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Komárom

Június 22-től egy hónapon keresztül
részleges útlezárásra kell számítani a ko-
máromi Rákóczi utcán - adta közzé a ko-
máromi rendőrkapitányság. Az I/63-as út-
szakaszon teljes útfelújítás lesz, a mun-
kálatokat a főút egyes részein, sávokban
fogják elvégezni, ezért forgalomkorlátozá-
sokra, torlódásokra kell számítani. A fel-
újítás ideje alatt fokozott figyelmet és tü-
relmet kérnek az autóvezetőktől. A mun-
kálatok július 22-én fejeződnek be.

-ga-

Ekeli tábla ügy

Az „ógyallai
mészárlás” más
szemszögből

Részleges útlezárás egy hónapig

Nem mintha eddig nem lett volna felettébb érdekes a „Kossuth téri rapszódia”, de ha lehet, most
még érdekesebbé kezd válni. Sőt, olyan veszélyeket rejteget az idő rohamos múlása, amely be-

láthatatlan következményekkel járhat Komárom arculatára, közlekedésére, s az egész belváros
életére egyaránt. Még rágondolni is rossz, mi történhet, ha a kivitelező Euro-Building vállalat július
végéig nem adja át rendeltetésének a komáromiak által annyira várt, felújított teret. Márpedig, en-
nek az esélye egészen minimális, hacsak nem történik meg a csoda, és a teret nem lepi el a mun-
kások hada. Látva az eddigi történéseket, viszont ennek az esélye sem túl nagy…

Míg a gyerekek alig várják az
utolsó kicsöngetést a suliban,

addig a szülőknek rendszerint nagy
fejtörést okoz a nyári szünet, hiszen
kevesen tehetik meg, hogy az egész
nyarat otthon töltsék a csemetéjük-
kel. Ilyenkor jól jön egy nagymama,
ám ha valaki nincs ebben a szeren-
csés helyzetben, az se keseredjen el.
Összeállításunkban a táborok adta
lehetőségeket jártuk körbe, melyek
kínálatából akad bőven.

Folytatás az 4-5. oldalon

Hova tegyük
a gyereket
nyáron?

Részletek a 3. oldalon

Komárom és Gúta
közt bicikliút épül
Európai uniós forrásból építenék

meg azt a kerékpárutat amely
összekötné Komáromot Gútával.
Ezen út a folytatása lenne a pár év-
vel ezelőtt megépült 7,2 kilométer
hosszú, a Vág-hídtól a Holt-Vágig
tartó szakasznak.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Múlt kedden ellenőrző napot tartottak a Kossuth

téren, amelyre lapunk is meghívást kapott. A vá-
rosi hivatalt Szabó Béla alpolgármester képvi-
selte, de ott voltak az építkezésben érintett szak-
felügyeletek képviselői is. A munkálatok szem-
pontjából legfontosabb intézmény, az építkezés ki-
vitelezője azonban ismét távol maradt, ezzel meg-
alázó helyzetbe hozva a megbízott építésvezetőjét
Michal Bristrovičot, aki szinte egyetlen feltett kér-
désre sem tudott érdemleges választ adni. Annyi
azonban minden kétséget kizáróan kiderült ezen
az ellenőrző napon, hogy sokkal nagyobb ve-
szélyben forog a Kossuth tér befejezése, mint azt
sejteni lehetett.

Röviden foglaljuk össze a tér felújításának ed-
digi történetét. A mintegy 8000 négyzetméteres tér
felújítási munkálatait 2010 novemberében kezdte
el építeni, az évek óta homály fedte, országszerte
igencsak „jól ismert” Euro-Building vállalat. Áldá-
sos tevékenységéről már korábban meggyőződ-
hettek a komáromiak, hiszen a sportcsarnok fel-
újításának körülményei még most is rezonálnak.
Nos, mivel a temérdek állami pályázatot meg-
nyerő(!?) cég nem rendelkezik semmilyen mű-
szaki sem perszonális háttérrel, kizárólag alvál-
lalkozókkal dolgoztat, amelyeknek nagy része fe-
ketén is alkalmaz munkásokat, akik általában fut-
hatnak a bérük után, de a legálisan dolgozók sem
mindig kapják meg bérüket. Mindent összevetve,
munkás és lapát nincs, megrendelés viszont an-
nál több. A munkálatok üteme igencsak lassú volt,
és bár a városi hivatal többször is felhívta a kivi-
telező figyelmét az időpontok betartására, gya-
korta csak 3-4 munkás lézengett a felvonulási te-
rületen. Ottlétünk alatt az egyik vásárcsarnok mel-
letti zöldségárus, aki standjáról naponta követte fi-
gyelemmel a munkafolyamatokat, be is szólt a fil-
mező és fényképező média képviselőinek:
„Filmezzenek és fotózzanak gyakrabban, mert
legalább most dolgoznak”.

Az építésvezető újságírói kérdések tömkele-
gére csak ugyanazt a választ ismételgette. „Július
végéig átadjuk a teret, erről szól a szerződés is”.
Még a logikusnak tűnő gyors számítások sem
győzték meg állításának nagyon kis valószínűsé-
géről.

Szabó Béla alpolgármester a következőket
mondta el az építkezés kapcsán: „A szerződés ér-
telmében 19 hónap alatt kellett volna elkészülnie

a tér felújításának, tehát ez év április végéig. A ki-
vitelező azonban kérte az időpont meghosszab-
bítását július végéig, amire az illetékes miniszté-
rium áldását adta. Jelenleg a beruházás 45-47
százaléka van teljesítve, így nagyon kétségesnek
tartom a július végi átadást. Számításaink szerint,
kb. heti 50 ezer eurót kellene a kivitelezőnek be-
építenie, miközben az ezt megelőző héten alig
érte el a 10 ezer eurós teljesítést. Itt már csak az
segítene, ha folyamatosan érkezne az építkezési
anyag, és elegendő munkást tudna biztosítani a

kivitelező. Önök is hallották, az építésvezető azt
sem tudja, kik az alvállalkozók, tehát itt nagy moz-
gás nem várható. Sajnos, a törvények is nagyon
liberálisak, hogy ilyen cégek pályázatot nyerhet-
nek. Előbb havonta, majd hetente hívtuk össze az
ellenőrző napot, és meg kell hogy mondjam, ed-
dig egyetlen esetben sem jelent meg a kivitelező
cég felelős képviselője. Ez is jelzi s cég hozzáál-
lását, aminek beláthatatlan következményei le-
hetnek. Amennyiben ugyanis a felújított teret a ki-
vitelező július végéig nem adja át rendeltetésének,
úgy az EU-s támogatást vissza kell a kormánynak
fizetnie. Ez azt is jelentené, hogy a városnak más
lehetősége nem lévén, bírósági pert kellene indí-
tania, ami akár évekig is elhúzódhatna. Addig a
tér, természetesen ebben a befejezetlen állapotá-
ban várná a fejleményeket, ami számunkra meg-
engedhetetlen. A munkálatokat csak kölcsönből
tudnánk befejezni, ami viszont nagyon megter-
helné a város költségvetését” – mondta el Szabó
Béla alpolgármester a rögtönzött sajtótájékozta-
tón.

Az Euro-Building vállalat tehát újra „bemutat-
kozni látszik” Komáromban. Mivel központi köz-
beszerzés keretében nyerte el a kivitelezési jogot,
a városvezetés kezei meg vannak kötve. A pá-
lyázatot kiíró, majd jóváhagyó illetékes minisztéri-
umot a több éves negatív tapasztalatok sem győz-
ték meg helytelen döntéséről. Egyes információk
szerint, a vállalatnak eddig közel 50 hasonló épít-
kezése állt le, a már említett EU-támogatások
visszafizetési kötelezettségének okán. Riasztó
számok, de a nagypolitikában semmi sem drága.
Pártokhoz közeli cégek évekig szabadon garáz-
dálkodhatnak, míg a nagy problémákkal meg-
küzdő regionális vállalatok alig-alig jutnak meg-
rendeléshez, és kénytelenek elbocsátani dolgo-
zóik nagy részét. Csak a komáromi tapasztalato-
kat figyelembe véve, az Euro-Building vállalat te-
vékenységével már régen a bűnüldöző
szerveknek kellene foglalkozniuk, de semmi nem
történik. Nem is nagyon történhet, mert több átvert
vállalkozó és munkás nem teszi meg a kellő felje-
lentést, aminek okait nem ismerjük. Információink
szerint, az említett vállalat nemsokára megkezdi
az egyik közeli kisváros terének felújítását is. Az

pedig még csak nem is tiltakozhat, hiszen a köz-
ponti döntés, az központi döntés(!?) Ha az vala-
kinek nem tetszik, akkor elfelejtheti a tér felújítását.
Vajon meddig lehet ezt büntetlenül csinálni főleg
akkor, amikor Szlovákia a leggyengébben teljesítő
országok egyike az EU támogatások kihasználá-
sának terén? Böröczky József

A szerző felvételei

Meddig lehet ezt büntetlenül csinálni?

Nehezen elképzelhető a július végi átadás

A megbízott építésvezető sokáig hajtogatta a „jú-
lius végét”, de a szakmai érvek terhe alatt feladta

• Ön azt állítja, hogy a média nagyrészt
félrevezető információkat közöl az „ógyal-
lai mészárlás” kapcsán. Mire alapozza ezt
az állítását?

- Alapvető dolgokban nem mondanak iga-
zat, például az egyik TV csatorna arról szá-
molt be egyenes adásban, hogy a házban,
amelyben a tragédia történt, 35 személy la-
kott. A házban két lakásegység van kiala-
kítva, az egyikben hat, míg a másikban öt-
tagú család élt. Már itt hamis látszatot akar-
tak a TV-sek kelteni a romák életéről. To-
vábbá nem igaz, hogy a megtámadott család
bűnözőkből állt, az egyik fiatal áldozatnak
volt egy kisebb kihágása, de semmiképpen
nem beszélhetünk bűnözésről. Persze, ha
ezt így akarják eladni, akkor sajnos, így is
fogják. Ki merem jelenteni, hogy a médiában
megjelenteknek a fele sem igaz, ezért is örü-
lök, hogy az Önök lapjában elmondhatom a
véleményemet.

• Milyen az Önök viszonya a városi
rendőrséggel?

- Röviden úgy tudnám jellemezni, hogy an-
nak alapja a kölcsönös gyűlölet. Hihetetlen
dolgokat képesek csinálni, véleményem sze-
rint szinte naponta visszaélnek jogköreikkel,
és szemmel láthatóan gyűlölnek bennünket,
romákat, még ha nem is vagyunk valameny-
nyien egy kategória. Ők nem tesznek kü-
lönbséget a tisztességes életet folytató, ren-
dezett körülmények között élő és kevésbé
beilleszkedni tudó romák között. Nem is tu-
dom, hogy mi vezérli őket, a rasszizmus vagy
a város vezetése? Közöttünk is vannak dip-
lomával és érettségivel rendelkező egyének,
az ő besorolásuk azonban ugyanolyan, mint
a gyakorta bűnözésből élő romáké. Normális
dolog az egy demokratikusnak mondott sza-
bad országban, hogy a szolgálaton kívüli vá-
rosi rendőr minden ok nélkül bemenjen valaki
lakásába, és ott alpári hangnemben szólítsa
fel a ház tulajdonosát, mondjuk a rádió le-
halkítására? Mindezt a délutáni órákban. Mi
ez, ha nem durva megsértése a törvények-
nek? Kíváncsi lennék, ezt meg merné-e tenni
nem roma család otthonában…

• Ógyallán tehát érezhető a rassziz-
mus?

- Igen, mindenütt érezhető, de Ógyallán
különösen. A város polgármesterasszonya

egyik nyilatkozatában ezer romáról beszélt,
akikkel nem könnyű együtt élni. Mi 600 ro-
máról tudunk, de ha a polgármesterasszony
ennyire „tájékozott”, ám legyen. A roma fia-
talokat 22 óra után hazaküldik a diszkóból,
még ha jelenlétükkel nem is zavarják a szó-
rakozást. A bevásárlóközpontokba nem me-
hetnek be a roma fiatalok, ha többen vannak.
Egyet beengednek, a többieknek kinn kell
maradniuk. Ha napközben hárman-négyen
megállunk beszélgetni a posta előtt, a városi
rendőr azonnal elküld bennünket.

• Hallottuk, hogy a gyilkosságokat el-
követő városi rendőr a romák körében is
népszerű volt. Ez igaz?

- Így igaz, nem emlékszem olyan esetre,
amikor tisztességtelenül beszélt volna bár-
mely polgárral. Nyugodt, higgadt embernek
ismertük őt, ezért is meglepő, amit elkövetett.

• Azt mondják többen, hogy üzleti kap-
csolatban állhatott az áldozatokkal…

- Elképzelhető, ezt nem tudom. Többen a
szomszédok közül állították, hogy civilben is
eléggé gyakori vendég volt a házban, ahol
elkövette borzalmas tettét. Bizonyára ezt
sem lehet kizárni, mint egyik okot galád tet-
tére.

• Most ki fél jobban Ógyallán, a romák,
vagy nem romák? Merthogy a tett elkö-
vetése után, többen bosszúért kiáltottak.

- A szlovákiai média bármennyire is sze-
retné bizonyítani, hogy az áldozatok nem is
áldozatok, inkább bűnösöknek szeretné látni
őket, mi nem hagyjuk magunkat, mi véde-
kezni fogunk. Természetesen jogi eszközök-
kel. Az talán emberileg is megérthető, hogy
néhányan indulatból bosszúról beszéltek, de
ennek valóban nincs semmilyen alapja. Mi
más eszközökkel kívánunk védekezni. Nagy-
gyűlést szervezünk a városháza előtt, ame-
lyen követelni fogjuk a városi rendőrség tel-
jes átszervezését, az újban pedig szeret-
nénk látni roma származású rendőrt is. Mint
mondottam, vannak köztünk olyanok, akik
kellő képesítéssel rendelkeznek. Olyan vá-
rosi rendőröket akarunk, akik minket is meg-
védenek, és nem meglőnek. A gyűlésen
majd természetesen szívesen látunk olyan
nem roma polgárokat is, akiktől távol áll a
rasszizmus, és készen állnak az együttmű-
ködésre.

Az „ógyallai mészárlás”
más szemszögből
Az országos média szinte versenyt fut a szenzációs felfedezésekért, naponta újabb

és újabb hírek látnak napvilágot az ügy kapcsán, amelyek a „legbiztosabb for-
rásból” származnak. De megkérdezte már valaki a másik oldalt is, vajon ők hogyan
látják az eseményeket, annak esetleges következményeit? Nos, mi hosszasan elbe-
szélgettünk az egyik roma származású polgárral, aki más szemszögből is próbálta
megvilágítani a történéseket és azok előzményeit. Merthogy Ógyallán már régebben
ott van a feszültség a helyi romák és a városi rendőrség között. Érthető módon, be-
szélgetőpartnerünk neve elhallgatását kérte, félve az esetleges következményektől.

Ekeli táblaügy
A Kétnyelvű Dél-Szlovákia elneve-

zésű mozgalom tagjai felújították, ki-
csinosították az ekeli vasúti megállót,
valamint a menetrendet és a megálló
nevét magyarul is kifüggesztették. A
magyar felirat azonban nem volt kint
sokáig, mivel egy munkanap után a
vasút munkatársai azt leszerelték.

Azonban a múlt pénteken újabb
tábla került ki a megállóba, amely újra
magyarul hirdeti Ekel község nevét és
hogy a lakosokat is érdekli a magyar
felirat. Vélhetően helyi civilek rakták
fel az új táblát, mivel a község pol-
gármestere az Új Szónak adott nyilat-
kozatában kijelentette, az ekelieket
„nem igazán hozta lázba a megálló-
hely felújítása, és a körülötte zajló hu-
zavona“. (szénássy,

fotó: Kétnyelvű Dél-Szlovákia)

Folytatás az 1. oldalról
A Pons Danubii Európai Területi Együttműkö-

dési Csoportulás projektjét a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elfogadta, így több mint 17 kilométer-
rel bővülhetnek a kerékpárutak régiónkban. A Ko-
máromot Gútával összekötő út mellett a projekt
tartalmaz még egy bicikliút-tervezetet, amely a
Monostori Erőd körül valósulna meg. Ez a szakasz
2,2 kilométer hosszú lesz. Az elfogadás után, most
az egyeztetési szakasz következik, majd jövő évre
várható a szerződések aláírása. Az építkezés
2013-2014 közt valósulna meg.

A gútai szakasz megépítésének összkiadása
2,1 millió euró. Ebből a városoknak (Komárom,
Gúta) 105 ezer eurót kell befektetniük a projektbe,
az államnak pedig 211 ezer eurót, a fennmaradó
összeget az Európai Regionális Fejlesztési Alap
biztosítja. ssy

Komárom
és Gúta közt
bicikliút épül

A városi rendőrség és a romák egymáshoz való viszonyulását Zemko Margit polgár-
mesterasszony a következőképpen látja: „Rendőreink a legtisztességesebb módon látják el
feladataikat, parancsnokuk naponta ad írásos jelentést valamennyi intézkedésükről. Sze-
retném kihangsúlyozni, hogy nem csak a romákkal, de másokkal szemben is gyakorta kell
intézkedniük, ezek ellen eddig különösebb kifogás a polgárok részéről nem volt. Amikor a
városi és községi rendőrségek megalakultak, az emberek nagy része sokáig csak „tulipán-
csőszöknek” nevezte őket, mintegy utalva a parkok és terek őrzésére. Azóta nagyon sok víz
lefolyt a Dunán, és meg kell mondani, hogy mai tevékenységük szinte pótolhatatlan egy-egy
város vagy község számára. Az Ógyallai Városi Rendőrség is teszi a dolgát, mindenkitől el-
várja a rend és az általános fegyelem betartását, tekintet nélkül a polgár nemzetiségére, vagy
éppen bőrének színére” – mondta el lapunknak Zemko Margit.

Böröczky József

Elszámolás pillanata
a Munka utcai iskola ügyében
Sokáig húzódott, kedden megvalósul a sok szülő által kért

elszámolás, nyilvános fórum a Munka utcai alapiskola fel-
újításának kálváriája kapcsán. A szervezés körül akadnak fur-
csaságok, de remélhetőleg kedden fél ötkor a szülők választ
kapnak kérdéseikre.

A nyilvános fórumra a Matica slovenská székházában kerül sor
június 26-án. Mint ismeretes, az 1,2 millió eurós megnyert pályázat
kivitelezésének négy alkalommal - kétszer a korábbi, kétszer az új
városvezetés idején - futott neki a város, azonban rendre elbukott
a kivitelezés. A szerződésben már az időpont-módosításokra is sor
került, azonban ez sem segített megvalósítani az átépítést.

Az utolsó önkormányzati ülésen váratlanul megjelent Simon Zsolt
korábbi miniszter, hogy a fejlesztés kapcsán elmondja a véleményét.
Az ő minisztériumához tartozott az érintett pályázat. Elmondása
szerint több módon próbálta segíteni a várost, azonban a városve-
zetés rendre hibázott. A városvezetés részéről Novák Tamás vála-
szolt. Szerinte a minisztérium oldalán történtek furcsa lépések,
amelyek hátráltatták a sikeres megvalósítást. Novák Tamás alpol-
gármester akkor azt mondta, hogy nem tudott felkészülni a vitára,
mivel váratlanul érkezett Simon. Megdöbbenést okozott, hogy a vá-
rosvezetés többszöri felszólításra sem tudta megnevezni a projekt
vezetőjét, majd kiderült, hogy nincs is ilyen személy kinevezve. Si-
mon dokumentumokat hozott, amelyek az ő meglátása szerint alá-
támasztják a városvezetés többszöri hibáját. Jelezte, hogy kész a
további testületi ülésre, és a nyilvános fórumra is eljönni, mivel úgy
érzi, mindent megtett.

Az önkormányzat végül június 26-ra szervezte meg a fórumot. Az
ügy furcsasága, hogy mikor részletekről érdeklődtünk, kiderült, a vá-
rosvezetés nem tájékoztatta erről az érintett iskola vezetőségét. El-
mondásuk szerint korábban néhány mondatban beszéltek a fó-
rumról, azonban most csak véletlenszerűen értesültek a meghir-
detett eseményről a város honlapján.

A fórum az álláspontok bemutatására volt tervezve, ezért meg-
kérdeztük Simon Zsoltot is, az ígért részvétellel kapcsolatosan. Si-
mon nem tudott a tervezett fórumról, mivel a város részéről neki sem
jelezte senki. Elmondta, igyekszik részt venni rajta, de mivel nagyon
sűrű parlamenti napja van, ülésekkel és szavazásokkal, ezért nem
tudja garantálni a részvételt. Hozzátette, nem tartja korrektnek,
hogy neki nem szóltak ennek kapcsán, hiszen az önkormányzati
ülésen erről szó volt. Olyan napra tették a fórumot, ami a legsűrűbb
számára, és ezt előre láthatták, hiszen a parlament honlapján előre
látható a program. „Egy nappal korábban egész nap ott tudtam
volna lenni, azonban mégis keddet választották, amikor pontosan
látható volt, hogy az egész napom foglalt" - tette hozzá a korábbi mi-
niszter.

Hogy a nyilvános fórum furcsa szervezése miből adódik, azt
nem tudni, azonban bizonyosan kérdéseket vet fel. Korábban a két
fél részéről gyakori volt az üzengetés, ezért teljes képet a szülők bi-
zonyosan az álláspontok ütköztetésével kaphatnának.

Az iskola kapcsán a múlt testületi ülésen a képviselők Keszegh
Béla javaslatára elfogadtak egy olyan határozatot, amely alapján a
városi hivatal a mostani, csütörtöki ülésre kidolgozza a tornaterem
baleset-mentesítésének tervét. Mivel erre nyáron volna lehetőség,
és szeptemberig nem lesz újabb ülés, így a mostani ülésen kéne a
testületnek erről dönteni. Ezt a javítást a testület már egyszer jó-
váhagyta pár éve (akkor a komplex felújítás miatt lett csupán le-
fújva), így a városvezetésnek a régi terveket kell újra behozni. ssy



ASzlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége és a ko-

máromi Jókai Mór Alapiskola
szervezésében június 16-án
rendezték meg az ötödik Ka-
szás Attila Versmondó Fesz-
tivált. A szavalók két művet
adtak elő: egy Weöres Sán-
dor művet valamint egy sza-
badon választott költeményt.

A zsűri tagjai neves hazai és ma-
gyarországi színművészek, elis-
mert drámapedagógusok voltak,
akik a versenyt követően sze-
mélyre szabott szakmai tanácsok-
kal is ellátták a résztvevőket. Az
aranysávos minősítést nyert diákok
teljesítményükkel bekerültek a dél-
után megrendezett döntőbe. A ver-
senyt három kategóriában bonyolí-
tották le. Az I. kategóriában az
alapiskolák 1- 4. osztályos tanulói,
a II. kategóriában az alapiskolák 5-
9. osztályos tanulói és a nyolcosz-
tályos gimnáziumok 1- 4. osztályos
tanulói, a III. kategóriában pedig a
középiskolák 1- 4. osztályos tanu-
lói vettek részt.

Az 1. kategória aranysávosai:
Bukovszky Dorottya, Tóth Máté, Ho-

locsy Zsóka Zsó-
fia, Hübsch

Miklós, Mod-
rócky Mer-
c e d e s z ,
Tóth Zsu-
z s a n n a ,
Gál Ádám
Vajk. A 2.
kategória

aranysávo-
sai: Glázer

Bálint, Kiss
Réka, Kiripolszky

Patrik, Csikmák Kata-
lin Mária, Gál Réka, Lucza Levente,
Rajczy Alexandra, Melecsky Kris-
tóf, Tóth Angelika, Némedi Emese.
A 3. kategória aranysávosa: Ha-
bodász István. Különdíjban része-
sültek: Holocsy Zsóka Zsófia, Bu-
kovszky Dorottya, Habodász István,
Csikmák Katalin Mária és Némedi
Emese.

A versmondó verseny fődíját,
ami egyben a Kaszás Attila-díj is,
Glázer Bálint érdemelte ki. Az
eredményhirdetésre a Jókai Napok
záróünnepségén a VMK-ban került
sor. Minden versenyző emléklapot
és könyvjutalmat kapott.

-pint-

52012. június 25. MOZAIK - HIRDETÉS� DELTAMOZAIK

KomáromJár az Eötvös Utcai
Alapiskola kilencedik

osztályába egy vézna,
szemüveges srác. Már fel-
vették a Selye János Gim-
náziumba. Melecsky Kris-
tóf azzal hívta fel magára
idén tavasszal a figyelmet,
hogy a rimaszombati or-
szágos szavalóversenyen
a harmadik kategóriában,
versben és prózában is
országos első lett. Nem
történt még ilyen eddig az
országos szavalóverse-
nyek történetében!

• Miképp sikerült ez a
bravúr?

- Kilenc éve mondok pró-
zát. Tavaly láttam, hogy más
versenyzők mindkét kategó-
riában indultak. Gondoltam,
megpróbálom én is. Az idén
indultam versben is, és úgy
adta a Jóisten, hogy minkét
kategóriában bekerültem a
döntőbe, és nyertem.

• Csengel Mónika, a GI-
MISZ Diákszínpad rende-
zője készített fel.

- Négy-öt éve ismerjük
egymást. Mónika tudta, mi
kell nekem. Mintha rám írták
volna mindkét szöveget. Gel-

lén-Miklós Gábor: Hús kell
című versét szavaltam, és
Karinthy Frigyes: Influenza
című monológját mondtam.
A Hús kell pikáns vers. Arról
szól, hogy egy tinédzser fiú
szerelmes lesz egy 30-as
40-es nőbe, és testileg is kí-
vánja őt.

• A GIMISZ Diákszínpad-
dal mikor kerültél kapcso-
latba?

- Négy éve szólt az egyik
ismerősöm, menjek játszani
hozzájuk, mert kevés a fiú.
Elmentem, megtetszett.
Először Lázár Ervin: Négy-
szögletű kerek erdő című
darabjában Dömdödömöt
alakítottam. Azután Spátay

Adriennel próbáltunk, de
nem lett kész az előadás.
Majd egy évet kihagytam.
Éppen végeztem ugyanis a
zeneiskolában zongora
szakon. Az idén Spiró
György: Koccanás című da-
rabjában Koccanót alakí-
tom. Álmom, hogy színész
legyek.

• Szabadidődben?
- Focizok. Egy éve edzek

a KFC-ben, de nem kerül-
tem be a csapatba, mert so-
kan vagyunk, így most Őr-
sújfalun játszom a meccse-
ket. Ha minden jól megy, a
nyáron rendesen is átigazol-
hatok a csapatba. A sport
egészséges. Nem üldögélek
otthon a számítógép előtt,
mint a fiatalok többsége.
Szeretek kint lenni a sza-
badban.

• Színre léptél.
- Fellépések előtt még van

egy kis lámpalázam, de az
idén ezt lazán tudtam ke-
zelni. Nem foglakoztam vele,
megnyerem vagy sem a sza-
valóversenyt. Magamnak
akarok megfelelni. A többi
már lényegtelen.

Bárány János
A szerző felvétele

Álmom, hogy színész legyek
Melecsky Kristóf színre lép

Június közepén, ha csak egy pár napra is, de Komá-
rom ismét a műkedvelő színjátszás fellegvára volt. Itt

rendezték meg ugyanis a 49. Jókai Napok eseményeit.
A versenybe idén az előző évektől eltérően jóval keve-
sebben jelentkeztek: egy felnőtt és 6 diáktársulat. Még-
pedig a losonci Kármán József Színház a felnőttek ka-
tegóriájában, az őrsújfalusi ÉS?! Színház, a galántai
TSÍZIÓ, a komáromi GIMISZ Diákszínpad, a komáromi
Egyházi Gimnázium M.E.G. há' csoportja, a füleki
Apropó Kisszínpad, a rozsnyói gimnázium társulata a
GIKSZER, és a kassai KGSZT csapata, mindannyian a
diákok kategóriájában.

A színjátszócsoportok teljesítményét öttagú zsűri érté-
kelte, névszerint Solténszky Tibor dramaturg, a zsűri elnöke,
Naszvadi Éva és Papp Zoltán színészek, Forgács Miklós ren-
dező-publicista és Varga Emese, a Jókai Színház drama-
turgja. A fesztivál megnyitójára szerdán a Tiszti pavilon dísz-
termében került sor. A szerdai indító napon mindjárt két ci-
gány témájú előadást is láthatott a közönség. Úgy tűnt
mintha a komáromi M.E.G. há' és az őrsújfalusi ÉS?! Szín-
ház összebeszéltek volna. Előbb az egyházi gimnázium mu-
tatta be Cziczó Attila: Romantika című búbánatos cigány-
meséjét. Az esti előadás Fazekas István: Elvira produkciója
teljesen más megvilágításba helyezte a cigány kisebbségről
szóló darabot. Az őrsújfalusiak dinamikus, és egyben hu-
morral fűszerezett előadást kreáltak. Nem csoda, hisz a
csapat gerince profi színtű komédiás, s ezáltal az előadá-
saiknak különös atmoszférája van. Hogy a társaság jó úton
halad, arra a Jókai Napok fődíja, a Szabó Csilla által fém-
jelzett rendezői díj, valamint a csapat két színészének Vá-
rady Nellinek és Panyi Zoltánnak járó alakításdíj a legna-
gyobb bizonyíték.

Másnap délelőtt a galántai TSÍZIÓ Diákszínpad egy a
maga nemében teljesen virtuóz produkcióval állt elő. Molière:
Képzelt beteg darabját vitték színre Hipochonder címmel.
Csütörtök délben a rozsnyói GIKSZER Diákszínpad pro-
dukciója borzolta jó értelemben a fiatal nézőközönség ide-
geit. Szophoklész: Antigoné művét jelenítették meg egy el-
vont időutazásban, melyet modern értelmezésben a biznisz
világába helyeztek, Thébai K.F.T címmel.

A kassai KGSZT Diákszínpad Benedek Elek Bűbájosát
adta elő. A modern felfogású sokszereplős előadásban négy
helyen is felfedezhettünk kettőzött szereposztást. Ennek el-
lenére jól oldották meg a feladatot. Pénteken délelőtt egy
nem szokványos József Attila összeállítással rukkolt elő a fü-
leki Apropó Kisszínpad. A délutáni versenyprogram a ko-
máromi GIMISZ koccanásával indult. Spiró György darabját
kamara jelleggel mutatták be nem kis közönségsikert aratva.
Így a csapat 7 díjat szerzett.

Minden jó, ha vége jó – tartja a közmondás, és ez teljes
mértékben igaz a losonci Kármán József Színház Paraszt
Dekameronjára. Az utolsó előadás fergeteges színészi já-
tékkal, jobbnál jobb és viccesebb gegekkel hódított.

Véget ért a 49. Jókai Napok versenysorozata. Gondolat-
ban már készülődnek a csapatok, a diákszínpadok a jubile-
umi ötvenedikre. Remélhetőleg nagyobb létszámban.
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Az És?! Színház
a fődíjas

V. Kaszás Attila
Versmondó Fesztivál

Hova tegyük a gyereket nyáron?

20% kedvezmény

a Komáromi és az

Érsekújvári járás lakosainak

SZEZoNNyITÓ
A WELLNESS HoTEL PATINCE-ben****

2012. június 29-től
Még nem döntötte el, hol szeretne idén nyáron strandolni,

napozni, kikapcsolódni?
VAN EGy TUTI TIPPüNK!

A Wellness Hotel Patince**** idén színes programokkal
és újdonságokkal várja vendégeit.

Strandnyitó-party
sztárvendégekkel

2012. június 30. és július 01.

��  10 külső és belső medence 
termálvízzel

��  4 új csúszda
��  étterem halspecialitásokkal
��  nagyszerű nyári szállás ajánlatok

��  egésznapos animáció 
a külső medencéknél

��  új pihenőzóna 
természetes napernyőkkel

20% kedvezmény 

a Komáromi és az 

Érsekújvári járás lakosainak

rödni. A kézműves táborban gazdag kínálatból vá-
laszthatnak a gyermekek, mint. pl a csuhézás, ko-
sárfonás, gyöngyfűzés és üvegfestés. A táborok
napi díja 4,80 €, amely tartalmazza az ebédet,
strandbelépőt, vagy a foglalkozásokra használt
anyagok árát is. Az egy hetes vízitábor párhuza-
mosan a többi táborral együtt fog működni, első na-
pokban a kenuzás alapjait tanulják meg a gyerekek
a Vágon és a Kisdunán, majd 1 napos, illetve 2 na-
pos túrárára mehetnek Pozsonyeperjestől Nyáras-
dig. Jelentkezés folyamatos, bővebb információt a
035/77 71 800-as telefonszámon, illetve személye-
sen a szabadidőközpontban kaphatnak.

laKszaKállas - A Mátyás király kalandtá-
bort július 16-20. között a Lakszakállasi Faluházban
tartják. Táborlakók egy reneszánsz kori királyi ud-
varban találják magukat, lovagokként és udvarhöl-
gyekként. Mátyás király udvarának hétköznapjait és
ünnepeit élhetik újra a foglalkozásokon keresztül,
pl. zászló-, címer-, fejdísz- és jelmezek, valamint
agyagedények elkészítésével, lovagi torna lovag-
lással, íjászattal és bátorságpróbákkal. Megren-
dezésre kerül Mátyás király bálja, és Mátyás ki-
rályról szóló mesékkel és mondákkal szórakoztat-
ják a szervezők a táborlakókat. Megkeresik Mátyás
király emlékeit egy kirándulással egybekötve
Nagymegyer városában. A tábor részvételi díja:
20 €, amely tartalmazza a kétszeri étkezést, fog-
lalkoztatók díját, anyagköltségeket és az utazást.
Jelentkezni a 0905 451 393 telefonszámon lehet,
július 10-ig.

BátorKeszi - A Fiatal Refor-
mátusok Szövetsége az idén is
három tábort szervez a gyer-
mekek számára a bátorkeszi
Fireszke Gyermek-, Ifjúsági
és Konferenciaközpontban.
Az 1. Fireszke gyermektábor
időpontja: július 2-7. (hétfő -
szombat). A 2. Fireszke gyer-
mektábor holland fiatalokkal
időpontja: július 16-21. (hétfő -
szombat). A 3. Fireszke gyermek-
tábor holland fiatalokkal időpontja: jú-
lius 23-28. (hétfő -szombat). Korosztály: 6-
13 évesek (1-7. évf.), helyszín: Bátorkeszi – Fi-
reszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpont.
Férőhely: 1 táborban összesen 60 fő (36 fő épü-
letben, 24 fő sátorban). A sátrakat a szervezők
biztosítják, melyek ágyakkal vannak berendezve.
Tábordíj: épületben 60 €/fő, sátorban 55 €/fő. Ér-
deklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 035/77
97 338, 0918 75 76 58.

óGyalla - A szabadidőközpont által szerve-
zett táborok: július 2-6-ig sporthét, július  21-27-ig
nyári tábor Kysucán, augusztus 13-17-ig tánchét,
augusztus 27-31-ig szórakoztató hét.

Karva - Korava – A Karvai és Vidékfejlesztési
Társulás hagyományőrző táborai az iskola terüle-
tén, illetve a Duna partján nyolctól tizenöt évesek
számára. Időpontok: július 8-12. kézműves tábor,
július 20-22. rajztábor, augusztus 5-9. kézműves tá-

bor, augusztus 10-12. festő tábor. Bő-
vebb információ: korava@free-

mail.hu, 0905 930 994.
naszvaD - A szabadidő-

központ által szervezett táborok:
Aktív gyerektábor július 16-20.
Itt lesz strandolás, sportvetél-
kedő, kerékpártúra, szalonna-
sütés, lovaglás, íjászat és egyéb

érdekes foglalkozás. Július 1-8-ig
Balaton - Siófok kirándulás. Július

8-15-ig és  július 15-22-ig kirándulás
Horvátország Krk sziget-Njivice. Érdek-

lődni lehet személyesen a szabadidőközpont-
ban, vagy a 035/76 92 391 tel. számon.

BúCs - Július 9-13. között Evangéliumi Nap-
közis Gyermektáborra kerül sor a búcsi alapisko-
lában és az Emese panzió udvarán. A tábort az
alapiskolás gyerekek számára szervezik meg. Az
alkalmak hétfőtől péntekig 8:30-tól 16:30-ig tarta-
nak.

PerBete - Nyári angol nyelvtábor a kultúrház-
ban és az alapiskolában, július 16-augusztus 6-ig.
Augusztus 27-31-ig tánctábor Poľný Kesovban a
kultúrház szervezésében.

Tehát a táborok nyújtotta lehetőségek nagyon
sokrétűek és színesek. Most már csak a szülőn áll,
hogy melyik programot választja csemetéjének,
hogy a nyári szűnidő is kellemesen és játékos ta-
nulással teljen el. ga

Folytatás az 1. oldalról
Napjainkban a napközis táborok mellett

egyre változatosabb, különböző tematikájú
tanfolyamok, bentlakásos táborok, többek
közt kézműves-, nyelvi-, színjátszó- és sport-
tábor közül lehet válogatni. Íme néhány le-
hetőség:

Komárom - A szabadidőközpont na-
ponta 6.30 és 16.00 óra között várja a gyere-
keket a következő időpontokban: 1. hét július
2-6-ig, 2. hét július 9-13-ig, 3. hét augusztus
20- 24-ig, 4. hét augusztus 27-31-ig. A tábor
programja kézműves foglalkozások, társas-
játékok, versenyek, turisztika, különféle ki-
rándulások valamint pihenés. Nem kötelező
naponta járni, hanem ahogy igény van rá.
Ezt a tábort leginkább az első osztálytól kez-
dődően a hatodik osztályig használják ki. Az
étkezésről a szülőknek kell gondoskodni. A
központ tengerparti táborokat is kínál Hor-
vátországba Vodicébe július 13-22-ig, vala-
mint Olaszországba Lignanóba (Sabbiadoro
rész) augusztus 3-12-ig. További információt
a 035 7730 396, 0905 926 090-es telefon-
számokon kaphatnak. 

Dél-Komárom - Idén nyáron is több
tábor és foglalkozás várja a vakációzó gyere-
keket, mint pl. Alkoss velem kerámiatábor,
Kreatív napközis tábor, Barangoló tábor, Sport-
tábor a WF-en. Bővebben erről a www.koma-
rom.hu/hirek.php honlapon olvashatnak. 

CsallóKözaranyos - a Kóczán
Mór Polgári Társulás hagyományos nyári
bentlakásos tábort szervez. Július 9-13-ig
Kuckótábor – kézműves foglakozásokat kí-
nál (fafaragás, korongozás, szövés, gyöngy-
fűzés, gyertyakészítés, stb.). Július 16 - 20-ig
Árgyélustábor – a színházat, színjátszást ked-
velő gyerekek tábora. A tábor ideje alatt a
résztvevők elkészítenek egy előadást, amit
az utolsó nap bemutatnak. A táborozóknak
szállást osztálytermekben biztosítanak (pár-
nát, takarót hozni kell), napi 5-szöri étkezés az
iskola étkezdéjében lesz. Érdeklődni a va-
radynelli@gmail.com e-mail címen, vagy a
0905 245 871-es telefonszámon lehet.

Gúta - A Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola hatodik éve szervezi a Nyári Mű-
vészeti és Kézműves Táborát július 1-4 között
12-éves kortól. Különböző művészeti technikák
elsajátítására nyílik lehetőség Gútától 6-km-re
Nemesócsa irányában a Túzokfarmon. A tá-
bor kiállításal zárul július 4-én, itt megtekinthető
a négy nap termése. Bővebb információ: 0908
703 832, 0907 131 040-es telefonszámokon.

A gútai szabadidőközpontban 5 héten ke-
resztül naponta 7.00 és 17.00 óra között várják
a gyerekeket 3 fajta táborral, sport és rekreá-
ció, kézműves és vízitábor. A sporttábor a sza-
badidőközpontban, a multifunkciós pályán és
a vízimalom területén lesz, valamint a táboro-
zók a komáromi strandra is ellátogatnak fü-
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Gúta

Nagymegyer
Naszvad

Búcs

Bátorkeszi

�

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

Borfesztivál a szőlőhegyeken

Afalu szőlészeit és borászait
tömörítő polgári társulás he-

tedik alkalommal rendezte meg a
Borfesztivált. Ebben az évben
egy merész ötlettől vezérelve, a
gazdák boraikat ott mutatták be,
ahol termesztik azt. A két külön-
álló dűlőben, a Galamboson és a
Szentlászlóban kóstolhatták meg
a vendégek a borokat. 

A 7. Borfesztivál jegyében került
megrendezésre az V. Nemzetközi
Szegab Borverseny, amelyre a gaz-
dák 186 bormintával (118 fehér- és
68 vörösbor) neveztek. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre a Borfesz-
tivál hivatalos megnyitója után ke-
rült sor a Galambos dűlőn. A kiérté-
kelést Korpás András borász és faj-
tanemesítő szakember tartotta. A
négyszer négy tagú zsűri a fehér-
borok kategóriában 18 arany-, 46
ezüst-, 40 bronzérmet és 14 okleve-
let, a vörösborok kategóriában 8
arany-, 25 ezüst-, 27 bronzérmet és
8 oklevelet osztott ki. A fehérborok
kategóriában nagy aranyérmet kap-
tak a Svätý Jur-ból érkező Grančič
Miloš, az egri Varsányi pincészet,
valamint a bátorkeszi Amicius pin-
cészet. A Champion-díjat is az Ami-
cius pincészet nyerte el. A vörösbo-
rok kategóriában a zsűri nagy arany-
érmet nem osztott ki, így a hét

aranyérmes boron kívül a Cham-
pion-díj ezúttal Svätý Jurba került,
Schwanzer Adolfhoz. Érdekesség-
nek számít, hogy az egri Varsányi
Pincészet 2005-ös évjáratú Egri bi-
kavér bora ezüstérmet ért el.

Mint minden évben, idén is gaz-
dag kulturális programmal várták
mindkét napra a Borfesztivál látoga-
tóit, népművészeti kirakodóvásárral
és gyermek-játszóházzal. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Az Amicius Pincészet tulajdonosa,
Matusek Zoltán nyerte a Champion-
díjat a fehér borok kategóriájában

Az Esterházy János Könyvtár
szellemi alapkőletételére, va-

lamint az Esterházy szobor és
Emlékpark felavatása 7. évfordu-
lójának megemlékezésére került
sor Búcson. A meghívottak kö-
zött ott volt többek között: Heté-
nyi József, a Celldömölkön élő
helytörténész – Esterházy János
volt gulági cellatársa, Peczár Ká-
roly, az Esterházy János Társu-
lás elnöke, Szabó József, a po-
zsonyi Magyar Nagykövetség ta-
nácsosa.

A megemlékezés ünnepi szentmi-
sével kezdődött a búcsi római kato-
likus templomban, majd a községi
hivatal dísztermében folytatódott,
ahol Csáky Pál, közíró, politikus mél-
tatta Esterházy Jánost, majd Hetényi
József emlékezett.

Ez alkalomból emlékfát ültettek,
amely az emlékezésen túl jelképezi
majd az erős gyökereket. Az emlékfa
alatt Búcs Község polgármestere és
Peczár Károly, az Esterházy János
Társulás elnöke egy urnát helyezett
el, amely urna tartalmazza mindazon
üzeneteket, amelyeket az alapítók
az utókorra hagynak. Ezt az urnát
most lezárták, hogy az utánuk jövő
nemzedék ezt majd feltörhesse.

Rövid kultúrműsor után emlékpla-
kettek átadására került sor, megkö-
szönve így mindazon önkéntesek
munkáját, akik áldásos tevékenysé-
gükkel hozzájárultak az Esterházy
János Könyvtár létrehozásához. Az
alapkövet Nt. Molnár László refor-
mátus lelkész megáldotta, majd a
rendezvény Esterházy János szob-
rának megkoszorúzásával folytató-
dott, ahol a búcsi CSEMADOK
éneklőcsoportja szolgáltatott énekes
kíséretet.

Miriák Ferenc
Kétyi Anna felvétele

Az Esterházy János Könyvtár alapkőletétele

AMűvelődési Központ nagytermében
került sor a 40. AMFo 2012 amatőr

fényképészek kerületi versenyének ün-
nepélyes megnyitójára és kiértékelésére.

Jana Mačicová és Valkó Béla, a Komá-
romi Regionális Művelődési Központ dolgo-
zóinak megnyitóját követően Ladislav Struhár
röviden szólt az alkotások technikai kivitele-
zéséről, majd ismertette a járási verseny vég-
eredményét.

Száznegyvenhat alkotó 340 fényképét és
két multimédiás alkotását értékelte a szakmai
zsűri. A kiállított 153 alkotás képviseli majd
kerületünket az országos versenyen, október
28-án Homonnán. A Komáromi járást az
alábbi amatőr fényképészek alkotásai képvi-
selik az országos versenyen: színes fény-
kép Lea Grupáčová (Komárom, 16 éves), aki
3. helyet ért el. A 21 év felettiek kategóriájá-
ban, fekete-fehér fényképek – oklevélben ré-
szesült a naszvadi Holop Ferenc. A színes
fényképek kategóriában 3. helyezést ért el
Krüger Viktor (Komárom) és Németh Miklós
(Komárom), aki a Komáromi Regionális Mű-
velődési Központ igazgatójának különdíjá-
ban részesült.

A győztes fényképek június 28-ig naponta
megtekinthetők a Művelődési Központ  nagy-
termében.

(miriák)

Amatőr fényképészek
kerületi versenye

Megemlékezés a Corvinban

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

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

- Stílustanácsadás 
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

KEDVES HÖLGyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a DELTA
szerkesztősége és az „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!“

Minden páciens egyedi
bánásmódban részesül 
Tekintettel eddigi sikeres működésére, régiónkban, de annak határ-

ain túl is, nagy érdeklődés nyilvánul meg az Eötvös utcai termé-
szetgyógyászati rendelő szolgáltatásai iránt.

Ez érthető is, hiszen a több éves gyakorlat és az ügyfelek visszajelzései
újabb és újabb bővítésekre ösztökélik Bocz György psy–sebészt és –gyó-
gyászt, valamint munkatársát, Takács Erzsébet természetgyógyászt. „A ci-
vilizációs betegségek naponta intéznek újabb és újabb támadásokat szerve-
zetünk ellen, gyakorta csak az utolsó pillanatban szerzünk tudomást beteg-
ségünkről. A fejlett orvostudomány ugyan kisebb-
nagyobb sikerekkel megpróbálja visszaszorí-
tani azok kibontakozását, a gyógyszeres
kezelés azonban gyakorta vált ki kellemetlen
utóhatásokat, és éppen ez indokolja a termé-
szetes alapanyagú termékek előnybe helyezését a gyógy-
szerek előtt. Tudni kell, hogy szorosan együttműködünk több
szakorvossal is, ők eddig a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak tevékeny-
ségünkről. A legértékesebb azonban az ügyfelek visszajelzése, hiszen azok
adnak objektív képet munkánkról. A kezelések nagy részét a kínai Tiens
Group termékeivel végezzük, amelyek a több ezer éves tibeti orvostudomány
hagyományait követik” – mondta el eddigi tevékenységük lényegét az ismert
természetgyógyász. 

Most egy újabb szolgáltatással bővítették rendelőjük tevékenységét. Erről mit
lehet tudni? – kérdezzük Bocz Györgyöt. „Vásároltunk egy elektroterápiás or-
vosi műszert, amelynek alkalmazásával már eddig is nagy sikereket értünk el
az elektromos rehabilitáció terén. Műtétek és zúzódások utáni rehabilitációt, ér-
gyulladás, valamint ízületi bántalmak kezelését végezzük, hihetetlen eredmé-
nyekkel, de erről talán ügyfeleink mondhatnának többet”. Éppen egy nagyobb
budapesti csoport érkezett a rendelő várótermébe, így abba kellett hagynunk
az érdekes beszélgetést. Arra azonban még szakítottunk időt, hogy megtudjuk,
milyenek a látogatási feltételek. „Komáromban, az Eötvös utca 12-es szám alatt
van a rendelőnk, itt forgalmazzuk a Tiens termékeket is.  Vásárolni bármikor be-
jöhet a kedves ügyfél, de kezelésre, tekintettel a nagy érdeklődésre, a 0905 350
218 és a 0908 706 207 telefonszámokon, vagy a dopcom@dopcom.sk mail
címen lehet bejelentkezni. Igyekszünk minden kérést kielégíteni, mi nem vég-
zünk rutinmunkát, minden ügyfelünk egyedi bánásmódban részesül” – fejezik
be beszélgetésünket az ismert természetgyógyászok.   -bör-

Belépő: a szálloda vendégei és a fürdőzők részére INGyENES

Szeretettel várjuk Önöket!

Strandnyitó-party sztárvendégekkel 
a Wellness Hotel Patince-ben**** 

Dátum: 2012. június 30. (szombat)
2012. július 1.  (vasárnap)

Időpont: 11.00 órától

Hely: Wellness Hotel Patince****

Szombaton, 2012. június 30-án 16.00 órától a jó hangulatról 
gondoskodnak:

Az est vendége: Miro Jaroš Gyurcsík Tibor 
(az X-Faktor döntőse)

Playground zenekar
Lerry & Comeback zenekar

Egésznapos versenyek gyermekek 
és felnőttek részére

Disco a bowling bárbanBelépő: a szálloda vendégei 
és a fürdőzők részére INGyENES

Felnőtt belépő: 5 €
Gyermek, diák belépő: 2,50 €

VASÁRNAP, 2012. július 1-jén:
Egésznapos versenyek gyermekek és felnőttek részére 

Születésnapi torta felvágása

Június 18-án a
gútai Corvin

Mátyás Alapiskola
tanítás helyett ün-
nepelt. Az iskola
fennállásának 51.
év f o r d u l ó j á r a ,
névfelvételének 6.
évfordulójára em-
lékeztek a tanárok,
a diákok, az intéz-
mény további al-
kalmazottai és a
vendégek.

Az ünnepség a Corvin-teremben kezdődött a meghí-
vottak állófogadásával. A vendégek megtekintették azt
a kiállítást is, melyet nemzetközi és országos versenyen
díjazott rajzokból állítottak össze. Majd az iskola udva-
rán felsorakoztak az osztályok, s rövid kultúrműsorral fű-
szerezve elhangzottak az ünnepi beszédek. Beszédet
mondott az intézmény igazgatónője, Csütörtöki Erzsé-
bet és a város polgármestere, Horváth Árpád. Ezt a kul-
túrházban bemutatott esztrádműsor követte. A diákok
megnézhették, hogy társaik milyen tánccal, énekkel,
jelenettel készültek erre a napra. Az igazgatónő kie-
melte, nagyon megható volt számára ez a nap, a tanu-
lók és felkészítőik csodálatos műsorral ajándékozták
meg mindannyiukat. -szla-

Az iskola tanulói, pedagó-
gusai és munkatársai által
összegyűjtött kupakok bevál-
tásából megszerzett pénzzel
egy speciális, Tamás mére-
teihez alakított kerekesszék
megvásárlásához szeretné-
nek ők is hozzájárulni, tudtuk
meg Mária Estergájošovától,
a Ján Amos Komenský Alap-
iskola igazgatójától. Az üdí-
tőitalos és ásványvizes fla-

konok kupakjainak országos gyűjtéséből már különböző speciális segéd -
eszközöket sikerült a Jakubík családnak vásárolnia. 

A nagymegyeri szlovák alapiskolát az egészségkárosodottak helyi szer-
vezete szólította meg a kupakgyűjtéssel. A tanintézmény szívesen kapcso-
lódott be az akcióba, és egy hónap alatt a kupakokból öt nagy zsákkal sike-
rült összegyűjteniük. Kép és szöveg: Kovács Zoltán 

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.

Július 16.

Előtte

Utána

Ők is szeretnének 
Tamásnak segíteni
Anagymegyeri szlovák alapiskola is bekapcsolódott abba az országos

kupakgyűjtési akcióba, amellyel a kilencéves, mozgásában erősen
korlátozott, ipolyszalkai Jakubík Tamásnak szeretnének segíteni.

Az időjárás miatt
csak nyolc nappal

később, június 10-én
tudták megtartani a
gyermeknapot Nagy-
megyeren. 

A délelőtt tíz órakor
kezdődő esemény hely-
színéül a városi sportte-
lep szolgált, ahová nagy
kedvvel érkeztek a
csöppségek a délután öt
óráig meghirdetett gyer-
meknapi vidámságra.
Különböző versenyek,
megmérettetések vártak
az apróságokra, teljesít-
ményükért zsetonokat
kaptak, amiket a szerve-
zők és támogatók által
elkészített ajándékokra
lehetett beváltani. Óriási
érdeklődés kísérte a tűz-
oltók bemutatóját. A
lánglovagok használat
közben mutatták be a
különböző hidraulikus

vágó- és feszítőeszkö-
zeiket egy mentési gya-
korlat közben, repertoár-
jukból nem hiányozha-
tott a tűzoltás sem, eb-
ben az esetben egy égő
személyautót oltottak el.
A gyerekek a rendőrau-
tókat is nagy érdeklő-
déssel vizsgálták meg,
beülhettek a kormány
mögé, még a szirénát is
bekapcsolták nekik. Ug-
rálóvár, csúszda, arcfes-
tés, sakk, lovaglás, ját-
szóház, ügyességi vetél-
kedők is szerepeltek a

kínálatban. A gyermek-
nap megszervezésébe
szinte minden városi
szervezet bekapcsoló-
dott, beleértve az önkor-
mányzatot, de a szpon-
zorok és támogatók név-
sora is hosszú volt.
Egyébként Izsap város-
rész sem maradt gyer-
meknap nélkül, az időjá-
rásnak köszönhetően ott
még június 3-án rendez-
ték meg mindenki nagy-
nagy örömére.

Kép és szöveg:
-kozo-

Gyerekek! Ami késik, nem múlik!
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Csallóközaranyos

0911 822 501

Város
2 €non-stop

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ��6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ��6

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

színvonalas műsorok – sok nézővel
Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 0�5/��20 920, 0905 �16 651, 0905 508 �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

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

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

Hetény

Bécsújhely - Marcelháza

Amarcelházi RC Ranch 13 éves lovasa,
Lévai Ramóna nagyszerű sikert ért

el a western versenyek egyik versenyá-
gában: a reining lovaglásban, mégpedig
az Eb-kvalifikációs versenyen Wiener-
Neustadtban, ami egyúttal a következő
Európa-bajnokságra való kvalifikáció le-
hetőségét is magában hordozta. A leg -
fiatalabb, 10-13 éves korosztályban az
osztrák reining szövetség (ARHA) 2012.
évi championja és a nemzetközi reining
szövetség (NRHA)  youth unrestricted
osztályának bajnoka lett.

A versenyről Lévai Zoltán, a RC Ranch tu-
lajdonosa adott tájékoztatást. A gyors és
lassú vágtában bemutatott szabályos körök,
az ugrásváltás, a Spin, a Sliding Stop, a Roll-
back és a hátraléptetés minden reining prog-

ramban szerepelnek meghatározott sor-
rendben és helyen. A reining bemutatási
módja emlékeztet ennek a sportnak az ere-
detére: például a legtöbb versenyen az egy-
kezes szárhasználat kötelező. A különböző
feladatokat laza száron kell végrehajtani. A
laza száron dolgozó lovaknál a szárak ha-
tása nem a zablán keresztül jelentkezik, hi-
szen a szárak „lógnak" és nem feszesek. A
ló a nyaka két oldalán érzi, hogy a szárak mi-
ként mozdulnak - előre, hátra, jobbra, balra,
felfelé vagy lefelé - és többek között ezeken
a jeleken keresztül érti meg a lovas kéréseit.

Ramóna a Smart Fantasy Drima nevű,
amerikai quarter horse típusú lovával a ran-
cson edz, Milan Zelka irányítása mellett. Há-
rom éve kezdett el lovagolni. Megfogta őt a
reining díjlovaglás szépsége, ami nemcsak a
manőverek kivitelezésének módjában rejlik,
hanem abban is, hogy a ló a hosszú száron
történő hirtelen fordulatok, a gyors vágták, a
több méteres sliding stopok után sem válik iz-
gatottá, és teljes mértékben nyugodt marad. 

A nagy reining versenyek hangulata telje-
sen más, mint amit az európai ember meg-
szokott. A nézők a pályán lévő lovasokat ha-
talmas lelkesedéssel, hangos füttykoncer-
tekkel biztatják a gyorsabb vágtákra, a több
méteres és igen látványos sliding stopokra.

Miriák Ferenc
Lévai Zoltán felvételei

Az ENSZ 1972-ben jú-
nius 5-ét környezetvé-

delmi világnappá nyilvání-
totta. Ez alkalomból a
Szlovák Környezetvédelmi
Hivatal minőségi tanúsít-
ványt adott azoknak az is-
koláknak, amelyek a tanév
folyamán bekapcsolódtak
az Ökológiai lábnyom el-
nevezésű össz-szlovákiai
iskolai programba, mely-
nek egyik fontos feladata
a környezettudatos visel-
kedés hangsúlyozása. A
607 szlovákiai iskolából 83
iskola kapta meg az elis-
merő oklevelet.

A hetényi Tarczy Lajos
Alapiskola is átvehette
„munkájának gyümölcsét”.
A program keretén belül a
tanulók nemcsak az Ökoló-
giai lábnyom fogalmával és
annak megismerésével fog-
lalkoztak, de aktívan bekap-

csolódtak a műanyag kupa-
kok és a papír gyűjtésébe
is. Kiszámolásra és elem-
zésre került az iskola víz-,
villany- és gázfogyasztása.
Az adatok elemzése után
javaslatot tettek a környe-
zetkímélőbb viselkedésre,
fák, növények ültetésére az
iskola területén belül. Ran-
csó Andrea, a program ko-
ordinátora elmondta, hogy
az ötödik osztály és a glo-

bális nevelés szakkört láto-
gató tanulók aktív részvéte-
lével sikerült véghezvinni a
program igényesebb pont-
jait. „Örvendetes számunkra,
hogy a Nyitrai kerület 18 is-
kolája között lehetünk, akik
megkapták a tanúsítványt, a
Komáromi járásban pedig a
mi lábnyomunk a legalacso-
nyabb.”

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

Egy tizenhárom éves díjlovagló sikere 

Ökológiai lábnyom az iskolában Idén is gazdag programmal várta az érdeklő-
dőket az egyre nagyobb népszerűségnek ör-

vendő falunap.

Az ilyenkor szokásos köszöntővel indult a helyi
ünnepség. Délelőtt mint általában mindenhol itt is
a gyerekeké volt a főszerep, akik kedvükre csúsz-
dáztak, légváraztak. Déltől egy nagyszabású gu-
lyás-parti kezdődött. A nap hátralevő részében
amatőr lovasok bemutatóját tekinthette meg a kö-
zönség, majd különböző ügyességi versenyeken
vehettek részt a bátrabbak. Eközben a focipályán
barátságos labdarúgó mérkőzés zajlott. Az esti
kultúrműsor előtt a község legjobb sportolóinak
díjátadását tartották, majd az ovisok nagysikerű
produkciója, a Rómeó és Júlia mesejáték, és a
Kóczán Mór Alapiskola diákjainak műsora követ-
kezett. Már csak ráadás volt a Mákvirág színját-

szótársulat szókimondó, igazi falusias „beszólon-
gatós“, régi vásári időket idéző programja, melyet
még teljesebbé  tett a helyi Pom-pom lányok fellé-
pése. A falunapi vigadalom csúcspontjaként a ta-
nyi együttes egy kis kán-kánt is
beütemezett, fokozva az
izgalmakat. Akinek
még ez sem volt elég,
jöhetett a zumba
Anikóval. 

Egy biztos - az
aranyosiak megmu-
tatták, milyen is egy
igazi eszem-iszom,
dínom-dánom.

Kép és szöveg:
-pint-

Eszem-iszom, dínom-dánom aranyosi módra

Tizenhetedik alkalommal gyűlt ösz-
sze a falu apraja-nagyja, hogy

megtartsák a hagyományos falunapi
ünnepséget a helyi sportpályán. 

Kora reggel zenés ébresztővel vette
kezdetét az ünnepély. A délelőtti progra-
mok között főleg a gyerekek csemegéz-
hettek. Délután a faluban közkedvelt foci
került a programok középpontjába, még-
pedig a Csicsó–Nagykeszi mérkőzés
apropója kapcsán. A focirangadó után
Földes Csaba polgármester megnyitó
szavai következtek, majd elkezdődött a
háromórás kultúrműsor. Elsőként a helyi
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda ta-
nulói léptek fel. A programpontok össze-
állításánál a szervezők gondoltak az idő-
sebb korosztályra is. Nekik kedveskedett
a tájainkon népszerű BIPI-duó - Benes Il-
dikó és Pőthe István színművészek „Ne-
vessünk, daloljunk együtt” című műsorá-
val. A falunap egyik meghatározó szín-
foltja a TAT Társulat 90 perces, énekkel
és tánccal fűszerezett szórakoztató mű-
sora volt. Kép és szöveg: -pint-

Csicsó
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MegyercsPerbete

Jubileumi falunap
Az idei ünnepséget a település fennállása 700. évfordulójának

jegyében szervezték a Millenniumi emlékműnél. A polgármester,
Kósa József ünnepi beszédében arra kérte a lakosságot, hogy min-
denki a saját tudásával, tenni akarásával, jóindulatával segítse a
község fejlődését, valamint igyekezzen előremozdítani jó hírnevét itt-
hon és a nagyvilágban. 

Falunapi program – focival körítve

Megyercs

Egy nem mindennapi, érdekes
osztrák küldemény érkezett

légipostával, mely Megyercs köz-
ségben ért célba. A 18 lufiból és
pergamentpapíron levő üzenetből
álló posta  nem kis meglepetésre
a Riflik család kertjében landolt.

A házigazda, miután szemügyre
vette az „égi küldeményt”, mindjárt
az iskolába sietett vele. Ott aztán tü-
zetesebben megvizsgálták, és ha-
mar kiderült, hogy osztrák gyerekek üzentek. Feltehetően az ott tartott gyermeknap
alkalmával engedték a levegőbe a színes lufikat. Ez Ausztriában bevett szokás. Mint
megtudtuk, két osztrák település szerepel az üzenet feladójaként. Az egyik Gols köz-
ség, mely Burgenlandban található, a másik szintén a burgenlandi tartomány Mat-
tersburg nevű kisvárosa. Az üzenetek jókívánságokat és baráti üdvözleteket tartal-
maznak. A megyercsi gyerekek eltökélt szándéka, hogy rövid időn belül a címzette-
ket megkeresik levél formájában, hogy ezáltal is jelezhessék: örömet szereztek ne-
kik a lufiüzenetek küldői. Kép és szöveg: -pint-

Minden év júniusában megemlékezünk
Móra Ferenc születésnapjáról. Erre a je-
les alkalomra gyűltek össze a nemes -
ócsai Móra Ferenc Alapiskola diákjai és
pedagógusai. Az iskola udvarán került
sor a megnyitóra, amelyen a diákok ze-
nés és verses összeállítással köszöntöt-
ték a jelenlévőket. Majd Fekete Irén ig.
helyettes nyitotta meg a rendezvényt. A
nyitóünnepség ünnepélyes koszorúzás-
sal ért véget. Az első napon a tanulók
meglátogatták a falu nevezetességeit.
Ezenkívül látogatást tettek a helyi nyug-
díjasotthonban is. A napot a nyárasdi Te-
kergők színjátszócsoportok előadásai

tették színesebbé. Majd a Móra szavaló-
versennyel zártuk, amely immár harma-
dik éve kerül megrendezésre.A második
napon is érdekes foglalkozások várták a
tanulókat. A délelőtt folyamán Móra szü-
leivel foglalkoztak, bemutatót készítet-
tek, illetve élménybeszámolót írtak az
előző napi eseményekből. Mindezek a
záróünnepségen kerültek bemutatásra.
Az osztályok egyaránt készítettek képes
és szöveges prezentációkat. Szebbnél
szebb alkotások kerültek bemutatásra. 

Štefankovič Gabriella
a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola

pedagógusa 

Lufiüzenet Ausztriából

Olvasói levél

Móra Napok - nyolcadszor

Megyercsen már pénteken elkez-
dődött a falunapi ünnepség,

mégpedig a régóta kihasználatlanul
álló kultúrházban kialakított 2x6-os
bérlakások átadásával.

Másnap reggel a gyerekek horgász-
versenyével indult a szombati program.
A falunap első részének műsorait főleg
a gyerekek igényeihez igazították. Az-
tán délután benépesedett a megyercsi
focipálya környéke is. Először a helyi
„labdakergetők“ az ifjúságfalvaiakkal
néztek farkasszemet, majd ezután lép-
tek pályára a megyercsi öregfiúk, akik-
nek ellenfele a HÍD politikusaiból ver-
buválódott csapat volt. 

Kora este a főtéren folytatódott az
ünnepség. A kultúrműsor keretén belül
felléptek a helyi óvodások és alapisko-
lások. A programok végeztével utcabál
vette kezdetét, melyen a helyi Funny
Man és DJ Steewe szolgáltatta a zenét.
A sok tombola csak ráadás volt, az
egyébként kellemes hangulatú me-
gyercsi falunapon.

Kép és szöveg: -pint-

Már több éve hazai készítésű kultúrmenüből „fala-
toznak“ a nemesócsai falunapozók. A szervezők

főleg a helyi és a környékbeli társaságok, tánccso-
portok és egyének fellépésére helyezik a hangsúlyt. 

Az ünnepi program egy ökumenikus istentisztelettel
vette kezdetét, majd a falunapi önfeledt ünneplés a sza-
badtéri színpadon folytatódott. A gondosan összeállított
műsorblokkok minden látogatónak adtak valamiféle kel-
lemes élményt, szórakozási lehetőséget. A kultúrműsor
elején az ünnepélyes megnyitó után címerszentelésre
került sor. Ezen a napon Nemesócsa új címert avatott, le-
cserélve a régit. A seregszemle folytatásában elsőként a
helyi ovisok remekeltek, majd a Móra Ferenc magyar
tannyelvű és a szlovák tannyelvű alapiskola diákjai szó-
rakoztatták a szépszámú nézősereget. A továbbiakban a
tanyi Happy dance modern tánccsoport fiatalos, lendüle-
tes koreográfiája ragadtatta tapsra a publikumot. Fellépett

Az ünnepségen a helyi egyházak képviselői leleplezték a község első
írásos emlékének 700 éves évfordulójára készített emléktáblát, majd kez-
detét vette a háromnapos vigadalom, melynek keretén belül sor került
ökumenikus istentiszteletre, kiállítás megnyitóra, valamint helyi művészeti
csoportok és külföldi vendégek fellépésére. Vasárnap délután pedig élő-
láncot alkottak hétszáz lakos részvételével, mely az összetartozást, a köz-
séghez való ragaszkodást jelképezte. Ezzel is bizonyították, hogy az itt
élők büszkék a község több száz éves múltjára, de előttük van az ígéretes
jövő is.

Miriák Ferenc

Nemesócsa

Hazai kultúrmenüből
mazsoláztak

még a műsorban a helyi nyugdíjasklub énekkara, a gelléri
Amazons vegyeskorú női tánccsoport, a Cseh Petra -
Csorba Máté táncpáros, és a végén, mintegy a falunap
csúcspontjaként a helyi Oucha fúvószenekar és az ugyan-
csak Oucha felnőtt mazsorettcsoport. 

Nemesócsán ezen a napon a jókedven, a nevetésen, a
szórakozáson és a kellemes kikapcsolódáson volt a hang-
súly, és ebben a helyiek az élen jártak.

Kép és szöveg: -pint-
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Első fotóm

Kékesi Hanna
3450/51

Bátorkeszi

Bagin Enikő
2650/47

Komárom

Lajos Sofia
2650/

Dunamocs

Németh Gergő
2900/50

Komárom
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ÚJSZüLÖTTEK:
Hangyová Lilien (Ímely); Kékesi Hanna (Bátorkeszi); Bagin
Enikő (Komárom); Németh Gergő (Komárom); Lajos Sofia
(Karva); Bilkó Dárius Richard (Karva); Bogdány Adam (Ko-
márom) 

ELHUNyTAK:
Németh István (85) Lakszakállas; Kosztyu Ján (84) Komá-
rom; Koczkás Michal (59) Csallóközaranyos; Dikácz László
(63) Perbete; Eperjesiová Irena (81) Marcelháza; Majoro-
sová Helena (87) Perbete; Melišová Alžbeta (71) Komárom;
Szép Alica (56) Őrsújfalu; László Edit (86) Komárom; Ru-
hásová Mária (88) Vágfüzes; Pavleová Božena (62) Li-
pové; Jankó Erzsébet (81) Komárom

HÁZASSÁGoT KÖTÖTTEK:
Házi Juraj (Vásárút) és Váradyová Alžbeta (Komárom);
Maráz Norbert és Fördösová Sylvia (Komárom); Kovács Jo-
zef és Andriškinová Irena (Komárom)

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

„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk ,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk. 
A sírodra már csak virágot vihetünk, 
De a szívünkben tovább élsz velünk.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 2012. június 30-án, 

halálának 2. évfordulóján

Cseh Katalinra szül. Kósa
Nemesócsán.

Emlékét örökké őrző családja.

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.

Kitanult festőt keresünk
hosszútávra. Tel.: 0918
360 779.

• A Železničná 6. szám alatt
kiadó 140 m2-es raktárhelyi-
ség. Tel.: 0905 268 435.
• Dám do prenájmu skladové
priestory vo výmere 140 m2,
na Železničnej ul. v Ko-
márne. Tel.: 0905 268 435.
• Eladó 2-szobás családi ház
Nemesócsán. Tel.: 0911 431
443.
• Felkészítés vizsgára ill.
felvételire zenetörténetből
és zeneelméletből. Szük-
ség esetén házhoz me-
gyek. Tel.: 0903 666 946.
• Pripravujem na prijíma-
ciu alebo na ročníkovú
skúšku z dejín hudby a z
hudobnej náuky. V prípade
potreby prídem aj domov.
Tel.: 0903 666 946.
• Lakás-, házfelújítás, min-
den típusú tető javítása. Tel.:
0905 640 957.
• Nem banki kölcsönök
egy helyen, több pénzinté-
zet ajánlásából választjuk
ki az Önnek legmegfele-
lőbbet. Tel.: 0905 269 733,
0907 452 538.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán. Tel.: 0904 196
886.

• Gyorskölcsön 24 órán
belül, kereseti kimutatás
nélkül, egzekúció és adós-
ságok kifizetése. Tel.: 0918
834 493.
• Családi ház eladó Nemes-
ócsán. Tel.: 0915 344 849.
• Záložňa – Zálogház Uni-
corn, Palatínová 34. Arany,
ezüst, ékszerek és tárgyak,
régiségek, kristály és elekt-
ronika felvásárlása és zálo-
gozása. Szombaton extra
bónusz! Tel.: 0905 528 522.

• Predaj sušeného stolár -
skeho reziva v Nových Zám-
koch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526.
Magyarul: 0949 155 090.
• Esőcsatornák szerelése +
villanyszerelés. Tel.: 0907
561 231.

Pala- és lapostetők (eter-
nit), pléhtetők bontás nél-
küli felújítása, szigetelése
színes, mintás bitumenle-
mez, 10 év garanciával.
Hőszigetelés, kőműves-
munkák, csempézés.
www.xolarinfo.sk. 0908
209 655.

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

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

Akciós lovastáborok! Csé-
men a Babos-tanyán. Info:
0036/704182 284.

• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Oriflame termékek meg-
rendelése egyenesen a ka-
talógusból. Tel.: 0919 317
812, KN.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladók fa kerti bútorok, 2x4
személyes pad + asztal 220
€. Tel.: 0915 270 685.
• Lakások, házak komplett
felújítását vállalom. Tel.:
0919 264 898.

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 
Unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz biz-
tosító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásár-
lás. 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

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,

Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Június 22-én ünnepelte 55. születésnapját 

Petőcz Zoltán 
Marcelházán. 

E szép ünnep alkalmából köszöntik: 
felesége, fiai Zoli családjával, Zsolti Claudival 

és unokája

Petőcz Zsombor 
Marcelházán, aki

június 29-én ünnepli 
2. születésnapját.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik: 

szülei, nagyszülei, 
keresztszülei 

a dédszülők és bátyja.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is van, ki bánatot szomorú szívében.
Már mi is hét éve, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben mégsem találunk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

2012. június 26-án, halálának 7. évfordulóján 

Hájik Lászlóra (Komárno).
Akik ismerték, gondoljanak rá ezen a szomorú évfordu-
lón. Szeretettel emlékező családja.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a napon!“
Június 28-án ünnepli 70. születésnapját 

Hornyák Istvánné 
szül. Novotny Margit 

Paton.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti, sok erőt, egész-
séget és hosszú, boldog életet kíván: fia, menye, unokái:
Erika, Tibor, valamint az egész rokonság.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hetvenedik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Június 28-án ünnepli 70. születésnapját

özv. Hornyák Margit 
Paton.

E szép ünnep alkalmából gratulál
neki sógornője Magdi, valamint a
Hornyák és Hallman család.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“
Június 25-én ünnepli 4. születésnapját 

Pastorek Klaudia
Megyercsen.

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Június 28-án ünnepli 60. születésnapját 

Szendi Kálmán 
Gelléren. 

E szép ünnep alkalmából köszönti őt: 
szerető családja.

E szép ünnep alkalmából
köszöntik: 

szülei, huga Lilien, 
keresztszülei, 

nagyszülei, dédszülei 
és mindazok,
akik szeretik.

„Lelked, mint fehér galamb, messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint fényes csillag. “
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 

Vankóné Bedecs Melindára 
Nemesócsán

június 30-án, halálának 3. évfordulóján.
Szívünkben örökké élsz! Gyászoló családja.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Június 19-én ünnepelte 6. születésnapját 

Veszprémi Vivien 
Nemesócsán.

„Szívem közepén nyílott egy rózsa,
Azt küldöm Neked a születésnapodra.
Olyan legyen az életed, mint a nyíló virág, 
Boldogság kísérjen egy életen át.
Legyen olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap!”
Június 29-én ünnepli 40. születésnapját 

Zsoldos Róbert Gelléren.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál felesége Mónika
lánya Niki, édesanyja, anyósa, bátyja és húga családjával
és az egész rokonság. 

Szívből köszöntik: anyu, apu, nő-
vérei: Viki, Timi, Gabi a vőlegényé-
vel Tibivel, magyarországi nagy-
szülők, ócsai nagyszülők, kereszt-
szüleid és az egész rokonság.

Szeretettel értesítjük 
Önöket, 

hogy megnyílt  
Dél-Komáromban

a Varga Gyógygomba 
Információs Központ.

Cím: Igmándi út 41/C.

Varga Gábor előadást tart
Dél-Komáromban 

a Városi Sportcsarnokban
vasárnap július 1. - 15:00. 

Czuczor Gergely u. 62.

készpénzben. Szolárium,
szauna, medence, étterem
és saját taxi szolgálat. Mun-
kaidő megegyezés szerint.
Jöjjenek és győződjenek
meg, nem fogják megbánni.
www.goldenlife.sk. Tel.: 0917
617 047. 
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.
• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• Ponuka voľných pra-
covných miest v Galante
2,50 €/hod. brutto. Doprava
zabezpečená zdarma. Info:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Munkalehetőség Galántán,
órabér bruttó 2,50 €. A mun-
kába szállítás ingyenes. Infó:
0948 487 772, 0917 846 127.
• Eladó régebbi családi ház
Marcelházán, 14.000 €. Tel.:
0911 204 962.
• Németországi munkára
keresünk tapasztalt hajó-
gyári munkásokat (laka-
tosok, kötők, hegesztők). Fi-
zetés nettó: 10-11 €/ó. Tel.:
031/5552077.

• Lakáskarbantartó, údržba
bytov. Tel.: 0905 365 661.
• Na predaj stavebný poze-
mok v Iži – 689 m2. Tel.:
0908 054 010, 0905 924
729.
• Eladó 13-áras beépíthető
telek a Virti tó partján (vil-
lany, víz). Közvetlen a víz-
parton. Tel.: 0905 700 259.
• Predám 3-izbový rod. dom
v Kameničnej, cena: 25.990
€. Tel.: 0905 972 268.
• Pôžička do 24 hodín bez
skúmania príjmu, vybavíme
exekúcie, vyplatíme nedo-
platky. Tel.: 0918 834 493.

• Komárom déli részén eladó
egy kétszobás 2. emeleti la-
kás hagyományos téglaépí-
tésű  háromszintes házban.
Csendes, szép, ligetes kör-
nyezet. Két éve felújított, tel-
jesen  felszerelt, minden
igényt kielégítő beépített
konyhabútorral., loggiával,
pár méterre a bejárattól sze-
relőaknás garázzsal. Vétel-
ár: 23 000 €. Tel.: 0036 30
431 3998.
• Óvónő gyakorlattal gyere-
ket vállal. Opatrím dieťa. Tel.:
0907 487 695.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252.
• Predám Š. Favorit, r.v. 92,
EK, STK, ťaž. zar. Tel.: 0915
107 674.
• Eladó búza és árpa, ára
1,40 €/mázsa. Tel.: 035/7781
378.
• Eladó üzemképes Škoda,
üzemképes 4-kerekű kis trak-
tor, rotovátor – Robi, vala-
mint üzemképes vízpumpa.
Cím: Martos 156.
• Rýchle pôžičky – Gyors hi-
telek. Hypotéky, úvery – Jel-
záloghitelek, kölcsönök. Tel.:
0907 768 646.
• Eladó búza és árpa, má-
zsája 1,40 euró. Tel.: 035/77
81 378.

• Eladó régebbi felnőtt ke-
rékpár és gyermek kerékpár
(5-8 év). Tel.: 0908 589 398.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőművesmunkák, javí-
tások. Tel.: 0944 173 609.
• Pedikűr-manikűr a Vásár-
csarnokban, 1. emelet, 135-
ös ajtó. Tel.: 0915 470 806.

• Eladó 50 l-es hűtő alig
használt, árban megegye-
zünk. Tel.: 035/7778724.
• Eladó 2-szobás sötétkam-
rás, balkonos lakás az Ister-
nél. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 4-szobás átépített la-
kás a Gazda utcán. Tel.:
0905 230 3737.
• Banki hitelek, biztosítások
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Vennék motort, 1950-1960-
as évjárat. Antik motorokat
+ autókat veszek. Tel.: 0949
535 850.
• Elcserélem komáromi la-
kásomat hasonlóra Érsekúj-
várban. Tel.: 0904 911 773.
• Eladó heverő és kétsze-
mélyes ülőgarnitúra. Tel.:
0910 535 911.
• Eladó villanysütő. Tel.: 0910
535 911.
• Non-stop sťahovanie + lik-
vidácia nábytku zdarma.
Tel.: 0944 196 085.

• Szeretne spórolni a gázon
és a villanyon? Info: 0944
129 694.
• Predám prerobený 1-izb.
byt s balkónom na Ul. Košic-
kej, cena 18.900 € + dohoda.
Tel.: 0915 728 019.
• Eladó nagy 1-szobás lakás
(36 m2), balkonnal a Meš-
tianska utcán, ár: 19.500 €.
Tel.: 0908 382 955.
• Kutyakozmetika Gútán, új
szalon! Szakértő kozmeti-
kus: 0908 125 930.

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

• Eladók Jack Russel terrier,
rövid szőrű kölyökkutyák.
Tel.: 0905 864 974.
• Eladók fiatal hullámos pa-
pagájok türkizkék, kék és lila
színben, 5 €/db. Tel.: 0902
815 615. Komárom.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szál-
lás, szolvens vendégek és
királyi fizetés minden nap
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V pondelok 25. 6. predpokladám v našom
regióne pravé leto, polojasno, popoludní a k
večeru pribúdanie oblačnosti a miestami pre-
hánky a búrky. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 12 do 14  ̊C, denná teplota
od 26 do 28  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.      

V utorok 26. 6. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, zrána veľkú oblač-
nosť až zamračené s dažďom, poobede
vyjasňovanie. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od  13 do 15  ̊C, denná teplota
od 24 do 26  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 27. 6. predpokladám v našom re-
gióne už ustálenejšie počasie, oblačno a len
malá možnosť prehánok a búrok. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 10 do 12  ̊C,
cez deň od 23 do 25  C̊. Slabý SZ vietor do 
2 - 4 m/s.   

Vo štvrtok 28. 6. predpokladám v našom
regióne príjemný letný deň, polojasno, k ve-
čeru malá možnosť zväčšenej oblačnosti s
prehánkami alebo búrkami. Množstvo vlahy

do 2 mm. Nočná teplota od 10 do 
12  ̊C, cez deň od 25 do 27  ̊C. Slabý
Z vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 29. 6. predpokladám v našom
regióne daždivo, veľkú oblačnosť až zamra-
čené a miestami prehánky a búrky. Množstvo
vlahy do 6 mm. Nočná teplota od 15 do 17  ̊C,
denná  teplota od 22 do 24  ̊C. Slabý, časom
mierny SZ vietor do 8 - 10 m/s. 

V sobotu 30. 6. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C, denná
teplota od + 23  do + 25  C̊. Slabý premen-
livý vietor do 2 - 4 m/s. 

V nedeľu 1. 7. predpokladám v našom re-
gióne oteplenie, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 13 do 15  C̊, cez deň od 
26 do 28  C̊. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.  

V budúcom týždni očakávam typicky letné
počasie s miestnymi prehánkami a búrkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 25. 06 - 01. 07

Mestský policajt zastrelil 
troch Rómov!

Tragická streľba! Mestský policajt (51) v Hurbanove za-
strelil troch Rómov a dvoch postrelil. Už je v rukách polície.
Ľudia v dedine strelca sa obávajú pomsty Rómov!

V Hurbanove mestský policajt Milan Juhász (51) v čase
svojho osobného voľna v sobotu dopoludnia okolo 10. ho-
diny prišiel autom k rodinnému domu na Komárňanskej
ulici. Tam z ilegálne držanej pištole Tokarev ôsmimi vý-
strelmi zastrelil troch Rómov - Gabriela L. († 44), jeho syna
Mária L. († 19) a zaťa Júliusa († 22). Vyčíňajúci policajt po-
strelil aj ďalšieho Gabrielovho syna Kristiána (26) a jeho
manželku Žanetu L. (26). Žena má strelené do stehna a je
mimo ohrozenia života. Muž je strelený do hrudníka a v ne-
monici zápasí o život. Príčiny streľby zatiaľ nie sú známe.

Ozbrojený mestský policajt sa ešte dopoludnia pre-
miestnil na ďalšiu ulicu a vyhrážal sa samovraždou. Stre-
lec so zbraňou v ruke neskôr sedel na schodoch do rodin-
ného domu hurbanovskej primátorky Margity Zemkovej. V
dome však nikto nebol. Záhradníka, ktorý bol v záhrade
domu, policajti odviedli. „Nechcem nikomu ublížiť..." tieto
slová povedal mestský policajt vyjednávačovi. V jednej
chvíli mal mestský policajt zbraň obrátenú oproti sebe... „Na
mieste boli policajti," povedala pre Čas.sk nitrianska krajská
policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Na Mestskej po-
lícii v Hurbanove o incidente odmietli čokoľvek povedať. 

"Podozrivý sa polícii vzdal dobrovoľne," povedal pre Čas.sk
hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Prípad prevzal
Úrad proti organizovanej kriminalite policajného prezídia. 

Pomsta Rómov vo Svätom Petri? Strelec je zo Svätého
Petra. „Šokovalo ma to. Milan J. nepochádza z našej obce.
Má tu manželku. V dedine ho bolo vídať málo, lebo väčši-
nou bol v práci. Bol som s ním na jednom plese a videl som
ho sedieť v kruhu priateľov. Dobre sa zabával a nič nenas-
vedčovalo, že by mohol byť agresívny, alebo sa nejako zle
prejaviť," povedal o strelcovi jeho sused. 

Dom vo Svätom Petri, ktorý patrí rodine Milanovi J. a jeho
manželke, už stráži polícia. Je obava, že Rómovia z Hurba-
nova sa budú chcieť pomstiť. Podozrenie pre Čas.sk potvrdil
aj jeden z obyvateľov Komárňanskej ulice v Hurbanove. "V
tom dome bývali dve rodiny Rómov. Ich príbuzní troch za-
strelených a dvoch postrelených to len tak ľahko nenechajú...
My vieme, že príbuzní za čin strelca nemôžu, ale vysvetľujte
to rozvášneným Rómom..." povedal pre Čas.sk obyvateľ
(58) z Komárňanskej ulice, kde sa dráma odohrala.

„Neverím, že by sa prišli Rómovia pomstiť do našej de-
diny. To by nedopadlo dobre..." povedala pani (45) zo Svä-
tého Petra. „My za nič nemôžeme, ale nechceme krvipre-
lievanie kvôli vyčíňaniu človeka, ktorý má dom v našej
obci,“ povedal dôchodca (67) zo Svätého Petra. 

Minister vnútra Róbert Kaliňák zvolal mimoriadny brífing,
na ktorom informoval o udalosti a policajnom zásahu.
Okrem iného potvrdil, že všetky obete streľby spolu so zra-
nenými pochádzajú z jednej rodiny. Tiež ocenil prácu polí-
cie, ktorej sa po viac ako dvojhodinovej akcii podarilo strelca
zadržať. Podľa Kaliňáka policajt prichádzal s obeťami do
styku pri výkone svojho povolania. Mal s nimi aj rovnakú ná-
rodnosť – maďarskú. Obete útoku nie sú polícii neznámi,
štyria z piatich majú za sebou kriminálnu minulosť. Pácha-
teľ je policajtom s krátkou prestávkou 20 rokov, pôsobil v
hurbanovskej mestskej polícii aj v obecnej polícii v okolí
Hurbanova. Jeho kolegovia na ňom podľa slov Kaliňáka
žiadne podozrivé správanie v poslednom období nebadali.

V Komárne zhorelo deväť lodí, škoda 
je najmenej 450-tisíc eur!

Zhorelo deväť lodí, firma vyčíslila škodu na najmenej 450-
tisíc eur. Komárňanské lodenice v noci zo 16. na 17. júna za-
chvátil veľký požiar. Hasičov do lodeníc privolali pred pol-
nocou. „Zasahovali hasiči z Komárna, Kolárova, Nitry, Du-
najskej Stredy a Veľkého Medera“ - povedal hovorca ni-
trianskych hasičov Viliam Pánsky. Podľa predbežných zis-
tení je málo pravdepodobné, že sa príčina požiaru zistí.

Firma, ktorá sa v Komárne zaoberá uskladňovaním a
opravou lodí, vyčíslila škodu na najmenej 450-tisíc eur, pri-
čom treba pripočítať aj hodnotu zhorenej budovy.

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)
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"B" kategóriás képzések és továbbképzések

A kedvezmény 
júniusban érvényes

Deň 06.06.2012 na Zá-
kladnej škole Marce-

lová sa začal trocha nezvy-
čajne. Všetci sme privstali
skoršie, ba niektorí z nás od
nedočkavosti a zvedavosti
sotva zažmúrili večer oči a
čakali na dnešné ráno. Dô-
vodom bol jeden z najvzác-
nejších astronomických
úkazov – prechod Venuše
popred slnečný disk.

Už o 5.00 hodine skoro
ráno všetkých záujemcov o
tento úkaz srdečne očakávali
pedagógovia Základnej školy
v Marcelovej – pred budovou
školy, ako aj pani riaditeľka
Mgr. Agnesa Kajtárová, spolu
so zamestnancami a s vedú-
cim odborno-pozorovateľ-
ského oddelenia s pánom
RNDr. Mariánom Lorencom a
pánom Vladimírom Čalfom zo
Slovenskej ústrednej hvez-
dárne z Hurbanova. Pani uči-
teľky: zástupkyňa riaditeľky
školy Mgr. Viera Obložinská,
Mgr. Viera Kollárová, Mgr. Lu-
cia Pšenáková, Judita Da-
názsová, ako aj učitelia: Mgr.
Ladislav Naňo a Mgr. Peter
Kecskés spolu so žiakmi pri-
pravili vonkajší priestor a pro-
fesionálne zariadili všetko po-
trebné na pozorovanie tohto
nezvyčajne krásneho vesmír-
neho úkazu. Bolo potrebné
prichystať stoly, na ktoré si od-
borníci zo Slovenskej ústred-
nej hvezdárne z Hurbanova
nastavili svoje počítače, prí-
stroje na pozorovanie, ďale-
kohľady, monokuláre, astro-
kamery, tmavé sklá a lupy,
ktoré zabezpečovali neru-
šené pozorovanie pre žiakov
7., 8. a 9. ročníka, ktorí sa už
spolu so zúčastnenými ma-
mičkami s pani Gažovou a s
pani Kajtár Schindler nevedeli
dočkať toho, kedy konečne
uvidia tento jav aj na vlastné
oči. Odborníci z hvezdárne
všetkých vopred upozornili,
aby sa stránili pozorovania
uvedeného úkazu voľným
okom, pretože by to mohlo
vážne poškodiť zrak zúčast-
nených. 

Zaujímavo predniesli histó-

riu, kedy od roku 1609, keď
Galileo Galilei po prvý raz po-
užil ďalekohľad na astrono-
mické účely, nastalo iba osem
takýchto prechodov, z toho
pozorovaných bolo sedem
(1639, 1761, 1769, 1874, 1882,
2004, 2012) a porozprávali za-
ujímavosti o tomto jave, na-
stavili prístroje a pozorovanie
sa mohlo začať. Pomocou na-
stavených ďalekohľadov a po-
čítača sa krásne dala sledovať
púť, ktorú Venuša prekonala
pred slnkom. V skutočnosti sa
celý úkaz začal deväť minút
po polnoci SELČ a trval pri-
bližne šesť hodín a 40 minút.
Jeho celý priebeh však mali
šancu vidieť len záujemcovia
z východnej Ázie, Austrálie,
Tichomoria, Havaja a Aljašky,
kde bol v tom čase deň. Z
územia Slovenska bolo

možné sledovať len jeho po-
slednú tretinu po východe
Slnka. RNDr. Marian Lorenc
a Vladimír Čalfa rozdali žia-
kom poznámkové bločky a
stopky, s ktorými mali žiaci od-
merať čas, ktorý uplynie od
tretieho po štvrtý dotyk Ve-
nuše od okraja Slnečného
disku. Celý úkaz sa ukončil
posledným vonkajším kontak-
tom okraja Venuše so Slnkom
o 6:55 hodine. Žiaci, pedagó-
govia a všetci zúčastnení boli
nadšení z tohto úkazu, pre-
tože ešte nemali možnosť sle-
dovať nič podobné a ani zažiť
podobnú situáciu. Všetky me-
rania a zistenia sa zapísali,
pani riaditeľka školy Mgr. Ag-
nesa Kajtárová priebeh zdo-
kumentovala fotoaparátom a
aj pomocou kamery, aby si
udalosť mohli pozrieť aj tí

žiaci, ktorí sa nemali možnosť
zúčastniť hore uvedeného as-
tronomického javu. Počas ce-
lej doby prevládala veľmi prí-
jemná, pohodová, rodinná a
priateľská atmosféra, za ktorú
sa dalo zavďačiť predovšet-
kým profesionálnej príprave
zamestnancom a vedúcim
odborno-pozorovateľského
oddelenia zo Slovenskej
ústrednej hvezdárne Hurba-
novo a všetkým zúčastneným
pedagógom zo Základnej
školy Marcelová, ktorí sa pri-
činili o pekný zážitok, o to, aby
si každý odniesol kúsok „ne-
konečna“ z nášho kozmu, ve-
domosti ohľadom tohto zá-
zračného, veľmi vzácneho as-
tronomického úkazu, ale tak-
tiež sa zapísali aj trocha do
histórie a stali sme sa všetci
súčasťou tejto nezabudnuteľ-

nej chvíle, pretože ďalší ta-
kýto jav bude až 11. 12. 2117,
z nášho územia však pozoro-
vateľný nebude.  8. 12. 2125
naši potomkovia uvidia len
vstup a v celom priebehu
bude prechod z nášho úze-
mia viditeľný až 11. 6. 2247.
Takže čo dodať na záver?
Možno naše slová vďaky a
úžasu vysloví a najlepšie vy-
jadrí citát múdreho Josepha
Campbella: „Ľudia vravia, že
to, čo všetci hľadáme, je zmy-
sel života. Ja si nemyslím, že
je to naozaj to, čo hľadáme.
Myslím si, že to, čo hľadáme,
je zážitok bytia nažive." 

Ďakujeme za nezabudnu-
teľný zážitok, za zážitok bytia
nažive v správnu chvíľu.

Bc. Jarmila Kajtár
Schindler

Informácia o čiastočnej uzávierke jazdného pruhu
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje motoristickej verejnosti,

že na ceste I/63 ul. Rákócziho v Komárne budú vykonávané úpravy, ako je výmena krytu
vozovky a  následná obnova vodorovného dopravného značenia. Stavebné práce budú
vykonávané pri čiastočnej uzávierke jazdného pruhu, resp. pásu. Z uvedeného dôvodu
bude výrazne obmedzená plynulosť cestnej premávky v  meste Komárno a  preto žiadame
účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť voči iným účastníkom
cestnej premávky.

Stavebné práce na oprave vozovky budú vykonávané od dňa 22. júna 2012 v čase od
07.00 hod. do dňa 22. júla 2012 do 20.00 hod.

Prvý letný mesiac sme privítali v našej
škole podujatím Dopravný deň ma-

lých školákov. Slniečko nám od skorého
rána prialo a v areáli školy sa zišlo okrem
žiakov 1. stupňa našej školy aj 83 pred-
školákov nášho mesta z MŠ Slniečko.

Deti privítali potleskom primátorku
mesta JUDr. Margitu Zemkovú, vice-
primátora mesta Ing. Karola Lovásza,
predsedu Rodičovského združenia
Mgr. Ladislava Ágha, riaditeľku
školy Mgr. Martu Kováčovú, riadi-
teľku MŠ Mgr. Gabrielu Kádekovú,
zástupkyňu Mgr. Alenu Melichovú a
všetky učiteľky a vychovávateľky.

Tento deň bol pre všetkých malých
i veľkých netradičným dňom vyučova-
nia dopravnej výchovy. Na šiestich sta-
novištiach si mohli deti precvičiť, doplniť, ale
aj naučiť sa vedomosti z dopravných predpi-
sov. 

V tom nám pomohli milí hostia. Boli to prí-
slušníci Policajného zboru z Komárna, rýchla
záchranná služba, mestský hasičský zbor a
mestská polícia.

Deti sa poučili u hasičov, nazreli do ich
auta, vyskúšali si oblečenie, pozreli si rôzne
prístroje, ktoré využívajú pri dopravných ne-
hodách. V aute záchrannej služby mali mož-
nosť vidieť, ako pracuje srdce človeka, ako
poskytnúť prvú pomoc, umelé dýchanie na
cvičnej bábke, u policajtov si prezreli putá,

auto, vyskúšali sirénu i maják. Všetky aktivity
boli pre deti zážitkovým učením. Či už do-
pravné mestečko, kde si mohli vyskúšať rolu
šoféra pri prekonávaní prekážok, pri jazde
zručnosti na bicykli alebo kolobežke rôzne

zákruty, pri stanovišti do-
pravné prostriedky ich

skladali alebo kreslili
na asfalt, ďalej po-

znávali dopravné
značky a križo-
vatky. Všetko
úsilie zavŕšili na
našom detskom
d o p r a v n o m
ihrisku, kde ako

chodci alebo 
cyklisti jazdili podľa

predpisov a doprav-
ných značiek na križovat-

kách, a to za prísnej kontroly
dopravných policajtov. Veru niekedy bolo po-
čuť aj hvizd ich píšťaliek, vtedy uložili ústnu
pokutu nepozorným cyklistom. 

Na každom stanovišti mohli deti zbierať
pečiatky. Tí, ktorí boli úspešní, získali v zá-
vere podujatia čestný preukaz malého cyk -
listu, chodca i záchranára.

Tento deň bol pre všetkých veľmi dyna-
mický, ale plný zážitkov, a veríme, že aj no-
vých vedomostí z oblasti  dopravy.  

Lívia Hulková 
Fotky: autora

Ráno s Venušou 
– poslednýkrát v tomto storočí...

Dopravný deň na ZŠ Hurbanovo

Školskými zážitkami do života

ÚJ légkondicionált 

www.autoskolaelan.sk

gépjármű 
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5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.40 Rex Rómában 11.30 Napi-
rend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25
Labdarúgó Eb. Negyeddöntő, Anglia Olaszország ismétlés 15.10 Mars-
lakók15.45 Angyali érintés 16.30 Capri 17.30 Balatoni nyár 18.10 Ever-
wood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Zsaruvér és csigavér – A királyné nyakéke 21.20 Kékfény 22.15
Az ESTE 22.50 Aranyfeszt Kultúrkincsek nyáron 23.55 Barbarossa 

5.55 Ma reggel 9.00 Utazás a Holdba 10.00 P@dtársat keresünk 10.55
Öt perc próza 11.00 Magyar rock 12.00 Hírek 12.25 Néprajzi értéke-
ink 12.35 Az aranyrózsa barlangja 14.05 Retro 15.10 Klipperek 15.30
MacGyver 16.20 Enid Blyton 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Leopoldi nyár
17.40 Elit gimi 18.30 Mese 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Hír-
adó 20.35 Angyali érintés  21.20 Különös házasság  22.35 Zsákutca 

7.00 Isten kezében 7.35 Kultikon 8.35 Közbeszéd 9.00 Balatonfüred
– Füred ékkövei 10.00 Család-barát 11.00 Száműzött magyar iroda-
lom  11.30 Térképs 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közve-
títés a Parlament üléséről 16.30 Az állatok világa 17.05 Linda.  18.00
Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 A transzszibériai vasút. Fr.
dok.film 20.00 A Tenkes kapitánya 1-2. 20.55 Hírek, sport 21.10 Miloš
Forman. Amibe nem halsz bele…  22.05 Ezzel a két kézzel, a két ke-
zemmel 23.00 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.05 EZO TV 12.40 Parányi varázslat  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  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.15 A macskanő 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
13.05 A szerelem tengere, 141. 14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak I.,
16. 16.00 Petrocelli 17.00 Megkövült szívek, 16. 18.00 McLeod lányai
19.00 San Francisco utcáin, 16. 20.00 Poirot-novellák 21.00 Murdoch
nyomozó rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes, 21. 23.00 NCIS  

13.35 Gagyilovag. Am. vígjáték 15.20 Az istenek a fejükre estek.
17.25 Sohaország.  19.25 Paparazzi. Am. akciófilm 21.00 16 utca. Am.
akciófilm 22.55 Farkasok völgye: Irak. Török akciófilm

VIASAT
7.10 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 8.55 Nyomtalanul 9.45 Dok-
tor House 10.35 Babe 2 12.15 A nagy házalakítás  13.10 A médium
14.05 Nyomtalanul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50
Nyomtalanul 17.40 Nyomtalanu 18.35 Vérmes négyes 19.35 Jóbará-
tok 20.30 Doktor House  21.20 Rocky 23.35 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.10 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.30 Amynek ítélve 11.05 Viha-
ros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.35
Konyhatitkaim 14.20 Slávia kávézó Zenés koktél 14.55 Őrült szerel-
mesek16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 A
szerelem egy álom 21.40 Riporterek 22.10 Hírek 22.23 Sporthíradó
22.30 Elsőszámú gyanúsított 23.25 Őrült szerelmesek

STV :2
11.05 Fókusz – család 11.45 Ószláv kulturális központok 12.15 Élő kör-
kép 12.55 Folklórműsor 13.30 Művészeti magazin 14.00 Trezor 14.30
Autószalon 15.00 Sportvisszhang 15.35 Jégkorong NHLmagazin 15.55
Nemzetiségi dokumentum. Dráfi Mátyás 16.30 Fókusz 16.55 Tudo-
mány és technika 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 A szép-
ség szimbólumai. Dok.film 18.30 Mese 18.40 Andrej Šebanportré
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.55 Nem vagy
egyedül  21.30 Kommentárok 22.00 Euromozi: Irina Palm.

MARKÍZA
8.55 Rex felügyelő 10.45 Meteor 14.20 Hírek 14.25 Vacsoracsata
13.00 A farm 15.30 Hírek 15.35 Két pasi ... 15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Vacsoracsata 21.25 Feleség-
csere 22.50 Két pasi...23.15 Hírek 23.45 Méhek: Halálos veszély

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.45 Panelházi tör-
ténetek 9.50 A nagy házalakítás 10.50 Bírósági akták 12.00 Híradó
13.05 Halálsoron   17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek
21.30 Egy rendkívüli család. 22.30 Éden Hotel 23.30 Hivatásosok

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Buda-
pest természeti értékei 14.00 Kékfény 14.55 Marslakók 15.25 An-
gyali érintés 16.15 Capri – Az álmok szigete 17.15 Balatoni nyár 18.10
Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.15 Grace nélkül az élet
21.40 Az ESTE 22.15 Tudorok 23.15 Barbarossa 

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 pop 12.01
Hírek 12.25 Szép otthonok, remek házak 12.50 Vízitúra 13.15 1100 év
Európa közepén 13.40 Különös házasság  15.00 Klipperek 15.25 MacGy-
ver 16.15 Enid Blyton 16.40 A Nyereg Klub17.05 Leopoldi nyár 17.35
Elit gimi 18.30 Esti mese 19.00 Capri 20.00 Híradó, sport 20.35 An-
gyali érintés 21.20 2-s Retro  22.15 Grace nélkül az élet. Am. film

7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Tokaj szőlővesszein. Magyar ism.terj.
film 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parlament ülésé-
ről 16.00 Hazajáró 16.25 Jelfák. Fasorban Nagycenk 16.40 Zebra
17.00 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05
Déva titka. Németromán dok.film 20.00 Vivát Benyovszky! 21.05
Hírek 21.10 Dunasport 21.15 Meghallgatás. Csehszl. film 22.40 La-
mantin Jazz Fesztivál 23.15 Koncertek az A38 Hajón. Pujara

7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.30
EZO TV 12.05 Vásott szülők 14.20 Marina 15.20 Doktor 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 A felejtés bére
23.30 TotalCar

7.30 Refl ektor reggel 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.10 A
merénylet árnyékában 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
11.50 Quinn doktornő 13.05 A szerelem tengere, 14.00 Gyilkos sorok
15.00 Kojak 16.00 Petrocelli 17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lá-
nyai 19.00 San Francisco utcáin 20.00 NCIS 22.00 Lost – Eltűntek
0.00 Kémvadászok

13.50 Kutyakomédia. Am. vígjáték 15.35 A magas szőke férfi vissza-
tér. Fr. vígjáték 17.05 Régi jó cimborák 19.20 Viharok háborúja.  21.00
Végítélet  23.00 Adrenalin. Am. akciófilm

VIASAT
7.00 A nagy házalakítás 7.50 Gyilkos sorok  8.40 Nyomtalanul 9.30
Doktor House 10.20 Candleford-i kisasszonyok 12.15 A nagy házala-
kítás 13.10 A médium14.05 Nyomtalanul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A
helyszínelők  16.50 Nyomtalanul 17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes né-
gyes 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House 22.15
New York-i nyomozók 23.10 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Építs házat, ültess fát! 8.15 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.35
Amynek ítélve 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.45 Vad angyal 14.30 A hegyi doktor 16.00 Hírek 16.25 Munkapiac
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Ki
mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 22.00 Különleges ügyosztály
22.45 Hírek 23.00 Sporthíradó 23.05 A hegyi doktor 

STV :2
10.30 Dráfi Mátyás 11.00 Hírek magyar nyelven11.05 Fókusz – munka
11.45 A szépség szimbólumai 12.40 Folklórműsor 13.15 Sportvisszhang
13.45 Trezor 14.10 Kövek 15.40 Az én történetem 15.55 Ruszin ma-
gazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Az én
misszióm 18.30 Mese 18.40 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Nesvadbovo 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac
22.00 Az est témája 23.35 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.20 Rex felügyelő 10.10 Lagardére lovag  12.55 Hírek 13.00 Sue Tho-
mas: FBI III. 13.55 Egyről a kettőre 14.20 Hírek 14.25 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 20.10 Idő-
járás 20.15 Vacsoracsata  21.25 Kínzó közelség 23.35 Éjszakai híradó

JOJ
8.45 Panelházi tör. 9.50 A nagy házalakítás 10.50 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 Kockáztass
egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10
Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30 Dr. Csont 22.30 Éden Hotel

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.50 Útravaló 11.05 Hacktion
12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru
13.30 Lesz egyszer egy Ifi park? 14.25 EURO 2012. Út az elődön-
tőbe... 14.55 Marslakók 15.25 Angyali érintés 16.15 Capri 17.15 Bala-
toni nyár 18.10 Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.05
Időjárás 20.15 Labdarúgó Eb Elődöntő, élő 22.50 Az Este 23.25 Lab-
darúgó Eb – összefoglaló 23.55 Az ötödik sarok

5.55 Ma reggel 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 váltogatott 12.01 Hírek 12.25 Magyar elsők 12.40 Mo-
torsport magazin 13.10 1100 év Európa közepén 14.00 Nekem ne
lenne hazám? 13.35 2-s Retro 14.30 Klipperek 14.55 MacGyver 15.45
Enid Blyton 16.10 A Nyereg Klub 16.35 Leopoldi nyár17.05 Mese 17.30
Capri 18.30 Atlétikai Eb. Közvetítés Helsinkiből 20.00 Híradó 20.35
2-es Retro 22.05 Tudorok 22.55 Angyali érintés 23.40 On The Spot

7.35 Teremtő szorgalom 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.00 Közve-
títés a Parlament üléséről 16.00 Hal, madár, ember 17.00 Linda.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Jávorszar-
vas a verandán 20.00 Tüskevár 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15
Menetrendszerinti gyilkosságok 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Ka-
wasaki 3P 23.45 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.50 Teleshop 10.55 EZO TV 12.30
Winnetou 2. 14.20 Marina, 94. 15.20 Doktor House  16.20 Csoda
Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30
Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15 Doktor House 22.15
Született feleségek  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 titkai14.15 Női vonalak.  16.15 Ma-
richuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó – esti kiadás 19.10 Castle 20.10 Fó-
kusz 20.55 Barátok közt 21.30 Esküvő, rock, haverok 23.35
Reflektor 23.50 Gazdagék 

STORY TV
13.05 A szerelem tengere14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak 16.05 Pet-
rocelli  17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lányai I., 12. 19.00 San
Francisco utcáin 20.00 NCIS 21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Baby-
lon 23.00 NCIS

14.20 Perzselő vihar 15.55 Csapd le Chipet!  17.35 Fergeteges for-
gatás.  19.20 Pofa be! Fr. vígjáték 21.00 Nikita 23.10 Revolver. 

VIASAT
7.50 Gyilkos sorok 8.40 Nyomtalanul  9.30 Doktor House 10.25 June
vidám élete 12.15 A nagy házalakítás  13.10 A médium  14.05 Nyom-
talanul 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 Rocky 23.35 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Autószalon 8.15 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Munkapiac 13.50 Taxi 14.20 Vad angyal 15.10 A hegyi doktor 16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Lab-
darúgó Eb. 1. elődöntő. Élő 22.50 Hírek 23.05 Sporthíradó 23.10
Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló 23.30 A hegyi doktor 

STV :2
10.55 Hírek magyarul 11.05 Fókusz 11.40 Képek a természetből. A hegyi
folyók királynője. Dok.film 12.05 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.15
Utak 13.40 Família. Magazin 14.15 Az est témája 15.55 Magyar maga-
zin 16.30 Fókusz 16.55 Nyugdíjasok klubja 17.20 Munkapiac 17.30 Kör-
zeti híradók 18.00 Dizájn 18.30 Mese 18.35 A szlovák nyelv kulisszatitkai
18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A Galan-
dák 20.45 Ügyintézés a hivatalokban 21.10 Japán mozaik 21.30 Kom-
mentárok 22.15 Bizalmas szférák23.15 Művészet 2012

MARKÍZA
8.55 Egyről a kettőre 9.15 Rex felügyelő  11.10 Csajok háborúja Am.
vígjáték 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI  13.55 Egyről a kettőre
14.25 Vacsoracsata  15.35 Két pasi meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Refl ex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Vacsoracsata 21.25 Derült égből szerelem. 23.35 Híradó 

JOJ
9.55 A nagy házalakítás 10.55 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hi-
vatásosok17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek  21.30
Dr. Csont II., 8. 22.30 Éden Hotel 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 
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A bécsi haditanács Eberstein ezredest
nevezi ki a Dél-Dunántúlon harcoló
osztrák csapatok élére. A feladat: a sik-
lósi vár körül fegyverben álló kuruc csa-
patok szétverése és vezérük elfogása.

a tenkes kapitánya • 20.00 • DUna tv

Michael (Ben Affleck) egy nagyvállalat
alkalmazottja, akinek agyából kitörölnek
mindent, nehogy elárulhassa cége tit-
kait. A férfi mindent megtesz, hogy visz-
szaszerezze azt, amit elvettek tőle.

a felejtés bére • 21.25 • tv2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.,
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 
945 01 Komárno. ügyvezető igazgató - Kona-
teľka spoločnosti: Szénássy Tímea. Főszer-
kesztő - Šéfredaktorka: Szénássy Tímea.
Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József. Mun-
katársak - Spolupracovníci:  Kovács Zoltán, Mi-
riák Ferenc, Pint Sándor.  Grafikus - Grafická
úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra:
Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel -
Sekretariát a príjem in zercie: Ganzer Andrea.
Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. Fax: 035/7733
567 E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, deltakn@
gmail.com. Web: www.deltakn.sk. A szerkesz-
tőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov
22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte
spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevy-
žiadané príspevky nevraciame. Ev. číslo: EV
3325/09. A hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelősséget.

Horoszkóp

Humor

Hétfő, június 25

Paulie arra készül, hogy elvegye ter-
hes barátnőjét, Sue-t, de a házasság
gondolatával még nem birkózott meg.
Csúnya vihar van készülőben, ami
alapjaiban rázhatja meg a családot.

esküvő, rock, haverok• 21.30 • rtl KlUB

Kos 
A tanulás, a nyelvérzék, a kézügyes-
ség és a mozgás kerül előtérbe, most
tartós sikerekre számíthatsz, ha va-
lamelyik téren nagyot alkotsz.

BiKa
Meggondolt és hosszútávra szóló
szívügyek, pénz- és ingatlanügyek
várnak megoldásra. Cselekedj a leg-
jobb tudásod szerint!

iKreK
Kissé szeszélyes, meggondolatlan, fe-
lelőtlen viselkedés várható tőled ezen
a héten, főleg az érzelmi élet területén.

ráK
Nagy szerepet kap az életedben a
művészetekhez való vonzódás, a
gyors észjárás, a nagyszerű üzleti
érzék és a sportszeretet.

oroszlán
Fontos lesz számodra a fiatalos

megjelenés, a változásokra kész ru-
galmasság jelzése, amit egy életen
át szeretnél megtartani.

szűz
A jellembeli kettősség  gyakran fel-
bukkan ezen a héten:  az együttér-
zést követheti az érdektelenség, a
lelkesedés átválthat unalomba.

mérleG
Jó a logikai készséged, sokoldalú
vagy és minden új információra nyitott.
Gyorsan felismered a helyzeteket.

sKorPió
Nagy a mozgásigényed, rajongsz a
sportokért, az utazásért, keresed a
kalandokat is. Nagyszerű a beszéd-
készséged is, kamatoztasd!

nyilas
Most érdemes hosszabb, akár kül-
földi utat megtervezned, a csillagok
támogatnak benne.

BaK
Amennyiben frissen induló kapcso-
latban vagy, rájössz arra, hogy életed
eddigi legnagyobb szerelmével ho-
 zott össze a sors.

vízöntő
Szinte pezseg körülötted az élet a
következő napokban. Ennek oka,
hogy ismét optimista oldalát muta-
tod meg a külvilágnak.

HalaK
Hiába a siker, a meghitt beszélgetések,
valami még sincs rendben veled. Néha
kirúghatsz a hámból, és megihatsz egy-
egy pohárkával, de csak mértékkel.

ÉSZAK-KoMÁRoM:
Limes Galéria: Olbram Zoubek szobrászművész
kiállítása 2012. július 15-ig tekinthető meg.

DÉL-KoMÁRoM:
Monostori erőd: Színházi esték az erődben: jú-
lius 6-án a Mr. és Mrs. pár-bajok öt színben című
darab szórakoztatja a nagyérdeműt Verebes
Linda és Pindroch Csaba főszereplésével. Társ-
keresés újsághirdetéssel. Vajon mi történik az
első vakrandin? Vajon mit mond egy fivér a hú-
gának, ha már harmadszor kíséri oltárhoz? Ho-
gyan élheti mindennapjait egy idősödő színész-
házaspár? Hogyan sikerül egy válás előtt lévő
pár utolsó nyaralása? Ezeket a helyzeteket mu-
tatja meg a nézőknek az öt színből álló komédiá-
ban a fiatal színészházaspár.

EKEL:
Falunap  - június 30. 

Helyszín: sportközpont 
11.00  Gyermek ügyességi versenyek, Tűzoltók
gyermek csapatának bemutatója
Megnyitó, Kiss Lajos és Nagy Gábor fellépése
12.30-13.30  „Jó ebédhez szól a nóta“ 
13.30-14.30 Kultúrműsor: A Hetényi János Alap-
iskola és Óvoda műsora
14.30-16.30  Erős emberek versenye
16.30-17.00  Versenyek kiértékelése
17.30-19.30  Labdarúgó mérkőzés.  
Félidőben: a Seishin Karate Klub bemutatója
19.30 Tombola
20.00 V-Tech – Kefír  minikoncert
21.00 Utcabál - A zenét Szuri Gábor szolgáltatja

KESZEGFALVA:
VII. Nemzetközi kakas-
főző fesztivál, július 7-
én, 13.00 órakor, a meg-
szokott helyen a követ-
kező programmal:
13.00 a verseny kezdete,
kakasok átvétele, hely-
szín elfoglalása. Napköz-
ben sörivó verseny – ne-
vezési díj 3 €, darts ver-
seny – nevezési díj 2 €
18.00 a verseny kiértéke-

lése. 20.00 tábortűz. Zene hajnalig
Bővebb információ a Községi Hivatalban vagy a
0357792166-os telefonszámon. Nevezési díj 10 €.
Jelentkezni és nevezni július 4-ig lehet a Községi
Hivatalban. A nevezési díjban benne van 1 kakas,
amely átvehető 13.00 órától a helyszínen, tűzifá-
val együtt. A csapatoknak hozni kell  mindent,
ami a főzéshez szükséges.

LAKSZAKÁLLAS:
Falunap – június 30. 

Egy kis ízelítő a programokból: „SportoltatLAK“  
9.00 órától kölyökkupa a futballpályán, 16.00 órá-
tól felnőtt futballmérkőzés                       
10.00 Erős emberek mellnyomó versenye a Fit-
nesz centrumban
„GyermekLAK“  13.30 – 16.00 
13.30-tól „JátszatLAK“ – kalandpark az óvoda ud-
varán. Múltbeli vidámpark – fakörhinták, fajátékok,
légvár, trampolin, óriáscsúszda, „Megsimogat-
LAK“ - állatsimogató, lovaglási lehetőség, lovas
hintózás, kézműves kuckó: agyagozás-korongo-
zás, aratási koszorúkötés, szalmadíszek-ékszerek
készítése, „MegcsodálLAK“ - kontrasztkiállítás a
kultúrházban 
14.00 A kiállítás ünnepélyes megnyitója.  Foto-
maraton fotóinak bemutatója, „FotózLAK“- Régi-
módi fotózás, „MeglátLAK“ - Kultúrműsor a sza-
badtéri színpadon
16.00 – 22.00 Erős emberek mellnyomó verse-
nyének ünnepélyes kiértékelése, Őszi Ferenc,
2003-ban Európa legerősebb emberének és ba-
rátainak bemutatója, Ünnepi műsor - fellépők:
óvodások és  alapiskolások modern tánccsoport-
jai, iskolai klub diákjai, szilasi Szilfácska nép-
tánccsoport, falunapi lakodalmas – komédia, ne-
mesócsai Katicák és a helyi Csinibabák mazso-
rettcsoportok, tanyi moderntánccsoport, a gelléri
Amazonok felnőtt tánccsoport, Jácint népdalkör,
ekecsi-apácaszakállasi népdalkör, pusztavámi né-
met nemzetiségi énekkar, zalaerdődi moderntán-
csoport, TAT szereplői, lakszakállasi VaLAKik
tánccsoport

21.00 „ BuliztatLAK“.  Sztárvendég: Szandi 
22.00 „MegtáncoltatLAK“ – utcabál az Atlantic
zenekarral 

ÓGyALLA:
VIII. Ógyallai Kulturális Napok

- a városban történt tragikus esemény miatt
Ógyallán minden kulturális rendezvény elma-
rad.

omegA koncert
jegyet nyertek

Az omega játékunk szerencsés nyertesei
KISS DARINA (Komáromfüss) és VARGA
ATTILA (Komárom). Nyereményük 2 db
omega koncert belépőjegy.  A jegyeket sze-
mélyesen június 28-ig vehetik át szerkesz-
tőségünkben (Ferencesek utcája 22. Komá-
rom) naponta 8.30-15.30 óra között. 

Gratulálunk!

DELTA nyári 
nyereményjáték!

Válaszolja meg helyesen új nyere-
ményjátékunk kérdését, és egész na-
pos belépőjegyet nyerhet a Hotel Well-
ness Patince**** termálfürdőbe.

A választ a DELTÁ-ban találják meg. 
Beküldési határidő: június 28.

Ne feledje a DELTÁ-val csak nyerhet!

E heti kérdésünk: 

Hány csúszda van összesen a fürdőben?

Süket ember a fü-
lésznél:

- Doktor úr, köszö-
nöm, hogy meggyógyí-
tott! Mennyibe fog ke-
rülni?

- Kétezer.
- Négyezer?
- Igen, hétezer.

Szőke nő a pszicho-
lógusnál:

- Doktor úr, engem
mindenki ostobának tart.

- Értem a problémá-
ját. Mondjon el szépen,
lassan mindent.

- Dok-tor úr, en-gem
min-den-ki os-to-bá-nak
tart.
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9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Labdarúgó Eb – elődöntő, ism. 15.10
Marslakók 15.45 Angyali érintés 16.30 Capri 17.30 Balatoni nyár 18.10
Everwood 18.55 Marslakók 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Idő-
járás 20.15 Labdarúgó Eb Elődöntő. Élő 22.50 Az ESTE 23.25 Labda-
rúgó Eb összefoglaló 23.55 Mona Lisa Ang. filmdráma

9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 Enid Blyton 9.55
A Nyereg Klub 10.20 Leopoldi nyár, 8. 10.45 Afrika 11.00 Magyar
retro 12.01 Hírek 12.30 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.05
Zegzugos történetek 13.30 1100 év Európa közepén 14.00 2-s Retro
15.30 Enid Blyton 15.55 A Nyereg Klub 16.20 Leopoldi nyár  16.50
Patrick, a postás, 9. 17.05 Tinga Tinga mesék 17.20 Atlétikai Eb. Köz-
vetítés Helsinkiből 19.00 Capri – Az álmok szigete20.00 Híradó 20.35
Angyali érintés 21.20 Hogy volt!? Benkő Gyula 22.45 Nagyvizit

9.00 Darabokra szaggattatol 2. 9.40 Balassagyarmat kincsei 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Szerelmes földrajz 15.55 India és
Nepál Kerala, az istenek pálmakertje 17.00 Linda 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 A világörökség kincsei 20.00 És mégis mozog
a föld 21.00 Hírek, sport 21.20 A miniszter félrelép 23.00 MüpArt

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
EZO TV 12.20 Fesd újra, Van Gogh!  14.20 Marina15.20 Doktor House
16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.15 Nicsak,
ki beszél most! 23.05 Propaganda

7.30 Reflektor reggel 7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.05
Feketelistán 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Castle20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szerelem sokadik lá-
tásra 23.40 Totál szívás

STORY TV
13.05 A szerelem tengere 14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak 16.00 Pet-
rocelli17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lányai  19.00 San Fran-
cisco utcáin 20.00 NCIS 21.00 Poirot 23.00 Két férfi, egy eset 

15.30 Az utolsó piszkos tánc. Kanad. film 17.25 Szeretném, ha sze-
retnél 19.25 Négy jó barát. Kanad. film 21.00 A bosszú börtönében.
Am. akciófilm 23.05 Szigorúan bizalmas. Am. thriller

VIASAT
6.55 A nagy házalakítás 7.45 Gyilkos sorok 8.40 Nyomtalanul 9.30
Doktor House 10.25 Columbo 12.15 A nagy házalakítás 13.10 A mé-
dium 14.05 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 House21.20 CSI: New York-i helyszínelők
22.10 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.45 Riporterek 8.15 Párharc 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Amynek
ítélve 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Mun-
kapiac 13.45 Slávia Kávéház 14.20 Vad angyal 15.10 A hegyi doktor
16.00 Hírek 16.35 Viharos szerelem 17.35 Párharc 18.05 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 20.00 9. a osztály 20.30 Labdarúgó Eb 2012 –
2. elődöntő. Élő 21.30 Doktor House  22.50 Hírek 23.05 Sporthíradó
23.10 Labdarúgó Eb 2012 – összefoglaló

STV :2
8.35 Óvodások műsora 8.55 Munkapiac 9.00 Nők klubja 10.20 Ma-
gyar magazin10.50 Hírek magyar nyelven 10.55 Fókusz (ism.) 11.35
Dizánj. Fr. dok.sor., 21. 12.05 Élő körkép 12.25 Kulturális körkép 12.35
Folklórműsor 13.20 Ügyintézés a hivatalokban 13.50 Rendőrségi ma-
gazin 14.15 Egyházi magazin 14.55 Mennyit ér egy roma szavazat?
15.20 Romamagazin 15.50 Atlétikai Eb 2012 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Felszabadítók Orosz
dok.sor. 20.50 A tudomány spektruma (ism.) 21.15 A tudomány Eu-
rópában II. Ném. dok.film 21.30 Kommentárok 22.05 Esti vitaműsor

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Két pasi – meg egy kicsi  8.45 Rex felügyelő
9.40 Ikon. Am. thriller 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI III. 13.55
Egyről a kettőre 14.20 Hírek 14.25 Vacsoracsata – a farmon 15.35
Két pasi – meg egy kicsi15.55 Hírek 16.00 NCIS VII., 24/20. 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 4 esküvő Valóságshow 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.15 Vacsoracsata – a
farmon 21.25 Bestiárium. Cseh filmvígjáték 23.50 Éjszakai híradó

JOJ
7.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek IX., 103.
9.55 A nagy házalakítás 10.55 Bírósági akták 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont II., 8. 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők VII., 17. 15.00 Éden
Hotel 16.00 Hivatásosok III, 9. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pa-
nelházi történetek 21.30 Dr. Csont II. Am. sor., 9. 22.30 Éden Hotel
Stratégiai játék 23.30 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 

6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Aranyfeszt
10.30 Karinthy Frigyes 125 11.00 Tunézia 2.0 11.30 Most a Buday!
12.01 Hírek 12.05 Zöld Tea 12.35 „...legyen tsuda...“, 2. 13.05 Doktor
Minorka Vidor nagy napja Magy. mesefilm 14.25 EURO 2012. Út a
döntőbe... 14.55 A világ madárszemmel, 6/6. 15.55 Doc Martin I.,
6/4. 16.45 Sárkányszív. Am. kalandfilm 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Végső visszaszámlálás. Am.
film 21.55 Szeretettel Hollywoodból 22.30 Hoppá! A Budapesti Bár
koncertszínházi előadása

6.45 Rajzfilmsorozatok 9.35 Nyereg Klub, 78/75. 10.00 Leopoldi nyár
Magy. sor., 12/10. 10.25 Kristályküldetés Fr.–ol.–sp. rajzfilmsor.,
52/1–2. 10.50 Világörökségeink. A Fertő-tó vidéke 11.25 Szerelmes
földrajz 12.00 Marslakók, 73–77. 14.15 Magyarország története
14.45 Rajzfilmek 15.40 Az öreg bánya titka, 5/3. 16.15 SOS szoba-
fogság Magy. tévéfilm 17.25 Öveges 33, 20/6. 17.35 A hangyák min-
dent tudnak, 10/8. 17.50 Mi csoda I., 26/13. 18.15 Tinga Tinga meséi
18.25 A nagy hohoho horgász 18.35 Allah minden napján szaladnak
a lovak. Dok.film 19.45 Atlétikai Eb. Élő 21.45 A misszionárius Ang.
filmvígjáték 23.10 Sárkányszív. Am. kalandfilm

7.30 Csathó Kálmán: Fűszer és csemege. Magyar tévéfilm 8.45 Duna
anzix 9.05 Daktari. Am. sor., 60. 10.00 P’amende 10.30 Isten kezé-
ben (ism.) 11.00 Beavatás 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.20 Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősökSzekeres Pál 13.15 Heuréka!
Megtaláltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10 Talpalatnyi zöld
14.50 Pannon expressz Gödöllő 15.20 Táncvarázs. Országos Tánc Baj-
nokság – Békéscsaba 16.15 Várlak nálad vacsorára. Am. film 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Hogy volt?! Kaszás Attilára emléke-
zünk 19.35 Bűn és bűnhődés Tévéopera 21.55 Kultikon 22.50 Ca-
mino. Sp. film

6.25 TV2-matiné 10.20 EZO.TV 10.50 Babavilág 11.20 9 hónap (ism.)
11.50 Propaganda 12.50 TopSpeed 13.20 AutóGuru 13.50 Sheena, a
dzsungel királynője 14.50 Bűbájos boszorkák 15.50 Rejtélyek kalando-
rai 16.50 Sas-kabaré 17.55 Nagy takarítás  18.30 Tények  19.00 Aktív
extra 19.35 Karate kölyök 3. 21.50 Gyilkos donor 23.45 Luxusdokik 

7.00 Kölyökklub. 10.00 A dinoszauruszok királya 10.25 Asztro-show
11.20 Törzsutas 11.55 Autómánia 12.30 Jópofa kofa 12.55 Míg a
halál el nem választ  13.25 Édes drága titkaink 14.25 Chuck15.25
Agymenők 15.50 Hidalgo 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Bo-
londos dallamok: Újra bevetésen 21.15 Deja vu 23.45 Fejvadászat

STORY TV
8.00 Dallas 13.45 Álomhotel – Kína 15.30 Rex felügyelő 16.30 Flipper
legújabb kalandjai, 15. 18.00 Folytassa Henry! Ang. vígjáték 20.00
Szerelmes Shakespeare 22.00 Godsend – A teremtés klinikája 

13.35 Folytassa sikoltozva! Ang. vígjáték 15.30 Banános Joe. Ol. ak-
cióvígjáték 17.25 Az iker. Fr. vígjáték 19.30 Jégkorszak 21.00 Az is-
tenek a fejükre estek 2 22.55 Szüzet szüntess! Am. film

VIASAT
7.20 Elvált Gary 8.10 Zsírégetők 9.05 Főzz élőben Gordon Ramsayvel,
9. 10.00 Columbo: Személycsere 11.50 Konyec – Az utolsó csekk a
pohárban Magy. vígjáték 13.50 Fedezetlen szerelem. 15.45 Lucky
Luke: Luke menyasszonya 17.05 Bolond szél fúj 19.05 Jack Hunter
21.00 Rocky 22.45 Bolond szél fúj 

STV :1
7.35 Maja, a méhecske 8.00 Pinocchio 8.25 Fidlibum meséi 8.55
Sportvetélkedő gyerekeknek 9.20 Találd ki, ki hívott meg 9.50 Csa-
ládi vetélkedő 10.45 Majdnem rózsaszínű történet12.25 9. a osztály.
Valóságshow 13.00 Autószalon 13.55 A szerelem korszakai, 12/12.
15.40 Az álmodó  17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50
Sporthírek 20.10 Aranykorong 21.2 Éjszakai repülés Ném. katasztró-
fafilm 22.55 Sporthírek 23.00 A hó hatalma. Dán–svéd–ném. thriller

STV :2
8.35 Hétvége 9.00 Hallássérültek tévéklubja 9.30 III. Evangélikus Egy-
házi Napok 11.20 Ügyintézés a hivatalokban 11.50 Film a filmről 12.05
Tizenkettő után öt perccel 12.55 Kapura 13.40 Farmergazdaságok
13.55 Tesztmagazin 14.10 Tour de France Kerékpáros körverseny,
élő 17.45 Mese 18.00 Atlétikai Eb 2012 22.20 Füst  vígjáték

MARKÍZA
8.25 Kőkemény krokodilvadász 10.10 Jóbarátok11.05 Mátrix – For-
radalmak 13.30 Hancock 15.20 Hírek 15.25 Rob–B-Hood  17.50 Hírek
17.55 Négyesben keresztül-kasul Szlovákián 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Nap, széna és néhány pofon  23.10
Négyesben keresztül-kasul Szlovákián

JOJ
6.40 Rajzfilmsorozatok 8.50 A nagy átverés 10.50 St. Trinian´s –
Nem apácazárda 13.00 Dan és a szerelem 15.00 Családi titok  17.00
A rivális 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.20 Ironc-
lad 23.00 HA/VER Am.akcióvígjáték

6.55 Balatoni nyár 8.55 Vallási műsorok 12.01 Hírek 12.05
Épül a park 12.35 TeleSport 13.05 Út Londonba... 13.40 Az
örökös. 15.10 Van képünk hozzá 16.10 Jackie Chan: Ikerhatás
18.00 Rex Rómában 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Idő-
járás 20.15 Labdarúgó Eb – döntő. Élő

8.30 SOS szobafogság Magy. tévéfilm 9.40 Az öreg bánya
titka.10.15 Öveges 33, 20/6. 10.25 A hangyák mindent tud-
nak, 10/8. 10.40 Doktor Minorka Vidor nagy napja Magy. me-
sefilm 12.05 Így szól az Úr! 12.40 Úton-útfélen 12.45
Zarándoklat Czestochowába 13.25 A sokszínű vallás 13.40
Evangélikus magazin 14.05 Unitárius műsor 14.30 Mai hit-
vallások 15.20 Az aranyrózsa barlangja 17.00 Atlétikai Eb. Élő
19.05 Tinga Tinga mesék 19.25 Művészet és desing min-
denkinek 20.00 Híradó, sport 20.35 Doc Martin 21.25 Chal-
lenger 23.40 Szeretettel Hollywoodból

9.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 10.00
Élő egyház 10.30 Unitárius Egyesítő Zsinat 12.00 Híradó 12.15
Élő népzene 12.45 Akadálytalanul 13.10 Csellengők 13.40 Ha-
tártalanul magyar 14.10 Arcélek 14.35 Hazajáró 15.05 A Pire-
neusok a levegőből 15.35 Hungária Kávéház Bátyám és
én16.00 Hungária Kávéház  16.30 Ének a búzamezőkről 18.00
Híradó 18.35 Önök kérték 19.30 Észak-északnyugat 21.50 Du-
nasport 22.05 Kövek, várak, emberek 22.35 Időbűnök. Sp. film

6.45 TV2-matiné 10.20 EgészségMánia 10.50 EZO.TV 11.20
Kalandjárat  11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája 12.50
Több mint TestŐr 13.20 A kiválasztott 14.20 Monk 15.20 Bű-
bájos boszorkák 16.20 Karate kölyök 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Titkok könyvtára  21.50 Mint a hurrikán 23.45
Elit egység

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Tör-
zsutas 12.10 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl 14.05 Míg a halál el
nem választ 14.30 Bolondos dallamok: Újra bevetésen.  16.25
Férjhez mész, mert azt mondtam!  18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Csak barátnők 21.55 Philadelphiai zsaru. 

STORY TV
8.00 Dallas, 245–248. 13.00 Autogram 13.45 Miss Marple – A
kristálytükör meghasadt. Ang. krimi 15.30 Rex felügyelő, 16.
16.30 Flipper legújabb kalandjai, 16. 18.00 Házasságszerzők.

Am.–ír–ang. film 19.55 Hölgyválasz. Am. film 22.00 Jól áll neki
a halál. Am. vígjáték 23.50 Godsend – A teremtés klinikája.
Am.– kanad. horror (ism.)

14.45 Az istenek a fejükre estek 2. Am. vígjáték 16.40
Agatha Christie: Halál a Níluson. Ang. krimi 19.15 Magas barna
férfi , felemás cipőben. Am. vígjáték 21.00 Farkasok biro-
dalma. Fr. akciófilm

VIASAT
6.15 Főzz élőben Gordon Ramsayvel, 9. (ism.) 7.10 Columbo:
Becsületbeli ügy. Am. krimi 8.35 Véznák kontra dagik II., 15.
9.40 Anya, csak egy van!, 11. 10.05 Szex és New York light IV.,
57-58 11.10 A nagy házalakítás III. Am. sor., 93-94. 13.00
Charleston Ol. vígjáték 15.00 A vörös Pimpernel II. Ang. sor.,
9-10. 17.00 Holdhercegnő  19.00 Négy esküvő 2., 18. 20.00
CSI: Miami helyszínelők  20.55 A célszemély I., 5. 21.55 Rocky
V. Am. filmdráma 23.55 Szombat est

STV :1
8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.50
Híres kislány Tévéjáták 10.15 Képek a természetből 11.40 Az
öreg és a cár 13.00 Egyházi magazin 13.25 Cyril és Metód
üzenete 14.10 Tour de France 17.30 Atlétikai Eb 2012 19.00
Híradó 19.55 Védett terület Dok. film. 21.25 Őrangyalok
22.55 Éjszaka az archívumban – nyári speciál

STV :2
9.05 Nyomozzunk együtt! 9.45 A rejtelmes sziget 10.15 Us-
huaia V. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben
11.55 Öt perc múlva tizenkettő12.55 Agatha Christie 14.30
Východnái Folklórfesztivál 16.05  Az elveszett völgy 17.50
Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Labda-
rúgó Eb döntő, élő 22.50 Sporthírek 23.00 Labdarúgó Eb
2012 – összefoglaló 23.20 Agatha Christie

MARKÍZA
8.00 Angyali meló Am. vígjáték 9.40 Szupercsajok akcióban,
22/21. 10.30 Pretty Little Liars  11.20 Rob-B-Hood 13.45
Amerika kedvencei. Am. vígjáték 15.30 Hírek 15.35 Landolás
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Álmom-
ban már láttalak 22.30 Szahara

JOJ
7.20 Híradó 7.40 A rivális. 9.20 Castle II.  11.10 Az admirális
13.30 Egy rendkívüli család. 14.30 Vadászpilóták. Fr. akció-
film 16.25 Gyilkos a család ban 18.10 Lakáskultúra 19.00 Krimi
híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Ellenséges terület
3. – A kolumbiai túsz. Am. film 22.25 Hannibal Am. thriller

Csütörtök, június 28 szombat, június �0 vasárnap, július 1

Camino • 22.50 • DUna tv
A 11 éves Caminot (Nerea Ca-
macho) egy súlyos betegség
mozgásképtelenné teszi. Iszo-
nyú fájdalmakat kénytelen átélni,
mélyen vallásos anyja mégsem
engedi, hogy a tudományos or-
voslás segítsen rajta.

9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion I., 4. 12.00 Híradó délben 12.25
P'amende Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Labdarúgó Eb 2012 – elő-
döntő, ism. 15.10 Marslakók 15.45 Angyali érintés 16.30 Capri – Az
álmok szigete  17.30 Balatoni nyár 18.10 Everwood 18.55 Marslakók,
77. 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Van képünk
hozzá Válogatás klasszikus rádiókabaré-jelenetekből 21.10 Minden-
ből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 A misszionárius Ang. filmvígjáték

9.00 Patrick, a postás 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 Enid Blyton ka-
land- filmsorozata 9.55 A Nyereg Klub10.20 Leopoldi nyár, 9. 10.45
Afrika 11.00 Magyar bulizene 12.01 Hírek 12.25 Az irodalom nyelve
12.30 Hogy volt!? Benkő Gyula televíziós munkái  13.55 Nagyvizit.
Magy. tévéjáték  15.20 Merülj, Olly merülj!15.45 A Nyereg Klub 16.10
Leopoldi nyár 16.40 Elit gimi 17.35 Patrick, a postás 17.50 Tinga Tinga
mesék 18.05 Capri – Az álmok szigete 19.00 Atlétikai Eb. Közvetítés
Helsinkiből 20.00 Híradó este 21.35 Angyali érintés  22.20 Telepó-
dium – Kölcsönlakás 23.45 Motorsport- magazin

7.35 Északi történetek vízből, kőből, fából. Dok.film 8.35 Közbeszéd
9.00 Sírjaik hol domborulnak 9.25 Életem, Afrika, 17/1. 10.00 Család-
barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.20 Kívánságko-
sár 14.15 Önök kérték15.05 Hagyaték. Regnum Marianum – Mária
országa 15.35 Az állatok világa 16.25 Ízőrzők 17.00 Linda 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.05 Sergio Leone – Volt egyszer egy ame-
rikai álom 20.00 Ménes élet, 8. 20.50 Hírek, sport 21.05 Julianus barát,
3/1. 22.25 Pályatársak Szőts Istvánról 23.10 Koncertek az A38 Hajón. 

7.30 Reflektor 7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 116. 14.25 Rejté-
lyek asszonya – Egy régi adósság Am. thriller 16.15 Marichuy 17.20
Teresa 18.30 Híradó 19.10 Castle  20.10 Fókusz 20.55 Barátok közt
21.30 Házasodna a gazda 22.35 Gyilkos elmék  23.50 Helyszíni szemle 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember14.20 Marina 15.20 Doktor House
16.20 Csoda Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.15 A test-
vériség Am. akciófilm 23.05 Aktív 

STORY TV
13.05 A szerelem tengere. 14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak I., 20.
16.00 Petrocelli 17.05 Megkövült szívek.  18.00 McLeod lányai  19.00
San Francisco utcáin.  20.00 Poirotnovellák. Az itáliai nemes esete.
Ang. krimi 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison, 23.

13.35 Segédszerkesztőnő megosztaná. Am. vígjáték 15.25 Egy nej-
nél jobb a kettő. Ol. vígjáték 17.10 Pofa be! Fr. vígjáték 18.50 Világgá
mentem. Am. vígjáték 20.25 A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége.
Am. kalandfilm 23.40 Nikita. Fr.–ol. akciófilm

VIASAT
7.05 A nagy házalakítás 7.55 Gyilkos sorok  8.55 Nyomtalanul 9.50
Doktor House 10.45 Columbo: Becsületbeli ügy. Am. krimi 12.15 A
dadus 13.10 A médium 14.05 Nyomtalanul 15.00 Őrangyal  15.55
CSI: A helyszínelők  16.50 Nyomtalanul  17.40 Nyomtalanul 18.35 Vér-
mes négyes 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Rocky III.
23.15 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.00 Irány a kert! 8.25 Párharc – vetélkedő 9.00 A világ képekben 9.35
Amynek ítélve 11.05 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Munkapiac 13.50 Gasztronómiai kézikönyv 14.25 Vad angyal
15.10 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.35 Vi-
haros szerelem 17.25 Szakácspárbaj 17.50 Párharc – vetélkedő 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés
19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák Pavol Hammel 22.05 Éjszakai
hírek 22.18 Sporthíradó 22.25 Harcosok klubja Am.–ném. thriller

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Romamagazin  10.55
Hírek magyarul 11.10 Emlékeznek rájuk? Martin Gregor színész 12.15
Élő körkép 12.55 Örökzöld melódiák 13.25 Felszabadítók 14.15 A do-
hányzás ártalmairól  14.40 Gyógyászat 15.45 Munkapiac 15.55 Szem-
től szemben 16.30 Fókusz 17.00 Atlétikai Eb. Élő közvetítés Helsinkiből
21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Brazil. Ang. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Rex felügyelő 9.25 Tengeri farkas 12.55 Hírek
13.00 Sue Thomas: FBI 13.55 Egyről a kettőre 14.25 Vacsoracsata
15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Híradó 18.00 4 esküvő  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.15 Vacsoracsata 21.30 Hancock 23.20 Bérgyilkosok

JOJ
6.45 Krimihíradó 7.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.45 Panelházi tör-
ténetek 9.50 A nagy házalakítás  10.50 Bírósági akták 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Dan és a szerelem
22.30 Éden Hotel 23.30 Éjszaka a paradicsomban

péntEk, június 29

a testvériség • 21.20 •  tv 2 
Az "ispwitchi fiúk" az egyetem legke-
ményebb srácai. Ez azonban csak a lát-
szat, a négy jó barát háromszáz éves tit-
kot leplez ezzel. Valójában varázslók,
akik mágikus erővel bírnak.

Vitt Péter miniszter (Kern And-
rás) az a fajta férfi, akire a nők
vágynak: okos, sármos és min-
dig talpra esik. Az aktuális "ki-
hívás" Marosi Tünde (Dobó
Kata), az ellenzék vezérszóno-
kának titkárnője.

a miniszter félrelép • 21.30 • DUna tv

kErEsztrEJtvény
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később július 4-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA elő-
fizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!
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FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

Sírva megy be a cirkuszigazgatóhoz az ápoló: - Jaj, direktor úr, el-
pusztult az elefánt! - Szegény barátom, így sír? Hát ennyire a szí-
véhez nőt az az oktalan állat? (A választ lásd a rejtvényben!)

Péterfy Bori hosszú kiha-
gyás után cseréli vissza a
cumisüveget mikrofonra. A
karizmatikus énekesnő kis-
fia születése után most veti
bele magát újra a fesztivá-
lok világába, az EFOTT-ot
olyan különleges program-
lehetőségnek tartja, ame-
lyet sosem hagyna ki. – Na-
gyon várom már az EFOTT-
ot, lévén, hogy a közönség
egészen speciális. Mindig
nagy élmény egyetemisták
előtt fellépni. Érdekes azt
látni, ahogyan változnak a
fiatalok. Ami a koncertet il-
leti, tervezzük, hogy új szá-
mokat is viszünk Velencére”
– árulta el pár mondatban a legnagyobb hallgatói rendez-
vényhez fűződő gondolatait az éppen kisfiát etető gyö-
nyörű színész- és énekesnő, aki külön üdvözölte a kezde-
ményezést, miszerint minden este lesznek színházi elő-
adások a fesztiválon. A Quimbyt többezres közönsége
évek óta alig engedi le a nagyszínpadról. A zenekar ismét
nagy bulival készül, ám a tervek szerint a jellegzetes ka-
tartikus-quimbys hangzás mellett megújult színpadképet is
hoznak magukkal július 7-én Velencére, akárcsak a Vad
Fruttik zenekar tagjai, akik két és fél méteres fényoszlo-
pokkal osztoznak majd a színpadon. – Tulajdonképpen
két koncertet is kap tőlünk a velencei közönség. Egyrész-
ről a zenei koncertet, másrészről pedig egy dalokra kom-
ponált fényelőadást.

EFOTT – Csak szabadon… Bővebben: www.efott.hu

JJöövvőő  hhéétteenn  EEffootttt
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Vízimotorozás

Kajak - Kenu

Birkózás

Kézilabda

Atlétika

SPORT 

23. Andrej Ančin
Emlékverseny
AKomáromi Sakk Club 23. alka-

lommal rendezte meg a az egy-
kori neves sakkozóról elnevezett
versenyét, amelyet 43 versenyző
részvételével a Selye János Egye-
tem éttermében bonyolítottak le,
hét fordulós rapidverseny formá-
jában. A mezőnyben ott voltak többek közt Varga Zoltán
nemzetközi nagymester és Zsinka László nemzetközi
mester, valamint a hölgyek között Zuzana Borošová
nemzetközi nagymester is.

A versenyt végül Varga Zoltán nemzetközi nagymester
nyerte, megelőzve Zsinka Lászlót, és a romániai Sandu Un-
gureanut. A hölgyek versenyét Zuzana Borošová nyerte.
További értékelések:
Legjobb fiú diák versenyző:
Urbán Márton Attila  – KSC Komárom
Legjobb lány versenyző: Mészáros Éva – Udvard 
Legjobb ifjúsági versenyző: Balogh Péter – KSC Komárom 
Legjobb szenior versenyző: 

Koroghy Gyula – Magyarország 
Legidősebb résztvevő: Pusztai János – Magyarország 
Legfiatalabb résztvevő: Balogh Péter – KSC Komárom 

Eredmények: 
Diák II. kategória:
25 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
Diák I. kategória: 
27 kg: 1. Tóth Dávid (Madar)
32 kg: 4. Kajtár Sándor (Madar) 
40 kg: 5. Kovács Nikolasz (Madar)

Ifjabb diákok:
40 kg: 3. Hulmann Nikolasz (Spartacus)
49 kg: 2. Sluka István (Madar)
Kadettok:
69 kg: 4. Csicsó Zoltán (Madar) 
76 kg: 3. Bári Patrik (Spartacus)
85 kg: 3. Papp Lajos (Madar)

Régiónk az Open Gospič IX. évfolyamán 
Sakk

Régiónk két csapata kapott meghívást a horvátországi Gospič városában meg-
rendezett, immár hagyományos nemzetközi versenyre. A versenyen öt ország 230

versenyzője küzdött meg a szép díjakért, és ebben a konkurenciában remekeltek a Ma-
dari BK, valamint a Komáromi Spartacus BK birkózói. A két klubot együtt 14 versenyző
képviselte, közülük hatan állhattak fel a dobogóra, de további három versenyző is pon-
tokat érő helyezést ért el, tehát a hatodik helyig fejezték be a versenyt. 

AZágrábi Síkvízi Kajak – Kenu
Európa Bajnokságon fele -

másra sikeredett a komáromi ka-
jakosok részvétele. Míg az Erik
Vlček – Peter Gelle világbajnok
páros nagy csatában bronzérmet
szerzett, addig az utóbbi időben
sokat vitatott kajaknégyesnek
meg kellett elégednie a hatodik
hellyel. 

A párosok versenyében egy pilla-
natig nem fért kétség a magyar egy-
ség (Dombi – Kökény) biztos győ-
zelméhez, így a szlovák és német
párosok küzdöttek meg a további ér-
mekért. A táv felénél, Erik és Péter
még egy rövid időre felbukkantak a
második helyen, de aztán a németek
drámai küzdelemben mégis egy haj-
szállal hamarabb értek a célba. 

K2 – 1000 m:
1. Dombi Rudolf – Kökény Roland

(Magyarország) 3:13,981
2. Martin Hollstein – Andreas Ihle

(Németország) 3:15,011
3. Peter Gelle – Erik Vlček (Szlo-

vákia) 3:15,551
• • •

A sportág szerelmesei semmikép-
pen nem ezt várták az olimpiára ké-
szülő kajaknégyestől. Tény, hogy
ilyenkor van némi taktikázás, de a
versenyzők nagy része is fejben már
Londonban van, de a jelenlegi szlo-
vák egység most talán még jobban
elmélyítette a kétségeket, amelyeket
a szövetség egyes tagjai táplálnak a
négyes, olimpiai összetételét ille-

tően.  Egy jó eredmény minden bi-
zonnyal meggyőzőbb érvként hatott
volna, bár még mindig meg vagyunk
győződve arról, hogy jelenleg ez a
legoptimálisabb összetétele a kvar-
tettnek.  Azt sem feledjük, hogy ka-
jaknégyesünk legyőzte az olimpiai
bajnok Fehérorosz egységet, és bár-
mennyire is furcsának tűnhet, ez né-
gyévenként így működik. Az olimpiai
előtti kontinensviadal inkább csak

egyszerű erőfelmérés és ráhangoló-
dás az év igazi nagy versenyére,
mint igazi nagy küzdelemsorozat. 

K4 – 1000 m
1. Dánia 2:51,947
2. Románia 2:52,239
3. Szerbia 2:52,939
…..
6. Szlovákia (Riszdorfer Richárd,

Riszdorfer Mihály, Erik Vlček, Tarr
György) 2:55,111   

A Vlček – Gelle páros bronzérmes, a kajaknégyes hatodik

A bronzérmes Gelle –Vlček páros 

Londonban ennél jobban kell majd teljesítenie a K4-nek
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Régiónk küldöttsége edzőikkel Kovács Lászlóval, Kohút Milánnal és Csóka Krisztiánnal
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Kajak - kenu

Ahogy azt múlt heti számunkban olva-
sóinknak megígértük, közöljük az 54.

Komáromi Nagydíj hazai versenyzőinek
eredményeit.

SZoMBATI EREDMÉNyEK:
2000 m
K1 - 9 éves fiúk: 4. Karika Áron 6. Tóth

Máté 9. Prezmeczky Gyula 
K1 – 10 éves fiúk: 1. Szépe Sámuel 2.

Erik Brandt 17. Viszlai Tamás 18. Barna Si-
mon 19. Zsemlye Ákos 21. Matúš Banský 

K1 – 11 éves fiúk: 3. Pavol Náhlik 4.
Marko Ujvári 8. Karika Benedek 10. Kevin
Konečný 11. Farkas Erik 16. Martin Černák
17. Rigó Kevin 19. Kürthy Adrián 21. Simon
Ákos

K1 – 12 éves fiúk: 7. Szépe Filip 11. Sa-
muel Živický 13. Tomáš Tanka 14. Milány
Levente

C2 – 11-12 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid –
Zilizi Richárd 2. Fekete Ádám – Peter Chri-
stopher Lérant

K1 – 11 éves lányok: 4. Silvia Brandtová
K1 – 10 éves lányok: 8. Renata Horvát-

hová 9. Stirber Fanny 
K2 – 11-12 éves lányok: 7. Csicsó Virág –

Németh Nóra 9. Eva Hunková – Gőcze And-
rea 10. Jozefína Brandtová – Michaela Du-
rajová (Somorja)

500 m
K1 – 13 éves lányok: 1. Lisa Mária Gams-

jäger 2. Marianna Petrušová 6. Szabó Réka
8. Anita Konečná

K1 – 14 éves lányok: 6. Alexandra Krkoš-
ková 

K2 – 13-14 éves lányok: 1. Lisa Mária
Gamsjäger – Marianna Petrušová 6. Szabó
Réka – Alexandra Krkošková 

K1 – 13 éves fiúk: 2. Obert Ákos 9. Fran-
tišek Brandt 

K1 – 14 éves fiúk: 9. Keszan Viktor 
K2 – 13-14 éves fiúk: 3. Obert Ákos – Ke-

szan Viktor 9. František Brandt – Németh
Dávid 

K1 – kadett fiúk: 1. Szokol Dániel 3.
Adam Botek 

K2 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel – Adam
Botek 

K1 – kadett lányok: 5. Szépe Vanessa
K2 – kadett lányok: 3. Szépe Vanessa –

Monika Tollaová (ŠKP)
K1 – junior lányok: 1. Katarína Hor-

váthová 
K1 – junior fiúk: 9. Balázs Lőrincz
K2 – junior fiúk: 3. Balázs Lőrincz – Oli-

ver Mikuš (Somorja)
C1 – 13 éves fiúk: 5. Banai Tóth István 6.

Samuel Daniel Sýkora 8: Csontos István 
C1 – 14 éves fiúk: 3. Kara Mátyás 7. Vö-

rös Csanád 8. Mikeš Gábor 
C2 – 13-14 éves fiúk: 3. Kara Mátyás – Ba-

nai Tóth István 5. Vörös Csanád – Samuel Da-
niel Sýkora 8. Csontos István – Mikeš Gábor 

K1 – férfiak: 1. Tarr György 2. Boris Visz-
lay 4. Demin Viktor 5. Radim Kráľ 8. Michal
Petruš

K2 – férfiak: 1. Tarr György – Riszdorfer
Richárd 2. Erik Vlček – Peter Gelle 4. Boris
Viszlay – Demin Viktor 5. Radim Kráľ – Mi-
chal Petruš 

K1 – veterán hölgyek: 2. Katarína Ujvá-
riová 

K1 – veterán férfiak: 1. Broczky László 2.
Tibor Bukovský 3. Marek Ďurčo 4. Dallos
József 5. Szabó Tibor 6. Ódor László 

K2 – veterán férfiak: 1. Broczky László –
Ódor László 2. Marek Ďurčo – Tibor Bu-
kovský 3. Szabó Tibor – Dallos József 

VASÁRNAPI EREDMÉNyEK: 
2000 m
K1 – 9 éves fiúk: 2. Karika Áron 6. Tóth

Máté 8. Prezmeczky Gyula 
K1 – 10 éves fiúk: 1. Szépe Sámuel 4.

Erik Brandt 18. Barna Simon 17. Banský
Máté 18. Zsemlye Ákos 19. Viszlay Tamás

C1 – 11 éves fiúk: 1. Peter Christopher
Lérant 

C1 – 12 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid 2. Zi-
lizi Richárd 3. Fekete Ádám 

K1 – 11 éves lányok: 6. Eva Hunková 10.
Jozefína Brandtová 

K1 – 12 éves lányok: 5. Gőcze Andrea 10.
Németh Nóra 11. Csicsó Virág

K2 – 11-12 éves fiúk: 7. Marko Ujvári –
Karika Benedek 10. Pavol Náhlik – Szépe Fi-
lip 12. Kevin Konečný – Farkas Erik 15. Sa-
muel Živický – Tomáš Tanka 16. Martin Čer-
nák – Rigó Kevin 18. Kürthy Adrián – A. Ay-
men (ŠKP) 19. Simon Ákos – Milány Le-
vente

K1 – junior lányok: 1. Katarína Horvát-
hová 

K2 – junior fiúk: 2. Lőrincz Balázs – Oli-
ver Mikuš (Somorja)

C1 – 14 éves fiúk: 2. Kara Mátyás 7. Vö-
rös Csanád 

C1 – kadettok: 10. Hegedűs Nikolas 
K1 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel 5.

Adam Botek 14. Horváth Ádám 
K1 – 13 éves fiúk: 2. Obert Ákos 11. Bastr-

nák Bálint 12. Bastrnák Ákos 15. David Hu-
sár 

K1 – 14 éves fiúk: 8. Keszan Viktor 
K2 – 13-14 éves lányok: 2. Lisa Mária-

Gamsjäger – Marianna Petrušová 5. Anita
Konečná – Csicsó Jolánka

K2 – kadett fiúk: 2. Adam Botek – Szokol
Dániel 10. Szabó Michael – Farkas Péter 

C2 – 13-14 éves fiúk: 2. Banai Tóth István
– Samuel Daniel Sýkora 3. Csontos István –
Mikeš Gábor 

K1 – 13 éves lányok: 4. Szabó Réka 
K1 – 14 éves lányok: 4. Alexandra Krkoš-

ková 
K2 – 13-14 éves fiúk: 5. Farkas Ádám –

Jakub Minárik

200 m – old Boys
1. Ódor László – Lőrincz Levente –

Broczky László – Štefan Havran 2. Csoma
Tomáš – Michal Mádel – Győri Tibor – Pavol
Náhlik 3. Knirs Imrich – Dallos József – Tóth
Norbert – Paraszka István 

AKarpatiasport Polgári
Társulás és az

Aranycsapat Alapítvány
közös rendezésében bo-
nyolították le régiónkban
a jubileumi X. Kárpát-me-
dencei Összmagyar Nem-
zeti Diákbajnokság felvi-
déki diáktornáját magyar
tanítási nyelvű alap- és kö-
zépiskolák részvételével.

A torna négy helyszínen
zajlott, a megnyitót a KFC
stadionjában tartották meg,
ahol Pallag György, a Kar-
patiasport Polgári Társulás
elnöke üdvözölte a rendez-
vény jeles vendégeit, Kű La-
jost az Aranycsapat Alapít-
vány elnökét, Várhidi Pált,
az aranycsapat tagját, Far-
kas Ivánt, az MKP alelnökét,
Süll Tamás református lel-
készt és Ravasz Ödönt, aki
immár 10 esztendeje aktív
támogatója a rendezvényso-
rozatnak. Kű Lajos ünnepi

beszédében rámutatott a
versenyek jelentőségére,
amelyek a magyar nemzet
összefogásában csúcso-
sodnak ki.

BÁToRKESZI  
A nagyközségben Szalai

Gábor, a helyi FC elnöke és
Száraz Béla, a Karpatiasport
Polgári Társulás tagja fo-
gadták a vendégeket. A mér-
kőzések Németh Árpád és
Bircsák Ferenc játékvezetők
irányítása mellett zajlottak,
és bizony remek kis mérkő-
zéseket láthatott a közön-
ség. 

Résztvevő csapatok:
Kováts József Alapiskola

– Bátorkeszi
Kossányi József Alapis-

kola – Szentpéter 
Magyar Tanítási Nyelvű

Alapiskola – Marcelháza 
Pongrácz Ákos Alapiskola

– Negyed 
A torna győztese: Kossá-

nyi József Alapiskola –
Szentpéter 

A torna gólkirálya: Sza-
kál Máté – Szentpéter 

EKEL
Az ekeli sportpályán

Csepi Nándor, az Ekel FC
elnöke, valamint Ódor Ta-
más tanár, a helyi ifjúsági
csapat edzője biztosították
a verseny zökkenőmentes
lebonyolítását.  A mérkőzé-
seket Lovász Miklós játék-
vezető irányította.

Résztvevő csapatok:
Hetényi János Alapiskola

– Ekel 
Szabó Gyula Alapiskola –

Dunaszerdahely 
Magyar Tanítási Nyelvű

Alapiskola – Nádszeg
Corvin Mátyás Alapiskola

– Alistál 
A torna győztese: Heté-

nyi János Alapiskola – Ekel 
A torna gólkirálya: Ga-

csal Zsolt – Ekel 

KoMÁRoM 
A középiskolák csapatai-

nak tornáját két helyszínen,
Komáromban és Keszegfal-
ván bonyolították le. A ko-
máromi sportpályát a Co-
morra Servis Kft. biztosította
Nágel Dezső igazgató és
Szalai László jóvoltából. A
KFC részéről MUDr. Ipóth
Szilárd alelnök járult hozzá
nagymértékben a torna sike-
réhez. A csoportban a Tóth
Gyula, Macho Ádám és Si-
koňa Tomáš játékvezetői
hármas garantálta a játék
tisztaságát. 

Résztvevő csapatok:
Ipari Középiskola – Komá-

rom
Selye János Gimnázium –

Komárom 
Építészeti Szakközépis-

kola – Ógyalla 

Vidékfejlesztési Szakkö-
zépiskola – Dunaszerdahely 

Csoportgyőztes: Ipari
Középiskola – Komárom

KESZEGFALVA
Szüllő Béla, a helyi klub

elnöke és Zengő János alel-
nök személyesen vették ki
részüket a szervezésből, a
szép sikerből, de az elisme-
résből is, amellyel a vendé-
gek illették a keszegfalvai
rendezést. Kozenkov Fe-
renc, Kétyi József, Toma
András és Csütörtöki Zsolt
játékvezetők munkáját di-
cséri, hogy a tornának nem
volt egyetlen zavaró pilla-
nata, méltón annak nevéhez. 

Résztvevő csapatok:
Magán Szakközépiskola –

Gúta 
Jedlik Ányos Szakközép-

iskola – Érsekújvár 
Pozsonyi úti Szakközépis-

kola – Komárom 
Sportgimnázium – Duna-

szerdahely 
Csoportgyőztes: Sport-

gimnázium – Dunaszerda-
hely 

A csoportgyőztesek
mindent eldöntő mérkőzé-
sén:

Sportgimnázium Duna-
szerdahely – Ipari Középis-
kola Komárom 6:1

A középiskolák verse-
nyének gólkirálya: Zsáko-
vics Tibor – Sportgimnázium
Dunaszerdahely 

Valamennyi torna győz-
tese bejutott a magyaror-
szági döntőbe!

Az egynapos rendezvény
folyamán a vendégek is ál-
landó mozgásban voltak, hi-

szen valamennyi helyszínt
meglátogatták, és ami na-
gyon fontos, a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak
úgy a szervezésről, mint az
egyes települések viszonyu-
lásáról a jubileumi rendez-
vényhez.  A sikeres sportna-
pot méltóképpen fejezték be
a résztvevők, akik Kozenkov

Ferenc játékvezető – egykori
Rába ETO Győr játékos –
meghívásának eleget téve
meglátogatták a Dél-komá-
romi Czibor Zoltán Sportte-
lepet, ahol az Aranycsapat
egyik kiválóságának Emlék-
szobájában emlékeztek meg
Komárom, de egész Ma-
gyarország büszkeségéről.  

X. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

MTA Marcelháza

Kossányi József AIapiskola Szentpéter

Építészeti szakközépiskola Ógyalla

Szakál Máté - Kossányi József AIapiskola Szentpéter

Gacsal Zsolt - Hetényi János AIapiskola Ekel

Az 54. Komáromi Nagydíj
eredményei
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Labdarúgás

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

SportlövészetR-mAx
Kispályás labdarúgótorna!!! 

A Hetényi Futball Klub kispályás labda-
rúgótornát szervez 2012. június 30-án,
szombaton, a helyi sportpályán. Kérünk
minden résztvevőt, hogy 8:30-ig jelenjen
meg  a helyszínen!

Feltételek:

1. Nevezési díj: 5 euro/fő (ami harapnivalót
is tartalmaz)
2. A csapatok létszáma: max. 10 fő
3. A csapatok 4+1-es felállításban játsza-

nak (cserélni a mérkőzés alatt bármikor le-
het)

4. A lebonyolítási forma a csapatok létszá-
mától függ!!!

5. Közben 11-es rúgó verseny is lesz!!!!     

Jelentkezni a sportpályán található 11-
es büfében vagy a torna lebonyolításá-
nak napján a helyszínen lehet !!!! Fel-
hívjuk továbbá a sportszeretők figyel-
mét, hogy az egésznapos akcióra in-
gyenes a belépés. Mindenkit sok szere-
tettel várunk.

TERÜLETI BAJNOKSÁG 

Keszegfalva – Madar 6:2 (2:0),
Bagin és Csepreghy 2-2, Unter-
mayer, Badinka – Gáspár, Csicsó

Mindkét csapatnak köszönhetően,
nagyon jó színvonalú mérkőzést lá-
tott a közönség, amely valóban él-
vezte a találkozót. Bár a mezőnyben
nem látszott különbség a csapatok
játékában, mégis nagyarányú hazai
győzelem született, amit a keszeg-
falvaiak jobb helyzetkihasználásuk-
nak köszönhetnek. 

Vágfüzes/Kava – Dulovce 4:3
(1:2), Madarász, Kosa, Bučai, Forró
T. – Holub, Otyepka, Hegedűs

Kiegyenlített, jó mérkőzést vívtak
az ellenfelek, remek játékvezetés
mellett. A mérkőzés summázásaként
elmondható, hogy a szerencsésebb

csapat győzött, elkerülve ezzel az
egyenes kiesést. 

Búcs – Nemesócsa 3:2 (1:0), Ko-
vács 2, Tóth – Molnár, Hipp

Bár nagyon küzdöttek a nemesó-
csaiak, végül lógó orral kellett el-
hagyniuk a pályát. Két perccel a ta-
lálkozó vége előtt még ők vezettek
2:1 arányban, de a hazaiak a 89. és
90. percekben lőtt góljaikkal fordí-
tani tudtak. Nehezen tudták volna
ugyanis megmagyarázni szurkolóik-
nak, hogy a legtisztább szándékkal
vonultak ki a pályára… Persze, a ne-
mesócsaiak mást sejtenek az ered-
mény mögött, de ezt valóban nem
tudjuk kommentálni.

Šrobárová – Pat 8:1 (2:0), Sýkora
3, Zsidek és Cabada 2-2, Szűcs –
Lakatos (11 m)

Amíg a vendégek bírták erővel,

igyekeztek egyenrangú ellenfélként
focizni. A második félidőben aztán
elfogyott az erejük, és a hazai csapat
megkezdhette idényzáró góllövő
koncertjét. 

Lakszakállas – FK Activ 3:4
(0:2), Filko, Kovács D., Varga –
Csonka 2, Kovács T., Kučera

Az egyik legjobb mérkőzést látták
a hazai szurkolók laki pályán a tava-
szi idényben. Az eredmény azonban
nem elégíthette ki őket, hiszen leg-
alább a döntetlenre érettek voltak.
Igaz, hogy míg a hazaiak küszködtek
a gólszerzéssel, addig a vendégek
ellentámadásaikból rendre gólt lőt-
tek.  

Perbete – Bátorkeszi 1:0 (1:0),
Lakatos M.

Ünnepi hangulatban zajlott a mér-
kőzés, hiszen Perbete Község fenn-
állásának 700. évfordulóját ünne-
pelte, amit egy szépen megrende-
zett falunappal is ötvözött. A mérkő-
zés első félideje ugyan kiegyenlített
játékot hozott, ekkor Lakatos talált
be a vendégek kapujába, de a foly-
tatásban aztán a vendégek voltak
jobbak, csak hiányzott a pontosabb
irányzék, amit végül azzal is meg le-
het magyarázni, hogy nem akartak
ünneprontók lenni. 

Gúta „B” – Izsa (előrehozva, már-
ciusban lejátszották) 

Csallóközaranyos – szabadna-
pos volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
Perbete – Őrsújfalu 2:3 (0:3),

Molnár, Vrzala – Austen 2, Döme 

Nemesócsa – Dulovce 1:2 (1:2),
Molnár – Molnár, Kajan 

Lakszakállas – Madar 1:9 (1:5),
Fraňo E. – Sebők P., Répás és Sze-
menyei 2-2, Sebők D., Czibor, Varga
P.  

Tany – Hetény 3:1 (1:0), Cseh D.
2, Bódis – Fortuna

Keszegfalva – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG
VÉGSő TÁBLÁZAT

1. Cs.-aranyos 28 21 5 2 95:39 68
2. Keszegfalva 28 20 5 3 72:33 65
3. Perbete 28 18 3 7 74:39 57
4. Bátorkeszi 28 17 3 8 66:29 54
5. Šrobárová 28 15 4 9 72:43 49
6. Izsa 28 14 3 11 66:42 45
7. Dulovce 28 12 3 13 63:53 39
8. Búcs 28 12 3 13 68:59 39
9. FK Activ 28 10 3 15 63:82 33

10. Madar 28 9 4 15 48:65 31
11. Lakszakállas 28 9 2 17 48:96 29
12. Gúta B 28 7 7 14 68:68 28
13. Pat 28 6 3 19 42:85 21
14. Vágfüzes /Kava 28 6 2 20 32:91 20
15. Nemesócsa 28 7 4 17 40:93 19
Nemesócsától 6 pont leszámítva.

TERÜLETI BAJNOKSÁG - IFJÚSÁGIAK
VÉGSő TÁBLÁZAT

1. Nemesócsa 24 15 2 7 87:41 47
2. Dulovce  24 13 3 9 59:68 41
3. Hetény 24 13 0 11 70:52 39
4. Tany 24 12 2 10 57:50 38
5. Perbete 24 11 2 11 71:68 35
6. Őrsújfalu 24 10 3 11 71:59 33
7. Lakszakállas 24 9 3 12 51:57 30
8. Keszegfalva 24 9 3 12 69:75 30
9. Madar 24 7 1 16 58:123 22

Az elmúlt hétvégén a komáromi
Royal Sportlövő Klub lövöldéjében
újra eldördültek a történelmi fegyve-
rek. ott rendezték meg ugyanis a Szlo-
vák Elöltöltős Liga hatodik, valamint
az Euroliga második, szlovákiai baj-
nokságát. A megmérettetésre három
ország 103 versenyzője jelöltette ma-
gát, akik ügyességüket és pontossá-
gukat 11 versenyszámban mérhették
össze rövidfegyver és puska kategóri-
ákban.  

A szervezők örömmel vették tudomá-
sul, hogy versenyről versenyre egyre több
hölgy vesz részt ezeken a rendezvénye-
ken, akik szép eredményeket elérve nem -
egyszer megelőzik férfi vetélytársaikat.
Maga a verseny öt puskás, valamint hat
rövidfegyveres számból állt. Komárom-
ból több versenyző is részt vett a ver-
senyben, mi több, néhányan a győzelmi
dobogóra is felállhattak.  A verseny any-
nyiban különbözött az előzőktől, hogy a
pozsonyi Tomáš Šrámek megjavította a
kanócos puska kategória szlovák csú-
csát. Kép és szöveg: Fuisz Attila

Komáromiak is a dobogón 

Nemesócsa kezében maradt a Fekete Péter
ATerületi Bajnokságban is véget értek a 2011/2012-es idény küzdel-

mei. „Hála Istennek” – mondják sokan, és bizony tudják is, hogy
miért. A bajnokságok kiértékelése a TLSZ és a klubok feladata lesz,
amit bizonyára rövid időn belül meg is tesznek. Nincsenek illúzióink,
az értékelő közgyűlés bizonyára gyorsan pontot tesz az egyes baj-
nokságok végére, és „voltak ugyan apró hiányosságok” jelszó alatt, a
közelgő, új bajnokságba is átmenti a régióban már hagyományossá
vált „apró hiányosságokat”.  Node, ilyen a foci, a szurkoló nem csüg-
ged, és augusztusban újra kilátogat a pályákra annak reményében,
hogy talán majd most…  Ami még a jövőt illeti, nos, messze nincs vége
az izgalmaknak, hiszen ezen a héten kiderül az új bajnokságok be-
osztása, tehát az is, ki lesz a másodosztályú dunamocsiak ellenfele a
selejtezőben. Mivel Nemesócsa egyenes kieső a II. osztályba, egyelőre
ez Vágfüzes/Kava csapata, de több lehetőség is van, mivel egyrészt a
felsőbb bajnokságokban még nincsenek lezárva a nevezések, más-
részt nem tudni, mennyi csapatot sorolnak be a Területi Bajnokságok
egyes osztályaiba. Amennyiben ugyanis lesz 28 nevezés a felnőttek-
nél, úgy újra két, tizennégy csapatos bajnokságokat írnak ki.  

Eredmények:
Vetterli – perkussziós puska 50 m:
1. Vladimír Jurza (Pozsony)
2. Zsapka Károly (Komárom)
3. Tárnok János (Komárom)
…
11. Majer Rudolf (Komárom)
Kuchenreuter – pisztoly 25 m:
1. Ernst Štefan (Gajary)
2. Nyitrai József (Magyarország)
3. Hanulík Marcel (Zvol. Slatina)
...
9. Dubány Imre (Komárom) 

Lamarmora – katonai puska 50 m: 
1. Šrámek Tomáš (Pozsony) 
2. Lenhard Marián (Zvol. Slatina)
3. Lőrinc René (Vištuk)
...
Hagyó István (Komárom)
Tanegasima 
– kanócos puska 50 m: 
1. Šrámek Tomáš (Pozsony)
2. Maslín Jozef (Gajary)
3. Zsapka Károly (Komárom)

A Vetterli kategória 
eredményhirdetése. Balról
jobbra Zsapka Károly, Jurza
Vladimír és Tárnok János


