke-
restük a másik felet, aki vi-
szont nyilatkozott. Nézzük,
vajon Bödők Károlynak mi a
véleménye. „Megkeresték
polgári társulásunkat (Ka-

maráti o.z., - Barátok Polgári
Társulás), hogy a csicsói
Gáspár Sámuel Alapiskola
tetején építkezés folyik a ta-
nítási órák alatt. Polgármes-
ter úrral konzultáltunk, aki
megerősítette, hogy napkol-
lektorokat szerelnek fel az
iskola tetejére, két tervben,
egyenként 90kW-os, össze-
sen körülbelül 180 kW-os  ki-
sebb naperőművet.  A falu
weboldaláról letöltöttünk 2
darab bérleti szerződést,
mely ugyanannak az épület-
nek a tetejét adja bérbe két
részben. Ezt furcsállottuk és
jobban utánanéztünk a dol-
goknak. Valószínűnek tart-
juk, hogy valakik szeretnék
megkerülni a 24/2006 Z.z.
törvényt, melynek betartása
bonyolultabb engedélyezte-
tést tesz kötelezővé. Mivel
2012. július 1-től a napele-
mek által gyártott elektro-
mos áram hatóságilag felvá-
sárolt ára csökken, tudomá-
sunk szerint 119 eur/kW, így

szemlélve is lepusztult álla-
potban van (nyílászárók
nem működnek, néhány ab-
lak be van törve, potyog a
vakolat  stb.) Ebbe az épü-
letbe körülbelül 140 diák jár
3 faluból. A jövő alakul eb-
ben a romosan kinéző épü-
letben, melynek gazdája
nem nagyon törődik vele.
Miért? Valószínűnek tartjuk,
hogy a felszerelt és működő
berendezés nagyobb elekt-
roszmogot fog kialakítani a
környezetében, mely komoly
egészségügyi hatásokkal
jár. Fontos számunkra a ter-
mészet védelme is. Csicsó
és környéke kiemelt termé-
szetvédelmi körzet. A fel-
szerelt berendezés elemi
nehézfémeket tartalmaz,
melyek a környezetbe ke-
rülve károsak,  25 év múlva
a falu tulajdonába kerülnek
az ismert szerződés alap-
ján. Ki fogja majd akkor eze-
ket a berendezéseket eltá-
volítani és hogyan? Az ügy-
gyel kapcsolatosan folyama-
tosan fogjuk tájékoztatni a
lakosságot. Nem zárjuk ki
annak lehetőségét sem,
hogy aláírásgyűjtéssel nép-
szavazást kezdeményez-
zünk az ügyben” – fejezte
be szókimondó véleményét
Bödők Károly.

Az ügy minél tovább hú-
zódik, annál jobban kezd
puskaporossá válni a han-
gulat a községben. A nap-
kollektorok felhelyezése rö-
vid időn belül befejeződik.
Ám a körülötte zajló esemé-
nyek, néhány egyén jóvoltá-
ból, még távolról sem tekint-
hetők egyértelműen befeje-
zettnek. 

pint

sürgőssé vált a terv megva-
lósítása, mivel a cég komoly
nyereségtől esik el. Így  a
kivitelező cég a tanítási órák
alatt is végezte a munkála-
tokat, melyet a hatályos is-
kolaműködtetési törvények
tiltanak. Valószínűnek tart-
juk, hogy történtek még
egyéb törvénysértések is.
Ezeket a valószínűsíthető
törvénysértéseket bejelen-
tettük minden olyan szlová-
kiai hivatalba, akik kompe-
tensek kivizsgálni ezeket az
eseteket. Tudni kell még azt,
hogy az iskola épülete,
ahova jelenleg a  napkollek-
torokat szerelik, kívülről



Az ógyallai esperesség az
önkormányzat támogatásá-
val az idén is megrendezte a
tavaly is nagy sikert arató
társadalmi-kulturális ese-
ményt. 

Járásunkban Komárom-
ban, Szentpéteren, Naszva-
don, Perbetén, Újgyallán,
Sziloson és Ógyallán került
sor a Templomok éjszakája
rendezvényére. Václav
Ďurčo ógyallai dékán az
eseménnyel kapcsolatban
nyilatkozott lapunknak: „A
Templomok éjszakájának
kezdetén röviddel 18 óra
előtt valamennyi templom-
ban megszólaltak a haran-
gok, ezt követően ökumeni-
kus nyitó istentisztelet kez-
dődött. A meghívás különö-
sen azoknak szólt, akik távol
állnak az egyháztól, s akik

szívesen benéznének egy-
szer elfogulatlanul egy temp-
lomba. A kezdeményezés-
nek ökumenikus aspektusa
is van: a különböző vallás-
hoz tartozó személyek szá-
mára ad lehetőséget, hogy
felfedezzék a keresztény is-
tentiszteleti helyeket”.

Ógyallán az esti program-
ban fellépett a gyermek cite-
raegyüttes, a Művészeti
Alapiskola növendékei, az
Őszirózsa népdalkör, vala-
mint a Nyugdíjasklub nép-
dalköre. Ezenkívül Szent
Lászlóról is megemlékeztek,
valamint előadás hangzott el
a csillagos égboltról. A ren-
dezvény gyertyagyújtással
és közös imádsággal ért vé-
get. 

(miriák)
Szűcs Attila felvétele
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Mindannyiunkért 
szóltak a harangok Farkas Jenőről emlékeztek meg Nagyme-

gyeren. Az emléknapon szentmisével,
koszorúzással és szavalóversennyel tiszte-
legtek a papköltő előtt, akinek emléktáblája
a katolikus templom tőszomszédságában
lévő egykori zárda iskola falán található.

Az emléktábla leleplezésének hetedik év-
fordulója alkalmából lezajlott eseményekről
Ábrahám Margit hittanár számolt be: „A
Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és
Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimná-
zium, a helyi katolikus plébánia és a Cse-
madok városi alapszervezete támogatásával
és közreműködésével az évforduló alkalmá-
ból szavalóversenyt szerveztünk pünkösd-
hétfőn a városi művelődési otthon nagyter-

mében. Előtte szentmisén vettek részt a ver-
senyre érkező tanulók és vendégek a helyi
római katolikus templomban, majd a pap-
költő emléktábláját koszorúzták meg. A sza-
valóversenyen két verset kellett előadni, egy
Farkas Jenő-verset, valamint egy szabadon
választott vallási témájú verset. 

A zsűri döntése alapján a Hidaskürti Ma-
gán-szakközépiskola nagymegyeri kihelye-
zett részlegének tanulói végeztek az első
két helyen: Lanstyák Ildikó mögött Vörös Kitti
lett a második, a harmadik helyet Garai Dóra,
a Corvin Mátyás Gimnázium diákja szerezte
meg. Különdíjban részesült Horváth Mária a
szenci középiskolából - mondta még a sza-
valóversennyel kapcsolatban Ábrahám Mar-
git hittanár. -kozo-

AHidaskürti Magán-
s z a k k ö z é p i s k o l a

Nagymegyeri Kihelyezett
Részlegének fodrász, koz-
metikus, cukrász és sza-
kács tanulói az elmúlt na-
pokban két eseményen is
helytálltak.

Az iskola igazgatója, Be-
rényi Renáta nagy örömmel
számolt be az elért sikerek-
ről: „A májusban Érsekújvár-
ban megrendezett Nemzet-
közi Fodrász- és Dekoratív
Kozmetikai Bajnokságon ta-
nulóink is elindultak. A fod-
rászok menyasszonyi konty
kategóriájában Kovács Réka
4. helyezést ért el tizenhat
versenyző közül. A kozmeti-
kus tanulók két verseny-
számban is indultak, Stage
make up kategóriában Moz-
gay Veronika harmadikos di-
ákunk 2. lett. A Tavaszi her-
cegnő kategóriában Molnár
Anikó szintén harmadik év-
folyamos tanuló a 3. helyen
végzett. A kozmetikus diák-
jainkat Katona Pápay Mari-
anna és Szabó Zsuzsanna,
a fodrász tanulókat pedig
Németh Melinda és Daňo

Anna mesternők készítették
fel a versenyre“. 

Néhány nappal később a
cukrász tanulók is kitettek
magukért a Vásárúton meg-
rendezett 6. Rétesnyújtó
Fesztiválon, ahol  két csa-
pattal szerepelt a nagyme-
gyeri tanintézmény. A szaká-
csok hármasát Bokros
Ádám, Dohorák Georgína és
Polák Emőke, a cukrászokét
pedig Almási Andrea, Kollár
Krisztína és Petőcz Viktória
alkotta. „A tanulók a kötele-
zően meghatározott túrós és
almás rétesek mellett külön-
legességet is készítettek:
mézeskalácsos-almás, vö-

rösborban párolt almás, va-
lamint füstölt sajtos-baconos
és kapros-túrós rétessel pró-
bálták elkápráztatni a zsűri-
tagokat. A versenybe bene-
vezett tizenöt csapat közül
cukrászaink az előkelő har-
madik helyen végeztek, és a
zsűri elnökétől, Giannitól ve-
hették át az értékes díjakat.
A szakácsokat Both Éva, a
cukrászokat Némethné Far-
kas Krisztina és Bertalan
Gabriella mesternők készí-
tették fel a versenyre” – újsá-
golta még el a diákjaira mél-
tán büszke iskolaigazgató.

Kovács Zoltán
fotók: az iskola archívumából 

A papköltő emléknapján

Szakmai sikerek futószalagon

Kincses Veronika
Kossuth- és Liszt-díjas 

operaénekesnő
és 

Teleki Miklós
Liszt-díjas 

orgonaművész
hangversenye

2012. július 4-én 
18.00 órától

a komáromi református
templomban

A belépőjegy ára: 8 euró

Jegyelővétel:
Delta szerkesztősége,

Ferencesek utcája 22,
tel.: 035/77 33 566, 

0905 213 967
e-mail: deltakn@gmail.com

Madách Könyvesbolt, 
Klapka tér 9,

tel.: 035 77 31 904
e-mail: 

madachkonyv@gmail.com

ARómai Katolikus Egyház Nagyszombati Érseksége
szervezésében az idén június 1-jén került sor a

Templomok éjszakája elnevezésű programra, amelybe
járásunkban a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház öt gyülekezete is bekapcsolódott. Az este hat órá-
tól éjfélig tartó rendezvény iránt érdeklődőket, a temp-
lomba látogatókat gazdag programmal várták, melybe
országosan 44 járás templomai kapcsolódtak be.

Egy lányhorgász nyert
Úgy volt, hogy

el sem indul a
nagymegyeri hor-
gászsze r veze t
versenyén a balo-
nyi Németh Krisz-
tina, de végül a 14
éves tiné dzser
nem bánta meg,
hogy a városhoz
közeli Tiszotán
mégis pecabotot
vett a kezébe. A
rajzfilmbeli nagy ho-ho-horgászt meghazudtolva végül maga
mögé utasította az egész mezőnyt, 688 pontot érő teljesít-
ményével lett első. A győzelemtől boldog serdülő lányt két
nagymegyeri fiú követte a sorban, Berecz Roland (626 pont)
és Fábrik Ádám (577 pont).  „Harminckilenc gyerek nevezett
be a mai napon, néhánnyal többen, mint tavaly. A szabályok
szerint a 15 éves korig kiírt versenyünkön egy bottal lehetett
horgászni, és bármilyen halat megakaszthattak a gyerekek.
Minden kifogott hal hosszát lemértük, és minden centiméter
egy-egy pontot ért” – tájékoztatott az esemény helyszínén a
nagymegyeri horgászszervezet titkára, Juhász László. A
május 12-én megrendezett versenyen egy 62 centiméteres
ponttyal a 11 éves ekecsi Nagy László nyerte el a legnagyobb
halat kifogó horgásznak járó díjat. A cím büszke tulajdonosa
elmondta, hogy ez volt élete legnagyobb fogása, ekkora ha-
lat még sohasem sikerült megakasztania. Egyébként a szer-
vezők nem csak a dobogósokra gondoltak, minden résztvevő
gyerek kapott valamilyen kisebb-nagyobb ajándékot, üres
kézzel senki sem ment haza a verőfényes napsütésben le-
zajlott eseményről. -k-

Anagymegyeri Szent Miklós Plébánia-
templom idén is bekapcsolódott a

Templomok éjszakája elnevezésű ren-
dezvénybe, a programsorozatban csak-
nem kétszáz templom vett részt Szlová-
kiában. 

Nagymegyeren is az este hat óra előtt né-
hány perccel megszólaló harangok hangjai-
val indult útjára az éjfélig tartó esemény.
Mons. Szakál László János esperesplébá-
nos igeliturgiáját követően, Lucia Kolenčí-
ková orgonajátékát hallgathatták meg az ér-
deklődők, majd a nagymegyeri Szent Mikós
Plébániatemplom történetébe is betekintést
nyerhettek. Zakál Gyula és Eva Javorská

verses előadását a nyugdíjasklub énekarra
és Takács Tímea harmonikajátéka követte.
Borbély Károly festőművész munkáiból a
templomban lehetett egy csokorra valót meg-
tekinteni. Az este folyamán Szabó Adrianna
énekes Monteverdi, Vivaldi és Händel egy-
egy művét adta elő Lucia Kolenčíková orgo-
nakíséretével. A nagymegyeri Vox Megere
zenekar is gazdagította a fellépők sorát. Az
érdeklődők a helyi cserkészek kalauzolásá-
val a templomot is bebarangolhatták. 

A Templomok éjszakájának egyik fő kül-
detése, hogy ne csak a hívő emberek térje-
nek be ilyenkor a templomokba, hanem azok
ajtói nyíljanak meg mindenki előtt.

Kovács Zoltán 

Megnyíltak az ajtók Isten házában

Borongós idő, vidám programok

A község legfiatalabbjai
egy kerékpár ügyességi ver-
senyben mutathatták meg
tudásukat, majd ezt követte
az aszfaltrajz verseny. Eköz-
ben egy kis íjászkodás, lo-
vaglás, no meg az airsoft ki-
próbálása is belefért a dél-
előtti programba. A délután a
helyi sportpálya melletti sza-
badtéri színpadon folytató-
dott, ahol először Bugár Imre
polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. Majd a kul-
túrműsor keretén belül elő-

ször a helyi Lila Akác ének-
lőcsoport lépett színpadra,
akik régi dalokkal szórakoz-
tatták a közönséget. Őket
követte a hazai Happy
Dance táncformáció. A foly-
tatásban egy temperamen-
tumos tánccsoport a gelléri
Amazons következett. Több
számból álló műsorblokkjuk
méltán aratott sikert. A to-
vábbiakban a Kis- Duna
Menti Rockszínház három
énekese, Rigó Jenő, Szabó
Márta és Mészáros Tamás a

retró világába kalauzolta el a
közönséget. Négy órától a
legkisebbeké lett a színpad-
tér. „Mir-mur és a kóbor
macskák“ című zenés me-
sejátékot minden gyerek él-
vezte. A falunap második ré-
szében ifjúsági labdarúgó
mérkőzésre, szerencsehor-
gászatra, tizenegyes rúgó
versenyre, majd egy erőfel-
mérésre is sor került, mely a
polgármester különdíjáért
folyt. A borongós, olykor
esőkkel tarkított falunapon
ennek ellenére kivétel nélkül,
mindenki jól szórakozott.

-pint-

Tany
Nem fogadta kegyeibe az időjárás a tanyi falunapot, bár
ez a gyerekeket a legkevésbé zavarta. Szombaton a reg-
geli órákban kezdődött az eseménydús falunapi prog-
ram, mely a gyermeknappal volt egybekötve. Minden
évben ez egy jó hangulatú összejövetel, ahol a kicsik és
nagyok is egyaránt megtalálják a nekik való elfoglaltsá-
got. Így nem csoda, hogy főleg a gyermekprogramok áll-
tak a falunap középpontjában.



Az iskola névadójának – a komá-
romi születésű Döme Károly

pozsonyi kanonok, költő, műfordító,
a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja – halálának napján
emlékműsort szerveztek.

Az idei ünnepség a római katoli-
kus templomban ünnepi szentmisé-
vel vette kezdetét, amelyen Horváth
Róbert plébános celebrálta a szer-
tartást, kiemelve a kanonok életét,
munkásságát. A szentmisét köve-
tően az ünnepség az iskolában foly-
tatódott, ahol az intézmények veze-
tői megkoszorúzták Döme Károly
emléktábláját az iskola bejárati fa-
lán, majd a résztvevők átvonultak a
kultúrházba. 

Itt a megjelenteket az iskola igaz-
gatónője, Boschetti Adrianna kö-

szöntötte, aki elmondta: 2004-től az
iskola névadójának ünnepén minden
évben emléklapokat adnak át azok-
nak, akik támogatásukkal segítik az
iskola munkáját és öregbítik hírne-
vét. Ebben az évben a kilencedikes
tanulók közül Ambrus Mihály vehette
át az emléklapot szorgalmáért, pél-
dás magaviseletéért és az iskola kul-
turális életében vállalt szerepekért.
Az alkalmazottak közül Zakar Vince,
az iskolabarátok, iskolapártolók kö-
zül Sámson Enikő és Meszlényi
György szülők, a vállalkozók közül
pedig Baráth Tibor és Ádám György
kapott emléklapot sokéves áldozatos
támogatásukért. 

Az ünnepség befejező részében
az iskola tanulóinak kultúrműsorát
láthatták a jelenlévők. 

Kép és szöveg: Miriák Ferenc
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Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 671/2012 zo dňa 31. mája 2012
bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľností formou obchodnej 

verejnej súťaže podľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a  § 281 až 288 Obchodného zákonníka

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného majetku:
1. rodinný dom na Baštovej ul. 25 v Komárne so súpisným číslom 2316, na pozemku parc. registra

„C“ č. 9076,  pozemku parc. registra „C“ č. 9076 o výmere 299 m2, zastavané plochy a nádvoria a pri-
ľahlého pozemku – záhrady na  parc. registra „C“ č. 9077 o výmere 300 m2 , vedených na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 51 200,- eur, ktorá je zá-
roveň najnižším podaním,

2. 2 – izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na parcele
registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 506 m2, zastavané plochy a nádvoria, na kto-
rom je obytný dom postavený, vedený na LV č. 8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa zna-
leckého ocenenia vo výške 15 400,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

3. 3 – izbový byt na I. poschodí na Hlavnej ul. 27/11 v Komárne, časť Ďulov Dvor so súpisným čí-
slom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spo-
ločných zariadeniach domu, vedený na LV č.  8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa zna-
leckého ocenenia vo výške 13 700,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

4. 3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so súpisným
číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa
znaleckého ocenenia vo výške 11 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

5. 2 – izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so súpisným číslom 1076 na par-
cele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných za-
riadeniach domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č. 2025/1 o výmere
814 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený a so spoluvlastníckym po-
dielom na pozemku parc. registra „C“ č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý
je priľahlým pozemkom, vedený na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znalec-
kého ocenenia vo výške 7 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov,
sú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta, 
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v pí-
somnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Bytové oddelenie, na adrese  945
01 Komárno, Pevnostný rad 3, prízemie, č.dv. 2A,  tel. č. 035/2851 363. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej
súťaže, je možné dohodnúť na vyššie uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.

MUDr. Anton Marek, primátor mesta

ANemzeti Összetartozás Napján csendes gyertyagyújtást szerve-
zett az MKP dunamocsi alapszervezete a múzeum udvarban.

Megnyitó beszédében Vörös Szabolcs, az MKP dunamocsi alapszerve-
zetének elnöke felolvasta Gubík Lászlónak, a VIA NOVA ICS elnökének le-
velét. Egyetlenegy nemzet nemzeti öntudatának se tett jót a trianoni döntés,
és hatalmas pusztításokat okozott a néplélek fejlődésében. A miénket meg-
alázta és beletiport, a környező népekét pedig egészségtelen nacionaliz-
mussal vértezte fel. Ennek levét a magyar állam új határain kívül rekedt ma-
gyarok itták meg, és sajnos kénytelenek vagyunk jó nagyokat kortyolni be-
lőle 92 év után is. A határon túli magyarság a történelem játékszerévé vált.
Egy dolgot azonban tudatosítania kell a jövő nemzedékének. Csak közösen
és együttes akarattal rendezhetők a viszonyok a Kárpát-medencében.

Ezt követte Hollósi Csaba szavalata, majd Banai Tóth Pál polgármester ün-
nepi beszéde. A néplélek-pusztító békediktátum évfordulóját a Csemadok
énekkarának műsora és gyertyagyújtás zárta.

(miriák), Szegi Ilona felvétele

Emlékműsor az iskola 
névadójának tiszteletére

Kilencvenkét esztendeje darabolták
fel az egységes Magyarországot

„Nyelvében él a…
národnostná menšina“ 

A felnőttek versenyébe 89-en kapcsolódtak be, összesen 261
ponty került hálóba. Az első helyet Miroslav Kovačic szerezte
meg, aki 17 pontyot és egy kárászt fogott, teljesítményével si-
került megdöntenie az eddig érvényben lévő rekordot. Második
helyen végzett a perbetei Jozef Bórik 16 ponttyal, harmadik pe-
dig az ógyallai Ladislav Svitač lett 15 ponttyal. A legnagyobb ha-
lat ifj. Lovász József fogta, egy 70 cm hosszú harcsát.

A gyermekversenybe 38 gyermek nevezett 15 éves korig.
A versenyzőknek sikerült 85 pontyot fogniuk. A győzelmet a
martosi Sergio Redondo szerezte meg 8 ponttyal, második
lett ifj. Németh László szintén 8 ponttyal, míg a harmadik ifj.
Paraizs Gábor lett, akinek 6 pontyot és egy dévérkeszeget si-
került a hálóba tennie. A legnagyobb hal ifj. Paraizs Gábor
és Hegedűs Tímea horgára akadt. (miriák)

Keszeg Gábor felvétele

Egyedülálló eseménynek lehettek tanúi a hívek Csallóközaranyoson. Több év eltelte után
alapos felkészüléssel Apagyi Andrea hitoktató által felkészített gyermekek május 27-én, pün-
kösd vasárnapján, első szentáldozás napján vettek rajta részt a római katolikus templomban. 

Az örömteli eseményre szép számban érkeztek a családtagok, rokonok, ismerősök és a
hívek a környező falvakból is. A főtiszt. Lépes Lóránt atya szeretettel fogadta a vendégeket.
Az elsőáldozó gyermekekhez intézett beszédében rámutatott a szentségek fontosságára,
és kérte a szülőket és a keresztszülőket e szép keresztény hagyomány megőrzésére és to-
vábbadására. Győriová Ľudmila

Olvasói levél

Agútai Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola vezetősége, művészeti tagoza-

tos tanárai és diákjai Komáromban több napon
át kreativ művészeti programsorozatot ren-
deztek Workshop címmel. Ezeken a progra-
mokon az érdeklődők betekintést nyerhettek a
legújabb modern művészeti ágazatokba, tech-
nikákba, melyeket a bátrabbak ki is próbálhat-
tak. Többek között a roncsfestést, az akció-
festészetet, a székfestést. Ezek a technikai
elemek főleg a 7-9. évfolyamos diákok szá-
mára voltak igen tanulságosak, főleg a fröcs-
köléses akciófestészet volt nagyon népszerű,
melyből sokan kivették a részüket. A prog-
ramsorozat egyik érdekességének hatott, hogy
egy régi kerékpárt alakítottak át művészi fes-
tékszórással megtűzdelve futurisztikus jár-
gánnyá. A Workshop eseményeit Komárom-
ban a Klapka térhez közeli utcákban, a gyer-
mekparkban, valamint a Rév Magyar Kultúra
Háza előtt bonyolították le.

Kép és szöveg: -pint-

Gyermek és felnőtt
horgászverseny

Workshop Komáromban

ASzlovákiai Horgász Szövetség ógyallai 550 tagú
szervezete 15. alkalommal rendezte meg idénynyitó

horgászversenyét.
Remekül ötvözték június első szombatjának programját Ekelen,

ahol a Csemadok Ekeli Alapszervezete, az MKP Ekeli Alapszerve-
zete, az Ekelért Jótékonysági Alap, a VIA NOVA ICS Ekeli Alapszerve-
zete és az Ekeli Önkéntes Tűzoltó Testület Családi Juniálisát egybe-
kötötték a somorjai Fórum Kisssebbségkutató Intézet „Nyelvében él
a... národnostná menšina“ című kiállítás megnyitójával. 

A gazdag családi programok
keretében elsősorban a gyer-
mekek szórakoztatására fektet-
ték a hangsúlyt, és mivel Gyer-
meknap is lévén ezen a napon,
a szervezők kiváló programok-
ról gondoskodtak.

A nap kicsúcsosodásaként
nyitották meg a kiállítást, ame-
lyet már több településen is
megtekinthettek az érdeklődők.
Orosz Örs nyitotta meg a szív-
marcangoló látványt nyújtó, bár
a magyar kisebbség még mindig nem teljes helyzetét ábrázoló kiállítást. A
kiállítás végigkísér bennünket a kisebbségbe szorult felvidéki magyarság
meghurcoltatásainak egyes állomásain Trianontól napjainkig. Horony Ákos
jogász rövid beszédében elmondta, hogy sajnos, bár a törvények már lé-
nyegesen több joggal ruháznak fel bennünket, nagyon sokan nem élünk az
adott lehetőségekkel, mintegy magunktól adjuk fel azok kihasználásának le-
hetőségét.

Reményeink szerint, a kiállítás megtekintése után sokan mélyebben el-
gondolkodnak, és néhány maguknak feltett kérdésre megtalálják a helyes vá-
laszt is. És ha idáig eljutunk, talán elkezdjük érvényesíteni jogainkat ott is,
ahol eddig azt nem tartottuk fontosnak. -böröczky-

Pünkösdi események Csallóközaranyoson
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Ógyalla

Gúta

Perbete

Pat

Komárom

Marcelháza

Olvasói levél
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www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -
Tel.: 035/7726 999,

0905 489 059

Jogosítvány már 
6 hét alatt
Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések 

A kedvezmény májusban 
és júniusban érvényes

Május közepén került sor az anyák napi ünnepségre. Kicsik
és nagyok együtt készültek erre a napra sok  tanulással és
nem utolsósorban  szeretettel, hogy felejthetetlenné tegyék
anyukáik, nagymamáik számára ezt a napot. A kultúrház
megtelt és a jelenlevők izgatottan várták az előadást. Nem
kellett csalódniuk, színvonalas másfél órás előadásban le-
hetett részük. A műsort az óvodások kezdték, majd a pati if-
júság lépett színpadra, valamint a marcelházi Művészeti
Alapiskola táncosai. A színes műsor alatt volt szavalat, ének,
színdarab és tánc is. Az utolsó rész alatt a szülők kivetítőn
keresztül nézhették képeken, hogy csemetéjük hogyan nőtt
évről évre. (miriák)

Hallmann Csilla felvétele

Asportpályára tervezett
gyermeknapi rendez-

vényt az esős időjárás mi-
att a kultúrházban tartot-
ták meg.

A különböző gyermekjáté-
kok megismerése mellett a
Misztrál zenei együttes
tagja, Tobisz Tinelli Tamás
verséneklő  Tündérmese c.
műsora igazi csemegét je-
lentett a gyerekeknek.

A Szürke Farkas Íjászcso-
port a kultúrház színpadán
tanította a legkisebbeket
íjászkodni. Ezen kívül a ko-
sárfonás, ékszerkészítés, lufi
hajtogatás, arcfestés és még
sok kézműves foglalkozás
várta a gyerekeket.

Az uzsonna elfogyasztása
után pedig élmény volt hall-
gatni az „aranytorkú” perbe-
tei tehetségeket, mint Kiss
Simonát, Tóth Dianát és
Szlávik Bálintot. (miriák)

AVárosi Hivatal és a Sza-
badidőközpont által szer-

vezett gyermeknapi ünnep-
ség ezúttal is a Szabadidő-
központ körüli parkban került
megrendezésre.

A megnyitó után elsőként a
bűvész oktatáson vehettek részt
az érdeklődők. Ezt követte az
önkéntes tűzoltó egyesület be-
mutatója, majd a gyermeknapi
program a szabadtéri színpa-
don folytatódott, ahol különböző
táncbemutatókra, táncjátékokra
és táncversenyekre került sor.

(miriák)

A gyermeknap alkalmából a csicsói Gáspár Sámuel Alap-
iskola és Óvoda alsó tagozatos diákjai egy kis kalandozásra
indultak.

Megpróbáltuk visszaforgatni az idő kerekét, egyenesen
Mátyás király udvarába. A különböző foglalkozásokon öröm-
mel tapasztaltuk a gyerekek aktív érdeklődését. Sok-sok
fantáziával, játékos kedvvel élték át a nap eseményeit: Má-
tyás király udvarának hétköznapjait és ünnepeit.

A lányok udvarhölgyekké változtak és reneszánsz fejdíszt
készítettek, a lovagok pedig csörgődobot, alabárdot és si-
sakot, így büszkén viselték ,,vitézi“ öltözetüket.

A nap végén reneszánszkori udvari tánccal ismerkedtek
meg a diákok és királyt, s királynőt választottak.

Mgr. Győri Andrea

Színes program a Szabadidőközpontban

Gyermeknap a kultúrházbanAnyák napi ünnepség

Lovagok és udvarhölgyek
az iskolában

Hatodik alkalommal ren-
dezték meg a Megatánc

idei döntőjét a párkányi sza-
badidőközpontban.

A megmérettetésre 49 cso-
portos nevezés érkezett, a
döntőbe végül 44 koreográfia
került be. Az öttagú zsűri tíz
Megatánc mestere díjat, öt má-
sodik és egy harmadik helye-
zést osztott ki.

A marcelházi Művészeti
Alapiskola táncosai a Szabad-
időközpont igazgatójának díját
kapták meg, a Temptation
című táncukért. (miriák)

Immár hatodik alkalom-
mal rendezték meg a

nemzetközi lovagi tornát
Horvátországban, a Zág-
ráb melletti Sveta Helena
(Szent Ilona) közelében az
1557-es török sereg feletti
győzelem emlékére. 

A rendezvényen több mint
30 hagyományőrző csapat
440 tagja vett részt (horvát,
magyar, szlovák, szlovén és
olasz csapatok). Az idei tor-
nán a Fekete Sólyom Törté-
nelmi Íjászklub csapatának
tagjai is a résztvevők sorát bő-
vítették. Az íjászok felállítot-
ták jurtájukat, a többiek a ko-
rabeli sátraikat, és abban lak-
tak a rendezvény ideje alatt. A
Nemzetközi Lovagi Tornán
kapott élményekről Bogár Va-
léria, az íjászklub vezetője tá-
jékoztatta hetilapunkat.

„A lovagi tornák hajdanán
hozzátartoztak a középkori
ember mindennapjaihoz, s
több funkciójuk is volt. A tor-
nák istenítéletként is szol-
gáltak, amely esetekben a
vesztest ítélték el, a győztes
pedig szabadon távozhatott.
Később, a XII. századra a
lovagok közötti küzdelmek
az imádott hölgy kegyének
megszerzéséért indultak, s

a párbaj végén a hölgy „ítél-
kezett” győztes és vesztes
felett. A lovagi világ Európá-
ban a keresztes háborúk ide-
jén élte fénykorát. A XIII. szá-
zad végétől azonban már mu-
tatkoztak a hanyatlás jelei is.

A lovagi tornán sor került a
hagyományőrző csapatok
egyéni bemutatóira és közös
csatákra, várostromokra,
ahol a csapat tagjai tüzes
nyílvesszővel lőtték az ellen-
séget, vagyis sikeresen ele-
venítették fel a középkori lo-
vagi tornák hangulatát. Szik-
rákat hánytak a viaskodó
kardok, míg a hölgyeknek, a
pajzshordozóknak és az
apródoknak minden egyes
kardsuhintásnál elakadt a lé-
legzetük. A vitézi táborokban
szemrevételezhették a kö-
zépkori fegyverek, a tarka
pajzsok és bádog páncélza-
tok teljes arzenálját. A nézők
szeme láttára játszódott le a

város ostroma, röpdöstek a
parittyákból kilőtt kövek, a
faltörő kosok pedig megpró-
bálták áttörni a város erős
kapuját. A legnagyobb látvá-
nyosság az erőd körül meg-
tartott éjszakai csaták voltak,
tűzgolyó segítségével. 

A második napon szent-
misén vettünk részt a Szent
Ilona kápolnában. Majd a
helyszínen rendezett íjász-
versenyen a második helyet
szereztük meg a 25 ver-
sengő csapat közül. 

A kétnapos rendezvényen
35 ezer néző vett részt, akik-
nek kellemes szórakozást,
felejthetetlen látványt bizto-
sítottak a bemutatkozó cso-
portok” – mondta el a vezető.

A csoport legközelebb jú-
nius 22-25 között Törökor-
szágban, Amasya-ban, a
Nemzetközi Gümühacikoy
Tradicionális Íjászversenyen
lép fel. Miriák Ferenc

Szent Ilona Nemzetközi Lovagi Torna

Megatánc marcelházi résztvevőkkel

Az ismert Husqvarna cég „Me-
sés kert” címmel gyermek-

rajzversenyt hirdetett. Természe-
tesen a tehetséges rajzolókkal
rendelkező Jókai Mór Alapiskola
is részt vett ezen a seregszemlén,
és nem kis meglepésre a harma-
dik helyet szerezték meg. A Jókai
Éva tanítónő által felkészített cso-
port ismét megmutatta tehetsé-
gét, hisz olyan iskolákat előzött meg, mint a privigyei, a nagyszombati, a nagymihályi
és az eperjesi iskolák. Városunk ezen alapiskolája a harmadik hely megszerzése által
1000 eurós vásárlási utalványhoz jutott a rajzversenyen. -pint-

Jókaisok harmadik helye

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autoservis • mobil: 0�0� 4�1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� 4�1 ���

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Május 27-én kezdetét vette óvodánkban
három, egymás után sorra kerülő ese-

ménysorozat. Gúta egyetlen népi hagyo-
mánya a pünkösdi sortáncjárás. A legé-
nyek, lányok végigtáncolják a város utcáit.
Egy-egy háznál megállva s jól megtáncol-
tatva a házi gazdát és családját továbbáll-
nak. Mi is fogadtuk őket, a néphagyományt
őrző Téb-Láb tánccsoport ropogós táncá-
val. Jó volt látni a generációs váltásokat, s
hogy akarat van e helyi hagyomány ápo-
lására.

Június elsején szomorkás napra ébred-
tünk, az időjárás miatt. Ez azonban kicsit

sem szegte kedvünket a gyermeknapi prog-
ramok megvalósításában. Vidám, örömteli
jó hangulatot teremtettünk. Volt ugrálóvár,
trambulin, arcfestés, mesedramatizáció az
óvónők előadásában, mesefilmek, egyéb
szervezett játékok.  

A jóízű pihenő után az óvoda udvarán já-
tékos fomában, „A három kismalac“ c. mesét
feldolgozva  zajlott a már hagyományos
sportnap. Érdekessége és színfoltja eme
eseménynek, hogy szülő-gyermek együtt
hajtotta végre a feladatokat. Jutalmuk egy-
egy hatalmas torta volt csoportonként a Szlo-
vákiai Magyar Szülők Szövetsége jóvoltá-
ból.

Domján Erzsébet  óvónő H
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Olvasói levél

Sport- és gyermeknap 
a Tündérkert óvodában
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Első fotóm

Kulcsár Boglárka
Komárom
(3100/49)

Csjernyik Attila Zolta
Vágfüzes
(3900/51)

Papp Csaba
Dunamocs
(3100/48)
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ÚJSZüLÖTTEK:
Radošovská Natália (Ógyalla); Csicsó Sebastián Robert
(Madar); Kulcsár Boglárka (Komárom); Goral Michal (Ko-
márom); Stojka Ricardo (Ógyalla); Papp Csaba (Dunamocs);
Garlíková Alexa (Martos); Lakatoš Franko (Ógyalla); Nagy
Hanna (Gúta); Csjernyik Attila Zolta (Vágfüzes); Lakatošová
Barbara (Marcelháza); Tóth Sándor Zsombor (Madar); La-
katoš Santiago (Komárom); Semenkár Lea (Komárom); Új-
helyi Noel (Búcs)

ELHUNyTAK:
Fiala Imre (76) Őrsújfalu; Medza József (63) Búcs; Szántó
Gizella (91) Komárom; Gróf Vladimír (65) Komárom; Han-
zsér Attila (71) Komárom; Szabó Ferenc (89) Komárom;
Farkašová Viktória (7) Komárom

Gyors és megbízható 
kölcsön intézése.

Hívjon, és nyerjen autót:
0919 079 983

Szlovákiában, Magyaror-
szágon, Németországban,
Ausztriában dolgozók
(agentúra is), nyugdíjasok,
vállalkozók részére is.

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztő-
ségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�

�

Legmegfelelőbb idő!
Magyarországon sikere-
sen működő MLM cég ve-
zetőket keres Szlovákiá-
ban most induló hálóza-
tának kiépítésére! Tel.:
+3630 33 58948, +36 30
2271187.

Színvonalas étterembe
keresünk szakácsot/ sza-
kácsnőt. Érdeklődni le-
het: 0903 744 061.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi rak-
tárába, meghallgatás min-
den pénteken 9-től 12-ig.
Bindics Lajos 0918/956
573, Rudolf  Károly
0918/185 810.

Akkreditákt ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban
és Dunaszerdahelyen. Ér-
deklődni lehet a 0918 070
946-os telefonszámon.

„Kit őriz a szívünk, 
Nem hal meg soha,
Kit lelkünkben látunk,
Nem hagy el soha.“

Emlékezünk halálának 
3. évfordulóján 

Schindler Jarmilára.
Testvére családjával.

„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.“

Fájó szívvel emlékeztünk 
2012. június 7-én, halálának 

első évfordulóján

Benyó Ernőre 
(Perbete).

Emlékét örökké őrző családja. 

Június 7-én ünnepelte második születésnapját

ifj. Csákvári Zoltán 
Karván.

„Szinte észrevétlenül szállt el a két év,
Minden arannyá vált, mikor megjöttél.
Most újraélhetjük a pillanatot,
Mert eljött megint a Te napod.
Zolika, a Nap ma Neked ragyog,
És mi  kívánunk boldog szülinapot!“

Szüleid, nagyszüleid, dédik 
és keresztszüleid.

Június 14-én ünnepli 
60. születésnapját 

Both István 
Gelléren.

E szép ünnep alkalmából 
jó egészséget és sok szeretetet

kívánnak szerető felesége 
és családja.

„Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet mostoha, de egymást szeretve, 
Nem lehet baj soha!
Boldog születésnapot!“

Június 13-án ünnepli 18. születésnapját 
Cseh Dávid 

Tanyon. 
Nagyon sok szeretettel köszöntik 
őt: anya, apa, tesód Gyurka 
és mennyasszonyod Judit.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Június 12-én ünnepli 15. születésnapját 

Dankó Bianka 
Dunaradványon. 

Szívből gratulálnak: anyu, apu, testvéred
István Timivel, dunaradványi mama, báttya,
kere és a madari mama és családja. 
A továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk.

„Könnyes szemmel fekszünk és ébredünk.
Nincs már közöttünk drága gyermekünk.
Nehéz a kín és a bánat.
Mely nyomja a szívét ennek a családnak.”

Mély fájdalommal a szívünkben emléke-
zünk halálának 5. évfordulóján a drága
gyermekre és unokára 

Füsi Attilára (Komárom), 
aki tragikus körülmények közt 21 éves korában távozott

szerettei köréből. Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot. 

Soha nem felejtő szülei és testvére.

Sok szeretettel köszönti 
az egész család 

születésük napján 
a 6 éves 

Kürti Laurát 
és a 18 éves 

Nagy Vincét .

Megemlékezés
„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.
A sírodra már csak virágot vihetünk,
De a szívünkben tovább élsz velünk.”
Fájó szívvel emlékeztünk május 28-án, 

halálának 2. évfordulóján

id. Nagy Józsefre 
Lakszakállason.

Felesége Juliana és gyermekei családjukkal.

Répás Róbert
május 27-én ünnepelte 4. évét, 

Répás Dominik
június 15-én lesz 3-éves.

E szép ünnep alkalmából gratulál
és sok puszit küld: mama és papa
Marcelházáról, nénje és báttya
Izsáról és dédmama Radványról.

Megemlékezés
„Örök az arcod,
Nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad.“

Fájó szívvel emlékezünk 2012. június 16-án, 
halálának 15. évfordulóján 

Molnár Kálmánra 
Lakszakállason. 

Szerető lányai családjukkal.

Hľadáme seriózneho
VodičA

na medzinárodnú 
prepravu do 3,5 t. 

Životopisy posielajte na
paal@optimabusiness.sk 

Tel.: 035 77 33 815

„Ajándékok vagytok nekünk, drága kicsi csillagok,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorotok felhőtlen legyen.
Életetek minden perce boldogságban teljen.“

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Személyszállítás 1+8,  áru-
szállítás 1 tonnáig Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában gaz-
dasági és háziállatok részére,
Csicsó. Tel.: 0907 490 224. 
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk TV-ket, lap-
topokat, DVD-ket, stb. Hasz-
nált elektronikai cikkeit érté-
kesítjük vagy megvesszük.
Zálogház - Bazár, Ference-
sek utcája 5. Komárno. Info:
0949 535 421.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Egyedülálló idős ember
gondozását vállalom. Tel.:
0907 627 015.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, is-
kolásoknak kedvezmény!
Személyautó már 0,20
€/km. Tel.: 0915 111 646.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szál-
lás, szolvens vendégek és ki-
rályi fizetés minden nap kész-
pénzben. Szolárium, szauna,
medence, étterem és saját
taxi szolgálat. Munkaidő meg-
egyezés szerint. Jöjjenek és
győződjenek meg, nem fog-
ják megbánni. www.golden-
life.sk. Tel.: 0917 617 047.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.
• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• Nem banki gyorskölcsönök
vállalkozóknak 900 euróig.
Tel.: 0905 269 733.
• Predaj sušeného stolár-
skeho reziva v Nových Zám -

koch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526.
Magyarul: 0949 155 090.
• Ponuka voľných pra-
covných miest v Galante
2,50 €/hod. brutto. Doprava
zabezpečená zdarma. Info:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Munkalehetőség Galántán,
órabér bruttó 2,50 €. A mun-
kába szállítás ingyenes. Info:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Eladó régebbi családi ház
Marcelházán, 14.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Németországi munkára
keresünk tapasztalt hajó-
gyári munkásokat (laka-
tosok, kötők, hegesztők). Fi-
zetés nettó: 10-11 €/ó. Tel.:
031/5552077.
• A Železničná 6 szám alatt
kiadó 140 m2-es raktárhelyi-
ség. Tel.: 0905 268 435.
• Dám do prenájmu skladové
priestory vo výmere 140 m2,
na Železničnej ul. v Ko-
márne. Tel.: 0905 268 435.
• Személyi sofőr munkát vál-
lal, akár taxizást is. Profi, pre-
cíz, megbízható. Tel.: 0907
627 015, +36 30 2811 829.
• Felkészítés vizsgára ill.
felvételire zenetörténetből
és zeneelméletből. Szük-
ség esetén házhoz me-
gyek. Tel.: 0903 666 946.
• Pripravujem na prijíma-
ciu alebo na ročníkovú
skúšku z dejín hudby a z
hudobnej náuky. V prípade
potreby prídem aj domov.
Tel.: 0903 666 946.
• Lakás-, házfelújítás, min-
den típusú tető javítása. Tel.:
0905 640 957.
• Nem banki kölcsönök
egy helyen, több pénzinté-
zet ajánlásából választjuk
ki az Önnek legmegfele-

lőbbet. Tel.: 0905 269 733,
0907 452 538.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán. Tel.: 0904 196
886.
• Eladók 7-hetes pulykák.
Tel.: 0908 737 325. 
• Predám 7-týždňové morky.
Tel.: 0908 737 325.
• Komáromi cég keres azon-
nali kezdéssel lakatos és ka-
puszerelő munkakörbe kollé-
gát 20-40 éves korig, ma-
gyar-szlovák perfekt nyelvtu-
dással, jogosítvánnyal, helyi
lakos személyében. Villa-
mossági és kapuszerelési ta-
pasztalat előny. Jelentkezés:
0915-483-293 8.00-16.00-ig.
• Eladó 2 szoba + konyhás
családi ház Keszegfalván.
Tel.: 0908 663 624.

• Hľadáme ľudí na telefono-
vanie do kancelárií v KN.
Tel.:+421 917 665 139.
• Eladó 2-szobás családi ház
Nemesócsán. Tel.: 0911 431
443.
• Lakáskarbantartó, údržba
bytov. Tel.: 0905 365 661.
• Lakatosműhelybe szerszá-
mok eladók, állítható cirkula,
4 kerék 165 x 13 radial. Tel.:
0903 634 990.
• Egy garázs kiadó a Klapka
utcán. Tel.: 0905 315 506.
• Eladó Peugeot 206, gy.év:
2005, ezüst metál, 3.000 €.
Tel.: 0908 120 213.

• Dám do prenájmu 2-izb. byt
s 2 balkónmi v zateplenej
bytovke na ul. Gazdovskej v
KN. Cena: cca 280 € s ré-
žiou/mesiac. Tel.: 0907 401
920.
• Na predaj stavebný poze-
mok v Iži – 689 m2. Tel.: 0908
054 010, 0905 924 729.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Oriflame termékek meg-
rendelése egyenesen a ka-
talógusból. Tel.: 0919 317
812, KN.

Pala- és lapostetők (eter-
nit), pléhtetők bontás nél-
küli felújítása, szigetelése
színes, mintás bitumen-
zsindellyel, 10 év garanci-
ával. Hőszigetelés, kőmű-
vesmunkák, csempézés.
www.xolarinfo.sk. 0908
209 655.

Készpénzre van szük-
sége? Hívjon bizalommal!
Kölcsönök dolgozóknak
nyugdíjasoknak Komárom,
Gúta és környéke. Tel.:
0907 656 253.

Olcsó kerti grillek 99 euró-
tól. www.xolarinfo.sk. Tel.:
0918 857 259.

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

Szomorú szívvel emlékeztünk 
június 5-én, halálának 
második évfordulóján 

Baran Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből. 

Emlékét örökké őrző szerető szülei, testvére, 
nagyszülei és Veroni.

Amatőr/profi modelleket
keresünk 4-50 év között
fotózásokra, reklámfilm
szerepekre, szépségver-
senyekre stb. Duci hölgy-
modellek jelentkezését is
(16 – 50 évig) várjuk! To-
vábbi információ és je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu  oldalon!

Nem banki gyorskölcsön.
Tel.: 0905 269 733.

A fenti megemlékezés ismétlése helyes szöveggel.

• Eladó automata mosógép,
gyerek kerékpár 5-8 évig, fel-
nőtt kerékpár. Tel.: 0908 589
398.
• Eladó elektromos kerékpár
(KN). Tel.: 0908 103 217.
• Avon regisztráció, kedvez-
mények, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• Elcserélek 3-szobás lakást
Komáromban hasonlóra Ér-
sekújvárban. Tel.: 0904 911
773. 
• Lakás kiadó Gútán vagy el-
adó. Tel.: 0905 918 388.
• Eladók fa kerti bútorok, 2x4
személyes pad + asztal 220
€. Tel.: 0915 270 685.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.

• Jobb életminőség egy má-
sodik jövedelem segítségé-
vel! Tel.: 0915 887 466.
• Predám RD vo Svätom
Petri. Info: 0905 650 683. El-
adó új családi ház Szentpé-
teren. Tel.: 0905 650 683.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőműves munkák, ja-
vítások. Tel.: 0944 173 609.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Pedikűr, manikűr a Vásár-
csarnokban, 1. emelet 135.
ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Keszegfalván eladó emele-
tes családi ház kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 793
176.



Colníci Kriminálneho
úradu finančnej správy

zabránili v utorok 29. mája
niekoľkomil iónovému
úniku na spotrebnej dani z
tabakových výrobkov.

V priestoroch priemysel-
ného areálu v Kolárove, v
ktorom sa v minulosti vyrá-
bali motocykle Babetta, od-
halili obrovské množstvo
rôznych komponentov ur-
čených na nelegálnu výrobu
cigariet.

Podľa Miroslavy Slemen-
skej z komunikačného odde-
lenia Finančného riaditeľstva
SR bolo v priestoroch skladu
nájdených viac ako milión ku-
sov nenarezaných taba-
kových filtrov, veľké množstvá
cigaretových papierov, celo-
fánov na kartóny, náustko-
vého papiera a ďalšie kom-
ponenty tabakových výrob-
kov.

„Pokiaľ by bola nelegálna
výroba cigariet spustená,
štát by prišiel iba na spot-

rebnej dani o 3.057.120 eur,“
uviedla Slemenská.

Vyšetrovateľ finančnej
správy už v tomto prípade
začal trestné stíhanie pre dô-
vodné podozrenie zo spá-
chania zločinu porušenia
predpisov o štátnych tech-
nických opatreniach. Pácha-
teľom, ktorí takéto kompo-
nenty určené na nelegálnu
výrobu cigariet zadovažovali,
hrozí trest odňatia slobody
od troch do ôsmich rokov.

Zdroj: tasr
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Z policajných hlásení

Kolárovo

V pondelok 11. 6. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno, počas dňa
zväčšená oblačnosť a miestami prehánky
alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od  12 do 14  �C, denná teplota
od 24 do 26  �°C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V utorok 12. 6. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo a vlhko, postupne veľká
oblačnosť a miestami občasné prehánky a
búrky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná tep-
lota od  18 do 20 �°C, denná teplota od 29 do
31  �°C. Slabý, neskôr mierny JZ, Z vietor do
4 - 6 m/s.     

V stredu 13. 6. predpokladám v našom
regióne mierne ochladenie, polooblačno až
oblačno a miestami ešte prehánky alebo aj
búrky. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná tep-
lota od 10 do 12 �°C, cez deň od 20 do 22

�°C. Mierny Z vietor do 4 - 6 m/s.     
Vo štvrtok 14. 6. predpokladám v našom

regióne slabé oteplenie, zrána polojasno,
neskôr pri zväčšenej oblačnosti ešte pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od + 8 do + 10  �°C, cez deň od + 23 do

+ 25  °� C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.  
V piatok 15. 6. predpokladám v našom re-

gióne pravé leto, polooblačno, postupne
veľká oblačnosť a prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
14 do 16  �°C, denná  teplota od 25 do 27

�°C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 16. 6. predpokladám v našom

regióne podobne ako v piatok, polooblačno,
postupne veľká oblačnosť, prehánky a
búrky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná tep-
lota od 13 do 15  °� C, denná teplota od 25
do 27  �°C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 17. 6. predpokladám v našom
regióne pekný letný deň, jasno alebo polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od 13 do
15  °� C, cez deň od 26 do 28 �°C. Slabý J 
vietor do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni zo začiatku očakávam
horúce letné počasie s vysokými teplotami aj
nad 30 � °C a miestnymi búrkami z tepla,
neskôr citeľné ochladenie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 11. 06 - 17. 06

... 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

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

Národné? V Komárne? No nie! Ale áno. 19. júna v Jókaiho divadle.
Slovenské národné divadlo pricestuje 
do Komárna s úžasnou inscenáciou: 

TAK SA NA MŇA PRILEPILA
Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, 
ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je 

schopný jej to povedať. V hre sa Vám okrem iných
predstavia aj Ján Koleník a Tomáš Maštalír.

Termín: 19. júna 2012 o 19:00 hod.
Miesto: Jókaiho divadlo v Komárne (hra bude uvedená po slovensky)
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Jókaiho divadla v pracovných dňoch 

od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Vstupné: 13 €, pri skupine (nad 15 ľudí) 10 €

Žiadosť o zverejnenie informácie
V priebehu mesiaca február roku 2012 sme v okrese Ko-

márno zaznamenali zvýšený počet prípadov krádeží vecí,
ako peňazí zo zaparkovaných motorových vozidiel pred
miestnym obchodným domom, ako aj krádeží vecí, peňa-
ženiek a bankomatových kariet z nákupných vozíkov v
obchodnom dome. Z uvedeného dôvodu, boli policajtmi
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne vy-
konávané preventívne akcie, pričom v rámci uvedených ak-
cií boli dodatočne objasnené dva prípady a bolo vznesené
obvinenie páchateľovi z okresu Dunajská Streda za prečiny
krádeží a neoprávneného vyrobenia a používania platob-
ného prostriedku, elektronických peňazí, alebo inej pla-
tobnej karty.

Dôslednou činnosťou vyšetrovateľa  OR PZ v Komárne
bol objasnený aj prípad zo dňa 9. marca 2012, kedy v tom
čase nezistený páchateľ odcudzil poškodenému z ne-
uzamknutého motorového vozidla tašku s finančnou hoto-
vosťou a platobné karty a dňa 31. mája 2012 bolo pácha-
teľke uvedeného trestného činu vznesené obvinenie za
vyššie uvedený trestný čin. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne po-
skytuje občanom niekoľko dobrých rád, ako predísť mož-
ným krádežiam peňazí, dokladov ako aj platobných kariet:

- po zaparkovaní motorového vozidla doporučujeme
skontrolovať, či sme vozidlo dobre uzamkli a nenechali vo
vozidle viditeľne položené cennosti, resp. doklady a či
máme dobre pozatvárané okná na motorovom vozidle,  

- ak nosíme peňaženku v oblečení, vždy je treba využiť
vnútorné vrecko saka, alebo kabátu, ktoré sa dá zapnúť.
Prax potvrdzuje, že sa výborne osvedčili taštičky na do-
klady a peniaze zavesené na krku pod oblečením,

- nikdy nenechávajte peňaženku, resp. taštičku na do-
klady voľne položenú v nákupnom vozíku bez dozoru,

- ak nosíme peňaženku v príručnej batožine, vždy by
mala byť vo vnútornom priestore, najlepšie v samostatne
uzatvárateľnom oddelení,

A takú samozrejmosť, že pri kreditných a bankomato-
vých kartách nesmieme nosiť napísaný PIN kód, netreba
ani spomínať.  

Viac ako samotná strata peňazí nám môže skomplikovať
život zdĺhavé vybavovanie nových dokladov, o ktoré by sme
pri krádeži prišli. Taktiež finančne nákladnejšie nás môže
vyjsť oprava poškodeného motorového vozidla (napr. roz-
bité sklo a pod.), ako môže byť hodnota odcudzených vecí
pri možnej krádeži vecí z vozidla.

Svýstavbou súkromnej
budovy pre ambulan-

cie začali 1. marca. Bude
ponúkať priestory pre pia-
tich lekárov a maséra.

Hurbanovskí lekári budú
pracovať v lepšom prostredí.

Súkromná lekáreň v Hurba-
nove stavia novú budovu,
ktorá by mala mať 500 met-
rov štvorcových.

Na prízemí budú dve ordi-
nácie pre deti, detská čaká-
reň a VIP čakáreň s televí -
zorom a hračkami. Masér

bude mať samostatný vchod.
Na poschodí budú tri ordiná-
cie a klimatizovaná čakáreň.
Ako uviedla majiteľka bu-
dovy Melinda Sajbánová, so
stavebnými prácami začali 1.
marca.

Nové ordinácie ešte nie sú
dokončené, no už majú svo-
jich nájomníkov. Zatiaľ ich
obsadia dvaja detskí lekári,
pľúcny lekár a všeobecný le-
kár. „Prístavbou vlastne roz-
širujeme budovu lekárne.
Záujem majú lekári z budovy
oproti, ktorá je už veľmi
stará,“ hovorí Melinda Saj-
bánová.

Budovu by podľa pred-
bežných plánov mali dokon-
čiť do konca novembra, do
prevádzky uviesť najneskôr
1. januára 2013. Momentálne
je holostavba zastrešená,
budúci týždeň by mali vsadiť
okná. Zdroj: sme.sk

V Hurbanove budujú nové ordinácie

Colníci odhalili sklad na nelegálnu výrobu cigariet

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

Tel.: 0��/��20 �20, 0�0� �1� ��1, 0�0� �0� �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

0911 822 501

Város
2 €non-stop

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

novootvorené

lpg Vyššia 
čistota

KoMplETNÁ REKoNšTRUKciA BYToV A doMoV
lAKÁSoK éS HÁzAK TEljES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie / 
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás 
Murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
Výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / Villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Maďarské divadlo v Dome Matice slovenskej? Prečo nie?
16. júna 2012 o 18:00 privíta Dom Matice slovenskej v Komárne 

Košické divadlo THÁLIA s úžasným muzikálom:

GREGOR A LAPAČ SNOV 
Krásny rozprávkový príbeh nielen pre deti podľa rovnomen-

nej knižky, ktorá sa stala bestsellerom, režíruje Tamás Gál. 
V predstavení mimo iných hrá aj Viki Ráková, jedinečnú

hudbu k muzikálu skomponoval Komárňan Róbert Lakatos.
Predstavenie je v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. 

Vstupné: Dospelí: 10 €, Deti: 6 €, 
Rodinná vstupenka: (2 dospelí, dve deti): 22 € �

Lístky si môžete zakúpiť v kníhkupectve Madách alebo na telefónnom čísle: 0905 319 726.

GREGOR A LAPAČ SNOV 



1� DELTASZÓRAKOZÁS - HIRDETÉS

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Roma magazin 11.30 Napirend
előtt 12.01 Híradó 12.25 Domovina 12.55 Labdarúgó Eb. Spanyolor-
szág–Olaszország, összefoglaló 13.55 Labdarúgó Eb Írország–Horvát-
ország, összefoglaló 14.55 Angyali érintés 15.45 Balatoni nyár 16.40
Everwood 17.30 Labdarúgó Eb Franciaország–Anglia Élő 20.00 Híradó
este 20.20 Időjárás-jelentés 20.25 Labdarúgó Eb Ukrajna–Svédország
Élő 22.50 Az ESTE 23.25 Labdarúgó Eb összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Utazás a Holdba  9.50 P@dtársat keresünk,  10.45
Afrika 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Nemzeti értékeink 12.35
Az aranyrózsa barlangja 14.10 Retro 15.05 Európa pályaudvarai 15.35
MacGyver 16.25 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub 17.15 Lizzie McGu-
ire 17.40 Elit gimi 18.35 Mese 19.05 Presszó 20.00 Híradó 20.20 An-
gyali érintés 21.05 Különös házasság 22.40 Az éjszakai busz Iráni film

9.00 Klubszoba 10.00 Család-barát válogatás 11.00 Heti Hírmondó
11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.30 Magyar elsők 16.50 Linda 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Viszlát, elvtársak! 20.00
Rózsa Sándor 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Hóhér, vigyázz! – A
siralomháztól a Parlamentig – Portrévázlat Wittner Máriáról.
Dok.film 22.50 Orr – iráni módra 23.45 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop
10.40 EZO TV 12.15 Babe. Am. vígjáték 14.20 Marina 15.20 Doktor
House  16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15
NCIS  22.15 NCIS: Los Angeles  23.15 Bostoni halottkémek 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.14 A nagy átverés  16.15
Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle  20.10 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 CSI: A helyszínelők  23.35
PokerStars.net 

STORY TV
14.15 Gyilkos sorok 15.05 Kojak 16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek
18.05 McLeod lányai 19.05 San Francisco utcáin, 6. 20.00 Poirot-novel-
lák 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS 

14.00 A mintaférj. Kanad. thriller 15.45 Pénz áll a házhoz 17.30 Rin
Tin Tin. Am. film 19.15 Szédítően szőke. Am. vígjáték 21.00 Revol-
ver. Ang.–fr. akciófilm 23.00 Az ügynökség.

VIASAT
8.45 Nyomtalanul 9.35 Doktor House 10.25 Columbo 12.15 A dadus
13.10 A médium . 14.05 Shark – Törvényszéki ragadozó 15.55 CSI: A
helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40 Nyom-
talanul 18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25 Doktor House
21.20 Egyéjszakás kaland.  23.15 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.40 Családi vetélkedő 9.25 Amynek ítélve  11.05 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac 13.30 Konyhatitkaim
14.15 Vad angyal, 186. 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sport
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Labdarúgó Eb 2012. Uk-
rajna–Svédország mérkőzés 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Labdarúgó
Eb 2012 – összefoglaló 23.25 Őrült szerelmesek 

STV :2
10.30 Szemtől szemben 11.00 Nemzetiségi hírek 11.05 Fókusz  11.45
Szlovákok a Balkánon 12.15 Élő körkép 13.05 Folklórműsor 13.40 Ahogy
nem ismerjük 14.05 Autószalon  14.30 Sportvisszhang 14.55 Lefújva
15.35 Jégkorong NHLmagazin 15.15 Dr. Štefan Osuský 15.55 Ipoly-hidak
16.30 Fókusz  16.55 Tudomány és technika 17.25 Mese 17.30 Labda-
rúgó Eb 2012 Franciaország–Anglia 20.00 Gyógyászat 20.55 Nem vagy
egyedül 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 A kuszkusz titka

MARKÍZA
8.35 Két pasi – meg egy kicsi  8.55 Rex felügyelő  10.45 Váltótársak.
12.35 A farm 15.35 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Szerelem és büntetés
19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.30
Négyesben Szlovákián keresztülkasul 22.30 Két pasi...

JOJ
7.00 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.05 Titanic. Am. kataszt-
rófafilm 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Panel-
házi történetek  21.30 Egy rendkívüli család 22.30 Éden Hotel 23.30
Hivatásosok VI, 5.

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Labdarúgó Eb. Franciaország–
Anglia mérkőzés, összefoglaló 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Idő-
járás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Labdarúgó Eb Uk-
rajna–Svédroszág összefoglaló 14.55 Angyali érintés 15.45 Balatoni
nyár 16.40 Everwood  17.30 Labdarúgó Eb Görögország–Csehország
mérkőzés. Élő 20.00 Híradó 20.25 Labdarúgó Eb. Lengyelország–
Oroszország 22.50 Az ESTE 23.25 Labdarúgó Eb összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Patrick, a postás, 9. 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25
Enid Blyton 9.55 A Nyereg Klub 10.20 Lizzie McGuire 10.45 Afrika
11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 „Ércnél maradandóbb...“ 12.45 Bi-
ciklitúra 13.10 1100 év Európa közepén 13.35 Különös házasság. 15.10
Európa pályaudvarai 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.55 A Nye-
reg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.40 Elit gimi 18.35 Mese 19.05 Presszó
20.00 Híradó, sport 20.20 Angyali érintés  21.05 2-s Retro 22.00 A
fejvadász. Am. akciófilm 23.40 Bűvölet 

7.30 Híradó 7.35 A Szukidzsi halpiac 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Magyar elsők 16.15 Hazajáró
16.50 Linda18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00
Viszlát, elvtársak! 20.00 Vivát Benyovszky! 21.05 Hírek 21.05 Du-
nasport 21.15 Az utolsó adás Am. film  23.00 Lamantin Jazz Fesztivál

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Hátulgombolós hekus 14.20 Marina 15.20 Doktor House
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.15 D.E.B.S.
– Kémcsajok.  23.05 TotalCar 23.35 Tények

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.25 Győzike10.30 Top Shop 12.10
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Egy nejnél jobb a kettő 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55
Barátok közt 21.30 A mentalista  22.35 A Grace Klinika 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak 16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek. 18.05 McLeod
lányai 19.05 San Francisco utcáin 20.00 NCIS  22.00 Lost – Eltűntek

13.35 Az életed sem drága. Am. thriller 15.20 Taffi n – Piszkos munka.
Ang. akcióthriller 17.15 Melyik az igazi?  19.00 A lány a tét! Am. vígjá-
ték 21.00 Csendes pusztító  22.45 A bizalom ára. 

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.30 Nyomtalanul  9.20 Doktor House  10.15 A vörös
Pimpernel  12.15 A dadus 13.10 A médium  14.05 Shark  15.55 CSI: A
helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40 Nyomtala-
nul 18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok  20.25 Doktor House 21.20
Doktor House  22.15 New York-i nyomozók  23.05 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek ítélve 11.10 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Slávia Kávézó Zenés kok-
tél 14.10 Vad angyal 14.55 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Mun-
kapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 22.05 Kü-
lönleges ügyosztály 22.50 Éjszakai hírek 23.10 Őrült szerelmesek

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Ipoly-hidak  11.00 Fó-
kusz  11.40 Szlovákok a Balkánon 12.05 Élő körkép 12.40 Folklórmű-
sor 13.25 Sportvisszhang 13.55 Külvárosi kislány Szlov. film 15.20
Életfam 15.55 Ruszin magazin 16.30 Fókusz 17.10 Tesztmagazin 17.25
Esti mese 17.30 Labdargó Eb 2012. Görögország–Csehország  20.10
Lengyelország–Oroszország 22.45 Rendőrségi magazin 22.55 Autó-
szalon 23.20 Labdargó Eb 2012 – összefoglaló 23.40 Munkapiac

MARKÍZA
8.40 Két pasi meg egy kicsi  9.05 Rex felügyelő  10.55 Maffiózó va-
gyok, drágám!  12.50 Hírek 12.55 Sue Thomas: FBI 13.55 Egyről a ket-
tőre  14.20 Hírek 14.25 A farm 15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55
Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerelem és bün-
tetés 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 A farm
21.35 Rendelő a rózsakertben 23.00 Éjszakai híradó 23.30 Cobra 11 

JOJ
7.00 Híradó 7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi türténetek 10.00 A nagy
házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Egy rendkívüli csa-
lád 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek  21.30 Dr.
Csont I 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők .

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.40 Útravaló 11.00 Labdarúgó Eb
Görögország–Csehország mérkőzés, összefoglaló 12.01 Híradó, sport-
hírek 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Labdarúgó
Eb. Lengyelország–Oroszország, összefoglaló 14.55 Angyali érintés IX.
5. 15.45 Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Labdarúgó Eb Dánia–Por-
tugália  Élő 20.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.25 Labdarágó Eb Hollandia–
Németország 22.50 Az Este 23.25 Labdarúgó Eb összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmek 9.25 Enid Blyton  9.55 A Nyereg Klub
10.20 Lizzie McGuire 10.45 Afrika 11.00 Magyar váltogatott 12.01
Hírek 12.25 Mesélő cégtáblák 12.55 Motorsport 13.25 Barangolá-
sok öt kontinensen 13.50 1100 év Európa közepén 14.15 2-s Retro
15.10 Európa pályaudvarai 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.55
A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Elit gimi 18.35 Rajzfilmek
19.05 Presszó 20.00 Híradó 20.20 Angyali érintés 21.05 2-s Retro
22.00 On the Spot: Törzsek 22.55 Jack és Rose balladája

6.30 Híradó 6.35 Unser Bildschirm 7.00 Srpski Ekran 7.30 Híradó 7.35 A
Szukidzsi halpiac 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.00 A tea élvezete 16.50 Linda18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Viszlát, elvtársak!,  20.00 Tüskevár  21.05
Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Enigma 23.15 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
10.50 EZO TV 12.25 A vad Kurdisztánon át 14.20 Marina 15.20 Dok-
tor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.15 Doktor House 22.15 Született feleségek 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.15 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.25 Párduclányok 3. 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55
Barátok közt 21.30 A nagy zsozsó 23.25 Reflektor 23.40 Gazdagék 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő  13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak 16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek 18.05 McLeod
lányai 19.05 San Francisco utcáin  20.00 NCIS  21.00 A hidegsebész
22.00 Hotel Babylon  23.00 NCIS  0.00 Kémvadászok

13.40 Dirty Dancing  15.40 Hullámok szárnyán.  17.35 Napkitörés
19.15 Az elnök zsoldosa 2. 21.00 Úszó erőd. Am.–fr. akciófilm

VIASAT
7.45 Gyilkos sorok  8.40 Nyomtalanul  9.25 Doktor House 10.20 A tör-
vény éber őre Am. western 12.15 A dadus 13.10 A médium 14.05 Shark
15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.40
Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25 Doktor
House21.20 Chéri – Egy kurtizán szerelme  23.05 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Autószalon 8.10 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Mun-
kapiac 13.40 Taxi. 14.10 Vad angyal 15.00 Őrült szerelmesek. 16.00
Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Pár-
harc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, Időjárás,  Sport 20.10 Lab-
darúgó Eb 2012. Hollandia–Németország mérkőzés 22.45 Hírek, sport
23.05 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló 23.25 Őrült szerelmesek.

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Ruszin
magazin 10.55 Fókusz 11.35 A pilisi szlovákok között 12.00 Élő kör-
kép 12.45 Folklórműsor 13.30 Utak 14.00 Família 14.30 Éjszaka az ar-
chívumban 15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55
Nyugdíjasok klubja 17.25 Mese 17.30 Labdarúgó Eb 2012. Dánia–
Portugália mérkőzés 20.00 A világ útvesztőjéből a lélek paradicso-
mába 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentárok 21.55
Munkapiac 22.15 Žižkovi románc 

MARKÍZA
8.35 Két pasi meg egy kicsi  9.00 Rex felügyelő 10.55 Vírus az éden-
ben 12.40 Hírek 12.45 Sue Thomas: FBI 13.45 Egyről a kettőre  14.15
A farm 15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.25 Reflex 18.00 Szerelem és büntetés 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.15
Trauma 23.10 Híradó 23.35 Felpörgetve. 

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó
17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont22.30 Éden Hotel

kEDD, június 12 szErDa, június 1�
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Három iráni katona azt a feladatot
kapja, hogy 38 foglyot szállítson el a
frontról. Útjuk az elaknásított terüle-
ten keresztül vezet, a hazatérésre
egyre kevesebb a remény. 

Az éjszakai busz • 22.40 • M2

Az ügynöklányokból álló kém-
kommandó az alvilág királynője,
Lucy Diamond után szaglászik.
Egy nap rejtélyes körülmények kö-
zött eltűnik a legjobb ügynökük...

D.e.B.S. - Kémcsajok • 21.15 • TV2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp
KoS

Szívügyekben végre elhatározásra
jutsz, és egy fontos beszélgetés után
végre sikerül döntő elhatározásra jut-
notok.

BiKA
Ne esküdj bosszút ellenségeiddel
szemben, mert a harag végül balul
sülhet majd el.

iKreK
Egy régi barát főszerephez jut az
életedben, talán általa ismerheted
meg az igaz szerelmet, vagy kerül-
hetsz közelebb családod lelkéhez.

rÁK
Munkádban úgy érzed, hogy nincs
miért strapálni magad, szerencsére
ezt rajtad kívül nem veszi észre
senki.

oroSzlÁn
Fontos szerephez jut az életedben a
testmozgás, ezért ha elegendő időt
szakítasz rá, annak hosszabb távon
is élvezheted a gyümölcsét.

Szűz
Nem árt, ha most felülvizsgálod
anyagi ügyeidet, mert lehetnek nem
várt gondjaid, amiket csak nehezen
fogsz tudni megoldani.

MÉrleG
Szakmai törekvéseid előtt szinte
megnyílik az út, és most szinte lát-
hatatlan erők segítenek utadon.

SKorpió
A sors utadba sodor valakit, és ez az
ismeretség később még sok örömet
fog szerezni számodra.

nyilAS
Feletteseid irreális célt tűzhetnek
eléd, ezért állj ki magadért és ma-
gyarázd el nekik, miért lehetetlen
amit kérnek.

BAK
Ne engedj az igazadból, ugyanis
egyértelműen tiéd az igazság, amikor
anyagi dolgokról van szó és ezért tel-
jesítményt követelsz.

VízönTő
A heves vérmérséklet most nem ve-
zet eredményre, inkább számolj tí-
zig, mielőtt bármi rossz hagyja el a
szádat.

HAlAK
Sikeres napok várnak rád ezen a hé-
ten, bár egy rokonod vagy egy közeli
munkatársad csalódást okozhat.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Jókai Színház: június 12-13., 11.00  Az ördög nem alszik, június
14-15., 10.00 Szegény Dzsoni és Árnika, június 14., 17.00 Múze-
umi Szalon - Németh Ica emlékest (Vasmacska stúdiószínpad).  
Limes Galéria, Dúdor István terem: Patay László festőművész
freskóvázlatai, rajzai c. kiállítás megnyitójára, megtekinthető:  július
15-ig.
Selye János Gimnázium, Feszty Árpád terem: Czifra Éva A vi-
lág, ahogy én látom – „Színes tintákkal álmodom” c. kiállítása június
27-ig tekinthető meg. 
Duna Menti Múzeum – Díszterem:
A Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság és a Magyar Egész-
ségügyi Társaság „Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását” III.
„Nemzeti létünk alapja az anyanyelvünk” nemzetközi konferenciája
2012. június 16. 9.00-től 14.30-ig:
8.00 Résztvevők érkezése, regisztráció
8.30-8.45 Arányi tábla koszorúzása – Klapka tér
9.00-9.30 Megnyitó, köszöntők
9.30-14.30 Előadások 9.30 – 10.00 Fazekas Zsuzsa: Hit és nemzet,
10.00-10.30 prof. Kellermayer Miklós: A nemzetgyógyítás és az
anyanyelv, 10.30-11.00 Bauer Edit: Kisebbségi politika az EU par-
lament keretein belül, 11.00-11.30 Dr. Bordás Sándor: Szocializáció
és magyarság, 12.00-12.30 Dr. Lampl Zsuzsa: A szlovákiai ma-
gyarok nyelvhasználata és az asszimiláció, 12.30-13.00 Dr. Strédl
Terézia: Merre tovább (iskolai nevelés), 13.00-13.30 Gyurgyík
László: Népszámlálás. A szlovákiai magyarság demográfiájának tár-
sadalomszerkezeti változásai 13.30-14.00 Dr. Hunčík Péter: Lehe-
tőségek, hogyan tovább (elméletileg? van megoldás?) 14.15 Kul-
túrprogram: Tarics Péter és Mészáros Tamás.  
VMK: június 19., 19.00 Minket nem lehet elfelejteni - zenés show
Bodrogi Gyulával és Voith Ágival. 
Megemlékezések:
A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden jóérzésű em-
bert a Komárom és környéke zsidósága deportálásának 68. évfor-
dulója alkalmából tartandó emlékünnepségre, melyre június 17-én
kerül sor.
10.30 – Megemlékezés a zsidó temetőben (Aranyember utcája 1.)
Ünnepi beszédet mond Verő Tamás budai rabbi. Közreműködik
Klavanszkij Anatolij kántor.
12.00 – Gyertyagyújtás az áldozatok emlékművénél a zsinagógában
és emléktábla avatás, tavaly elhunyt hittestvérünk, Tomenendal-
Wollner Yvonne (1948-2011) emlékére.
13.00 – Scheiner Péter és Susi Emlékezések a jövőért című filmje
folytatásának bemutatója.

NAGyMEGyER:
Városi Művelődési Központ: június 12., 10.00 Gergő és az álom-
fogó - családi musical a Kassai Thália Színház előadásában. Jú-
nius 16., 9.00 Gyermekek és fiatalok sakkversenye a VMK igaz-
gatójának kupájáért a Nagymegyeri VSK rendezésében. Június 17.,
17.00 Megemlékezés a Holokauszt nagymegyeri áldozatainak em-
léktáblájánál. 

ÓGyALLA:
Feszty Árpád Galéria: Az elfelejtett kultúra újraélesztése. Élő nép-
viselet Izsán c. kiállítás megnyitójára 2012. június  8-án 18.00 –tól.
Fellép az Izsai Búzavirág hagyományőrző csoport.

Hétfő, június 11

1943. Az angol hadsereg képtelen
megfejteni az ellenség üzeneteit, mert
a németek megváltoztatták rejtjelező-
gépüket. Egyedül Tom Jericho  tudna
segíteni, de ő eltűnt szerelmét keresi.

enigma • 21.20 • Duna

Nyerjen koncertjegyet!
Azon olvasóink között, akik helyesen válaszolják meg a 

nyereményjátékunk kérdését, koncertjegyet sorsolunk ki.

Melyik évben alakult az Omega együttes? 
Megfejtéseiket június 20-ig küldhetik a DELTA szerkesztősége, Ferencesek

utcája 22. 945 01 Komárno címre vagy a deltakn@gmail.com e-mail címre. 

Bővebb infó: www.omega50.sk  Jegyek a révkomáromi VMK-ban 
is vásárolhatók, info: +421 905 892 579.

JÁTÉK! • JÁTÉK!

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd: június 15-én Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter főszereplésével
Kövek a zsebben 19.30-22.00.  Pálinkakóstoló az Istenkúti Pálinkaház kínálásában.
Június 19. A „Vörös árnyalatok” című szovjet állandó kiállítás megnyitója 16.00 óra-
kor. A kiállítás segítségével a látogatók bepillanthatnak a szovjet hadsereg zárt és
titkos világába. Június 23-24. Határok - sétálószínházi előadás a MonoStory Erőd-
színházi Társulat előadásában. 15.00-18.00 Hol húzódik a határ a jó és a rossz kö-
zött, emberek és népek között? 
Fazekárium Bajcsy-Zsilinszky u. 18.: jú-
nius 16. 12.00-24.00 IV. Művészetek éj-
szakája. Információ: Fazekárium, 30/204-
6752, fazekarium@gmail.com, www.faze-
karium.com Kiállító művészek: Nagy Judit –
tűzzománc, Nagy Tivadar – fotók, Cseh Gá-
bor – fémszobrok, Bencsics Ákos – faze-
kas.
Programok: Agyagozás, korongozás. A Kő-
sziklás pincészet bora és a Pingvin étterem
pogácsája. 17.00 Petz Bálint gitározik, Kiss
Laci bűvészkedik.



1�BULVÁR

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Labdarúgó Eb Dánia–Portu-
gália mérkőzés, összefoglaló 12.01 Híradó, sport12.25 Rondó 13.25
Labdarúgó Eb Hollandia–Németország mérkőzés, összefoglaló 14.45
Angyali érintés 15.30 Balatoni nyár 16.40 Everwood 17.30 Labdarúgó
Eb Olaszország–Horvátország mérkőzés. Élő 20.00 Híradó 20.20 Idő-
járás 20.25 Labdarágó Eb. Spanyolország– Írország Élő 20.40 Kasz-
szasiker 22.50 Az ESTE 23.25 Labdarúgó Eb összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmek 9.25 Enid Blyton  9.55 A Nyereg Klub,
63. 10.20 Lizzie McGuire 10.45 Afrika 11.05 Magyar retro 12.01 Hírek
12.35 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.20 Zegzugos történetek
13.45 1100 év Európa közepén 14.15 2-s Retro  15.10 Európa pálya-
udvarai 15.40 MacGyver 16.30 Enid Blyton 16.55 A Nyereg Klub 17.20
Lizzie McGuire 17.45 Elit gimi 18.35 Rajzfilmek 19.05 Presszó 20.00
Híradó 20.20 Angyali érintés 21.05 Hogy volt?!... Darvas Iván  23.55
Winston Churchill. Am. tört. dok.film

7.00 Ecranul Nostru 7.35 A Szukidzsi halpiac 8.35 Határtalanul ma-
gyar 9.00 Közbeszéd  9.30 A szén 10.00 Család-barát 11.00 Pannon
expressz 11.30 Térkép 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.10
Szerelmes földrajz 15.40 Magyar elsők 16.00 Múmiarablók Ism.terj.
film 16.50 Linda18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd
19.05 Viszlát, elvtársak! 20.00 Fekete város 21.00 Hírek 21.00 Du-
nasport 21.15 És akkor a pasas...

9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV 12.35
Az ifjú Herkules 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Man-
hattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15 Nicsak, ki beszél!  23.10 Aktív 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Lebilincselő karácsony.
Am.vígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle
20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt  21.30 Anyád napja  23.35 Totál szí-
vás 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak 16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek 18.05 McLeod
lányai 19.05 San Francisco utcáin 20.00 NCIS  21.00 Poirot 23.00
Frank Riva 0.00 Kémvadászok 

14.15 Tökös csöves akcióban. Fr. vígjáték 15.55 Szédítően szőke. Am.
vígjáték 17.35 Pusztító szélvihar 19.20 A rettegés 12 napja. Am. thril-
ler 21.00 Túl mindenen 23.05 Elemi ösztön. Am. thriller

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás . 8.05 Gyilkos sorok  9.00 Nyomtalanul 9.50
Doktor House 10.45 Columbo 12.15 A dadus 13.10 A médium 14.05
Shark 15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.30 Jóbarátok 20.25
Doktor House 21.20 CSI: New York-i helyszínelők 22.05 CSI: A helyszí-
nelők 23.00 Nikita 23.50 Esküdt ellenségek

STV :1
8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek ítélve 11.10 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.45 Slávia Kávéház 14.20 Vad
angyal, 188. 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sport 16.30 Viha-
ros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc  18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 9. a
osztály 20.40 Családi vetélkedő 21.35 Doktor House 22.20 Éjszakai
hírek 22.40 Őrült szerelmesek  23.35 Szemtől szemben

STV :2
8.35 Óvodások műsora 8.50 Munkapiac 9.00 Nők klubja 10.20 Ma-
gyar magazin 10.45 Fókusz 11.25 A pilisi szlovákok között 11.55 Élő
körkép 12.20 Kulturális körkép 12.30 Folklórműsor 13.00 Ügyintézés
a hivatalokban 13.30 Rendőrségi magazin 13.55 Egyházi magazin
14.30 Emília Došeková színésznő jubileuma 15.00 Gyerek a házban
15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.25 Mese 17.30 Labdarúgó Eb
2012 Olaszország–Horvátország mérkőzés 20.10 Labdarúgó Eb 2012.
Spanyolország–Írország mérkőzés 22.45 A tudomány spektruma
23.10 Labdarúgó Eb

MARKÍZA
8.40 Két pasi – meg egy kicsi 9.00 Rex felügyelő  10.50 Felpörgetve.
13.00 Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30
Cobra 11 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Szerelem és büntetés.  19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 A farm 21.30 Rendelő
a rózsakertben 23.00 Éjszakai híradó 23.30 Hydra, a sziget szörnye. 

JOJ
7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00 C.S.I.:
Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont
22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 

9.00 Euro 2012. Ukrajna– Franciaország, összefoglaló 10.30 Múlt-
kor 11.00 Delta 11.30 Bevallott múlt, 1. 12.01 Hírek 12.05 „…legyen
tsuda…” A megújuló Esterházy- kastély 12.35 Tetőtől talpig 13.05
Labdarúgó Eb Svédroszág–Anglia 14.50 Doc Martin 15.45 A világ ma-
dárszemmel 16.40 Bevallott múlt,  17.15 Bűn és büntetlenség. Magy.
dok.film 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Labdarúgó Eb Görögország– Oroszor-
szág vagy Csehország– Lengyelország mérkőzés. Élő 22.50 Labda-
rúgó Eb Görögország– Oroszország vagy Csehország–Lengyel-
ország mérkőzés, felv.

6.45 Rajzfilmsorozatok 9.25 Enid Blyton  9.50 Nyereg Klub 10.15 Liz-
zie McGuire 10.40 Lovastúra 11.05 „Érték! Értem!?“ 12.02 Szerelmes
földrajz 12.55 Magyarország története 13.20 A koppányi aga testa-
mentuma 14.50 Rajzfilmek 15.15 Buli a téren! 15.55 Az öreg bánya
titka 16.25 A szeleburdi család 17.40 Öveges 17.50 A hangyák min-
dent tudnak 18.00 Mi csoda 18.30 Tinga Tinga meséi 18.40 Gero-
nimo Stilton19.05 Presszó, 12/6. 20.00 Híradó, sport 20.35
Rózsadomb  22.15 Melissa és Joey 22.35 Waczak Szálló II. 

6.45 Képzelt beteg  9.05 Daktari 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezé-
ben 11.00 Új nemzedék 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.10 Lyuka-
sóra 12.40 Mindennapi hősök 13.05 Heuréka! Megtaláltam! 13.35
Sírjaik hol domborulnak 14.00 Talpalatnyi zöld 14.30 Pannon exp-
ressz Szeged 15.00 Akrobatikus Rock and Roll Páros Országos Baj-
nokság - Budapest - 2011 15.55 Nagy Imre (1896-1958) 16.15 A
máltai sólyom  18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Hogy volt?!
19.30 Mansfeld  21.35 Kultikon + 22.35 Jelenetek egy házasságból 

6.25 TV2-matiné 10.25 Egyik kutya, másik nem! 10.55 Babavilág 11.25
9 hónap 11.55 Duval és Moretti  12.55 TopSpeed 13.25 AutóGuru
13.55 Sheena, a dzsungel királynője, 8. 14.55 Bűbájos boszorkák 15.55
Rejtélyek kalandorai 16.55 Sas-Kabaré 17.55 Nagy takarítás 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív extra 19.35 Karate kölyök  22.10 A detonátor. 

7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya. 10.25 Asztro-show
11.20 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Édes drága titkaink  13.35
Lost – Eltűntek  14.40 Chuck 15.40 Agymenők 16.35 Tomboló vihar
18.30 Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dennis, a komisz ismét pi-
masz.  21.00 A dzsentlemanus  23.15 Lány a vízben Am. thriller

STORY TV
7.15 Anne, 18. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.45 Alpesi Klinika
15.30 Rex felügyelő. 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 11. 17.30 Las-
sie., 41. 18.00 Folytassa, forradalmár! 19.55 A keresztapus.  21.50
Cselszövés a négyzeten. Fr. vígjáték 0.00 Autogram

12.50 Az angyalok is esznek babot 15.10 Az arany bűvöletében. 17.15
Szeretném, ha szeretnél 19.15 Magas szőke férfi felemás cipőben
21.00 A bakancslista

VIASAT
8.45 Zsírégetők 9.40 Főzz élőben Gordon Ramsayvel, 7. 10.45 Co-
lumbo 12.15 Kisvárosi hullócsillag. 13.55 Lucky Luke: A kísértetvonat
14.55 Candleford-i kisaszszonyok. 16.50 Aranyoskám 19.00 Én és a
hercegem 2 21.00 Fészkes fenevadak 22.50 Veszett a világ 

STV :1
7.40 Pinocchio. Jap. anim. film 8.05 Fidlibum meséi 8.35 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 9.05 Találd ki, ki hívott meg 9.35 Családi vetélkedő
10.30 Az egyetlen 12.30 9. a osztály.13.05 Autószalon 14.00 A sze-
relem korszakai. 15.45 Semmit a szemnek 17.30 Építs házat, ültess
fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45
Időjárás  20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Coco Chanel
23.00 Sporthírek 23.10 The Broters Bloom – Szélhámos fivérek. 

STV :2
10.30 Görög katolikus szent liturgia 13.00 Tizenkettő után öt perc-
cel.13.50 Húszéves az Art Film Fest  14.20 Tudomány és technika 15.00
Ügyintézés a hivatalokban 15.25 Válogatás Juraj Kukura televíziós
munkáiból 16.40 Kapura 17.25 Farmergazdaságok 17.40 Tesztmaga-
zin 17.55 Úton. Málta 18.30 Esti mese 18.45 Sütés, főzés 19.00 Híradó
19.53 Japán mozaik 20.10 Labdarúgó Eb 2012. Görögország–Orosz-
ország mérkőzés 22.50 Ivan Sokol 23.20 Labdarúgó Eb 2012 – össze-
foglaló 23.45 Labdarúgó Eb 2012. Csehország– Lengyelország, felv.

MARKÍZA
7.15 Halhatatlan nagynéni.  9.10 Mátrix 12.05 A nagy zsozsó 13.45
Aranygyerek. Am. kalandvígjáték 15.40 Vigyázz, kész, szörf! 17.25
Hírek 17.30 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 18.20 Hírek 18.25
A társadalom krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-
20.15 A farm 22.50 A belső ember 

JOJ
7.00 Rajzfilmsorozatok 9.10 Kutyaütő örökösök  11.15 A tét az életed
Am. akciófilm 13.05 Botrányos pomponlányok Am. film  15.00 A kincs
nyomába  17.00 Gyilkos társak Kanad. thriller 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.59 Sporthírek 20.20 Street Fighter: Chubn Lilegendája
22.25 A spanom csaja 

6.55 Balatoni nyár 9.10 A sokszínű vallás 9.25 Metodista magazin
9.50 Unitárius műsor 9.55 Reformáció és a nők 10.25 Katolikus
krónika 11.00 Római katolikus szentmise 12.01 Hírek 12.05 Út Lon-
donba... 12.35 Labdarúgó Eb Görögország– Oroszország mérkő-
zés, ism. 14.15 Labdarúgó Eb Csehország–Lengyelország, ism.
15.55 Labdarúgó Eb összefoglaló 16.30 Molly és Mopsz Osztr. té-
véfilmsor. 18.00 Rex Rómában XII. 8. 18.50 A Lényeg 19.30 Hír-
adó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Labdarúgó Eb.
Portugália– Hollandia vagy Dánia–Németország mérkőzés. Élő
22.50 Labdarúgó Eb. Portugália– Hollandia vagy Dánia–Német-
ország mérkőzés, felv.

8.55 A szeleburdi család. Magy. film 10.10 Gyerekeknek 11.05 Az
öreg bánya titka. Tévésor., 5/2. 11.35 Öveges 33, 20/4. 11.45 A
hangyák mindent tudnak, 10/6. 12.05 A sokszínű vallás 12.20 Me-
todista magazin 12.45 Unitárius ifjúsági műsor 12.55 Reformáció
és a nők 13.20 Katolikus krónika 13.55 Római katolikus szentmise
15.05 Az aranyrózsa barlangja 2. Ol. mesefilm, 2/2. 16.35 Nagyon
zene válogatás 17.35 P@dtársat keresünk, 11/10. 18.30 Tinga
Tinga mesék 18.40 Geronimo Stilton II., 17/11. 19.05 Presszó,
12/7. 20.00 Híradó, sport 20.35 Doc Martin I., 6/2. 21.25 Hajsza.
Am. thriller 22.55 Rózsadomb Magy. film

6.25 Hol volt, hol nem volt. Illyés Gyula: A loncsos medve 6.40
Cseresznyéskert Magyar tévéfi lm 8.50 Magyar elsők 9.10 Más-
félmillió lépés Magyarországon 10.00 Isten kezében Gyimesi Kál-
vária 11.00 Önkéntesek 11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.15 Élő
népzene 12.40 Akadálytalanul 13.10 Csellengők. 13.40 Határtala-
nul magyar 14.15 Arcélek 14.40 Hazajáró 15.15 A Zebegényiek
16.35 Pénz áll a házhoz. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Önök kérték 19.30 Gázláng.  21.30 Dunasport 21.45 A mintaférj
23.20 Napozz Holddal 

6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matiné 9.05 Nagy Vagy! 10.00
EgészségMánia 10.30 Talpig nő  11.00 Kalandjárat (ism.) 11.30 Bor-
kultusz 12.00 Stahl konyhája 12.30 Több mint TestŐr 13.00 A ki-
választott – Az amerikailátnok 14.00 Monk 15.00 Bűbájos
boszorkák  16.00 Karate kölyök 18.30 Tények  19.00 Napló 20.05
Titkok könyvtára  22.00 Árnyék nélkül 2.  23.45 Elit egység. 

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsu-
tas 12.10 Tuti gimi  13.15 Gossip Girl 14.15 Dennis, a komisz ismét
pimasz. Am. vígjáték (ism.) 15.45 Több, mint sport Am. film 18.30
Híradó 19.00 Cobra 20.00 Miről álmodik a lány?  22.00 Egy ágy-
ban az ellenséggel Am. thriller

STORY TV
8.00 Dallas, 229–232. 13.00 Autogram 13.45 Miss Marple 15.30
Rex felügyelő 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 12. 17.30 Lassie,
42. 18.00 A bálnák titka 19.55 Poirot: A harmadik lány.  21.50 A
betolakodó 

12.10 Idegroncs derbi.13.50 Folytassa, Jack. 15.35 A bakancslista.
17.20 Porontyjárat. 19.05 Táncoló talpak 21.00 Az aranyszirmok
átka.  23.10 Azumi

VIASAT
7.35 Columbo: Halálos lelkiállapot  9.05 Véznák kontra dagik 10.00
EgészségŐr! 25. 10.30 Anya, csak egy van!, 9. 11.00 Szex és New
York light 12.00 A nagy házalakítás 13.45 Babe.  15.25 A vörös
Pimpernel 17.20 Fészkes fenevadak 19.10 Négy esküvő  20.00 CSI:
Miami helyszínelők  20.55 A célszemély 21.50 Kutyaütők 23.25 A
szerelem ideje 

STV :1
7.20 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.40 Sportvetélkedő gye-
rekeknek 9.15 A rejtelmes sziget 10.10 Ushuaia IV. 11.00 Szlovákia
képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő.
Vita 13.00 Agatha Christie 14.45 Filmmúzeum Szent Erzsébet tér
Szlov. film 16.15 Tajvani barangoló 16.40 Postaláda  17.45 Irány a
kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás 20.10 Lab-
darúgó Eb. Dánia–Németország. Élő 22.45 Sport 22.55 Agatha
Christie

STV :2
10.20 Éjszaka az archívumban (ism.) 11.20 Szlovák népmesék
11.50 Az öreg és a cár Mesejáték 13.05 Egyházi magazin 13.50
Východná-i Folklórfesztivál 2008 14.50 Família. Magazin 15.15 Őr-
angyalok 15.45 Strandard táncok országos bajnoksága – 2012
16.50 Ennivaló nagynéni 18.00 Ószláv kulturális központok 18.30
Mese 18.45 Az animáció csodálatos világa 19.00 Híradó 19.40 Kul-
turális körkép 19.53 Japán mozaik 20.10 Labdarúgó-vb 2012. Por-
tugália–Hollandia mérkőzés 22.50 Művészet 2012 23.20
Labdarúgó-vb 2012 – összefoglaló

MARKÍZA
8.15 Vigyázz, kész, szörf! Am. anim. akcióvígjáték 9.55 Jóbarátok
10.50 Szupercsajok akcióban, 22/19. 11.45 Pretty Little Liars. Am.
sor., 22/8. 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva.
13.25 Sóhivatal Polgárjogi ügyek 14.05 Megszállottság Kanad.
thriller 15.45 Hírek 15.50 Trója.  19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Időjárás-jelentés 20.15 Alkonyat – Újhold Am. vámpírfilm

JOJ
7.25 A kincs nyomában 9.20 Street Fighter: Chubn Lilegendája
11.20 Egy csodálatos család 13.15 Nora Roberts: Északi fény 15.15
Biztosítási csalás Holl.–arg. thriller 17.15 Topsztár 18.20 Lakáskul-
túra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Sivatag virága
23.10 Álmatlanság

Csütörtök, június 14 szombat, június 1� vasárnap, június 1�

Aranyoskám • 16.50 • Viasat 3
Michael Dorsey (Dustin Hoffman)
színésznek nehezére esik megke-
resni a lakbérre valót. Ám egy nap
meghallgatásra mehet egy menő té-
vésorozat egyik szerepére. Csak egy
a bökkenő: középkorú nőt keresnek.

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Labdarúgó Eb Olaszország–
Horvátország, összefoglaló 12.01 Híradó 12.25 P’amende. Roma kul-
túra 12.55 Esély 13.25 Labdarúgó Eb Spanyolország–Írország,
összefoglaló 14.55 Angyali érintés 15.45 Balatoni nyár 16.40 Ever-
wood 17.30 Labdarúgó Eb 2012 Ukrajna–Franciaország mérkőzés
20.00 Híradó este 20.20 Időjárás 20.25 Labdarúgó Eb 2012. Svéd-
ország–Anglia. Élő 22.50 Az ESTE 23.25 EURO 2012 – összefoglaló

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmek 9.25 Enid Blyton 9.55 A Nyereg Klub,
64. 10.20 Lizzie McGuire 10.45 Afrika 11.00 Magyar bulizene 12.01
Hírek 12.25 A múzsa csókja 12.45 Hogy volt?!... 14.30 A nagy éksze-
rész 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton  16.55 A Nyereg Klub 17.20
Lizzie McGuire 17.45 Elit gimi 18.35 Rajzfilmek 19.05 Presszó 20.00
Híradó 20.20 Angyali érintés 21.05 Telepódium 22.15 Motorsport
22.40 Végig az úton Am. filmdráma

7.35 Tejjel folyó Kánaán Magyar dok.film 8.30 Híradó 8.35 Sírjaik hol
domborulnak  9.05 Közbeszéd 9.30 A szén 10.00 Család-barát válo-
gatás 11.00 Csellengők11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.20 Kívánság-
kosár 14.15 Önök kérték 15.10 Hagyaték 15.40 Arcélek 16.15 Ízőrzők
16.50 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05
Viszlát, elvtársak! 20.00 Ménes élet 20.55 Hírek 21.00 Dunasport
21.15 Beszterce ostroma  22.35 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House
16.20 Csoda Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.15 Arany-
gyermek 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.30 A nagy hajsza  16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10 Castle 20.10 Fókusz 20.55
Barátok közt  21.30 CSI: Miami helyszínelők  22.35 Gyilkos elmék   

STORY TV
13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok 15.05 Kojak  16.05 Pet-
rocelli 17.05 Megkövült szívek 18.05 McLeod lányai  19.05 San Fran-
cisco utcáin 20.00 Poirotnovellák 21.00 Született feleségek 23.00
Doktor Addison

13.35 Pénz áll a házhoz. Am.– ném. vígjáték 15.20 Lucky luke és a
Daltonok 16.55 A tuti balhé. Am. film 18.55 Az arany bűvöletében.
21.00 Kelly hősei.  23.40 Különös kegyetlenséggel

VIASAT
7.10 A nagy házalakítás  8.00 Gyilkos sorok 8.55 Nyomtalanul  9.50
Doktor House 10.45 Columbo: Halálos lelkiállapot 12.15 A dadus  13.10
A médium 14.05 Shark15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők16.50
Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.25 Jóbarátok 20.25 Doktor
House 21.20 Levelek Júliának 23.20 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Irány a kert! 8.10 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Amynek
ítélve 11.05 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv 14.15 Vad angyal  15.05
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek
20.10 Labdarúgó Eb 2012 Svédország–Anglia 22.45 Éjszakai hírek
23.00 Sporthíradó 23.10 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló

STV :2

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Romamagazin 10.55
Fókusz – jog 11.30 Szlovákok Biharban 12.00 Élő körkép 12.30 Kul-
turális körkép 12.35 Örökzöld melódiák 13.15 Idősebbek klubja 13.45
Integrálj! 14.15 Gyógyászat 15.10 Fogok még látni? 15.50 Munkapiac
15.58 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Ökológiai magazin 17.25
Mese 17.30 Labdarúgó Eb 2012. Ukrajna–Franciaország mérkőzés
20.00 Bolygónk I.  20.55 Família 21.30 Kommentárok 21.55 Húszéves
az Art Film Fest 22.20 Az álom tudománya. Fr. vígjáték

MARKÍZA
8.40 Két pasi – meg egy kicsi III., 24/21. 9.00 Rex felügyelő VII. Ném.
krimi, 13/13. 9.55 Rex felügyelő VIII. Ném. krimi, 17/11. 10.55 Con-
fession Am. thriller 12.45 Hírek 12.50 Sue Thomas: FBI III. Kanad.-am.
krimisor., 13/4. 13.50 Egyről a kettőre IV. Am. sorozat, 24/1. 14.20
A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi III., 24/22. 15.55 Hírek 16.00
NCIS VII. Am. sorozat, 24/11. 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó
18.00 Szerelem és büntetés, 124/15. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás-jelentés 20.15 A farm 21.20 Nyerő páros Am. akciófilm
23.10 Testvérbosszú 

JOJ
7.55 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek  10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont  14.00 C.S.I.:
Las Vegas-i helyszínelők  15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Botrányos pomponlányok Am. film
22.15 Éden Hotel 23.15 Éjszaka a paradicsomban. Talkshow

péntEk, június 1�

A nagy hajsza • 14.30 • rTl KlUB

A vér szava szólal meg és egy régi ba-
rátságot tesznek próbára, mikor két ba-
rát - a törvény embere és egy volt ban-
dita - összefog, hogy elkapják a volt bű-
nöző rossz útra tévedt fiát.

Az sokat tapasztalt filmrendező
megpróbálja eladni ötleteit a fi-
atal stúdióvezetőnek. Az ötle-
tek egy része a rendező sze-
mélyes emlékein alapszik, de
van közte modern művészfilm
és sci-fi paródia is.

És akkor a pasas... • 21.20 •DUnA tv

Száraz Dénes alakítja a Jóban-rosszban sorozatban Tamás atyát,
a népszerű papot, aki pár héttel ezelőtt villámcsapás áldozata

lett. A nézők állítólag visszakövetelték a népszerű figurát, ezért a so-
rozatban példátlan módon tartottak egy Tamás atya emléknapot,
mintha csak valami régen feloszlott zenekarról lenne szó. A TV2 a
rajongói nyomásra újraszerződtetné Szárazt, aki viszont nem evett
meszet, és a pletykák szerint 20 %-os fizetésemelésért hajlandó
csak feltámadni. A műsor producere nem is erősítette meg, de nem
is cáfolta a fizetésemelésről szóló pletykákat, az viszont tuti, hogy a
pap visszatér. Azt még nem tudják hogyan, hiszen elég egyértel-
műen meghalt a sorozatban.

AHunger Games szereplője május 31-én megkérte szin-
tén híres barátnője kezét egy 3,5 karátos gyémánt-

gyűrű kíséretében, és a 19 éves celeb természetesen
igent is mondott. Miley Cyrus persze nagyon boldog és na-
gyon bizakodó a közös élettel kapcsolatban. „Az élet olyan
csodaszép” – osztotta meg a Twitteren. Cyrus már márci-
usban egy igen feltűnő ékszerrel borzolta a kedélyeket, de
akkor lázasan tagadták, hogy esküvőre készülődnének. A
fiatal pár románca egyébként nem volt zökkenőmentes,
ugyanis többször is szakítottak, de végül mindig sikerült ki-
békülniük.

72 éves korában elhunyt Kathryn Joosten amerikai színésznő,
akit leginkább a Született feleségek című tv-filmsorozatból is-
mernek a nézők. Joosten 11 éve küzdött tüdőrákkal, Los Ange-
les-i otthonában szombaton érte a halál. Érdekesség, hogy so-
rozatbeli karaktere, Karen McClunskey is rákbetegségben és ott-
honában hunyt el, amikor nyolc évad után idén májusban a tv-
sorozat véget ért. Az amerikai televíziózás legrangosabb díjával
2005-ben és 2008-ban tüntették ki a minden lében kanál, mégis
mindenki által szeretett szomszédasszony megformálásáért a
Született feleségekben. Joosten már elmúlt 40 éves, amikor
színészi pályára lépett. Előtte sokáig ápolónőként dolgozott egy
pszichiátrián.

Tamás atya fizetésemelésért támadhat fel 

liam Hemsworth eljegyezte
Miley Cyrust 

elhunyt a 
Született feleségek sztárja

Megalakulásának ötvenedik évfordulója alkal-
mából július közepén vaskos könyv jelenik meg

a Rolling Stones zenekarról; a The Rolling Stones:
50 című kötet magyar fordítása egy időben kerül a
boltokba az eredeti brit kiadvánnyal. 

Mint írták, a könyv illusztrálásához a napilapok kö-
zül a leggazdagabb Rolling Stones-fotógyűjte-
ménnyel rendelkező Daily Mirror megnyitotta archí-
vumát: a fényképek többsége soha nem jelent meg
korábban. A fotók nem a megszokott módon mu-
tatják be a zenekar ötvenéves történetét, az öné-
letrajz a zenekar által válogatott és saját szavaikkal
kommentált képekből áll. A kötetben szerepelnek
többek között Gered Mankowitz, Jean-Marie Périer,
a magyar származású Dezo Hoffman, Michael Co-
oper, Terry O'Neill, Bent Rej és Philip Townsend fo-
tói. Utóbbi készítette 1962-ben az első felvételeket
a zenekarról. A zenekar csaknem fél évszázados
eddigi pályafutása során élő legendává vált, rend-
szeresen milliós lemezeladásokat produkált, és min-
den jelentős szakmai és közönségdíjat besöpört.

Magyarul is megjelenik a jubileumi
rolling Stones-könyv
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Keszthelyi Kilométerek.
Ezen a néven rendez-

ték meg a maratoni és fél-
maratoni versenyeket az
ismert üdülőhelyen. A fu-
tók mellett handbike-os és
kerekes-székes verseny-
zők is nevezhettek a ver-
senybe. 

Régiónkat a klasszikus
maratoni távon három ver-
senyző képviselte, a duna-
mocsi Kele Géza, az ógyal-
lai Nagy Zoltán és a duna-
szerdahelyi Bögi Sándor.
Kele Géza 3:52 idővel nyerte
a „régiós versenyt”, és a
végső 14. helyen ért célba.
Neves távfutónknak ez volt
sorrendben a 91-ik sikeres
maratonija, és nagy valószí-
nűséggel még ebben az év-
ben feliratkozhat a 100 ma-
ratonit teljesítők listájára.

Nagy Zoltán 4:14, míg Bögi
Sándor 3:59 időt teljesített. 

A hölgyek versenyében a
búcsi Szabó Tímea men-
tette régiónk becsületét, aki
a félmaratonit két óra alatt

teljesítette. Tímea verseny-
ről versenyre bizonyítja,
hogy munka mellett is lehet
rendszeresen edzeni, és be-
csületesen készülni a verse-
nyekre. 

Vízimotorozás

Kajak -Kenu

Kézilabda

Atlétika

SPORT 

Bazinský átvette a vezetést

Komárom Város
Nagydíja
Ezen a hétvégén, immár 54. alkalommal rendezi meg

a Vág, vasúti híd melletti szakaszán Komárom Város
Nagydíját a Komáromi Kajak - Kenu Klub. Mint minden
évben, most is óriási érdeklődés előzi meg a magas
színvonalú versenyeket úgy a versenyzők, mint a kö-
zönség részéről. A kétnapos versenysorozat egyben az
ifjúsági Szlovák Kupájának 4-ik, illetve a veteránok Szlo-
vák Kupájának 3. fordulója is lesz egyben. 

A sportág szerelmesei személyesen is találkozhatnak több
olyan kajakos egyéniséggel, akik részt vesznek az idei Lon-
doni Nyári Olimpiai Játékokon. 

Időpont: 2012. június 16. – 17. (szombat – vasárnap)   
Az első versenyeket szombaton 10 órakor indítják útjára a

versenybírók. 

Eredmények:

OSy 400 – 
1. Mirko Bazinský (Kormorán)
2. Peter Štefanovič (Kormorán)
3. Szép Csaba (Lodiar)

Két forduló után, az országos
bajnokságban Mirko Bazinský
vezet Szép Csaba és Peter Šte-
fanovič előtt.

Az 0-350 kategória világbaj-
noki futamában, ifj. Szabó Já-
nos a 12. helyen ért célba 19
versenyző közül.

A veterán FV-500 verseny
végeredménye:
1. Emil Jung (Malacky)
2. id. Sarkady Sándor (Lodiar)
3. Anna Galdavská (Csehország)
4. ifj. Sarkady Sándor (Lodiar)
5. id. Szabó János (Lodiar)

Hétvégi focimenü

FELNŐTTEK
2012. június 15. (péntek) 17.30 órakor: Nagysziget –
Tany (Területi Bajnokság II. osztály – újrajátszott mérkőzés
GÚTÁN)   2012. június 17. (vasárnap) 17 órakor: Nagy-
megyer – Gúta (IV. liga), Naszvad – Zselíz, Ógyalla – Ko-
zárovce, Marcelháza – Bánov, Ímely – Zsitvabesenyő (V.
liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Lég (V. liga
– Déli csoport), FK Activ – Madar, Izsa – Lakszakállas, Pat
– Gúta „B”, Bátorkeszi – Šrobárová, Nemesócsa – Perbete,
Dulovce – Búcs, Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava, Ke-
szegfalva – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság).

Ligásaink idegenben: Galánta – KFC (Régióbajnokság),
Újlót – Ekel (IV. liga), Tolmács – Hetény, Tardoskedd –
Szentpéter (V. liga – Keleti csoport).

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. június 16. (szombat) 17 órakor: Madar – Tany, Du-
lovce – Lakszakállas, Őrsújfalu – Nemesócsa, Hetény –
szabadnapos lesz. A Keszegfalva – Perbete találkozót áp-
rilis 14-én játszották.

A tavalyi 53. évfolyamon az időjárás sem kedvezett nagyon,
ennek ellenére, nagyon sokan látogattak el a komáromi
csónakházhoz

Remek képviselet a Keszthelyi Maratonon

Balról jobbra Nagy Zoltán, Kele Géza és Bögi Sándor a
keszthelyi verseny után

Nagyon kellemes látvány a győ-
zelmi dobogó, amelyen csak ko-
máromi versenyzőknek jutott
hely. Balról jobbra Peter Štefa-
novič, Mirko Bazinský és Szép
Csaba

Acsehországi Jedovnicében bonyolították le a Szlovák Bajnokság második fordu-
lóját az OSy-400 kategóriában. Ahogy az eredmények mutatják, ebben a kategó-

riában vitathatatlan a komáromi hegemónia, hiszen a dobogóra kizárólag a két ko-
máromi klub versenyzői állhattak fel. A jedovnicei víziparádén az 0-350 kategória vi-
lágbajnoki futamát is megrendezték, és ebben a kategóriában is volt komáromi kép-
viselet, ifj. Szabó János, a Lodiar versenyzőjének személyében. 



RÉGIÓBAJNOKSÁG
KFC – Bős 3:0 (1:0), Mészáros 2,

Szórád
Főleg a második félidőben volt jó

az iram, bár meg kell mondani, hogy
a vendégek szinte semmilyen ellen-

állást nem tanúsítottak. Hosszú per-
cek teltek el, míg néha-néha tiszte-
letüket tették a hazaiak térfelén, de
igazából akkor sem jelentettek ve-
szélyt a hazai kapura. A lilák játék-
kedve azonban semmiképpen nem

SSPPOORRTT  2012. június 11.2 3
Labdarúgás IV. LIGA

1. Okoličná 29 20 4 5 64:28 64
2. Neded 29 18 4 7 51:39 58
3. Šurany 29 17 4 8 64:29 55
4. Veľký Meder 29 16 3 10 49:38 51
5. ČFK Nitra 29 14 4 11 45:44 46
6. Vrakúň 29 14 2 13 60:38 44
7. Nový Život 29 13 5 11 54:43 44
8. Kolárovo 29 12 8 9 45:37 44
9. Dvory n/Ž. 29 11 8 10 56:56 41

10. Sládkovičovo 29 11 7 11 58:45 40
11. Štúrovo 29 12 4 13 46:54 40
12. Váhovce 29 10 4 15 60:72 34
13. ViOn „B“ 29 10 4 15 51:65 34
14. Veľké Lovce 29 9 6 14 50:68 33
15. Šahy 29 6 1 22 36:81 19
16. Horná Kráľová 29 3 4 22 30:82 13

V. LIGA
1. Želiezovce 29 20 2 7 72:29 62
2. Imeľ 29 17 4 8 81:48 55
3. Hont.Vrbica 29 15 7 7 51:25 52
4. Nesvady 29 15 4 10 60:46 49
5. Čaka 29 14 7 8 52:43 49
6. Kalná n/Hr. 29 12 7 10 44:33 43
7. Bešeňov 29 13 4 12 51:46 43
8. Bánov 29 13 3 13 43:41 42
9. Komjatice 29 13 3 13 51:50 42

10. Marcelová 29 11 7 11 52:38 40
11. Tvrdošovce 29 12 4 13 49:40 40
12. Kozárovce 29 11 6 12 50:53 39
13. Hurbanovo 29 8 8 13 35:59 32
14. Svätý Peter 29 9 2 18 40:85 29
15. Tlmače 29 7 3 19 29:64 24
16. Chotín 29 6 1 22 39:99 19

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 27 20 5 2 87:37 65
2. Keszegfalva 27 19 5 3 66:31 62
3. Perbete 26 17 3 6 72:36 54
4. Bátorkeszi 26 17 2 7 65:27 53
5. Šrobárová 26 14 3 9 63:41 45
6. Izsa 27 13 3 11 57:42 42
7. Dulovce 26 11 3 12 56:46 36
8. Búcs 26 11 3 12 62:53 36
9. Madar 26 9 4 13 45:57 31

10. Lakszakállas 26 9 2 15 45:83 29
11. Gúta „B“ 27 7 7 13 64:62 28
12. FK Activ 26 8 3 15 57:78 27
13. Nemesócsa 26 6 4 16 35:89 22
14. Pat 26 5 3 18 35:73 18
15. Vágfüzes/Kava 26 5 2 19 26:80 17
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Dunamocs 24 21 0 3 101:29 63
2. Tany 23 20 2 1 85:12 62
3. Marcelháza „B“ 24 19 1 4 116:34 58
4. Őrsújfalu 24 11 7 6 44:28 40
5. Nagykeszi 24 12 2 10 56:38 38
6. Bogya/Gellér 24 11 4 9 60:56 37
7. Nagysziget 23 11 4 8 38:46 37
8. Martos 24 9 2 13 43:57 29
9. Csicsó 24 9 2 13 46:74 29

10. Bogyarét 24 7 2 15 46:74 23
11. Dunaradvány 24 5 4 15 44:64 19
12. Megyercs 24 2 3 19 18:99 9
13. Ifjúságfalva 24 0 3 21 13:99 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjÚSÁGIAK
1. Nemesócsa 21 14 1 6 80:37 43
2. Hetény 23 13 0 10 69:49 39
3. Tany 21 11 2 8 52:43 35
4. Dulovce 21 11 2 8 54:63 35
5. Perbete 22 10 2 10 66:65 32
6. Lakszakállas 22 9 3 10 50:45 30
7. Keszegfalva 24 9 3 12 70:75 30
8. Őrsújfalu 22 9 2 11 64:53 29
9. Madar 22 5 1 16 47:122 16

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 18 15 2 1 78:13 47
2. Cs.-aranyos 18 12 3 3 98:46 39
3. Madar 18 12 2 4 83:23 38
4. Naszvad 18 8 3 7 62:26 27
5. Ímely 18 8 3 7 49:42 27
6. Perbete 18 7 2 9 64:69 23
7. Nemesócsa 18 6 3 9 26:53 21
8. Hetény/Őrsújfalu 18 6 1 11 28:64 19
9. Tany 18 5 1 12 35:59 16

10. Keszegfalva 18 1 0 17 21:149 3

Búcs – Csallóközaranyos 2:2
(1:1), Zsidek, Sánta – Jandás, Be-
recz

Több mint 200 néző volt kíváncsi
erre a találkozóra, és akik elmen-
tek, azok nem bánták meg. Az V.
liga színvonalát is megütő mérkő-
zésen a hazaiak szereztek vezetést,
de Jandás exportból visszamaradt
gólja jó 20 méterről visszaadta a
vendégek reményeit. Igaz, Sánta
újra vezetést szerzett a hazaiaknak,
de Berecz egyenlíteni tudott. A mér-
kőzés utáni fantasztikus hangulat-
ban a két szurkolótábor együtt ün-
nepelt, ami szép színfoltja volt nem-
csak ennek a mérkőzésnek, de az
egész bajnokságnak egyaránt. 

Perbete – Dulovce 6:1 (2:0), Csi-
csó 2, Čerešník O., Lakatos M., Bó-
dis, Izsák – Otyepka 

A hazai csapat igazi örömfocival
örvendeztette meg szurkolóit,
amelyhez a vendégeknek csak any-
nyiban volt közük, hogy ott voltak a
pályán…

Šrobárová – Nemesócsa 8:1
(5:0), Cabada 4, Sýkora 2, Čepela,
Zmeček (11 m) – Csizmadia

A találkozó első percének végén
már 2:0 volt az eredmény. Egy pilla-
natig sem volt kétséges a végered-
mény. Sajnos, a nemesócsaiaknak
ennyire futotta erejükből. A hazai

csapatnak futotta volna többre is,
de sok helyzetet elkomolytalankod-
tak.

Lakszakállas – Pat 3:1 (2:0), In -
czédi T. 2, Simonics – Lakatos 

Bár küzdős, de színvonalában
nem túl magas mérkőzésen mindkét
csapat dolgozott ki helyzeteket, a
vendégek talán valamivel többet. Ők
azonban „körbelőtték” a kaput, de a
hálóba csak egyszer sikerült beta-
lálniuk. Mindezek ellenére, a mér-
kőzés gyeplőjét a hazaiak tartották
kézben, így győzelmük megérde-
melt. 

FK Activ – Izsa 3:9 (3:4), Csonka
2, Hronec – Smolka, Vörös és Or-
szágh R. 2-2, Petrík, Zachar, Hege-
dűs T. 

A találkozó 30. percében még a
hazaiak vezettek 2:0 arányban, de
egy perc múlva már 2:2 volt az ered-
mény. Aztán a hazaiak ismét vezet-
tek, de két percen belül a vendégek
3:4-re fordítottak. A második félidő
eleje még ugyan kínált egy kis lehe-
tőséget a hazaiaknak, de aztán tel-
jes mértékben kidomborodott a ven-
dégek nagyobb tudása és ereje. A
mérkőzés utolsó percei már az izsai
focioktatás jegyében zajlottak. 

Gúta „B” – Bátorkeszi 0:4 (0:1),
Paulík, Barton, Németh, Cséplő T.

Sokáig nem úgy nézett ki, hogy

ilyen arányban diadalmaskodnak a
vendégek. A második félidő elején
aztán a hazaiak büntetőt vétettek, és
ez rányomta bélyegét a folytatásra.
És még valami. Az utolsó félórában,
amikor a gólok zöme esett, a gyenge
erőnléttel rendelkező hazaiak már
csak vonszolták magukat a pályán…  

Madar – szabadnapos volt.

TERüLETI BAJNOKSÁG – II. OSZTÁLy 
Ifjúságfalva – Dunaradvány 0:6

(0:2), Balogh T. 3, Vörös, Komlósi,
Hegedűs 

Martos – Nagysziget 0:3 (0:2),
Rohoška, Sladký, Őszi

Tany – Bogya/Gellér 3:1 (2:0),
Patócs L., Polák. Kollár – Vass 

Őrsújfalu – Megyercs 4:1 (3:1),
Döme 2, Bakos, Butora – Kovács 

Nagykeszi – Dunamocs 0:1
(0:1), Pálik 

Csicsó – Bogyarét 2:1 (1:1), Klá-
nik, Erdős (11 m) – Varga 

Marcelháza „B” – szabadnapos
volt.  

TERüLETI BAJNOKSÁG 
– IFJÚSÁGIAK 

Keszegfalva – Dulovce 1:3 (0:2),
Kováč – Molnár, Kelko, Maťko

Perbete – Madar 6:7 (2:3), Tor-
nóczy D. 4, Geleta Á., Szekeres –
Varga 3, Répás 2, Sebők, Czékus 

Nemesócsa – Hetény 5:1 (2:0)
Hazai gólok: Hipp 3, Molnár 2

Őrsújfalu, Lakszakállas és Tany
– szabadnaposak voltak. 

TERüLETI BAJNOKSÁG 
– DIÁKOK 

Keszegfalva – Ímely 3:8 (1:3),
Rafael J. 2 (1-11 m), Rafael R. –
Boros 3, Gogola M. 2, Gogola R.,
Urbánek, Fekete 

Perbete – Madar 1:4 (0:2), Mol-
nár – Sebők 2, Fekete, Paló 

Tany – Naszvad 0:4 (0:0), Ham-
rák 3, Szabó N.

Lakszakállas – Csallóközara-
nyos 11:2 (3:0), Stanko 6, Végh 2,
Kovács, Macejko, Császár – Mol-
nár, Zsemlye

Hetény/Őrsújfalu és Nemesó-
csa – szabadnaposak voltak. 

Az elmúlt hétvégén Ekel felé irányult régiónk szurkolóinak tekin-
tete. Az már ugyan egy héttel korábban eldőlt, hogy az új idényben
már a Régióbajnokságban kezdi gyűjteni a bajnoki pontokat a Graj-
cár legénység, de az ilyen felejthetetlen eseményt mégiscsak hazai
pályán, hazai szurkolók előtt kell, és lehet igazából kiélvezni. És az
ekeliek azt minden ilyenkor szokásos parádéval együtt kiélvezték.
Úgy gondoljuk, régiónk valamennyi klubjának és szurkolójának ne-
vében is gratulálhatunk a IV. liga bajnokának, és megköszönhetjük
régiónk kiváló képviseletét ebben a bajnokságban!  Sok sikert a Ré-
gióbajnokságban, ekeli zöld-fehérek!  Az ötödik ligában Szentpéter
és Naszvad is egyaránt súlyos vereségeket szenvedtek, viszont vég-
leg fellélegezhetett Ógyalla, amely kissé „belerondított“ a zselíziek
bajnokavató ünnepségébe, de azok ennek ellenére boldogan ünne-
pelték bajnoki címüket. A Területi Bajnokságban ismét három pont
a különbség Csallóközaranyos és Keszegfalva között, így ezen a hét-
végén tehetik fel az aranyosiak azt a bizonyos pontot Vágfüzes/Kava
csapata ellen. A második osztályban ugyan véget ért a bajnokság, de
a bajnok kilétét még mindig homály fedi. A tanyiak és dunamocsiak
egyaránt győztek, de a szövetség elrendelte az előző fordulóban fél-
beszakadt Nagysziget – Tany mérkőzés újrajátszását, amelynek vég-
eredménye lesz hivatott dönteni a bajnoki cím sorsáról. A mérkőzést
pénteken 17.30 órakor játsszák a gútai Gőgh Kálmán stadionban, ed-
dig azonban még nem tisztázott, vajon nézők előtt, avagy nélkülük.
Kovačič Tibor, a szövetség sporttechnikai bizottságának elnöke ar-
ról tájékoztatott bennünket, hogy a szövetség Tanácsának keddi
ülésén döntenek ebben a kérdésben.  

vonható kétségbe, így a bősiek is
elégedetten hagyhatták el a pályát,
hiszen ettől lényegesen többre vol-
tak érettek. Előbb Szórád lőtt egy
tőle már megszokott parádés gólt
szabadrúgásból, majd kétszer a fia-
tal Mészáros volt eredményes. A ha-
zai szurkolók az idény utolsó hazai
mérkőzésének végén vastapssal
kísérték öltözőbe kedvenceiket.

IV. LIGA
Ekel – Nagymegyer 4:2 (1:0),

Meleg, Gőgh, Ódor, Faragó – Koz-
mér, Baumgartner

Nagyon jó színvonalú mérkőzést
vívott a 2011/2012-es idény bajnoka
a szintén feljövőben lévő nagyme-
gyeriek ellen. A hazaiak már 2:0
arányban vezettek, és nagyon úgy
nézett ki, hogy most már valóban
csak a bajnoki cím megünneplésére
kell koncentrálni. Ekkor azonban
Kozmér büntetőből szépített, majd
Baumgartner szépségdíjas góllal
egyenlített, és a hazaiak homlokán
kezdtek gyülekezni a ráncok. Mi
több, Gőgh és Erdei is lesérültek, így
Grajcár edző kénytelen volt cserék-
hez folyamodni. De aztán ő is meg-
nyugodhatott, hiszen a fiatal hazai
nevelésű Farkas és Blaho, remekül
helyettesítették sérült játékostársai-
kat. A mérkőzésre stílusosan a ha-
zaiak gólvágója, Faragó tette fel a
pontot 90. percben lőtt góljával.

Aztán Ekelen kitört az ünneplés,
boldog emberek ölelgették egymást,
hiszen egy újabb állomáson haladt
át az „Ekeli Fociexpress”, betörve
ezzel Nyugat-Szlovákia legjobb csa-
patai közé. A kerületi szövetség ne-
vében Alexander Schmidt, a végre-
hajtó bizottság tagja adta át a baj-
noki serleget és az oklevelet.   

Gúta – Udvard 3:1 (2:1), Magyar,
Kürti A., Máté P.

Szép mérkőzésen búcsúztak szur-
kolóiktól a gútaiak ebben az idény-
ben. Bár a vendégek egyenrangú el-
lenfeleknek bizonyultak a mezőny-
játékot illetően, igazi helyzetekig
nem jutottak el. Ellenkezőleg, a ha-
zaiak sokszor kerültek helyzetbe,
ezekből háromszor be is találtak.
Győzelmük minden szempontból
megérdemelt.

További eredmények: Šurany –
H. Kráľová 3:0, Sládkovičovo – V.
Lovce 9:1, Vrakúň – Váhovce 5:0,
ČFK – Štúrovo 0:0, Neded – N. Život
3:2, ViOn „B“ – Šahy 4:2.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Komjatice – Naszvad 7:2 (3:1),

Polgár Kr., Molnár A.
A hazaiak törlesztettek az őszi

„hetesért” Naszvadon, és maradék-
talanul visszaszolgáltatták az akkor
bekapott gólokat. Ehhez persze kel-
lett a vendégek aránylag silány hoz-
záállása is a mérkőzéshez. Kár,

mert az egész idényben jól teljesí-
tettek.

Szentpéter – Cseke 1:6 (0:3),
Rigó

A vendégek szinte lefocizták hazai
ellenfelüket a pályáról. Bár előttük
is adódott egy-két helyzet, de a mér-
kőzés végkimenetele egy pillanatig
nem volt kétséges. A vendégek eny-
nyivel is jobbak voltak.

Hontfüzesgyarmat – Ímely 1:1
(1:0), Hübsch

Végig gyors, kemény mérkőzést
láthattak a nézők. A találkozó má-
sodik félidejében egy árnyalattal
ugyan a vendégek voltak jobbak, de
végül igazságos eredmény született.

Hetény – Marcelháza 0:1 (0:1),
Tóth Z.

Csintalan István, a hazaiak edzője
így látta a rangadót: „Hagyományo-
san, ismét elaludtuk a mérkőzés ele-
jét, amit a vendégek gyorsan ki-
használtak. Utána egyenrangú el-
lenfelei voltunk a marcelháziaknak,
és összességében elmondható,
hogy jó mérkőzést látott a közön-
ség” – mondta el az edző.  

Zselíz – Ógyalla 0:0
Minden kétséget kizáróan, a hazai

csapat oldalán volt a minőség, amit
a vendégek küzdőszellemükkel pró-
báltak kiegyensúlyozni. A sörgyáriak
semmiképpen nem felemelt kezek-
kel érkeztek a találkozóra, nem is
tehették, hiszen még mindid a ve-
szélyes zónában tartózkodtak. Sze-
rencsével ugyan, de végül sikerült
pontot rabolniuk, amelyhez nagyban
hozzájárult Gombár kapus is, aki há-
rom esetben művelte a csodát.

További eredmények: Bešeňov
– Tvrdošovce 0:1, Bánov – Kalná
n/Hr. 3:2, Kozárovce – Tlmače 4:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Mocsonok – Ekecs/Apácasza-

kállas 3:0 (2:0)
Az ekecsi/apácaszakállasi csapat

is bajnokavató részese lehetett.
Cserejátékosok nélkül érkeztek Mo-
csonokra, de az a 11 játékos, aki pá-
lyára lépett, mindent elkövetett a
tisztes eredmény elérése érdeké-
ben. Minden tisztelet ezeknek a fi-
úknak, akik biztos kiesőként is emelt
fővel játszották végig a mérkőzést,
amelyen messze nem volt érzékel-
hető, hogy a bajnokcsapat játszik az
utolsóval.   

TERüLETI BAJNOKSÁG
Vágfüzes/Kava – Keszegfalva

1:4 (0:0), Varga L. – Bagin, Budai,
Boros, Szüllő

A hazaiak háromszor is telibe ta-
lálták a kapufát, temérdek helyzetet
kihagytak, de ennek már nincs sem-
milyen jelentősége. A vendégeknek
ugyanis elég volt a fele is ahhoz,
hogy biztos győzelmet arassanak
ezen a mérkőzésen.

Örömmámorban úszott Ekel – teljes joggal 

A KFC csapatként
is ennyivel feljebb
volt ellenfelénél
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kajak - Kenu Úszás

Birkózás

Remekül szerepeltek régiónk szabadfogású birkózói a Dunaszerdahelyen meg-
rendezett Csallóközi Nagydíjon. Négy ország 12 klubjának 85 versenyzője lépett

szőnyegre, és ebben a konkurenciában sikerült a madari, gútai és marcelházi tehet-
ségeknek 11 érmet begyűjteniük, ami mindenképpen figyelemre méltó teljesítmény.

Régiónk versenyzőinek eredményei:

Ifjabb diákok:
25 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
32 kg: 1. Kürti Adrián (Gúta) 

3. Kürti Márió (Gúta)
40 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)

3. Kajtár Sándor (Madar)
Idősebb diákok:
54 kg: 2. Tóth Ádám 

(Marcelháza)
59 kg: 2. Marcinkó Nikolas 

(Marcelháza)
Kadettok:  
42 kg: 1. Megály Arnold 

(Marcelháza)
63 kg: 2. Marcinkó Dávid 

(Marcelháza)
3. Csicsó Zoltán (Madar)

76 kg: 1. Papp Lajos (Madar)

Tizennyolc ország versenyzői
képviseltették magukat a 26. al-

kalommal megrendezett nemzet-
közi regattán, amelyen a kadettok,
juniorok és az U23 korosztályok
mérettették meg magukat. A több
mint 300 résztvevő között nyolc ko-
máromi versenyző is képviselte
Szlovákiát, és természetesen anya-
egyesületét. A versenyeket 200,
500 és 1000 méteres távokon ren-
dezték meg. 

Eredmények:
500 méteres távon
K2 – kadett fiúk: 1. Adam Botek –

Szokol Dániel
K2 – junior lányok: 7. Katarína Hor-

váthová – Roberta Pelantová 
K4 – junior lányok: 2. Katarína Hor-

váthová – Roberta Pelantová – Patrí-
cia Drienovská – Nikola Zatlkajová 

K1 – U23 férfiak: 1. Boris Viszlay
K2 – U23 férfiak: 1. Boris Viszlay –

Dávid Višváder 
1000 méteres távon
K1 – kadett fiúk: 7. Szokol Dániel 
K2 – kadett fiúk: Adam Botek 

– Szokol Dániel 
K4 – kadett fiúk: 2. Adam Botek –

Szokol Dániel – Michal Blaho 
– Patrik Stránsky 

K2 – junior fiúk: 8. Lőrincz Balázs
– Oliver Mikuš 

K1 – junior lányok: 6. Roberta 
Pelantová 

K2 – junior lányok: 4. Katarína
Horváthová – Roberta Pelantová 

K1 – U23 férfiak: 4. Boris Viszlay 
K4 – U23 férfiak: 1. Boris Viszlay –

Dávid Višváder – Tóth Zoltán – Matej
Michálek 

200 méteres távon
K1 – kadett fiúk:  3. Szokol Dániel
K2 – kadett fiúk: 1. Adam Botek –

Szokol Dániel 
K1 – junior fiúk: 5. Lőrincz Balázs 
K1 – U23 férfiak: 2. Boris Viszlay 

7. Michal Petruš
Iveta Petrušová

Eredmények:
Bielik Kevin (2002)
50 m gyorsúszás: 1. hely, eredménye
33,08
100 m vegyesúszás: 1. hely, ideje
1:24,80
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 37,76
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 41,54
100 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 1:14,42 
100 m pillangóúszás: 2. hely, ideje
1:29,15
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:31,38   
200 m vegyesúszás: 1. hely, ideje
3:00,00
Kardhordó Richárd (2003)
50 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 39,24

50 m pillangóúszás: 5. hely, ideje 53,72
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 49,76
100 m gyorsúszás: 5. hely, ideje 1:33,06
Knihár Michal jun. (2003)
50 m gyorsúszás: 9. hely, ideje 43,66
50 m pillangóúszás:  - diszkvalifikálva      
50 m mellúszás: 2. hely, ideje 51,55 
100 m mellúszás: 2. hely, ideje 1:56,40  
Udvardi László (2003)
50 m gyorsúszás: 19. hely, ideje 59,73
50 m mellúszás: 7. hely, ideje 55,68
100 m mellúszás: 8. hely, ideje 2:02,13 

A 4x50 méteres gyorsúszásban a Delta
Úszóklub versenyzői  2:50,01 idővel, az
előkelő ötödik helyen végeztek. 

Komáromiak a pőstyéni regattán

Remek teljesítmények
a Csallóközi Nagydíjon 

Papp Lajos (középen), a kadettok „tuskirálya” 

Ismét taroltak a Delta Úszóklub versenyzői. Most Handlová Város
Nagydíjáért folytak  küzdelmek a medencében húsz klub részvéte-

lével, ami a 2012-es esztendő nem hivatalos országos diákbajnok-
sága is volt egyben.  A komáromi fiúk együtt nyolc arany és négy
ezüstérmet gyűjtöttek be, miközben több, pontokat érő helyezést is
magukénak tudhatnak. Ennek is köszönhetően, a komáromi Delta
Úszóklub a csapatok versenyében a második helyet szerezte meg.

A kadettok versenyeinek két komá-
romi kiválósága, Szokol Dániel (balra)
és Adam Botek  

Nyolc arany egyéniben


