
www.deltakn.sk 2. júla 2012. július 2. • Ročník IX. évfolyam/27

0,50 €

Komárom

Dél-Komárom

Kihelyezett ülést
tartottak Komáromban

Kiköltöztették
a romákat

21. testületi
beszámoló

Részleteka 3. oldalon

Felmondott
900 dolgozójának
a Nokia

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Múlt héten kedden 900 dolgozó-
jával közölte a Nokia munkavi-

szonyuk megszűnését. Az intézke-
dés a korábban bejelentett 2 300 fős
leépítés második hulláma.

Az érdekképviselet és a Nokia meg-
állapodása szerint a vállalat a törvény-
ben előírt összegen túl háromhavi át-
lagkeresetnek megfelelő juttatást és
legalább két hónapig a keresetnek
megfelelő álláskeresési támogatást fi-
zet az elbocsátott dolgozóknak. A No-
kia dél-komáromi gyárából az elbocsá-
tott 900 emberből 286 szlovák állam-
polgár. -ga-

Az egyetemet
átminősítenék
főiskolává?

Dušan Čaplovič, oktatásügyi mi-
niszter a múlt héten jelentette be,

hogy három felsőoktatási intézményt
– egyetemet - leminősítene főisko-
lává, mivel azok nem teljesítették az
akkreditáció feltételeit. Ezen három
iskola közt szerepelt a komáromi Se-
lye János Egyetem, a pozsonyi Rend-
őrakadémia és a trencséni Alexander
Dubček Egyetem. A minisztérium azt
szeretné, hogy 2013 szeptemberétől
ezek a felsőoktatási intézmények ne
használhassák az „egyetem“ szót a
nevükben.

Folytatás az 5. oldalon

Úszószigeteket
gyártanának KomárombanEx

kl
uzív interjú

Lapunk megkereste a Gráz-
ban élő magyar származású
Orsós Gábort, az Orsós Islands
cég tulajdonosát, aki így nyilat-
kozott a feltett kérdésekre:

- Folytat tárgyalásokat az
Orsós Islands a komáromi
hajógyár vezetőségével?

- Igen, tárgyalásokat folytat-
tunk és folytatunk Komárom-
ban. A hajógyár pozitív hozzá-
állása és a gyártási kapacitás

nagyságának lehetősége miatt
Komárom lehetséges helyszín
az ORSOS Islands gyártási te-
vékenységére. Természetesen
rendszeresen járok személye-
sen is Komáromba, hiszen az
ORSOS Islands teljes gyártási
tervezése egy komáromi terve-
zőirodában készül, Both Róbert
úr és Illés Ladislav úr mérnöki
irodájában (SMC DANUBE).

Folytatás a 3. oldalon

Információink szerint egy oszt-
rák vállalkozó luxus lakóhajó-

kat – úszószigeteket gyártana a
komáromi hajógyárban. Komá-
romban a hajótestet gyártanák,
és itt építenék bele az elektro-
mos hálózatot is. Évente 5-15
úszósziget készülne.

Komárom Városa a múlt héten megszervezte a sokak által várt lakossági fórumot, a Munka Ut-
cai Alapiskola felújítása, pontosabban a felújítás elmaradása kapcsán. A Matica slovenská szék-

házában fél ötkor kezdődött a nyilvános fórum, amelyen megjelent Komárom Város polgármestere,
Anton Marek, a két alpolgármester, Novák Tamás és Szabó Béla, valamint több városi képviselő,
Simon Zsolt, volt mezőgazdasági miniszter és Tóth Norbert, a közbeszerzésekért felelős személy
is. Továbbá jelen volt az iskola igazgatója, Fekete Zoltán és a tantestület néhány tagja. Sajnos a szü-
lők, akiknek ez a fórum valójában szólt, nagyon kevesen voltak.

Lakossági fórum

Magyarázat akadt bőven
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Akomáromi képviselők a nyári szünet
előtt megtartották utolsó ülésüket. A

reggel kilenckor kezdődött testületi ülés
egészen az éjszakába nyúlott.

Az ülés elején már a programpontok meg-
szavazásánál feszültség alakult ki, mivel né-
hány pontot áthelyeztek a képviselők. Azonban
azt leszögezhetjük, hogy sikerült egy-két
régóta húzódó ügyre végre pontot tenni.

Ilyen volt a városi kereskedelmi társaságok
2011-es évi zárása. A Calor 4776 euró nyere-
séggel zárt 2011-ben, a Com Vargas cégnek
nincs gazdálkodása, csak az ingatlanadót fi-
zeti, így mínusszal zárt, a Com-média 321 eu-
rós nyereséget mutatott ki, míg a KOMVaK 21
936 euró adózás utáni nyereséggel zárt. Így a
négy városi cég zárását a testület elfogadta.

Mint már arról előző lapszámunkban be-
számoltunk, a május 31-i ülésen megszavaz-
ták az egyes iskolák tanácsába delegált tago-
kat. Akkor a Munka Utcai Alapiskola volt az
egyetlen, ahová nem sikerült megnevezni négy
képviselőt. Ezen programpontban több képvi-
selő is felszólalt. Andruskó Imre (HÍD) jelezte,
hogy ebbe az iskolába szeretnének két tagot
delegálni a frakciójukból, így ebben a tanács-
ban öt tag lenne: Novák Tamás (független),
Győrffy László (MKP), Keszegh Béla (függet-
len), Hortai Éva (HÍD) és Bastrnák Tibor (HÍD).
Benyó Zoltán (független) kijelentette, hogy ez
az egész vita csak politikai erőfitogtatásról szól.

Majd a polgármester szavazásra bocsátotta
ezt a pontot és így a képviselők egyesével
szavaztak a tanácstagok személyéről. Bastr-
nák Tibor kapta a legkevesebb igen szavaza-
tot (10), így végül mégis csak 4-en maradtak az
iskolatanácsban.

A következő pontban ismét a Munka Utcai
Alapiskola volt terítéken, pontosabban az alap-
iskola tornaterme. Mint ismeretes, az iskola
felújítására elnyert támogatás elveszett, azon-
ban Keszegh Béla képviselő javaslatára elfo-
gadtak egy határozatot, hogy legalább az is-
kola tornatermét felújítja a város. Így a városa-
tyák megszavaztak 58 800 eurót a tornaterem
felújítására. Ebből a pénzösszegből leszigete-
lik a tetőt, valamint a parketta 20 százalékát ki-
cserélik remélhetőleg a nyár folyamán. Azon-
ban mivel itt tízezer euró feletti beruházásról
van szó, így a városvezetésnek újabb közbe-
szerzést kell kiírnia ezekre a munkálatokra.
Csak ezután kezdődhet meg a felújítás.

A Previs Klub is egy újabb javaslattal állt a
képviselők elé, mégpedig azzal, hogy újabb
mászófalat szeretnének építeni a röplabda-
csarnokban. Ezt a javaslatot is pozitívan bírálta
el a testület.

Továbbá a képviselők megszüntették azt a
rendeletet, amely kimondta, hogy az idősek ott-
honában élőknek a szolgáltatásokért maga-
sabb illetéket kell fizetni. Erre azért került sor,
mivel a szlovák parlament megszüntette a tör-
vény ezen részét. ssy
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Kihelyezett ülést tartottak Komáromban
Aszlovákiai magyarság

számának csökkenése,
annak okai, következmé-
nyei, valamint a két ország
közötti kapcsolatok, illetve
a felvidéki magyarok és a
magyarországi magyarok
kapcsolatai voltak a témái a
nemzeti összetartozás bi-
zottságának ötödik kihelye-
zett ülésének.

A találkozón a nemzeti ösz-
szetartozás bizottságának tag-
jai, felvidéki magyar politiku-
sok mellett több egyházi és
közéleti személyiség, valamint
szakmai, civil és ifjúsági szer-
vezetek képviselői vettek részt.

Potápi Árpád János a talál-
kozót követő sajtótájékoztatón
elmondta: „Fontosnak tartjuk,
hogy ne csak a parlament fa-
lai között tárgyaljunk a határon
túl élő magyarokról, hanem

személyes kapcsolatba is ke-
rüljünk velük“. Pavol Paška, a
szlovák parlament elnöke a ki-
helyezett ülés előtt már hangot
adott tiltakozásának, erre rea-
gálva Potápi Árpád János ki-
jelentette: „Az ülésről infor-
máltuk a szlovák külügyi tár-
cát, valamint a bizottsági ülé-
sen nem hangzott el egyetlen

olyan dolog sem, mely ártott
volna Szlovákiának, vagy sér-
tette volna az ország bel-
ügyeit. 

Dr. Szili Katalin, a bizottság
alelnöke lapunknak elmondta:
„A külhonban élő szervezetek
- az oktatás, a kultúra megőr-
zése - Európát is színesítik,
ezeknek a finanszírozása, a
jelenlegi helyzetükről történő
tájékozódás volt a találkozó
célja. Hallottuk, hogy voltak kri-
tikák a finanszírozással kap-
csolatban is, én azt gondolom,
szóból ért az ember. Nyilván-
való, hogy ezek a kapcsolatok
fontosak számunkra is azért,
hogy Európát ilyen színesen
megőrizzük.”

A délutáni órákban a parla-
menti bizottság tagjai több fel-
vidéki települést is megláto-
gattak. -ga-

Potápi Árpád János

Folytatás az 1. oldalról
- Mikor tartja reálisnak, hogy itt elkezdődhetne a gyár-

tás? 
- Amennyiben a tárgyalások sikeresen befejeződnek, a

gyártás 2013 elején el is indulhatna.
- Hogy képzeljünk el egy ilyen úszószigetet?
- Az úszósziget környezetkímélő lenne, napelemekkel és

szélgenerátorokkal szerelnénk fel őket. A hajótest acélból, a
lakrész alumíniumból és kompozit anyagokból készülne. A
hajóban konyha, több szoba, raktárak, étkező, nappali és na-
pozófedélzet is lenne, a kényelmet jacuzzi és egy bárpult is
szolgálná a tervek szerint.

A komáromi befektetést valószínűleg az állam is támo-
gatná, mert az új befektető mindenképp pozitívan hatna a ré-
gióra, mivel így biztosan új munkahelyek létesülnének. Mint
ismeretes, a járásban jelenleg 18 százalékos a munkanél-
küliség, ez 5 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

szénássy, ganzer

Úszószigeteket 
gyártanának Komáromban

Lapunk június 18-i számában hírt
adott arról, hogy a szlovák kormány

nem tárgyalt az új komáromi hídról. Ján
Počiatek (Smer) közlekedési miniszter
szerint ennek oka az volt, hogy homá-
lyos a finanszírozás megoldása, vala-
mint egy másik, olcsóbb nyomvonal is
szóba került.

Bastrnák Tibor (HÍD) parlamenti képviselő
múlt héten sajtótájékoztatót tartott, mivel
újabb egyeztetések folytak az új Duna-híd
kapcsán. „A kormányülés után Ján Počiatek
miniszter úrtól kértem egy találkozót, ami

már meg is történt. Ezen a találkozón tájé-
koztattam a minisztert, hogy miért is fontos
nekünk ez a híd. Valamint abban is meg-
egyeztünk, hogy már nincs sok időnk várni,
mert lecsúszhatunk az uniós támogatásról.
Ha nem tudunk uniós támogatást szerezni,
akkor ez a híd nem 2014-ben kezdene el
épülni, hanem akár 10, 20, 30 év múlva. 

Továbbá a magyar fél már elfogadta a
szerződés tervezetet, tehát már csak a szlo-
vák kormánynak kell ugyanezt megtennie,
erre Počiatek miniszter úrtól kaptam egy ígé-
retet, így remélhetőleg az elkövetkező ülé-
seken ez meg is történik.“ ssy

ABelső körút 51-es szám alatt lévő házakban több
roma család élt. A sorozatos problémák után azon-

ban a városvezetés az itt élő családokat kitelepítette a
harcsási bérlakásokba.

A városi hivatal a helyszíni szemle után döntött úgy, hogy
itt lépni kell. A szakemberek megállapították, hogy ezek a la-
kóházak életveszélyes állapotban vannak, megroggyant a te-
tőszerkezet és elrendelték, hogy 90 napon belül le kell bon-
tani. Az itt élő roma családoknak pedig július 6-ig el kell hagy-
niuk ezeket a lakásokat. 49 személlyel a város új bérleti
szerződést kötött, így ők kiköltözhetnek a harcsási szociális
lakásokba, lényegesen jobb körülmények közé. Ezzel egy 8-
10 éves problémát sikerült megoldani.

szt

Kommentár

Komárom - Harcsás

Komárom

Kiköltöztették a romákat

Újabb egyeztetés a hídról

Folytatás az 1. oldalról
A városvezetés felkészülten lépett ki a kö-

rülbelül hetven ember elé. Minden doku-
mentumot és levelezést kivetítőn is bemu-
tattak. Novák Tamás, alpolgármester el-
mondta álláspontját, és megmagyarázta azt
is, hogy miért a másik fél a hibás a sikerte-
len pályázatért, valamint kijelentette: „Véle-
ményem szerint, ezt az összeget nem akar-
ták megadni Komáromnak. Ha azt akarják,
hogy itt ne legyen semmi, akkor ne legyen,
de ehhez mi köze az iskolának?“

Az alpolgármester után Simon Zsolt is
felszólalt, aki szintén elmondta érveit. Ő is
megmagyarázta, hogy miért a másik fél a
hibás. Továbbá kijelentette: „Az általam ve-
zetett minisztérium mindent megtett, mindig
adtunk engedményt, hogy ez a projekt si-
keres legyen. Visszautasítom a vádakat,

hogy én gátoltam a sikerességét a felújí-
tásnak.“

A nyilvános fórumon később többen is fel-
szólaltak, majd a polgármester kért szót, aki
elmondta, hogy jogi képviselőhöz fordultak
az eset kapcsán. A dokumentumokat el-
küldték a minisztérium mellett működő
ügynökségnek, hogy ellenőrizze azokat át
egy harmadik személy. Szerinte csak így
lehet pontot tenni ennek az ügynek a vé-
gére.

Tehát magyarázatokból akadt bőven, így
most a megjelenteken áll, hogy eldöntsék,
melyik fél hibázott. Talán csak annyi pozití-
vuma van az esetnek, hogy a Munka Utcai
Alapiskola tornatermét, ha minden jól megy,
a nyáron felújítják. Azonban itt is ki kell írni
egy újabb közbeszerzést.

szénássy

Lakossági fórum

Magyarázat akadt bőven

Rendben lezajlott az ógyallai 
lövöldözés áldozatainak temetése
Múlt pénteken délelőtt

kilenc órakor temet-
ték el az ógyallai lövöldö-
zés három áldozatát. Kie-
melt rendőri felügyelet
mellett, incidens nélkül
zajlott le a szertartás az
ógyallai temetőben. 

A temetés lebonyolítását
és költségeit a város vál-
lalta magára, az egy sírba
került elhunytaktól egyházi
szertartás szerint vettek bú-
csút. Beszédet mondott
Zemko Margit ógyallai pol-
gármester is, továbbá La-
dislav Fízik, a Szlovákiai
Romák Parlamentjének ve-
zetője. 

A nagyszámú újságíró és
médiastáb mellett 80-100
ember jelent meg a temeté-
sen, semmilyen atrocitásra
nem került sor.

Zemko Margit a temetés
után elmondta, bízik benne,

hogy újra nyugalom költözik
a városba. „Most már nin-
csenek semmilyen problé-
mák, mindenki háttérbe hú-
zódott és magányba burko-
lózott" - jelentette ki, hozzá-
téve, a városi rendőrök újra
a megszokott módon látják
majd el feladataikat. 

Az ógyallai hármas gyil-
kosság június 16-án történt,

J. Milán városi rendőr illegá-
lisan tartott fegyverével egy
roma család három tagját
ölte meg, két embert pedig
megsebesített. A férfi jelen-
leg vizsgálati fogságban
van, életfogytiglani börtön-
büntetést is kaphat. Az indí-
tékot továbbra is vizsgálják a
hatóságok.

(b)

Ahogy a múlt heti számunkban jeleztük, kedden lezajlott az a
nyilvános fórum, ahol az érintett felek igyekeztek elszámolni a
szerepkörükkel, ami a Munka Utcai Alapiskola felújítási projekt-
jének sikertelensége kapcsán merült fel. Mint ahogy az sejthető
volt, a szülők csak egymásra mutogatást láthattak-hallhattak.
Mindkét fél elmondta, hogy milyen fontosnak tartotta az iskola
ügyét, és milyen keményen dolgozott, a baki csupán az, hogy a
sikeres operáció ellenére a beteg meghalt.

A tények sokadik felvázolása helyett más érdekességekre
szeretnék rámutatni, amelyek elhangzottak. Novák Tamás sze-
rint a DELTA hetilap hazugságokat állított a nyilvános fórum kap-
csán, amikor bizonyos szervezési furcsaságokra mutatott rá.
Írásunkban jeleztük, hogy a vita másik érintettje, Simon Zsolt
semmilyen értesítést nem kapott, az időpontválasztás kapcsán
pedig ő maga jelezte kifogásait. Az iskola vezetése ugyancsak
szokatlan módon lett bevonva. Ahelyett, hogy az igazunkat haj-
togatnánk, megjegyezzük, hogy az iskola igazgatója a nyilvános
fórumon is elmondta, hogy pontosan az történt, amit a DELTA he-
tilap megírt. Történtek korábbi egyeztetések, azonban a fórum
helyszínéről és pontos időpontjáról az igazgató véletlenszerűen
a szülőktől és a városi honlapról értesült. Az igazgató kijelentése -
it Novák Tamás a fórumon nem is cáfolta.

Két nappal később, az önkormányzati ülésen újra napirendre
került a téma. Akkor Novák Tamásnak már egészen más kifo-
gásai voltak. Érdekes módon Novák Tamás egészen más hang-
nemben fogalmaz, amennyiben az érintettek nincsenek jelen, így
volt ez most is. Az iskola igazgatóját kritizálta az alpolgármes-
ter, mivel szerinte neki kellett volna aktívabbnak lenni a szerve-
zésben és nem várni a hivatalra. Utána a DELTA főszerkesztő-
jét, azaz engem énekelt meg Novák, mondván az ominózus
írásban a hetilap külön megkérdezhette volna a városi hivatal ál-
láspontját, ami szerinte az újságírói etika alapkérdése. Itt már szó
nem volt arról, hogy az állítás nem fedi a valóságot.

Őszinte örömmel halljuk, hogy a városi hivatal a közlemé-
nyeken kívül is kész kommunikálni, mivel több esetben ezzel si-
kertelenül próbálkoztunk. Számos esetet tudunk dokumentálni,
amikor szívesen hallottuk volna a hivatal álláspontját, véleményét
vagy válaszát, azonban süket fülekre találtunk. Sarkosan fogal-
mazva, csak arra válaszolnak, amihez éppen kedvük van. Pe-
dig a városi hivatal jobb kommunikációt ígért, ennek reményé-
ben alkalmazták Novák Tamás vejét, Králik Róbertet is szóvi-
vőnek, hogy a lakosok átláthatóbban követhessék az esemé-
nyeket. Van olyan, aki úgy érzi, hogy ez sikerült? Például több-
ször hangzott el ígéret, hogy a város elszámol az első év
munkájával, azonban erre a mai napig nem került sor.

Novák Tamás kedveli a nagy kijelentéseket, de mi ragasz-
kodnánk, mint mindig, a tényekhez. A fenti kijelentések kapcsán
a hanganyagokhoz, és más esetben is a konkrétumokhoz. A té-
nyek persze néha csípősek, ezért az alpolgármester úr csapko-
dása néha érthető, de nem hiteles. A DELTA tényekkel mutatott
rá az SNS közeli ügyvédi iroda körüli furcsaságokra, ahol nem
csupán a pártvonallal volt gond, hanem a szerződés nyilvános-
ságra hozásával és két számla kifizetésének a módjával is. Bí-
rósággal fenyegetőzött a város, amiből persze nem lett semmi.

A közbeszerzések terén tényekkel mutattunk rá, hogy milyen
„eredményességgel“ dolgozik a város, és bizony a számok itt is
érthetően fájnak. Persze a lakosoknak is fáj, hiszen közpén-
zekből zajlik mindez. Lajstromba lehet venni – rá is mutattunk
többre – azokat a testületi határozatokat, amelyekre a mostani
városvezetés fittyet hányt. Ilyen volt paradox módon még a
Munka Utcai Alapiskola tornatermének felújítása is, aminek elő-
készítését határozat írta elő, azonban a városi tanács ülésére ez
nem készült el. A képviselők heves tiltakozásának eredménye,
hogy az ülésen aztán már elfogadásra kerülhetett a javaslat. 

De a városvezetést arra kérnénk, hogy valóban tegyen pontot
a Munka utcai felújítás végére. Ha Novák Tamás biztos abban,
hogy hibátlanul dolgoztak és mindent megtettek, akkor adja bí-
róságra a minisztériumot. Még ha el is húzódik az ügy, de bizto-
sak lehetünk abban, hogy az állítása nemcsak a laikus szülők, de
a közbeszerzés szakértői előtt is megállja a helyét. És akkor akár
még meg is kaphatja a pénzt az iskola. Tehát lássuk a medvét!

És a kommunikációs furcsaságokról még csupán annyit, hogy
sokatmondó volt a városvezetés hozzáállása a városi rendőr-
parancsnok leváltásához is. Nos, nem azért, mert elégedettek
volnánk a városi rendőrség munkájával, hanem azért, mert egy
nyugdíj előtt másfél évvel álló személy az újságíróktól szerzett
tudomást arról, nemcsak hogy leváltják, de az új kiírás alapján
nem is pályázhat újra. Az emberségről és a korrekt tájékozta-
tásról ez sokat elárul. Ezt az érzést sem Novák Tamás, sem An-
ton Marek nem tudja már átélni, mivel ők már pár éve a nyug-
díjkorhatáron túl vannak, de családtagjaiknak azt kívánjuk, hogy
soha ne kerüljenek hasonló helyzetbe.

Szénássy Tímea, főszerkesztő 

Hol az igazság?

Elhunyt Oláh György
Szombaton (június 30-án) a reggeli órákban 72 éves korában váratlanul távozott az élők

sorából a komáromi Ipari Szakközépiskola nyugalmazott tanára, Oláh György. 
1940. május 10-én született Szentpéteren. 1957-ben érettségizett a komáromi magyar

gimnáziumban, majd 1961-ben a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán matematikatanári okle-
velet szerzett. Pedagógusi pályafutását Ekecsen kezdte, majd 1964-től 1970-ig a komáromi
magyar gimnázium tanára volt. 1970 és 1978 között a Nyitrai Pedagógiai Főiskola adjunk-
tusaként dolgozott. 1978-ban a Komáromi Ipari Középiskola tanára lett, ahol 2000-ig – nyug-
díjba vonulásáig – tanított.

Tanítványai kimagasló eredményeket értek el a hazai és nemzetközi versenyeken. Fo-
lyamatosan működő rendezvények, diákversenyek, nyári egyetemek, szaktáborok kezde-
ményezője és szervezője volt. 1990-ben kezdeményezője és alapítója volt a Nagy Károly
Matematikai Diáktalálkozónak, továbbá a Komáromban rendezendő, immár tizennyolca-
dik évfolyamába lépő Gidró Bonifác Matematikai és Fizikai Napoknak is. 

Emlékét megőrizzük!
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OBEC KAMENIČNÁ, č. 790, 946 01 Kameničná
Obec Kameničná podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne -
skorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Materskej školy v Kameničnej s nástupom od 1. septembra 2012.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 3 ods. 5 písmeno a) a b) zákona č.

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou Ministerstva
školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 317/2009
Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
• aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť
• znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
• aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií (word, excel, internet) 
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
• profesijný životopis
• písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon čin-

nosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového ko-

nania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
doručte do 31. júla 2012 na adresu: Obecný úrad Kameničná č. 790, 946 01 Kame-
ničná.

Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa materskej školy - neot-
várať."

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového ko-
nania oznámený písomne (najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením).
V Kameničnej, dňa 20. 06. 2012 Ing. Milan Lehocký, starosta obce
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Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

„Nem könnyű évad van
mögöttünk, még nehe-
zebb áll előttünk. A 60.
évadot a lehető legmél-
tóbb módon szeretnénk
megünnepelni” – mond -
ta a Komáromi Jókai
Színház 59. évadának vé-
gén, múlt kedden Tóth
Tibor színházigazgató.

A komáromi színészek
és a vendégművészek 153
előadást tartottak az idei
évadban. 95 előadást Ko-
máromban, 58-at pedig ki-
utazások alkalmával. A kö-
vetkező évadban növelni
szeretnék a tájelőadások
számát.

„Ebből a társulatból még
nem veszett ki a Homo Lu-
dens, a Játékos Ember. Ez
egy olyan alkotói sziget,
ahol még lehet nagyot ál-
modni. Nagyon örülnénk,
ha ezt észrevenné a
szakma, a kritika is” – tu-
datta az igazgató.

A 60. éved első bemuta-
tója Georges Feydeau:
Egy hölgy a Maximból ze-
nés vígjátéka lesz, Hamvai
Kornél átiratában, Verebes
István rendezésében, ok-
tóber 12-én, pénteken 19
órakor. December elején
kerül színre Spiró György
legújabb drámája, az Édes
otthon. A rendező: Valló
Péter. Az ünnepi évad dísz-
előadása Klaus Mann –
Ariane Mnouchkine: Me -
phisto című színműve lesz,
melyet Martin Huba rendez
majd, és a társulat összes
tagja szerepel a produkció-
ban. 2013 tavaszán mutat-
ják be Tasnádi István: Ma-
gyar zombi című tragiko-

médiáját, amit a szerző átír
egy határon túli ember, tár-
sadalom, színház körülmé-
nyeire. Az előadást Bagó
Bertalan rendezi. A 60.
évad végén mutatja be a
színház Tasnádi István –
Fenyő Miklós: Made in
Hungária című musicaljét,
Fenyő Miklós vendégsze-
replésével, Méhes László
főrendező rendezésében.
Bérletek már kaphatók.

Számos kísérőrendez-
vény színesíti majd a jubi-
leumi évadot. Terveznek ki-
állítást az alsó és felső elő-
csarnokba. Mellszobrot
kap Fellegi István, az első
színházigazgató, emlék-
táblát az első előadás sze-
replőgárdája, új Örökös Ta-
gokat avatnak. Színházi
rendszerváltók címmel

Varga Emese dramaturg írt
könyvet. Dokumentumfil-
met forgatnak a színház-
ról, színháztörténeti vetél-
kedőt szerveznek középis-
kolásoknak, szimpóziumot
rendeznek a nézők bevo-
násával, ismét tartanak
színházjárásokat.

December 21-én
Ghymes-koncert lesz a
színházban, 2013. január

4-én újévi koncertet ad az
1977-ben alakult Budapesti
Vonósok Kamarazenekar.
Tárgyalnak Presser Gábor
és Falusi Mariann közös
koncertjéről, a Budapest
Klezmer Band, a Muzsikás
együttes és az Ifjú Szivek
Táncszínház fellépéseiről.
9 színtársulat érkezik ven-
dégként. Két kassai elő-
adást is láthatnak majd a
nézők. Az ünnepi szezont
gálaműsor zárja.

A társulat Majorfalvi Bá-
lintnak szavazta meg az
idei Ferenczy Anna-díjat, if-
jabb Erdélyi Zoltánnak pe-
dig a most először kiosz-
tott, a legjobb háttérmun-
kásnak járó prémiumot. A
statisztikák alapján 99 elő-
adással Holocsy Krisztina
lett a női, Majorfalvi Bálint

pedig 110 előadással a férfi
Színészrobot-díjas.

Az évadzáró végén Tóth
Tibor igazgató a közön-
ség, a szponzorok és a
hazai magyar politikai elit
támogatását kérte a 60.
évadhoz, és bejelentette,
a nyáron megalakítják a
Szlovákiai Magyar Szín-
házi Érdekvédelmi Szer-
vezetet. Bárány János

Színes a 60. évad műsora
Évadzáró volt a Komáromi
Jókai Színházban

Majorfalvi BálintIfjabb Erdélyi Zoltán

Májusban jött létre a
KREA csoport, amely

közérdekű ügyekben kí-
ván segíteni, továbbá színt
és kreativitást szeretne
vinni a város életébe.

Elsőként a Fogadalmak
kútjával hívták fel magukra
a figyelmet. Majd az elmúlt
hetekben Kaván segített be
a csapat, ahol a kreativitá-
sukat is igyekeztek megvil-
lantani. Három szombati al-
kalommal a kultúrház mel-
letti játszótér kerítése, padjai
és néhány más része kapott
új színt. Emellett a növény-
zetet is sikerült egy kicsit
rendbe rakni.

„A kavai játszótér csinosí-
tása több szempontból is
szimbolikus volt számunkra.
Elsősorban azért, mivel sze-
rettük volna megmutatni,
hogy egy kis festék elég ah-
hoz, hogy a hétköznapok
szürke tárgyait vidámabbá
varázsoljuk. Ugyancsak
megmutattuk azt, hogy az
anyagokat újra lehet hasz-
nosítani, ezért is készültek a
virágágyak lefutott gumiab-

roncsokból”; mondta el Bo  -
schetti Adrianna, a KREA
csapat egyik mozgatórugója.
„A kavai projektnek van egy
másik szimbolikus értéke. A
Komáromhoz tartozó telepü-
lés hosszú ideig nem kapott
elég figyelmet és odafigye-
lést. A csoport ezért is tar-
totta fontosnak, hogy egy
apró lépéssel segítsen“ -
tette hozzá a csoport tagja.

Mint megtudtuk, az alap-
anyagokat támogatóktól
gyűjtötték össze, de a cso-
port tagjai is hozzájárultak a
kiadásokhoz. A fák vadhaj-
tásait és a száraz ágakat is
rendbe kapta a csoport, a
hulladék elszállításához a
városi hivatal nyújtott segít-
séget.

(b)

Kaván segített a KREA csapata

Folytatás az  1. oldalról
A Selye János Egyetem

vezetése reagálva a hírekre
sajtótájékoztatót hívott ösz-
sze, ahol Tóth János rektor
elmondta: „A szlovákiai fel-
sőoktatási intézmények
2009-ben lezajlott komplex
akkreditációja alapján a Se-
lye János Egyetem a nem
besorolt főiskolák csoport-
jába került, azaz nem az
egyetemi felsőoktatási intéz-
mények csoportjába. Ez a
tény annak is betudható,
hogy a komplex akkreditáció
minden felsőoktatási intéz-
mény hatéves időszakát tu-
dományossági kritériumok
alapján értékelte, és a Selye
János Egyetem 2008 de -
cemberében, amikor az
anyagát benyújtotta, mind-
össze 4 éves és 3 hónapos
múlttal rendelkezett. Egy
nulla pontról induló intéz-
mény négy év alatt nem ve-
heti fel a versenyt a többi 19,
hosszabb múlttal rendelkező
intézménnyel.

Az egyetem vezetése, al-
kalmazottai és hallgatói nem
találjuk méltányosnak ezt az
eljárást, mert csupán két
közszolgálati felsőoktatási
intézményt érint, és főként
minket, a legfiatalabb intéz-
ményt. Feltételezzük, hogy a

szlovák állam parlamentje és
kormánya nem azért létesí-
tette a Selye János Egyete-
met, hogy a szlovákiai 9 %-
os magyarságot szolgáló in-
tézményt majd törvényesen
4 év működése alapján át-
nevezze és alacsonyabb ka-
tegóriába sorolja. Mivel
2014-ben újra sor kerül a
szlovákiai felsőoktatási in-
tézmények komplex akkredi-
tációjára, ezért szeretnénk
Szlovákia Kormányától és
oktatási miniszterétől két-
éves türelmi időt kérni. Ha a
Selye János Egyetem 2014-
ben a komplex akkreditáció-
ban nem kerül az egyetemi
intézmények csoportjába,
akkor mi is jogosnak tartjuk
az egyetemi nevet főiskolai
névre cserélni megnevezé-
sünkben. A jelen ügyben a
héten már kértem találkozási
lehetőséget Dušan Čaplo-
vičtól, Szlovákia oktatási mi-

niszterétől, már csak a visz-
szajelzésre várok” - jelen-
tette ki az egyetem rektora.

Múlt csütörtökön a komá-
romi képviselő-testület is ki-
állt a Selye János Egyetem
mellett. A határozati javasla-
tot Andruskó Imre (Híd) ter-
jesztette a testület elé, majd
mind a jelenlévő 21 képvi-
selő megszavazta azt.

A határozatban az áll,
hogy a komáromi önkor-
mányzat teljes mértékben tá-
mogatja a Selye János
Egyetemet. Továbbá a kép-
viselő-testület felszólítja a
szlovák parlamentet és kor-
mányt, hogy őrizze meg az
egyetem megnevezést az in-
tézmény nevében. A testület
a határozatban felkéri a pol-
gármestert, hogy juttassa el
azt a parlament iskolaügyi
bizottságához, a kormányfő-
höz és az oktatási miniszter-
hez is. ssy

Nagykeszi

Május végén sikeres csontvelő átülte-
tést hajtottak végre a Nagykeszin élő

Czita Fannyn. A komoly műtéti beavat-
kozást követően kerestük meg a csalá-
dot, hogy érdeklődjünk Fannyka egész-
ségügyi állapota felől. Kérdéseinkre a
kislány édesanyja válaszolt. 

„Mivel nem egy megszokott műtétről van
szó, elég nehéz időszak áll mögöttünk“ –
mondta Angéla asszony, majd így folytatta:
„Két nappal a megérkezésünk után a kis-
lány átesett egy kisebb műtéten, amikor be-
vezették neki a centrális katétert. Pár nap
szünet után megkezdték a kemoterápiát, ami
eléggé megviselte a szervezetét, ekkortól
hányt folyamatosan 4 hétig. Május 22-én éj-
jel érkezett meg az új csontvelő, majd a meg-
felelő kezelés után május 23-án kapta meg,
ugyanúgy mint egy transzfúziót. Majd meg-
kezdődött a várakozás. Mivel a csontvelő
nagyon jó minőségű és dús sejt volt, így a
19. napon be is fogadta a szervezete. Ezzel
egy időben sajnos előjött nála egy nem várt
betegség: az új csontvelő T-lymfocitái meg-
támadták az egészséges sejtjeit, mivelhogy
idegennek ismerték fel. Most épp a máját ter-

helték meg a gyógyszerek, ezt a két problé-
mát kezelik folyamatosan. Szerencsére a
csontvelő nagyon jól működik, a vérképzése
lassacskán kezd helyreállni. Már otthon va-
gyunk, most hetente kell megfigyelésekre
járnunk, nagyon szigorú szabályok szerint
kell élnünk, és a gyógyulás is hosszadalmas
lesz, de ha utána egészséges lesz a gyer-
mekem, akkor azt mondom: Minden meg-
érte” – tájékoztatott bennünket Fanny édes-
anyja.

Közben a faluban gyűjtést rendeztek a kis-
lány számára, melynek folytán 800 euró
gyűlt össze. pint

Fannyt megműtötték

Az egyetemet átminősítenék 
főiskolává?

A téli Univerziádét asz-
talitenisz páros verseny-
ben már képviselte Karika
Éva, ötödéves tanítókép-
zős hallgató, nagyon szép
1. helyezéssel. 

A nyári versenyen 
PaedDr. Dobay Beáta tan-
székvezető kézilabdában
hat hallgatóval, kosárlab-

dában egy hallgatóval kép-
viselte egyetemünket a
nyugati régió válogatottai
között. 

Kézilabdás lányaink és
a kosárlabdacsapat is a
nagyon szép 3. helyezés-
sel tért haza.

Mgr. Slávik Éva

III. Országos Univerziádé
ASelye János Egyetem

Testnevelés Tanszéke
idén részt vett az immáron
III. alkalommal megrende-
zett nyári Országos Uni-
verziádé versenyen, me-
lyet a pozsonyi Testneve-
lési Főiskola és a Szlovák
Egyetemi Sportszövetség
szervezett.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

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

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

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

A komáromi sonocentrumot 2012. május
5-én kerestem fel éjszakai lábzsibbadás,
valamint lábgörcsök miatt. Járótávolsá-
gom kb. 100 m volt. Így egy állapotfelmé-
résen, majd 30 kezelésen vettem részt. A
kezelések után mára megszűntek pana-
szaim. A görcsök, a zsibbadás elmúlt. Já-
rástávolságom  nagyban nőtt.

Köszönet dr. Schéder Ákos főorvos  úr-
nak, valamint a kezelést végző személyzet
tagjainak szakszerű munkájukért.

Szerencse József , Dél-Komárom

Tavaly verbuválódott
össze egy olyan csa-

pat, amelynek tagjai elha-
tározták: addig nem tágí-
tanak, amíg el nem végzik
feladataikat a Komáromi
Erődrendszer északi ré-
szében. 

Az első két alkalommal fa-
lakat bontottunk, tévedés ne
essék: csak a szovjet örök-
séget semmisítettük meg. A
tavaszi alkalmak gazolással,
favágással és gyomirtással
teltek. Mindig összejött a
csapat, s mindig megtaláltak
az önzetlen segítők-szpon-
zorok is. Kialakult a „kemény
mag” - a Gyurcsis család
esetében például már a há-
roméves kislány sem marad
otthon soha, soproni baráta-
ink pedig kocsiba ülnek,
hogy egész nap Komárom-
ban, ingyen dolgozhassa-
nak! Le a kalappal!

Mindig ránk találnak a se-
gítők is. Az Acacia Team
műsorszervező iroda bizto-
sított nekünk muzsikát, a ko-
máromi Borozó borocskával
járult hozzá az első alkalmak
hideg, őszi napjaihoz, Varga

Edit pálinkafőző nagymester
pedig pálinkával indítja az
önkéntes vártakarítók nap-
ját. Minden alkalommal van
egészségügyi felügyelet, s
szinte összeforrott minden
egyes vártakarítással a zsí-
roskenyér is. Forró teát, pa-
dokat és asztalokat a Hubert
Vadászétterem biztosít, ha
szerszámra van szüksé-
günk, a FERRO 3000 vas-
kereskedést „zaklathatjuk”.
Szalai Cyntia jogász ingye-
nesen biztosította a jogi ta-
nácsadást, a CBCG pékség
pedig a kenyeret. Aggregá-
tort pedig rendszerint a Vi-
sual Design biztosít.

Az ötödik alkalmat –
amelyre június 23-án került
sor – kineveztük jubileumi-
nak! Szinte maradéktalanul
összejött a „kemény mag”,
és számos új vártakarítót is
üdvözölhettünk magunk kö-
zött. Több konténernyi gazt
sikerült feldolgozni és ösz-
szegyűjteni, a facsonkokat
pedig gyomirtóval kezeltük
le. Az „ünnepi” ebédet és a
vacsorát a KOMWASH kézi
autómosó cég biztosította. A

Lipót-kapu után balra a vár-
falat szabadítottuk meg a
gaztól, jobbra még maradt
egy kis rész a következő al-
kalomra. Régi, jó barátként
üdvözöltük egymást, beszél-
gettünk, nagyokat nevettünk,
s ahogy a soproni Horváth
Gábor barátunk mondta:
„Hamarosan már egymás
esküvőjére, s gyermekeink
keresztelőjére is eljárunk
majd, annyira jó csapattá
váltunk”. Közben persze
mindenki serényen dolgo-
zott. 

A  munka végeztével a
Duna Menti Múzeum és a
Szinnyei József Könyvtár kö-
zös épületének belső udva-
rában beszéltük át a teendő-
ket. Munka van bőven, s
szeretettel várunk minden új,
vagy régiúj tagot köreinkbe.
A legközelebbi vártakarítást

a tervek szerint július 28-án
tartjuk meg. A szükséges in-
formációkat az „Ismerd meg
a váradat” címet viselő Fa-
cebook-csoport tartalmazza
rendszerint.

Mi kitartunk addig, amíg
szükség van ránk, mert
szenvedélyünkké vált a Ko-
máromi Erőd. Tarts velünk
Te is: Kravec Magdika néni
71-évesen van mindig ve-
lünk, a hároméves Gyurcsis
Réka is ügyesen pakolgat és
dolgozik a maga módján, a
soproniak pedig azért utaz -
nak, hogy segíthessenek.
Tessék példát venni! Szere-
tettel várjuk azok jelentkezé-
sét is, akik támogatnák kez-
deményezésünket!

Én a magam nevében
mindenkinek nagyon köszö-
nöm a fáradozást!

Kiss Réka, szervező

A komáromi vártakarítás története,
múltja és jelene Komárom

Már évről évre ha-
gyományosan a

VMK-ban tartja ün-
nepi tanévzáró mű-
sorát a komáromi Jó-
kai Mór Alapiskola.
Idén június 21-én telt
meg erre az alka-
lomra a VMK szín-
házterme. 

A műsorszámok alatt
betekintést nyerhettek a
nézők az iskolában fo-
lyó sokoldalú tevékeny-
ségekbe. Vörös Mária,
az iskola igazgatónőjé-
nek köszöntő szavai
után elkezdődött a
másfél órás műsor. Elő-
ször Tóth Angelika vil-
lantotta meg énekes tu-
dását, majd a gimnasz-
tikai szakkör ügyes lá-
nyai tartottak bemuta-
tót. Ezután az I.B
osztályosok adták elő a
népszerű Iciri-piciri
című mesét, dallal, ze-
nével és egy kis tánccal
fűszerezve. A további-
akban a kilencedikes,
végzős diákok műsorát

tapsolhatta meg a kö-
zönség, akik dalban és
versben köszöntötték
szüleiket, és így bú-
csúztak az alapiskolá-
tól. A III. C osztály tán-
cos koreográfiája, La-
katos Lili buzogánygya-
korlata, Panyi Orsolya
prózamondása, és a
legkisebbek néptánca
még jobban emelte a
ünnepi műsor hangula-
tát. Élményszámba
ment Lévay Barbara
Graham stílusban elő-
adott táncbetétje. Őt kö-
vette Jókai Máté Tibor

szellemes, szókimondó
fellépése, majd ezután
a Disco girls and Arnold
vette át a színpadteret.
A drámaszakkör tagjai
is kitettek magukért, vi-
dám, hangulatos iro-
dalmi összeállításuk a
vakációról szólt. 

A Jókai Mór Alapis-
kolában évek óta ha-
gyomány, hogy az ün-
nepi műsort a búcsúzó
kilencedikesek zárják,
hagyományos táncunk-
kal, a palotással.

Kép és szöveg:
-pint-

Jókaisok ünnepi tanévzárója

Rövid időn belül
már a második

tanévzáró ünnep-
ségre került sor a ko-
máromi VMK épületé-
ben. Ezúttal a komá-
romi Eötvös Utcai
Alapiskola tartotta itt
a tanévzáróját.

Az iskolában mű-
ködő Nagyok kórusa
indította az eseményt,
majd az ünnepélyes
megnyitó következett,
melyben Csintalan
Zsuzsanna, az iskola
igazgatónője üdvözölte

a vendégeket. A foly-
tatásban az elismert
pedagógusok kitünte-
téseket vehettek át.
Többek között Mgr. Je-
lenka Éva, aki idén el-
nyerte a Hűséggyűrűt,
valamint Mgr. Bocz Ka-
talin, aki az elsőízben
alakított Eötvös-díjat
kapta. Több pedagó-
gusnak köszönőlevelet
és emlékplakettet nyúj-
tottak át. Utána az első
osztályos Jelen Jáz-
min mutatta meg kivé-
teles tehetségét. A
műsor hátralevő ré-

szében színpadra lé-
pett még a Kicsinyek
kórusa, Modróczky
Mercedesz, a Nulladik
osztály és a RMP, a
Tengeri party, a Teker-
gők bábcsoport, Me-
lecsky Kristóf, a Ta-
risznyás néptánccso-
port, és még sokan
mások. 

A műsor végén az el-
sősök és a kilencedike-
sek közös tánca, a pa-
lotás zárta a tanévzáró
ünnepséget.

Kép és szöveg:
-pint-

Az Eötvös Utcai Alapiskola is ünnepelt

Komárom

Hagyományteremtés az óvodában

Elindult a Thermal Expressz
Szeptember végéig városnéző kisvonat közlekedik Nagymegyeren. 
A Thermal Expressz-re keresztelt kisvonat egy nyitrai vállalkozó tulajdona, ő

is üzemelteti a szerelvényen található reklámfelületek, illetve a jegyek eladásá-
ból. Így valójában a városnak egy centjébe se került ez a turisztikai látványos-
ság. A vasútállomástól 9.13-kor és 11.13-kor indul a kisvonat a mintegy két és fél
kilométerre lévő fürdő felé, a buszpályaudvartól pedig 11.25-kor. A délután a vá-
rosnézésé, a szerelvény 13, 14 és 15 órakor indul a fürdőtől negyvenperces vá-
rosnéző körútra. Majd a termálfürdőtől induló kisvonat 16.30-kor és 18.30-kor a
vasútállomásra szállítja az érdeklődőket, szombatonként pedig 7.45-kor indul a
buszpályaudvarra, 8.30-kor a vasútállomásra. A menetrendet összeállító hévíz-
fürdő vezetése gondolt azokra a turistákra is, akik a reggeli órákban a nagyobb
üzletláncok helyi boltjaiban bevásárlásra szeretnék a kisvonatot kihasználni, ezt
7 és 9 óra között tehetik meg. Egyébként a Thermal Expressz-re szóló jegy egy
euróba kerül. Kovács Zoltán

A komáromi Ferences Barátok Utcai Óvodában fontos, hogy a népi kultú rából
minél többet továbbadjanak a gyermekeknek. Május 26-án pünkösdkor színes
programmal készültek: kézműves foglalkozással, bográcsgulyás főzéssel, sok
tánccal és zenével. Múlt héten pénteken újabb ünnepi programmal folytatódott
a pünkösdkor elkezdett hagyomány, amikor a ballagó ovisok egy szál virágot
helyeztek el a Klapka-szobornál, így búcsúztak el az óvodától, a városköz-
ponttól és a Klapka tértől. Ám az óvodától nemcsak a ballagó gyerekek bú-
csúztak, hanem Fekete Mária óvónő is, aki nyugdíjba vonul. -ga-

Megnyitotta nyári idényét 
a Wellness Hotel Patince****
Múlt hétvégén egy nagyszabású szezonnyitó partyt rendeztek a

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

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

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

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

Kolozsnéma

Lakszakállas

Olvasói levél Egy nap, amikor a problémák
háttérbe szorulnak

... 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
Minden korosztályt felölelő

falunapi rendezvényt tar-
tottak Lakszakállason. A szer-
vezők évről évre bővülő mű-
sorkínálattal igyekeznek a
helybeliek és a vendégek ked-
vében járni. 

A reggeli órákban kezdődött
eseménydús egész napos prog-
ram minden igény kielégített. Aki
ezen a napon a falunapi forga-
tagba csöppent, az kapkodhatta
a fejét a sok-sok esemény lát-
tán. Már kora délelőtt a futball-
pályán a kölyökkupa mérkőzései
zajlottak, majd az igazi falunapi
vigadalom ebéd után vette kez-
detét az óvoda udvarán „Ját-
szatLAK“ jelszó alatt. Fakörhin-
ták, fajátékok, légvár, trambulin
és óriáscsúszda kínálta magát a
kikapcsolódásra. Közben állatsi-
mogató, lovaglási lehetőség, lo-
vas hintózás, agyagozás, koron-
gozás, valamint aratási koszorú-
kötés, továbbá szalmadíszek,
   -ékszerek készítése tették még
színesebbé, emlékezetessé a
laki falunapot. 

Egy órakor „MegcsodálLAk”
címmel kontrasztkiállítást tekint-
hettek meg az érdeklődők a kul-
túrházban. A továbbiakban egy
nagyszabású kultúrműsor a helyi
szabadtéri színpadon kínálta a
szórakozást. A közel 20 csopor-
tot felvonultató több órás prog-
ram keretén belül felléptek a he-
lyi óvodások és alapiskolások
moderntánccsoportjai, a szilasi
Szilfácska néptánccsoport, a ne-
mesócsai Katicák és a helyi Csi-
nibabák mazsorettcsoportok, a
tanyi Happy Dance moderntánc-
csoport, a gelléri Amazons női
kortalan tánccsoport, a Jácint
népdalkör, az ekecsi-apácasza-
kállasi népdalkör, Magyaror-
szágról a pusztavámi német
nemzetiségi énekkar, a zalaer-
dődi moderntánccsoport, a TAT
Társulat énekesei, és a helyi Va-
LAKik tánccsoport. 

Az egész nap folyamán színes
programokkal találkozhattak
azok,  akik vették a fáradságot,
és eljöttek a nyugati régió egyik
legnagyobb falunapjára. 

Kép és szöveg: -pint-

Arekkenő hőségben talán kevesebben vettek részt a várt-
nál a falunapi rendezvények délelőtti és kora délutáni

műsorain. Ennek ellenére, a hangulat semmivel nem volt
rosszabb, mint az előző években, főleg a gyerkőcök voltak
elemükben, hiszen sok mindent meg akartak mutatni szü-
leiknek, amit az oviban és iskolában tanultak. Az ügyességi
versenyeken és a kis tűzoltó-palánták versenyében az oda-
adás és a sportszerűség dominált. Különösen a perbetei já-
rási versenyen bronzérmet szerző diák tűzoltócsapat tagjai
arattak nagy sikert.

A kultúrműsort Ekel Község művészei, az országos szinten is
ismert Kiss Lajos népdalénekes és Nagy Gábor versmondó in-
dították, majd a Győri Nemzeti Színház előadóművészei, Tóth
Éva és Leblanc  Győző szórakoztatták egy órán át a nagyérde-
műt. A Hetényi János Alapiskola és Óvoda növendékeinek elő-
adására aztán már szépen megszaporodott a nézőszám. Érthető,
hiszen a település büszkeségeire nem csak a szülők és nagy-
szülők kíváncsiak, de szinte valamennyi polgára a községnek.
Közben, a hazaiak nagy örömére, megérkezett a testvéri Tárkány
Község delegációja. 

Amikor megkezdődött az Erős emberek versenye, már a szoká-
sos tömeg tolongott a sportközpontban felállított sátrak alatt. Min-
den kétséget kizáróan megállapítható, hogy ez a műsorszám
vonzza a legnagyobb közönséget Ekelen, persze, ennek előzmé-
nye az, hogy a helyi „izomemberek“ nemcsak országos, de nem-
zetközi szinten is a legelismertebbek közé tartoznak. 

A foci sem maradhatott el ezen a délutánon. A hazai, most már
Régióbajnokságban szereplő zöldek, a friss járási bajnokkal, a
szomszédos Csallóközranyossal mérkőztek meg. Az esti prog-
ramot egyórás „Kefír-minikoncert“ vezette fel, majd a neves ekeli
zenész, Szuri Gábor kiváló zenéjének köszönhetően, megkez-
dődhetett a szokásos utcabál.

-böröczky-, a szerző felvételei

Ekel

VonóhorgoK - SzAKSzErű SzErEléS
UtÁnfUtóK - SzErVIz éS KölCSönzéS

Tel.: 0��/7720 07�, mobil: 0907 7�0 0��
Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.�0 - 12.00,  12.�0 - 1�.00

Egyházmegyei Nőszövetségi konferencia 

Kellemes és meghitt esemény színhelye
volt a kolozsnémai nyugdíjasotthon

panzió része, annak kapcsán, hogy 2002-
ben Kolozsnéma község igazgatása alá
került az intézmény.

Az idén egy baráti találkozóval ünnepelték
meg a községhez tartozás 10. évfordulóját. A
rendezvényen Ing. Szalay Rozália, a falu pol-
gármestere és Ing. Pint Tibor, a nyugdíjasott-
hon igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket,
majd beszámoltak az idősek intézményében
eltelt 10 év eseményeiről, változásairól, ered-
ményeiről. A polgármesternő beszámolójá-
ban többek között kiemelte a személyzet ál-
dozatos, odadó munkáját, azt az összhan-
got, amely nagyon fontos az idős emberek
gondozását illetően.

Az otthonban levők egy kis kultúrműsorral is
kedveskedtek.

Kép és szöveg: -nt-

Véradás Nemesócsán
AMóra Ferenc napok tiszteletére a nemesócsai Vöröske-

reszt szervezetének vezetősége és a komáromi transz-
fúziós állomás nővérei, valamint Kuzla Oleg doktor úr segít-
ségével véradást szerveztek. A rossz idő ellenére véradóink
közül tizenketten adtak vért, de volt közöttük 63-szoros vér-
adó is. A véradást kézimunka-kiállítással tettük színesebbé,
melyet a helyi alapiskola diákjai is megtekintettek. Köszöne-
tünket fejezzük ki véradóinknak, mert áldozatkészek és a se-
gítségükre mindig lehet számítani a bajban.

Horváth Júlia véradói referens

Ünnepeltek a nyugdíjasotthonban

Újabb látványosság díszíti Megyercs főte-
rét. A Mikulás, a Napsugár-bébi, a ma-

dárijesztő és a húsvéti nyúl után most nyáron
egy kicsit nosztalgiáztak a megyercsiek. Tud-
valevő, hogy már több éve nem működik a
Komáromot-Gútával összekötő vasútvonal,
így ennek apropójaként megmintázták a me-

gyercsi expressz hű mását, mely mint utólag
kiderült, igen eredetire sikerült. A több szal-
mabálából készült „vonatszerelvény” egy ré-
góta összeszokott team munkája. Az ötlet-
gazda ebben az esetben is Kürthy Helena
volt. A főtéren helyet foglaló megyercsi ex-
pressz sok látogatót vonz. -pint-

AKomáromi Reformá-
tus Egyházmegye Nő-

szövetségének a szerve-
zésében a házasság téma-
körében konferenciára ke-
rült sor Bátorkeszin a re-
formátus templomban, ill.
a Fireszke-központban.

A találkozón 14 gyüleke-
zet 68 képviselője vett részt:
Bátorkeszi (14), Búcs (5),
Dunamocs (6), Dunaradvány
(3), Hetény (5), Kamocsa
(3), Kisújfalu (5), Komárom
(3), Marcelháza (3), Martos
(6), Nagykeszi (3), Párkány
(2), Perbete (5) és Sóksze-
lőce (5). A konferencia Dé-
kány Gizella egyházmegyei
nőszövetségi elnök megnyi-
tójával vette kezdetét. Az
áhitatot követően Dr. Czinke
Tímea bátorkeszi lelkipász-
tor és Ing. Dobai Sándor es-

peres köszöntötte az egybe-
gyülteket. 

A konferencia előadói
ThDr. Szénási Lilla és ThDr.
Szénási Szilárd martos-íme-
lyi lelkipásztorok voltak. Szó
volt többek között a kereszt-
yén házasság alapjáról, a nő
és a férfi igényeiről a házas-
ságban, a nő helyéről és

szerepéről a családban, a
gyülekezetben.

Az előadásokat követően
a közös éneklés után a talál-
kozó a Fireszke Gyermek-,
Ifjúsági és Konferenciaköz-
pontban folytatódott szere-
tetvendégség és kötetlen be-
szélgetések formájában.

(miriák)
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Karva

Ógyalla - Bagota

Szentpéter

Bajcs
Olvasói levél

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A lEgJoBB Áron!

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

• építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Az apák napja a 20. század elejétől a vi-
lág számos országában az anyák

napjához hasonlóan elterjedt ünnepnap,
amelyet június harmadik vasárnapján tar-
tanak.

A városban működő óvodák vezetői ösz-
szefogtak, és az idei apák napi rendezvény
helyszínéül a Bagota városrészben lévő Má-
csik-farmot választották. Az óvónénik külön-
böző ügyességi játékokkal gazdagították a
rendezvényt. Amíg a gyerekek versenyez-
tek, addig az apukák főzték a gulyást. A jóí-
zűen elfogyasztott étel után a rendezvény a
versenyek kiértékelésével és zumbával ért
véget.

Az egyre népszerűbb kezdeményezés tel-
jes sikert aratott, hiszen majdnem minden
gyermek és apuka képviseltette magát. Az
már szinte teljesen biztos, hogy ez a nap
hagyományteremtő lesz, mert jövőre újra
megszervezik az apák napját. (miriák)

Az önkormányzat mellett mű-
ködő kulturális bizottság

ebben az évben is megrendezte
a kerek házassági évfordulók
közös megünneplését. Baán
Szabó Ilonának, a kulturális bi-
zottság elnökének köszönhe-
tően a kultúrház nagyterme egy
napra ismét igazi falusi lako-
dalmi helyszínné vált. A feldí-
szített helyiségben a lábatlani
Balla Albert vőfély vezetésével
vonultak be a kerek házassági
évfordulókat ünneplők.

Szádvári Szilvia az anyaköny-
vezető szerepében bemutatta a
megjelent párokat a falu polgár-
mesterének, Duka Gábornak.
Czinger Ivetta és Zoltán 5 éve, Vi-
rágh Ilona és Róbert 15 éve, Vö-
rös Zsuzsanna és Tihamér 15
éve, Szurdi Ilona és Károly 40 éve
házasodtak össze. 

„Életünk legnagyobb törekvése
a boldogság keresése, ez a való-
ságos cél, melynek érdekében ha-
tározott lépéseket teszünk. Kö-
szönet nektek, hiszen a mai na-

pon, általatok átéljük a boldogság
mámorító érzését, szüleitekkel,
barátaitokkal, vendégeitekkel
együtt. Ezek az ünnepi, misztikus
percek az életörömöt, a derűt su-
gározzák felénk, mindannyiunkba,
akik itt osztozunk örömötökben.
Az élet legnagyobb boldogsága,
ha, tudjuk, hogy szeretnek azért
amilyenek vagyunk, vagy még
pontosabban szeretnek annak el-
lenére, amilyenek vagyunk. Mi
most Veletek vagyunk e jeles na-
pon. Örömmel tölti el a szívünket,
hogy együtt, még mindig egység-

ben töltitek el a napjaitokat” –
mondta ünnepi köszöntőjében a
polgármester. 

Ezt követően az ünnepeltek be-
írták nevüket a falu krónikájába,
majd oklevélben és tárgyi aján-
dékban részesültek. Az ünnepel-
teket kultúrműsorral köszöntötték:
Kálazi Szilvia, Virágh Cyntia, Sán-
dor Lajos, Sándor Eszter és Vörös
Boglárka. Az ünnepség tovább a
vőfély forgatókönyve alapján foly-
tatódott.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Suliolimpia a Komáromi Munka Utcai  Alapiskolában Anyolcadik falunapi ünnepségre a község első írásos
említésének 700 éves évfordulója jegyében került sor.

A jubileumi év legmeghatározóbb eseménye szombaton
sportnappal vette kezdetét. Majd a vasárnap a Keresztelő
Szent János katolikus templomban ünnepi szentmisével in-
dult, ahol Václav Ďurčo ógyallai dékán celebrálta a misét.

A délutáni programban Virág Oto polgármester nyitotta
meg az idei falunapi ünnepséget. Az évfordulóra a község
egy könyvet is megjelentetett. Ez a könyv a falunak és őse-
inek múltjáról szól, mégis a jövő hangját érezni benne,
mert a múlt megismerése a jelen és a jövendő építését
szolgálja.

A kultúrműsorban felléptek a helyi alapiskola és óvoda
tanulói, a Žibrita tánccsoport, Goda Marika előadómű-
vész, a sztárvendégek - Balázs Klári és Korda György, va-
lamint Vitaloš Stano humorista, énekes. A nap folyamán
veterán autó-, hajó-, repülőmodell- és kézimunka-kiállí-
tásra is sor került. (miriák), a szerző felvételei

Már hagyományosan gazdag
és sokrétű program várta

mindazokat, akik ellátogattak az
Ímelyi Napok idei rendezvényére. 

Pénteken a három testvértelepülés
(Héreg, Nemesszalók, Beléd) küldött-
ségét fogadták. Az alapiskolában gyer-
mekfoci tornával, tűzoltók és íjászok
bemutatójával, az óvodában közös já-
tékkal kezdődött az ünnepség.

Szombat délelőtt két rendkívül
nagy érdeklődésnek örvendő kiállítás

megnyitójára került sor. Az ímelyi
Kisállattenyésztők a szervezet klub-
jában, az ógyallai Klotton család kak-
tuszai pedig az öreg óvodában kap-
tak helyet. Délután a Blaskovics Jó-
zsef téren felállított sátorban gazdag
kultúrműsor szórakoztatta a szép
számú közönséget. A műsorban fel-
léptek a helyi alapiskola és óvoda
gyermekei, a helyi és a naszvadi
Csemadok hagyományőrző cso-
portja, az ímelyi nyugdíjasklub ének-
kara, a héregi, nemesszalóki és be-

lédi folklóregyüttesek, a héregi has-
táncosok, az érsekújvári Operett
Kvintett. A szombati napot falubál
zárta. 

Vasárnap ünnepi szentmisével in-
dult a nap, majd 10 órától kezdetét
vette a kakaspörkölt főzőverseny és
a különböző korosztályos labdarúgó-
mérkőzések a futballpályán. A mér-
kőzések szünetében kutyakiképző
klub tartott bemutatót, majd kiérté-
kelték a főzőversenyt. 

Az ünnepség befejezésére is a
Blaskovics József téren felállított sá-
torban került sor, ahol a Gilotin rock-
együttes és az Irigy Hónaljmirigy szó-
rakoztatta a nézőket. (miriák)

A szerző felvételei

Afalunap hetében sokan dolgoz-
tak a sportpályán és környé-

kén, hogy méltó körülményeket te-
remtsenek az ünneplőknek. Az idő-
járás is kegyeibe fogadta a falunapi
ünnepséget, így semmi akadálya
nem volt annak, hogy Jobbágy Jó-
zsef polgármester üdvözölje a Her-
nádról érkező vendégeket és a falu
lakosságát. Beszédében elmondta:
polgármesterként a testülettel és a
szentpéteri lokálpatriótákkal min-
dig arra törekedtek, hogy a köz-
séghez kötődő embereket össze-
kovácsolják és egy kellemes han-
gulatú falunap keretében vendégül
lássák. Ennek óriási jelentősége
van a falu fejlődése szempontjából,
hiszen aki fontosnak tartja egykori
szülőhelyét, az valamilyen formá-
ban tesz is érte.

Ezt követően menetrendszerűen
érkeztek a fellépők a szabadtéri
színpadra: az Őszirózsa hagyo -
mány  őrző csoport és a citerások, a
Cairó együttes, a Szlovák és Magyar
Tannyelvű Alapiskola tanulói és óvo-
dásai, Rigó Mónika énekesnő, a
Konvalinka hagyományőrző csoport
és a hernádi Búzavirág hagyo -
mányőrzők,  valamint Kamocsai
Szabó Árpád nótaénekes.

Közben a futballpályán ifjúsági, fel-
nőtt és öregfiúk labdarúgó-mérkőzé-
sekre került sor. A gyermekek külön-
böző szórakoztatása mellett, a Szent
Orbán Borosgazdák Társulás tagjai-
nak borkóstolója is nagymértékben
hozzájárult az idei falunapi ünnepség
sikeréhez.

(miriák)
A szerző felvételei

Coffe UP Slovakia s.r.o., 
0915 744 019, 0911 740 019, 
e-mail: coffeup@stonline.sk

A DEltA szerkesztői is ezt fogyasztják

Lakodalom volt a kultúrházban

Gyorsabban, erősebben, maga-
sabbra – hangzott el az olimpiai

játékok jelmondata június 22-én, pén-
teken reggel az iskola sportpályáján.

Nyolc számban mérhették össze ere-
jüket játékos formában az alsó tagozatos
diákok: akadálypálya, rövid távú futás, ki-
tartó futás, távolugrás, dobás, kitartó ug-
rókötelezés, kidobó és foci.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk,
így mindenki a legjobb formáját mutat-
hatta meg. Az egész délelőtt zajló ver-
seny jó szórakozást biztosított mindenki
számára. A közös játék öröme, a kö-
zelgő olimpia szelleme és a sportszerű-
ség jegyében telt ez a nap. Sidó Éva

Apák napja

700 éves a község

Irigy Hónaljmirigy 
az Ímelyi Napokon

Elsődleges cél az emberek összekovácsolása
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Első fotóm

Stojka Silvester
Gúta

(3600/50)

Smolíková Lea
Ekel

(3600/51)

Lévaiová Jázmin
Gúta

(2800/46)
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ÚJSZüLÖTTEK:
Bese Erik (Őrsújfalu); Kurina Július (Izsa); Ravaszová Jes-
sica (Gúta); Fatona Ricardó Márió (Nagymegyer); Mogyo-
rósi Beatrix (Bátorkeszi); Smolíková Lea (Ekel); Stojka Sil-
vester (Érsekújvár); Susik Katalin (Komárom); Molnár Ta-
más (Komárom); Lévaiová Jázmin (Gúta); Lelkes Balázs
(Komárom); Zuberník Zsolt (Csallóközaranyos)

ELHUNyTAK:
Bilkó Ladislav (75) Szentpéter; Inczédy Tibor (89) Komá-
rom; Daniš Jozef (55) Dunaradvány; Mgr. Bareian Ján (66)
Szentpéter

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szeles Tomáš (Komárom) és Pasztoreková Monika (Lak-
szakállas); Pilcz Tomáš és Rigóová Žaneta (Komárom); Ko-
vács Gergő és Paálová Réka (Komárom)

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

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Szomorú szívvel emlékezünk június 28-án,

halálának 1. évfordulóján 

Beke Istvánra Komáromban, 
aki 61 éves korában váratlanul távozott

szerettei köréből. Emlékét örökké őrző gyermekei Veronika és
Barnabás családjukkal.

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.

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

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.

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

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

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

Július 1-jén ünnepelte 
2. születésnapját 

Hrabos Lara 
és 8.születésnapját 

Hrabos Krisztián 
Karván. 

E szép ünnep alkalmából
köszöntik őket szüleik, 

nagyszüleik, keresztszüleik 
és a dédi.

• Készpénzre van szüksége?
Hívjon bizalommal! Kölcsönök
dolgozóknak, nyugdíjasoknak.
Komárom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.
• Eladó 13-áras beépíthető te-
lek a Virti tó partján (villany, víz).
Közvetlen a vízparton. Tel.: 0905
700 259.
• Prijmem do pracovného po-
meru mladého ambiciózneho
stolára. Tel.: 0905 305 978.
• 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.
• Gyorskölcsön 24 órán belül,
kereseti kimutatás nélkül, eg-
zekúció és adóságok kifize-
tése. Tel.: 0918 834 493.
• Családi ház eladó Nemesó-
csán. Tel.: 0915 344 849.
• Óvónő gyakorlattal gyereket
vállal. Opatrím dieťa. Tel.: 0907
487 695.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905 606
252.
• Predám Š. Favorit, r.v. 92, EK,
STK, taž zar. Tel.: 0915 107 674.
• Eladó búza és árpa, ára 1,40
€/mázsa. Tel.: 035/7781 378.
• Rýchle pôžičky – Gyors hitelek.
Hypotéky, úvery – Jelzáloghite-
lek, kölcsönök. Tel.: 0907 768
646.
• Eladó búza és árpa, mázsája
1,40 euró. Tel.: 035/77 81 378.
• Hľadám učiteľku rušťiny. Tel.:
0907 398 399.
• Eladók leanderok nagy válasz-
tékban és Calex DElux 120 l-es
hűtőszekrény. Tel.: 0918 860 869.
• Új 1100 l-es antikór kád csap-
pal eladó. Tel.: 0911 705 087.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Dunaradványon a Kikötő
vendéglő épülete bármilyen
célra kiadó. Érdeklődni lehet a
0905 395 633-as telefonszá-
mon.
• Hľadám vyučenú cukrárku, ne-
fajčiarku do novootvorenej cuk-
rárne v Iži. Tel.: 0918 532 507.
• Kitanult nem dohányzó cuk-
rásznőt keresek az újonnan
megnyílt cukrászdába Izsán.
Tel.: 0918 532 507.
• Kölcsönök már évi 1,69% ka-
mattól. Tel.: 0915 740 148.
• Bérbe vennék kisebb-na-
gyobb területű szántóföldet
mezőgazdasági termelés cél-
jából a lakszakállasi, bogyai,
tanyi, nemesócsai, nagyme-
gyeri, ekecsi és csicsói ka-
taszterben. Kontakt: Agroreal
Veľký Meder, 0905 348 615.
•Nyaraljon Badacsonyban. Tel.:
0036 30 5602 754.
• Eladó minőségi házi fehér- és
vörösbor. Tel.: 0908 833 457.
• Családi ház eladó Martoson.
Tel.: 0915 125 594.
• Komplett kutyakozmetika Gú-
tán, új szalon! Profi ellátás: 0908
125 930.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.: 0905
793 176.

• Eladó térkő, járdaszegély, be-
tonkalapok, betonoszlopok. Tel.:
0908 042 655.
• Eladó Gútán 3-szobás családi
ház, lábbal hajtós varrógép. Tel.:
0918 432 592.
• Eladó Scholze pianínó. Ven-
nék építkezési telket, kertet Gú-
tán. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó 50 l-es hűtő alig hasz-
nált,  árban megegyezünk. Tel.:
035/7778724.
• Eladó régebbi felnőtt kerékpár
és gyermek kerékpár (5-8 év),
automata mosógép. Tel.: 0908
589 398.

• Emeletes családi ház Keszeg-
falván kedvezményes áron el-
adó. Tel.: 0905 793 176.
• Eladó 4-szobás átépített lakás
a Gazda utcán. Tel.: 0905 230
373.
• Eladó 8 áras közművesített te-
lek Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
•  Kiadó bútorozott szoba családi
házban, valamint garzon. Tel.:
0918 497 016.
• Eladó gyermek kisautó, ta-
licska, hinta, sátor, 3-kerekű kis-
bicikli. Tel.: 0908 589 398.
• Gútán hosszútávra kiadó la-
kás diákok részére is, 5 szoba.
Tel.: 0905 918 388.
• Eladó Philips ionos 220 W sa-
londry control profi hajszárító.
Tel.: 0908 704 099.
• Érdekes munka – Avon –, elő-
relépési lehetőség. Tel.: 0908
704 099.
• Eladó 2 db tollpaplan brokát
bevonattal. Tel.: 0910 535 911.
• Non-stop sťahovanie + likvidá-
cia nábytku zdarma. Tel.: 0944
196 085.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás - minőség kedvező áron.
Tel.: 0905 720 296.
• Pedikűr-manikűr a Vásárcsar-
nokban 1. emelet, 135-ös ajtó.
Tel.: 0915 470 806.
• Oriflame termékek megrende-
lése egyenesen a katalógusból.
Tel.: 0919 317 812, KN.
• Szobafestés, glettelés, kisebb
kőművesmunkák, javítások. Tel.:
0944 173 609.
• Esőcsatornák szerelése + vil-
lanyszerelés. Tel.: 0907 561 231.
• Predám 2-izbový prerobený
byt na I. posch., II sídl. Info: 0915
588 757.

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

Értesítés!
A Marcelházi Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola
igazgatósága értesíti a
Tisztelt Szülőket, hogy a
2012/13-as tanévben ér-
deklődés esetén sportosz-
tályt nyit az 5. évfolyamba
lépő diákok részére. To-
vábbi információ a 0905
691 637 telefonszámon.

Nyári akció! Júliusban az
akkreditált ápolói tanfo-
lyam Komáromban csak
150 €! Érdeklődni lehet:
0910 149 954.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

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

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

• 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.

NON-StOp priVát

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

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

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

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

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

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

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“
Június 20-án ünnepelte 7. születésnapját  
Benkóczki Vanessa 

Vágfüzesen. 
Nagyon sok szeretettel 
köszöntik őt: anya, apa, 
testvére Péter, nagyszülei, 
keresztszülei, dédik és 
az egész rokonság.

„Bíztunk az életben, a gyógyulásban,
De ha már abban nem, akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél,
S engem szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél,
De egy nyári napon életed véget ért, 
Bánatod rám hagyva örökre elmentél.”

Fájó szívvel emlékezem július 2-án,
halálának 1. évfordulóján 

Borka Lászlóra Komáromban.

Emléked örökké őrző feleséged Jutka.

Július 6-án 1 éves Csődör Márk,
július 6-án ünnepli névnapját 

Nagy Patrícia.
Június 27-én ünnepelte névnapját,

július 5-én 32. születésnapját 

Boldoghy László, valamint édesapja

id. Boldoghy László névnapját.
E szép ünnepek alkalmából szívből gratulálnak a
Boldoghy, a Nagy, a Csődör család, valamint az
egész rokonság.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk július 2-án, 
halálának 3. évfordulóján  

Farkas Ilonára 
szül. Kovačik 

Hetényen.

Férje Józsi, gyermekei Márti és Józsi, unokái.

Július 6-án ünnepli 1. születésnapját 

Fišter Zalán Szentpéteren.

„Engem ne emeljen a magasba senki, 
Ha nem tud addig tartani, míg megnövök. 
Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, 
De érteni akar, hogy közel legyen a szívdobbanásunk."
Június 23-án ünnepelte 
második születésnapját 

Kovács Ivett 
Nemesócsán.

Gondtalan, örömökben teli gyermekkort
és sok boldogságot kíván: anyu, apu,
Gyuri, Betti és mama.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
közeli családtagnak, rokonnak, szom-
szédnak, ismerősnek és mindazoknak,
akik 2012. június 27-én elkísérték utolsó-
útjára a zsitvatői temetőbe 

Danis Józsefet, 
akit a halál 55 éves korában ragadott ki

szerettei köréből.
„Az élet múlik, de akit szeretünk,
Azokra életünk végéig emlékezünk."
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá: szerető édes-
anyja, húga és családja, unokahúga és családja.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted az ötödik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Július 7-én ünnepli 5. születésnapját 

Németh Márk 
Komáromban. 

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”

Szeretettel köszöntik őt:
szülei, a szentpéteri 

nagymama, dédszülők, 
Zsuzsi, a madari nagyszü-

lők, dédmama, Józsi 
bátyus és a keresztszülők.

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

Június 29-én ünnepelte 
18. születésnapját 

László Péter 
Komáromban. 

Szívből köszöntik: 
anya és Roli, tanyi mama 
és tanyi papa, Fannyka, 

köri és Angi.

Köszöntik őt: 
apa, anya, 

papa, mama, 
Éva mama és a dédik.

• Easy zenekar! Ha jó hangula-
tot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakóte-
lepen. Ár: 30.000 €. Tel.: 0902
896 079.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, iskolá-
soknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km. Tel.:
0915 111 646.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus lá-
nyokat keres. Kiváló szállás,
szolvens vendégek és királyi fi-
zetés minden nap készpénzben.
Szolárium, szauna, medence,
étterem és saját taxi szolgálat.
Munkaidő megegyezés szerint.
Jöjjenek és győződjenek meg,
nem fogják megbánni. www.gol-
denlife.sk. Tel.: 0917 617 047. 
• Eladó megkímélt Weider gyárt-
mányú TG 700 P típusú szoba-
kerékpár. Tel.: 035/7710 045. 
• Fiatal ambíciózus asztalost fel-
vennék munkaviszonyba. Tel.:
0905 305 978.

• Színpadon a Krém zenekar –
Facebook. Tel.: 0907 272 399.
• Gyorskölcsön alkalmazot -
taknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hívjon
bizalommal. Tel.: 0903 429
427.
• Eladó régebbi családi ház Mar-
celházán, 14.000 €. Tel.: 0911
204 962.
• Felkészítés vizsgára ill. fel-
vételire zenetörténetből és ze-
neelméletből. Szükség esetén
házhoz megyek. Tel.: 0903 666
946.
• Pripravujem na prijímaciu
alebo na ročníkovú skúšku z
dejín hudby a z hudobnej ná-
uky. V prípade potreby prídem
aj domov. Tel.: 0903 666 946.
• Lakás-, házfelújítás, minden tí-
pusú tető javítása. Tel.: 0905
640 957.
• Nem banki kölcsönök egy
helyen, több pénzintézet aján-
lásából választjuk ki az Önnek
legmegfelelőbbet. Tel.: 0905
269 733, 0907 452 538.
• Eladó 3-szobás lakás Nemes -
ócsán. Tel.: 0904 196 886.

Burza - Börze a Vág part-
ján. Eladás - vásárlás. 
Tel.: 0903 76 25 11
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V pondelok 2. 7. predpokladám v našom re-
gióne pekelne horúco, jasno alebo polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od  20 do 22  ̊C,
denná teplota od 35 do 37  ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s.      
V utorok 3. 7. predpokladám v našom regióne
znova pekelne horúco, jasno, popoludní a k
večeru možnosť pri zväčšenej oblačnosti 
miestne búrky z tepla. Množstvo vlahy do 5
mm. Nočná teplota od  19 do 21  ̊C, denná tep-
lota od 34 do 36  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.  
V stredu 4.7. predpokladám v našom regi-
óne ešte veľmi teplo, polooblačno, neskôr pri
zväčšenej oblačnosti miestami prehánky a
dosť silné búrky. Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od 18 do 20  ̊C, cez deň od 33
do 35  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s. pri búr-
kach prechodne zosilnie.    
Vo štvrtok 5. 7. predpokladám v našom po-
dobne ako v stredu, oblačno s malou mož-
nosťou prehánok alebo búrok. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 18 do 20

C̊, cez deň od 32 do 34  ̊C. Slabý JZ
vietor do 2 - 4 m/s. 
V piatok 6. 7. predpokladám v našom regi-
óne veľmi premenlivo, pri zväčšenej oblač-
nosti občasné prehánky a dosť silné búrky,
možnosť ľadovca. Množstvo vlahy až do 30
mm. Nočná teplota od 19 do 21  C̊, denná
teplota od 30 do 32  C̊. Slabý SZ vietor do 2
- 4 m/s. pri búrkach prechodne zosilnie.
V sobotu 7. 7. predpokladám v našom regióne
slabé ochladenie, oblačno, neskôr pri zvä-
čšenej oblačnosti miestami prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 18
do 20  C̊, denná teplota od 27  do 29  C̊.
Slabý, neskôr až mierny SZ do 8 - 10 m/s. 
V nedeľu 8. 7. predpokladám v našom regi-
óne celkom príjemne, oblačno a pri zväčše-
nej oblačnosti miestne prehánky alebo aj
búrky. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná tep-
lota od 15 do 17  ̊C, cez deň od 26 do 28  ̊C.
Mierny SZ vietor do 8 - 10 m/s. 

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 2. 07 - 08. 07

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

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších pred-
pisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu
časť priestorov a priľahlých pozemkov: 

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

- a priľahlých pozemkov s výmerou 1 168,40 m² s cenou
nájmu min. 2,66 €/m² ročne s dobou nájmu na 1 rok na účely
zriadenia servisného strediska poľnohospodárskej techniky. 

Bližšie informácie a prehliadku objektov možno dohodnúť
na tel. č. 035/7602204, ktoré je prístupné v pracovných
dňoch v čase 08.00 - 13.00 hod. V prípade záujmu Vaše ce-
nové ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením „ná-
jom“   na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
Ulica 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo. Ponuky je potrebné do-
ručiť poštou alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do
06. 07. 2012 do 12.00 hod.

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Akcia
Pozbieraj body =

10 L/LPG zadarmoLPG

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

tel. č.: 035/7726 999, 
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 

už za 6 týždňov

Akcia platí len v júni.

Študenti,
maturanti,

17 roční

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

Plav. podlahy KAINDL 7 mm �,9� €/209 Sk/m2

NOVÉ

vozidlo
klimatizované

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
srdečne pozýva všetky deti a mládež vo veku 9 – 16 rokov

na konkurz do novovznikajúceho
divadelného súboru

pod vedením režisérky MgA. Simony Nyitrayovej,
ktorý sa uskutoční v termínoch: 6. 9. a 7. 9. vždy 14:00-16:30

v hlavnej budove knižnice na Ul. Eötvösa 35 na 1. poschodí
v audiovizuálnej študovni.

Tešíme sa na všetky deti, ktoré rady píšu vlastné príbehy a
básne, rady recitujú, hrajú divadlo, alebo sa jednoducho túžia

stať hercami a herečkami!

Bližšie info na: sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk,
s.nyitrayova@seznam.cz .

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku je
tu obdobie žatvy a tým aj zvýšené nebezpe-
čenstvo požiarov. Suchý porast a u nás pre-
vládajúce veterné počasie vytvára pod-
mienky pre zvlášť rýchle šírenie požiaru na
veľkých plochách, pri ktorých sú požiarne
jednotky s dostupnou technikou často bez-
mocné. Preto je potrebné upozorniť na po-
vinnosti občanov pri predchádzaní požiarov
ktoré sú upravené v právnych predpisoch o
ochrane pred požiarmi a zaväzujú ich najmä:

- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru 

- nezakladať oheň v prírode, v priestoroch
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypa-
ľovať porasty

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchá-
dzaní s ohňom a požiarne-nebezpečnými lát-
kami v čase dlhotrvajúceho sucha

- nespaľovať horľavé látky na voľnom prie-
stranstve bez predchádzajúceho písomného
súhlasu 

- nezakladať nepovolené skládky odpa-
dov vo voľnej prírode a ich spaľovanie

- nehromadiť horľavé látky a ľahkozápalné
látky na miestach, kde by ich zapálením boli
ohrozené priľahlé objekty a porasty

- sprísniť dohľad nad konaním vlastných
detí, ktoré spôsobujú požiare najmä pri hre
so zápalkami v porastoch obilovín a stohoch

- rešpektovať zákaz vjazdu vozidiel do le-
sov a porastov obilovín

- pri činnostiach spojených so zberom obi-
lovín, s ich pozberovou úpravou a so skla-
dovaním objemových krmovín a slamy do-
držiavať ustanovenia  § 31 f  vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov

Za porušenie týchto zákazov môže byť pá-
chateľovi priestupku uložená pokuta do vý-
šky 331,- eur.

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 

v Komárne

Vďaka Národnej rozvojovej agentúry,
ktorá schválila žiadosť zoskupenia

Pons Danubii EGTC o finančný príspevok
medzi Komárnom a Kolárovom i okolo Mo-
noštorskej pevnosti sa vybuduje cyklis-
tická trasa.

„Na slovenskej strane je cyklotrasa napláno-
vaná rozšírením 7,2 kilometra dlhého Vážsko-
Dunajského úseku, vybudovaného pred nie-
koľkými rokmi, od Vážskeho mosta po Mŕtve ra-
meno Váhu. V súlade so súčasným projektom
by sa cyklistická trasa tiahla po brehu Váhu a
Dunaja na úseku 17,3 kilometra," priblížil Zoltán
Bara, riaditeľ zoskupenia Pons Danubii EGTC.

Rozšírená cyklotrasa na maďarskej strane
prechádza v okolí Monoštorskej pevnosti na
úseku 2,2 kilometra s napojením na cyklistickú
trasu Eurovelo 6 na maďarskom brehu Dunaja.
V Maďarsku bude táto cyklotrasa vybudovaná
v rámci preferovaného vládneho projektu tiah-
nuceho sa popri Dunaji od rakúskych hraníc po
Budapešť a odtiaľ až k Balatonu.

Zoskupenie Pons Danubii EGTC sa o fi-
nančné prostriedky na rozšírenie cyklotrasy
uchádzalo v štvrtej vlne Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika Slovenská re-
publika 2007-2013. „Po schválení projektu je k

dispozícii 45 dní na odoslanie povolení, ná-
sledne sa uskutoční koordinácia projektu. Po te-
rajšom schválení môžeme prognostikovať pod-
písanie zmlúv začiatkom budúceho roka, po
ktorom bude nasledovať výberové konanie o
verejnom obstarávaní. Samotná realizácia vý-
stavby sa uskutoční v rokoch 2013-14," spres-
nil Bara.

Dodal, že zoskupenie Pons Danubii EGTC
bolo oficiálne zaregistrované 15. decembra
2010. Členmi zoskupenia Pons Danubii EGTC
sú maďarské mestá Komárom, Tata, Kisbér. Od
12. októbra 2011 sa pripojilo aj mesto Oro-
szlány. Zo slovenských miest k zoskupeniu
patrí Komárno, Kolárovo a Hurbanovo.

Pons Danubii EGTC bolo v rámci Európskej
únie zaevidované ako 15. takéto zoskupenie a
jeho cieľom je odbúravanie diskriminácie, t.j.
aby boli jeho členom v rámci svojich krajín i na
oboch stranách hraníc poskytované rovnaké
možnosti. Cieľom zoskupenia je prostredníc-
tvom programov realizovať územnú spoluprácu
za spolufinancovania Európskou úniou. Využí-
vať výhody vyplývajúce z toho, že zoskupenie
je právnickou osobou, vytvoriť a posilniť hos-
podársku i spoločenskú súdržnosť v rámci
územnosprávnych hraníc daných miest.

zdroj: sme.sk

V regióne sa vybuduje ďalších
19,5 km cyklistických trás

Zvýšené nebezpečenstvo 
požiarov v období žatvy

Členovia divadelného krúžku SPŠ v Komárne pod vedením
Mgr. Božidary Hulákovej sa i tento školský rok pravidelne schá-
dzali na nácvikoch. Po úspešných predstaveniach Neberte
nám... a Fontána lásky sa tentokrát  predviedli v školskom  mu-
zikáli Cyrano spod veže. Na vytvorení scenára  sa podieľali
spoločne, všetci dostali možnosť uplatniť svoju kreativitu, ná-
paditosť. V prostredí dôverne známom sa odvíja  príbeh zo ži-
vota mladých ľudí, s radosťami, starosťami, aj nástrahami.
Potrebujú dobrú partiu, sú draví, sebavedomí, agresívni, ale vo
svojom vnútri sú to citlivé, krehké duše, ktoré nemôžu žiť bez
lásky, blízkych priateľov a, samozrejme, dobrej hudby.  

Cyrana, skvelého muzikanta s horúcou krvou, ktorého už
pri náznaku konfliktu svrbí ruka a najradšej by každú krivdu
riešil ručne-stručne,  stvárnil Filip Danázs. V úlohe Roxany
opäť zažiarila Simona Horjánová. Čerstvá maturantka sa s
nami týmto predstavením rozlúčila.

Študenti  prezentovali na predstaveniach  svoju celoročnú
prácu.  Divákov presvedčili, že aj elektrotechnici a strojári
pekne spievajú, tancujú, hrajú na hudobných nástrojoch.
Výborné herecké a spevácke výkony talentovaných študen-
tov ocenili neutíchajúcim potleskom spolužiaci, učitelia, ro-
dičia a známi. Projekt vznikol s podporou Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja a mesta Komárno.

Mgr. Božidara Huláková

Cyrano spod veže

Dušan Melicherčík má 70 rokov
Známa osobnosť komár-

ňanského športu oslávil pred
niekoľkými dňami životné ju-
bileum. Mladícky vyzerajúci
čerstvý sedemdesiatnik sa
narodil vo Zvolene, do Ko-
márna prišiel so svojimi ro-
dičmi, známymi pedagógmi,
v roku 1948. Po ukončení 
Základnej školy na Pohranič-
nej ulici študoval na Poľno-
hospodárskej technickej
škole v Šuranoch, ale vzhľa-
dom na potrebu pedagogic-
kého vzdelania pokračoval v
štúdii na Pedagogickej fakulte
v Nitre. V rokoch 1980-1985
študoval na Univerzite Palac-
kého v Olomouci, kde mu
vzhľadom na výborné štu-
dijné výsledky bolo umož-
nené vykonať rigorózne skúš -
ky a v roku 1986 získal titul
doktora filozofie v odbore
psychológia dospelých. 

Dušan Melicherčík zasvätil
celý svoj doterajší život pe-
dagogickej práci s mládežou
a samozrejme športu. Po
ukončení základnej vojenskej
služby pôsobil dva roky na
SOU poľnohospodárskej v
Hurbanove, potom prešiel  na
Stredné odborné učilišťe stro-
járske v Komárne, kde pôso-

bil pozoruhodných 35 rokov
ako vychovávateľ, neskôr ako
vedúci Domova mládeže a
zástupca riaditeľa pre vý-
chovu mimo vyučovania. 

Popri pedagogickej práci
bol jeho najväčším koníčkom
šport. Bol aktívnym športov-
com, trénerom, funkcionárom
a rozhodcom. Bezmála 15 ro-
kov  bol ligovým rozhodcom v
hádzanej. Ako športový fun-
kcionár bol známy športovej
verejnosti po celom Slo-
vensku. Viac ako 10 rokov
riadil športovú činnosť na
školách okresu Komárno ako
predseda Okresnej rady Slo-
venskej asociácie športu na
školách. Súčasne bol aj pred-
sedom Krajskej rady SAŠŠ a
členom slovenského pred-

sedníctva. Za posledné de-
saťročia bol pri všetkých veľ-
kých športových podujatiach,
ktoré sa konali v našom
meste na báze školstva. Jeho
aktivita v  týchto funkciách
bola ocenená zápisom do
Pamätnej knihy mesta Ko-
márno, ale aj mnohými ďal-
šími vyznamenaniami. Naj-
vyšším ocenením bolo prija-
tie u minisstra školstva, kde z
príležitosti Dňa učiteľov pre-
vzal Zlatú medailu Svätého
Gorazda.

Takmer 40 rokov bol aktív-
nym spolupracovníkom ok res-
ných a mestských novín, kde
pravidelne informoval verej-
nosť o športových aktivitách
na školách. Dodnes je športo-
vým spravodajcom nášho týž-
denníka, týždeň čo týždeň sa
stretávame s jeho objektív-
nymi spravodajstvami najmä
o zápasoch prvej a druhej
ligy v hádzanej žien. 

Z príležitosti jeho 70. naro-
denín sa aj my pripájame ku
gratulantom, jubilantovi že-
láme dobré zdravie v kruhu
svojej rodiny a ešte veľa špor-
tových príspevkov do nášho
týždenníka!

(redakcia)     
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5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 ...Az én váram 11.30 Napi-
rend előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Roma magazin 12.55 Domo-
vina 13.30 Gábor Miklós ... amire vágytam... 14.00 Marslakók 14.30
Rex Rómában 15.20 Angyali érintés 16.05 Capri – Az álmok szigete.
17.05 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Zsaruvér és csigavér – Több tonna kámfor
21.20 Kékfény 22.15 Az ESTE 22.50 Végjáték 23.40 Aranyfeszt 2012

5.55 Ma reggel 9.00 Az aranyrózsa barlangja 10.35 Unokáink is látni
fogják 11.05 Gasztroangyal 12.00 Hírek 12.25 Retrock. Beatrice 1992
12.45 Telepódium: Kölcsönlakás 14.35 Klipperek 15.00 MacGyver
15.50 Merülj, Olly merülj! 16.15 A Nyereg Klub 16.40 Leopoldi nyár
17.05 Elit gimi 18.00 Esti mese 18.30 Capri  20.00 Híradó 20.10 Kü-
lönös házasság  21.50 Angyali érintés 22.30 Országúti bordély

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.05 Eszmények nélkül nem lehet élni...
- Klebelsberg Kuno 10.00 Család-barát válogatás 11.00 Lyukasóra
11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.30 Mesélő cégtáblák 17.00 Linda 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Száz év fotográfi a Magyar
dok.film 20.00 A Tenkes kapitánya 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15
Miloš Forman: Amibe nem halsz bele…  22.10 Ázsiai Twist Olivér

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.05 EZO TV 12.40 Barátom, Charlie Brown 14.20 Marina 15.20 Dok-
tor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek!
21.15 NCIS  22.15 NCIS: Los Angeles

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Csak barátok Am. vígjáték
16.15 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.10 Fókusz 20.05 Tűz a
víz alá  22.00 CSI: A helyszínelők 23.05 ilove Huckabees – Multik, haza! 

STORY TV
14.00 Gyilkos sorok  15.00 Kojak  16.00 Petrocelli 17.00 Megkövült
szívek 18.00 McLeod lányai 19.00 San Francisco utcáin. Am. sor., 21.
20.00 Poirot-novellák 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 Sher-
lock Holmes 23.00 NCIS 

13.50 Miss Pettigrew nagy napja. 15.30 Élve vagy halva.  17.05 Magas
barna férfi , felemás cipőben 18.50 Vezet a ritmus. Am. zenés film
21.00 Sziklák szeme. Am. horror 23.05 Fűrész. Am. horror

VIASAT
7.55 Gyilkos sorok  8.50 Nyomtalanul 9.35 Doktor House 10.30 Hold-
hercegnő  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 Sztriptíz. Am. krimi 23.10 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.00 80 alatt a Föld körül Willy Foggal 8.25 Bűvös városka 8.55 A
rejtelmes sziget 9.25 Szerencsekereskedők 10.00 Amynek ítélve.
11.30 Viharos szerelem 12.20 Bolek Polívka manézsa 13.40 Vad an-
gyal, 200. 14.20 Megperzselt szívek 15.10 A hegyi doktor 16.00 Hírek
16.30 Viharos szerelem 17.25 Légizsaruk  19.00 Híradó 20.10 Dajka
kalamajka 21.35 Tandemek 22.05 Hírek 22.18 Sporthíradó 22.20 El-
sőszámú gyanúsított. 23.15 Légizsaruk

STV :2
9.10 Nem tetszik a papa 9.25 Apára vadászunk 10.20 Fenomén Ju-
nior  10.55 Az én hét csodám 11.30 Fókusz 12.00 Élő körkép 12.35
Folklórműsor 13.00 Idősebbek klubja 13.25 A D-akció 14.10 Tour de
France kerékpáros körverseny, élő 17.45 Elrejtett világok 18.00 A
szépség szimbólumai 18.30 Mese 18.45 Vladimír Bužek 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.45 Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.55 Nem
vagy egyedül 21.30 Medium Cool 23.35 Munkapiac

MARKÍZA
8.50 A Karib-tenger kalózai. 12.40 Sue Thomas: FBI 13.30 Hírek 13.35
Vacsoracsata 14.35 Hírek 14.40 Egyeről a kettőre  15.10 Jóbarátok
15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS  17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00
Sporthírek 20.15 Vacsoracsata  21.25 Feleségcsere 22.45 Két pasi –
meg egy kicsi 23.15 Hírek 23.40 Szahara. 

JOJ
7.50 16 utca 10.00 A nagy házalakítás 10.55 Hal a tortán 12.00 Hír-
adó 13.30 A császár nevében. Jap. háborús film 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás-jelentés 20.20 Különle-
ges esetek Testvérek 21.20 A cseh gazda nősülne 23.30 Éden Hotel

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.30 „Érték! Értem“ 14.20 Kékfény 15.20 Angyali érintés 16.05 Capri
17.10 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó este, sporthírek 20.15
Fejjel a falnak 22.30 Az ESTE 23.05 Végjáték 23.55 Tudorok

5.55 Ma reggel 9.00 Mesék 9.25 A Nyereg Klub 9.50 Leopoldi nyár 10.30
Kristályküldetés 10.45 Afrika 11.00 Az én Budapestem 11.25 Szép ma-
gyar tánc 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Különös
házasság 14.45 Az irodalom nyelve 14.55 MacGyver 15.45 Merülj, Olly
merülj! 16.10 A Nyereg Klub 16.35 Leopoldi nyár 17.00 Elit gimi 18.00
Mese 18.25 Capri  20.00 Híradó 20.10 Egy nyári délután Melis Györgynél
21.10 Angyali érintés 21.55 „Hiszünk a dalban...“  22.25 Fejjel a falnak

7.35 Ausztrália krónikása - Kunz Egon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Hazajáró  16.25 Mesélő cégt-
áblák 17.00 Linda 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.05 Herculaneum - A fény és sötétség krónikája 20.00 Vivát Be-
nyovszky! 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.15 Fekete Péter Csehszl.
film 22.40 Lamantin Jazz Fesztivál 23.35 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40
EZO TV 12.15 A nagy ugrás  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 20.05 Ezek megőrültek!  21.15 A tolmács
Ang. thriller

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 118. 14.10 Máso-
dik nekifutás  16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Castle  21.05 A mentalista 22.05 A Grace Klinika  23.15 Reflek-
tor 23.30 Doktor Addison 

STORY TV
13.05 A szerelem tengere 14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak I. Am. sor.,
22. 16.00 Petrocelli 17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lányai
19.00 San Francisco utcáin. 20.00 NCIS  22.00 Lost – Eltűntek 

0.50 Gyilkos sorok 13.40 Egy gyorskorcsolyázó naplója 15.25 Az iker.
Fr. vígjáték 17.30 Marabunta – Gyilkos hangyák 19.15 Száguldás a
semmibe 21.00 Füstölgő ászok 2.  22.35 Döntő játszma. 

VIASAT
7.05 A nagy házalakítás 7.55 Gyilkos sorok 8.50 Nyomtalanul 9.35
Doktor House 10.30 Párcserés támadás Ném. film 12.15 A nagy ház-
alakítás 13.10 A médium 14.05 Nyomtalanul 15.00 Őrangyal15.55 CSI:
A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul 17.40 Nyomtalanul  18.35 Vérmes
négyes 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House
22.15 New York-i nyomozók  23.05 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.35 A rejtelmes sziget 9.05 Szerencsekereskedők 9.40 Amynek ítélve
10.25 A hegyi doktor 11.15 Viharos szerelem 12.05 Bolek Polívka ma-
nézsa 13.25 Vad angyal 14.05 Megperzselt szívek 15.00 A hegyi dok-
tor  16.00 Hírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.30
Légizsaruk 18.20 Olasz konyhaművészet 19.00 Híradó 20.10 Cirkusz
Humberto  21.00 Ki mond igazat? 21.55 Különleges ügyosztály 22.35
Hírek 22.50 Sport 22.55 Légizsaruk 23.40 Megperzselt szívek

STV :2
8.40 A szépség szimbólumai 9.05 Nem tetszik a papa 9.20 A pocsolya
királysága 9.45 Csak akarni kell Videófilm 10.40 Fenomén Junior 12.15
Folklórműsor 13.00 Idősebbek klubja 13.30 Lakás 14.10 Tour de France
kerékpáros körverseny. Élő 17.45 Munkapiac 18.05 A hét csodám 18.30
Mese 18.40 Sporttörténet (1965–1966) 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul 20.05 Elveszve Afganisztánban 20.55 Nem vagy egyedül 21.30
Színházi meghívó: Két úr szolgája 23.25 Autószalon

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 A Karib-tenger kalózai. 12.25 Fele-
ségcsere 13.30 Hírek 13.35 Vacsoracsata  14.35 Hírek 14.40 Egyről a
kettőre 15.20 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.00 Hírek
16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Vacsoracsata 21.25 Kirendelt-
ség 23.10 Híradó 23.35 Amerikai pite: A szerelem Bibliája. 

JOJ
7.15 Bírósági akták 8.00 Panelházi történetek 2010, 1-2. 10.00 A nagy
házalakítás 10.55 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.00 A cseh gazda nő-
sülne 15.00 Szélsőséges esetek 16.00 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.30
Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Szélsőséges esetek 21.20 Hawaii
Five-0  22.15 Dr. Csont  23.15 Éden Hotel. 

9.00 Balatoni nyár 10.50 Útravaló 11.05 Hacktion I. Magy. sor., 6.
12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30
„Érték! Értem!?“ 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10
Capri – Az álmok szigete 17.05 Balatoni nyár 18.40 Everwood19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők
21.05 Becsengetünk és elfutunk 22.05 Az Este 22.40 Végjáték

5.55 Ma reggel 9.00 Mesék 9.25 A Nyereg Klub 9.50 Leopoldi
nyár10.20 Kristályküldetés  10.45 Az én Budapestem 11.10 Néprajzi
értékeink 11.20 Ízes életek 12.01 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Egy
nyári délután Melis Györgynél 14.14 Motorsport-magazin 14.40 Klip-
perek 15.05 MacGyver 15.55 Merülj, Olly merülj!  16.20 A Nyereg
Klub16.45 Hajrá, Becky! 17.10 Elit gimi 18.00 Mese 18.30 Capri – Az
álmok szigete 19.30 Híradó 20.10 Telepódium: A három „Pestőr“
21.25 Angyali érintés  22.10 Tudorok 23.05 A hetedik pecsét 

7.35 A Lélek rangjelzései. Magyar dok.film 8.30 Híradó 8.35 Közbe-
széd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Talpalatnyi zöld
16.25 Ablak a természetre 16.35 Népzenebiológia Magyar dok.film
17.25 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.05 Fidel Castro, avagy a forradalom ötven éve. Fr. dok.film 20.00
Tüskevár  21.00 Hírek 21.10 Dunasport 21.15 A végzet háza

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.50 Teleshop 10.55 EZO TV 12.30
Winnetou 3. 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Man-
hattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15 Doktor House  22.15
Született feleségek 23.15 Aktív 23.45 Tények 

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.00 Mindörökké szerelem.
Am. film 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Bombajó bokszoló 22.05 Döglött akták 23.15 Reflektor 23.30
Kamera által homályosan. 

STORY TV
13.05 A szerelem tengere. 14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak 16.00
Petrocelli 17.00 Megkövült szívek 18.05 McLeod lányai  19.00 San
Francisco utcáin 20.00 NCIS  21.00 A hidegsebész  22.00 Hotel Baby-
lon  23.00 NCIS  

13.50 Marabunta – Gyilkos hangyák. Am. akciófilm 15.35 Száguldás
a semmibe 17.20 Telhetetlen űr. Am. sci-fi thriller 19.05 Rejtélyek
szigete 21.00 Die Hard 3

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.35 Nyomtalanul  9.20 Doktor House 10.20 Hold-
fény és Valentino 12.15 A nagy házalakítás 13.10 A médium 14.05
Nyomtalanul 15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Nyomta-
lanul  17.40 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.35 Jóbarátok 20.30
Doktor House 21.20 9 – A szám hatalma 23.10 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.20 Bűvös városka 7.55 A rejtelmes sziget 8.30 Szerencsekereske-
dők 9.05 Amynek ítélve 9.50 A hegyi doktor 10.35 Az olasz konyha-
művészet 11.20 Viharos szerelem 12.10 Bolek Polívka manézsa 13.30
Vad angyal 14.10 Megperzselt szívek 15.00 A hegyi doktor 16.00
Hírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk
18.20 Olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10 Bízzál ben-
nem  21.45 Halhatatlanok 23.00 Hírek, sport 23.20 Légizsaruk

STV :2
9.05 Nem tetszik az papa 9.20 A kis tolvaj 10.30 Fenomén 11.10 A
hét csodám 11.35 Élő körkép 12.10 Folklórműsor 12.55 Idősek klubja
13.25 Nesze semmi fogd meg jól14.10 Tourd de France  17.40 Mun-
kapiac 17.50 Elrejtett világok 18.05 Dizájn 18.30 Mese 18.45 Tesztm-
agazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Jótékonysági
koncert 21.25 Harold és Maude  22.50 Bizalmas szférák

MARKÍZA
9.00 Egyről a kettőre 9.25 Cobra 11 10.20 Landolás. 13.30 Hírek
13.35 Vacsoracsata 13.55 Egyről a kettőre 14.35 Híradó 14.40 Két
pasi meg egy kicsi 15.10 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó  20.15
Vacsoracsata 21.25 Lagzi-randi 23.10 Éjszakai híradó 23.35 Trauma

JOJ
7.15 Bírósági akták 7.55 Panelházi történetek 2010 10.00 A nagy
házalakítás 10.55 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00
CSI: Las Vegas-i helyszínelők  15.00 Hawaii Five-0 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek 21.20 Ha-
waii Five-0 22.15 Dr. Csont 23.15 Éden Hotel

KEdd, július � SzErdA, július �

TVműsorTVműsor július 2 - július 8Programajánló

A történet autólopások körül bonyolódik:
az azonos módszerrel elkötött autók nem
kerülnek elő. Eltűnnek, mint a kámfor. Öt-
vös Csöpi (Bujtor István) a többiek ezúttal
ennek megoldásán fáradoznak.

zsaruvér és csigavér... • 20.15 • M1

Roy McAvoy (Kevin Costner) egyike a leg-
tehetségesebb golfjátékosoknak. Hírnevét
csak az önpusztító életmódjáról szóló le-
gendák szárnyalják túl. Egy nap azonban
besétál életébe egy különleges asszony.

Fejjel a falnak • 20.15 • M1

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

hétfő, július 2

Janie (Halle Berry) kényszerházassága
ellenére meggyőződéssel hisz a szere-
lemben. Egy nap megjelenik Tea Cake,
aki szenvedélyességével elsodor min-
dent, Jane pedig új életre kel.

Mindörökké szerelem • 14.00 •Rtl KlUB

Kos 
Ezen a héten olyasvalakivel eshetsz
szerelembe, akit ismersz, de koráb-
ban nem gondoltál rá szerelmesen
vagy vágyakozóan.

BiKA
A hétvégeken ne foglalkozz az üz-
lettel és a munkával, inkább mozdulj
ki megszokott környezetedből.

iKREK
Szabadidődet és a magánéletedet
most ne áldozd fel a munka oltárán
még akkor sem, ha ezért különösen
jól megfizetnek.

RáK
Akik körülvesznek a munkahelyeden,
hajlamosak az ideges kapkodásra,
ezért neked kell úrrá lenned egy zűr-
zavaros helyzeten.

oRoszláN
Igen kellemetlennek tűnő hírt kap-
hatsz, viszont tudod, hogy most
nincs idő a szomorkodásra.

szűz
Érdemes a pároddal egy hosszas
beszélgetés folytatnod. Az őszinte
beszéd, a másik meghallgatása és a
türelem kedvező eredményeket hoz.

MéRlEg
A fontosabb dolgokat inkább a hét
első felére tervezd, mivel a koncent-
ráló képességed a hét vége felé kezd
alábbhagyni.

sKoRpió
Talán még nem sejted, de a mostani
tevékenységed hatására, nemsokára
gyökeres változások következnek be
életedben. 

NyilAs
Titkos szerelmi kapcsolatok, miszti-
kus hangulatú találkozók színesítik
életed ezen a héten.

BAK
Magánéleti probléma akadályozhat
valamilyen szakmai kérdésben. Igye-
kezned kell a kettőt szétválasztani
egymástól.

VízöNtő
Új álláslehetőségedre, mondj igent!
Még akkor is tégy így, ha érzéseid
szerint nincs elég tapasztalatod
hozzá.

HAlAK
Hallgass szeretteid tanácsára! Je-
lenlegi lelkiállapotodban nagy szó,
ha végighallgatsz másokat, hát még,
ha meg is fogadod a tanácsaikat.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria: Olbram Zoubek, a nemzet-
közileg elismert szobrászművész kiállítása
július 15-ig.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd:
Pékfesztivál, július 6-7-8. A családi rendez-
vény sütőiparosok, hagyományos magyar
élelmiszergyártók, kézművesek, céhműhe-
lyek változatos bemutatóival, kiállításokkal,
sátorbábszínházzal, gyermekprogramokkal,
színpadi produkciókkal és főzőversennyel
várja az érdeklődőket. Július 6-án 20.00 óra-
kor MR. ÉS MRS. Pár-bajok öt színben.
Előadják: Verebes Linda és Pindroch
Csaba. Július 7-én 10.00 órától 18.00 óráig:
interaktív programok az udvaron, esti kon -
certek: 17.00 Balkán Fanatik 19.30 Kiscsil-
lag. Július 8-án 8.00-14.00 főzőverseny,
10.00-14.00 interaktív programok az udva-
ron. Állandó programok mindkét napon:
rendkívüli erőd- és kazamata-túrák indul-
nak óránként. Belépők: felnőtt 1000 Ft, diák,
nyugdíjas: 700 Ft, családjegy: 2000 Ft.

BÚCS:
XVI. Hídverő Napok

Program:
Július 6. 18.00 Megnyitó ünnepség a Falu-
ház parkjában
18.30 „Halotti beszéd” - Bárdos Ágnes ze-
nés irodalmi estje
19.30 Izsai népviselet fotókon – Sámson
Enikő kiállításának megnyitója valamint a
kiállítás megtekintése
20.00 „Ökokreatívságok” és „Természeti kör-
nyezetünk bemutatása fotókon” c. kiállítások
megnyitója a községi hivatal dísztermében
Július 7. 13.00 „Erős emberek” versenye,
15.00 Kultúrműsor 21.00 Szandi koncert,
majd kifulladásig utcabál. Kísérő rendezvé-
nyek: 07.00 horgászverseny, főzőverseny,
zumba bemutató, karate bemutató, a búcsi
Önkéntes Tűzoltócsapat bemutatója.

GELLÉR:
Falunap  július 7.

Program: Főtér: 10.30  - Erős emberek ver-
senye 11.45 - Eredményhirdetés, díjak át-
adása
Sportpálya: 13.00-tól kispályás labdarúgó
mérkőzések - Gellér, Bogya és Nagykeszi
csapatai között
Gyerekekek ingyenes óriáscsúszda, légvár.
16.30 Eredményhirdetés – díjak átadása
Főtér – Kultúrműsor

17.00  Amazons - a gelléri tánccsoport be-
mutatója, Mészáros Tamás és Varga Evelin
– Musical ragyogás duettben, B.I.P.I – Be-
nes Ildikó és Pőthe István, a Komáromi Jó-
kai Színház neves művészeinek fellépése,
Kosáry Judit, Dóka Zsuzsa és Kosáry Sza-
bolcs – magyarnóta és operett műsora. Kí-
séri Baranyai István és zenekara Győrből,
NO RULES – a gelléri hard rock zenekar fel-
lépése, Közben : Tombolahúzás, értékes dí-
jak, 19:30 Utcabál az Atlantic zenekarral. A
rendezvény ideje alatt ínyencségek árusí-
tása. 

KOMÁROMFüSS
XV. Komáromfüssi Játékok 

Július 6.  
18.00 – Emlékhelyek megkoszorúzása 
18.30 - Sloboda Ildikó és Takács Kovács
Gabriella   „Mesélő üvegmandalák“ c. kiállí-
tásának  megnyitása a kultúrházban
Július 7. Sportpálya    
09.00 – Gulyásfőző verseny, szabadtéri
program gyerekeknek
09.30 - Kispályás labdarúgó kupa    
10.00 - Dudó bohóc zenés  műsora, bohóc-
légvár, csúszda, arcfestés
11.00 – Nemzetközi kutyaszépségverseny
11.30 – A motoros túra résztvevőinek be-
mutatója
13.00 – Gulyásfőző verseny kiértékelése
14.00 – Kispályás labdarúgó kupa ered-
ményhirdetése
20.00 -  A „TAT“  résztvevőinek fellépése –
zenés műsor a kultúrház előtt
20.30 - Utcabál a kultúrház előtt a „Moon-
light“ zenekarral
22.00 – 23.00 - Operett slágerek -  Leblanc
Győző és Tóth Éva  fellépése, 24.00 – Tom-
bolasorsolás.

KOLOZSNÉMA:
Július 8., 14.00 órakor Járási Dal- és Tánc-
ünnepély a Csemadok Komáromi Területi Vá-
lasztmánya szervezésében. Fellép: Balázs
Fecó, valamint hagyományőrző csoportok. 

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Június 22-én ünnepelte 43. születésnapját

Filkó Judit 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
gratulálnak: 

nővéred Éva és az egész család. 

„A szívünk közepén nyílott egy szép rózsa,
Azt küldjük Nektek az évfordulótokra.
Olyan legyen az életetek, mint egy nyíló virág,
Boldogság kísérjen Benneteket egy életen át.
Legyetek olyan boldogok, mint amilyen jók vagytok,
Életetekben legyen százmillió szép napotok.” 

Június 17-én ünnepelték 
40. házassági évfordulójukat

Urbán István és Urbán Katalin Bátorkeszin.
E szép kerek évforduló alkalmából sok szeretettel kö-
szöntik őket: lányuk Mónika, fiaik Pityu, Zsolti, menyük De-
nisza és unokáik Luboš, Ricsi és Krisztina, akik sok puszit
küldenek az ünnepelteknek.

Július 4-én ünnepli 
60. születésnapját 

Kucsora Mária 
Lakszakállason.

E szép ünnep alkalmából sok erőt,
egészséget kíván: férje Karcsi, 
fia Norbi, menye Tünde, 
unokái Réka és Tündike.
A gratulációhoz csatlakoznak 
testvérei.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Július 4-én ünnepli 30. születésnapját

Ibolya Zsuzsanna 
Keszegfalván. 

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik őt: szülei.

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

Váradi László – Csicsó
Szabó Gyöngyi – Perbete
Gál Angelika – Marcelháza
Czita Ilona – Komárom

Gratulálunk!
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben 

vehetik át.
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9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Slo-
venski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 „Érték! Értem!“, 3. 14.25
Párizsi helyszínelők 15.15 Angyali érintés  16.05 Capri – Az álmok szi-
gete 17.10 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás 20.15 Kasszasiker 22.55 Mindenből egy van 21.55
Az ESTE 22.30 Végjáték23.20 Négy szellem

9.00 Patrick, a postás, 13. 9.15 Tinga Tinga mesék 9.25 A Nyereg
Klub, 78. 9.50 Kristályküldetés 10.15 Hajrá, Becky! 10.40 Afrika 10.55
Az én Budapestem 11.20 Hagyományok őrzői 11.30 Legendás kony-
hák 12.01 Hírek 12.25 Végjáték13.10 Telepódium: A három „Pestőr“
13.05 Zegzugos történetek 14.29 Másfélmillió lépés Magyarorszá-
gon 15.05 MacGyver 15.55 Merülj, Olly merülj! 16.20 Sarah Jane ka-
landjai  16.50 Hajrá, Becky! 17.15 Elit gimi 18.00 Esti mese 18.30 Capri
– Az álmok szigete 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Hogy volt!?.. Gábor
Miklós televíziós munkái 21.30 Római karnevál 22.45 Angyali érintés 

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd  9.05 Magyar elsők 9.25 Életképek, 1.
10.00 Család-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó
12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Arcélek 15.35 Szétszó-
ródtunk  16.00 India és Nepál 16.55 Mesélő cégtáblák A fogaskerekű
17.25 Életképek, 2. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.05 A transzszibériai vasút 20.00 És mégis mozog a föld 21.00
Hírek, sport 21.15 Nem ér a nevem  22.50 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Szórd a pénzt és fuss! Am. vígjáték 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 20.05 Ezek megőrültek!
21.15 Ovizsaru 23.35 Propaganda

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai Győzike 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Életre kelt napló Am. vígjá-
ték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa, 93. 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05
Akit Buldózernek hívtak  22.30 Holtodiglan Am. thriller

STORY TV
13.05 A szerelem tengere14.00 Gyilkos sorok 15.00 Kojak 16.00 Pet-
rocelli 17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lányai 19.00 San Fran-
cisco utcáin 20.00 NCIS 21.00 Poirot 23.00 Két férfi, egy eset 0.00
Kémvadászok 

15.30 Sophie Scholl – Aki szembeszállt Hitlerrel. Ném. filmdráma
17.40 Napkitörés. Am. akciófilm 19.20 Gyilkos kígyó 21.00 A harc mes-
tere. Am.–kanad. thriller 23.10 A bátrak hazája. Am. akciófilm

VIASAT
7.55 Gyilkos sorok  8.50 Nyomtalanul  9.40 Doktor House 10.30 Co-
lumbo: Szemfényvesztő 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 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes 19.35 Jóbará-
tok20.30 Doktor House 21.20 CSI: New York-i helyszínelők  22.15 CSI:
A helyszínelők 23.10 Nikita

STV :1
7.50 Bűvös városka  8.15 Pippi, a hosszú harisnya. Svéd film 10.00 Ka-
tolikus szentmise 11.55 Ószláv kulturális központok. Nyitra 12.20 Élő
víz. Mesefilm 13.55 Fegyverbe, kurucok! Szlov. tört. film 15.25 Jane
Eyre 17.20 Nyár 19.00 Híradó, sporthírek 19.40 Időjárás-jelentés
19.50 Sporthírek 20.10 Cirkusz Humberto  21.00 9. a osztály 21.30 A
repülő Cyprián legendája 23.25 Jane Eyre

STV :2
8.35 Dizájn, 22. 9.00 Nem tetszik az apa 9.15 Paradicsom a sarkon
túl. Tévéjáték 10.05 Fenomén Junior 10.35 A hét csodám 11.05 Élő
körkép 11.30 Folklórműsor 12.25 A fejedelem Tévéjáték 14.10 Tour
de France kerékpáros körverseny 17.35 Elrejtett világok 17.50 Po-
zsonyi miniatűrök 18.05 Tomko bíboros Cirill és Metódról 18.30 Esti
mese 18.40 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 20.00 Ószláv kul-
turális központok. Bojná 20.30 Felszabadítók 21.15 Zenés színház
22.15 Honfitársaink Franciaországban 22.50 ČT-híradó 23.30 Hírek 

MARKÍZA
7.40 Honza király lesz. Cseh mesefilm 9.15 Lagzi-randi. Am. vígjáték
10.45 Kísértés két szólamban Am. vígjáték 13.00 Vacsoracsata – a
farmon 14.00 A legjobb vakáció Am. film 15.35 Hírek 15.40 Szelíd
krokodil Cseh vígjáték 18.00 4 esküvő. Valóságshow 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.15 Vacsoracsata – a far-
mon 21.25 Kirendeltség. Cseh krimisor., 16/2. 23.05 Nekem jó Cseh
vígjáték

JOJ
7.20 Szerva itt, pofon ott. Am. vígjáték 9.00 A legnagyobb hódító.
Mongol-jap. kalandfilm 11.50 Száguldó erőd Am. akcióthriller 13.50
Van az a pénz, ami megbolondít. Am. krimivígjáték 16.00 A vadlovak
érintése. Kanad-ang.- ném. film 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek. Fekete szemek
21.20 Hawaii Five-0  22.15 Dr. Csont 23.15 Éden Hotel

6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Víztúra 10.00 Angi jelenti 10.30
Aranyfeszt 2012 11.00 KorTárs 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek
12.05 HungarIQ. 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca. Forma–1- magazin
15.25 Tokió – Az építészet fővárosa Magy. ism.terj. film 16.05 Doc
Martin I., 6/5. 16.55 2x2 néha 5  18.30 SzerencseSzombat 19.30 Hír-
adó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 DTK Arcok.  21.10
Vladimir Klicsko– Tony Thompson profi nehézsúlyú világbajnoki cím-
mérkőzés 23.35 Az El Escorialösszeesküvés 

10.00 Mirr-Murr kalandjai 10.05 Mazsola és Tádé 10.20 Hogy volt?!...
12.02 Irány Mexikó!  13.20 Végjáték14.05 Magyarország története
15.25 Az öreg bánya titka, 5/4. 15.55 A zöld torony  17.10 Öve-
ges17.20 A hangyák mindent tudnak17.35 Mi csoda 18.00 Tinga
Tinga meséi 18.25 Neked pöfög a dob! Ism.terj. film 19.30 Híradó
20.10 Boxutca. Forma–1- magazin 20.40 Forma–1. Brit Nagydíj, idő-
mérő edzés 22.10 Papi.  23.50 Neked pöfög a dob! 

6.50 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 7.50 Hungária Kávéház. 4/1-2.
(ism.) 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 89/61. 10.00 Élő egyház 10.30
Isten kezében 11.00 Önkéntesek 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó
12.45 Vannak vidékek 13.15 Heuréka! Megtaláltam! 13.45 Sírjaik hol
domborulnak 14.10 Talpalatnyi zöld 14.40 Pannon expressz 15.10
Táncvarázs 16.05 Jeremiah Johnson Am. film 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Hogy volt?! Sinkovits Imre 19.35 Bródy Sándor: A ta-
nítónő. A szolnoki Szigligeti Színház előadása felvételről 21.50
Kultikon 22.45 Mások vagyunk Ném. film

6.25 TV2-matiné 10.50 EZO.TV 11.20 Babavilág 11.50 9 hónap (ism.)
12.20 Propaganda ) 13.20 TopSpeed 13.50 Sheena, a dzsungel ki-
rálynője, 11. 14.50 Bűbájos boszorkák V., 127. 15.50 Rejtélyek kalan-
dorai. Am.–kanad. kalandfilmsor., 10. 16.50 Sas-kabaré 17.55 Nagy
takarítás Valóságshow 18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Az új
karate kölyök.  21.40 Az utolsó erőd Am. akciófilm

7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya. JAnim. sor. 10.25
Asztro-show 11.20 Törzsutas 11.50 Autómánia 12.30 Jópofa kofa
III., 2. 12.55 Míg a halál el nem választ  13.45 Édes drága titkaink.
14.45 Chuck I. 15.40 Agymenők  16.40 Láncreakció – Veszélyben a
Föld  18.30 Híradó – esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A három
testőr Am.–ang. kalandfilm 21.30 Különösen veszélyes. Am. akció-
film 23.30 Nőies játékok 

STORY TV
13.00 Túrakommandó 13.45 Álomhotel – Chiang Mai. Ném. kalandfilm
15.30 Rex felügyelő. 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 17. 17.30 Las-
sie, 47. 18.00 Folytassa külföldön! Am. vígjáték 20.00 Wicker Park.
Am. filmdráma 22.10 A sebhelyesarcú. Am. akcióthriller 

13.25 Folytassa, őrmester! Ang. vígjáték 15.05 Rabló-pandúr. Ol. ak-
cióvígjáték 17.05 Szeress, ha tudsz! Am. vígjáték 19.20 Talpig zűr-
ben 3. Am. vígjáték 21.00 Beethoven 2.  22.40 A nagy kékség. 

VIASAT
8.00 Elvált Gary 8.55 Zsírégetők IX. 17-18. 10.00 Columbo: A szem-
fényvesztő  12.20 Gnómeó és Júlia  14.00 Előre a múltba  16.00
Lucky Luke: Dalton Mama.  17.10 Hullámok bajnoka 19.00 Jack Hun-
ter: A fáraó sírja  21.00 Egyenesen át  23.05 Kísért a múlt 

STV :1
7.25 Rajzfilmsorozatok 8.30 Fidlibum meséi 9.00 Nyomozzunk
együtt! 9.40 Az elveszett melódia. 10.15 A nyár íze. Szlov. film gye-
rekeknek 11.25 9. a osztály 12.05 Erzsébet udvar 13.25 Irány a kert!
13.55 Stílusmagazin (ism.) 14.40 Martin édes nyara Ném. film 16.20
Napóleon 18.00 Mosolyogni! 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Vá-
ratlan találkozások 21.15 Baracksziget Szlov. film 22.55 Sporthírek
23.05 Csak egy szó a szerelem 

STV :2
8.40 Hétvége (ism.) 9.35 Ifjú évek. Tévéjáték 10.30 Bolygó II. (ism.)
11.25 Tizenkettő után öt perccel. Vitaműsor 12.30 A dicsőség vari-
ációi. Tévéfilm 14.10 Tour de France Kerékpáros körverseny, élő 17.45
Farmergazdaságok 18.05 Úton II. 18.30 Esti mese 18.45 Sütés-főzés
19.00 Híradó 19.50 Az állatok gondolkodása,  20.40 Őrangyalok Talk-
show 21.15 Játszd újra, Sam! 

MARKÍZA
8.20 A legjobb vakáció  9.55 Két pasi meg egy kicsi IV., 24/12. 10.25
Jóbarátok10.50 A cserecsapat k 13.00 Jégtörők 3 – Az ifi bajnok-
ság. 14.40 Taxi 3.   16.15 Hírek 16.20 Katasztrófafilm  18.00 Négyes-
ben keresztül- kasul Szlovákián 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás 20.15 Strand 33 – nyitás – élő 22.05 Négyesben keresztül-
kasul Szlovákián 23.10 Anakonda 2. – A véres orchidea 

JOJ
6.10 Híradó 6.35 Rajzfilmsorozatok 9.00 Akikre büszkék vagyunk! – A
hónap dolgozója  11.00 Az elnök zsoldosa  12.40 A tiltott királyság
14.40 Fehér Agyar 2. 16.50 Hétvégiház-tulajdonosok. 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.20 Nászajánlat  22.30 Tacho. 

5.55 Magyar gazda 6.25 Vízitúra 6.55 Balatoni nyár 9.05 Így
szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 10.05 A
hajnal hírnöke 10.30 A Biblia a magyar képzőművészetben
10.45 Református magazin 11.10 Unitárius ifjúsági műsor
11.15 Evangélikus templomok 11.30 Unitárius egyházegye-
sítő zsinat 12.01 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Te-
leSport – Sport7 13.00 Út Londonba... 13.30 Forma–1. Brit
Nagydíj, a futam 16.25 Molly és Mopsz Osztr. tévéfi lmsor.,
3/2. 18.00 Rex Rómában XII. Ném. sor., 12/11. 18.50 A Lé-
nyeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15
A Riviéra vadorzói Am. fi lmvígjáték 22.05 Munkaügyek – Ir-
Reality Show 21–22. 23.05 Pillangó.  

7.05 Rajzfi lmsorozatok 8.55 A zöld torony Magy. tévéfi lm
10.05 Az öreg bánya titka. Tévésor., 5/5. 10.40 Öveges 33,
20/7. 10.50 A hangyák mindent tudnak, 10/9. 11.00 A sebes
futású folyó. Természetfi lm 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Ka-
tolikus krónika 12.40 Úton-útfélen 13.05 A hajnal hírnökei
13.25 A sokszínű vallás 13.30 A Biblia a magyar képzőművé-
szetben 14.10 Unitárius ifjúsági műsor 14.30 Únitárius egy-
házegyesítő zsinat 15.10 Örkény 100 15.35 Az ember
melegségre vágyik Magy. tévéfi lm 16.55 Bikini 30. Jubileumi
koncert 2012 18.15 Tinga Tinga mesék 18.40 4 összeesküvő
és 1 temetés I., 10/8. 19.30 Híradó, sport 20.10 Doc Martin
I., 6/5. 21.00 Forma–1. Brit Nagydíj, a futam 23.30 2x2 néha
5 Magyar fi lm 1.00 Tokió – Az építészet fővárosa Magy  

6.25 A fotográfus hagyatéka - Marx József 7.15 Vakkancs és
a titokzatos alagút Magyar tévéfi lm 7.55 A napfényben fürdő
kastély. Magyar tévéfi lm 9.05 És még egymillió lépés, 18/3.
10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Református is-
tentisztelet Székesfehérvárról 12.05 Híradó 12.20 Nyelvőrző
12.50 Akadálytalanul Csehő pacidoki 13.15 Csellengők 13.45
Határtalanul magyar 14.15 Szerelmes földrajz 14.45 Haza-
járó 15.15 Mesélő cégtáblák 15.40 Hungária Kávéház. Tévé-
sor., 4/3-4. 16.35 Hyppolit, a lakáj Magy. fi lm (ff .) 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Önök kérték 19.35 A tévedés
áldozata. Am. fi lm 21.20 Dunasport 21.35 Szövetség az ör-
döggel. Kanadai fi lm 23.25 Freedom Haze koncert. 

6.15 Egzotikus Ázsia, 2. 6.45 TV2-matiné. 9.20 Nagy vagy,
Balaton! 10.20 EgészségMánia 10.50 EZO.TV 11.20 Kaland-
járat (ism.) 11.50 Borkultusz 12.20 Stahl konyhája 12.50
Több mint TestŐr 13.20 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok, 26. 14.20 Monk 15.20 Bűbájos boszorkák V., 128. 16.20
Az új karate kölyök. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Pók-
ember.  22.30 Hatalmas szív Am.–ang. fi lmdráma    

7.00 Kölyökklub. 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30
Törzsutas 12.05 Dáridó Lajcsival 12.45 Tuti gimi V., 11.
13.40 Mi lenne, ha? Am.– ausztrál fi lm 16.40 A bájkeverő.
Am.– ném. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11, 20.00
Légcsavar Am. akciófi lm 22.00 Kisiklottak Am. thriller 

STORY TV
13.00 Autogram 13.45 Poirot: Az órák. Ang. krimi 15.30 Rex
felügyelő, 18. 16.30 Flipper legújabb kalandjai, 18. 17.30 Las-
sie. Kand.–am. sor., 48. 18.00 Álomcsapat. Am. vígjáték 20.10
A diadal. Am.-kanad életrajzi fi lmdráma 22.10 Huligánok.
Am.–ang. fi lmdráma 

14.00 A párizsi diáklány. Fr.–ol. vígjáték 16.00 Beethoven 2.
Am. vígjáték 17.40 Parti gimi.19.15 Invázió. Am. thriller 21.00
A magányos zsaru. 22.55 A félelmek iskolája. Am. akciófilm 

VIASAT
6.25 Zsírégetők IX., 18. (ism.) 7.20 Columbo: Utolsó üdvözlet
a kapitánynak. Am. krimi 9.05 Anya, csak egy van!, 12. 9.35
Véznák kontra dagik II., 16. 10.35 Szex és New York light IV.,
59-60 11.45 A nagy házalakítás III. Am. sor., 95-96. 13.30 Ste-
vie. Spanyol fi lmdráma 15.20 A vörös Pimpernel II. Ang. sor.,
11-12. 17.20 A boldogító nem Am. vígjáték 19.00 Négy es-
küvő 2., 19. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 219. 20.50 A
célszemély 21.45 Golfőrültek 

STV :1
6.20 Hírek, sporthírek 7.10 Rajzfi lmsorozsatok gyerekeknek
8.45 Nyomozzunk együtt! 9.30 Az elveszett melódia. Mese-
sor., 7/2. 9.55 Ushuaia V. – Belize/ Costa Rica. Fr. sor. 10.55
Szlovákia képekben 11.15 A világ képekben 11.45 Štúrék. Té-
vésorozat, 5/1. 13.00 Forma–1. Angol Nagydíj 16.10 Posta-
láda (ism.) 17.15 Mosolyogni! Maroš Kramár műsora 17.45
Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, idő-
járás 20.10 Mellékhatások. Ném. fi lm, 2/1–2. 23.10 Sporthí-
rek 23.10 Első számú szabály Hongkongi fi lm 

STV :2
8.40 Kapura Népzenei műsor 9.25 Farmergazdaságok (ism.)
9.45 Éjszaka az archívumban 10.50 Az állatok gondolkodása,
5/1. 11.55 Zoral és két bátyja Mesefi lm 12.55 Egyházi ma-
gazin 14.10 Tour de France Kerékpáros körverseny, élő 17.35
A négy bátor muzsikus. 18.30 Esti mese 18.45 Az animációs
fi lmek bűvös világa 19.00 Hiradó 20.00 Dokumentumfi
lmklub Andy Warhol  21.15 Ószláv kulturális központok Kos-
toľany pod Tribečom 21.50 Éjszaka az archívumban 22.50
Éjszaka az archvumban  23.45 ČT-híradó  

MARKÍZA
6.10 Rajzfi lmsorozatok 7.50 Csonthülye. Dél-afr. vígjáték
(ism.) 9.40 Szupercsajok akcióban, 22/22. 10.30 Pretty Little
Liars, 11. 11.20 Katasztrófafi lm Am. vígjáték 12.45 A mag.
Am. –ném. katasztrófafi lm 15.15 Az Északi-tenger kalózai.
Ném.-sp. kalandfi lm, 2/1-2. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Pókember 3. Am. akciókalandfi lm 23.10 A mag. Am. –
ném. katasztrófafi lm (ism.) 1.30 Cápa 4

JOJ
6.40 Krimihíradó 7.10 Híradó 7.35 Hogyan lopjunk 50 milliót?
Brazil vígjáték 9.00 A Robinson család titka. Am. anim. vígjá-
ték 11.00 Castle II. m. sor., 5. 12.50 Szükségállapot 14.00
Wendy Hu: Hazatérő harcos. Am. kalandfi lm 16.00 A szőke
az igaz Am. vígjáték 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Kihevered, haver! Am. vígjáték
22.00 Horrorra akadva Am. horrorparódia 
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2x2 néha 5 • 16.55• M1
Tóth Panna (Ferrari Violetta)
megbuktatja matematikából Ke-
rekes András (Zenthe Ferenc)
aranykoszorús sportrepülőt. A
repülőnapon András bravúrjaival
meg akarja tréfálni őt, ám a gé-
pük egy fán köt ki.

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion I., 8. 12.00 Híradó
délben 12.25 P'amende. Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Századfor-
dító magyarok 14.25 Kasszasiker  15.10 Angyali érintés 16.00 Capri
– Az álmok szigete17.00 Balatoni nyár 18.40 Everwood19.30 Híradó
este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Szálka, avagy
Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10 Borvacsora 22.10 Az ESTE
22.45 Végjáték I. Kanadai sor., 13/5. 23.30 Quincy Jones 75. szüle-
tésnapi koncertje – Montreux, 2008. Ang. koncert- film, 2/1.

5.55 Ma reggel 9.00 Tinga Tinga mesék 9.20 Kristályküldetés 9.50
Sarah Jane kalandjai  10.15 Hajrá, Becky! 10.40 Afrika 10.55 Az én
Budapestem 11.20 Retrock 12.01 Hírek 12.25 Végjáték I., 13/4. 13.10
Hogy volt!? Gábor Miklós televíziós munkái 14.30 Római karnevál
Magy. tévéjáték 15.45 Jelképtár 15.50 Merülj, Olly merülj! 26/6. 16.15
Sarah Jane kalandjai  16.45 Hajrá, Becky!, 13/3 17.10 Elit gimi.18.05
Tinga Tinga mesék 18.30 Capri – Az álmok szigete 19.30 Híradó este
20.10 Még egyszer tetszett, 1. 21.05 Angyali érintés 21.50  Mo-
torsport-magazin 22.15 Pecatúra 22.45 Yiddish Blues Zenés dok.film

7.35 A Habsburgok és Magyarország 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd
(ism.) 9.00 Sírjaik hol domborulnak 9.25 Életképek, 2. 10.00 Család-
barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép12.00 Híradó 12.20 Kívánságko-
sár 14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték. Műemlékek emlékműve 15.35
Székely kapu 16.00 Zendülés az idő ellen - Pillanatok Czigány Zoltán-
ról 16.50 Ízőrzők. Hévíz 17.25 Életképek, 3. 18.00 Híradó, sport 18.30
Közbeszéd 19.05 A Vasfüggöny – Európa zöld öve Ang. ism.terj. film
20.00 Ménes éle 20.50 Hírek 21.00 Dunasport 21.10 Julianus barát
22.30 Titkos szám.  23.30 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Teleshop 10.50 EZO TV 12.25 A
láthatatlan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House  16.20 Csoda
Manhattanban 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15 Daylight – Alagút a
halálba 23.35 Aktív 

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 14.20
Rejtélyek asszonya 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Fókusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes. 21.05 CSI: Miami helyszínelők
22.10 Gyilkos elmék  23.20 Helyszíni szemle 0.20 Refl ektor

STORY TV
13.05 A szerelem tengere 14.00 Gyilkos sorok  15.00 Kojak 16.00 Pet-
rocelli 17.00 Megkövült szívek 18.00 McLeod lányai 19.00 San Fran-
cisco utcáin 20.00 Poirotnovellák 21.00 Született feleségek 23.00
Doktor Addison, 24.

15.45 A zűrhajó. Ném. vígjáték 17.20 Kipurcant a bébicsősz, anyá-
nak egy szót se! Am. film 19.20 Moby Dick – Gyilkos hajsza. Am. film
21.00 A megmentő. Am. film 22.35 Blackjack. Am.–kanad. akciófilm

VIASAT
6.55 A nagy házalakítás  7.45 Gyilkos sorok . 8.40 Nyomtalanul  9.35
Doktor House 10.30 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitánynak. Am.
krimi 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
Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes  19.35 Jóbarátok  20.30 Doktor
House 21.20 Kaméleon Magy. film 23.20 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.20 Bűvös városka 7.55 A rejtelmes sziget 8.30 Szerencsekereskedők
9.05 Amynek ítélve 9.50 A hegyi doktor 10.35 Az olasz konyhaművé-
szet 11.20 Viharos szerelem 12.05 Bolek Polívka manézsa 13.30 Vad an-
gyal 14.10 Megperzselt szívek 15.00 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sport
16.15 Viharos szerelem 189. 17.00 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20
Olasz konyhaművészet 19.00 Híradó 20.10 Poplegendák Beáta Duba-
sová 21.55Hírek 22.10 Sporthíradó 22.15 Gyilkos felvevőgéppel

STV :2
8.40 Honfitársaink Ecuadorban 9.05 Nem tetszik a papa 9.20 Kis
Aranynap Tévéjáték 10.25 Fenomán Junior 11.05 A hét csodám 11.35
Élő körkép 12.10 Örökzöld melódiák 12.45 A báró 14.10 Tour de France
17.35 Munkapiac 17.45 Elrejtett világok 18.00 Hétvége 18.30 Mese
18.45 Kechnec 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.45 Időjárás
20.00 Bolygónk 20.55 Família21.25 A 22-es csapdája. Am. film 23.25
Pozsonyi Dzsessznapok 2010. Lizz Wright (USA) koncertje, felv.

MARKÍZA
9.30 Szelíd krokodil 11.40 Csonthülye 13.30 Híradó 13.35 Vacsora-
csata  14.35 Hírek 14.40 Egyről a kettőre 15.10 Jóbarátok 15.35 Két
pasi meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex
18.00 4 esküvő Valóságshow 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás-jelentés 20.15 Vacsoracsata 21.25 Taxi 3 23.10 36 – Har-
minchat Fr. akcióthriller

JOJ
6.50 A bébiszitter titka 8.35 A vadlovak érintése 10.30 Van az a pénz,
ami megbolondít12.35 Akikre büszkék vagyunk! 14.50 A tiltott ki-
rályság 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 A szállító 22.30 Fehér Agyar 2.

PéntEK, július �

Daylight • 21.15 •tV2
Hatalmas robbanás következtében Man-
hattan és New Jersey között beszakad a
forgalmas alagút. Az egykori mentőszol-
gálatosra (Sylvester Stallone) vár a feladat,
hogy a bent rekedt túlélőket kimentse.

Buldózert, a mackótermetű ná-
polyi kagylóhalászt nehéz ki-
hozni a sodrából, ám amikor szí-
vének kedves hajóját egy éppen
arra settenkedő tengeralattjáró
tönkreteszi, határozottan veszé-
lyessé válik.

Akit Buldózernek hívnak • 20.05 • Rtl KlUB

pókember • 20.05 • tV 2
Peter Parker, a kétballábas diákúj-
ságíró világa mégis fenekestül fel-
fordul, amikor egy laboratóriumi ri-
portútja során megcsípi egy ártatlan
kis nyolclábú.légcsavar • 20.00 • Rtl KlUB

Kelly Pratt az anyák rémálmát éli át,
amikor egy éjszakai repülőúton el-
tűnik hatéves kislánya a repülő-
gépről. A személyzet és az utasok
azt állítják, soha nem is látták...

A komáromi GIMISz Diákszínpad Egressy Zoltán: Nyár
utca, nem megy tovább című színművének előadását hozza,
Csengel Mónika rendezésében. Kiss Péntek József peda-
gógus-rendező iparista csoportja, a VISTA Diákszínpad da-
lokat énekel a Grease című musicalből, a Komáromi Eötvös
Utcai Alapiskola Tekergők bábcsoportja A farkas és a hét
kecskegida című bábjátékot adja elő, Gazdag Nagy Anikó és
Ižák Katalin rendezésében. A nyárasdi Tekergőcök, Mesék
útvesztőjében címmel, szerkesztett játékkal állnak a közön-
ség elé, rendezőik: Magyar Gaál Lívia és Nagy Irén. A nyá-
rasdi felnőtt színjátszó csoport vidám jelenetekkel lép az őrs -
újfalui kultúrház színpadára. Várásútról is jönnek felnőtt szín-
játszók. A vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Kis Vir-
goncok színjátszó csoportja A kiskondás című mesejátékkal
szórakoztatja a Nagyérdeműt Mózes Hajnalka rendezésé-
ben. Erdélyből is várnak vendégeket a fesztiválra. Vidám da-
rabokkal érkeznek Rugónfalva, Farkaslaka és Szentegy-
háza színjátszói. A vendéglátó ÉS?! Színház Petőfi Sándor:
A helység kalapácsa című vígeposzát játssza. Az Ekhós sze-
kéren nyári színjátszó fesztivál ideje alatt zsíros kenyér és li-
monádé lesz bőven. A szervezők remélik, nézőkből sem lesz
hiány.

(báj)

Színjátszó fesztivált rendez 
az őrsújfalui ÉS?! Színház július 7-én

Ekhós szekéren
Atervek szerint 11 előadás látható majd az őrsújfalui

ÉS?! Színház e héten szombaton, július 7-én pergő,
Ekhós szekéren című színjátszó fesztiválján délelőtt 
10 órától Őrsújfalun, a kultúrházban.
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SPORT 

Kosárlabdában csakúgy, mint
más kollektív sportágakban, a

két idény közötti szünetben nagy a
játékos-mozgás. Így van ez az
utóbbi idény sikercsapatánál, a ko-
máromi MBK Riekernél is. Bár a
felkészülés a 2012/2013-as idényre
csak augusztus 6-án kezdődik, a
klubvezetés nagy erőkkel dolgozik
az előző idény sikerének megis-
métlésén, már ami a csapat felépí-
tését illeti.  

Paulík József, az MBK Rieker sport-
igazgatója: „Eddig öt játékos nevét
mondhatom biztosra, velük már meg-

állapodtunk, hogy a 2012/2013-as
idényben a mi csapatunkat fogják erő-
síteni. A tavalyi csapatból Lukáš Du-
bovský, Martin Bíňovský és a csapat-
kapitány Jan Kratochvíl azok, akikre
biztosan számíthatunk. Az új nevek
sem ismeretlenek a kosárlabda szur-
kolói között, hiszen Marek Kozlík, aki
legutóbb Pilzenben játszott, tagja volt
a szlovák válogatottnak is. Szerepelt a
Pezinok és Handlová csapataiban is,
ahonnan a komáromi szurkolók is em-
lékezhetnek rá. A litván ligából érkezik
hozzánk a kiváló amerikai Chris Lowe,
valamint a tengeren túlról Kevin
Thompson, a Morgan State Bears

egyetemi csapatból. Természetesen
további játékosokkal is folynak a tár-
gyalások, de neveket csak a szerző-
dések aláírása után tudok mondani” –
mondta el lapunknak a sportigazgató. 

Arra is kíváncsiak voltunk, a csapat
mikor kezdi meg a felkészülést az új
idényre, valamint, hogy milyen tor-
nákra készülnek František Rón edző
védencei? „A felkészülést augusztus

6-án kezdjük meg, és pontosan két
hónap áll majd rendelkezésünkre,
hogy felépítsük a bajnokságban in-
duló csapatot. Ami a tornákat illeti,
minden bizonnyal lesz több is, de
ezeknek időpontjait és részvételünket
éppen a közeli napokban egyeztet-
jük, így ezekről a hét végén tudok
majd tájékoztatást adni” – zárta rövid
tájékoztatóját Paulík József.

Kosárlabda

Alakul az új csapat

Marek Kozlík Chris Lowe
Kevin

Thompson

Vízimotorozás

Szinte hihetetlen, milyen
apróságok, vagy annak

tűnő dolgok dönthetnek
egy vízimotoros verse-
nyen. Az olaszországi San
Nazarro-ban megrendezett
Eb-n, az OSy 400 kategóri-
ában, amelyen három ko-
máromi versenyző vett
részt, hajszálon múlott,
hogy nem Szép Csaba, a
Lodiar versenyzőjének
nyakába akasztották az
aranyérmet. Igaz, az ezüst-
érem is szépen csillog a
kontinensviadalon, de…

Mi is történt tulajdonkép-
pen? Szép Csabával, a Lo-
diar versenyzőjével, valamint
Bazinský Miroslavval, a „kon-
kurens” Kormorán Vízimoto-
ros Egyesület világ- és Eu-
rópa-bajnokával beszélget-
tünk szerkesztőségünkben.
„Végtelenül röstelljük és saj-
náljuk, ami Olaszországban

történt. Az igazság az, hogy
Csaba a mi közös hibánknak
köszönhetően nem nyerte
meg az Európa-bajnoki cí-
met. Az utolsó, negyedik fu-
tam előtt már biztos volt a
bronzérme, nekem pedig a
negyedik helyem, de ami a
negyedik futamban történt,
az talán csak száz évben
egyszer fordulhat elő. A fu-
tam előtt az észt Rasmus
Hangasmagi állt az élen, az
olasz Michael Gardini előtt,
Csaba a harmadik helyről vá-
gott neki a futamnak. Ami ek-
kor senkinek nem jutott az
eszébe, hogy az új előírások
szerint, a negyedik futamban
megismételt rajt esetében
nem fél, de egész pontszá-
mokat kapnak a helyezettek.
És megtörtént az, amire
senki nem számított. Az észt
fiúnak meghibásodott a mo-
torja, így kénytelen volt idő
előtt befejezni a versenyt. Mi

Csabával, egymás mellett
haladtunk az első helyen,
mintegy demonstrálva barát-
ságunkat, az olasz fiú tőlünk
lemaradva a harmadik he-
lyen. A célba néhány centi-
méterrel én érkeztem előbb,
így én nyertem a negyedik
futamot. A verseny utáni szá-
mításoknál azonban kiderült,
hogy ez a néhány centiméte-
res győzelmem vette el Csa-
bától az aranyérmet, mivel az
észt versenyző nem kapott
pontot, viszont az olasz srác-
nak a harmadik hely is ele-
gendő volt a végső győze-
lem megszerzéséhez. Tu-
dom, most lehet sportszerű-
ségről és sportszerűtlenség-
ről beszélni egy esetleges
Szép Csaba győzelem ese-
tén, de mi valóban demonst-
ratívan haladtunk egymás
mellett, és ahogy én győz-
tem, úgy simán győzhetett
volna Csaba is. Nagyon saj-
nálom a történteket” –
mondta el lapunknak Mirko
Bazinský. 

Szép Csaba, az ízig-vérig
sportoló, mint mindig, most is
mosolyogva veszi tudomásul
a tényeket. „Valóban, Miróval
közösen követtük el a hibát,
olyan közel mentünk egy-
máshoz a negyedik futam-
ban, hogy akár kezet is fog-
hattunk volna. Együtt akar-
tunk beérni a célba, de annál
a sebességnél ez szinte le-
hetetlen, azt csak a célbírók
tudják abban a pillanatban
megállapítani. Meg kell azt is
mondanom, hogy az olaszok
az Eb-t egyfajta háziverseny-
nek tekintették, és akkor még
finoman fogalmaztam a ren-

dezésről. Ők is tudták, hogy a
negyedik futam esetleges
megnyerésével és az észt
versenyző kiesésével én len-
nék a kontinensviadal győz-
tese... Igaz, hogy Miro és én
két klubot képviselünk, de
senkinek eszébe ne jusson
ezt betudni vereségem oká-
nak. Nálunk, vízimotoros ver-
senyzőknél egészen más vi-
szonyok uralkodnak, mint sok
egyéb sportágban, mi ezután
is nagyon jó barátok mara-
dunk, megküzdünk ugyan
egymással, de soha nem
hagyjuk cserben versenytár-
sainkat“ – mondta el Szép
Csaba, az Eb ezüstérmes.

Arra kérdésünkre, vajon
lesz-e még ilyen alkalma
Csabának a bajnoki cím
megszerzésére, Mirko Ba-
zinský adta meg a választ.
„Csaba van olyan jó ver-
senyző, hogy verseny utáni
számítgatások nélkül, simán
nyerje meg az Európa-baj-
nokságot. Biztos vagyok ab-
ban, hogy ez meg is fog tör-
ténni, mert ismerem lelkese-
dését a sportág iránt, emberi

kvalitásait és tudását a vízen.
Nagyon fogok neki szurkolni”
– fejezi be beszélgetésünket
a Kormorán kiváló verseny-
zője. 

Az Eb végeredménye –
OSy 400 kategória:

1. Michael Gardini (Olasz-
ország)  

2. Szép Csaba (Szlovákia
– Lodiar Komárom)

3. Rasmus Hangasmagi
(Észtország) 

4. Miroslav Bazinský
(Szlovákia – Kormorán Ko-
márom)

…
7. Peter Štefanovič (Szlo-

vákia – Kormorán Komárom) 

Az augusztus elején, Né-
metországban megrende-
zésre kerülő világbajnokság
előtt, még két futamot bonyo-
lítanak le a Szlovák Bajnok-
ságban. Előbb július 14-én
Trencsénben, majd egy héttel
később, július 21-én Komá-
romban zúgnak fel ismét a
motorok. A vízimotor-sport
szerelmeseinek legnagyobb
örömére.

Hajszálnyira az Európa-bajnoki címtől

Szép Csaba a dobogó második fokán, mellette Mirko Bazinský

Egymás mellett haladtak (Bazinský 2-es számmal), pedig ha
tudták volna…
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A 80-as évek egyik komáromi sztárja, Miloš Lintner, 30 év után visszatér

Újdonságok a komáromi lilák háza táján

Történtek azonban egyéb
változások is a lila klubban,
amelyekről Strasser
Lászlóval, a felnőtt csapat
menedzserével beszélget-
tünk.

• Először is tisztázzuk,
mit rejt ez a számunkra új-
nak tűnő kifejezés, a fel-
nőtt csapat menedzsere?

-  Hosszasan elbeszélget-
tünk az egyik vezetőségi ülé-
sen, és arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy újra kel-
lene osztani a feladatokat,
mivel a legtöbb vezetőségi
tag többé-kevésbé csak a
felnőtt csapat körüli teendő-
ket igyekezett ellátni, miköz-
ben az utánpótlás nevelésé-
nél csak egy-két lelkes ve-
zető serénykedett. Éreztük,
hogy ez így nem jó, az után-
pótlás lényegesen több fi-
gyelmet érdemel, ezért
ahogy mondtam, újra szét-
osztottuk a feladatokat. Egy
nagyon korrekt tárgyaláson
abban egyeztünk meg, hogy
Benkóczky Tibor, Tapol-
csányi Iván, ifj. Strasser
László, Német Zoltán és jó-
magam, a felnőtt csapat

ügyeit fogjuk intézni az én
irányításom alatt, míg az
utánpótlás teljes felügyeletét
a klubelnök, Nagy Tamás
vállalta el többedmagával.
Ez magában garancia az
utánpótlás nevelésének ja-
vulására, hiszen a klubelnök
nagy tapasztalatokkal ren-
delkezik ezen a téren. Hang-
súlyozom tehát, hogy a klub-
vezetésben nem történtek
változások, csak a feladato-
kat osztottuk ki személyekre
szólóan. MUDr. Ipóth Szi-
lárd, a KFC alelnöke to-
vábbra is a felnőtt csapat or-
vosa lesz, a csapatvezetői
teendőket továbbra is Ben-
kóczky Tibor fogja ellátni.

• Radványi Miklós
eléggé szokatlan körülmé-
nyek között távozott a csa-
pattól, így gyors és jó
megoldást kellett találni az
edzői pozíció betöltésére.
Sikerült?

- Több név is felmerült,
pontosabban több edzővel is
tárgyaltunk. Ha neveket akar
hallani, akkor Peter Fieber-
rel, Vladimír Rusnákkal és
Miloš Lintnerrel, de több név

is megfontolás tárgyát ké-
pezte, felmerült még Lérant
Péter és Medgyes Péter
neve is. Végül a KFC egykori
kiváló játékosára, a trencséni
Miloš Lintnerre esett a vá-
lasztásunk, aki egyrészt
nagy tapasztalatokkal ren-
delkezik magasabb osztá-
lyokból, volt a KFC játékosa,
tehát nem érkezik teljesen új
környezetbe, megannyi régi
baráttal rendelkezik a város-
ban. Ami Radványi Miklós
távozását illeti, nos, valóban
szokatlanok voltak távozá-
sának körülményei, bár nem
ért bennünket nagy megle-
petés, csak éppen rossz volt
az időzítés. Volt ugyanis egy
olyan megállapodásunk,
hogy amennyiben maga-
sabb osztályból kapna aján-
latot, nem gördítünk akadályt
távozása elé. Az előző idény
befejeztével az ő kérésére
arra fogtunk kezet, hogy ma-
rad a klubnál, aztán a sajtó-
ból értesültünk, hogy meg-
állapodott a DAC vezetésé-
vel. Talán egy telefonhívást
megérdemeltünk volna, no
de fátylat rá, Mikinek sok si-
kert kívánunk régi-új klubjá-
ban.

• Egyéb változások is
vannak a klub irányításá-
val kapcsolatosan?

- Igen, változott a klubtitkár
személye is. Az a Csóka
Zoltán lett július 1-től a klub-
titkár, aki ebben a funkciójá-
ban ott volt a DAC legna-
gyobb sikereinél is, és ami
nem lényegtelen, óriási ta-
pasztalatokkal és kellő dip-
lomáciai érzékkel rendelke-
zik.

• Ami talán a szurkoló-
kat legjobban érdekli, mi-
lyen a helyzet a csapat kö-
rül?  

- A bajnokságra való fel-
készülést július 2-án kezdjük
meg, az öltözőben ekkor
mutatjuk be a csapat új ed-
zőjét. Az előző bajnokságot
befejező keret együtt van, de
több játékost is kipróbálunk
az aránylag rövid, rendelke-
zésünkre álló idő alatt. Ami
nagyon fontos, az ifiből hat
játékos érkezik, akik részt
vesznek a felkészülés első
fázisában, az edző feladata
lesz azok kiválasztása, aki-
ket szívesen látna a felnőtt
csapatban. Rajtuk kívül a

Gambrinus Ligában szereplő
Slovácko csapatából várunk
két játékost próbajátékra, de
a Ferencvárosból és Újpest-
ből is érkeznek négyen,
hogy megpróbálják beküz-
deni magukat a csapatba.
Sok időnk ugyan nincs, de
néhány előkészületi mérkő-
zésen mindenki lehetőséget
kap a bizonyításra. 

• Akkor talán nem is egé-
szen helyénvaló a kérdés,
milyen célokkal vágnak
majd neki az új bajnokság-
nak?

- Ez a kérdés mindig he-
lyénvaló, próbáljuk nagyon
reálisan felmérni lehetősé-
geinket. A keretet illetően
azonban lehetnek meré-
szebb célkitűzéseink is. Nos,
egy KFC nem vághat neki a
bajnokságnak azzal, hogy
majd valahogy lesz, mi baj-
nokságot akarunk nyerni,
rosszabb esetben is feljutó
helyen szeretnénk befejezni
az idényt, hiszen tudjuk,
hogy átszervezés van a baj-
nokságokban, így több csa-
pat előtt is megnyílik a lehe-
tőség. Bizonyára nagyon ke-
mény bajnoki idénynek né-
zünk elébe, hiszen mások is
nagy erőkkel készülnek, és
ott szeretnének majd lenni a
feljutásnál. Jómagam bízom
a csapatban és szurkolóink-
ban, közösen elérhetjük ki-
tűzött célunkat. Őket arra ké-
rem, továbbra is támogassák
a csapatot, hogy a végén
majd közösen örülhessünk a
sikernek. 

• Információink szerint,
a nyár folyamán nemzet-
közi torna megszervezését
fontolgatják. Ezek a hírek
megalapozottak?

- Igen, megalapozottak.
Július 21-én egy osztrák és
két magyar csapat részvéte-
lével rendezünk tornát.  Az
egyik elődöntőt Ekelen, a
másikat Komáromban bo-
nyolítjuk le, sietek hozzá-
tenni, hogy a KFC mindkét
mérkőzését hazai pályán
játssza. Igyekeztünk olyan
csapatok részvételét biztosí-
tani, amelyek a KFC-hez ha-
sonló szintű bajnokságok-
ban játszanak. A tárgyalások
éppen befejezésükhöz kö-
zelednek, néhány napon be-
lül pontosan megnevezzük a
résztvevő csapatokat.

Ma is szívesen beszél ko-
máromi éveiről, a játékos-
társakról, Broczky, Chudý,
Csurgaly és Dinga edzők-
ről. A komáromi szurkolók
mindig a legnagyobb sze-
retettel fognak gondolni
erre a remek trencséni fi-
úra”. 

Edzőként Trencsénben,
Bánovcén, Vágújhelyen és
több második ligás csapat-
nál, később a csehországi
Karvinában dolgozott, ahol
asszisztensként kétszer is
feljutott csapatával az I. li-
gába. Legnagyobb sikeré-
nek mégis a trencséni ifivel
szerzett országos bajnoki
címet tartja, amelyben
olyan játékosokat nevelt,
mint Škrtel és Hološko, a
mai válogatott oszlopos
tagjai. Legutóbb Vágújhe-
lyen dolgozott, és néhány
órával komáromi megkere-

sése után, a Nová Ves nad
Váhom klubvezetésével ké-
szült aláírni a szerződést.
Lapunk megkeresésére el-
mondta: „Nagyot dobbant a
szívem, amikor meghallot-
tam, hogy Komáromból ke-
resnek. Ezernyi szál fűz eh-
hez a csodás városhoz, hi-
szen itt töltöttem el fiatal
éveim egyik legszebb kor-
szakát. Remek csapatunk
volt, remek szurkolókkal.
Most már bevallom, életem
egyik nagy vágya teljesült
azzal, hogy visszatérhet-
tem a lila klubhoz. Örülök a
munkának, a régi barátok-
nak, és igyekszem nem el-
rontani azt a hírnevet,
amellyel egykor Komárom-
ból távoztam” – mondta el
lapunknak. 

Hát akkor, Miloš, légy
üdvözölve Komáromban!
Miloš, vitaj v Komárne! 

Az 59 éves edző nagyon
gazdag játékos és edzői
tapasztatokkal rendelkezik.
Az egykori, csehszlovák li-
gában is jól teljesítő Jed-
nota Trenčín csapatában
nevelkedett, ahol meg-
kezdte pályafutását. A vil-
lámgyors csatár neve, ak-
kortájt igencsak szépen
csengett az országban, és
az érte folytatott harc első
fordulóját a pozsonyi lige-
tiek nyerték. Amikor aztán
1981-ben a KFC-hez iga-
zolt, az országos lapok
szenzációként kezelték a
hírt. Komáromban 1981 és
1984 között szerepelt, a
„KFC 111” című könyv
szerzője így írt Miloš Lint-
ner komáromi éveiről: „A
trencséni labdarúgás egyik
meghatározó személyi-
sége volt. Játékos pályafu-
tásának alkonyán Komá-
romba hívták, hogy gaz-
dag tapasztalatait átadva,
segítsen a klubnak, csa-
patnak. Soha előtte, de
utána sem játszott Komá-
romban ilyen csupa szív já-
tékos. Az utolsó sípszóig
küzdött, és erre biztatta já-
tékostársait is. Sok vesz-
tésre álló találkozót sikerült
megfordítani az ő lelkese-
désének köszönhetően.

Egy hónap múlva kezdődnek a labdarúgó baj-
nokságok, tehát sok idő a felkészülésre

nincs. Azt az egy hónapot azonban a klubok
igyekeznek a leghatékonyabban kihasználni egy-
részt a felkészülésre, másrészt pedig a játékos-
állomány felfrissítésére. A KFC klubvezetésének
egy másik problémát is meg kellett nagy hamar-
jában oldania, hiszen a csapat eddigi edzője,
Radványi Miklós bejelentés nélkül megvált a csa-
pattól, és visszatért egykori nagy sikerei hely-
színére, Dunaszerdahelyre.

Miloš Lintner

Jól szerepeltek 
a KFC legfiatalabbjai 
Nagyon erős mezőny jött össze a hagyományos aranyosmaróti ViOn CUP

2012 nemzetközi tornán, amelyre meghívást kapott a KFC U9 csapata is.
A tíz résztvevő csapat között sikerként könyvelhető el az elért ötödik hely, sőt,
a torna legjobb játékosának kijáró díjat is komáromi játékosnak adták át a
szervezők.

A KFC eredményei:
ViOn (pirosak) – KFC 1:0
KFC – FC Brumov 6:0
Vác – KFC 3:1
Léva – KFC 4:0
AS Trenčín – KFC 6:1
ČFK Nitra – KFC 0:3
ViOn (kékek) – KFC 2:3
DAC – KFC 1:4
Mocsonok – KFC 5:1

A torna végeredménye:
1. AS Trenčín 25
2. Léva 19
3. ViOn (Pirosak) 19
4. Vác 19
5. KFC 12
6. ČFK 12
7. Mocsonok 11
8. DAC 10
9. ViOn (Kékek) 2

10. FC Brumov 1

A torna legjobb kapusa: 
Szebellai Ján (Léva)
A torna legjobb hátvédje: 
Lukáš Penzeš (ViOn)
A torna gólkirálya: 
Alexander Fábik (AS Trenčín)
A torna legjobb játékosa: 
Csomor Áron(KFC) 

A tornán sikeresen szereplő KFC U9 csapata

Csomor Áron, a torna legjobb játékosa 
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Egy kis nosztalgia a 80-as évek elejéről. Hátsó sor balról
jobbra: Vrečič József - csapatvezető, Emil Chudý – edző,
Lintner, Stupárek, Bugár, Gramblička, M. Zvoda, Barák Ist-
ván – edző. Középső sor balról jobbra: Nosko, Musil, Mol-
nár, Maitz, Medgyes P., Gaál, Viola Zoltán – gyúró. Alsó
sor balról jobbra: Pavlička, Nagy T., Pásztor, Hornáček,
Machata. 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Régiónk versenyzőinek eredményei:

Férfiak 39 éves korig:
4. Lengyel Zsolt (Marcelháza)
7. Ibos Csaba (Komárom)

14. Gogola Ján (Ímely)
17. Gál Sándor (Marcelháza)

Férfiak 40-49:
3. Zsélyi Zoltán (Gúta)
4. Tücsök Róbert (Dunamocs)
5. Bohák Marian (Komárom)
8. Puha Zoltán (Komárom)
9. Kiss László (Nagymegyer)

10. Mácsodi András (Karva)

Nők 39 éves korig:
2. Mátyás Katalin (Komárom-Őrsújfalu)
3. Jókai Ildikó (Párkány)
4. Ravasz Eszter (Bogya)

Nők 50 év felett:
2. Gál Ilona (Marcelháza)

A legsportosabb osztály:
A Dunamocsi Alapiskola 2. osztálya

„Fuss 
a Kék Dunáért”
- negyedik 
alkalommal
Most már biztos, nagyon szép hagyományt teremtet-

tek a Duna menti községben négy esztendővel ez-
előtt. A régió lelkes maratoni futója, a dunamocsi Kele
Géza akkor gondolt egy merészet, és teljes odaadással
szervezkedni kezdett, egy Duna menti községek közti fu-
tóverseny megálmodását követően. Álmát nemcsak
megvalósította, de négy évfolyam után elmondható,
hogy a futóverseny népszerűsége egyre nő, évről évre
több a résztvevő, hiszen most már nemcsak a régiónk-
ból, de távolabbi régiókból, és Magyarországról is sokan
jelezték részvételüket. És nemcsak jelezték, örömmel
jöttek is.

Kele Géza, a rendezvény főszervezője: „Végtelenül boldog
vagyok, hiszen remekül sikerült ez a negyedik évfolyam. Az
időjárás is kedvezett, a levegő csodálatosan tiszta volt a
Duna mellett, ahol a verseny zajlott. Nagyon közkedvelt lett
az ovisok futása, és tulajdonképpen ez adta meg a további
versenyek alaphangját is. A gyerkőcök versenyére ugyanis
nagyon sok szülő, nagyszülő és más hozzátartozó is kiláto-
gatott, akik aztán ott is ragadtak, és remek kulisszát biztosí-
tottak a futóknak. Az ovisokkal együtt 116 résztvevőt je gyez-
tünk, akik a legszebb élményekkel távoztak községünkből.
Legtöbben már most érdeklődtek az ötödik évfolyam iránt,
ami szintén jelzi, hogy van mit keresnünk a népszerű futó-
versenyek listáján. A verseny kapcsán szeretnék kiemelni
egy nagyon fontos tényezőt. Régebben próbáltam rábe-
szélni a helyi labdarúgókat a versenyen való részvételre,
most sikerült. A csapat nyolc tagja vett részt a versenyen, va-
lamennyien sikeresen teljesítették az öt kilométeres távot. Ez
adta a további ötletet, hogy az ötödik évfolyamra meghir-
dessek egy kupát a TLSZ csapatainak, a legfutósabb csapat
különdíjban részesül. Bízom benne, hogy lesz érdeklődés a
csapatok részéről” – mondta el lapunknak Kele Géza.

A férfiak fő kategóriájának győztesei és a rendezők. Balról jobbra Banai Tóth Pál, Dunamocs
Község polgármestere, Duka Gábor, Karva Község polgármestere, Jókai László, a duna-
mocsi önkormányzat sportbizottságának elnöke,  Mácsodi Gábor (Szenc), Takács Dávid
(Győr), a kategória győztese, Bíró Károly Róbert (Győr) és Kele Géza, a verseny szülőatyja
és fő szervezője. 

A dunamocsi focisták jó példával jártak elöl, lesznek követőik?

A sok kis győztes, és a három áldozatkész óvónéni, balról jobbra Kele Ildikó, Tallósi Orso-
lya és Kurucz Ágota


