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Komárom

Egyre többen vélik Komárom-
ban újra felfedezni a kerékbi-

lincseket, amelyeknek használa-
tát a város polgármestere hiva-
talba lépésének másnapján kate-
gorikusan letiltotta. A probléma
tárgyát akkor is a parkolóban ille-
téket nem fizető gépkocsivezetők
tiltakozása képezte, akik azt ne-
hezményezték, hogy a Városi
Rendőrség együttműködik a par-
kolást biztosító magáncéggel,
ami véleményük szerint törvény-
ellenes. Folytatás a 3. oldalon

Akormány múlt szerdai ülésén
mégsem tárgyalt az új komáromi

Duna-híd megépítését célzó kor-
mányközi megállapodás tervezeté-
ről. A miniszter szerint ennek oka,
hogy homályos a finanszírozás
megoldása, s akár egy másik, ol-
csóbb nyomvonalat is választhat-
nak.

Folytatás a 2. oldalon

A kormány nem
tárgyalt az új hídról

Miért nincs
szemorvosi ügyelet?

Egyik kedves olvasónk jelezte kel-
lemetlen tapasztalatát, amiből ki-

derült, hogy sem Komáromban, sem
pedig Érsekújvárban, munkaidő
után és ünnepnapokon nincs szem-
orvosi ügyelet. Ez nagyon komoly
problémát jelent, hiszen éppen az
egyik legérzékenyebb testrészünk-
ről van szó, és sok esetben csak a
gyors orvosi beavatkozás mentheti
meg szemünk világát.

Folytatás a 3. oldalon

Ill
u

sz
tr

á
ci

ó
s

fo
tó

Újra előkerülnek
a kerékbilincsek?

Több járásból érkezett a segítség

Jachtok égtek a kikötőben

Péntek éjjel hatalmas lángok csaptak fel a komáromi kikötő egyik raktárában, amelyet a Donau
Marine vállalat bérelt. A raktárban több csónakot tároltak, amelyek mind a tűz martalékává vál-

tak, a kár óriási.
„Éjfél előtt pár perccel érkezett a bejelentés a megyei tűzoltóságra, hogy hatalmas lángok csap-

tak fel a kikötő területén lévő épületben. A komáromi tűzoltók két autóval vonultak ki a helyszínre,
majd segítséget kértek több járásbeli kollégától. Így a helyszínre érkeztek a gútai, az érsekújvári,
a nyitrai, a nagymegyeri és a dunaszerdahelyi tűzoltók is. Az előzetes kárfelmérés alapján 450 ezer
eurós nagyságrendű kár keletkezett, mivel tíz jacht és vízijármű égett el a tűzben. A kár keletke-
zésének okairól egyelőre nem tudok bővebb felvilágosítást adni, mivel a szakértők még vizsgál-
ják az okokat“ – nyilatkozta lapunknak az esettel kapcsolatosan Csontos Imre, a komáromi bea-
vatkozási osztály vezetője.

Lapunk megkereste a Donau Marine vállalat ügyvezetőjét is, aki azonban nem kívánt nyilatkozni.
ssy

A városi rendőr gyilkolt
Három személyt lőtt le egy vá-

rosi rendőr Ógyallán. Az il-
lető egy ház előtt kezdett lövöl-
dözni, majd öngyilkossággal fe-
nyegetőzött. Végül sikerült őt őri-
zetbe venni.

A rendőr egy, a Komáromi utcán
álló ház elé vitette magát, majd el-
kezdett lövöldözni. A lövöldözés
után átment az Akác utcai házhoz,
amely ház a polgármesteré, Zemkó
Margité. Itt pisztolyt tartott a fejé-
hez, miközben a rendőrök, egy
túsztárgyalót is bevetettek. Božena
Bruchterová nyitrai megyei rendőr-

szóvivő szerint egyelőre nem tudni,
mi okból kezdett lövöldözni az illető.

A három áldozat mind egy csa-
ládhoz tartozik, egy apa, fia, és az
érintett sógora vesztette életét a lö-
völdözésben. A rendőr szolgálati
időn kívül érkezett a lakáshoz,
melyben két roma család él. Mikor
azok kijöttek elé, elkezdett lövöl-
dözni, négyen maradtak a földön -
egyiküket súlyos sérülésekkel kellett
kórházba vinni.

Az elkövető egy 51 éves, szent-
péteri illetőségű férfi, fél órás tár-
gyalás után megadta magát a rend-
őröknek és elvezették a helyszínről.

A helyieket meglepte a tett, elmon-
dásuk szerint az érintett nem visel-
kedett agresszívan és általában
kedvelték. A férfi korábban Ógyalla
mellett Marcelházán is dolgozott,
nős, két gyermeke van. Az illető la-
kását rendőrök védik, ugyanis olyan
információk terjengenek, miszerint a
községben a romák állítólag bosz-
szúra készülnek. A falusiak attól tar-
tanak, hogy a tragédia után elsza-
badulhatnak az indulatok.

Robert Kaliňák belügyminiszter a
tett hírére Ógyallára utazott, s a
helyszínen tartott sajótájékoztatót.

(sita, b)
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Folytatás az 1. oldalról
Ján Počiatek közlekedési miniszter a kor-

mány elé terjesztette az Észak- és Dél-Ko-
márom közötti új Duna-híd megépítéséről
szóló kormányközi szerződés tervezetét,
ám a javaslatról végül mégsem tárgyalt a
kormány. A miniszter közölte, azért vették
le a kabinet programjáról a témát, mert a
tervezetben homályos a finanszírozással
kapcsolatos rész. Mint mondta, a híd épí-
tését csakis uniós forrásokból lehet majd
megvalósítani, viszont a szerződés-terve-
zetből szerinte nem világos, hogy a 2013-ig
tartó, vagy a 2014-2020 közötti programo-
zási időszakból fogják-e finanszírozni, s
hogy konkrétan melyik operációs program-
ból.

Ján Počiatek kijelentette, a Fico-kormány
azt is meg kívánja vizsgálni, lehet-e esetleg

egy olcsóbb variánst megépíteni, azaz né-
mileg más nyomvonalon vezetni az új hidat.
Ugyanakkor hangsúlyozta, mindenképpen
meg kívánják építeni a hidat. „Egy napon
felépül, de bizonyos műszaki dolgokat még
pontosítanunk kell“ - nyilatkozta a miniszter,
aki szerint még tágyalniuk kell a magyar fél-
lel.

Érsek Árpád, az előző kormány közleke-
dési államtitkára elmondta, furcsállja a mi-
niszter kijelentéseit, s úgy vélte, Počiatek
nincs teljesen képben a projekttel kapcso-
latban. Mint mondta, a magyar féllel már
megegyeztek az új híd megépítésének rész-
leteiről, melyet sajnos az előző kormány már
nem tudott jóváhagyni, de egy teljesen kész
anyagról van szó. A híd építési engedélye-
zési tervdokumentációja is elkészült már.

(b)

Folytatás az 1. oldalról
A probléma kirobbanása-

kor ezt állította Novák Béla
jogász is, aki most az alpol-
gármesteri teendőket látja el.
Akkor, sikerült egy asztalhoz
ültetnünk Novák Bélát és
Rozsnyó Lajost, a Városi
Rendőrség parancsnokát.
Több jogi kérdésben ugyan
nem értettek egyet, abban
viszont igen, hogy a parko-
lásért mindenképpen fizetni
kell. Nem is akarunk már
visszatérni a már annyiszor
megvitatott jogi kérdések-
hez, inkább a jelenlegi hely-
zetet próbáltuk feltérképezni.
Nagyon sokáig csend honolt
a parkolással kapcsolatosan,
majd ahogy múlt az idő, a
városi rendőrök egyre gyak-
rabban jelentek meg a par-
kolóhelyeken. Előbb csak azt
figyelték, a parkoló gépko-
csik tulajdonosai mennyire
tartják be fizetési kötelezett-
ségeiket, mennyi a bliccelő.
Mivel nem volt ellenőrzés,
egyre nőtt azoknak a száma,
akik úgy gondolták, ha nincs
bírság és kerékbilincs, nyu-
godtan lehet ingyen is par-
kolni. Megint azok jártak pó-
rul, akik tiszteletben tartották
az előírásokat és becsülete-
sen fizettek a parkolásért,
sőt, gyakorta ők váltak ne-
vetségessé a bliccelők előtt.

Néhány héttel ezelőtt,
több, fizetés nélkül parkoló
gépkocsi ablakában figyel-
meztető felhívás jelent meg,
amelyben a Városi Rendőr-
ség munkatársai ismételten
felhívták a figyelmet a par-
kolókártya megvásárlásának
szükségességére. Volt, aki
megfogadta a tanácsot, volt,
aki nem. Mivel a Városi

Újra előkerülnek
a kerékbilincsek?

Rendőrség kimerítette vala-
mennyi, rendelkezésére álló
lehetőségét a türelmi időt il-
letően, újra vállalniuk kell a
felelősséget azoknak, akik
még mindig úgy gondolják,
egyeseknek fizetniük kell,
míg másoknak nem.

A kerékbilincsek haszná-
latának híre azonban csak
részben igaz. Erről tanúsko-
dik Rozsnyó Lajos nyilatko-
zata is, amelyet lapunknak
adott a kerékbilincsek újra-
használatával kapcsolato-
san. „Mindenki emlékszik,
amikor a Városi Rendőrség

munkatársa közösen a par-
koló-társaság emberével jár-
ták a parkolóhelyeket, és
ahol tetten érték a bliccelőt
ott megbírságolták, ahol
nem, ott kerékbilinccsel gá-
tolták meg fizetés nélküli tá-
vozását. Ezt a polgármester
úr letiltotta, azóta megszűnt
ez a fajta eljárás. A Városi
Rendőrség mindössze négy
kerékbilinccsel rendelkezik,
ezeket is csak kivételes ese-
tekben használjuk, mégpe-
dig idegen városokból ér-
kező, szabálytalanul parkoló

gépkocsik esetében, vagy til-
tott helyen való parkolás
esetében, és a rezidenskár-
tyával rendelkező parkolóhe-
lyek jogtalan használata
esetén. Különös figyelmet
szentelünk a mozgáskorlá-
tozottak számára kijelölt par-
kolóhelyek védelmének, ezt
a problémát érthető okok mi-
att, nagyon komolyan vesz-
szük. És miért éppen a távo-
labbi városokból érkező blic-

celők gépkocsiját blokkoljuk?
Nos, olyan a tapasztalatunk,
hogy míg a hazai bliccelők-
kel eljárás keretében intézni
tudjuk az ügyet, addig a más
városokból érkezőkkel szinte
reménytelen dolognak lát-
szik az ügyintézés. Gondo-
lom, a hazai gépkocsiveze-
tők is az egyenlő elbánás hí-
vei, tehát, ha nekik fizetniük
kell, akkor ez vonatkozzon a
más városokból érkezőkre
is. Azt azonban kijelenthe-
tem, hogy egyetlen hazai
gépkocsi mozgását sem kor-
látoztuk parkolóhelyen csak
azért, mert tulajdonosa nem

Nos, ahogy a cikk elején
említettük, lehetnek megol-
datlan jogi kérdések a par-
kolást illetően, de egy dolog
nem képezheti vita tárgyát.
Mindenképpen fizetni kell a
belvárosi parkolásért, ezt
nem tudjuk elkerülni. Nem-
sokára elkészül a Kossuth
téri, ingyenes parkoló is,
amely valóban közel esik a
belvároshoz, így újabb lehe-
tőségek nyílnak a gépkocsi-
vezetők számára. Leg-
alábbis azokéra, akik nem
feltétlenül akarnak a kávézó
ablakából rálátni négykerekű
táltosukra.

Böröczky József

mentációt átadjuk az állami
rendőrség közlekedés-ren-
dészetének, ami lényege-
sen növeli a bliccelő költsé-
geit. Azt is jó lenne végre
tudatosítani, hogy a bírsá-
gokból befolyt összeg, el-
lentétben a tévhittel, nem a
parkoló-társaság, hanem a
város kasszáját erősíti” –
mondta el lapunknak Rozs-
nyó Lajos.

fizetett parkolódíjat. Ilyenkor
beidézzük a gépkocsi tulaj-
donosát, és amennyiben
nem tud elfogadható érvet
felhozni védelmére, úgy
megbírságoljuk. Meg kell,
hogy mondjam, a parkolási
fegyelem nem sokat válto-
zott, pontosabban, eléggé
laza. Sokan vannak olya-
nok, akik nem veszik komo-
lyan az általunk kézbesített
idézéseket, és ezzel még
nagyobb problémát okoz-
nak maguknak. Ilyenkor a
teljes szabálysértési doku-

Folytatás az 1. oldalról
Az ügyben megkerestük az egyik komáromi, magánpraxist

folytató szemorvost, aki ugyan szívesen állt rendelkezé-
sünkre, de neve elhallgatását kérte. „Ez valóban nagy prob-
léma, de mi, magánorvosok, sajnos nem tudjuk megoldani.
Senki ugyanis nem kíván velünk szerződést kötni, és meg-
állapodni az ügyeletek ellátásáról. Azt azonban tudni kell,
hogy a komáromi kórház bármely ügyeletes sebésze alap-
ellátást tud nyújtani baleset után, esetleges további szakbe-
avatkozásra a pácienst a nyitrai vagy pozsonyi kórházba
szállítják. A legközelebbi ügyeletes szemorvos a nyitrai kór-
ház sebészeti pavilonjának 4. emeletén található, munka-
napokon 15 és 20 óra között, míg munkaszüneti napokon
délelőtt 9-től délután 15 óráig” – mondta el lapunknak a
megkérdezett szemorvos.

Az esti és éjszakai fogorvosi ügyelet hiányát már nagyon
sokan megszenvedték régiónkban (is), most egy újabb prob-
lémával kell szembesülnünk. Azt ugyan tudjuk, milyen álla-
potban van az ország egészségügye – a komáromié meg kü-
lönösen –, de hol van az alsó határ? -böröczky-

Miért nincs
szemorvosi ügyelet?

Szépül a Holt-Vág
ADELTA hetilap hasábjain többször beszámoltunk ar-

ról, hogy jövő ilyenkor már mindenki használhatja a
Holt-Vágon felépülő szabadstrandot, azonban amíg ez a
projekt megvalósul, addig is a város egy homokos
plázst épített ki.

A Holt-Vág revitalizációjának részét képezi az egész part
kiépítése és szépítése. A városvezetés az elmúlt héten az Ár-
mentesítő Vállalattal közösen egy 60 méteres homokos te-
rületet alakított ki, ahol a kilátogatók kedvükre napozhatnak
és saját felelősségükre fürödhetnek is a Holt-Vágban. Mivel
már a múlt héten is nyári idő volt 27 fokos csúcshőmérsék-
lettel, így sokan kilátogattak az említett területre. Az előre-
jelzések szerint ezen a héten a 36 fokos trópusi hőség sem
kizárt, így igazi strandidőre számíthatunk.

ssy

Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,

e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gomb-
nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, korszerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Akormány múlt szerda
délelőtt jóváhagyta a

kisebbségügyi kormány-
biztos személyét, valamint
hatásköreit. Ezzel eldőlt,
hogy A. Nagy László, a
Híd egykori parlamenti
képviselője látja el a fel-
adatkört.

A miniszterek a kormány-
biztos személye mellett an-
nak feladatköreit is jóvá-
hagyták a tanácskozáson. A
kormánybiztos gyakorlatilag
tanácsadó szervnek számít
majd, aki aktivitásait a kor-
mányhivatal vezetőjével, va-
lamint az illetékes miniszte-
rekkel hangolja majd össze.

A tisztség fő feladatköré-
nek számít a közép- és
hosszútávú, kisebbségekkel
kapcsolatos jogi normák és
intézkedések kidolgozása
valamint megvalósítása, to-

vábbá a közügyek megoldá-
sában, az oktatási kérdések
kapcsán való konzultációban
is részt vesz. A kormánybiz-
tos a kisebbségek helyzeté-
vel kapcsolatos anyagok ké-
szítésében is részt vállal, va-
lamint gesztorként ténykedik
a kisebbségi kultúrák támo-
gatását illetően.

A kormánybiztos posztjá-
nak létrehozását azt köve-
tően határozta el Robert
Fico kabinetje, hogy úgy
döntött: nem tölti be, majd
megszünteti az emberi jogi
és kisebbségi kormányalel-
nök posztját. Ez utóbbit
1998-ban - Mikuláš Dzurinda
első kormánya idején - hoz-
ták létre. A kisebbségügyi
kormányalelnök a most lét-
rehozott kormánybiztosénál
szélesebb hatáskörökkel
rendelkezett. Ezt a pozíciót
elsőként Csáky Pál, a Ma-

gyar Koalíció Pártjának ak-
kori alelnöke, utoljára pedig -
Iveta Radičová kormánya
idején - Rudolf Chmel, a
Most-Híd alelnöke töltötte
be. A kormányalelnöki poszt
megszüntetéséért Fico kor-
mányát - civil szervezetek és
a magyar politikai érdekkép-
viselet részéről - egész sor
kritika érte.

(st)

A. Nagy László
a kisebbségügyi kormánybiztos

A fiatalok 11 éves kortól
dohányoznak, isznak és
nem szeretik az iskolát

A szlovákiai fiataloknak problémájuk van az alkohollal és
a dohányzással. Az alapiskola tanulói isznak és 11 éves ko-
ruktól dohányoznak, derült ki egy nemzetközi projekt-je-
lentésből. Megkérdeztek 8500 alapiskolás tanulót, 11, 13 és
15 éves korúakat egész Szlovákiából és összehasonlítot-
ták a világ 40 országában végzett felmérések eredménye-
ivel.

A felmérésből kiderült, hogy a szlovákiai tanulóknak rosz-
szabb az iskolájukhoz való hozzáállása, mint más orszá-
gokban. Továbbá a mértéktelen alkoholfogyasztás is sok
problémát okoz. Amennyiben alkoholt fogyasztanak, a ré-
szegségig leisszák magukat. Ilyen állapotba minden har-
madik tanuló került már 15 éves kora előtt.

Maga az alkoholfogyasztás összeurópai probléma, a
ranglétrán fölül a csehországi tanulók állnak, azonban a
szlovákiai diákok is szorosan mögöttük vannak. A legol-
csóbb és leghozzáférhetőbb italnak a szlovákiai tanulók a
sört nevezték meg. A leány-tanulók a dohányzásban kez-
dik megelőzni a cseh lányokat, akik többet dohányoznak,
mint a fiúk.

A felmérés összehasonlította Szlovákia különböző régióit
is. Megállapították, hogy minél keletebbre megyünk, annál
nagyobb a dohányzó tanulók aránya. A nyugati régióban vi-
szont a molesztálás gyakoribb a tanulók között. Az iskolák
gyakori problémája továbbá a vandalizmus és a fizikai
konfliktusok. Egyre többet hallhatunk a tanulók verbális tá-
madásairól is a pedagógusok irányába.

A témával azért is érdemes lenne minél hamarabb fog-
lalkozni, mivel az alkohol rendkívül káros ebben a korban.
Nemcsak az esetleges függőség miatt - annak kialakulá-
sához hat-nyolc évre van szükség -, hanem azért is, mert
önmagában a fogyasztás ténye is veszélyes lehet. Az ideg-
rendszer fejlődése huszonéves korra zárul le, ám ezt a
szesz károsíthatja, és különösen rossz hatással lehet az
agy fejlődésére, vagyis a szellemi képességekre.

A bostoni egyetem kutatói nemrégiben mutatták ki, hogy
mindazoknál, akik fiatalon kezdik az italozást, ötször na-
gyobb az esélye annak, hogy később alkoholistává válja-
nak. Azok között, akik saját bevallásuk szerint már 14 éves
koruk előtt is ittak alkoholt, 27 százalék volt a tíz éven be-
lül alkoholistává válók aránya, 47 százalékukra pedig a
függőség több jellemzője is igaznak bizonyult. Azoknál,
akik csak 21 éves koruk után próbálták ki a szeszes italo-
kat, ez az arány mindkét esetben csak 4 százalék volt. A
kutatók szerint azok a gyerekek, akik szüleik válásától,
esetleg bántalmazástól vagy szexuális zaklatástól szen-
vednek, vagy mentálisan beteg családtagjuk van, sokkal
nagyobb eséllyel isznak már 15 éves koruk előtt. A bántal-
mazás egyébként 3-4-szeres kockázati tényezőt jelent, a
mentálisan beteg vagy drogfogyasztó családtag megkét-
szerezi az esélyeket a korai alkoholfogyasztásra.

A családban látott minták, a mai világ elvárásai és a
büntetlenség is szerepet játszik abban, hogy az iskolai ag-
resszió az utóbbi évtizedben soha nem látott mértéket öl-
tött. Nem csupán a fizikai bántalmazásról van szó: a szó-
beli megfélemlítés vagy a kiközösítés ugyanakkora prob-
léma. A gyerek nem gonosz, csupán a látott minták alap-
ján cselekszik – mondják a pszichológusok, akik szerint a
család és az oktatási intézmény éppúgy tehet erről a hely-
zetről, mint a médiából válogatás nélkül a fiatalokra ömlő
agresszió.

A verbális agresszióval a legtöbb esetben nem lehet mit
kezdeni – sokszor a pedagógusok is tehetetlenek. A pszi-
chés hadviselés terén is magas a látencia – a megfélemlí-
tettek nem mernek szólni, ha kiközösítik, zsarolják vagy ki-
használják őket.

Egy lényeges szempont: a fiatalok sok esetben tisztában
vannak azzal, hogy nem, vagy csak kis mértékben büntet-
hetők, és ezzel bizony vissza is élnek.

Miriák Ferenc

A bilincseket csak kivételes esetekben használjuk.

A kormány nem tárgyalt
az új hídról
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- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta, 0905 59 84 35
- Profi köröm design - Helena Kočišová, 0907 79 91 34
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Jelentkezésüket július 5-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben tüntessék fel

címüket és telefonos elérhetőségüket.

Sorsolás július 6-án,
átalakítás július 16-án.

átalakítás helyszíne:
Salon Style, Komárom

A nyertesünket az átalakításról készült
fotókkal megajándékozzuk.

KEDVES HöLgyEK!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a DELTA szerkesztősége
és az „áTVáLTOzTATJUK“ csapata ezentúl minden hónapban
meghirdeti nyereményjátékát. Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

„Nyerd vissza önbizalmad és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség
rejlik benned!“

Július 5.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOšKOLA ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999,
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov
na skupinu „B“

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Akcia platí
len v júni.

Študenti,
maturanti,

17 roční

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

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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EURO-PED 2012 - Kárpát-medencei Pedagógusnap
Június 4-7-e között ke-

rült megrendezésre a
Magyar Műszaki Értelmi-
ség Napja 2012 rendez-
vénysorozat, mely Kövér
László, a Magyar Ország-
gyűlés házelnökének fő-
védnöksége alatt, a buda-
pesti Óbudai Egyetem
szervezésében valósult
meg.

Az idei rendezvénysoro-
zat „A műszaki értelmiség
együtt a jövőért, tudomány -
oktatás - gazdaság" jegy-
ében zajlott Budapesten és
több magyarországi egye-
temi városban. A rendez-
vény első napján tartották
meg az Óbudai Egyetemen
az EURO-PED 2012 - Kár-
pát-medencei pedagógus-
napot, amely a Kárpát-me-
dencei magyar tudományos
élet képviselőinek részvéte-
lével zajlott. A határon túli
magyar tudósok közül szer-
teágazó oktatói és kutatási
tevékenysége, valamint az
Óbudai Egyetemmel hosszú

ideje fennálló oktatási és tu-
dományszervezési együtt-
működés elismeréseként

címzetes egyetemi tanári
címmel tüntették ki a komá-
romi Selye János Egyetem
rektorát, Tóth Jánost. A Ma-
gyar Műszaki Értelmiség
Napja 2012 rendezvény zá-
róünnepsége a Magyar Or-
szággyűlés Felsőházi Ter-
mében zajlott, ahol a hatá-
ron túli magyar szervezetek
nevében köszöntőt mondott
a Selye János Egyetem rek-
tora.

zp

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

Szilvia személyében egy mosolygós höl-
gyet ismerhettünk meg, aki elmondta, hogy
ő mindenre vállalkozik az átalakításon. Így
Radvanszká Renátának nem volt nehéz
dolga a haj és a smink terén. Új frizurát va-
rázsolt Szilviának és megmutatta, hogyan
sminkelje magát helyesen és mely színek
állnak neki jól. Miután a fodrász elkészült,
átadtuk őt a stylistnak.

Itt Szilviától megtudtuk, hogy ő nem
tartja számára előnyösnek a szoknyát és
mindig nadrágban jár. Pedig ahogy a képek

is mutatják, bizony az óvónéninek nincs
mit szégyellnie, mivel nagyon jól áll neki a
szoknya. Továbbá a stylisttól, Kocsis Jut-
kától még több személyre szabott taná-
csot kapott.

Majd következtek a körmök. Mivel Szilvia
kisgyerekekkel dolgozik, ezért számára Ko-
čiš Helena visszafogott körmöket készített.

Az átalakítás közben és után természe-
tesen fotósunk több képet is készített, így
olvasóink is meggyőződhetnek a végered-
ményről. ssy

A DELTA hetilap és profi
csapata havi rendszerességgel hirdeti

meg az „átváltoztatjuk“ elnevezésű
nyereményjátékát. Ebben a játékban

a szakemberekből álló csapat mindig átalakít
egy szerencsés nyertest. A májusi hónapban

is több tíz jelentkezőből sorsoltuk ki
a megyercsi Zakál Szilvia óvónőt.

S íme az eredmény.

Átváltoztattuk
az óvónénit

Június 20-án, szerdán, a premier napján
a belépő csak 5 euró!!! (csak a C szektorba.)

Csütörtöktől vasárnapig 2 euró kedvezmény
a belépőjegy árából!!! (Kivétel VIP. páholy)

Ez A KUPÓN CSAK 1 SzEMÉLyRE HASzNáLHATÓ FEL,
A KEDVEzMÉNyEK NEM öSSzEVONHATÓK!

Ezeregy attrakció a mesés Keletről!
EöTVöS CIRKUSz
- A manézs örök csodája
minden nemzedéknek!

Szenzációs akció!

Komáromban

Ijesztő érzés a hirtelen fellépő
mellkasi szúró fájdalom. So-

kan azonnal szívinfarktustól
vagy mellráktól tartanak.
Eszükbe sem jut, hogy a
rossz tartás és az izomme-
revség is okozhatja a fájdal-
mat.

Sok páciensnél a mellkasi
szúrás többnyire ülve, vagy egyéb
nyugalmi testhelyzetben jelentkezik,
amikor a hátizom merev és megfeszül.
„Masszázzsal és gyógytornával az akut pa-
naszok jól kezelhetőek” – mondja dr. Ivanits.

A megelőzésre való odafigyelés nél-
kül azonban a panaszok időről

időre visszatérnek. „A megelő-
zés legjobb módja pedig a
rendszeres sportolás” – java-
solja az ortopéd szakorvos.

A hétköznapokban már pár
egyszerű szabály betartása is
segíthet: ne görnyedjen meg a

széken ülve, és ne támaszkod-
jon a háttámlának, hanem egye-

nes tartásban üljön, és mindkét tal-
pát párhuzamosan tartsa a talajon. Vállait

se engedje előrebukni. Az egyenes tartás
sok bajt megelőz. -d-

Mellkasi szúró fájdalom: a rossz tartás is lehet az oka Előadások:
JJúúnniiuuss  2200--ttóóll  2244--iigg

Hétköznap: 18 óra
Szombat: 15 és 18 óra
Vasárnap: 15 óra

Infó: 0944 312 124

DELTA.

�

�
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Lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év

feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 vég-
tagamputáció következtében. Az érszűkület-
ben szenvedő betegek számára a szívinfarktus
és szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak

évek  múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, amely sokszor a
nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók
jelentős része is ebből a betegségcsoportból kerül
ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos  gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás
kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az

érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az
egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
Jelentkezzen 
fájdalommentes 
thermokamerás 
állapotfelmérésre!
dr. Schéder ákos 
- vezető főorvos
Bejelentkezés: 
+36 30 638 24 88
Sonocentrum 
- Komárom, 
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentő-
sen javíthatók!

A lábaimat olyannak érzem, mintha min-
dig hideg vízben álltam volna. A 10. kezelés
után kezdtem érezni annak jó hatását. A ke-
zelés befejeztével panaszaim megszűntek.

Kinczer István (Path)

Én a férjemmel egyidőben kezdtem meg a
kezeléseket. Az én lábaim is nagyon fáztak
térdtől lefelé. Már az első kettő után éreztem
a javulást. A kezelések  befejeztével nagyon
jó érzéssel távoztam.

Kinczer Magdolna (Path)

Az élénk szél miatt na-
pok óta vörös porfel-

hőt figyelhettek meg az al-
másfüzitői vörösiszap-tá-
rozó környékén, írta egy
szlovák bulvárlap.  Infor-
mációi szerint a por Szlo-
vákiába is "átszállt".

Az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügye-
lőséghez is érkezett lakos-
sági bejelentés, de a panasz
nem egyedi, száraz időben
gyakran értesítik a hatósá-
got a vörös porfelhőről -
mondta Németh Zoltán, a
felügyelőség igazgatója.

„Előírtuk a kazettát kezelő
cégnek a rekultivációt, ame-
lyet a cég jogi eszközökkel
eddig elodázott, ezért az ügy
kétszer is megjárta a másod-
fokot, azonban a környezet-
védelmi főfelügyelőség leg-
utóbbi határozata megfelleb-
bezhetetlen, és a kft.-nek
jövő április 30-ig az első réteg
leterítésével el kell készülnie
- mondta Németh Zoltán.

Ha a cég mégsem lépne,
első lépcsőben egymilliós el-
járási bírságot kaphat, de ha
ezután sem kezdenek hozzá
a munkához, újra kiróhatják
ezt a bírságot.

Magyar és osztrák környe-
zetvédők már tavaly felhív-
ták a figyelmet a használa-
ton kívül álló almásfüzitői vö-
rösiszap-tározók veszélye-

ire. A 20 éve bezárt alumíni-
umgyár mellett, közvetlenül
a Duna partján 7 ilyen tározó
található. Összfelületük 174
hektár, a bennük tárolt toxi-
kus anyag mennyisége becs -
lések szerint 8 millió köbmé-
ter.

Domin István, Izsa polgár-
mestere elmondta, hogy a
lakosságtól egyelőre nem ér-

kezett panasz a szálló por
miatt. Egy szemtanú szerint
Izsa és Pat község között
látta a porfelhőt Marcelháza
irányába szállni.

A szálló por mennyisége
az említett időpontban nem
lépte át az egészségügyi ha-
tárértéket a szlovák-magyar
határ mentén – nyilatkozta
Maroš Stano, a környezetvé-
delmi minisztérium szóvi-
vője. A szóvivő elmondta azt
is, hogy a szálló por ebben a
mennyiségben nem káros az
egészségre, és a helyzet
nem igényel különösebb in-
tézkedést.

Különben a tengerentúlon
az ilyen tárolókat stratégiai
fontosságúnak nyilvánítot-
ták, ugyanis a vörösiszap-
ban olyan ritka, értékes
anyagok – elsősorban ritka
fémek – vannak, amik ké-
sőbb még jól jöhetnek. A mai
technológiával iszonyú drága
ezeket kivonni, de talán 20-
30 év múlva kitalálják ennek
hatékonyabb módját is.

(miriák)

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

Az erős szél hatására a neszmélyi tározóból száll át a Dunán
a por

Magyarországról 
Szlovákiába száll át a vörös por

Rekordmennyiségű
papírt sikerült ösz-

szegyűjteni a nagyme-
gyeri Bartók Béla Ma-
gyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolát látogató
gyerekeknek. A leg-
utóbbi papírgyűjtésbe a
tanintézmény huszon-
hét osztályának 512 ta-
nulójából 266-an kap-
csolódtak be.

„A papírgyűjtés többéves
hagyomány iskolánkban,
az utóbbi hét évben évente
kétszer, ősszel és nyáron
zajlik. Talán azért is ilyen
sikeres a gyűjtés, mivel ki-
számítható a papír leadá-
sának ideje. A mostani,
május 31. és június 2. kö-
zött megrendezett gyűjtés-
kor rekord született, mivel
majdnem 28 tonna papírt
hoztak a gyerekek, a kicsik
persze szülői, de gyakran
nagyszülői segítséggel is.

Tavaly ősszel mintegy 20
tonna papír gyűlt össze” –
mondta megkeresésünkre
Árvai Ildikó, a tanintézmény
igazgatóhelyettese. Az is-
kola hátsó bejáratánál le-
rakott konténerekbe a pe-
dagógusok, tanulók és kar-
bantartók felügyeletével kü-
lön-külön pakolták a puha
és a kartonpapírt. A befolyt
összeget a gyermeknapra
és egyéb iskolai rendezvé-

nyekre, a tisztasági ver-
seny kiértékelésére, a jel-
mezbálra, az iskolai disz-
kóra, valamint a legered-
ményesebb tanulók és
osztályok kiértékelésére
költik. A papírgyűjtésben
legügyesebb gyereket és
osztályt a tanév végén
várja a megérdemelt juta-
lom.

Kép és szöveg:
Kovács zoltán 

ABalaton északi partján elterülő Révfülöpön május 25-27. kö-
zött háromnapos, kellemes kikapcsolódást nyújtó rendez-

vénysorozaton vehettek részt a hidaskürti Magán-szakközépis-
kola nagymegyeri kihelyezett részlegének tanulói. 

Az ottani Programőr Bt. civil szer-
vezet immár 3. alkalommal ren-
dezte meg a balatoni Folklór- és
Pörköltfőző-versenyt. A nagyme-
gyeri iskola elsős szakács tanulói,
Fekete Kitti, Bokros Ádám, Krajcsi-
rík József és Veszprémi Péter, va-
lamint a végzős tanulók, Németh
László és Tóth Ilona neveztek be a
főzőversenyre. „Iskolánkat két csa-
pat képviselte: az „Erős Pista” tag-
jai pacalpörköltet készítettek gom-
bával, a „Vitézek” csapata pedig
marhapörköltet főzött vörösborral
és áfonyával. A „Vitézek” Both Éva
és Koczkás Mária mesternők irá-
nyításával - a 12 bejelentkezett csa-
pat közül - harmadikok lettek. A szakmai zsűritől emléklapot és üdü-
lési utalványt vehettek át, mely háromnapos révfülöpi kirándulásra
szól” - mondta Berényi Renáta, a nagymegyeri tanintézmény igaz-
gatója. A főzőversenyre kilátogató falubeliek és vendégek a nap vé-
gén nagy érdeklődéssel kóstolgatták a különféle ételeket. Az ízletes
pacal- és a marhapörkölt szinte szempillantás alatt eltűnt a bográ-
csokból. Kovács zoltán

Főzőtudományukkal 
balatoni üdülést nyertek

Gyerekek, irány a ranch!
Az Ógyalla és Komárom kö-

zötti M-Lovas Club (Briežky-
Hegyek) idén is szívesen fo-
gadja a gyermekeket. A komá-
romi Megyercsi utcai szlovák
óvodai is kilátogatott a ranchra,
ahol a szervezők gazdag prog-
rammal készültek az óvodások-
nak, akik először felültek a ko-
csira és onnan etethették a lo-
vakat, majd benéztek az istál-
lókba, lovagoltak, és megtanul-
hatták a kecskefejés rejtelmeit
is. A ranch háziasszonya, Mesz-
lényi Zsuzsanna elmondta,
hogy minden iskolát szeretettel
várnak, hogy a gyermekek eb-
ben a nyugodt környezetben el-
töltsenek egy kellemes napot.
Jelentkezni a következő tele-
fonszámon lehet: 0903 720 767
– Majer Sándor.  

-ga-

Iskolai rekord 
papírgyűjtésben



Rendkívül gazdag programokkal és több új-
donsággal várta a látogatókat a 10 napos

rendezvénysorozat. Három évvel ezelőtt nem-
zetközi zománcművészeti seregszemlével és
zenei tehetségkutató fesztivállal indult, amely-
hez tavaly képzőművészeti szimpózium tár-
sult, idén pedig képzőművészeti szabadisko-
lával, valamint kézművesek nemzetközi vá-
sárával egészült ki.

A Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Se-
regszemlére 9 ország 56 művésze küldte el al-
kotását. A szemlén egy nagydíjat és egy-egy
első, második és harmadik díjat ítél oda a szak-
mai bírálóbizottság. S úgy tűnik, jó és előre-
mutató ötlet volt a szervezők részéről a Se-
regszemle Életmű Díjának létrehozása is, amely
2011-ben került első alkalommal odaítélésre. A
szakmai zsűri fődíját Ľudmila Baitsaeva orosz mű-
vész érdemelte ki, Madonna örökké című munká-
jáért. Első díjat kapott Morelli Edit, második díjat
Balanyi Károly, harmadikat Hollóssy Katalin (mind-
hárman Magyarországról). A seregszemle igaz-
gatósága életműdíjat adományozott Fehér Mar-
gitnak (Magyarország) és Kopócs Tibornak (Szlo-
vákia).

A zomácművészeti seregszemle mellett a má-
sodik pillére a rendezvénysorozatnak a Nemzet-
közi Képzőművészeti Szimpózium, melynek ke-
retében évente egyre több képzőművész tölt el
több-kevesebb napot alkotó munkával Naszva-
don.

A Művészetek Hete rendezvényéhez kísérő-
rendezvények is kapcsolódtak. Ilyen volt a Tűzvi-
rág Nemzetközi Kézművesek Vására, ahol a
részt vevők kizárólag kézműves termékeket áru-

síthatnak. Előnyt élveztek
azok, akik bemutatták a
helyszínen az egyes
gyártási folyamatokat, il-
letve saját maguk által ké-
szített tárgyakat forgal-
maztak. A kézművesek vá-
sárának egyik része volt a
bor- és pálinkatermelők bemu-
tatkozása is. A kézművesek vásá-
rának részét képezték még a szabadtéri
színpadon, ingyenesen megtekinthető szórakoz-
tató műsorok. Szombaton volt a „Népművészeti
kavalkád”, valamint bemutatkoztak még sváb, bu-
nyevác, szlovák és ruszin népművelők is. Vasár-
nap került sor a Szmaze – Pátria Rádió „Zene ke-
restetik”, címmel fémjelzett felvidéki magyar, az
egész évben folyamatos zenekereső záró ren-
dezvényére. A Művelődési Központ udvarán fel-

állított sörsátor nagyszínpadán
pedig esténként könnyűzenei
koncertek, musicalek kerültek
bemutatásra. 

Teljességében a 10 napos
rendezvényen szinte minden
érdeklődő megtalálhatta a szá-

mára legjobb szórakozási lehe-
tőséget és sok érdekes újdon-

sággal ismerkedhetett meg, legyen
az a zene vagy a képzőművészet vi-

lágából való.
„A negyedik évfolyam ismét bizonyította: Nasz-

vadon minden adott egy ilyen nagyságrendű ren-
dezvény megvalósításához. Nagyon örülünk, hogy
egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt,
amelynek rangját növeli, hogy a nevezők között
több nemzetközileg elismert művész van, akik év-
ről évre visszatérnek“ - mondta Dobosi Róbert, a
rendezvény főszervezője. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Megalakulásának 110.
évfordulóján a perbe-

tei tűzoltó szervezet és az
önkormányzat adott ott-
hont az önkéntes tűzoltó
szervezetek  járási verse-
nyének.

A tizenöt csapat tagjai a
tűzoltó szertárnál sorakoztak
fel, ahol Zahorcsek Zoltán, a
helyi szervezet elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket.
Majd a rövid kultúrműsor
után felavatták Szent Flórián
szobrát, a tűzoltók védő-
szentjét. A szertartást Ba-
logh Károly katolikus plébá-
nos tartotta. Ezt követte a
csapatok felvonulása a sport-
pályára, a verseny színhely-
ére. A versenyt megtisztelte
Skrivánek Árpád, az ÖTE já-
rási igazgatója és Hagyina
László elnökségi tag. 

A csapatok bemutatták tu-
dásukat a támadásokban és
a stafétaátadásban.  A tűz-
csapszerelés során egy

nagyjából száz méter hosz-
szú tömlőrendszert kellett
megszerelniük, majd a tűz-
oltókocsiból érkező nagy-
nyomású vízzel eltalálni a
céltáblát, és mindezt termé-
szetesen időre. A kismotor-
fecskendő-szerelés pedig
amolyan igazi retro hangula-
tot varázsolt a helyszínre.

A borús, esős időjárás
sem vette el a csapatok jó-
kedvét, így a háromórás ver-
seny rendkívül jó hangulat-
ban zajlott. Az ünnepélyes
eredményhirdetéskor első-
ként emléklapot kaptak, akik
oroszlánrészt vállaltak a he-

lyi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület munkájából, majd min-
den résztvevő csapat is
megkapta az emléklapját és
tárgyi jutalmát. Végül kiérté-
kelték a járási tűzoltóverseny
végeredményét. Az ifjúsági
kategóriában a szilasi csa-
pat végzett az élen, meg-
előzve a lakszakállasi csa-
patot. A felnőttek kategóriá-
jában a dobogó első és má-
sodik fokára az ímelyi A és B
csapat tagjai állhattak, míg
a harmadik helyet a perbete-
iek szerezték meg. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele
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Karva

Naszvad

Perbete

Június 9-én folytatódott
a Dunakorzó rendez-

vénysorozat. A szombati
program a Borban az igaz-
ság mottó jegyében telt.

Duka Gábor polgármester
a rendezvény kezdete előtt
optimista volt, s abban bí-
zott, hogy az eső elkerüli a
rendezvényt. Amikor már
minden a helyén volt, elkez-
dődött a műsor, amelynek
első részében Bartáné Nyit-
rai Marika és Sipos József
nótacsokrot adtak elő, Me-
zei Zsolt és cigányzenekara
kíséretében. Majd Barta
Barbi fellépése következett,
aki csodálatos hangjával
népszerű slágerekkel szóra-
koztatta a közönséget. Az Ig-
lice néptáncegyüttes Gyer-

Az évszázad egyik leg-
érdekesebb csillagá-

szati eseményének lehet-
tek tanúi, akik korán keltek
szerdán, június hatodikán.
Hajnalban a kelő nap ko-
rongja előtt elhaladt a Vé-
nusz. A szaknyelvben
bolygó átvonulásnak hív-
ják azt, amikor egy kisebb
égitest egy nagyobb előtt
halad el, eltakarva annak
egy részét.

Aki most és nyolc évvel
ezelőtt lemaradt a jelenség-
ről, az bánkódhat. Hazánk-
ból utoljára 2004-ben lehe-
tett látni a Vénuszt a Nap
előtt, legközelebb pedig csak
2125. december 8-án lesz
tőlünk megfigyelhető a ritka
jelenség. A Vénusz egyéb-
ként körülbelül akkora, mint
a Föld, és az éjszakai égbol-

ton a legfényesebb csillag.
A madari csillagászok is

türelmetlenül várták az év
csillagászati eseményét. Ta-
kács Ferenc távcsővel kí-
sérte figyelemmel az égi je-
lenséget, míg a helyi alapis-

kola részéről Molnár Gábor
távcsővel készített fotókat, il-
letve vizuális megfigyelést
biztosított a jelenlévőknek.

(miriák)
Az iskola felvétele

Elvonult a Vénusz a Nap előtt

Borban az igazság a Dunakorzón

Madar

mek lako-
dalmas című előadása bizo-
nyította a népszerű hagyo-
mányőrző csoport egyre na-
gyobb népszerűségét. Nagy
Csomor István és családjá-

nak fellépése
igazi unikum-
nak nevez-

hető, népdala-
ikkal meghódí-

tották a nézők szí-
vét. 

Amikor a hangulat már
tetőfokára hágott s a zene-
kar egyre jobban lázba
hozta a közönséget, eleredt
az eső, és a szervezők
nagy bánatára befejeződött

a rendezvény. Az érsekúj-
vári Operett Kvintett elő-
adása már elmaradt. 

A polgármester tájékoz-
tatása szerint mivel sza-
badtéri rendezvényről van
szó, s eddig is több alka-
lommal az eső keresztül-
húzta számításaikat, a jö-
vőben szeretnék legalább
a nézőteret és a színpadot
sátorral befedni. (miriák)

A szerző felvételei

Járási tűzoltóverseny

Az igazgatónő elmondása szerint ez elsősorban a közel-
múltban épült bérlakásoknak köszönhető, ahol főleg fiatal há-
zaspárok laknak, és bátran vállalnak gyermeket. Ennek tud-
ható be az idei év csúcslétszáma. Egyébként a falu történe-
tében ilyen magas létszámmal még nem indítottak foglalkoz-
tatást. A 18 nebuló felvigyázásában, tanításában Majkút Re-
nátán kívül még Elzer Anna is nagy segítséget nyújt. A komoly
létszám folytán különböző intézkedéseket kellett foganatosí-
taniuk, ami a belső szerkezet átrendezésében, felújításában
és a külső részek rekonstrukciójában nyilvánult meg, de az
óvoda csinosítása állandóan folyamatban van. 

A gyerekek több rendezvényen is részt vettek az idei év-
ben. Ilyen volt a komáromi tűzoltóállomáson, a csicsói állat-
simogatóban, valamint a ógyallai csillagvizsgálóban tett lá-
togatásuk. A gyerkőcök több bábelőadást, bábjátékos műsort
is megtekintettek. 

„Továbbá el kell mondjam, hogy a gyerekek egészségére
is odafigyelünk. A gyümölcsprogramnak köszönhetően min-
den héten más szülő 3-4 kg gyümölcsöt és zöldséget hoz az
óvodába. Ez a Gelléren bevált rendszer már második éve fo-
lyik“ – mondta Majkút Renáta. 

Ha figyelembe vesszük, hogy egy-két 1500-as, vagy még
ennél is nagyobb lélekszámmal rendelkező községben az
óvodai létszám 20-25 körül mozog, akkor érezhetjük igazán,
hogy a majdnem 500 lelket számláló kisközség hol tart a né-
pesedés tekintetében.

Kép és szöveg: -pint-

Gelléren csúcsot
döntöttek
Anapokban meglátogattuk régiónk egyik kisközségé-

nek jól működő óvodáját, ahol a 2011/2012-es tanév-
ben csúcslétszámú gyerek kezdte meg az óvodai foglal-
koztatást. Mint ahogy Majkút Renátától, az óvoda igazga-
tónőjétől megtudtuk, hogy 2005-ben még csak 6-8 gyerek
látogatta a helyi óvodát, azonban ez a szám 7 év alatt 18-
ra emelkedett.

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Művészetek Hete negyedik alkalommal
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Ekecs-Apácaszakállas

Búcs

Ógyalla

Komárom

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 0�5/��20 0��, mobil: 0�0� ��0 0��
Mŕtve rameno Váhu 5, Komárno

Otv. doba: po-pi: �.�0-12.00, 12.�0-1�.00

Agyermeknap alkalmá-
ból első ízben rendez-

ték meg az iskolán belül a
Megatánc elnevezésű ver-
senyt. A májusi előváloga-
tóra 14 csapat nevezett be,
amelyből 9 csapat jutott
be a gyermeknapi dön-
tőbe.

Az iskola tornatermében
lebonyolított döntőt a Csipet
csapat nevű csoport indí-
totta, őket követte a Partyar-
cok, majd ezekután a töb-
biek sorra mutatták be sajá-
tos koreográfiájukat. Sor-
rendben a Csak csajok, a
Latino fresh, a Bad boys, a
Crazy girls és a Happy 
friends. A táncos verseny
utolsó előadója a Disco girls
formáció volt. Őket követte a
gyermeknapi táncos döntő fő
attrakciója, a TORRpok és a

Senioritas nevű csapat. A
színtiszta pedagógusokból
álló gárda osztatlan sikert
aratott a diákok körében. Ta-
lán nem véletlen, hogy a
szavazások különdíját is ez
a csoport nyerte. 

A végén a zsűri két kategó-
riában hirdetett győzteseket.
Így a kicsiknél a Csipet csapat,
míg a nagyobbaknál a Disco
girls és a Bad boys bizonyult a
legjobb tánccsoportnak.

Kép és szöveg: -pint-

ABethlen gábor Alapítvány támogatá-
sával tizennyolcadik alkalommal ke-

rült megrendezésre a búcsi Katona Mi-
hály Alapiskolában az Atlétikai Nap. Az
atlétikát, mint a sportok királynőjét immár
18-adszor fogadta tisztelettel a Katona
Mihály Alapiskola apraja-nagyja.

A versenyre hagyományosan meghívást
kaptak a környékbeli falvak (Dunamocs, He-
tény, Madar és Bátorkeszi) iskoláinak sport-
szerető tanulói. A rendezvény 65 résztvevővel
3 helyszínen zajlott. A verseny fődíja Búcs
község polgármesterének vándorserlege volt
a legsokoldalúbb versenyző számára.

Az eredmények: távolugrás (fiúk) az 5-7.
kategória győztese Bóna Márk (Madar), 8.-9.
Répás Adrián (Madar). Lányok: 5.-7. Kovács
Vanessza (Bátorkeszi), 8.-9. Muszela Jes-
sica (Hetény). 300 m síkfutás (fiúk) 5.-7. kat.
Margit Tamás (Dunamocs), 8.-9. Répás Ad-

rián (Madar). Lányok 5.-7. Káplóczky Patrícia
(Madar), 8.-9, Muszela Jessica (Hetény).
Magasugrás (fiúk) 5.-7. Cséplő Bence (Bá-
torkeszi), 8.-9. Répás Adrián (Madar). Lá-
nyok: 5.-7. Androvics Franciska (Hetény), 8.-
9. Muszela Jessica (Hetény). Krikettlabda-
dobás (fiúk) 5.-7. Margit Tamás (Madar), 8.-
9. Takács Bálint (Dunamocs). Lányok: 5.-7.
Fülöp Cynthia (Hetény), 8.-9. Paradi Ra-
móna (Madar). 60 m síkfutás (fiúk) 5.-7.
Bóna Márk (Madar), 8.-9. Répás Adrián (Ma-
dar). Lányok: 5.-7. Kocskovics Barbara (Bá-
torkeszi), 8.-9. Muszela Jessica (Hetény).

A XVII. Atlétikai Nap vándordíját a hetényi
Muszela Jessica nyerte meg. Második helyet
ért el a dunamocsi Takács Bálint, harmadik
pedig a madari Papp Lajos lett. Búcs község
polgármesterének díját Hollósi Nikolett, Du-
namocs község díját Takács Bálint kapta.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

AKonkoly-Thege Miklós Művelődési Központ Feszty ár-
pád galériájában került sor Az elfelejtett kultúra újra -

élesztése – Élő népviselet Izsán című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást Lacza Nóra a Feszty Galéria Polgári Társulás
elnöke nyitotta meg, amelyen megjelent Izsa polgármestere
Domin István és Ógyalla alpolgármestere Karol Lovász is. 

Sámson Gizella, a Búzavirág éneklőcsoport vezetője a
megnyitón elmondta: régen a hétköznapi viseletben mostak,
főztek, kapáltak a földeken, az ünnepi viseletben templomba
jártak és esküdtek. „Egy álmom teljesült, amikor 2007-ben
színes fotókon megörökítettük a még fennmaradt népviseleti
ruhákat. A fényképeket a lányom, Sámson Enikő készítette.
A fotókon az izsai Búzavirág éneklőcsoport tagjai mutatják be
különböző élethelyzetekben, hogyan hordták a népviseletet“
- mondta Sámson Gizella.

Ezt követte az izsai Búzavirág hagyományőrző csoport fel-
lépése. A kiállítás július 3-ig tekinthető meg. (miriák)

A szerző felvétele

Az elfelejtett kultúra
újraélesztése

XVIII. Regionális Atlétikai Nap

Megatánc a Jókai Mór alapiskolában

Aközség szervezésében a futballpá-
lyán került sor a Családi sportnap

megrendezésére „Apraja –nagyja“ cím-
mel. A rendezvényt a gyermeknap tiszte-
letére szervezték.

Az óvoda pedagógusai vezetésével sok
ügyességi játékban vettek részt a gyerekek,
de a legnagyobb sikere mégis a lángosevő
versenynek volt. Itt minden résztvevő alapo-
san megdolgozott a győzelemért, hiszen
nem is volt olyan egyszerű a függő és ide-

oda mozgó lángos elfogyasztása. Nagy si-
kere volt a Kassai Lovasíjász Iskola Varga
törzs lovasíjász bemutatójának. A lovasíjá-
szatot egy újabb hagyományos magyar harc-
művészeti bemutató követte, mégpedig a ba-
rantások.

A gyerekek tetszését nemcsak azért nyer-
ték el a különböző bemutatók, mert látvá-
nyosak voltak, de a kíváncsiskodóknak le-
hetőség volt az íjászat, lovaglás kipróbálá-
sára, sőt a különböző fegyvereket kezükbe is
vehették. A Családi sportnap a versenyek
eredményhirdetésével ért véget.

(miriák), a szerző felvétele

Nyolc órakor a nevezési
lapok leadásával, egy kis el-
igazítással, majd a horgász-
helyek elfoglalásával kezde-
tét vette a négyórás mara-
toni gyermekhorgászver-
seny, mely az idén létszám-
ban is jeleskedett, 38-an
neveztek be a versenyre. Az
idő nem kedvezett a kis hor-
gászoknak, de ez őket csep-
pet sem zavarta. A kitartó
esőzés ellenére élvezettel
horgásztak. Délután egykor
dudaszó jelezte: befejező-
dött a „horgászviadal”, és a
mérlegelés után kiderült, kik
végeztek az élen. A szerve-
zők figyelmesek voltak a ver-

senyzőkkel szemben, hisz
az itt levő 38 kis horgász
mindegyike kapott díjat. Az
idei komáromfüssi gyermek-
horgászversenyt a kolozsné-
mai Babiak Sabina és Ba-
biak Róbert testvérpáros
nyerte 4,06 kg-os halteljesít-
ménnyel. Második lett a csi-
csói Károlyi László 2,68 kg-
val a harmadik helyen pedig
az ugyancsak csicsói Csóka
Gergő végzett 1,62 kg
összsúllyal. 

Ezen a napon kb. 13 kiló
halat emeltek ki a pecások a
kavicsbányából. A horgász-
verseny közben különböző
versenyekkel szórakozatták
az ide  kilátogató gyermekes
családokat. Így volt kötélhú-
zás, ügyességi vetélkedők,
íjászbemutató. A nap meg-
lepetése a nyitrai komman-
dósok bemutatója volt.

Kép és szöveg: 
-pint-

Az idei családi napra június 2-án került sor. A kiseb-
beket elkísérték a szülők, a nagyobbak barátaikat

hozták magukkal.

Az események színes kavalkádját a papírgyűjtés kiérté-
kelése előzte meg. Iskolánk igazgatónője, Csintalan Zsu-
zsanna köszöntötte a résztvevőket, majd Kovács Tünde,
igazgatóhelyettesnő a papírgyűjtés kiértékelésével nyitotta
meg a sulinapot. A kiértékelés után  ügyességi játékok és ko-
moly sportversenyek követték egymást, valamint kempo,
bmx és automodell bemutatót is tartottunk.

A baráti iskolák, a Budapesti XIII. Kerületi Számítástech-
nikai ÁI és a Szőnyi Bozsik József Álatalános Iskola csapa-
tainak részvételével mini focigála zajlott. Azonban nemcsak
a focit kedvelő fiúk, mérhették össze űgyességüket, de le-
hetőség volt birkózásban, asztaliteniszben és lövészetben is
bizonyítani. Nemcsak a diákok, de apukák számára is szer-
vezett az iskola sportversenyt. Sor került a szülők és gyer-
mekek ügyességi vetélkedőjére is, mely az „Eötvös suli hőse“
elnevezést kapta.

A karvai Kertészeti és Mezőgazdasági Középiskola jóvol-
tából az egészséges életmódról sem feledkeztünk meg. Sa-
látabár állt rendelkezésre, valamint gyümölcs-és zöldség-
szobrászat területén próbálhatták ki tanulóink fantáziájukat.

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola tanu-
lói a vállakozó szellemű lányainkat szebbnél szebb frizurák-
kal és sminkkel látták el, s egyben betekintést nyertünk az is-
kola életébe is. A nap folyamán a kíváncsi nebulók fejleszt-
hették ügyességüket a kézműves-foglalkozásokon. A sport-
pályán került sor a mentőszolgálat, valamint a rendőrségi ku-
tyák bemutatójára. Kolek Margit

Olvasói 
levélSulinapCsaládi sportnap

Esőben horgásztak a gyerekek

Bátorkeszi

Már kora reggel gyermekzsivajtól volt hangos a ko-
máromfüssi kavicsbánya környéke. Itt rendezte

meg ugyanis a Csicsó, Csilizköz, Csallóköz kultúrájáért
és hagyományaiért közhasznú társaság immár harma-
dik alkalommal a lányok és fiúk számára kiírt horgász-
versenyt.

Polák László polgármester és Kiss Valéria, az ekecsi nyugdíjas-
klub vezetője köszöntő szavai után kezdetét vette az éjfélig tartó mu-
latozás, mely hangulatában, színvonalában kellemes élményeket
adott a jelenlevőknek. A közel 200 vendég nagyon jól érezte magát.
Kossáry Judit nótaénekes műsorát osztatlan figyelem kísérte. A jó
hangulat kialakulásában nagy része volt a zenét szolgáltató Do-
monkos Árpádnak és Rajkovics Józsefnek. Sokan éltek a lehető-
séggel és táncra is perdültek. De tombolák nélkül mit ér egy ilyen
jellegű baráti találkozó. Így a támogatók jóvoltából több mint 100 díj
került sorsolásra, melyek között kirándulás, grillsütő, masszáske-
zelés és több más érdekes díj is kiosztásra került. pint

Nyugdíjasok baráti találkozója

Hat település
(Ekecs, Apáca-

szakállas, Nyárasd,
Lakszakállas, Szilas
és Nagymegyer)
részvételével baráti
találkozót szerveztek
az ekecsi és apáca-
szakállasi nyugdí-
jasszervezet és klub
tagjai.

Komáromfüss

2012. június 16-án ünnepelte 
60. születésnapját 

Santur András 
Nagylélen.

E szép nap alkalmából szívből gratulál:
felesége, 2 fia, lánya, menye, veje, uno-
kái: Robika, Réka, Ákos, Viktória, Ale-
xandra, Adrienn és az egész rokonság.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Június 19-én ünnepli 
18. születésnapját 

Boros Arnold Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál és sok boldogságot kíván:
anyu, apu, Attila, a nagyszülők 
és az egész rokonság.

E szép kerek évforduló alkalmából szívből gratulál-
nak és hosszú boldog életet kívánnak: Márta, Ilonka
és Éva családjukkal.

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

Június 18-án ünnepli 60. születésnapját 

Radvánsky Mária 
Marcelházán.

„Boldog születésnapot,
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod!“
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Első fotóm

Komáromi Lea
Dunamocs
(2450/46)

Púchovský Kristián
Komárom
(3650/50)

Répás zsófia
Madar

(3750/51)

Fo
tó

:B
ör

öc
zk

y
Jó

zs
ef

ÚJSzüLöTTEK:
Zsemlye Máté (Ekecs); Forró Ján (Keszegfalva); Komá-

romiová Lea (Dunamocs); Szabóová Regina (Komárom);
Tóth Karina (Ógyalla); Puchovsky Kristián (Komárom); Ré-
pás Zsófia (Marcelháza); Pšenák Nicolas (Ógyalla); Wág-
ner Erik Mihály (Marcelháza); Valacsai Lili (Komárom); Bo-
hos Blanka (Őrsújfalu); Neumannová Laura (Komárom);
Szénásiová Nikoletta (Őrsújfalu); Lakatosová Lamia
(Ógyalla)

ELHUNyTAK:
Daniš Emil (61) Perbete; Spátay Ján (54) Komárom; Pet-

rovszká Mária (87) Megyercs;  
HázASSágOT KöTöTTEK:

Kubík Tibor (Komárom) és Kovács Ildikó (Nagyráska)

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

„Tudjuk,hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk,
Enyhíti hiányodat, ha álmainkban látunk.
Az élet elmúlik, de akit szerettünk,
Arra életünk végig könnyes szemmel emlékezünk!“

Fájó szívvel emlékezünk június 18-án, 
halálának 2. évfordulóján

Takács Ferencre.
Emlékét örökké őrzik: felesége Aranka, lányai családjuk-
kal, és az egész rokonság.

Legmegfelelőbb idő!
Magyarországon sikere-
sen működő MLM cég
vezetőket keres Szlováki-
ában most induló hálóza-
tának kiépítésére! Tel.:
+3630 33 58948, +36 30
2271187.

Színvonalas étterembe
keresünk szakácsot/
szakácsnőt. Érdeklődni
lehet: 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.

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek,
Huncut mosollyal egy Rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint.
Így adja át üzenetem: Boldog szülinapot Neked!
Június 16-án ünnepelte 4. születésnapját 

Babicz Fanni 
Ógyallán.

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. ár: 30.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szállás,
szolvens vendégek és királyi
fizetés minden nap készpénz-
ben. Szolárium, szauna, me-
dence, étterem és saját taxi
szolgálat. Munkaidő meg-
egyezés szerint. Jöjjenek és
győződjenek meg, nem fogják
megbánni. www.goldenlife.sk.
Tel.: 0905 454 202. 
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.: 035/7710
045.
• Színpadon a Krém zenekar
– Facebook. Tel.: 0907 272
399.
• gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hív-
jon bizalommal. Tel.: 0903
429 427.

• Nem banki gyorskölcsönök
vállalkozóknak 900 euróig.
Tel.: 0905 269 733.
• Ponuka voľných pracovných
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 ke-
resünk tapasztalt hajógyári
munkásokat (lakatosok, kötők,
hegesztők). Fizetés nettó: 10-
11 €/ó. Tel.: 031/5552077.
• A Železničná 6. szám alatt ki-
adó 140 m2-es raktárhelyiség.
Tel.: 0905 268 435.

• Dám do prenájmu skladové
priestory vo výmere 140 m2,
na Železničnej ul. v Komárne.
Tel.: 0905 268 435.
• Felkészítés vizsgára ill. fel-
vételire zenetörténetből és
zeneelméletből. Szükség
esetén házhoz megyek. Tel.:
0903 666 946.

• Pôžička do 24 hodín bez
skúmania príjmu, vybavíme
exekúcie, vyplatíme nedo -
platky. Tel.: 0918 834 493.
• gyorskölcsön 24 órán be-
lül, kereseti kimutatás nél-
kül, egzekúció és adósságok
kifizetése. Tel.: 0918 834 493.
• Családi ház eladó Nemesó-
csán. Tel.: 0915 344 849.
• Záložňa – Zálogház Unicorn,
Palatínová 34. Arany, ezüst-,
ékszerek és tárgyak, régi-
ségek, kristály és elektronika
felvásárlása és zálogozása.
Szombaton extra bónusz! Tel.:
0905 528 522.
• Komárom déli részén eladó
egy kétszobás 2. emeleti lakás
hagyományos téglaépítésű  há-
romszintes házban. Csendes,
szép, ligetes környezet. Két éve
felújított, teljesen  felszerelt, min-
den igényt kielégítő beépített
konyhabútorral., loggiával, pár
méterre a bejárattól szerelőak-
nás garázzsal. Vételár: 23.000
€. Tel.: 0036 30 431 3998.
• Óvónő gyakorlattal gyereket
vállal. Opatrím dieťa. Tel.:
0907 487 695.
• Vennék vízpumpát motorral
220 V-ra. Tel.: 0902 841 761.

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. Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.

Olcsó kerti grillek 99 eu-
rótól. www.xolarinfo.sk.
Tel.: 0918 857 259.

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.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

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

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk minden közeli és nem közeli ro-
konnak, barátnak, volt munkatársnak, szomszédnak, is-
merősnek, akik 2012. május 14-én elkísérték utolsó út-
jára a megyercsi temetőbe a szeretett anyát, nagymamát 

özv. Heszki Erzsébetet, 
aki életének 68. évében súlyos betegség után elhunyt.
Külön köszönet a helyi községi hivatalnak, a Hencz te-
metkezési vállalatnak és Kamenický úrnak a kiváló mun-
kájukért. Gyászoló lányai.

Megemlékezés
„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 emlékezünk 
halálának 5. évfordulóján, június 24-én a drága gyermekre,

testvérre és sógorra 

Nagy Péterre (Komárom),
aki tragikus körülmények közt 28 éves korában távozott szeret-
tei köréből. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot. Szerető szülei és testvére családjával.

„Volt egy apa, itt élt köztünk, óvott, féltett, szeretett,
Boldogságban éltünk együtt, békességben szelíden.
Mikor sírtam, Ő vigasztalt és a bánat tovaszállt.
Isten, mondd meg, miért pont engem hagyott így el az apám.
Gyerek voltam, fel sem foghatom, mennyit jelentett nekem,
Mikor elment egy szombati reggelen. ”
Mély fájdalommal emlékeztünk június 12-én, halálának 

19. évfordulóján Papp Lászlóra (Komárom).
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot. Emlékét őrző lánya Annamária családjával,
fia László családjával, húga Panni családjával és anyósa.

„Elmentem egy szebb világba,
Az álmok, a szépek otthonába,
Mielőtt indultam, búcsút nem vettem,
Mint a madarak ősszel, úgy elmentem.”

Fájó szívvel emlékezünk június 18-án, 
halálának 1. évfordulóján

Rajkovics gyulára 
Lakszakállason.

Emlékét örökké őrző szerető családja.

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

Fájó szívvel emlékezünk június 
19-én, halálának 

4. évfordulóján drága édesanyánkra  

özv. Szabó Annára Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk ezen a
szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrzik: három lánya
családjukkal.

„Bennünk él a múlt, 
A végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emléketeket.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Perbetén halálának 

1. évfordulóján 

Telkesi Annára,
valamint halálának 23. évfordulóján  

id. Telkesi Bélára. 
A szerető család.

Spomienka
„V oku slza, v srdci žiaľ,

Čo nám bolo milé, to nám osud vzal.“

Dňa 24. júna uplynie 5 rokov,
čo nás v 28. roku života tragicky 

opustil náš drahý syn, brat, švagor

Peter Nagy (Komárno).
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu tichú spomienku.
Milujúci rodičia s celou rodinou.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

Június 20-án ünnepli 
5. születésnapját 

Németh Norbert 
Komáromban.
E szép ünnep 

alkalmából köszöntik: 
anya, apa és nagyszülei.

• Pripravujem na prijímaciu
alebo na ročníkovú skúšku z
dejín hudby a z hudobnej
náuky. V prípade potreby
prídem aj domov. Tel.: 0903
666 946.
• Lakás-, házfelújítás, minden
típusú tető javítása. Tel.: 0905
640 957.
• Nem banki kölcsönök egy
helyen, több pénzintézet
ajánlásából választjuk ki az
önnek legmegfelelőbbet.
Tel.: 0905 269 733, 0907 452
538.
• Eladó 3-szobás lakás Neme-
sócsán. 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, magyar-
szlovák perfekt nyelvtudással,
jogosítvánnyal, helyi lakos sze-
mélyében. Villamossági és ka-
puszerelési tapasztalat előny.
Jelentkezés: 0915-483-293
8.00-16.00-ig.
• Eladó 2 szoba + konyhás
családi ház Keszegfalván.
Tel.: 0908 663 624.
• Hľadáme ľudí na telefonova-
nie 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.
• Na predaj stavebný pozemok
v Iži – 689 m2. Tel.: 0908 054
010, 0905 924 729.
• Eladó 13-áras beépíthető te-
lek a virti tó partján (villany,
víz). Közvetlen a vízparton.
Tel.: 0905 700 259.
• Eladó SLP – 400-as után-
futó, kiskerekű, valamint na-
gyobb fajta ponyvagarázs.
Tel.: 0915 600 928.
• Dám do prenájmu garáž na
Jókaiho ul. Tel.: 0905 216 545.
• Predám 3-izbový rod. dom v
Kameničnej, cena: 25.990 €.
Tel.: 0905 972 268.

• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
606 252.
• Predám š. Favorit, r.v. 92,
EK, STK, ťaž. zar. Tel.: 0915
107 674.
• Kiegészítő jövedelem – in-
ternet szükséges. Tel.: 0907
311 124.
• Komplett kutyakozmetika
Gútán, új szalon! Időpont
egyeztetés: 0908 125 930.
• Autopožičovňa, autóköl-
csönző. Tel.: 0907 568 786.
Biztonságos felszereltség!
• Kerékpár - bő választék, tel-
jeskörű javítás, Župná 8. Tel.:
0918 531 854.
• Csempézés 7 €, házak szige-
telése 3,5 €/m2-től, színezés 2
€/m2. Tel.: 0908 695 877.
• Egynapos kirándulás, júl. 14.
Balaton, júl. 21. Budapest, 10-
12 €. Tel.: 0919 282 807.
• Eladó 5-szobás családi ház
Ebeden. Tel.: 0907 577 029.
• Banki hitelek, jelzáloghitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Esőcsatornák szerelése +
villanyszerelés. Tel.: 0907 561
231.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó családi ház 32 áras
telken, ár megegyezés szerint
Őrsújfalun. Tel.: 0907 231 121.
• Pedikűr-manikűr a Vásár-
csarnokban 1. emelet, 135-ös
ajtó. Tel.: 0915 470 806.

• Eladó 50 l-es hűtő, alig hasz-
nált, árban megegyezünk.
Tel.: 035/7778724.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőművesmunkák javí-
tása. Tel.: 0944 173 609.
• Oriflame termékek megren-
delése egyenesen a kataló-
gusból. Tel.: 0919 317 812, KN.
• Eladók fa kerti bútorok, 2x4
személyes pad + asztal 220
€. Tel.: 0915 270 685.
• Szoba kiadó a Gazda utcá-
ban 1 személy részére. Tel.:
0904 228 891.
• Dám do prenájmu 3-izb. byt
v Komárne. Tel.: 0918 215 189.
• Eladó búza és árpa, mázsája
1,40 euró. Tel.: 035/77 81 378.

Boldog születésnapot és vidám gyermekkort 
kíván: anyuka, apuka, naszvadi mamáék, pozsony-

eperjesi mama, papa és az egész rokonság.

Molnár Lacika 6-éves
„Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy veled ünnepelhessünk születésed napját.
Isten adjon még legalább 100 évet,
Erőben, egészségben tartson meg Téged!“

Szívből köszöntik:
anya, apu, 

keresztszülei, 
Dominik 

és nagyszülei.

„Azt kívánjuk e szép napon,
Hogy fölötted csillag ragyogjon.
Mert Te csillagként ragyogsz le ránk,
S küldöd mosolyod sugarát.
Rövid e pár sor, de benne van a lényeg,
Mert senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged.” 
Június 18-án ünnepli 60. születésnapját 
Radvanská Mária szül. Pálenyík 

Marcelházán.
Sok erőt, egészséget, boldogságot kívánnak: férje Tibor,
leánya Klaudia és a jókívánságokhoz csatlakozik ke-
resztlánya Melinda, férje Lajos, Chris és Fati.

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

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

Starožitnosti – Régi-
ségek, Unicorn, Župná
ul. az Allianz biztosító
mellett. Predaj – výkup,
eladás – felvásárlás. Po
dohode prídeme aj na
adresu. Kérésre címre
megyünk. Tel.: 0905 528
522.

• Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt v Bauringoch,
výhodne. Kedvező áron
kiadó 1 szobás lakás a
Bauringokban. Tel.: 0918
755 933
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Z policajných hlásení

V pondelok 18. 6. predpokladám v našom regióne veľmi
teplo, jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrážok. Nočná
teplota od  17 do 19  ̊C, denná teplota od 31 do 33  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.      

V utorok 19. 6. predpokladám v našom regióne veľmi
teplo až horúco, jasno alebo polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od  18 do 20  ̊C, denná teplota od 32 do 34  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 20. 6. predpokladám v našom regióne ešte o 
niečo teplejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 19
do 21  C̊, cez deň od 33 do 35  C̊. Slabý premenlivý vietor
do 2 - 4 m/s.      

Vo štvrtok 21. 6. predpokladám v našom regióne ešte
veľmi teplo, polojasno, k večeru možnosť zväčšenej oblač-
nosti s prehánkami alebo búrkami. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota od 18 do 20  ̊C, cez deň od 32 do 34  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V piatok 22. 6. predpokladám v našom regióne slabučké
ochladenie, polojasno, postupne zväčšená oblačnosť a
možnosť prehánok a búrok. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 18 do 20  C̊, denná  teplota od 26 do 28
C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.  

V sobotu 23. 6. predpokladám v našom regióne po-
dobne ako v piatok, polojasno, postupne zväčšená oblač-
nosť, možnosť ešte prehánok alebo aj búrok. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 15 do 17  C̊, denná tep-
lota od 25 do 27  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) 

V nedeľu 24. 6. predpokladám v našom regióne celkom
príjemne, polojasno, popoludní pri zväčšenej oblačnosti
možnosť slabých prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 15 do 17  ̊C, cez deň od 26 do 28  ̊C. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam príjemné letné počasie 
s miestnymi prehánkami a búrkami.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 18. 06 - 24. 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

tínedžera obvinili zo sexuálneho
zneužitia 13-ročnej školáčky!

Vyšetrovateľ v Komárne obvinil žiaka (15) špeciálnej
školy z obce Bátorové Kosihy zo sexuálneho zneužitia
školáčky (13) z Komárna. Podľa polície tínedžer vedel, že
dievča ešte nemá pätnásť rokov a napriek tomu mal s ňou
najmenej päť mesiacov sexuálny styk. 

„Ten chlapec žije v dome, v ktorom býva viacero rodín.
Podľa mňa predčasne dospel.“ - povedala suseda obvi-
neného tínedžera. 

Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí polovica z
trestu tri až 10 rokov.

Od začiatku roka sa policajti na Slovensku zaoberali
takmer 170 prípadmi podozrenia zo sexuálneho zneužitia
detí vo veku od 6 do 14 rokov. Vo viac ako 140 prípadoch
bolo podozrenie zo zneužitia maloletých dievčat.

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Akcia

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

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

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoLPg

Jedným takým milým po-
dujatím bola aj oslava
sviatku detí vo westerno-
vom štýle, ktorého or-
ganizátormi bolo Ob-
čianske združenie
Priatelia koní a wes-
ternu Hurbanovo –
Bohatá. V areáli
parku Hliník pri vý-
kupni na Pribetskej
ulici vyrástlo malé wes-
ternové mestečko. Deti si
mohli zajazdiť na koníkoch z
Máčik farmy, poskákať si v
nafukovacom hrade, poma-
ľovať si tvár rôznymi obráz-
kami, od víl, netopierov, tig -
rov, motýľov až po rôznych
šašo, zabaviť sa na rôznych
kúzlach a trikoch šaša Buba,
zasúťažiť si v netradičných
ale v kovbojských disciplí-
nach, alebo si vytvoriť z ba-
lóna netradičnú myš, psa, la-
buť, kvetinku. Najviac sa de-

Už po tretíkrát dala domov na usku-
točnenie obvodového kola Biologic-

kej olympiády kategórie F „Rastliny a
zvieratá našich lesov“ základná škola
Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo.

Nádherný lesopark, trieda v prírode a nové
altánky v areáli školy vytvárajú príjemné, po-
učné ale aj relaxačné prostredie na usku-
točnenie tejto olympiády, ktorá je zameraná
na poznávanie rastlín a živočíchov. Súťaž je
určená pre mladších ako aj starších žiakov,
ktorí súťažia v päťčlenných družstvách. Sú-
ťaž je rozdelená na tri tematické časti – Fa-
rebný les, Spiaci les a Zelený les. Po absol-
vovaní školských kôl sa súťažné družstvá
prebojujú do obvodového kola. Cieľom sú-
ťaže je naučiť žiakov základné poznatky o
bežných druhoch rastlín a živočíchoch, ve-
dieť ich určiť a pomenovať, vedieť pripraviť
zbierky pobytových stôp, zbierky plodov a
semien, zbierky obrázkov ako aj herbáro-
vých položiek. Súčasťou súťaže je aj pozo-
rovanie vtákov, pozorovanie rastu rastlín a
príprava mapky okolia školy s mapovaním
výskytu rôznych druhov rastlín. Vedomosti a
pripravenosť žiakov hodnotí  odborná porota
zložená z učiteľov základných škôl a pra-
covníkov Podunajského múzea z Komárna. 

Tentokrát sa do súťaže prihlásilo 7 súťaž-
ných družstiev. Pekné knižné odmeny a dip -
lomy boli veľkou motiváciou pre všetkých sú-
ťažiacich.  Ale na najvyššie stupienky víťazov
mohli vystúpiť len najúspešnejší, súťažné
družstvá zo Zš Komenského a Zš s Mš K.
Dömeho z Iže. Na druhých pozíciách skon-
čili žiaci zo Zš Rozmarínová a Zš Nám. Kon-
kolyho – Thege Hurbanovo a na tretích  žiaci

zo Zš J. Móra s vjm Komárno a Zš Komen-
ského Komárno. Všetkým súťažiacim
srdečne blahoželáme a učiteľom vyjadru-
jeme poďakovanie za celoročnú náročnú prí-
pravu žiakov na túto olympiádu. Veľkým za-
dosťučineným je aj vyjadrenie pochvalných
slov a poďakovania z úst prítomných súťa-
žiacich ako aj doprevádzajúcich učiteľov,
ktorí sa na tejto súťaži cítia veľmi príjemne.
Miestnych organizátorov z hurbanovskej zá-
kladnej školy to nielen poteší, ale aj naštar-
tuje a motivuje na nové aktivity realizované v
areáli prekrásneho lesoparku školy. Tak do-
videnia opäť o rok na Biologickej olympiáde
v areáli Základnej školy v Hurbanove.

Text a foto:
Mária Hamranová,

predseda obvodovej komisie BIO

Obvodové kolo Biologickej 
olympiády opäť v Hurbanove

Medzinárodný deň detí  
vo westernovom štýle

Mesto Komárno, Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Oz Odysea mysle Slovensko,  Rozmarínová ul. č. 2, Komárno

PRÁZDNINOVÉ LETO v CVČ 2012
Denný PríMestský tábor Denne oD 6,30 – 16,00 hoD.
júl
1. termín 02. 07. 2012 - 06. 07. 2012
2. termín 09. 07. 2012 - 13. 07. 2012
• tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie
• hry, súťaže, turistika, vychádzky, športové hry
• relax
Príchod detí od 6,30 – do 9,30 hod., strava podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

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

ZáMorské obJAvy

Kontakt: 035/7730 396

Kontakt: 0905 926 090
Kontakt: 0905 926 090

Kontakt: 035/7730 396

MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých kra-
jinách sveta. zvyčajne sa to deje každoročne 

1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka
Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konfe-
rencii pre blaho detí  v Ženeve vo Švajčiarsku. Na tejto
konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu,
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdela-
ním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.
Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách
takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň po-
ukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je
úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD, av-
šak tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa
vo viac ako 21 krajinách. V tento deň je napr. zvykom, že
sa na školách neskúša, rodičia deti obdarúvajú slad-
kosťami, organizujú sa rôzne podujatia.

boli odmenené nielen slad-
kými odmenami ale aj pek-
nými vecnými cenami. Milým
a veľmi príjemným spestre-
ním programu bola aj
ukážka prípravy domácich
osúchov v netradičnej peci,
ktorú OZ Priatelia koní a
westernu postavili v rámci
grantového programu Tu
sme doma. šikovné ruky
dievčat zo združenia pripra-
vili kysnuté cesto, ktoré v
rozpálenej peci sa upieklo
veľmi rýchlo. Už ho len na-
trieť cesnakovo-smotanovým
dressingom a spapkať.
Dobrú náladu a záverečné
hopsanie a tancovanie za-

bezpečoval DJ Fero.
Pestrý deň venovaný

sviatku detí  sa sku-
točne vydaril. A
miesto v parku pri vý-
kupni v Bohatej je
ideálnym na organi-
zovanie podobných

podujatí. 
Vďaka patrí všetkým

členom OZ Priatelia koní
a westernu Hurbanovo - Bo-
hatá, ktorí obetujúc svoj
voľný čas, energiu a ochotu,
a postarali sa, aby sviatok
všetkých detí  bol nezabud-
nuteľný a opäť sa vydaril na
výbornú. Zároveň je po-
trebné poďakovať aj ÚNSK
za finančnú podporu tohto
projektu – MDD vo wester-
novom štýle.

Text a foto: 
RNDr. Mária Hamranová

ťom páčilo hod podkovou na
cieľ, predvádzanie pool ben-
dingu, ako to robia kone na
pretekoch, hra na sochy
alebo súťaž jazdca a koňa,
teda otca so synom či s dcé-
rou v typických jazdeckých
disciplínach. Nechýbala ani
vynikajúca cukrová vata, pu-
kance a rôzne sladkosti.
Všetky súťažné disciplíny

Mobil: 0907 16 15 14 
info@plavebnaskola.sk

Kurz vodcu malého plavidla
www.plavebnaskola.sk
Termíny:
od 23. 06. a od 07. 07.

Po stoPách MArcA PolA
- pobytový tábor Vodice v Chorvátsku 

13. 07. 2012 - 22. 07. 2012
ZáMorské obJAvy
- pobytový tábor Lignano  Sabiadoro  v Taliansku 

03. 08. 2012 - 12. 08. 2012



ÉSzAK-KOMáROM:
Jókai Színház: június 19., 19.00 Tak sa na mňa pri-
lepila – a pozsonyi SND vendégjátéka.
Tiszti Pavilon amfiteátruma: június 22-én 20.30
órakor Az ördög nem alszik, június 23-án 20.30
órakor Revizor, június 24-én. 20.30 A régi nyár. 
Limes galéria: Olbram 
Zoubek a nemzetközileg el-
ismert szobrász az emberi
alakokat bemutató kiállí-
tása. Nevéhez fűződik Ján
Palach halotti maszkjának
elkészítése is. A kiállítás
megtekinthető  július 15-ig.
VMK: június 19., 19.00
Minket nem lehet elfelejteni
- zenés show Bodrogi Gyu-
lával és Voith Ágival. 

DÉL-KOMáROM:
Monostori erőd: Színházi esték az erődben: jú-
nius 19. „Vörös Árnyalatok” című szovjet állandó
kiállítás megnyitója 16.00 órakor. június 23-24. Ha-
tárok - sétálószínházi előadás a MonoStory Erőd-
színházi Társulat előadásában. 

NAgyMEgyER:
VMK kisterem: Lampl Zsuzsanna szociológus
„Randevú és más írások“ című kötetének bemuta-
tója június 19-én 18.00 órakor.

BAJCS:
Falunap június 23-24 

Szombat: sportnap a futballpályán. 
Vasárnap:
11.00 – 12.00 Szentmise 15.00 Megnyitó
15.10 – 15.30 A helyi óvoda és iskola tanulói
15.30 – 16.00 ŽIBRITA tánccsoport fellépése
16.00 – 17.00 Legszebb dallamok (Goda Marika elő-

adóművész)
17.00 – 18.00 Sztárvendég – Korda györgy és Ba-
lázs Klári
18.00 – 19.00 Vitaloš Stano – humorista, énekes
Érdekességek: Az Agrall cég területén 12:00- tól
Veterán autók kiállítása, „ Zambia“ (MVDr. Jeřábek
kiállítása), hajó- és repülőmakettek kiállítása, kézi-
munka kiállítás, fotók „Községünk” címmel, gyere-
keknek: trambulin, légcsúszda, körhinta.

CSALLÓKözARANyOS:
Falunap - június 23. 

Helyszín: futballpálya
9.00   Falunapi köszöntő  10.00  Légvárak, csúsz-
dák, falunézés kisvonattal, indulás a pályáról 
12.00 – 14.00 Gulyás-party, ebédjegyek kaphatók
délelőtt 9.00-12.00 óráig
14.00 – 14.45 Amatőr lovasok bemutatója a gyakor-
lópályán 

14.45 – 15.30 Célbadobás ólommal horgászok ré-
szére és ügyességi versenyek a gyakorlópályán
15.30 – 17.00 Barátságos futballmérkőzés
17.00 – 17.15 A község sikeres sportolóinak díjáta-
dása és az ügyességi verseny kiértékelése 
17.15 – 18.30 Kultúrműsor:  Óvodások műsora,  Ró-
meó és Júlia -  mesejáték,  a Kóczán Mór Alapiskola
diákjainak műsora, a „Mákvirág” színjátszótársulat
műsora,  „POM POM” LÁNYOK , Kán-kán a tanyi
táncegyüttes előadásában.
18.30 – 19.00 Zumba-party Anikóval 
19.00 – 20.00 Tombolahúzás, 21.00 – 02.00 Utcabál.
A gyerekeket kaláccsal és felfújható légvárakkal,
csúszdákkal várjuk már délelőtt 10.00 órától.

CSICSÓ:
Falunap - június 22-23.

Péntek:
17.00 Megemlékezés a I. és II. világháborúban ele-
settekről a helyi temetőben – koszorúzás.
Szombat: a csicsói futballpálya 8.30 óra Zenés éb-
resztő
11.00-15.00 Légvár, csúszda a gyermekek részére
13.00 Barátságos labdarúgó-mérkőzés Nagykeszi
és Csicsó között
15.00-16.00 a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
tanulóinak fellépése (Karaoke, Kangoo)
16.00 „Adok neked valamit“ - Gyermekműsor – KN
17.00 „Nevessünk daloljunk együtt“ – Benes Ildikó és
Pőthe István komáromi színművészek fellépése
18.00  90 perc szórakozás a „TAT“ fiataljaival
19.45 A csicsói „GRANDIOSO“ együttes
20.45 Meglepetés, 21.30 Utcabál - Talizmán együttes.

MEgyERCS:
Falunap - június 22-23
Péntek: 2x6-os bérlaká-
sok átadása
Szombat: 8.00 Halász-
verseny gyerekeknek
Futballpálya: 13.00 Ifjú-
ságfalva – Megyercs, 
15.00 HÍD politikusai –
Megyercsi Öregfiúk
Főtér:  17.30 Kultúrműsor – Falusi vigadalom 
20.00 Utcabál: Funny Man, DJ STEEWE, Tombola

NEMESÓCSA:
Falunap -  június 23. 

13.30 Ökumenikus Istentisztelet
14.30 Ünnepélyes megnyitó, címerszentelés, helyi
óvodások előadása, Móra Ferenc Magyar Tannyelvű
Általános Iskola, Szlovák Tannyelvű Általános Is-
kola, Happy Dance tánccsoport, a Nyugdíjasklub
énekkara, Zumba, Amazon tánccsoport, Cseh Petra
és Csorba Máté táncbemutatója, Oucha  fúvósze-
nekar és mazsorettcsoport, utcabál a Domino zene-
karral, légvár, trampolin, kisvonat, Szabó Laura ének.

PERBETE:
Falunap - június 22-24.

Péntek:
18.00 Kultúrház: Pándy Lajos: A Csodálatos nagy-
kendő című könyvének bemutatója 
Kiállítások megnyitója: Perbete vadvilága és va-
dásztrófeák, Záležákné Bóna Melinda alkotásai
A kultúrház mellett működő kézimunkakör kiállítása,
A sakk-klub története és eredményei, A röplab-
dacsapat története és eredményei, Útkeresés -
Varga Tibor AFIP fotográfus kiállítása
Ifj. Varga Tibor és Répás János - haditechnikai- és
repülőmakettek 
Magyar Tannyelvű Alapiskola folyosója: Az ógyallai
Művészeti Alapiskola növendékeinek munkái,
„Büszke vagyok szülőfalumra” – kiállítás az alapis-
kolák diákjainak képzőművészeti munkáiból. 
Szombat:
8.00 Sportdélelőtt az iskolai sportpályán és a fut-
ballpályán. Röplabda, futball, élő csocsó, ugrálóvár
10.00 Gulyásfőzőverseny, 700 darab aprósütemény
kiállítása és versenye
11.00 ZUMBA-bemutató az iskolai sportpályán
13.30 Ökumenikus istentisztelet a római - katolikus
templomban
14.30 Koszorúzás a Millenniumi emlékműnél és em-
léktábla-avatás
15.00 Ünnepélyes felvonulás a faluban
15.15 A falunap ünnepélyes megnyitója a szabadtéri
színpadon, „Perbete régen és ma” - fényképkiállítás
a régi katolikus elemi népiskola épületében „Közsé-
günk életéből” - fényképek vetítése a kultúrházban,
Szürke Farkas Íjászcsoport bemutatója
15.20 Kultúrműsor a szabadtéri színpadon
17.00 A versenyek értékelése a szabadtéri színpadon 
20.00 Utcabál a budapesti FANTOM együttessel
21.00 SzANDI koncertje.
Vasárnap:
13.30 Élőlánc (községünk 700 lakosa), kultúrműsor
a kultúrházban és a szabadtéri színpadon
14.30 Részlet „A padlás” című musicalből
15.30 A CLIPPERTON színház gyermekműsora 
16.30 Écsi Gyöngyi gyermekműsora
17.30 Az ógyallai Művészeti Alapiskola növendékei
és Becse Szabó Ilona énekesnő műsora
18.30 Mészáros Tamás koncertje.

KARVA:
Léböjt fogyó Holdnál - A Korava Polgári Társulás jú-
lius 13.-14.-15.-én háromnapos méregtelenítő és
egészségfelméréssel (Dr. VOLL-féle akupunktúrás
mérés) tábort szervez, amelyre várják a jelentkezőket. 
„Az egészségi állapotfelmérés első fele, hogy a Voll-
módszerrel a szervezetben megkeressük a zavaró
mezőket. Amennyiben ilyeneket találtunk, akkor a
mérés második felében arra igyekszünk választ ta-
lálni, hogy ezeket a zavaró mezőket, gócokat milyen
gyógyhatású termékekkel tudjuk közömbösíteni.

1� DELTASZÓRAKOZÁS

9.00 Balatoni nyár 10.30 Labdarúgó-vb 2012. Portugália–Hollandia
vagy Dánia–Németország – összefoglaló 11.30 Napirend előtt 12.01
Híradó 12.55 Domovina 13.30 Rendhagyó történelemóra 14.00 Lab-
darúgó Eb. Portugália– Hollandia vagy Dánia–Németország mérkő-
zés, ismétlés 15.45 Angyali érintés16.30 Balatoni nyár 17.35 Everwood
18.20 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló 18.55 Marslakók 19.30 Hír-
adó 20.00 Sport 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Labdarúgó Eb. Hor-
vátország– Spanyolország vagy Olaszország–Írország mérkőzés. Élő

9.00 Utazás a Holdba 9.50 P@dtársat keresünk,10.45 Afrika 11.00
Magyar rock 12.00 Hírek 12.25 Vers mindenkinek 12.30 Az aranyró-
zsa barlangja14.00 Retro 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Enid
Blyton16.50 A Nyereg Klub, 66. 17.15 Leopoldi nyár  17.45 Elit gimi.
18.35 Mese 19.05 Presszó. 20.00 Híradó 20.35 Angyali érintés  21.20
Különös házasság  22.40 Sanghaji meglepetés.

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Elfeledve 10.00 Család-barát vá-
logatás 10.50 100 éve történt 11.00 Lyukasóra 11.30 Térkép  12.00
Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 A tudomány műhelyében 17.00 Linda 18.00 Híróra 18.25 Sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Viszlát, elvtársak! 20.00 Rózsa Sándor 21.00
Híradó 21.00 Dunasport 21.10 Balaton retró 22.40 Bőrfejűek Ázsiá-
ban 23.30 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 EZO TV 12.20 Szerelemcsapda 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 

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Legenda
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
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, 11. 20.00 Poirotnovellák. 21.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei, 33. 22.00 Sherlock Holmes, 20. 23.00 NCIS 

13.50 Porontyjárat. Am. vígjáték 15.35 Sofőrlecke. Ang. film 17.25
1200 fok – A halál alagútja 19.20 A griff támadása 21.00 Időzsaru.
Am.-jap. akciófilm 22.55 Birodalom. Am. krimi

VIASAT
6.50 A nagy házalakítás 7.45 Gyilkos sorok 8.40 Nyomtalanul 9.35
Doktor House 10.30 Babe 12.45 A dadus  13.10 A médium  14.05
Nyomtalanul  15.00 Őrangyal  15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 Nyom-
talanul  17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes19.25 Jóbarátok
20.30 Doktor House 21.20 Egy igaz ügy 23.15 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.40 Családi vetélkedő 9.25 Amynek ítélve 11.00 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.35 Konyhatitkaim
14.15 Vad angyal 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó 20.10 Labdarúgó Eb 2012. Olaszország–Írország
mérkőzés 22.45 Hírek 23.00 Sporthíradó 23.05 Őrült szerelmesek

STV :2
11.05 Fókusz – család 11.40 Ószláv kulturális központok 12.10 Élő
körkép 13.00 Folklórműsor 13.30 Cirkusz, cirkusz... 14.20 Autószalon
14.50 Sportvisszhang 15.15 Jégkorong NHLmagazin 15.50 Bolgár
nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz – munka 16.55 Tudomány és
technika 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 A szépség
szimbólumai. Dok.film 18.30 Mese 18.40 Daniel Hevier író 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Japán mozaik 20.10 Labda-
rúgó Eb 2012 Élő 23.10 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló

MARKÍZA
8.55 Trója 11.55 Hírek 12.00 A farm  15.30 Két pasi – meg egy kicsi
15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55 Híradó 18.00
4 esküvő Valóságshow 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 Vacsoracsata n 21.30 Feleségcsere 22.50 Két pasi – meg egy
kicsi 23.15 Éjszakai hírek 23.45 Testvérbosszú 

JOJ
8.50 Panelházi történetek 10.00 A nagy házalakítás 11.00 Bírósági
akták 12.00 Híradó 13.10 Sivatag virága 16.00 Hivatásosok 17.00 Hír-
adó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30 Egy
rendkívüli család. Valóságshow, 4. 22.30 Éden Hotel 

9.00 Balatoni nyár 11.00 Labdarúgó Eb. Horvátország– Spanyolország
vagy Olaszország–Írország mérkőzés, összefoglaló 12.01 Híradó 13.30
Marslakók 14.00 Labdarúgó Eb Horvátország– Spanyolszág vagy Olasz-
ország–Írország mérkőzés 15.45 Angyali érintés 16.30 Balatoni nyár
17.35 Everwood 18.20 Labdarúgó Eb – összefoglaló 18.55 Marslakók,
69. 19.30 Híradó 20.15 Labdarúgó Eb Svédország–Franciaország vagy
Anglia– Ukrajna mérkőzés. Élő 22.50 Labdarúgó Eb. Labdarúgó Eb.
Svédország– Franciaország vagy Anglia–Ukrajna mérkőzés, ism.

5.55 Ma reggel 9.00 Patrick, a postás, 1. 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25
Enid Blyton 9.55 A Nyereg Klub, 66. 10.20 Leopoldi nyár 10.45 Afrika
11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Meséő cégtáblák 12.55 Lovas-
túra 13.25 1100 év Európa közepén 13.50 Különös házasság  15.10
Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub
17.15 Leopoldi nyár 17.45 Elit gimi 18.35 Mese 19.05 Presszó 20.00
Híradó, sport 20.35 Angyali érintés 21.20 2-s Retro 22.40 Akire büsz-
kék vagyunk?! – A hónap dolgozója

7.35 Elfeledve  8.20 Kézművek 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.00 A tudomány műhelyében 16.30
Hazajáró (ism.) 17.05 Linda 18.00 Híróra 18.25 Sport 18.30 Közbe-
széd 19.05 Hitvallók és ügynökök  20.00 Vivát Benyovszky! 21.00 Hír-
adó 21.10 Dunasport 21.15 Pénzhamisítók 22.55 Lamantin Jazz
Fesztivál  23.35 Koncertek az A38 Hajón 

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 A Russell lány. Am. filmdráma 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 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 108. 14.10 Sohaország. Am.–
kanad. kalandfilm 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A
Grace Klinika  23.40 Reflektor 23.55 Emberrablás. 

STORY TV
12.05 Quinn doktornő 13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok
15.05 Kojak16.05 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek.18.05 McLeod lá-
nyai 19.05 San Francisco utcáin 20.00 NCIS 22.00 Lost – Eltűntek

14.10 80 nap alatt a Föld körül.  15.55 Élve vagy halva. Am. akcióvíg-
játék 17.30 Magas szőke férfi felemás cipőben 19.15 Logan bosszúja.
Am. film 21.00 A nagy balhé.  23.25 Diamant 13.

VIASAT
8.30 Nyomtalanul 9.25 Doktor House 10.15 A vörös Pimpernel 12.15
A dadus 13.10 A médium14.05 Nyomtalanul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI:
A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul 17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes
négyes 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House
22.15 New York-i nyomozók 23.05 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek ítélve 11.05 Viharos szere-
lem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Slávia Kávézó 14.10 Vad an-
gyal 14.55 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek16.25 Munkapiac 16.30
Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás  20.10 Ki mond igazat? 21.00
Szemtől szemben 22.00 Különleges ügyosztály 22.45 Hírek 

STV :2
11.05 Fókusz 11.45 A szépség szimbólumai 12.10 Élő körkép 12.45 Folk-
lórműsor 13.10 Sportvisszhang 13.40 Éjszaka az archívumban 14.50 Ján
Roháčra emlékezünk 15.15 Ha a szekrény ablak volna 15.45 Ukrán maga-
zin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Az én misszióm 18.30 Esti
mese 18.40 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
19.55 Ha majd felnövök 20.10 Labdargó Eb 2012 Anglia–Ukrajna mérkő-
zés 22.55 Rendőrségi magazin 23.05 Labdargó Eb 2012 – összefoglaló

MARKÍZA
9.15 Rex felügyelő 11.10 Egy életem, két halálom. Kanad. thriller 13.00
Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.20 Hírek 14.30 Vacsora-
csata 15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő Valóságshow 19.00 Híradó 20.00
Sport 20.15 Vacsoracsata 21.30 Rendelő a rózsakertben 23.00 Éj-
szakai híradó 23.25 A Pusztító

JOJ
10.00 A nagy házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Egy
rendkívüli család 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. Csont  22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

9.00 Balatoni nyár 10.40 Útravaló 11.00 Labdarúgó Eb Svédország–
Franciaország vagy Anglia– Ukrajna mérkőzés, összefoglaló 12.01
Híradó, sport 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Marslakók, 69. 14.00 Labdarúgó Eb Svédország–Franciaország vagy
Anglia– Ukrajna mérkőzés, ism. 15.45 Angyali érintés 16.30 Balatoni
nyár 17.35 Everwood 18.20 Labdarúgó Eb – összefogaló 18.55 Mars-
lakók 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Pári-
zsi helyszínelők.21.05 On The Spot 22.05 Az Este 22.40 Palimadár. 

9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 Enid Blyton  9.55
A Nyereg Klub 10.20 Leopoldi nyár 10.45 Afrika 11.00 Magyar vál-
togatott 12.01 Hírek 12.25 Motorsport magazin 13.00 Református
istentisztelet 14.00 Nekem ne lenne hazám? 14.15 2-s Retro 15.10
Európa pályaudvarai, 15.35 MacGyver 16.20 Enid Blyton 16.50 A
Nyereg Klub 17.15 Leopoldi nyár 17.45 Elit gimi. 18.35 Patrick, a pos-
tás 18.50 Tinga Tinga mesék 19.05 Presszó 20.00 Híradó 20.35 An-
gyali érintés 21.20 2-s Retro 22.55 Spirál. Jap. horror- film

7.30 Híradó 7.35 Szoborfák 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd (ism.) 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Kínai termék 16.50 100 éve
történt. Lázban ég az ország 17.00 Linda 18.00 Híróra 18.25 Sport
18.30 Közbeszéd 19.05 Hitvallók és ügynökök  20.00 Tüskevár 21.00
Híradó 21.10 Dunasport 21.15 Ecc, pecc, kimehetsz! 22.50 Koncer-
tek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO TV 12.35 Winnetou I. 14.20 Marina  15.20 Doktor
House16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15
Doktor House  22.15 Született feleségek 23.15 Aktív 

7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.15 Apró füllentések  16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10 Castle  20.10 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Kegyenc fegyenc 23.45 Reflektor

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 NCIS 21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon
23.00 NCIS  

12.40 A nagy balhé. Am. krimi 15.10 Nincs kettő négy nélkül. Ol. ak-
cióvígjáték 17.10 Az utolsó piszkos tánc 19.05 Mennydörgö robaj.
21.00 A kód neve: Merkúr  23.05 Viharfelhők. 

VIASAT
7.55 Gyilkos sorok 8.45 Nyomtalanul 9.35 Doktor House 10.25 Kis-
városi hullócsillag 12.15 A dadus  13.10 A médium 14.05 Nyomtala-
nul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul
17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.35 Jóbarátok 20.30
Doktor House 21.20 Az igazság napja  23.50 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek ítélve 11.10 Viha-
ros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.45
Taxi 14.15 Vad angyal 14.55 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.30 Vi-
haros szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Holtpont
22.10 Hírek, sport 22.30 Őrült szerelmesek

STV :2
11.05 Fókusz 11.45 Az én misszióm 12.10 Élő körkép 12.35 Folklór-
műsor 13.10 Hallássérültek tévéklubja 13.30 A menekültek világnapja
14.10 A remény kataklizmája 14.45 Família 15.20 Ökológiai magazin
15.50 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Nyugdíjasok klubja 17.30
Körzeti híradók 17.55 Dizájn 18.30 Mese 18.35 A szlovák nyelv ku-
lisszatitkai 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 20.05 A tolmács 20.55
Ügyintézés 21.30 Kommentárok 22.20 Fiú a mosodából

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 9.15 Rex felügyelő11.10 Célzott lövés.
12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre14.30 Va-
csoracsata  15.35 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Sport
20.15 Vacsoracsata  21.25 Eszeveszett küzdelem 23.40 Híradó

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 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont 22.30
Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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TVműsorTVműsor június 18 - június 24Programajánló

A legendák földjén a gonosz démon
egyre erősödik, meg akarja teremti az
Örök Éjszakát. Ám tervének megvaló-
sítását gátolják az Egyszarvúak, a ter-
mészet legtisztább teremtményei. 

legenda •14.20 • rtl klUb

1942-ben zsidó grafikusokat vezényel-
tek a sachsenhauseni táborba, ahol a
legnagyobb titokban, német őrök fel-
ügyeletével létrehoztak egy külföldi
bankjegyeket hamisító üzemet. 

Pénzhamisítók • 21.15 • DUnA

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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HÉtfő, június 18

Stan Mintont, a kisstílű szélhámost
börtönbüntetésre ítélik. Tisztában van
vele, hogy mennyire kapós lesz a sit-
ten csenevész alkata miatt, ezért úgy
dönt, hogy kiképezteti magát.

kegyenc fegyenc • 21.30  rtl klUb

kos
Társad mindenben melletted áll, óriási se-
gítséget nyújt neked érzelmileg és a mun-
kádban is. 

bikA
Nehezen találod az arany középutat, fa-
natikusan kitartasz olyan kapcsolatok mel-
lett is, amit mások már rég feladtak volna.
Lehet, hogy neked van igazad, a hit ereje
csodákra képes.

ikrek
Ha nem szünteted meg a zűrzavart a dol-
gaidban, akkor azon veszed észre magad,
hogy mindenbe belekapkodsz.

rák
Ez a hét érzékeny problémákat hozhat
felszínre a magánéletedben, amely arra
ösztönöz, hogy megszabadulj régi szoká-
saidtól.

orosZlán
Ne másokat akarj folyton megváltoztatni,
elég, ha magadon kezded a munkát. Ezen
a héten a pénz körül forognak a gondola-
taid.

sZűZ
Ne tegyél felelőtlen ígéreteket senkinek,
mert egyáltalán nem valószínű, hogy be
fogod tartani. 

Mérleg
Gyakran kihasználsz embereket, miközben
magadat sajnáltatod. Amennyiben így
folytatod, majd azt veszed észre, hogy
magadra maradtál.

skorPió
Tegyél radikális lépéseket az életminősé-
ged javítása érdekében. Gondold át a kap-
csolataidat, találj megoldást a régi
problémák felszámolására.

nyilAs
Azok a terveid, amelyek megvalósítása
eddig késlekedett, lassan beérnek. Azért
ne ronts ajtóstul a házba, hanem minden
lépésedet gondold át.

bAk
Törekedj arra, hogy megszilárdítsd a po-
zíciódat a munkahelyeden. Vegyél részt
minél gyakrabban rendezvényeken.

víZöntő
Általában nagyvonalú vagy, mostanában
mégis képes vagy olyan jelentéktelen
apróságokon is robbanásig feldühödni,
amin mások csak jóízűen nevetnének.

hAlAk
Csalódás érhet a magánéletedben és a
munkahelyeden is. Ne sajnáld magad, túl
fogod élni. Egy keserű tapasztalattal több,
de legalább sokat tanulhatsz belőle. 



1�HIRDETÉS

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Párizsi helyszínelők 12.01
Híradó, sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria
13.30 Marslakók 14.00 Gasztroangyal 14.55 A Firtos falvai – Atyha.
15.40 Angyali érintés16.30 Balatoni nyár 17.40 Everwood 18.25 Lab-
darúgó Eb. Út a negyeddöntőbe... 18.55 Marslakók, 71. 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Labdarágó Eb Ne-
gyeddöntő. Élő 22.50 Az ESTE 23.25 Labdarúgó Eb, összefoglaló
23.55 2 nap Párizsban Fr.–ném. filmvígjáték.

9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 Enid Blyton . 9.55
A Nyereg Klub 10.20 Leopoldi nyár 10.45 Afrika 11.00 Magyar retro
12.01 Hírek 12.25 Szép magyar tánc 12.30 Másfélmillió lépés Magyar-
országon 13.10 Zegzugos történetek 13.40 1100 év Európa közepén
14.05 2-s Retro 15.40 MacGyver 16.25 Enid Blyton 16.55 A Nyereg
Klub 17.20 Leopoldi nyár 17.45 Elit gimi 18.35 Patrick, a postás 18.50
Tinga Tinga mesék 19.05 Presszó 20.00 Híradó 20.35 Angyali érintés
21.20 Akiről nem készült portréfilm 22.20 Üdítő 23.10 Az éjszaka urai

7.35 A lovak festője 8.35 Közbeszéd 9.00 Darabokra szaggattatol
10.00 Család-barát válogatás 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép
12.20 Kívánságkosár 14.10 Hogy volt?! Ernyey Béla 70!  15.05 Arcé-
lek Bács Ferenc 15.35 India és Nepál Kerala, az istenek pálmakertje
16.45 Magyar elsők 17.05 Linda. 18.00 Híróra 18.30 Közbeszéd 19.05
Hitvallók és ügynökök 20.00 Fekete város 21.00 Híradó, sport 21.15
Utazás a koponyám körül 22.35 MüpArt 

7.00 Mokka  9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO TV 12.30 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében  14.20
Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Up-
date konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-rosszban 21.15 Nicsak, ki beszél még! 22.50 Aktív 23.50 Té-
nyek 

7.50 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 110. 14.20 A lúzer 16.15 Ma-
richuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle  20.10 Fókusz 20.55
Barátok közt 21.25 Dirty Dancing – Piszkos tánc Am. film 

STORY TV
13.15 A szerelem tengere.14.15 Gyilkos sorok 15.05 Kojak16.05 Pet-
rocelli 17.05 Megkövült szívek.  18.05 McLeod lányai 19.05 San Fran-
cisco utcáin 20.00 NCIS  21.00 Poirot  

14.10 Nullpont. Kanad. sci-fi thriller 15.50 Fojtogató szeretet. Kanad.
thriller 17.35 Szökőárban. Am. akciófilm 19.20 Alien tornádó. Am. ak-
ciófilm 21.00 Golyózápor. Am. akciófilm 22.35 A harag napja

VIASAT
7.45 Gyilkos sorok 8.40 Nyomtalanul 9.30 Doktor House I.10.25 Co-
lumbo: Elfelejtett hölgy 12.15 A dadus13.10 A médium 14.05 Nyom-
talanul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul
VII., 5. 17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes II., 20–21. (ism.) 19.35
Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 CSI: New York-i helyszínelők
22.15 CSI: A helyszínelők 23.10 Nikita

STV :1
7.10 Híradó, sport 8.15 Párharc 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Mun-
kapiac 13.40 Slávia Kávéház 14.15 Vad angyal 15.00 Őrült szerelme-
sek16.00 Hírek16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 9. a
osztály20.40 Családi vetélkedő 21.30 Doktor House 22.15 Éjszakai hírek
22.30 Sporthíradó 22.35 Őrült szerelmesek,  23.35 Szemtől szemben

STV :2
9.00 Nők klubja  10.20 Magyar magazin 10.45 Hírek magyar nyelven
10.55 Fókusz11.35 Dizánj 12.00 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20
A Bodrogköz madárvilága 16.30 Ügyintézés 14.20 Rendőrségi maga-
zin 14.45 Egyházi magazin 15.15 KE 2013 15.30 Vadászmagazin 15.50
Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Szlovákok a nagyvilágban 17.55
Édenkertek18.25 Esti mese 18.35 Geraldine (ism.) 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.10 Labdarúgó Eb 2012. 1. negyeddöntő 22.50
A tudomány spektruma 23.15 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló

MARKÍZA
8.55 Egyről a kettőre 9.15 Rex felügyelő 11.10 Húgom nyomában.
Am. film 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre
14.30 Vacsoracsata – a farmon 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 15.55
Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő Valóságs-
how 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Vacsoracsata
– a farmon 21.25 Szívrablók. Fr. filmvígjáték 23.40 Éjszakai híradó

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 C.S.I.: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel16.00 Hivatásosok 17.00 Hír-
adó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek21.30 Dr. Csont 22.30 Éden
Hotel. Stratégiai játék 23.30 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 

9.00 Euro 2012. Negyeddöntő, ism. 11.00 Kajak-kenu Eb. Élő közve-
títés Zágrábból 13.05 Boxutca. Forma–1- magazin 13.40 Forma–1.
Európai Nagydíj, időmérő edzés 15.25 Út Londonba... Olimpiai ma-
gazin 15.50 Mesélő cégtáblák 16.15 A Szabadság Napja Budapesten
16.40 A világ madárszemmel17.40 Doc Martin 18.30 Szerencse-
Szombat 19.30 Híradó  20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Lab-
darúgó Eb Negyeddöntő. Élő 22.50 Labdarúgó Eb – összefoglaló
23.20 Süti, nem süti. 

6.25 Alaszkaország 6.45 Rajzfi lmsorozatok 9.40 Enid Blyton kalandfi
lmsorozata 10.10 Nyereg Klub 10.35 Leopoldi nyár 11.00 Vízitúra
11.30 Szerelmes földrajz 12.00 Marslakók 14.15 Magyarország tör-
ténete 14.45 Rajzfilmek 15.40 Fele királyságom  15.50 Az öreg bánya
titka 16.20 A szeleburdi vakáció. Magy. fi lm 17.30 Öveges  17.45 A
hangyák mindent tudnak 17.55 Mi csoda 18.25 Tinga Tinga meséi
18.35 Geronimo Stilton 19.00 Melissa és Joe, 22. 19.20 Waczak Szálló
20.00 Híradó 20.35 Boxutca. Forma–1- magazin 21.05 Forma–1. Eu-
rópai Nagydíj, időmérő 22.35 Rejtély

7.45 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari
10.00 Isten kezében 11.00 Önkéntesek 11.30 Munka-Társ 12.00 Hír-
adó 12.10 Száműzött magyar irodalom 12.40 Vannak vidékek 13.10
Heuréka! Megtaláltam! 13.35 Sírjaik hol domborulnak 14.05 Talpalat-
nyi zöld 14.35 Pannon expressz Esztergom, Párkány 15.05 Táncva-
rázs 16.00 Selyemharisnya 18.00 Híróra 18.25 Sport 18.30 Hogy
volt?! 19.30 Duna Színház Francia szobalány 21.05 Kultikon 22.00 Őszi
szonáta Svéd fi lm

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 Autó-
Guru 13.55 Sheena, a dzsungel királynője  14.55 Bűbájos boszorkák
V., 123. 15.55 Rejtélyek kalandorai 16.55 Sas-kabaré 17.55 Nagy ta-
karítás Valóságshow 18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Karate
kölyök 2 21.50 Eurotúra. Am. vígjáték 23.30 Luxusdokik

7.00 Kölyökklub 10.05 A dinoszauruszok királya. Jap. anim. sor. 10.30
Asztro-show 11.25 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Édes drága tit-
kaink II. Am. sor., 3. 13.35 Lost – Eltűntek V., 17. 14.35 Chuck I. Am.
sor., 4. 15.35 Agymenők 16.35 Tűzpróba. Kanad. akciófi lm 18.30 Hír-
adó – esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Mackótestvér Am. anim.
fi lm 21.15 Kenguru Jack. Am.– ausztrál vígjáték 23.05 Rajzás. Am. ak-
ciófilm

STORY TV
7.15 Anne, 20. 8.00 Dallas 13.00 Túrakommandó 13.45 Álomhotel –
Malajzia. Ném. kalandfi lm 15.30 Rex felügyelő. Ném. krimisor., 13.
18.00 Folytassa a sivatagban! 20.00 Chicago. Am.–ném. zenés vígjá-
ték 22.00 Kőagy őrnagy. Am. vígjáték 

13.20 Folytassa, Kleo! Ang. fi lm 15.05 Az ördög jobb és bal keze.
17.20 Segíts, mumus! Am. vígjáték 19.25 A magas szőke férfi visz-
szatér 21.00 Átkozott boszorkák 23.00 Az eastwicki boszorkányok

VIASAT
7.50 Zsírégetők 8.45 Főzz élőben Gordon Ramsayvel, 8. 9.45 Co-
lumbo 11.40 Váratlan szerelem Ném. vígjáték 13.25 Lucky Luke: A
nagy káprázat 14.50 Candleford-i kisaszszonyok 16.50 Dugipénz
18.55 Mint a villám 21.00 Életveszélyben  22.50 A halott lány 

STV :1
8.30 Sportvetélkedő 9.00 Találd ki, ki hívott meg 9.30 Családi vetél-
kedő 10.25 Irka-firka 11.50 9. a osztály.  12.25 Cirkusz, cirkusz 13.15
Autószalon 14.10 A szerelem korszakai. 15.55 Micsoda lagzi! Kanad. fi
lmvígjáték 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronó-
miai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sport
20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Romy. Ném. életrajzi fi lm
23.00 Sporthírek 23.10 Grizzlymedveakció. Am. thriller

STV :2
11.30 Tudomány és technika 12.05 Tizenkettő után öt perccel. Vita-
műsor 13.00 Vyšné Hágy 1941– 2011. Dok.fi lm 13.25 Idősebbek
klubja 13.50 Kapura 14.35 Farmergazdaságok 14.50 Tesztmagazin
15.05 A főszerepben: Juraj Kukura Zavaros örökség Tévéjáték 16.40
Úton. Burkine Faso17.10 Esti mese 18.30 Szlovákia–Izrael Európa Liga
férfi röplabda-mérkőzés 19.55 Sporttörténet 20.10 Labdarúgó Eb
2012 3. negyeddöntő 22.45 A dohányzás káros következményei
23.10 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló 23.30 Retróhíradót

MARKÍZA
7.15 Egymás bőrében Am. vígjáték 9.00 Jóbarátok 9.30 Mátrix – Új-
ratöltve  11.55 Államfőnök.13.40 Mr. és Mrs. Smith 16.00 Hírek 16.05
Oviapu Am. vígjáték 17.50 Hírek 17.55 Négyesben keresztül- kasul
Szlovákián 19.00 Híradó 20.15 Nap, széna, eper Cseh vígjáték 22.10
Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 23.10 Bíbor folyók. 

JOJ
9.05 Kapd el a kölyköt! Am.–ném. vígjáték 11.00 Doktor Szöszi 2.
13.05 Merlin: Titkok könyve. 15.00 Száguldó erőd Am. akciófi lm 17.05
Végzetes viszonyok. Kanad. fi lm 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Gettómilliomos Ang.
fi lmdráma 22.50 Apádra ütök Am. vígjáték

9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 A hajnal hírnö-
kei 9.55 Reformáció és a nők 10.05 A Biblia a magyar képző-
művészetben 10.15 Egyházi műsorok 12.01 Hírek 12.05
Kajak-kenu Eb. Élő 13.40 Forma–1. Európai Nagydíj, a futam
16.25 Labdarúgó Eb Negyeddöntők 18.00 Rex Rómában 18.50
A Lényeg 19.30 Híradó 20.15 Labdarúgó Eb Negyeddöntő. Élő
22.50 Labdarúgó Eb – összefoglaló

9.00 A szeleburdi vakáció 10.10 Gyerekeknek 11.00 Az öreg
bánya titka 11.35 Öveges 33 11.45 A hangyák mindent tud-
nak, 10/7. 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Egyházi méusorok 15.00
Vers mindenkinek 15.05 Az aranyrózsa barlangja 16.40 Nagyon
zene válogatás 17.35 P@dtársat keresünk 18.30  Esti mesék
19.10 4 összeesküvő és 1 temetés  20.00 Híradó20.35 Doc
Martin 21.25 Forma–1. Európai Nagydíj, felv. 23.55 Süti, nem
süti

10.00 Isten kezében 10.30 Pünkösdi szentmise Gyimesbükkön
12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző 12.45 Akadálytalanul 13.10 Csel-
lengők 13.40 Határtalanul magyar 14.10 Szerelmes földrajz
14.40 Hazajáró 15.10 Tizenötezer pengő jutalom 16.25 Em-
berek a havason 18.00 Híróra 18.25 Sport 18.35 Önök kérték
19.35 Gigi.  21.30 Dunasport 21.50 A kígyó.  23.45 Djabe 15 

6.45 TV2-matiné 10.20 EgészségMánia 10.50 Talpig nő 11.20
Kalandjárat  11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több
mint TestŐr 13.20 A kiválasztott  14.20 Monk  15.20 Bűbájos
boszorkák  16.15 Karate kölyök  18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Titkok könyvtára 2.  21.55 Gattaca. 23.55 Elit egység. 

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Tör-
zsutas 12.10 Tuti gimi 13.10 Gossip Girl  14.15 Leépített szépség
16.10 Énekes izompacsirta. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11  20.05
A macskanő 22.05 Vezet a ritmus 

STORY TV
13.00 Autogram 13.45 Miss Marple 15.30 Rex felügyelő, 14.
16.30 Flipper legújabb kalandjai, 14. 17.30 Lassie.18.00 A bál-
nák titka 2. 20.00 Poirot:  22.00 Kötelék nélkül. 

14.40 Az ördög jobb és bal keze   17.00 Akárki Joe. Am. fi lm
18.55 Gagyi lovag.  20.40 Az istenek a fejükre estek.  22.45
College – Tábor a köbön. Am. vígjáték

VIASAT
8.15 Véznák kontra dagik II., 14. 9.50 EgészségŐr! 26. 9.50 Anya,
csak egy van!, 10. 10.20 Szex és New York light IV., 55-56. 11.30
A nagy házalakítás III. Am. sor., 91-92. 13.20 Babe 2. – Kisma-
lac a nagyvárosban Am. kalandfi lm 15.00 A vörös Pimpernel II.
Ang. sor., 7-8. 16.55 Mint a villám Am. kalandfi lm 19.00 Négy
esküvő 2., 17. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X. Am. krimisor.,
217. 20.55 A célszemély I., 4. 21.50 Ezt jól kifőztük! Am. vígjá-
ték 23.30 Második nekifutás Am. vígjáték

STV :1
7.20 Rajzfi lmsorozsatok gyerekeknek 8.40 Sportvetélkedő
gyerekeknek 9.10 A rejtelmes sziget, 13/11–12. 10.10 Ushuaia
IV. – Laosz/ Kambodzsa Fr. sor. 11.00 Szlovákia képekben 11.25
A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00
Forma–1. Európa Nagydíj 16.05 Úton. Burkine Faso 16.40 Pos-
taláda (ism.) 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek,
sporthírek, időjárás 20.10 Labdarúgó Eb. 4. negyeddöntő, élő
22.50 Sporthírek 23.00 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló
23.20 A szerelem korszakai. Ol. sor., 6/5–6.

STV :2
8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok (ism.) 9.35 Tesztmagazin
9.50 Éjszaka az archívumban 10.50 A gyönyörű boszorkány.
Mesejáték 12.20 Egyházi magazin 12.45 A szó 13.00 Východná-
i Folklórfesztivál 2008 (ism.) 15.00 Família. Családi magazin
15.35 A remény útjai 16.00 Santoríni-expedíció 1989. Dok.fi lm
16.30 Ószláv kulturális központok 17.05 Esti mese 17.30 Szlo-
vákia–Spanyolország Európa Liga férfi röplabda-mérkőzés
19.40 Kulturális körkép 19.55 Ünnepi gálaműsor Mária Kráľovi-
čová tiszteletére 21.30 Művészet 2012 22.00 Színházi meg-
hívó: Fösvény. A pozsonyi Kis Színpad előadása, felv.

MARKÍZA
8.10 Mindenki iskolája  9.55 Jóbarátok 10.50 Szupercsajok ak-
cióban 11.45 Pretty Little Liars 12.40 A Markíza kulisszatitkai
13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi
ügyek 14.05 Mr. Bean 14.55 Meteor. Am. katasztrófafi lm,
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Lagardere
lovag Fr. kalandfi lm 23.30 Mint a kámfor Am. krimifi lm

JOJ
7.45 Merlin: Titkok könyve. Kanad. kalandfilm (ism.) 9.40 Szá-
guldó erőd Am. akciófilm (ism) 11.45 Castle II. Am. krimisor.,
24/1–2. 13.35 Apádra ütök. Am. filmvígjáték (ism.) 15.50 Get-
tómilliomos Ang. filmdráma (ism.) 18.20 Lakáskultúra 19.00
Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Halálsoron Am. film 0.15
Harc az olajért Am. akciófilm 2.15 Időzsaru.

CSütöRtöK, június 21 SZOmBAt, június 2� VASÁRNAP, június 2�

Mackótestvér • 19.30 • rtl klUb
Kenai, a bátor fiatalember,
egy sikeres vadászat után
medvévé változik. Új testé-
ben megváltozik a világ, az
élet egészen más oldalát fe-
dezi fel. 

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 P’amende 11.30 Esély 12.00
Híradó délben 12.25 Labdarúgó Eb. Negyeddöntő 14.10 Marslakók
14.45 Tálantum 15.15 Angyali érintés 16.00 Balatoni nyár 17.00 Olim-
piai eskütétel Élő közvetítés a Művészetek Palotájából 18.55 Marsla-
kók 19.30 Híradó 20.15 Labdarúgó Eb 2012. Negyeddöntő. Élő 22.50
Az ESTE 23.25 EURO 2012 – összefoglaló 23.55 Melissa és Joey 

9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 Enid Blyton 9.55
A Nyereg Klub 10.20 Leopoldi nyár 10.45 Afrika 11.05 Magyar buli-
zene 12.01 Hírek 12.25 Híres magyar könyvtárak 13.15 Akiről nem
készült portréfilm 14.15 Üdítő. Salamon Béla jeleneteiből  15.05 Klip-
perek 15.35 MacGyver 16.20 Enid Blyton 16.50 A Nyereg Klub17.15
Leopoldi nyár 17.40 Elit gimi. 18.35 Patrick, a postás 18.50 Tinga
Tinga mesék 19.05 Presszó 20.00 Híradó este 20.35 Angyali érintés
21.20 Telepódium – Az admirális 22.45  Motorsport magazin 23.10 2
nap Párizsban

7.30 Híradó 7.35 Ellobbanó mécsvilág. Dok.film 8.35 Közbeszéd 9.00
Szinyei Merse Pál élete és festészete 10.00 Család-barát válogatás
10.50 100 éve történt 11.00 Csellengők 11.25 Térkép 12.15 Költők
társaságában 12.20 Kívánságkosár 14.10 Önök kérték 15.05 Hagya-
ték 15.35 Földanya üzenete 16.30 Ízőrzők. Milota 17.05 Linda 18.00
Híróra, sport 18.30 Közbeszéd 19.05 Hitvallók és ügynökök 20.00
Ménes élet 20.50 Híradó 20.55 Dunasport 21.10 Beszterce ostroma
22.40 Thermák, az antik világ menedékei Olasz dok.film

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, 79. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15 40
nap és 40 éjszaka 23.05 Aktív

7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Jégkirálynő a hokipá-
lyán. Am. vígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Castle 20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: Miami helyszíne-
lők 22.30 Gyilkos elmék 23.40 Helyszíni szemle

STORY TV
13.15 A szerelem tengere 14.15 Gyilkos sorok 15.05 Kojak16.05 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

14.00 Alien tornádó. Am. film 15.40 Kutyakomédia. Am. film 17.20
Függő játszma 3.: Halálos túra 19.05 Légi kommandó. Am. film 21.00
Halálra jelölve.  22.45 Ha ölni kell. Am. thriller

VIASAT
7.10 A nagy házalakítás 8.00 Gyilkos sorok  8.55 Nyomtalanu 9.50 Dok-
tor House 10.45 Columbo 12.15 A dadus13.10 A médium 14.05 Nyom-
talanul  15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul
17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes19.35 Jóbarátok 20.30 Dok-
tor House 21.20 Suttogások a sötétben  23.15 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek ítélve 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Gasztronómiai kézikönyv
14.15 Vad angyal 195. 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Munkapiac 16.35 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Pár-
harc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Labdarúgó Eb 2012. 2.
negyeddöntő, élő 22.40 Hírek 22.55 Sporthíradó 23.00 Labdarúgó Eb
2012 23.20 Az ördög mosolya Csehszlov. krimifilm

STV :2
9.05 Nők klubja 10.30 Romamagazin 10.55 Hírek magyar nyelven
11.05 Fókusz – jog 11.40 Édenkertek II. Costa-Rica  12.10 Élő körkép
12.40 Kulturális körkép 12.45 Slágerről slágerre 13.20 Cirkusz, cir-
kusz... 14.05 Idősebbek klubja 14.35 Szlovákok a nagyvilágban (ism.)
15.15 Denali 15.40 Munkapiac 15.50 Szemtől szemben  16.30 Fókusz
– család 17.10 Mese 17.30 Szlovákia–Dánia Európa Liga férfi röplabda-
mérkőzés 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Bolygónk
I. 20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.05 Tokió 23.50 Munkapiac
23.55 Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi. 8.55 Egyről a kettőre 9.15 Rex fel-
ügyelő 11.05 Fék nélkül – Michel Vaillant. Fr. kalandfilm 12.55 Hírek
13.00 Sue Thomas: FBI III. 14.00 Egyről a kettőre 14.30 Vacsoracsata
15.35 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Va-
csoracsata 22.00 Mr. és Mrs. Smith. Am. akcióvígjáték

JOJ
7.25 Híradó 7.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 A
nagy házalakítás 11.00 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont II.,
6. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hiva-
tásosok III., 6. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Doktor Szöszi 2.
22.30 Éden Hotel 23.30 Éjszaka a paradicsomban

PÉNtEK, június 22

40 nap és 40 éjszaka • 21.25 • tv2
Matt Sullivan (Josh Hartnett) utolsó kap-
csolata katasztrófával végződött. Foga-
dalmat tesz: semmi szex 40 napon ke-
resztül. Az önként vállalt szigor kezdet-
ben remekül működik, ám találkozik Eri-

Baby (Jennifer Grey) egy luxus
nyaralóhelyen tölti vakációját
1963 nyarán. Itt ismeri meg
Johnnyt (Patrick Swayze), akit
faképnél hagyott a táncpart-
nere. Együtt indulnak el a nagy
táncversenyen.

Dirty Dancing • 21.25 • rtl klUb

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 szerkesz-

tősége, 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!
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Azt elmúlt hétvégén ismét
nagyobb mértékben bené-
pesedett a Vág-part vasúti
híd melletti szakasza. Bár
egyéb napokon is nagy itt a
nyüzsgés, az 54. Komáromi
Nagydíj azokat is kicsalta,
akik egyébként nem gyakori
látogatói a város eme cso-
dálatos részének. Mivel az
időjárás is kedvezett a ver-
senyzőknek és nézőknek
egyaránt, a kétnapos ren-
dezvényen több ezren élvez-
ték víz mellett az igazi nyári
napsütést. 

A verseny nagyságára
utal, hogy valamennyi kate-
góriában együtt 110 – szer
dördült el a rajtpisztoly, két
napig szinte pezsgett a víz a

Vág komáromi szakaszán. A
legkisebbektől a veteránokig
több száz versenyző evezett
kajakban vagy kenuban, lá-
nyok, fiúk, hölgyek és urak
három ország több tíz klub-
jából. 

Mivel a versenybíróság
csak lapzártánk után tette
közzé a hivatalos ered-
ménylistát, így a komáromi
versenyzők eredményeit
valamennyi kategóriában
jövő heti számunkban
tesszük közzé. 

Fotó: -bör-
•  •  •

Mi sem természetesebb, a
színes kavalkádban ott vol-
tak a komáromi kajakozás
legnagyobb büszkeségei, a

kajaknégyes tagjai is. Ők,
ezen a hétvégén a zágrábi
Eb-n próbálják bizonyítani,
hogy helyes döntést hozott
a szövetség elnöksége, ami-
kor a londoni olimpiára
mégis a már megszokott,
megannyi sikert elérő komá-
romi hajó legénységét
hagyta jóvá. Bár ez a döntés
még elméletileg változhat,
hiszen a trencséni klub lob-
bijának köszönhetően való-
színűleg újra fogja tárgyalni
a kérdést, egy sikeres Eb
azonban nagyon sokat segí-
tene a végső döntésben,
amelyre július 2-án kerül sor.

Egy nappal később, a szövet-
ségnek ugyanis el kell külde-
nie a nevezéseket az olimpiai

bizottsághoz. Bízunk a szö-
vetség bölcs döntésében és a
komáromi fiúk sikerében!

Ezen a hétvégén, június 23-án
(szombaton) immár negyedik alka-

lommal rendezik meg az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő „Fuss
a Kék Dunáért” elnevezésű futóver-
senyt. A verseny főszervezője a Duna-
mocsi Községi önkormányzat, társ-
rendezőként azonban aktív részt vál-
lalt Karva Község önkormányzata, a
dunamocsi Alapiskola és Óvoda, vala-
mint a szintén dunamocsi Kék Duna
Panzió is.

A verseny időpontja: 2012. június 23.
(szombat) 11 óra, valamennyi felnőtt kate-
gória közös rajtja a Kék Duna panzió elől

Nevezés: A Kék Duna étteremben 9
órától 

öltözők: kb. 200 méterre a rajttól, a he-
lyi futballpályán  

Kategóriák:
A – férfiak 39 évig 
B – férfiak 40-49 évig 

C – férfiak 50-59 évig
D – férfiak 60 év felett 
E – nők 39 évig
F – nők 40-49 évig
G – Nők 50 év felett

Versenytávok:
Amatőr futók és gyaloglók:
5 km (1. - 3. helyezett nők és férfiak 
lesznek díjazva)
Diákok – alsó tagozatosak: 400 m
Diákok – felső tagozatosak: 1200 m

A diákversenyek kezdete: 9 óra 
Felnőttek: 15 km – Dunamocs - Karva

és vissza a régi úton, a Duna partján
Az útvonal felülete: aszfalt

Az egyes kategóriákba való besoro-
lásnál a születési év a mérvadó. Juni-
ornak az az atléta számít, aki a verse-
nyév december 31-ig nem tölti be a 20.
életévét. 

54. Komáromi Nagydíj 

Így szoktuk meg és így szeretjük a kajaknégyest

Parton és vízen egyaránt nagy volt az érdeklődés

Az egyik legszebb versenyt, ismét a veterán kajaknégyesek
szolgáltatták 

Medgyes Sinannal, a győri ETO FC
U19-es csapatának játékosával

3+2 éves profi-szerződést írt alá az
egyesülete. Sinan, a komáromi szár-
mazású Medgyes József, az egykori ki-
váló labdarúgó fia. A tehetséges lab-
darúgó egy idényt az Ekel FC csapatá-
ban is szerepelt grajcár Antal edző irá-
nyításával, majd az ETO-hoz igazolt.
Ahogy Klement Tibor, a győri ETO FC
ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: „Priskin Ta-
más után, egy újabb felvidéki csiszolatlan gyémánttal
gazdagodott az ETO ékszerdoboza”. 

Sajnos, egy szomorú megemlékezés is aktuális a hír kap-
csán. Május 12-én volt 15 éve annak, hogy Sinan édesapja,
Medgyes József váratlanul, fiatalon elhunyt. Most fia viszi to-
vább azt, amit édesapja elkezdett, és becsülettel végzett. De
nővére Renáta is, aki távolugrásban fogja képviselni Szlo-
vákiát a közelgő olimpiai játékokon, és Sinan bátyja József,
aki szintén édesapja nyomdokaiban halad. 

Csodálatos egy család, amelyre minden komáromi joggal
büszke!

Medgyes Sinan profi-
szerződést kapott „Fuss a Kék Dunáért” – negyedszer 
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RÉGIÓBAjNOKSÁG
galánta – KFC 0:2 (0:1), Mészá-

ros 2
Nagyon jó színvonalú, hajtós mér-

kőzésen győztek a lilák idegenben,
és ezzel a győzelmükkel biztosították
negyedik helyüket a tabellán. Bár vé-
gig ők irányították a játékot, a haza-
iak is kidolgoztak néhány helyzetet,
de a vendégek győzelme egy pilla-
natig nem forgott veszélyben. A ta-
lálkozó utolsó félórájában aztán ki-
domborodott a vendégek jobb erőn-
léte is, ami még biztosabbá tette tel-
jesen megérdemelt győzelmüket.
Egy szó mint száz, remek játékkal
búcsúzott az idénytől a Radványi le-
génység. 

További eredmények: šúrovce –
N.Ves n/V. 3:0, Palárikovo – DAC „B“
3:0, J. Bohunice – Piešťany 0:3,
Gabčíkovo – Skalica 0:2, V. Ludince
– Topoľníky 4:0, Domaniža – P.
Bystrica 0:0, Levice – Bánovce 1:0.

IV. LIGA
Újlót – Ekel 0:0
Tartalékosan léptek pályára a baj-

nok ekeliek, de ennek ellenére na-
gyon sok helyzetet dolgoztak ki,
gólra váltani viszont egyet sem sike-
rült a Grajcár legénységnek. Játé-
kuk azonban méltó volt a baj-
nokcsapathoz, így elégedettek le-
hettek a zöld-fehér szurkolók.   

Nagymegyer – gúta 0:0
Igencsak visszafogottan játszottak

a gútaiak, és a mérkőzés nagyobb
részében csak védekeztek, azt vi-
szont remekül csinálták. Igaz, egy
kihagyott hazai büntető már nem az
ő lelküket nyomja. Mindent össze-
vetve, szimpatikus mérkőzést vívott
a két csapat. 

További eredmények: H. Kráľová
– ViOn „B“ 2:0, šahy – Neded 1:5, N.
Život – ČFK 0:1, štúrovo – Vrakúň
6:1, Váhovce – Sládkovičovo 5:1,
Dvory n/Ž. – šurany 4:2.

SSPPOORRTT  2012. június 18.2 3
Labdarúgás RÉGIOBAjNOKSÁG - VÉGSő TÁBLÁZAT

1. Piešťany 30 21 5 4 59:17 68
2. Levice 30 20 3 7 44:21 63
3. P. Bystrica 30 17 9 4 64:20 60
4. Komárno 30 16 6 8 47:29 54
5. Skalica 30 15 7 8 55:33 52
6. V.Ludince 30 14 8 8 41:24 50
7. šúrovce 30 14 4 12 46:33 46
8. Palárikovo 30 12 4 14 39:56 40
9. Gabčíkovo 30 11 6 13 24:36 39

10. Topoľníky 30 10 6 14 43:53 36
11. Galanta 30 10 4 16 33:51 34
12. Domaniža 30 8 8 14 34:58 32
13. J.Bohunice 30 7 6 17 26:54 27
14. Bánovce n/B 30 5 10 15 21:42 25
15. Nová Ves n/V 30 4 10 16 18:41 22
16. D.Streda "B" 30 5 6 19 27:53 21

IV. LIGA - VÉGSő TÁBLÁZAT
1. Okoličná 30 20 5 5 64:28 65
2. Neded 30 19 4 7 56:40 61
3. šurany 30 17 4 9 66:33 55
4. Veľký Meder 30 16 4 10 49:38 52
5. ČFK Nitra 30 15 4 11 46:44 49
6. Kolárovo 30 12 9 9 45:37 45
7. Vrakúň 30 14 2 14 61:44 44
8. Nový Život 30 13 5 12 54:44 44
9. Dvory n/Ž. 30 12 8 10 60:58 44
10. štúrovo 30 13 4 13 52:55 43
11. Sládkovičovo 30 11 7 12 59:50 40
12. Váhovce 30 11 4 15 65:73 37
13. ViOn „B“ 30 10 4 16 51:67 34
14. Veľké Lovce 30 9 7 14 50:68 34
15. šahy 30 6 1 23 37:86 19
16. Horná Kráľová 30 4 4 22 32:82 16

V. LIGA - VÉGSő TÁBLÁZAT
1. Želiezovce 30 21 2 7 77:32 65
2. Ímeľ 30 18 4 8 89:49 58
3. Hont.Vrbica 30 15 7 8 51:31 52
4. Čaka 30 15 7 8 55:45 52
5. Nesvady 30 15 4 11 63:51 49
6. Kalná n/Hr. 30 13 7 10 50:33 46
7. Tvrdošovce 30 13 4 13 57:41 43
8. Marcelová 30 12 7 11 53:38 43
9. Bešeňov 30 13 4 13 52:54 43

10. Bánov 30 13 3 14 43:42 42
11. Komjatice 30 13 3 14 53:53 42
12. Kozárovce 30 11 6 13 51:55 39
13. Hurbanovo 30 9 8 13 37:60 35
14. Svätý Peter 30 9 2 19 41:93 29
15. Tlmače 30 8 3 19 33:66 27
16. Chotín 30 6 1 23 41:103 19

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 28 21 5 2 95:39 68
2. Keszegfalva 27 19 5 3 66:31 62
3. Bátorkeszi 27 17 3 7 66:28 54
4. Perbete 27 17 3 7 73:39 54
5. šrobárová 27 14 4 9 64:42 46
6. Izsa 28 14 3 11 66:42 45
7. Dulovce 27 12 3 12 60:49 39
8. Búcs 27 11 3 13 65:57 36
9. Madar 27 9 4 14 46:59 31

10. FK Activ 27 9 3 15 59:79 30
11. Lakszakállas 27 9 2 16 45:92 29
12. Gúta „B“ 28 7 7 14 68:68 28
13. Nemesócsa 27 7 4 16 38:90 25
14. Pat 27 6 3 18 41:77 21
15. Vágfüzes /Kava 27 5 2 20 28:88 17
Nemesócsától 6 pontot levonnak.

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 24 20 3 1 86:13 63
2. Dunamocs 24 21 0 3 101:29 63
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. Nagysziget 24 11 5 8 39:47 38
7. Bogya/Gellér 24 11 4 9 60:56 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 22 14 2 6 83:40 44
2. Hetény 23 13 0 10 69:49 39
3. Dulovce 22 12 2 8 57:64 38
4. Tany 22 11 2 9 53:45 35
5. Perbete 22 10 2 10 66:65 32
6. Őrsújfalu 23 9 3 11 67:56 30
7. Lakszakállas 23 9 3 11 51:48 30
8. Keszegfalva 24 9 3 12 70:75 30
9. Madar 23 6 1 16 49:123 19

tásuk nem volt. A hazaiak ezzel a
győzelmükkel befejezték az idényt,
mivel a gútai fakó elleni mérkőzést
az idény kezdete előtt lejátszották. 

Pat – gúta „B” 6:4 (1:2), Lakatos
4, Szakács, Markovics – Ledecky I.
3, Németh K.

Bár a vendégek nyerték az első
félidőt, mégis a hazaiak vonultak le
győztesként a pályáról. Nem várt
eredmény egy kiesés ellen küzdő
csapattól, bár az utóbbi hetekben a
gútai fakó sem villogott nagyon.   

Bátorkeszi – Šrobárová 1:1
(1:1), šátek – Méhes 

Ez a mérkőzés akár egy maga-
sabb osztályban is megállta volna a
helyét. Nagy iram, remek akciók,
szép megoldások, egyszóval közön-
ség-szórakoztató – ez volt a jellemző
a találkozóra. Így nem csoda, hogy
mindkét csapat vezetői igazságos-
nak ítélték meg az eredményt.  

Nemesócsa – Perbete 3:1 (1:1),
Hipp, Molnár, Simon – Lakatos 

A vendégek kezdtek jobban, a ve-
zetést is megszerezték, de aztán jöt-
tek a nemesócsai fiatalok, akik a ké-
sőbbiekben több mint egyenrangú
ellenfelei voltak a rutinos perbetei-
eknek. Győzelmük teljesen megér-
demelt, és bárhogy is végződik szá-
mukra ez az idény, van mire építeni
a község új csapatát.  

Dulovce – Búcs 4:3 (1:2), Ha-
bara M., Habara R., Holub és öngól
– Kovács 2, Varga

Remek idénybúcsúztató volt az új-
gyallai pályán, amihez mindkét csa-
pat nagyban hozzájárult. A csapato-
kon kívül, külön dicséretet érdemel-
nek a szurkolótáborok, különösen a
vendégeké. 

Csallóközaranyos – Vágfü-
zes/Kava 8:2 (5:0), Berecz és Turza
2-2, Mészáros, Jandás, Jakab G.

Bučai (öngól) – Forró T., Varga L. 
Már az első félidő végén világos

volt, hogy 36 év után újra baj-
nokcsapata van a csallóközi telepü-
lésnek. A mintegy 350 néző remek
teljesítményt látott a hazai csapat ré-
széről, olyan igazi bajnokavatót. Az-
tán kirobbant az örömujjongás, és
hosszú órákon át tartott az ünnep-
lés. Teljes joggal, hiszen Horváth Ti-
bor edző fiai veretlenül meneteltek át
az idény tavaszi részén, és kétség-
kívül ők nyújtották a legjobb teljesít-
ményt az egész bajnoki évadban. 

Keszegfalva – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – II. OSZTÁLy
Nagysziget – Tany 1:1 (1:0),

Sladky – Kósa 
Négy kezdőjátékosukat is kényte-

lenek voltak nélkülözni a tanyiak, a
már ismert eltiltások miatt. Így, né-
hány idősebb, már aktív pályafutását
régebben befejező focista szolgála-
tait is kénytelenek voltak igénybe
venni. A másik oldalon, a nagyszi-
getiek duzzadtak a fiatalos erőtől,
ami az első félidőben eléggé ki is
domborodott. A fiatalság azonban
néha mohósággal is jár, és a gól-
helyzet még akkor sem gól, ha az
többször megismétlődik, de a labda
teljes terjedelmével, levegőben vagy
földön, nem halad át a gólvonalon.
Nos, 2-3 esetben ez is megtörtént
hazai részről, de a vendégek fog-
gal-körömmel, és főleg szervezetten
védekeztek. Ennek ellenére, a talál-
kozó 39. percében Sladky mégis be-
talált, és a gútai stadionban kitört az
első örömmámor. Merthogy lesz
még kettő, ennél lényegesen na-
gyobb. A második félidőre rendesen
„felszívták” magukat a vendégek, és
jó 20 percig ők voltak kezdeménye-
zőbbek. Amikor az 52. percben Kósa

jól eltalált lövése a jobb kapufa mel-
lett a hálóban kötött ki, szinte nem
volt tanyi játékos és szurkoló, akit
nem suhintott volna meg a bajnoki
cím szele, pedig akkor még sok volt
hátra a mérkőzésből. A találkozó
utolsó sípszava után aztán kitört a
harmadik, minden előzőt elsöprő
örömmámor, természetesen a baj-
noki címet éppen megszerző tanyiak
oldalán. 

A mérkőzésnek volt néhány pozi-
tívuma, amit feltétlenül meg kell em-
líteni. A játékvezetői hármas, Volf
játékvezetővel az élén, remekül vé-
gezte a dolgát, mindkét csapat, és a
szurkolók legnagyobb megelége-
dettségére. Többször is nyíltszíni
taps jutalmazta mindkét csapat já-
tékosainak sportszerű viselkedését,
a labda visszaadását a sérült játé-
kos ápolása után, vagy annak fel-
segítését egy-egy vétlen szabály-
talanság után. A harmadik pozití-
vum, hogy valószínűleg megdőlt a
II. osztály nézőcsúcsa, hiszen mint -
egy 400-450 szurkoló lehetett jelen
a találkozón, akik néhány bekiabá-
láson túl, élvezték a mérkőzés han-
gulatát. Íme a bizonyíték, hogy lehet
így is művelni ezt a szép játékot.
Szép volt nagyszigetiek, szép volt
tanyiak!

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjúSÁGIAK 
Madar – Tany 2:1 (0:1), Hazai gó-

lok: Répás, Szemenyei
Dulovce – Lakszakállas 3:1

(0:1), Rigó, Molnár, Szabó – Fraňo
N.

Őrsújfalu – Nemesócsa 3:3
(2:1), Döme 2, Klimčík – Hipp 2, Ton-
csenka 

Keszegfalva – Perbete (2012. áp-
rilis 14-én lejátszották)

Hetény – szabadnapos volt. 

Akomáromi lilák nevükhöz méltó teljesítménnyel fejezték be a baj-
nokságot, és ki-ki ízlése szerint döntse el, vajon a végső negye-

dik hely siker vagy kudarc-e a klub szempontjából. Véleményünk sze-
rint siker, de a végső szót mondják majd ki a játékosok, a klubveze-
tés és a szurkolók. A negyedik ligában már korábban bajnokot ün-
nepelhetett régiónk az Ekel FC-nek köszönhetően, de a gútaiak és
nagymegyeriek is remekül helytálltak. Az ötödikben volt ilyen is,
meg olyan is. Míg Ímely, Naszvad és Marcelháza becsülettel helyt -
álltak, addig Hetény és Szentpéter inkább szenvedtek, az ógyallaiak
pedig szinte az utolsó fordulóig izgalomban tartották szurkolóikat.  A
Területi Bajnokságban és az ifjúságiak bajnokságában még ugyan
egy forduló hátravan, de ezzel együtt, már ismerjük járásunk vala-
mennyi bajnokát. A legmagasabb Területi Bajnokságban Csallóköz-
aranyos, a II. osztályban Tany, az ifjúságiaknál Nemesócsa, míg a di-
ákoknál toronymagasan Lakszakállas lettek a 2011/2012-es idény
bajnokai.  Valamennyi bajnokcsapatnak gratulálunk! 

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Naszvad – zselíz 3:5 (2:2), Mol-

nár A. 3 
Izgalmas, gólokban bővelkedő, jó

színvonalú mérkőzést láttak a szur-
kolók. Kár, hogy a játékvezetés szín-
vonala messze elmaradt a játékétól,
pedig a temérdek bírói tévedést
semmi nem indokolta. A hazaiak gól-
zsákja, Molnár Attila 29 góllal fejezte
be a bajnokságot, a harmincadik,
egy perccel a vége előtt ugyan „a fe-
jén volt”, de néhány centiméterrel a
kapu fölé fejelt.   

Ógyalla – Kozárovce 2:1 (2:1),
Kóša, Zd. Kršteňanský 

Érződött, hogy a bajnokság utolsó
fordulójának mérkőzése zajlik, mert
mindkét csapat játékosai kölcsönö-
sen vigyáztak egymásra, most kizá-
rólag mindenki a focival törődött. En-
nek is köszönhetően, nagyon szép
akciók gördültek a pályán, talán több
a hazai oldalon, de a vendégek ka-
pusa egészen kiváló teljesítményt
nyújtott. A sörgyáriak ezzel a győ-
zelmükkel szép búcsút vettek az
idénytől, és remélhetőleg a közeljö-
vőben már nem lesznek az ideihez
hasonló gondjaik. 

Tolmács – Hetény 4:2 (1:1), Lé-
vai, Lucza

Nem volt túl jó ötlet 13 órára el-
rendelni a találkozó lejátszását eb-
ben a kánikulában, de elsősorban
mégsem ez befolyásolta annak a
színvonalát. A szétzilált mérkőzésen
inkább csak szenvedtek a csapatok,
hiszen mindketten már korábban
tisztában voltak sorsukkal a jövő
idényt illetően. Az első félidőben még
ment a játék a hetényieknek, sőt, an-
nak a végén még egy ziccert is ki-

hagytak. A másodikban aztán
„ápolva a hagyományokat”, 15 perc
leforgása alatt a hazaiak a semmiből
lőttek három gólt, és mindenki várta
az utolsó sípszót… 

Marcelháza – Bánov 1:0 (1:0),
Tóth Z.

Kissé eljátszadoztak a hazaiak
szurkolóik idegeivel. Már az első fél-
időben 4-5 remek helyzetet kihagy-
tak, végigtámadták a mérkőzést, de
a végén el kellett fogadniuk a silány
1:0 arányú győzelmet. 

Ímely – zsitvabesenyő 8:1 (4:0),
Kender, Kováč és Haris L. 2-2, Ze-
manek, Kovács

Nem először ebben az idényben, a
hazaiak úgy játszadoztak ellenfelük-
kel, mint macska az egérrel. És ak-
kor több szurkoló, nem volt teljesen
megelégedve a végeredménnyel,
mert a helyzetek alapján…

Tardoskedd – Szentpéter 8:1
(3:1), Rigó

A vendégeket cserbenhagyta 1-2
játékosuk, így tíz játékossal voltak
kénytelenek pályára lépni. Ennek el-
lenére, a 10. percben ők szereztek
vezetést, majd néhány percig még
egyenrangú ellenfeleknek bizonyul-
tak, de aztán beindult a hazai gépe-
zet…  

További eredmények: Kalná n/Hr.
– H. Vrbica 6:0, Čaka – Komjatice
3:2.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas – Lég 3:4

(2:2), Orosz 2, Vörös
A találkozó 30. percében még a

hazaiak vezettek 2:0 arányban a jó
iramú mérkőzésen, de a félidő vé-
géig a vendégeknek sikerült egyen-
líteniük.  Mindezt annak ellenére,
hogy az ekecsiek/apácaszakállasiak
továbbra is jól játszottak, de a reali-
tás talaján maradva elismerték, hogy
a vendégek győzelme talán mégis
megérdemelt. Sportszerű gesztus,
az már biztos!

TERüLETI BAjNOKSÁG 
FK Activ – Madar 2:1 (1:0), An-

nus, Kučera – Rontó (11 m)
A hazaiakat megnyugtatta az első

támadásukból lőtt gól, és további
helyzeteket is kidolgoztak. A máso-
dik félidőben aztán fordult a helyzet,
a vendégek vették át az irányítást,
mezőnyfölényt harcoltak ki, és jó
helyzeteket is kidolgoztak. Amikor
már a levegőben lógott az egyenlítő
gól, a hazaiak találtak be újra, pedig
ekkor már Annus piros lapjának kö-
szönhetően nem volt a pályán. A
vendégeknek a 89. percben sikerült
szépíteniük.

Izsa – Lakszakállas 9:0 (5:0),
Smolka 3, Vörös, Jakab, Országh
R., Országh N, Hegedűs T., Petrik 

A lakiak nagyon belefutottak ebbe
a súlyos vereségbe, de sok válasz-

Minden eldőlt: Csallóközaranyos és Tany vehetik át a bajnoki érmeket

Csallóközaranyosi FK - a 2011/2012-es idény bajnoka
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Slovan Tany a II. osztály bajnoka

Fotó: Tóth Lajos
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Birkózás

Floorball

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kempo

Régiónk Ostrava Város Nagydíján
Régiónk birkózói hagyományos résztvevői ennek a nagyszabású nemzet-

közi versenynek, amelyen ebben az esztendőben öt ország 227 verseny-
zője képviseltette magát. És hogy nem véletlenül, azt bizonyítják az elért
eredmények is. A négy résztvevő klubunkból kilenc versenyző állhatott fel a
dobogóra, amit a szervezők is a legnagyobb elismeréssel vettek tudomásul. 

Előző számainkban többször beszámoltunk a
csallóközaranyosi Hluzin Marián nemzetközi sike-
reiről erő-hárompróbában. Most a Komáromi Ke-
reskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola ál-
tal megrendezett Iskolai Olimpián lépett porondra,
egy általa eddig nem kipróbált versenyszámban,
erő – ötpróbában, és ismét meglepetést okozott. Az
ógyallai Építészeti Ipariskola diákja valamennyi
versenyszámban győzött, és magabiztosan sze-
rezte meg a végső győzelmet. A második helyen is-
kolatársa Livinka Márk végzett, megelőzve a rendező iskola diákját,
Veszprémi Dávidot. 

Újra bebizonyosodott tehát, hogy a különös tehetséggel megáldott
csallóközaranyosi fiú amihez hozzányúl, az arannyá változik. A nagy
nemzetközi és hazai megmérettetések azonban csak most követ-
keznek, és remélhetőleg, most már a támogatók is felfedezik a nagy
lehetőségeket, amelyeket Marián tehetsége kínál. 

Hétvégi focimenü
Területi Bajnokság – Felnőttek 

2012. június 23. (szombat) 17 órakor: Perbete – Bátorkeszi, 2012.
június 24. (vasárnap) 17 órakor: Keszegfalva – Madar, Vágfü-
zes/Kava – Dulovce, Búcs – Nemesócsa,  šrobárová – Pat, Lak-
szakállas – FK Activ. Csallóközaranyos – szabadnapos lesz, a Gúta
„B” – Izsa találkozót pedig egy korábbi időpontban lejátszották.

Területi Bajnokság – Ifjúságiak 
2012. június 23. (szombat) 14.30 órakor: Perbete – Őrsújfalu,

17 órakor: Nemesócsa – Dulovce, Lakszakállas – Madar, Tany –
Hetény. Keszegfalva – szabadnapos lesz. 

ötödik alkalommal rendezték meg a Dunaszerdahelyi Kempo Kupát, ame-
lyen a Szlovák Kempo Szövetség négy csapatán kívül beneveztek a

bicskei és esztergomi klubok is, de részt vettek kung-fu csapatok is. A rangos
eseményen Bajnóczi Roland kempomester csicsói tanítványai is megméret-
tették magukat. A formagyakorlatok utáni szünetet a dunaszerdahelyi csapat
bemutatója tette izgalmasabbá. A verseny végén a mindenki kedvence, a föld-
harc következett, amelyen a csicsói legénység tagjai teljes erőbedobással küz-
döttek. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a csapat 4 arany-, 9 ezüst- és
4 bronzéremmel gazdagította éremgyűjteményét. Összesítésben eddigi leg-
ragyogóbb eredményüket érték el a csicsóiak, akik mindössze egy ponttal le-
maradva a tallósiak mögött, az előkelő negyedik helyet szerezték meg. Csak
megjegyezzük, hogy a tallósiak mestere ugyancsak Bajnóczi Roland.  

Rövid pihenő után a kempós srácok Kovácspatakon vesznek részt nyári 
edzőtáborozáson. 

Androvics Adrianna 

Ötödik hely az országos döntőn
Ki gondolta volna, hogy egyszer a sportág komáromi művelőit is

említeni fogják országos szinten? Nos, megtörtént. A komáromi
Rozmaring Utcai Alapiskola lánycsapata megtörte a csendet, és a ke-
rületi verseny megnyerése után részt vehetett a Trencsénben meg-
rendezett országos döntőn, amelynek a szervezők az Orion Floorball
Cup nevet adták. A Zdeno Pazdera edző vezette csapat ott sem val-
lott szégyent, hiszen a nyolc csapat tornáján a végső ötödik helyet si-
került megszerezniük, amit nem kis meglepetésként könyvelt el a
szakma. 

Egyébként is jól sikerült ez az idény a Rozmaring utcai lányoknak,
hiszen a 13 bajnoki mérkőzésen 51 góllal terhelték meg ellenfeleik há-
lóját, míg azoknak ez csak 11 esetben sikerült.  Mindezt edzőjüknek
köszönhetik a lányok, aki nemcsak felébresztette bennük a floorball
szeretetét, de ilyen országra szóló sikerhez is kormányozta csapatát.
Az ő irányítása alatt tudatosították, hogy a sikerekért nagyon meg kell
küzdeni nemcsak a mérkőzéseken, de főleg az edzéseken. 

A Zdeno Pazdera vezette sikercsapat 

Újabb csicsói siker 

A csicsói srácok becsülettel helytálltak   

Eredmények:
Ifjabb diákok:
27 kg: 2. Tóth Dávid (Madar)
30 kg: 1. Kürthy Adrián (Gúta) 
32 kg: 3. Kajtár Sándor (Madar) 
40 kg: 2. Hulmann Nikolasz (Spartacus)
58 kg: 2. Szabó Dániel (Gúta)

Idősebb diákok:
47 kg: 1. Lakatos Igor (Gúta)

2. Borka Kevin (Naszvad)
Kadettok:
80 kg: 1. Papp Lajos (Madar)
Juniorok:
96 kg: 3. Csóka Krisztián (Spartacus) 

Erő-ötpróba

Hluzin Marián menetelése


