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Anyanyelvhasználati
útmutatók a hivatalokba

Mennyien vagyunk a
Komáromi járásban?

A Szociális
Biztosító nem viccel

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 5. oldalon

Minden időszakban jó, ha vigyázunk az élelmiszerekre, azok minőségére, de ilyenkor, a kánikula
dúlásakor, ha lehet, még jobban oda kell figyelni főleg a csemege- és cukrászkészítményekre.

Egyéb termékekkel is volt már ebben az évben éppen elegendő probléma, de sok esetben mintha
ezekből sem tanulnának a forgalmazók.

A hitelvesztés semmivel
nem pótolható

Hőségrekordok
dőltek meg

A múlt hét folyamán több telepü-
lésen dőltek meg hőrekordok az or-
szágban, Ógyallán 37 fok feletti csú-
csot mértek.

Egész héten rendkívül meleg idő-
járás volt országszerte, a Szlovák
Hidrometeorológiai Intézet szerint
helyenként 40 fokot is mértek. Emi-
att több napon át másodfokú, na-
rancs színű hőségriadót adtak ki.

ssy

Elkezdődött a nyár és az első utazási iroda
máris csődöt jelentett. Múlt hétfőn délelőtt a

somorjai székhelyű Alex Tour utazási iroda a
honlapjan jelentette be a csődöt.

A kint rekedt nyaralókról a Kooperatíva biztosító
gondoskodik a Coris vállalattal együttműködve. A
biztosító szerint 44 ember Törökországban, 29 Mal-
lorcán, 24 Korfun, 20 Krétán, 6 Rodoszon, 3 személy
pedig Andalúziában maradt, akik időközben hazaju-

tottak. Az ügyfelek esetleges kérdéseire is a Koope-
ratíva válaszol a 02/43641037-es pozsonyi telefon-
számon, a nap bármely órájában, hétvégenként is.

Az utazási iroda korábban többször is felbukkant a
Szociális Biztosító és az egészségügyi biztosítók
adóslistáin. Áprilisban és májusban két végrehajtási
eljárás is indult a cég ellen. Az Alex Tour tavaly 170
ezer eurós hitelt vett fel a Szlovák Takarékpénztárból,
hogy fedezni tudja adósságait. Az utazási iroda az
utolsó pillanatban még engedményes utakat kínált,
de ez sem volt elég a cég megmentéséhez.

Az Alex Tour több, régiónkban is működő utazási
irodán - Komárom, Gúta, Nagymegyer - keresztül kí-
nálta szolgáltatásait.

(ssy,b)

Csődöt jelentett az Alex Tour

Péter-Pál
„beindította”
az aratógépeket
Amíg 2010-ben és 2011 elején a

rengeteg csapadék okozott
problémát, idén szélsőségesen szá-
raz időjárás fenyegeti a mezőgazda-
ságot. Az elmúlt 111 év második leg-
szárazabb évszakaként tartják szá-
mon a 2011-es őszt. Ez azért volt
nagy baj, mert az augusztus köze-
pével kezdődő és november végéig
tartó csapadékmentes és meleg idő-
járás egybeesett az őszi vetések ide-
jével. Folytatás az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon



Újra napvilágra került a Bethlen
Gábor Alap támogatási listája. Az
alapban egységesült a korábban
többpólusú támogatási rendszer, lé-
nyegében Magyarországról innen
számíthatnak némi kis infúzióra a
határon túli szervezetek, intézmé-
nyek és egyéb csapatok. A mostani
elosztás során is akadtak érdekes-
ségek, különösen abban az esetben
meglepő tapasztalni aránytalansá-
gokat, amikor hasonló kérvényezők-
ről van szó. Újra igazolódott az, hogy
mindenki egyenlő, de vannak egyen-
lőbbek.

Még mielőtt rámutatnék néhány
ilyen tételre, szeretném hangsú-
lyozni, nem gondolom, hogy a ma-
gyarországi támogatások nekünk jár-
nak. Meglátásom szerint ez egy
olyan segítség, amiért hálásak lehe-
tünk, és komoly szerepe van a kö-
zösségmegtartó kezdeményezések-
ben. Ugyanakkor azt is le kell szö-
geznünk, hogy közpénzekről van
szó, és ha a magyarországi költség-
vetés a határon túli közösségek se-
gítésére tesz félre több millió forintot,
akkor elkerülhetetlen annak figye-
lembe vétele, hogy mennyire átlát-
hatóan és igazságosan kerül ez a
pénz szétosztásra.

A pénzosztás egyik legérzéke-
nyebb témaköre minden esetben a
média ügye. Közhelynek számít az a
kijelentés, hogy a média hatalom,
így a pénzosztásoknál mindig van-
nak elégedetlenek. Hatványozottan
érvényes ez a szlovákiai magyar mé-
diára, mivel nagyon nehéz piaci ala-

pon életben maradni. Kicsi a piac,
ami nemcsak az olvasók számában
jelent akadályt, hanem a cégek rek-
lámbüdzséjéből is nehéz szerezni.
Sajnálatos módon még a magyar ér-
dekeltségű vállalatok sem érzik szük-
ségét annak, hogy arányosan hir-
dessenek magyar médiában. Ez
alapján el lehet képzelni más nem-
zetközi nagyvállalatok hozzáállását.
S ez alapján még kézenfekvőbb,
hogy a támogatások szétosztása lét-
kérdés, és ha továbbgördítjük a fenti
gondolatot, még inkább hatalom. Pe-
dig, ahogy Albert Camus mondta,
minden nép annyit ér, amennyit a
sajtója, így valószínűleg ezt a szlo-
vákiai magyarokra is alkalmazni le-
hetne. Ha a támogatási rendszerek
segítenek, és nem rövid pórázon
mozgatni akarnak, akkor egy óriási
segítségről van szó. A másik eset-
ben viszont a közösségrombolás irá-
nyában lehet csak haladni, ahol az
éppen aktuális hatalom akarja pitiz-
tetni az egyes kérvényezőket, úgy-
mond hűséges holdudvarokat épí-
teni. Természetesen ez igaz a szlo-
vákiai és a magyarországi pénzosz-
tásra egyaránt.

Ennek kapcsán szeretném néhány
konkrét esetre felhívni a figyelmet a
mostani Bethlen Gábor Alap által
szétosztott pénzek kapcsán. A ko-
máromi régió hetilapja, a Delta, már
több alkalommal is pályázott az alap-
hoz. Azonban az utóbbi három év-
ben negatívan bírálták el pályáza-
tunkat, míg a másik komáromi ré-
giós hetilap a Dunatáj 4 millió forint-
hoz, a Szabad Újság pedig 2 millió
forinthoz jutott 2011-ben is. Nem volt
ez másképp az idei évben sem. Saj-
nos a Delta egy fillért nem kapott,
míg a szintén régiós Dunatáj két for-
rásból összesen 2,1 millió forintot ka-
pott, és a szintén régiós Csallóköz
700 ezer forintot. Csak a lapokat
nem ismerők kedvéért elmondanám,
a Csallóköz 48 oldalas színes hetilap
újságpapíron, a Delta 24-28 oldalas

színes hetilap és a kétszínű Dunatáj
12 oldalas. Természetesen elfogad-
juk a döntéseket, de azt a kérdést
szeretnénk feltenni, hogy miért? Mit
csinálnak mások jobban, mi az, ami-
ért mi alulmaradunk?

Szeretnénk látni a követelmény-
rendszert, ami alapján mi 0 forintot
érünk, míg mások rendre több milliót.
Miben mérhető a régiós kiadványok
esetén ez az óriási különbség? A
Delta esetében, amelyet vezetek, el
kell mondanom, hogy maximálisan
törekszünk arra, hogy az egyes felek
- akár társadalmi, akár politikairól le-
gyen szó - egyenlő teret kapjanak.
Úgy írunk eseményekről, pl. önkor-
mányzati ülésekről (másokkal ellen-
tétben), hogy a helyszínen is ott va-
gyunk. Az álláspontokat bemutatjuk,
a reakcióknak megfelelő teret bizto-
sítunk. Ennek kézzelfogható bizo-
nyítéka, hogy a választások idején
minden politikai csoportosulás hir-
det is nálunk. A példányszám ál-
landó növekedése is arra enged kö-
vetkeztetni, hogy igény van a la-
punkra. Mi ezekre a tényszerű mu-
tatókra tudunk hivatkozni, és anélkül,
hogy másokat ugyanezen mércék
alapján értékelnénk, megjegyezzük,
hogy ezt nem találta a Bethlen Gá-
bor Alap támogatásra érdemesnek.
Talán nem véletlen, hogy a Nemzeti
Összetartozás Bizottsága komáromi
kihelyezett ülésének is a témája volt
a Bethlen Gábor Alap pénzosztása.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala,
amely több tucat szervezet ernyő-
szervezete, kritikáját fogalmazta
meg, átláthatóbb pénzosztást, és
tisztább feltételrendszert sürgetett.
Örömmel vettem tudomásul, hogy a
szlovákiai pénzosztás kritikája után,
ahol szintén jogosan mutatott rá
aránytalanságokra a kerekasztal, a
magyarországi esetben is hasonló
mércével mér.

Nem mondható ez el viszont Szi-
geti Lászlóról, az MKP politikusáról,
aki erős kritikával élt a szlovákiai

esetében, külön kiemelve, hogy a
Delta 5 ezer, a Dunatáj viszont csak
1500 euró támogatást kapott. Ezt kö-
vetően a Dunatáj egyszer 4, másik
esetben 2,1 millió forintot kapott, a
Delta viszont semmit, ami már nem
jelentett különösebb gondot a politi-
kusnak. Az aránytalanságok mérté-
kéről lehet vitatkozni, de azt hiszem,
a második esetben ezt nem kell bi-
zonygatni.

Távol álljon tőlem az, hogy arra
utaljak, hogy a másik is kapjon ke-
vesebbet. Meggyőződésünk, hogy
minden hetilapnak nagy szüksége
van erre a pénzre, és hiszünk abban,
hogy a többpólusú tájékozódásnak,
a sok forrásból táplálkozó közös-
ségnek a szlovákiai magyarok lehet-
nek az igazi nyertesei. Ez formálhat
igazán tudatos polgárokat, akiket a
rendszer nem tud bedarálni, és ez
segíthet abban, hogy az anyanyelv
megőrzésében is hatékonyak le-
gyünk. A döntéshozókat arra kérhet-
jük csupán, hogy az aránytalan
pénzosztással ne hagyják eltorzulni
a versenyt. Ne a bírálók döntsék el,
hogy melyik vélemény fontos, és ne
kiskorúsítsák az olvasót, hanem
hagyják véleményét formálni. Bízunk
egy olyan rendszerben a Bethlen
Gábor Alapnál (és természetesen a
szlovákiai források esetében is), ahol
tisztán látjuk, mik a minőségi (és
nem tartalmi!) irányadó mutatók. Kér-
jük a döntéshozókat, hogy kiegyen-
súlyozott támogatási rendszerrel
hagyják minden szerkesztőséget
dolgozni, ha valóban közösségi és
nem pártérdekeket tartanak szem
előtt. Ne csak akkor emeljék fel a
hangjukat, ha a vesztes oldalon áll-
nak, hanem döntéshozó szerepben
is vállalják fel az igazságtalanságok
kiszűrését. Ha ezt sikerül többé-ke-
vésbé biztosítaniuk, akkor már óriá-
sit sikerült tenniük a szlovákiai ma-
gyarokért. Előre is köszönjük.

Szénássy Tímea
főszerkesztő
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Szóval-képpel

Apápai döntést az év eleji apos-
toli vizitáció eredményével

indokolták. Róbert Bezák érsek
utódjának kinevezéséig a főegy-
házmegye vezetését Orosch Já-
nos segédpüspök látja majd el.

Jozef Kovačík szlovák püspökkari
szóvivő szerint a testület a döntést „a hit
és a fiúi engedelmesség szellemében“ fo-
gadta. Róbert Bezák érsek a várható döntést
már az általa tartott misén közölte híveivel. El-
mondta: előbb levélben szólította fel őt le-
mondásra Mario Giordano apostoli nuncius,
majd miután ennek nem volt hajlandó eleget

tenni, egy másik levélben értesítették,
hogy le fogják váltani. Hozzátette:
nincs tudomása az őt érintő lépés
okáról, ugyanakkor a neki címzett le-
vélben felszólították, hogy leváltásá-
val kapcsolatban ne nyilatkozzon a

sajtónak.
A nagyszombati érsek hivatalából

való elmozdításának hírére szlovákiai hívők
egy csoportja Mario Giordano apostoli nun-
ciusnak és a püspöki kar vezetőjének, Sta-
nislav Zvolenskýnak címzett nyílt levélben
kért magyarázatot a leváltásra.

-ga-

A pápa leváltotta a nagyszombati érseket

Múlt héten megkezdődött a romák által la-
kott házak bontása. Mint már erről előző lap-
számunkban beszámoltunk, az itt élő csalá-
dokat kiköltöztették a harcsási szociális la-
kásokba, mivel életveszélyessé váltak a Belső
körút 51-es szám alatt lévő házak. ssy

A Szociális Biztosító
nem viccel
Pedig eleinte azt hittük igen, aztán mégsem. Senki

nem érezheti ugyanis magát biztonságban, csen-
gethet a postás, és ajánlott küldeményt hozhat a Szoci-
ális Biztosítótól. Úgy látszik, a biztosító új – naná, hogy
politikai – vezetése úgy döntött, egy új módszerrel pró-
bálja meg kijavítani pénzügyi helyzetét. A biztosított
személyek eddig befizetett illetékeit újra átszámolják, és
mit ad Isten, szinte valamennyi esetben találnak „régi
bűnöket”, amelyekért most fizetni kell. Bár, ha a bizto-
sított személy hibázott, nem is lenne ezzel olyan nagy
gond, viszont…

Egyik olvasónk hozott be a szerkesztőségbe egy ilyen le-
velet, amelyben a Szociális Biztosító egy kisebb összeg be-
fizetésére kötelezi visszamenőleges hatállyal, állítólagos ké-
sedelmi adó rendezésének jogcímén. Még ezzel sem lenne
különösebb gond, hiszen törvény szabja meg, mely esetek-
ben köteles az ügyfél késedelmi adót fizetni, a probléma
azonban egészen másban rejlik. Olvasónknak még csak
sejtése sem volt az elmaradásról, sőt, amikor nemrég ren-
dezte ügyeit a biztosítóval, akkor annak munkatársa az ő ké-
résére kiszámította a késedelmi adót is, amit az ügyfél azon-
nal be is fizetett a biztosító pénztárába. Ezzel – legalábbis így
gondolta –, egyszer s mindenkorra letudta adósságát a Szo-
ciális Biztosító felé. Aztán e hónap 2-án mégis csengetett a
postás…

Az ügyben megkerestük a Szociális Biztosító komáromi
részlegének igazgatónőjét, Mgr. Silvia Szomíkovát, aki a kö-
vetkezőket mondta el lapunknak: „A Szociális Biztosító új
központi vezetése elhatározta, hogy egyszer s mindenkorra
rendezi ezt a kérdést, hiszen országos szinten nem kis ösz-
szegről van szó, ami a késedelmi adókat illeti. Az elmulasz-
tott, vagy későbbi időpontokban befizetett biztosítási illetékek
utáni késedelmi adókról törvény rendelkezik, tehát nem gon-
dolom, hogy nagy meglepetés érné azokat, akik ilyen-olyan
oknál fogva késtek a befizetéssel. Tudni kell, hogy a törvény
értelmében a késedelmi adó napi 0,05 százalékot tesz ki a
befizetendő összegből. Aztán vannak olyan esetek is, ami-
kor az adóhivataltól megkapott kimutatások alapján derül ki,
hogy a vállalkozónak többet kellett volna fizetnie a Szociális
Biztosító felé, és ezt mindenképpen rendezni kell. A központi
vezetés ezzel a lépéssel többek közt a tisztességesen és idő-
ben fizető polgárok és vállalatok igazságosságba vetett hitét
is kívánja erősíteni. Azokban az esetekben, ahol a késedelmi
adó magassága összességében nem haladja meg a 3,32 €-
t, ott a Szociális Biztosító nem írja elő annak behajtását. Az
azt meghaladó összeget azonban a biztosított köteles kifi-
zetni, ellenkező esetben végrehajtó fogja azt behajtani” –
mondta el a komáromi részleg igazgatónője.

Arra a kérdésünkre, milyen visszamenőleges hatállyal ró-
ják ki a késedelmi adót, a következő választ kaptuk: „A köz-
ponti rendelet szerint, 2004-ig visszamenőleg ellenőrizzük
valamennyi ügyfél iratát, és amennyiben elmaradást állapí-
tunk meg, úgy határozatban kötelezzük a késedelmi adó be-
fizetésére. Attól tehát senkinek nem kell tartania, hogy az
adósság rendezése után, újból felmerül egy korábbi kése-
delmi adó. Mivel minden esetben határozatot adunk ki, az
ügyfélnek jogában áll a határozat átvételétől számított 15 na-
pon belül fellebbeznie. Ami pedig az önök olvasójának ese-
tét illeti, jó lenne, ha meglátogatná biztosítónkat, hogy újra
meg tudjuk vizsgálni az esetet” – mondta el lapunknak Mgr.
Silvia Szomíková.

Nem tudunk szó nélkül elmenni a Szociális Biztosító „fel-
ébredése” mellett, miszerint nyolc esztendő után gondolja
úgy, hogy van itt még behajtani való. Tény, hogy egyszer ren-
dezni kell a számlákat, de akkor talán jogos a kérdés is, va-
jon mit csináltak eddig az arra kiképezett hivatalnokok? Az
sem mellékes, hogy információink szerint, a Szociális Bizto-
sító központja egy magánszférából érkező „menedzsert” bí-
zott meg a „nagy behajtási terv” kidolgozásával. És ez felvet
egy másik kérdést is. Vajon a Szociális Biztosító nem ren-
delkezik kellő szakemberekkel, akik képesek lennének kita-
lálni, hogy a számlákat rendezni kell? Ja, hogy minden bi-
zonnyal megint egy politikai párt…? Így viszont legalább
érthető. -böröczky-

Atavaly módosított kisebbségi
nyelvhasználati törvény

egyes rendelkezései csak július-
tól érvényesíthetőek. Ennek
apropóján aktualizált anyanyelv-
használati útmutatót juttattak el
a komáromi hivatalokhoz az
Anyanyelvünkért Polgári Társu-
lás képviselői.

Cúth Csaba, az Anyanyelvünkért
Polgári Társulás elnöke hangsú-
lyozta, 2012. június 30-a után lehe-
tőség van a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvény minden rendelkezé-
sének érvényesítésére. Ezek az ál-

lampolgárok felől jogokként, a köz-
igazgatási szervek oldalán kötele-
zettségekként jelennek meg, s
megszegésük pénzbírsággal is
sújtható.

A sajtó képviselőinek jelenlété-
ben Cúth Csaba átadta a komáromi
körzeti hivatal vezetőjének, Békési
Péternek a kibővített anyanyelv-
használati útmutatókat. Ezen felül
„Az ügyfél nyelvén“ elnevezésű pro-
jekt keretében készült kétnyelvű
matricák is átadásra kerültek.

A június 30-a után érvényesíthető
kötelezettségek közé tartozik, hogy
a magyarlakta (legalább 20 száza-
lékos arány, s az ennek alapján ké-
szült lista) településeken a hivatalok

megnevezését a szlovák mellett
magyar nyelven is fel kell tüntetni az
épületen. Továbbá, kisebbségi
nyelvű beadvány esetén a hivatal
közigazgatási eljárás során hozott
határozatát az államnyelvi mellett
kisebbségi nyelvű hiteles fordítás-
ban is kiadja.

Ha kérik, akkor az illetékes köz-
igazgatási szervnek az államnyelv
mellett a kisebbség nyelvén is ki
kell adnia a születési anyakönyvi ki-
vonatot, a házassági anyakönyvi ki-
vonatot, a halotti anyakönyvi kivo-
natot, engedélyeket, igazolásokat,
nyilatkozatokat és rendelkezéseket.

(bumm)

Anyanyelvhasználati útmutatók a hivatalokba
Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Ez év június 6. és 13. kö-

zött, országos ellenőrzést
tartottak a közegészségügyi
hivatalok a kereskedelmi
láncok egyes egységeiben,
az akció folyamán különö-
sen a nem csomagolt, jár-
ványveszélyes élelmisze-
rekre fókuszáltak. Országo-
san 117 esetben szabtak ki
bírságot, amelynek végösz-
szege elérte a 3.850 €-t.
Régiónkban három egység-
ben találtak hiányosságo-
kat, ezekből kettő eléggé
komolynak nevezhető.

A marcelházi Supermar-
ket Coop Jednota bevásár-
lóközpontban 20 €-ra tak-
sálták az egyik csemegepul-
tos hölgy ruházatának és
kezeinek, enyhén szólva is
tisztátlanságát. Az ugyan-
csak Supermarket Coop
Jednota bátorkeszi részle-
gének hűtőpultjában viszont
lejárt szavatosságú párizsi
salátát találtak, ami 50 €-ba
került a boltvezetőnek. A
harmadik eset ugyan való-
színűleg közvetlen veszélyt
nem jelentett a vásárlókra,
de egy 10 €-s figyelmeztetés
kijárt a Billa Megyercsi utcai
részlegének, mivel egyik al-
kalmazottjuknak nem volt
szakmai bizonylata az általa
végzett tevékenységhez.

Sok, vagy kevés? Nos,
véleményünk szerint az em-
beri egészség lényegesen
többet ér a kiszabott bírsá-
goknál, bár a közegészség-
ügyi hivatalok minden bi-
zonnyal a törvény értelmé-

ben jártak el. Ennek elle-
nére úgy gondoljuk, hogy a
vásárlók közvetlen veszé-
lyeztetését semmiképpen
nem lehet néhány eurós bír-
sággal megszűntetni, itt ra-
dikálisabb lépésekre lenne
szükség. És akkor még nem
beszéltünk a piaci árusok
által kínált több portékáról,
fél-készítményekről, a gya-
korta gusztustalan – főleg
ebben a kánikulában -, pia-
cokon árusított édességek-
ről, cukorkákról. Sőt, az
egyes gyorsított zöldségfé-
lék is gyakorta tartalmaznak
olyan vegyszereket, ame-
lyeknek emberi fogyasztása
komoly egészségromláshoz
vezethet. Nem sokkal a
rendszerváltás után, a ter-
melőknek kötelezővé tették
az általuk piacra dobott
zöldségfélék, különösen a
zöldpaprika laboratóriumi
bevizsgálását. Ez nemcsak
túl macerás és pénzigényes
volt, de ügyesen ki is lehe-
tett játszani, hiszen csak ke-
vés esetben került az a
minta a laborba, amelyet a
termelő később értékesített.
Papír tehát volt, de hogy mit
kapott a vásárló valójában,
azt már senki nem ellen-
őrizte. A piacokon ma sem
hemzsegnek az ellenőrök,
pedig az a termelő, akinek
nincs félnivalója, bizonyára
nem venné rossz néven, ha
a helyszínen, a vásárlók
előtt ismernék el portékájá-
nak magas minőségét. A
többiek meg féljenek, és le-
hetőleg gyorsan legyenek

eltávolítva a tisztességes
kereskedők közül. Ez mind-
nyájunk érdeke!

Benne vagyunk tehát a
nyár kellős közepében, saját
és gyermekeink egészségé-
nek megőrzése érdekében
legyünk kellően elővigyáza-
tosak, főleg a szavatossá-
got illetően. Ha olyan ter-
mékre bukkanunk, amely
valamilyen oknál fogva gya-
nús, azt semmiképpen ne
vásároljuk meg, még ha ár-
ban azt meg is érné. A tisz-
tességtelenül eljáró keres-
kedőket pedig ne kíméljük,
legyenek kipellengérezve
minél nagyobb nyilvánosság
előtt. Ez még talán a bír-
ságnál is nagyobb büntetés
lehet, hiszen a kifizetett bír-
ság összege visszaforgat-
ható, akár egy másik sza-
bályszegéssel is, de a ke-
reskedő hitelének az el-
vesztése kevésbé pótolható.

Böröczky József
Illusztrációs felvételek

A hitelvesztés semmivel
nem pótolható„Minden nép annyit ér, amennyit a sajtója“

Kommentár
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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

A csapatnak, a Jókai Napokhoz hasonlóan, na-
gyon fontos volt, hogy ez a bemutató is jól sike-
rüljön, ugyanis Százhalombattán él a darab szer-
zője, Fazekas István. A darab végén felcsattanó,
szűnni nem akaró taps bizonyította, hogy az elő-
adás elnyerte a közönség tetszését, és a darab
rendezője, szereplői méltók díjaikra. A színházi
esten részt vett Dúl Géza atya, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar országos cigánypasztorációs refe-
rense is. mgy

ÉS?! siker Százhalombattán
Azsúfolásig megtelt

százhalombattai Ze-
nálkó Etel Közösségi Ház
színháztermében lépett fel
az őrsújfalui ÉS?! Színház
2012. június 22-én az Elvira
című darabbal, amely az
idei Jókai Napok fődíjas
előadása volt.

Mi most egy valós képet szeretnénk az olvasók
elé tárni, ahol a legújabb adatok szerint „rangso-
roltuk“ régiónk városait és falvait. A Komáromi já-
rást 1994 óta (Bogya és Gellér szétválásával) 41
község alkotja, ebből 3 visel városi címet (Komá-
rom, Gúta és Ógyalla).

Nézzük meg a legfrissebb népszámlási adatok
szerint a Komáromi járás népességét. Említettük a
három várost. Ebből értelemszerűen Komárom ren-
delkezik a legnagyobb lakosságszámmal, ami 34
420 fő. A következő város a sorban Gúta, ahol 10
774 személy él. Ógyalla városát 8 133-an lakják.

A Komáromi járás legnagyobb nagyközsége
Naszvad, itt 5060-an élnek. Őket követi két, több
mint 3 ezer fős számmal rendelkező község: Mar-

celháza 3 740 és Bátorkeszi 3 427 lakossal. Ré-
giónkban 5 községben több mint kétezres a lé-
lekszám: Perbete 2 964, Komáromszentpéter 2
730, Nemesócsa 2 444, Csallóközaranyos 2 431,
és Ímely 2046 fő. Érdekesség, hogy a járás ge-
rincét a lakosság számát illetően a több mint ezer
lélekszámot adó falvak töltik ki. Így tizenkét falu-
ban laknak több mint ezren: Keszegfalva 1 924,
Dulovce 1 800, Izsa 1 635, Ekel 1 534, Madar 1
455, Hetény 1 390, Csicsó 1 290, Bajcs 1 249,
Lakszakállas 1 220, Megyercs 1 194, Búcs 1 172,
Dunamocs 1 146 fő. A többi település már kisebb
lakosságszámmal rendelkezik. Nagykeszi 979 fő-
vel van az ezres határ alatt, őket követik a többi
falvak: Tany 799, Karva 747, Dunaradvány 717,

Komáromfüss 702, Martos 689, Vágfüzes 556,
Šrobárová 501, Gellér 476, Szilas 468, Ifjúság-
falva 458, Pat 396, Bogya 381, Virt 289, Bogyarét
201 fő. Két település lélekszáma nem haladja
meg a 200 személyt. Ezek: Lipové 157 és Mud-
roňovo 126 fő.

Tehát a legfrissebb adatok szerint 103 820-an
élnek a Komáromi járásban. Területileg - s amire
most lehet, hogy sokan felkapják a fejüket – Gúta
városa viszi el a pálmát. Az említett város 10 682
hektáron fekszik, 394 hektárral nagyobb területen,
mint a járási székhely Komárom. A falvak közül
Naszvad község a listavezető 5 791 hektárral,
míg Virt község csupán 14 hektáron terül el.

-pint-

Az utóbbi időben gyakran beszédtéma régiónk lakosai kö-
zött, hogy egyes településeinknek mekkora a lélekszáma.

Magyarán: mennyien laknak az egyes községekben. Mi is fül-
tanúi voltunk ilyen eszmefuttatásoknak, ahol azért irreális
számok is elhangzottak, mintegy tényként konstatálva, hogy
egyes falvakban mennyi a lakosok száma. Persze az adatok
nem mindig helytállóak. Több esetben pedig nem is fedik a va-
lóságot, nem beszélve arról, hogy ezek a számok félreveze-
tőek lehetnek. Hallottunk olyat is, hogy Marcelházát régiónk
legnépesebb és legnagyobb településeként „regisztrálták”.

Folytatás az 1. oldalról
A gazda egyik szeme sír, a másik meg nevet,

amikor az árpa meg a búza alacsony szárát látja.
Sír, mert pontosan tudja, hogy így kevés és
drága lesz az alomnak való szalma, és nevet,
mert ha aratáskor nem fekszik le a kalász, bizony
a szemveszteség is kevesebb. Hasonlóképpen
van a parasztember mostanság az esővel. Ha
esik, az a baj (ronthatja a kalászosok minőségét),
ha nem, akkor meg az (a kukorica és a napra-
forgó egyre nehezebben viseli a szaharai mele-
get). Mivel az utóbbi hetekben beköszöntött
rendkívüli hőség miatt korábban beértek a ga-
bonafélék, idén a szokásosnál két héttel előbb
kezdődött meg az aratás járásunkban is. Egye-
lőre nagyon jó a minőség, és az időjárás lehet
garancia arra, hogy ez így is maradjon, de a
szaharai meleg miatt a kalászban azért töpped a
szem, ami csökkenti a hozamot.

A Bátorkeszi Mezőgazdasági Szövetkezetben
már learatták a 155 hektáron termesztett repcét,
amely 2,3 tonnát adott hektáronként. Megkezdték
a 315 hektáron termesztett tavaszi árpa aratását,
előreláthatólag 3 tonnás hozammal. Az őszi bú-
zát 450 hektáron termesztik, az extrém időjárás
ismeretében megelégednének az árpánál elért
hektárhozammal. „A gabonanövények alacsony
szára miatt ugyan kisebb a szalma mennyisége,
mivel az elmúlt évből is maradt szalma, így biz-
tosítva lesz ebben az évben is az állattenyésztés
részére. Hogy mennyit sikerül értékesítenünk,
azt még korai lenne megmondani, mivel a szer-
ződés alapján a vetőmagokért és a növényvédő
szerekért gabonával fizetünk. Nem elhanyagol-
ható az sem, hogy az állattenyésztésnek is biz-
tosítani kell a takarmányt” – mondta Bohos Péter,
a szövetkezet növénytermesztője.

A Perbetei Mezőgazdasági Szövetkezetben a
napokban kezdték meg az aratást. Repcéből 60,
búzából 470, tavaszi árpából 470 és őszi árpából
64 hektáron kell betakarítani a termést. „Sajnos

a repce és a búza 1,5 tonnás átlagtermést mutat.
Bízunk abban, hogy az árpa magasabb hektár-
hozamot ad. Az értékesítésével ráérünk már az
eredmények tudatában foglalkozni” – nyilatkozta
Krutek Ottó, a szövetkezet növénytermesztésé-
nek vezetője.

Járásunk nyugati részében, Lakszakállason 6
saját és 6 csehországi vendég kombájnnal kezd-
ték meg az idei betakarítást. Repcéből 330, bú-
zából 1900, árpából 840 hektáron kell betakarí-
tani az idei termést. Lajtos Tibor agronómus tá-
jékoztatása alapján repcéből 2,3-2,5, búzából
3,5-4, árpából 3,5-4 tonna átlagtermést várnak
hektáronként.

Egyelőre nagyon jó a minőség, és az időjárás
lehet garancia arra, hogy ez így is maradjon. Az
értékesítési áraknak tükrözniük kell, hogy ez év-
ben egész Európában kevesebb gabona terem -
állítják a Szlovákiai Agrárkamara szakemberei. A
gazdálkodóknak az őszi búzát nem volna sza-
bad 200 eurós tonnánkénti ár alatt értékesíte-
niük, míg az olajrepce esetében a minimális ár
legalább 500 euró kell, hogy legyen. A termelők
bíznak benne, hogy az európai terméskiesés és
a csökkenő globális készletek miatt szinten ma-
radnak az árak, mivel ez kompenzálná a maga-
sabb önköltséget. A gyenge termés kihatással le-
het a fogyasztói árak alakulására is; a pékáru, il-
letve a sör árának emelkedésével egyaránt szá-
molni lehet.

A gazdaemberek egyfelől örülnek a száraz,
napos időnek, hiszen a betakarításhoz jobbat kí-
vánni se lehetne, ugyanakkor a kukorica- és nap-
raforgó-termesztők aggódnak is a csapadékhiány
miatt. A gazdák attól tartanak, hogy ha még egy
hétig eltart a jelenlegi szaharai forróság, az a ku-
korica és a napraforgó esetében is visszafordít-
hatatlan folyamatokat indíthat el, amik pedig ter-
méscsökkenéshez vezethetnek.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Mennyien vagyunk a
Komáromi járásban?

Péter-Pál „beindította” az aratógépeket

„Sajnálom, hogy vége a
tábornak. Olyanok vol-
tunk, mint egy család. Kár,
hogy csak jövőre találkoz-
hatunk újra”. Így sóhajtott
az egyik résztvevő a Ko-
máromi Jókai Napok Ala-
pítvány és a Komáromi
Városi Művelődési Köz-
pont hagyományos szín-
játszó táborának végén, a
karvai középiskola előtt, a
festői Duna-parton, tavaly
egy nyári nap végén, majd
a többiek után sietett meg-
ünnepelni a megérdemelt
sikert.

Siker pedig minden nyá-
ron van a Karvai Színját-
szó Tábor végén, a tábori
előadások bemutatója al-
kalmával. Tavaly Georg
Büchner: Leonce és Léna
című darabja és a János
vitéz volt műsoron. Két
csoport alakult. Az egyik
társulat előadását Sol-
ténszky Tibor dramaturg
rendezte, a másik csapat
János vitéz soundtrack
című produkcióját Sereg-
lei András színész, ren-
dező és Szabó Csilla drá-

mapedagógus irányításá-
val játszották a szereplők.
Ők hárman rendezik majd
az idei előadásokat is.

Annak idején Szabó
Csilla volt a hazai nyári
színjátszó táborok megál-
modója. Őt kérték fel az
idei, 49. Jókai Napok szer-
vezői, hogy Várady Nelli-
vel, az őrsújfalui ÉS?!
Színház színjátszójával
vezessenek a karvai tá-
borba csalogató foglalko-
zásokat.

„A tábor alatt kialakuló
csoportok tagjai Magyar-
ország, Szlovákia, Auszt-
ria különböző részeiből
jönnek. Ahhoz, hogy a Jó-
kai Napokon be tudnák
mutatni a táborban szüle-
tett produkciókat, az kel-
lene, hogy egy év után, a
fesztivál előtt, egy hetes
összpontosítást tartsanak,
hogy az előadás újraérjen,
kiforrjon. Ez eddig nagyon
ritkán fordult elő“ – erősí-
tette meg Csengel Mó-
nika, a színjátszó tábor fő-
szervezője. Ezért fonto-
sak a nyári jelenetek Kar-

ván, a tábort záró előadá-
sok semmihez sem ha-
sonlítható hangulatában.

A táborlakókat magyar-
országi szakemberek ok-
tatják majd. Hernádi
Kriszta társaságában fog-
lalkoznak színpadi be-
széddel, Kovács Áron
Ádám jóvoltából terítékre
kerül a zene, az újoncként
érkező Herold Eszter pe-
dig mozgásórákat tart ne-
kik.

A nyári színjátszó tábor
idei időpontja: augusztus
3. – 12. Helyszíne Karva,
a helyi középiskola parkja,
épülete és kollégiuma. A
szervezők július 20-ig vár-
ják minden diák- és felnőtt
színjátszó jelentkezését,
akik szeretnének egy in-
tenzív tanfolyam kereté-
ben többet tanulni a szín-
házcsinálásról. Jelentke-
zés és bővebb tájékozta-
tás a következő e-mail cí-
men:csengel.monika@gm
ail.com, vagy a
0905/892580-as telefon-
számon. (bárány)

Fotó: Dömötör Ede

Mindenkit vár a színjátszó tábor Karván!

Fontos nyári jelenetek

Oklevéllel fejezte ki hálá-
ját támogatóinak a minap a
Komáromi Jókai Színház. Az
ünnepélyes átadás során
Tóth Tibor színházigazgató
mondott rövid beszédet. A
megjelent szponzorok és
mecénások ezután megte-
kintették a Tetemre hívás
című produkciót a Vas-
macska Stúdiószínpadon.

Bárány János

Színházi elismerés a támogatóknak
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- Profi frizura, smink
- Radvanszká Renáta, 0905 59 84 35

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

- Stílustanácsadás
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

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

„Nyerd vissza önbizalmad

és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség
rejlik benned!“

Jelentkezésüket július 5-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége, Františkánov 22,

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

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

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

Július 16.

Előtte

Utána

Megnyitotta nyári idényét
a Wellness Hotel Patince****
Június végén egy nagyszabású szezonnyitó partyt rendeztek a

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

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

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

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

Véget ért a tanév, ezzel elkezdődött a nyári
szünidő, kirándulások, nyaralások, vízi

túrák időszaka. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel
a figyelmet néhány hasznos tudnivalóra.

A nyár, a vakáció ideje a közúti közlekedés
szempontjából is veszélyeket rejt. Fontos, hogy a
gyermek ismerje és tartsa be az alapvető közle-
kedési szabályokat, valamint mi magunk is le-
gyünk óvatosabbak, vezessünk lassabban azo-
kon a helyeken, ahol sok gyermek tartózkodik. Itt
hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy gyermeke-
ikkel tekintsék át a legfontosabb gyalogos és ke-
rékpáros közlekedési szabályokat. A szülők vizs-

gálják át a gyermekeik kerékpárját és szereljék fel
a kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világí-
tóberendezések, prizmák. Ezek legyenek mindig
üzemképes állapotban. Különösen veszélyes a
görkorcsolya és a gördeszka, ha bukósisak nélkül
űzík e sportokat, ugyanis sok sérülés keletkezhet.
Semmi esetre se engedjük, hogy az úttesteken, a
forgalomban használják a gyerekek ezeket az esz-
közöket.

A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a sza-
badvizek, szabadstrandok környékének látogatása,
amely különösen népszerű az aktív pihenésüket
töltő fiatalok körében. A felüdülési lehető-
ség ilyen formája természetes igény,
azonban számos veszély forrása.

A fürdés tilalmát, vagy az
egyéb veszélyes fürdésre alkal-
matlan helyeket „FÜRÖDNI TI-
LOS!” táblával jelzik. Különösen
veszélyesek a szabad vizek kö-
zül a bányatavak, az állandóan
változó vízmélység- és hőfokkü-
lönbség miatt. A szabadvizeken,
folyókon, holtágakon, egyéb vízfelü-
leteken általában megengedett a fürdő-
zés.

Az ismeretlen vizeken kellő óvatosság szük-
séges, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, fa-
ágak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a fo-
lyókon, különösen a Dunán gyakori örvények
meglepetést okozhatnak, ami igen súlyos követ-
kezményekkel jár, vízbefúláshoz is vezethet.

Mindezek figyelembevételével
ajánlatos a megfelelő biztonsági fel-
tételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek,

ismert szabadstrandok igénybevétele
még abban az esetben is, ha néhány

kilométerrel többet kell kerékpározni vagy
autózni a szabadvíz-közeli kikapcsolódás re-

ményében. Mivel a szabadvizek hőfoka általában
elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne fe-
ledjék a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült
testtel való vízbe ugrás még a jól úszóknál is
könnyen izomgörcshöz, sőt vízbe fulladáshoz is
vezethet.

Miriák Ferenc

Amint megjelennek az első napsuga-
rak, a csapból is a napozás szabályai

folynak, amelyeket betartva elkerülhető a
leégés. Ha mégis megtörténik a baj, akkor
a nap kerülésén túl a következő természetes
módszerekkel lehet a tüneteket enyhíteni.

1.Folyadékbevitel jelentős nö-
velése - A leégés vízveszte-

séggel jár, amit értelemszerűen pó-
tolni kell, lehetőleg tiszta vízzel, vagy
jeges gyógyteával (például mentával, ka-
millával, vagy hibiszkusszal), esetleg fris-
sen préselt, vagy száz százalékos gyü-
mölcslével. Az alkoholt, a kávét, a cukrozott
szénsavas üdítőket jobb hanyagolni és nem
árt kerülni a húst és az állati fehérjéket sem.

2.Teás borogatás, vagy fürdő - A tea csersavat tartalmaz, ami ér- és pó-
rusösszehúzó, verejtékcsökkentő, fertőtlenítő hatással bír. Lehet fekete

és zöldteával is próbálkozni. Három filtert, vagy három teáskanál teafüvet kell
leforrázni, majd hagyni kihűlni. Minél tovább ázik, annál több csersav oldódik
ki. Majd borogatásként alkalmazható, vagy fürdővízbe is önthető.

3.Ecetes borogatás - Külsőleg az ecet összehúzó, gyulladáscsökkentő és
duzzanatcsökkentő hatása miatt alkalmazható, többek között a nap-

égés okozta fájdalomcsillapításra, de rovarcsípésre is kiváló. Negyed liter
vízbe tegyünk két evőkanállal, és borogatásként alkalmazzuk.

4.Tejtermék a bőrre - Házi praktika, hogy mézes tejföllel vagy joghurttal
bekent bőr enyhíti a leégés utáni fájdalmakat, mivel megköti a bőrön a

nedvességet.

5.Óvatosan a testápolókkal - A legtöbb testápoló olcsó kőolajszárma-
zékból készül, ami az égett bőrnek különösen rosszat tesz, mert lezárja

a bőr felszínét, nem hagyja lélegezni, nem hidratál, sőt erősen szárít és gyul-
ladást okozhat, így lassul a gyógyulás folyamata. Ha mégis a testápoló
mellett dönt, válasszunk növényi olaj tartalmút, ami mentes a kőolajszár-
mazéktól. ssy

Jótanácsok a vakációra

Természetes gyógymódok
a leégés kezelésére

Nagymegyer

A Nyitrai Kerületi Hivatal
iskolaügyi-, ifjúsági-, sport –
és kulturális szakosztálya
márciusban meghirdette az
„Iskola a tanulók szemével”
verseny első évfolyamát,
amelybe 18 tanuló nevezett
a kerület 13 középiskolájá-
ból. A kiértékelésre Nyitrán
került sor, a Távközlési Kö-
zépiskola kultúrhelységében.

A fő díjat az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola tanulója, Kiss Adrián
nyerte. A szakzsűri értékelte az adott téma megközelítését, eredetiségét és
az idegen nyelv használatát. A film segítségével be kellett mutatni az isko-
lát, az egész szakágakat, szakköröket, a diákok aktivitását, a végzősök el-
helyezkedési lehetőségeit, valamint elemezni kellett, hogy miért büszke az is-
kolájára a film készítője. Értékelték, hogy milyen filmes eszközökkel (zene,
vágási technikák, montázsok) élt a reklámkészítő célja elérése érdekében.

(miriák), képarchívum

Aváros 2011-es
gazdálkodásáról

szóló zárszámadás
váltotta ki az egyik
legnagyobb vitát a
nagymegyeri képvi-
selő-testület június
20-án megtartott ülé-
sén.

A városatyák közül
ugyanis többen meg-
említették Néveri Sán-
dor (MKP) polgármes-
ter ezzel kapcsolatos
felelősségét, mivel
olyan kiadási tételek is
vannak benne, ame-
lyek nem szerepelnek a
2011-es költségvetés-
ben. Összesen 68.690
euróról van szó, amit
korábban nem hagyott
jóvá a testület. „Nem
plusz költekezés volt,
hanem átcsoportosítás,
amihez joga van a hi-
vatalnak, illetve a pol-
gármesternek” – jegyez-
te meg a vitában Né-
veri. A város főellenőre,
Bugár Katalin szerint
„nem a költségvetéssel
van a probléma, hanem
a pénzeszközök nem
effektív, nem gazdasá-
gos felhasználásával”.
Kórósi Zalán (MKP)
képviselő a témával
kapcsolatban a főellen-
őr szavait idézte szaba-
don a plénum résztve-
vőinek, miszerint tör-
vénysértés a 2011-es

költségvetés merítésé-
ben nem történt. Ivan
Bobkovič független
képviselő viszont a pol-
gármesternek intézett
szavaiban azt jegyezte
meg, hogy utólagosan
már mit tudnak lépni a
képviselők olyan pén-
zek ügyében, amiket
már a hivatal elköltött.
„A pénzek felelőtlen és
gondatlan kezelése volt
a polgármester részé-
ről” – summázta az em-
lített tételekkel kapcso-
latban Görföl Vilmos
független városatya. A
főellenőr azt ajánlotta a
plénumnak, hogy fenn-
tartásokkal fogadja el a
zárszámadást. A vok-
solás során viszont ki-
derült, hogy a képvi-
selő-testület még fenn-
tartásokkal sem sza-
vazta meg a város
2011-es gazdálkodásá-
ról szóló zárszámadást.
Az ezzel kapcsolatos
további lépéseket egye-
lőre nem tudni. Más
fontos kérdések is terí-
tékre kerültek a hosz-
szúra nyúlt gyűlésen,
melyet időtartama miatt
berekesztettek, majd
másnap fejezték be. Az
egyik elfogadott napi-
rendi pont volt, hogy az
önkormányzat közbe-
szerzést ír ki a magyar
alapiskola sportpályájá-
nak és parkolójának ki-

vitelezésére, erre már
kész tervdokumentá-
cióval és engedéllyel
rendelkeznek. Az új vá-
rosi rendőrparancsnok
funkciójának betölté-
sére kiírt pályázat vég-
eredményét is ismertet-
ték, miszerint egyetlen
jelentkező volt Herdics
Zoltán személyében,
akit a pályázati bizott-
ság megfelelőnek tar-
tott. Így a testület előbb
Lukács Tamás városi
rendőrparancsnokot
hívta vissza funkciójá-
ból, majd elfogadta az
új parancsnok szemé-
lyét, aki egyelőre az év
végéig tölti be szerep-
körét. A Nagymegyer –
Győr menetrendszerű
retúr buszjárat kialakí-
tása az idegenforgalom
és foglalkoztatottság tá-
mogatása céljából el-
nevezésű, határon át-
nyúló sikeres projekt
anyagi vetületének ön-
részéről is döntött a
plénum. Egyébként a
város egy 28 szemé-
lyes autóbuszt vásárol
a pályázati pénzen.
Egy másik, szintén ha-
táron átnyúló sikeres
projekt önrészéről is
döntöttek, a pályázat
egyik része a Nagyme-
gyer–Ekecs között kié-
pítendő kerékpárutat
érinti.

Kozo

Zárszámadás elutasítva
Új városi rendőrparancsnokkal
folytatják, a régi marad az állományban

Kiértékelték az „Iskola a tanulók
szemével” versenyt
Ógyalla



Minden kétséget kizáróan figyelemre
méltó műemlék a községtől délre ta-

lálható kálvária. Ezen a helyen állt egy re-
metelak, majd 1762-ben perbetei lakosok
ide építették fel a Szűz Máriának szentelt
kápolnát. Majd a kápolnát 1838-ban res-
taurálták, 1909-ben pedig átalakították.

A szenteléssel egybekötött hálaadó szent-
misét Paskay László nyugalmazott eszter-
gomi érsek celebrálta. A kezdeményezés

motorja Nagy László tatabányai plébános,
akit Perbetéről telepítettek ki a második vi-
lágháborút követően. A mostani újraépítés-
nek egyik támogatója, a Münchenben élő dr.
Fajnorné Vavrik Éva.

Az óriási hőség ellenére vallási és nem-
zetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül
szép számban vettek részt a hívek az újra-
szentelésen.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei
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Perbete

Ógyalla
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A Szűz Mária remetekápolna
újraszentelése

Aképviselő-testület ün-
nepi ülése a Konkoly-

Thege Miklós szobornál
vette kezdetét, ahol meg-
koszorúzták a 170 éve szü-
letett csillagász, meteoro-
lógus szobrát.

Az ünnepi ülés a Művelő-
dési Központ nagytermében
folytatódott, ahol Zemkó
Margit polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. El-
mondta, az ógyallai önkor-
mányzat ülésén hat képvi-
selő kezdeményezésére a
város Pro Urbe - Városun-
kért Díjban részesítette Kon-
koly-Thege Miklóst. A díj sú-
lyát emeli, hogy a város első
alkalommal osztotta ki ezt az
elismerést.

Konkoly-Thege Miklós
életművéért és munkássá-
gáért kapta a díjat, továbbá
azért az örökségért, amit
Ógyallára hagyott.

1869-ben ógyallai birtokán
csillagvizsgálót építtetett,
amelyet az évek során nem-

zetközi hírű obszervatóri-
ummá bővített. Leginkább a
meteorok és üstökösök ku-
tatása során ért el jelentő-
sebb eredményeket. Kon-
koly-Thege hozzájárult a Ko-
márom és az Érsekújvár
közti vasútvonal kiépítésé-
hez. Ő maga vezette az első
vonatot, amely Ógyallán ke-
resztül ment. Sokoldalúsá-
gát mutatta, hogy foglalko-
zott még közlekedésterve-
zéssel, hajótervezéssel,
fényképészettel, sőt zenével,
több saját zeneműve ismert
is. Anyanyelvén kívül néme-

tül, franciául, angolul, olaszul
folyékonyan beszélt. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagjai közé vá-
lasztotta.

Az ógyallai Művészeti
Alapiskola korábbi igazgató-
nője, Darázs Rozália szob-
rászművész készítette el a
díjhoz tartozó érmet. Mivel a
Svédországban és Hollandi-
ában élő leszármazottai nem
tudtak eljönni az átadóra, így
a díjat Ladislav Druga, a
Konkoly-társaság elnöke
vette át. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Az ötezer lakosú nagy-
községben a 2003-ban

készített területrendezési
tervek alapján 49 hektár
területet határoltak be az
üdülőközpont megépíté-
sére. A terület teljes egé-
szében a község tulajdo-
nát képezi.

A terület közművesítése
(gáz, ivóvíz, villanyáram,
szennyvízcsatorna, közleke-
dés) adva van. A kidolgozott
terv tartalmazza a fürdő-,
sport-, szállásterület, a tech-
nikai és szervizszolgáltatás,
az autókemping megépíté-
sét. A melegvizű kútra 1967-
ben bukkantak rá, amikor a
község területén gázt és ola-
jat kerestek a szakemberek.
Majd a Pőstyéni Állami Für-
dőigazgatóság szakemberei
kielemezték a vizet és kide-
rült, hogy a község területén
lévő kútban nagyon jó minő-
ségű, jód-brómtartalmú víz
van, amely összetételében,
magas hőmérsékletével és
mennyiségével egyedülálló
az egész országban.

A területrendezési tervek-
ből kiindulva a község 2009-
ben kidolgoztatta a fürdő- és
rekreációs központ üzemel-
tetésére szolgáló projektet
(belépőkapuk, öltözők, ét-
keztetés, szolgáltatások). A
tervezet biztosítja a fürdő
üzemeltetését 25 000 m2 te-

rületen, a 891 m2-en elterülő
medencéket, amelyek a
nyári hónapokban naponta
1670, télen 800 személy fo-
gadására lennének alkalma-
sak.

Az összberuházás értéke
30-40 millió euró, viszont a
beruházás nemcsak a köz-
ségben, de a régióban is több
új munkahelyet biztosítana.

A község, mint a terület és
a termálkút tulajdonosa a ha-
tározat értelmében támo-
gatni akarja a beruházót az
említett területek és kutak tu-
lajdonviszonyában. A köz-
ség három lehetőséget kínál
a beruházóknak: 1. A terület
és a kutak eladása minimáli-
san a felbecsülési határozat
alapján, a földterület eseté-
ben 1m2 ára 10 euró, a ku-
tak árát pedig a felbecsülő
állapítja meg. 2. A földterület
hosszú lejáratú bérlete, épít-
kezéssel együtt, a beruhá-
zóval való megegyezés ál-
tal. 3. A földterület és a kutak
értéke kerüljön be az üzleti
társaság vagyonába.

A község önkormányzata
bízik abban, hogy az elfoga-
dott alternatívák ismeretében
lesz érdeklődő a hatalmas
fürdő- és rekreációs központ
megépítésére, s ezzel szol-
gáltatásait minél hamarabb
tudja majd a lakosság hasz-
nálni.

Miriák Ferenc

Több lehetőség a
fürdő megépítésre
Naszvad

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Pro Urbe – Városunkért Díjat
kapott Konkoly-Thege Miklós

Akorábbi évekhez hasonlóan is-
mételten színes műsorszámok-

kal várták a kicsiket és a nagyokat a
gelléri falunap szervezői. A szombati
vigadalom az erős emberek verse-
nyével indult, melyet a falu főterén
tartottak meg, nem kis érdeklődés
mellett. Ebéd után benépesült a he-
lyi focipálya. A focirajongók egész
hada kísérhette figyelemmel a kis-
pályás labdarúgó mérkőzeseket. A
Gellér, Bogya és Nagykeszi csapa-
taival lebonyolított tornát végül telje-
sen megérdemelten a gelléri öreg-
fiúk csapata nyerte meg. Itt kapott
teret az ingyenes óriáscsúszda, és a
légvár. A gyerekek kedvükre ugrál-
hattak, élvezhették a falunap adta
örömöket. A focimeccsek után az
eredményhirdetésre és a díjak át-
adására egy kiadós zápor közepette
került sor. Kora este aztán kezdetét
vette a főtéren rendezett kultúrmű-
sor, melyben először a helyi közön-
ség nagy kedvence, az Amazons
kortalan női tánccsoport lépett szín-
padra, majd ezután a musical vilá-
gába kalauzolta el a nézőket Mé-
száros Tamás és Varga Evelin mu-
sicalduettje. Egyre több falunapon
fellép a tájainkon népszerű B.I.P.I –
duó, azaz Benes Ildikó és Pőthe Ist-
ván. Most Gelléren mutatták be ze-
nés, szórakoztató egyvelegjüket. A
folytatásban Kosáry Judit, Dóka
Zsuzsa és Kosáry Szabolcs magyar
nótákat és operetteket énekelt. Az
esti program egyik különlegessége
a No Rulez helyi hard rock zenekar
bemutatkozása volt. A falunap szer-
vezői kitettek magukért. Kellemes
hangulatú jó minőségű falunapot
kreáltak.

Kép és szöveg: -pint-

Már a 15. alkalommal jöttek össze a helyiek, hogy megtartsák a Komá-
romfüssi Játékokat, mely az idén tartalmasra sikeredett. Az események

valójában már pénteken este elkezdődtek az emlékhelyek megkoszorúzá-
sával, majd ezt követően este a kultúrházban Sloboda Ildikó és Takács Ko-
vács Gabriella mesélő üvegmandaláiban gyönyörködhettek az érdeklődők.
Másnap reggel a hagyományos gulyásfőző versennyel indult a nap. Ezzel az
eseménnyel egy időben a helyi focipályán kispályás labdarúgó kupamérkő-
zések kerültek a figyelem középpontjába. Egyébként a maratoni focicsatát
a komáromfüssi M-Wood csapata nyerte. Közben megérkezett Dudó bohóc
is, hogy jókedvre derítse a falunapra kilátogató gyereksereget. Ebéd előtt ku-
tyaszépségversenyre gyülekeztek az ebek és a gazdik, hogy eldöntsék, kié
a legszebb eb. A idei szépségversenyt újra a szilasi Csiba Mónika Mária
nyerte Cowdy nevű skótjuhász kutyájával. Az esti műsorban felléptek a TAT
Társulat énekesei. A fiatal tehetségek után a profik vették át a színpadot. Az
operett utazó nagykövetei, Leblanc Győző és Tóth Éva magyarnótákat, ope-
rettrészleteket, valamint az 50-es évek nagy slágereit tolmácsolta a helyi kö-
zönségnek. Ez a program méltó befejezése volt a Komáromfüssi Játékoknak.

Kép és szöveg: -pint-

Jubilált a Komáromfüssi JátékokKis község mozgalmas napja

Búcs

AFaluház parkjában került sor a tizen-
hatodik Hídverő Napok nyitórendez-

vényének megnyitójára. Szigeti János
polgármester köszöntötte dr. Balogh Csa-
bát, Magyarország szlovákiai nagyköve-
tét, dr. Bauer Edit Eu-s képviselőt, Bár-
dos gyulát, az MKP Országos Tanácsá-
nak elnökét és a Hídverő Társulás tele-
püléseinek polgármestereit.

„Több mint másfél évtizede született meg a
gondolat, hogy az elszakított és valamikor
egybetartozó nemzetrészeket a Nagy Folyó
ne elválassza, hanem összekösse, hogy mi-
nél több szállal, jelképes, a Dunán átívelő
szellemi híddal kötődjünk az anyaország-
hoz. Tizenhat év után is egységes a Hídverő
Társulás, sőt további anyaországi települé-
sekkel bővült, erősödött. A sport és a kultúra
után már a gazdasági képzeletbeli hidak is
körvonalazódnak, kezdődnek megépülni,
ami azt jelenti, hogy nemcsak múltja és je-
lene, hanem jövője is van a hídverésnek. Ez
a hétvége az összetartozás, az egy nem-

zethez való tartozás, a hídverés hétvégéje”
– mondta ünnepi köszöntőjében a polgár-
mester. Az ünnepség végén Hídverő Tár-
sulás településeinek polgármesterei rátűzték
a község szalagját a kopjafára.

Az első nap programja Bárdos Ágnes iro-
dalmi estjével és kiállítások megnyitójával
ért véget.

Szombaton az ünnepi istentiszteletet kö-
vetően kultúrműsorral folytatódott, amelyben
felléptek a régió hagyományőrzői, majd a
Szandi koncert után utcabál zárta a kétna-
pos rendezvényt. (miriák)

Hídverő Napok a további hídépítés jegyében
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Martos

Ógyalla - Bagota

Keszegfalva

Pat

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

Tel.: 0��/��20 920, 090� �1� ��1, 090� �08 �2�

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

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

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

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

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Aközség önkormányzata ebben az évben első alka-
lommal szervezte meg a gulyásfőző versenyt. A ren-

dezvény célja nem csupán a szórakozás hanem alkalmat
adott gyerekeknek, szülőknek, ifjaknak részt venni egy
tartalmas programon.

Fergeteges hangulat kísérte végig az idei rendezvényt és
a gulyásfőző kondér mellett is kipróbálhatták tudásukat a falu
lakói. Jókedvtől, kacagástól, gyermekzsivajtól volt hangos a
tér, miközben a bográcsokban rotyogott a marhahús. A kö-
zösségformáló rendezvény utcabállal ért véget, amit tom-
bolahúzás színesített. Az ebből befolyt összeget, 213 eurót
az önkormányzat átadta az óvodának. (miriák)

gyermekek hadától volt
hangos a keszegfalvai

focipálya, ugyanis itt ren-
dezték meg már második
alkalommal a helyi iskolai
sportnapot. A községi hi-
vatal, a két helyi alapiskola
és a Seishin Karate Klub
szervezésében lebonyolí-
tott sportnap szerda dél-
után kezdődött.

Az esemény négy kategó-
riában zajlott, melyekben kü-
lönböző korosztályú lányok
és fiúk versenyeztek. A prog-
ram az 50 m-es futással in-
dult, majd volt helyből való
ugrás, akadályfutás és kri-
kettlabdadobás.

Az eredmények:
I. kategória - fiúk: 2004-

2005-ben születettek - 1. Ott
Jakab, 2. Nagy Ádám, 3. Ra-
fael Alexander. I. kategória -
lányok: 2004-2005-ben szü-
letettek - 1. Bakos Orsolya
Virág, 2. Pinke Evelyn, 3. Ba-
logh Bianka. II. kategória -
fiúk: 2002-2003-ban szüle-
tettek - 1. Textor Bence, 2.
Molnár Patrik, 3. Csontos
Bence. II. kategória - lányok:
2002-2003-ban születettek -
1. Mitašová Viktória, 2. Pas-
torek Kinga, 3. Kosztolányi-

ová Regina. III. kategória -
fiúk: 2000-2001-ben szüle-
tettek - 1. Nagy Ákos, 2. Ko-
ciha Marko, 3. Kacz Ádám.
III. kategória - lányok: 2000-
2001-ben születettek - 1. Bu-
zás Andrea, 2. Lehocká Do-
minika, 3. Rafael Mercedes.
IV. kategória - fiúk: 1997-
1999-ben születettek - 1.
Szoboszlai Dávid, 2. Hupian
Peter, 3. Rafael Roman. IV.
kategória - lányok: 1997-
1999-ben születettek - 1.
Kacz Evelin, 2. Križan Niko-
leta, 3. Rafael Anastázia.

Minden kategóriában az
első helyezett díjban része-
sült. Mindenképpen dicsé-
retre méltó ez a kezdemé-
nyezés, hogy az iskola ily
módon is egy kis mozgásra
serkenti a tanulókat.

Kép és szöveg: -pint-

AHusqvarna az erdészeti, kertészeti és
parkgondozási termékek egyik ve-

zető gyártója a világon. A vállalat ebben
az évben már második alkalommal hir-
dette meg rajzversenyét „Mesés kertünk”
címmel.

Az ovisok és az alapiskola alsó tagozatos
tanulói részére kiírt versenyben elég csak
megrajzolni a kerti traktort, a motorfűrészt és
a fűnyírót. A versenybe 300 óvoda és alap-
iskola 891 alkotással nevezett be.

A perbetei Magyar Tannyelvű Alapiskola

harmadikos tanulói Zalezsák Melinda mű-
vésztanár vezetésével kapcsolódtak be a
versenybe és tíz rajzot küldtek el a pályá-
zatra. Az iskola sikerét Basternák Nikoletta
eredményével koronázta meg, aki pálya-
munkájában mesebeli kertet rajzolt, s ezzel
elnyerte az iskolának a 2 000 eurót érő első
díjat, jutalom trikókat, illetve a 600 euró ér-
tékű osztálykirándulást. A Husqvarna képvi-
selője, Ludvík Vanis a modern fűnyíró kerti
traktort már át is adta az iskola igazgatósá-
gának. (miriák)

A szerző felvétele
... 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

Új kertészeti traktort nyert az iskola

Arendkívüli meleg ellenére szép számú
érdeklődő előtt került sor az Amatőr

Vándor Western-verseny harmadik és a
„Bagotai Patkó” elnevezésű verseny
nyolcadik évfolyamának megrendezé-
sére. Az ógyallai Western és lovak Ba-
rátai Polgári Társulás rendezésében
megtartott versenyen 34 lovas mérte ösz-
sze ügyességét szlalomban és hordóke-
rülésben.

A junior kategóriában 8, a felnőttben 26
versenyző indult. A verseny hitelességét há-
rom kiváló bíró látta el, a nyitrai Vilo Dudáš
vezetésével.

A juniorok versenyében a szlalom kategó-
riában a győzelmet Tóth René szerezte meg,

megelőzve Bobek Lászlót, míg harmadik he-
lyen Tóth Zoltán végzett. A hordókerülés ka-
tegóriában is Tóth René, szerezte meg a
győzelmet. A második helyen Pál Mónika,
végzett, míg a harmadik helyen Misel Tú-
róczy, végzett. A felnőttek szlalom kategóri-
áját Fazekas Barbara nyerte, a második he-
lyen a felsőszeli Ledecky Norbert, a harma-
dikon pedig az érsekújvári Mészáros László
végzett. A hordómegkerülő versenyt az ér-
sekújvári Mészáros László nyerte, második
lett a felsőszeli Ledecky Norbert, harmadik
Mimi Baloghová.

Régiónkban legközelebb augusztus 4-5-
én Izsán és 18-án Ímelyen találkozhatunk e
látványos sportág képviselőivel. (miriák)

A szerző felvétele

gulyásfőző verseny

A község polgármestere, Szabó Olga (borítékkel a kezében)
adta át az óvoda támogatására a 213 eurót
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Perbete

Iskolai sportnap Verseny a „Bagotai Patkó”
vándorserlegért

A megjelenteket Dékány
Gizella, a martosi Reformá-
tus Alapiskola igazgatónője
köszöntötte. A vízi színpa-
don elsőként Endrédi Orso-
lya, a martosi Református
Alapiskola tanulója népme-
sével (A bolond cigány) lé-
pett fel, majd őt követte a he-
lyi Pici Pillike óvodások gyer-
mekjátéka és Pasztorek
Cynthia Éva, az ógyallai
Feszty Árpád Alapiskola ta-
nulója, aki zoboraljai balla-
dákat énekelt. Ezt követték
a martosi Fíkető, az ógyallai
Bikfic, a gútai Speciális Alap-

iskola, a Bellő Konkoly-
Thege gyermek néptánccso-
port, a perbetei alapiskola
népdalénekesei és a Napra-
forgó gyermek néptánccso-
port, Deme Attila, a hetényi
Tarczy Lajos Kisverőcke
tánccsoport, Guttmann
Márk, Uzsák Judit, a perbe-
tei Napraforgó gyermek nép-
tánccsoport fellépései.

Az idei fesztivált a hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola szín-
játszói, a Gólyaláb és a hAn-
gyalok zárták, akik Az arany-
szőrű bárány, A vitéz szabó-
legény és a STOP! címmel

mesejátékokat, illetve impro-
vizációs játékot ismert mű-
vekre adtak elő.

Már hetedik alkalommal jó
látni, hogy megnövekedett
az érdeklődés a néphagyo-
mányok iránt, ezt mutatja
például a helyi hagyomá-
nyok ápolása, újraélesztése
is. Különösen igaz ez ott,
ahol a hagyományok mindig
is a nemzeti identitástudat,
a közösséget összetartó erő
legfontosabb alapkövei vol-
tak.

Miriák Ferenc
Szénási Lilla felvétele

„Szívem közepén nyílott egy szép rózsa,
Azt küldöm Neked a születésnapodra.
Olyan legyen az életed, mint egy nyíló virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap.”

Július 9-én ünnepli 40. születésnapját
Nemesócsán Cseh Sándor.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak és jó erőt, egész-
séget kívánnak: édesanyád, feleséged Ildikó, kislányod Barbika,
testvéred Gyöngyi, sógorod Zoli, Zoli és Renike, kisfiuk Krisztián,
keresztlányod Vivike és keresztfiad Gábor. A jókívánságokhoz
csatlakozik keresztanyád és családja.

Július 10-én ünnepli 80. születésnapját

lászló gizella szül. Hozman
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: lánya Joli családjával,
fia Árpi családjával,
húga Bözsike családjával,
valamint szomszédasszonya
Manci családjával.

Július 13-án ünnepli
31. születésnapját

Marczinkó Veronika
Marcelházán.

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

Július 8-án ünnepelte 40. születésnapját

Nagy gábor Martoson.

E szép ünnep alkalmából sok szeretettel
köszönti: édesanyja.

E szép ünnep alkalmából
sok boldogságot és

további sok szerencsét
kíván neki: apukája,
férje és két gyönyörű

kislánya Dorina
és Amina.

legutóbbi keresztrejtvény nyertese
VARgA IlONA Komáromból.

Nyereménye fél éves dElTA előfizetés.
gratulálunk!

gyermekek VII. Kistérségi
Népművészeti Fesztiválja
Megint eltelt egy

esztendő, s így
már hetedik alka-
lommal került sor a
gyermekek Kistér-
ségi Népművészeti
Fesztiváljára, melyet
a helyi reformá-
tus.gyülekezet és a
falu önkormányzata
jóvoltából rendeztek
meg.



1�2012. július 9. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS12 DELTATÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Fülöp Viktória
Ímely

(3200/47)

Csóka Kitti Mia
Komárom
(2750/51)

Pozsár Csenge
Helemba
(3100/50)
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ÚjSZÜLöTTEK:
Švec Ábel (Marcelháza); Tánczos Csaba (Gúta); Vörös
Lucas (Dulovce); Horváth Peter (Komárom); Lakatoš Mi-
kuláš és Július (Dulovce); Baloghová Vanda (Szímő); Plu-
hár Patrik (Komárom)

ELHUNyTAK:
Burdiová Silvia (57) Komárom; Nagy Katalin (85) Komárom;
Tichanský Alfonz (78) Komárom; Berkes Gábor (63) Ko-
márom, Haraštová Alžbeta (90) Komárom; Zakályová Anna
(82) Csallóközaranyos, Mindžora László (57) Komárom,
Oláh György (72) Komárom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Kučera Ján és Vörös Mária (Komárom)

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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

�

�

„Csillag volt ő, mert szívből szeretett,
Mi szerettük őt, ahogy csak lehetett,
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap.
Szívünkben él és örökké ott marad.”

Mély fájdalommal emlékezünk
július 13-án, halálának

4. évfordulóján
Magyarics lászlóra.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.

A gyászoló családja.

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 euró-
tól. 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.

• Új 1100 l-es antikór kád
csappal 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 telefon-
számon.
• Hľadám vyučenú cukrárku,
nefajčiarku do novootvorenej
cukrárne v Iži. Tel.: 0918 532
507.
• Kitanult nem dohányzó
cukrásznőt keresek az újon-
nan megnyílt cukrászdába
Izsán. Tel.: 0918 532 507.
• Bérbe vennék kisebb-na-
gyobb területű szántóföl-
det mezőgazdasági terme-
lés céljából a lakszakállasi,
bogyai, tanyi, nemesócsai,
nagymegyeri, ekecsi és
csicsói kataszterben. Kon-
takt: Agroreal Veľký Me-
der, 0905 348 615.
• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 5602 754.
• Eladó minőségi házi fehér-
és vörösbor. Tel.: 0908 833
457.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Szoba-konyhás lakás eladó
a Meštianskán. Tel.: 0905
880 468.
• Eladó teljesen felújított 2-
szobás téglalakás Komá-
romban. lakás részletre is.
Tel.: 0905 521 441.

• Kertet vennék kis házzal a
Holt-Vág környékén. Tel.:
0905 521 441.
• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk augusztus 8-tól 13-ig.
Tel.: 0918 515 896.
• Kettős könyvelést vállalok.
Tel.: 0907 784 131.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Bábolna takarmányok gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.
• Nem banki kölcsönök, hite-
lek rendezésére ingatlanfe-
dezettel, banki regiszter vizs-
gálata nélkül, egzekúció
esetén is, 25.000 €. Tel.:
0907 235 125.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó – kiadó kertes ház
Komáromban és Csallóköz-
aranyoson. Tel.: 0907 447
314.
• Esőcsatornák szerelése +
villanyszerelés. Tel.: 0907
561 231.
• Oriflame termékek meg-
rendelése egyenesen a ka-
talógusból. Tel.: 0919 317
812, KN.
• Pedikűr-manikűr a Vásár-
csarnokban, 1. emelet, 135-
ös ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Non-stop sťahovanie + lik-
vidácia nábytku zdarma.
Tel.: 0944 196 085.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• 1 napos kirándulás, júl. 21.
Budapest - 12 €. Tel.: 0907
401 981.
• Hľadám ubytovanie v KN
pre 2 osoby max. 150 € s
možnosťou trv. bydliska. Tel.:
0919 197 706.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra c-kat. CZ, H.
prax. Tel.: 0905 918 388.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőművesmunkák, javí-
tások. Tel.: 0944 173 609.
• Eladók törpe kakasok. Ven-
nék törpe tyúkot vagy csere.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citromfa, ba-
nán, füge, mogyoró, szeder
Gútán. Tel.: 0908 547 153.

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.

Dám do prenájmu kom-
pletne zariadenú veľkú
garzónku s balkónom v
Komárne na Eötvösovej ul.
Tel.: 0905 177 880.

A Kossányi J. Alapiskola
és Óvoda, 946 57 Szent-
péter (Svätý Peter, okr.
KN), 2012. szeptember 1-
től felvesz szlovák szakos
tanárt. Tel. 0915 815 984,
email: zs.vjm@zssvpe-
ter.edu.sk

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

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

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

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

Készpénzre van szüksége?
Kölcsönök gyors ügyinté-
zése dolgozóknak és nyug-
díjasoknak (300 - 3000 €).
Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253

„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!“

Július 7-én ünnepelte 11. születésnapját
Krastenics Tibor

Komáromban.

„Lelketek, mint fehér galamb, messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy csillagok közt
A legfényesebbek Ti vagytok,
Utat mutattok, mert szívünkben örökre itt maradtok.
Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmatokat nem zavarja senki.
Életetek elszállt, mint a virágillat,
De emléketek ragyog, mint fényes csillag.“

Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk
2012. július 6-án, haláluk 2. évfordulóján:

Major Norbertre,
Majorné dikan Beátára és a kis Roderikra.

A gyászoló család.

„Szemed fényes mint a csillag,
Csókod édes mint a méz,

Legyél mindig nagyon boldog,
Csak ezt kívánom én!

Boldog születésnapot Csillagszemű!”

E szép ünnep
alkalmából
köszöntik: apu, anyu,
mama és papa.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen."

Július 11-én ünnepli névnapját
Varga lilike (Szeged–Csicsó).

„Kívánom,
Hogy megéld a csodákat.
Kívánom,
Hogy sok örömben legyen részed,
és sok-sok szeretetben.”

Június 28-án ünnepelte
15. születésnapját

unyatinszki Tímea
Keszegfalván.

Szívből köszöntik:
szülei, testvére Ricsi
és az egész család.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet mostoha, de egymást szeretve.
Nem lehet baj soha!”
Július 10-én ünnepli születésnapját drága

édesanyánk és nagymama
özv. gubien Mária Nemesócsán,

akinek nagyon sok egészséget, boldogságot kíván:
lánya, fiai, menye, veje, Klaudi, Zsuzsa és az unokák, a jókívánsá-
gokhoz csatlakozik huga Magdi és családja, Szilvia és családja.

„Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Nem érthetlek Téged, s nem érhetlek el.”
Fájó szívvel emlékezünk július 12-én

Škabla Józsefre,
a szeretett férjre, édesapára, fiúra,

testvérre, barátra és kollégára, aki 2 éve
örökre távozott az élők sorából.

Kisfia Dodi és felesége Angi.
Ezúton köszönetemet fejezem ki a család, rokonság és a
barátok azon tagjainak, akik a mai napig segítenek minket.

„Hozzátok már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírotokra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Ez azért van, mert hiányoztok nagyon.“
Fájdalommal emlékezünk haláluk

8. évfordulóján szüleinkre

Pataky Margitra szül. Horváth
és Pataky Istvánra,

kiknek hiánya örökre felejthetetlen űrt tölt ki egész
életünkben. Lányuk, fiuk családjukkal.

Sokszor puszilja őt anya, apa,
mama és Roman Csicsóról,
mama és Kristóf Gyomáról,

Zsuzsa és Zsolti
Esztergomból és dédi.

Mély gyászunkban és fájdalmunkban ezúton hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik június 25-én, éle-
tének 84. évében elkísérték utolsó útjára a komáromi római
katolikus temetőbe drága halottunkat

Kosztyu Jánost.
Köszönjük a sok virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat.

A gyászoló család.
Köszönet

Ezennel szeretnénk megköszönni a komáromi Forlife n.o.
kórház geriátriai osztálya orvosainak, valamint nővéreinek
és ápolóinak az odaadó és emberséges hozzáállást és se-
gítőkészséget drága hozzátartozónk, Kosztyu János ápolá-
sánál egészen haláláig. A gyászoló család.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Bérbe adó teljesen felújí-
tott 2-szobás téglalakás Ko-
máromban. Tel.: 0905 521
441.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 30.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• A szenci Golden Life Night
Club kedves és szimpatikus
lányokat keres. Kiváló szál-
lás, szolvens vendégek és
királyi fizetés minden nap
készpénzben. Szolárium,
szauna, medence, étterem
és saját taxi szolgálat. Mun-
kaidő megegyezés szerint.
Jöjjenek és győződjenek
meg, nem fogják megbánni.
www.goldenlife.sk. Tel.: 0917
617 047.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.:
035/7710 045.

• Színpadon a Krém zene-
kar – Facebook. Tel.: 0907
272 399.
• gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• Pôžička do 24 hodín bez
skúmania príjmu, vyba-
víme exekúcie, vyplatíme
nedoplatky. Tel.: 0918 834
493.
• gyorskölcsön 24 órán
belül, kereseti kimutatás
nélkül, egzekúció és adós-
ságok kifizetése. Tel.: 0918
834 493.
• Eladó búza és árpa, ára
1,40 €/mázsa. Tel.: 035/7781
378.
• Eladók leanderek nagy vá-
lasztékban és Calex DElux
120 l-es hűtőszekrény. Tel.:
0918 860 869.

• Kiadó garázs, Barátság
utca, a nyomda mellett. Vil-
lany, gödör, víz. Tel.: 0904
223 521.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0904 406
329, 0915 758 602.
• Eladó fiatal hullámos pa-
pagáj türkizkék-kék színben,
5 €/db. Tel.: 0902 815 615
Komárom.
• Eladó Mio moov 200-as
GPS. Olcsón. 0904 969 839.
• Predám prerobený 1-izb.
byt s balkónom na Ul. Košic-
kej, cena 18.900 € + dohoda.
Tel.: 0915 728 019.
• Eladó nagy 1-szobás lakás
(36 m2), balkonnal a Meš-
tianska utcán, ár: 19.500 €.
Tel.: 0908 382 955.
• Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercselése.
Gadóci út, Agrostav areál.
Tel.: 0915 470 709.
• Eladó új garázs az I. lakó-
telepen. Tel.: 0905 412 415

Válaszolja meg helyesen új nye-
reményjátékunk kérdését, és
egész napos belépőjegyet nyer-
het a Hotel Wellness Patince****
termálfürdőbe.

A választ a DELTÁ-ban találják meg.
Beküldési határidő: július 12.

Ne feledje, a DELTÁ-val csak nyerhet!
E heti kérdésünk:

Hány százalékos kedvezményben

részesülnek a járás lakosai

a belépőjegy árából?

DELTA nyári
nyereményjáték!

A választ küldje szerkesztőségünk címére:
Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno
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V pondelok 9. 7. predpokladám v našom re-
gióne letný deň, jasno alebo polojasno, po-
poludní pri časom zväčšenej oblačnosti mož-
nosť prehánok a búrok. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota od 18 do 20 C̊, denná
teplota od 30 do 32 C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.
V utorok 10. 7. predpokladám v našom re-
gióne veľmi teplo, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 17 do + 19 C̊, denná tep-
lota od + 30 do 32 C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.
V stredu 11. 7. predpokladám v našom regi-
óne veľmi teplo, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 17 do 19 C̊, cez deň od
+ 30 do + 32 C̊. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 12. 7. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od 17 do 19 C̊,
cez deň od 32 do 34 C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.

V piatok 13. 7. predpokladám v našom regi-
óne konečne ochladenie, pri zväčšenej ob-
lačnosti občasné prehánky alebo aj búrky.
Množstvo vlahy až do 5 mm. Nočná teplota
od + 16 do + 18 C̊, denná teplota od 25 do
27 C̊. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 14. 7. predpokladám v našom re-
gióne príjemne ale premenlivo, oblačno, ne-
skôr pri zväčšenej oblačnosti miestami pre-
hánky a búrky. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od 14 do 16 C̊, denná teplota
od 26 do 28 C̊. Slabý Z do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 15. 7. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, oblačno, počas dňa veľká
oblačnosť a miestne prehánky alebo aj búrky.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota od
14 do 16 C̊, cez deň od 23 do 25 C̊. Mierny,
časom až čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s.
V budúcom týždni očakávam spočiatku
chladno s dažďom, neskôr primerané letné
počasie s miestnymi prehánkami a búrkami.

dr. Meteo

Predpoveď počasia 9. 07 - 15. 07

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

akcia
Pozbieraj body =

10 L/LPG zadarmolPg

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok,
érettségizők,

17-évesek -
Tel.: 0��/��2� 999,

090� �89 0�9

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

A kedvezmény
júliusban érvényes

ÚJ légkondicionált

www.autoskolaelan.sk

gépjármű

Denný PríMestsKý táBor Denne oD 6,30 – 16,00 HoD.

Po stoPácH Marca Pola

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

PRÁZDNINOVÉ LETO v CVČ 2012
Denný PríMestsKý táBor Denne oD 6,30 – 16,00 HoD.
júl
2. termín 09. 07. 2012 - 13. 07. 2012
• tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie
• hry, súťaže, turistika, vychádzky, športové hry
• relax

Príchod detí od 6,30 – do 9,30 hod., strava podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

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

ZáMorsKé oBJaVy

Kontakt: 035/7730 396

Kontakt: 0905 926 090
Kontakt: 0905 926 090

Kontakt: 035/7730 396

Po stoPácH Marca Pola
- pobytový tábor Vodice v Chorvátsku

13. 07. 2012 - 22. 07. 2012
ZáMorsKé oBJaVy
- pobytový tábor lignano Sabiadoro v Taliansku
03. 08. 2012 - 12. 08. 2012

Žiadosť o zverejnenie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oz-

namuje motoristickej verejnosti, že na ceste I/64 ul. Záh-
radnícka v Komárne budú vykonávané stavebné úpravy,
ako je výmena krytu vozovky a následná obnova vodo-
rovného dopravného značenia. Stavebné práce budú
vykonávané pri čiastočnej uzávierke jazdného pruhu,
resp. pásu. Z uvedeného vyplýva, že bude výrazne ob-
medzená plynulosť cestnej premávky v meste Komárno,
a preto žiadame účastníkov cestnej premávky o zvýšenú
pozornosť a ohľaduplnosť voči iným účastníkom cestnej
premávky.

Stavebné práce a oprava vozovky budú vykonávané od
dňa 02. júla 2012 v čase od 07.00 hod. do dňa 01. augusta
2012 do 20.00 hod.

Mestskí poslanci zrušili koncom júna
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré

upravuje poplatky za pobyt v domove
dôchodcov podľa novely zákona o soci-
álnych službách.

Tá okrem iného zavádzala povinnosť prijí-
mateľov sociálnych služieb hradiť 50 percent
z oprávnených nákladov. Novela nakoniec
do platnosti v plánovanom termíne 1. júla
nevstúpi. „Preto sme zrušili VZN prijaté na
májovom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva a poplatky v Domove dôchodcov zos-
távajú na nezmenenej úrovni," informoval vi-
ceprimátor Komárna Béla Szabó.

Szabó si myslí, že návrat k pôvodným plat-
bám za sociálnu starostlivosť je v súčasnej
situácii správny, pretože plánované zvýšenie
poplatkov za pobyt v Domove dôchodcov by
bolo príliš veľké. „Problém bol v tom, že ten
nárast, ktorý bol v zákone ukotvený, by jed-
noducho dostal istú časť klientov a ich rodín
do takej situácie, že by nevedeli financovať
pobyt v našom zariadení. Takže z toho titulu
je to dobrá vec, že sme sa vrátili späť,"
skonštatoval.

Zároveň však upozornil na to, že v budúc-
nosti budú musieť poplatky pre klientov ko-
márňanského Domova dôchodcov aj tak
rásť. "Jednoducho ani príspevok od štátu a
ani dotácie z mestského rozpočtu na jeho
prevádzku nestačia. V súčasnosti tu máme
150 klientov. Mesto na prevádzku Domova
prispieva každoročne sumou 110.000 eur,
čo nie je málo a náš rozpočet to dosť zaťa-
žuje. Je to taký začarovaný kruh. Ak klienti
budú platiť vyššie poplatky, nebudú si môcť
pobyt v zariadeniach sociálnych služieb do-
voliť. Ak sa ale tieto poplatky nezvýšia, bude
to zaťažovať štát aj mestá a na prevádzku
týchto zariadení peniaze zasa budú chýbať,"
pripomenul Szabó.

Podľa jeho slov je preto možné, že prís-
pevok klientov sa bude postupne zvyšovať.
"V súčasnej situácii, kedy sú príjmy obyva-
teľstva v mnohých prípadoch nízke a náklady
na život sústavne rastú, sa to však nedá
spraviť skokom tak, ako to navrhoval zákon.
Bude sa to musieť urobiť postupne, etapo-
vito," zdôraznil Szabó.

Zdroj: sme.sk

Komárno nebude zvyšovať
poplatky pre dôchodcov

ZŠ Pohraničná s finančnou podporou fondu GSK a Regionálne osvetové stredisko v Ko-
márne uskutočnili pre seniorov a žiakov v rámci projektu „Spolu proti sociálnemu vylú-

čeniu a ageizmu" TVORIVÉ DIELNE zamerané na prácu s textilom. Tvorivé dielne sa konali
počas troch dní v priestoroch Základnej školy. Celá akcia začala malým predstavením roz-
právky Janko a Marienka, ktoré zahrali žiaci divadelno-dramatického krúžku. Po predstavení
seniori spoločne so žiakmi ZŠ vytvárali prekrásne dielka. Prvý deň batikovali tričká a trojrohé
šatky. Farby vytvárali nádherné dúhové vzory. Druhý deň tričká a šatky dotvárali ešte aj 3D
farbami na textil, ktoré po zafixovaní v rúre vystúpili do priestoru a vytvorili 3D efekt. V pos-
ledný deň pripravovali textil na spoločné textilné obrazy, ktoré budú zošité technikou patch-
work a budú zdobiť priestory ZŠ Pohraničná a Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici.

Autor a foto: Jana Mačicová

Z vraždy pumpára Tibora († 42)
je podozrivý podnikateľ Štefan

Polícia 13 hodín po zavraždení pumpára Tibora Ková-
csa († 42) už má v rukách podozrivého - podnikateľa Šte-
fana (45) z dediny v okrese Dunajská Streda.

„U podozrivého sa našla aj zbraň,“ povedal policajný
zdroj. Podnikateľ tvrdí, že zbraň, ktorú nemal legálne, si
kúpil pred tromi týždňami od nejakého Albánca. Podľa in-
formácií zverejnených na internete Štefan Sz. podniká v
maloobchode. Zbraň sa našla v pivnici bratislavskej pre-
dajne potravín neďaleko Račianskeho mýta.

Tibora Kovácsa († 42) z Holiar (okres Komárno) našla
v piatok ráno v jeho dome s prestrelenou hlavou prí-
buzná. Zbraň vedľa neho nebola, zato nábojnica áno.

Holiarmi otriasla smrť Tibora, ktorý pracoval ako pum-
pár na benzínke vo Veľkom Mederi. V práci si zobral na
piatok voľno, s mamou mal ísť k lekárovi do Bratislavy.
Keď v dohodnutú hodinu neprišiel a ani nedvíhal telefón,
mama k nemu poslala príbuznú. Tá ho našla ležať v
kuchyni v kaluži krvi. „Bol to veľmi pracovitý chlap, ktorý
robil od rána do večera,“ povedal jeho brat Zoltán. Doma
sa mal čo obracať, choval asi 30 prasiat.

Zdroj: krimi.sk

Tvorivé dielne v Komárne

Vnajväčšej obci v Nitrianskom kraji
chcú vybudovať aquapark v lokalite

pod Kalváriou, teraz hľadajú investora
pre výstavbu na pozemkoch obce.

„Dvory nad Žitavou pôjdu s investorom
stavby do spoločného podniku hodnotou ter-
málneho vrtu, ktorý je v správe obce a hod-
notou pozemkov vo vlastníctve obce. Projekty
s predchádzajúcim súhlasom obce a stavebné
povolenie budú vyhotovené na náklady inves-
tora,“ vysvetlil starosta obce Jozef Kálazi.

Dodáva, že stavba by mala zahŕňať par-
kovacie plochy, liečebný a rehabilitačný well-
ness komplex, stravovací komplex, areál
vonkajšieho kúpaliska s plaveckým bazé-
nom, detským bazénom, tobogánom, rela-
xačným bazénom, ubytovacie zariadenie,
šatne, sprchy, prezliekárne, stánky s ob-
čerstvením, športové plochy, detské ihrisko a
mnoho ďalších atrakcií. „Budovy budú mať
maximálne 2 podlažia. Stavať začneme, až

keď nájdeme seriózneho investora,“ dodáva
starosta.

KVAlITNÁ VOdA
Starosta obce pripomenul, že prednedáv-

nom bol zrevitalizovaný obecný vrt a je pri-
pravený k prevádzke. Dodal, že tunajšia ter-
málna voda je dosť kvalitná a svojím zlože-
ním vôbec nezaostáva za vodou vo „svetoz-
námej“ Podhájskej. Pripomína vodu z
Mŕtveho mora a jej teplota pri povrchu zeme
dosahuje 58 stupňov Celzia.

Jozef Kálazi prezradil, že existujú dva va-
rianty budovania aquaparku. Ak bude vážny
nedostatok finančných prostriedkov, postavia
iba bežné kúpalisko, ktoré si vyžiada inves-
tície vo výške troch až štyroch miliónov eur.

Ak však „z neba spadne“ štedrý investor
alebo dotácia, vybudujú tu moderný aqua-
park so všetkým, čo k tomu patrí. Bude naň
treba dvadsať až päťdesiat miliónov eur.

Zdroj: sme.sk

V dvoroch nad Žitavou
plánujú vybudovať aquapark
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5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.55 Rendhagyó történelemóra
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domo-
vina 13.30 Rex Rómában 14.20 Capri 15.15 Balatoni nyár 16.30 A korona
hercege 17.45 Másfél millió lépés Magyarországon 18.40 Everwood
19.30 Híradó 20.00 Sport, időjárás 20.15 Zsaruvér és csigavér 21.15
Kékfény 22.10 Az ESTE 22.45 Végjáték 23.35 Aranyfeszt 2012

5.55 Ma reggel 9.00 Örkény 100 9.25 Az ember melegségre vágyik
10.45 Angyal születik 11.05 Gasztroangyal 12.25 Magyar rock 13.20
2-es Retro - Slégerek 14.20 Híres magyar könyvtárak 15.05 1100 év
Európa közepén 15.35 Klipperek 16.00 MacGyver 16.50 Merülj, Olly
merülj! 17.15 Sarah Jane kalandjai 17.45 Hajrá, Becky! 18.00 Mese
18.30 Capri – Az álmok szigete. 20.00 Híradó 20.10 Beszterce ost-
roma 21.30 A korona hercege 22.45 Molly és Mopsz

9.25 Életképek, 3. 10.00 Család-barát 11.00 Száműzött magyar iro-
dalom 11.30 Térkép 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.30 A mezítlábas nők, akik fényt teremtenek 17.25
Életképek 3. 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.05 Gigászok
viadala 20.00 A Tenkes kapitánya 21.00 Hírek, sport 21.15 Miloš For-
man: Amibe nem halsz bele…, 22.15 Hát ki az én életem? Dok.film
22.50 Koncertek az A38 Hajón 23.40 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 EZO TV 12.20 Szórd a pénzt, és fuss! 14.20 Marina 15.20 Wal-
ker, a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek!
21.15 NCIS 22.15 NCIS: Los Angeles 23.15 Célkeresztben

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.15 Zűrös majom 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Mintamó-
kus 21.55 CSI: A helyszínelők 23.05 Fehér sárkány, vörös tigris

STORY TV
13.50 Váratlan utazás. Kanad. sor., 1. 14.55 A farm, ahol élünk 16.00
Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Rex fel-
ügyelő. 20.00 Poirot-novellák 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
22.00 Sherlock Holmes, 23. 23.00 NCIS

14.05 Parti gimi. Am. vígjáték 15.40 Farkaskölykök. Am. film 17.25
Invázió. Am. thriller 19.10 Deep Impact 2 21.00 Halálos kitérő 2. Hor-
ror 22.50 Sweeney Todd

VIASAT
8.35 Nyomtalanul 9.25 Doktor House 10.15 A vörös Pimpernel 12.15
A nagy házalakítás13.10 A médium15.00 Őrangyal 15.55 CSI: A hely-
színelők 16.50 Nyomtalanul 17.45 Nyomtalanul 18.35 Vérmes négyes
19.05 Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House
21.20 Pitch Black 23.25 CSI: A helyszínelők

STV :1
9.25 Szerencsekereskedők 10.00 A hegyi doktor 10.45 Az olasz
konyha 11.25 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek voltunk 13.30 Vad an-
gyal 14.05 Megperzselt szívek 15.00 A hegyi doktor 16.00 Hírek
16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20
Az olasz konyha 19.00 Híradó 20.10 Szerelmi vágy 21.40 Peter
Dvorsky 22.05 Hírek 22.20 Sport 22.25 Elsőszámú gyanúsított

STV :2
8.40 Ószláv kulturális központok 9.05 Nem tetszik a papa 9.20 Csak
játék 10.40 Fenomén Junior 11.20 Az én hét csodám 11.50 Élő kör-
kép 12.15 Folklórműsor 13.00 Idősebbek klubja 13.25 Hogyan ne nő-
süljünk 14.10 Tour de France 17.55 Elrejtett világok 18.10 A szépség
szimbólumai 18.30 Mese 18.45 Peter Danišovič 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.45 Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.50 Nem vagy
egyedül 21.20 Magánbeszélgetés

MARKÍZA
8.40 Egyről a kettőre 9.05 Pókember 3. 11.40 Strand 33 13.30 Hírek
13.35 Vacsoracsata 14.35 Hírek 14.40 Egyeről a kettőre 15.10 Jóba-
rátok 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere: Fogyókúra 22.45
Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek

JOJ
7.10 Bírósági akták 7.50 Panelházi történetek 2010 9.55 A nagy ház-
alakítás 10.55 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.00 Wendy Hu: Hazatérő
harcos. A14.55 Szélsőséges esetek 16.00 Hivatásosok17.00 Híradó
17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Házasodna a
cseh gazda 23.40 Családi panzió

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Kékfény
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Balatoni nyár 16.35 A korona
hercege Dél-koreai tört. sorozat 17.50 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon – 32 év múlva 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.15 Egy kis
mennyország. 22.00 Az ESTE 23.35 Végjáték 23.25 Tudorok

5.55 Ma reggel 9.00 Tinga Tinga mesék 9.20 Kristályküldetés 9.50
Sarah Jane kalandjai 10.15 Hajrá, Becky!, 4. 10.40 Szemünk fénye a
gyermek 11.05 Az én Budapestem 11.30 Most a Buday! 12.25 Végjá-
ték 13.10 Beszterce ostroma 1. 14.30 Arcok és városok 15.05 1100 év
Európa közepén 15.30 Klipperek 15.55 MacGyver 16.45 Merülj, Olly me-
rülj! 17.10 Sarah Jane kalandjai 17.40 Hajrá, Becky! 18.00 Mese 18.25
Capri 19.30 Híradó, sport 20.05 Itthon-otthon 21.05 A korona hercege
22.15 „Hiszünk a dalban...“ Koncz Zsuzsa. 22.50 Egy kis mennyország

7.30 Híradó 7.35 Magyarország tájegységei 7.55 Életképek 8.30 Híradó
8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő
cégtáblák. Az Uránia 16.30 Kis vörös művészet. 17.25 Életképek 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 A Diabolik nővérek
20.00 Vivát Benyovszky! 21.00 Hírek 21.10 Dunasport 21.15 Egy szöszi
szerelme 22.35 Lamantin Jazz Fesztivál 23.30 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Miss Potter 14.20 Marina, 103. 15.20 Walker, a texasi
kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15 Kettős koc-
kázat Am. akcióthriller 23.20 Aktív 23.55 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, 123. 14.20 Mintamókus. Am.
kalandvígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fó-
kusz 20.05 Castle 21.05 A mentalista 22.05 A Grace Klinika 23.15 Refl
ektor 23.30 Doktor Addison

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 152. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las 19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS 22.00 Lost – Eltűntek.

13.50 Fújd szárazra, édes! 15.30 Országúti bunyós 17.10 A magány–
nyomozó. Am. vígjáték 19.20 A pokoli sziget rabjai. Am. film 21.00
Conan, a barbár 23.20 A préda. Am. film

VIASAT
8.40 Gyilkos sorok 9.35 Doktor House 10.30 Harlequin – Egy házas-
ság rejtelmei 12.15 A nagy házalakítás 13.10 A médium 15.00 Őran-
gyal 15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 Nyomtalanul 18.35 Egy kapcsolat
szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House
22.15 New York-i nyomozók I., 6. 23.05 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.25 Bűvös városka 9.00 A rejtelmes sziget 9.30 Szerencsekereske-
dők 10.05 A hegyi doktor 10.50 Az olasz konyha 11.30 Viharos sze-
relem 12.20 Ilyenek voltunk 13.35 Vad angyal 14.15 Megperzselt
szívek 15.00 A hegyi doktor, 10. 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos sze-
relem 17.00 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha
19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Cirkusz Humberto 21.05 Ki mond iga-
zat? 21.50 Különleges ügyosztály 22.35 Hírek,Sport 22.50 Légizsaruk

STV :2
9.05 Nem tetszik a papa 9.20 Amálka, megőrülök. 10.20 Fenomén
Junior 11.00 A hét csodám 11.35 Élő körkép 12.15 Folklórműsor 13.00
Idősebbek klubja 13.30 A háromágú ideg 14.15 Miroslav Žbirka 14.55
Dél-Amerika – az álmok 15.35 Századokon át 16.35 A nagybátyám
unokaöccse 17.40 Elrejtett világok 18.00 A hét csodám 18.30 Mese
18.45 Sporttörténet (1968–1968) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magya-
rul 20.00 Afganisztán, a pénz nyomában 21.00 Nem vagy egyedül
21.30 Figaro házassága

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Cobra 10.45 90210: Új nemzedék.
11.35 Strand 33 12.40 Feleségcsere 13.45 Hírek 13.50 Elit egység
14.40 Hírek 14.45 Egyről a kettőre 15.00 Jóbarátok15.40 Két pasi
meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Strand 33 21.30 Kirendeltség, 3. 23.15 Híradó 23.40 NCIS

JOJ
8.00 Panelházi történetek 10.00 A nagy házalakítás 10.55 Hal a tor-
tán 12.00 Híradó 12.55 Házasodna a cseh gazda, 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 Idő-
járás 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Hawaii Five-022.30 Dr. Csont

9.00 Balatoni nyár 10.50 Útravaló 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.30 Gasztroangyal 14.25 Capri – Az álmok szigete, 76/40.
15.20 Balatoni nyár 16.30 A korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés
Magyarországon 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 DVSC–Videoton Labdarúgó Szuperkupa mérkő-
zés Élő 22.25 Az Este 23.00 Végjáték I. 23.50 A hat lépés hatalma

5.55 Ma reggel 9.00 Tinga Tinga mesék 9.20 Kristályküldetés 9.50
Sarah Jane kalandjai 10.15 Hajrá Becky! 10.45 Az én Budapestem
11.10 Ízes életek 12.01 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Magyar válogatott
14.05 Itthon-otthon 15.00 Hagyományok őrzői 15.05 MNASZ Mo-
torsport magazin 16.00 MacGyver 16.50 Merülj, Olly merülj! 17.15
Sarah Jane kalandjai 17.45 Hajrá, Becky! 18.05 Mese 18.30 Capri
19.30 Híradó 20.10 Telepódium: Nehéz nőnek lenni 21.15 A korona
hercege 22.30 Tudorok 23.25 Tükör által homályosan

8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.00 Mesélő cégtáblák 16.20 Világsztár 17.25 Életképek 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Nomád pláza Magyar
dok.film 20.00 Sobri a betyár 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Mér-
gezett toll 22.50 Tér és művészet 23.45 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop
10.40 EZO TV 12.15 A titokzatos Schut 14.20 Marina 15.20 Walker,
a texasi kopó 16.20 Másképpen 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15
Doktor House 22.15 Született feleségek

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 Idegroncs derbi 16.15 Marichuy
17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Az ördög jobb és bal keze
22.30 Döglött akták 23.40 Reflektor 23.55 Családom titkai

STORY TV
12.50 A szerelem tengere 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas
19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS 21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel
Babylon 23.00 NCIS

13.45 Országúti bunyós. Am. akciófilm 15.20 Fehér sárkány, vörös
tigris. Hongkongi akciófilm 17.10 Nevem: Senki 19.20 2012 – Végze-
tes robbanás 21.00 Emelt fővel. Am. akcióthriller

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás 8.30 Gyilkos sorok 9.25 Doktor House 10.15
Stella. Am. vígjáték 12.15 A nagy házalakítás 13.10 A médium 15.00
Őrangyal 16.50 Nyomtalanul 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.35
Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Riddick – A sötétség krónikája
Am. aci-fi film 23.25 Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály

STV :1
8.15 Bűvös városka 8.50 A rejtelmes sziget 9.20 Szerencsekereske-
dők 9.50 A hegyi doktor 10.40 Az olasz konyha 11.25 Viharos sze-
relem 12.15 Ilyenek voltunk 13.30 Vad angyal 14.10 Megperzselt
szívek 7. 15.00 A hegyi doktor 16.00 Hírek 16.15 Viharos szerelem
17.05 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00
Híradó 19.40 Időjárás 19.45 Sporthírek 20.10 Bízzál bennem, 2.
21.55 Halhatatlanok 23.15Hírek 23.28 Sporthíradó 23.30 Légizsaruk

STV :2
8.40 Az én misszióm 9.05 Volt egyszer egy kert 9.15 Mindkettőnk
barátnője 10.15 Fenomén Junior 11.00 A hét csodám 11.30 Élő kör-
kép 11.50 Folklórműsor 12.35 Idősek klubja 13.05 Az öreg hölgy sze-
szélye 13.50 Tempó 14.10 Tourd de France 17.35 Munkapiac 17.45
Elrejtett világok. Dok.film 18.00 Dizájn 18.30 Mese 18.45 Tesztm-
agazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Melegünk lesz?
Dok.film 21.05 Viridiana 22.35 Bizalmas szférák

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Egyről a kettőre 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Egyről a kettőre 15.10 Jóba-
rátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Strand 33 21.30 Szakíts, ha bírsz! Am. vígjáték 23.35 Híradó

JOJ
7.00 Bírósági akták 7.45 Panelházi történetek 2010 9.45 A nagy ház-
alakítás 10.45 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.10 Dr. Csont 14.05 CSI:
Las Vegas-i helyszínelők 15.05 Hawaii Five-0 16.00 Hivatásosok III.,
16. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Ha-
waii Five-0 II., 5. 22.30 Dr. Csont 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők

kEDD, július 10 SzErDa, július 11

TVműsorTVműsor július 9 - július 15Programajánló

Evaálma egy kiskutya, ám szülei úgy gon-
dolják, hogy még nem alkalmas egy állat
gondozására. Ám egy nap, a parkban
mellé szegődik egy majom. Eva nem is
sejti, milyen kalandok várnak rá.

Zűrös majom • 14.15 • rtl KlUB

Marley (Kate Hudson) fiatal, gyönyörű,
vadóc nő. Élete akkor változik meg
alapjaiban, amikor doktora rákot diag-
nosztizál nála. Marley úgy dönt, nem
adja át magát a betegségnek.

egy kis Mennyország • 20.15 • M1

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

Humor

HéTfő, július 9

Két férfi (Tom Arnold és David Paymer) -
egy üzletember és egy útonálló - élete és
szakmai karrierje legfontosabb napján
kénytelen egy teljes napot egy autóban
tölteni. Mindkettejük nagy örömére.

Idegroncs derbi • 14.20 • rtl KlUB

Kos
A munkahelyeden utasítgasd a kollé-
gákat, valószínű, hogy most elfogadják
az észrevételeidet. Ha hatni akarsz rá-
juk, akkor ezt tedd szelíden, kedvesen.

BIKa
Próbáld megerősíteni a pozíciódat,
mert körülötted az új emberek jönnek,
a régiek mennek, úgy tűnik, minden fo-
lyamatos változásban van.

IKreK
Partnereddel kapcsolatban felesleges
a féltékenykedés, valószínű azért tit-
kolózik, hogy neked szerezzen valami-
vel meglepetést.

ráK
Érzelmes hangulatban leszel, álmodo-
zóvá és romantikussá válsz. A párkap-
csolatodban fogékonnyá válhatsz a
gyengédségre.

orosZlán
Az égiek kedvezhetnek most neked,
ami különösen a szakmai életedhez
kapcsolódóan jelent érdekes lehetősé-
geket.

sZűZ
Ne ragaszkodj mindenáron elveidhez,
engedd inkább, hogy a programok ma-
gukkal ragadjanak, és nyugodtan szegj
meg néhány magadnak felállított sza-
bályt.

Mérleg
Változékonyak lehetnek a napjaid, és a
hét végére nagyon kifáradsz majd.
Nem tudod magad elengedni, és így a
pihenés sem megy.

sKorPIó
Erődön felül vállaltál fel terheket. Ha
teheted, akkor könnyíts a hétköznapja-
idon, ne vállalj már plusz munkákat.

nyIlas
Érzelmesebb hangulatban vagy, ami a
párkapcsolatodnak is jót tesz. Imádod a
romantikát és az összebújós estéket.

BaK
Hinni szeretnél benne, hogy irányítani
tudod az életedet. Mindehhez önbiza-
lomra lesz szükséged, melyet könnyen
megszerezhetsz, hiszen sorra kapod
a pozitív megerősítéseket.

VíZöntő
Érdemes lenne néhány napot otthon
töltened, családtagjaiddal, csak azért,
hogy együtt lehessetek. A szerencse-
játékban siker várható.

HalaK
Remek formában vagy, és jó ideig ab-
ban is leszel, ezért a fontos ügyinté-
zéseket helyezd előtérbe, mert most
kirobbanó sikerrel járhatsz el bennük.

ÉSZAK-KOMÁROM:
limes galéria: Olbram Zoubek, a nemzet-
közileg elismert szobrászművész kiállítása
július 15-ig.
Zichy-palota:
Szeptember 12-ig „Az idő fogságában” - régi
órák kiállítása Miron Mihalič magángyűjte-
ményéből. Nyitvatartás: keddtől szombatig
9:00-17:00.

BOgyARÉT:
Hagyományőrző nap - július 14.

Helyszín: Az iskola udvara
Régi és új mesterségek gyakorlása. Neme-
zelés, gyöngyfűzés, decoupage, kavicsfes-
tés, makramé....

EKECS:
III. Ekecsi Rockfesztivál - július 14.
Résztvevő zenekarok: Psycho Angels,
Ankh, Bastards, Vesztegzár, Twister, Para-
noiD. Sörivó verseny pasiknak csajoknak.
Koncertek után tábortűz a fellépő zenekarok
tagjaival. A művelődési házban a gútai GV
guitars hangszer-kiállítása is megtekinthető
lesz! Fantasztikus egyedileg gyártott hang-
szerek! Valamint a művelődési ház előtti
placcon a Csallóközi bikák MC barátaink el-
hoznak pár gyönyörű "Vasat" kiállítani. A
helyszínen a helyi Fratelli gyorsbüfé bizto-
sítja a frissítőt és harapnivalót! Kapunyitás:
15:00. Belépő: 3 €. Sátorozási lehetőség!

dÉl-KOMÁROM:
Jókai liget: Július 13-14-15. 21.00 Másik
Lehel – Vizeli Csaba: A Púpos (musical, ős-

bemutató) www.magyarockdalszinhaz.hu.
Július 14-15. Francia hétvége - zene, szín-
ház, tánc, irodalom, kiállítás, mozi, divatbe-
mutató, kirakodóvásár, Tour de Komárom,
gyermekprogramok, francia ízek utcája a
francia kultúra jegyében.
Rüdiger-tó: Július 13. Éjszakai páros hor-
gászverseny.
Vasmacska étterem parkolója:
Július 16., 19.00 Koszorúzás a Dicsőséges
Óceánrepülés 81. évfordulója alkalmából.
Fedeles lovarda:
Július 20-21-22., 19.00 Az utolsó magyar
betyár (népi rockopera, premier).
Monostori Erőd: Július 17., 16.00 Elhagyott
kerengők - Az Élőkép Alkotóműhely fotóki-
állítás installációjának megnyitó eseménye.

A kiállítás július 10. és augusztus 8. között
tekinthető meg.
Július 21-22. 15.00, 18.00 Határok - Sétá-
lószínházi előadás a MonoStory Erődszín-
házi Társulat előadásában. Hol húzódik a
határ a jó és a rossz között, emberek és
népek között? Az előadás megtekintéséhez
az Erőd belépőjét kell megváltani.

Őrült, dilis, szerelem (romantikus vígjáték)
Cal Weaver már mindent megka-
pott az élettől, amit akarhat. Jó
munka, szép ház, aranyos gye-
rekek - méghozzá egykori gimis
szerelme oldalán. Amikor azon-
ban kiderül, hogy a felesége
megcsalja, és válni akar, hirtelen
minden átalakul...
Amfi, szabadtéri mozi - Komárom
Július 8., 21.30 Július 9., 21.30

Barátság extrákkal (amerikai-angol vígjáték)
Egy rámenős fejvadász megta-
lálja az igazi munkaerőt megbí-
zója számára, de közben azon
kapja magát, hogy nagyon be-
jön neki a srác. Sőt, azt is sejti,
hogy ő is tetszik a srácnak. Ab-
ban viszont mindketten bizto-
sak, hogy a másik tele van olyan
tulajdonságokkal, amelyektől
egész életükben féltek és menekültek. A kísértésnek legjobb
engedni: az új barátok megegyeznek, szigorúan csak a tes-
tiségre koncentrálnak, érzelmek kizárva. Mindketten abban
bíznak, hogy így minden nagyon egyszerű marad, de persze
tévednek.
Amfi, szabadtéri mozi - Komárom
Július 10., 21.30 Július 11., 21.30

Jack és Jill (amerikai vígjáték)
A Sadelstein család boldogan
él gyönyörű Los Angeles-i ott-
honában. A nyugalom és bé-
kesség szinte megzavarhatat-
lan körülöttük. De csak szinte.
Évente egyszer, a Hálaadás
napján beüt a ménkű: megláto-
gatja őket a családfő, Jack
(Adam Sandler) ikertestvére, Jill
(Adam Sandler).
Amfi, szabadtéri mozi - Komárom
Július 12. 20.30 Július 13. 21.30

jÓKAI MOZI:

Július 12-15. FRANCIA NAPOK
Július 12. csütörtök 17.00 A provance-i fűszeres
Július 13. péntek 17.00 Kezeket fel srácok!
Július 14. szombat 17.00 Életem szerelme
Július 15. vasárnap 17.00 Fehér éjszaka

12-14. csütörtök-szombat 19.00 óra
Bosszúállók (amerikai sci-fi akciófilm)

Moziajánló

- Hallom, összevesztél a
feleségeddel. Mi történt?

- Nem tudtunk meg-
egyezni a nyaralással kap-
csolatban.

- Hogy-hogy?
- Én mindenképpen a Ka-

nári-szigetekre akartam
menni, ő meg mindenáron
velem akart jönni.

☺ ☺ ☺
Megkérdezi az egyik ré-

szeg a másikat:
- Te miért iszol mindig csu-

kott szemmel?
- Mert az orvos azt

mondta, hogy mostantól

nem nézhetek a pohár fene-
kére!

☺ ☺ ☺
Két barát beszélget:
- Hallottad? A Kovács

anyósa beleesett a kútba.
- Szegény asszony!
- De időben érkezett se-

gítség, és kihúzták.
- Szegény Kovács!

☺ ☺ ☺
Két ember beszélget a fü-

lészet várójában:
- Maga is a fülészetre vár?
- Mit mondott?
- Tessék?

☺ ☺ ☺

- Azt hiszem, Önt keresik
főnök úr - mondja a titkárnő.

- Mi az, hogy "azt hi-
szem"? - förmed rá a főnök.

- Nem vagyok egészen
biztos benne. Amikor felvet-
tem a kagylót, valaki beleor-
dított: "Te vagy az, te vén hü-
lye?"

☺ ☺ ☺
- Mi az? Egy csontváz a

bokorban?
- ???
- A tavalyi bújócska-ver-

seny győztese!
☺ ☺ ☺
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5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Rondó 13.25 Szeretettel Hollywood-
ból 13.55 …legyen tsuda…” 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 Ba-
latoni nyár 16.25 A korona hercege 17.50 Másfélmillió lépés Ma 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Kasszasiker 22.55 Min-
denből egy van 21.55 Az ESTE 22.30 Végjáték 23.20 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.20 Kristályküldetés 10.15 Hajrá, Becky!, 13/6. 10.40
Élő hagyomány 11.05 Az én Budapestem 11.30 Hagyományok őrzői
11.30 Legendás konyhák 12.01 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Telepódium
14.15 Rockpódium 14.55 Másfélmillió lépés Magyarországon 15.30
Klipperek 15.55 MacGyver 16.45 Merülj, Olly merülj! 17.10 Sarah Jane
kalandjai 17.40 Hajrá, Becky! 18.05 Esti mese 18.30 Capri 19.30 Hír-
adó 20.10 Hogy volt!? 21.45 Drong, a bohóc. 22.40 A korona hercege

8.35 Közbeszéd 9.00 Határtalanul magyar 9.25 Életképek 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Szerelmes földrajz 15.40 India és
Nepál 16.30 Múmiarablók Ism.terj. film 17.25 Életképek 18.00 Híradó
18.35 Közbeszéd 19.05 Királyvadászat – Egy politikus útja 20.00 És
mégis mozog a föld 21.05 Hírek, sport 21.20 Szerelmes biciklisták.
23.00 MüpArt – Lajkó Félix

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Rex felügyelő IV. Ném. krimi, 3-4. 14.20 Marina, 105.
15.20 Walker, a texasi kopó, 4. 16.20 Másképpen – Beszélgetések
Joshi Bharattal 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek – hírműsor 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15 Kataszt-
rófafilm Am. vígjáték 23.00 Propaganda

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, 125. 14.05 A sze-
relem erejével. Am. film 16.15 Marichuy – A szerelem diadala. 17.20
Teresa. 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Az ördög jobb és bal keze
2. 22.25 Halálklinika Kanad. thriller

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 154. 13.50 Váratlan utazás, 4. 14.55 A
farm, ahol élünk, 4. 16.00 Quinn doktornő IV., 20. 17.00 Megkövült
szívek, 29. 18.00 Dallas, 4. 19.05 Rex felügyelő, 61. 20.00 NCIS III., 22.
21.00 Miss Marple: Miért nem szóltak Evans-nek? Ang. krimi 23.00
Két férfi , egy eset. Ném. krimi, 3.

13.35 Jó tanácsok bankrablóknak. 15.05 Tűzszekerek. 17.20 Lapátra
tett férjek. 19.00 Szép kis nap! 21.00 Tűzhányó. 22.55 Gyilkos szerelem.

VIASAT
8.05 A nagy házalakítás 9.00 Gyilkos sorok 9.55 Doktor House 10.50
Columbo: Két detektív, egy gyilkosság. 12.15 A nagy házalakítás 13.10
A médium 15.00 Őrangyal 16.50 Nyomtalanul 18.35 Egy kapcsolat
szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 CSI: New York-
i helyszínelők 22.10 Nikita 23.05 Esküdt ellenségek: Különleges ügy-
osztály 23.55 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
7.45 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.10 Bűvös városka 8.45 A
rejtelmes sziget 9.15 Szerencsekereskedők 9.45 A hegyi doktor, 11.
10.35 Az olasz konyha 11.20 Viharos szerelem 12.10 Ilyenek voltunk
13.25 Vad angyal 14.05 Megperzselt szívek15.00 A hegyi doktor
16.00 Hírek, sporthírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj
17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sport 20.10 Cir-
kusz Humberto 21.00 Slávia Kávézó 21.45 Doktor House 22.30 Éj-
szakai hírek 22.45 Légizsaruk 23.35 Megperzselt szívek

STV :2
9.05 Volt egyszer egy kert 9.15 Mindkettőnk barátnője. 10.05 Feno-
mén Junior 10.50 A hét csodám 11.20 Élő körkép 11.45 Folklórmű-
sor 12.20 Integrálj! 13.00 Tour de France 17.50 Elrejtett világok 18.05
Édenkertek II. 18.30 Esti mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 19.45 Időjárás 20.00 Felszabadítók Orosz
dok.sor. 20.45 Városról városra Kassa Dok.film 21.20 Zenés színház.
Bohémélet 23.00 Jaro Filip és vendégei.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Egyről a kettőre
9.15 Cobra 11 11.05 90210: Új nemzedék. 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez
a lány? 13.45 Hírek 13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Egyről a ket-
tőre 17. 15.10 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05 NCIS VIII.
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00
Sport 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Kirendeltség. 23.15 Hír-
adó 23.40 NCIS

JOJ
7.10 Bírósági akták 7.55 Panelházi történetek 9.55 A nagy házalakítás
10.50 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.10 Dr. Csont. 14.05 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 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek. Cigánytánc 21.30 Hawaii
Five-0 22.30 Dr. Csont II. 23.30 Webmaster.

Balatoni nyár 9:00 Mozdulj!Nagyothalló 9:30 Pecatúra 10:00 Angi je-
lenti 10:30 Aranyfeszt 2012 11:00 KorTárs 11:30 Most a Buday! 12:00
Hírek 12:05 HungarIQ 12:35 Zöld Tea 13:05 Kerékpártúra 13:40 A kör
négyszögesítése 15:00 Doc Martin 15:55 A Pendragon legenda 17:30
Koltay Gergely 60 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 DTK Arcok 21:10 Sherlock Holmes
22:45 Szeretettel Hollywoodból 23:15 A zenekar látogatása

8.30 Sarah Jane kalandjai 8.55 Hajrá, Becky! 9.20 Magyar népmesék
9.40 Mi újság a Futrinka utcában? 10.10 Mirr-Murr kalandjai 10.15 Ma-
zsola és Tádé 10.35 Hogy volt?! Zenthe Ferencre emlékezünk 12.02
Vidám elefántkór Tévéjáték 13.20 Végjáték 14.05 Magyarország
története 14.35 Rajzfilmek 15.20 Az öreg bánya titka 15.50 Az
aranyrózsa barlangja 17.25 Öveges 17.35 A hangyák mindent tud-
nak, 10/9. 17.50 Mi csoda 18.15 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart ka-
landjai 18.40 Iskolatárs. Dok.film 19.30 Híradó 20.10 A Pendragon
legenda 21.45 Munkaügyek – IrReality Show 22.40 Shelock.

7.45 Hungária Kávéház8.45 Duna anzix 9.05 Daktari, 89/62. 10.00
Élő egyház (ism.) 10.30 Isten kezében 11.00 Új nemzedék (ism.) 11.30
Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősök
13.10 Heuréka! Megtaláltam! - válogatás 13.40 Sírjaik hol domborul-
nak 14.05 Talpalatnyi zöld 14.35 Pannon expressz 15.05 Táncvarázs
16.00 Az örök visszatérés 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?!
Bástilajos 19.35 Oleg Zsukovszkij, Szénási Miklós, Lénárd Ödön: Mesés
férfiak szárnyakkal 21.55 Kultikon 22.50 Út a mennyországba

6.25 TV2-matiné 10.00 EZO.TV 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap (ism.)
11.30 Propaganda (ism.) 12.30 TopSpeed 13.00 Duval és Moretti Am.
sor., 2. 13.55 Sheena, a dzsungel királynője 14.50 Bűbájos boszorkák
V., 129. 15.50 Rejtélyek kalandorai. Am.–kanad. kalandfilmsor., 11.
16.50 Sas-kabaré 17.55 Nagy takarítás Valóságshow 18.30 Tények –
hírműsor 19.00 Aktív extra 19.35 Az első lovag Am. kalandfilm 22.10
Az árnyékember Am. akciófilm

7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya. 10.25 Asztro-show
11.20 Törzsutas 11.50 Autómánia 12.25 Jópofa kofa 12.50 Míg a
halál el nem választ 13.45 Édes drága titkaink14.40 Chuck 15.40 Agy-
menők I. 16.40 Napkitörés Am. akciófilm 18.30 Híradó – esti kiadás
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Elvarázsolt kastély 21.15 Tűzfal.

STORY TV
9.20 Kojak, 1–2. 11.55 San Francisco utcáin. 13.00 Túra-kommandó
13.45 McLeod lányai I., 20. 14.45 Álomhotel – Fokváros. Ném. film
16.45 Rex felügyelő, 52. 17.45 Lassie, 49. 18.10 Kalózok kincse. 20.10
Szerelem a Fehér Házban. Am. film 22.20 Fantomok.

15.25 Nagy zűr Korzikán. Fr. akcióvígjáték 17.10 Segíts, mumus! Am.
vígjáték 19.15 DJ testőrbőrben. Am. vígjáték 21.00 Beethoven nagy
áttörése. Am. vígjáték 22.55 Zűrangyalok. Fr. akcióvígjáték

VIASAT
7.15 Ki ez a lány? 8.05 Elvált Gary 8.55 Zsírégetők 9.45 Gordon Ram-
say 10.40 Columbo: Két detektív, egy gyilkosságm 12.05 Don Ca-
millo és a tiszteletreméltó Peppone. 14.00 Josie és a vadmacskák.
15.55 Lucky Luke: Szentivánéji álom 17.05 A pénz boldogít 19.10 Jack
Hunter: A menny csillaga 21.00 A lény. Am. sci-fi 23.00 Star Trek 5.

STV :1
8.30 Nyomozzunk együtt! 9.10 Az elveszett melódia 9.40 Az ördög
zsákja Mesejáték 10.50 Srácok 12.00 Erzsébet udvar 13.20 Irány a
kert! 13.50 Stílusmagazin 14.40 Egy indián Párizsban 16.15 Napóleon
4/2. 18.00 Mosolyogni! 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
19.40 Időjárás 19.45 Sport20.10 Postaláda. 21.10 Charles herceg igaz
története Ang. film 22.45 Sport 22.50 Isten óvja a szerelmeseket.

STV :2
9.05 Bolygónk II. 9.55 Inkognitó. Tévéjáték 10.50 A két terchovái férfi
Dok.film 11.05 Hallássérültek tévéklubja 11.35 Tizenkettő után öt
perccel. Ifjúsági vitaműsor 12.40 Doloroso. Tévéjáték 13.50 Farmer-
gazdaságok 14.10 Tour de France 17.40 Mozdulj! Úszás 18.05 Úton II.
18.30 Esti mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.50 Az
állatok gondolkodása, 5/2. 20.40 Őrangyalok 21.15 Oszlopos Simeon
Mexikói film 22.00 Promülle. Talkshow 22.45 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA
6.45 A Flintstone család 8.25 Babe 10.00 Jóbarátok 10.30 Két pasi
meg egy kicsi 10.55 Alice Csodaországban. Ang.-kanad. kalandfilm
14.20 30 év a nyakamon Kanad.-am. vígjáték 16.00 Hírek 16.05 Egy
szőkénél jobb a kettő 17.55 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 22.20
Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 23.20 A rend őrzője.

JOJ
6.10 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.30 Beszélgetés a múlttal. 10.40
Kutyil Kft. II. 11.30 A smaragd románca 13.35 Hajótörött Kft. Am. víg-
játék 15.30 Idővonal 18.00 Hétvégiház-tulajdonosok 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A
szállító. Fr.–am. krimithriller 22.15 A felejtés bére Am. thriller

6:55 Balatoni nyár 9:00 vallási műsorok 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Tunézia 12:35 Telesport
13:05 Út Londonba 13:35 Euro 2012 15:30 A végzet
asszonya 16:30 Molly és Mopsz 18:00 Rex Rómában
18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sport 20:05 Időjá-
rás 20:15 Szerelmes Shakespeare 22:15 Munkaügyek -
IrReality Show 23:20 Aviátor

8:35 Az öreg bánya titka 9:05 Az aranyrózsa barlangja
10:40 Gyerekdalok 10:45 Öveges 10:55 A hangyák
mindent tudnak 11:05 EXPOdíció 12:01 vallási műso-
rok 14:20 Pillanatok 14:30 Mai hitvallások 15:00 Nép-
rajzi értékeink - Keresztelői emléklapok Bácskából
15:05 Csehov nyomában 15:50 Tarka elbeszélések
16:30 4 összeesküvő és 1 temetés 17:20 Vodafone
Kupa Vízilabda torna 18:40 A kis Amadeus 19:05 El-
rejtett tájak 19:30 Híradó 20:10 Doc Martin 21:00 A
zenekar látogatása 22:25 Szerelmes Shakespeare

8:20 Rejtekhely 9:10 És még egymillió lépés 10:00
Élő egyház 10:30 Isten kezében 11:00 Új nemzedék
11:30 Élő világegyház 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:10 Székely Vágta 12:55 Akadálytalanul
13:30 Székely Vágta 14:30 Fizessen, nagysád! 15:35
Székely Vágta 16:00 Határtalanul magyar 16:30 Ha-
zajáró 17:00 Székely Vágta 18:00 Híradó 18:35 Önök
kérték! 19:35 Az autóversenyző 21:20 Dunasport
21:35 Mindennapi hősök 22:05 Fekete Dália

6.45 TV2-matiné 9.10 Nagy vagy, Balaton! 10.05
EgészségMánia 10.35 EZO.TV 11.05 Kalandjárat 11.35
Borkultusz 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint Tes-
tŐr 13.05 A kiválasztott 14.05 Monk 15.05 Bűbájos
boszorkák 16.05 Az első lovag 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Pókember 2. 22.35 Kegyetlen játékok

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Dáridó Lajcsival. 12.45 Tuti
gimi 13.40 Gossip Girl 14.40 Fekete Szépség 16.30
Erik, a viking. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Kicsi
kocsi 22.00 War – Bosszú mindenáron Am. akciófilm

STORY TV
7.55 Dallas 13.00 Autogram 13.45 McLeod lányai I.,
21. 14.45 Álomhajó – Las Vegas. Ném. kalandfilm

16.45 Rex felügyelő 17.45 Lassie 18.10 Cry Baby.
20.00 Ikrek 22.05 Megszólít az éjszaka. Am. thriller

VIASAT
6.50 Columbo 8.15 Véznák kontra dagik 9.15 Anya
csak egy van! Babamagazin, 2. 9.45 A szerelem nyi-
lasa Am. sor., 1. 10.35 Szex és New York light 11.30
A nagy házalakítás 13.15 A pénz boldogít 15.20
Pánik. Am. vígjáték 17.10 Az újonc. Am. vígjáték
19.05 Négy esküvő 2., 20.00 CSI: Miami helyszínelők
220. 20.55 A célszemély 21.50 Cadillac Man 23.45 A
nemek harca

STV :1
9.55 Ushuaia 10.45 Szlovákia képekben 11.05 A világ
képekben 11.35 Štúrék. Tévésorozat, 5/2. 12.50
Agatha Christie 14.30 Filmmúzeum Gát. Szlov. film
16.15 Postaláda (ism.) 17.15 Mosolyogni! Maroš Kra-
már műsora 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek 20.10 Gyilkos hullám Am. katasztrófafilm
23.05 Sporthírek 23.10 Agatha Christie: Szunnyadó
gyilkosság. Ang. krimi

STV :2
8.35 Kapura 9.15 Farmergazdaságok (ism.) 9.35 Éj-
szaka az archívumban 10.40 Az állatok gondolko-
dása, 5/2. 11.45 A szakács és a drótos. Mesefilm
13.15 Egyházi magazin 13.45 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája Stósz 14.10 Tour de France Kerékpáros
körverseny, élő 17.25 Párbaj. Tévéjáték 18.30 Esti
mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó
19.40 Kulturális körkép 19.55 Dokumentum- fi
mklub. Andy Warhol 20.45 Apáink öröksége Dok.film
21.15 Lóverseny 22.30 Éjszaka az archívumban
23.30 Éjszaka az archívumban – nyári speciál

MARKÍZA
11.25 Egy szőkénél jobb a kettő. Am. vígjáték (ism.)
13.10 Showtime – Végtelen és képtelen Am. krimi-
vígjáték 15.00 1 és ½ lovag – 17.05 Hírek 17.10 A
rend őrzője Am.-ném. kaland- film (ism.) 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.20 A Da Vinci-kód 23.20 Ki-
képzés. Am. krimithriller

JOJ
7.00 Híradó 7.25 Kismalac az öcsikém. Am. vígjáték
9.05 A felejtés bére Am. thriller (ism.) 11.20 Castle II.
14.45 Szélsőséges család, 1. 16.10 Anyja fia 18.20 La-
káskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport,
időjárás 20.20 Veszélyes vizeken Am. thriller 22.40
Hideg nyomon Am. thriller

CSüTörTök, július 12 SzOmbaT, július 1� vaSárNaP, július 1�

az első lovag • 19.35 • tV 2
Artúr király megmenti a gyönyörű
Guinevere úrnőt, aki beleszeret
uralkodójába, és úgy dönt, fele-
ségül megy hozzá. Ám amikor
belép a királyi vár kapuján, ösz-
szetalálkozik Lancelot-al (Ri-
chard Gere).

5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Hacktion I. 12.01 Híradó 12.15
Sport 12.20 Időjárás 12.25 Roma kultúra 13.30 Kasszasiker 14.15
Capri 15.15 Balatoni nyár 16.35 A korona hercege 17.45 Másfélmillió
lépés Magyarországon. 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.05 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán
21.10 Borvacsora 22.10 Az ESTE 22.45 Végjáték 23.35 Quincy Jones
75. születésnapi koncertje.

5.55 Ma reggel 9.00 Rajzfilmsorozatok 10.40 Mesélő cégtáblák 11.05
Az én Budapestem 11.30 Hal a vízben 12.01 Hírek 12.25 Végjáték .
13.10 Hogy volt!? 14.45 Drong, a bohóc. 15.40 Magyarországi nép-
táncok 15.50 MacGyver 16.40 Merülj, Olly merülj! 17.05 Sarah Jane
kalandjai III. 17.35 Hajrá, Becky! 18.00 A kis Amadeus – Az ifjú Mo-
zart kalandjai. 18.30 Capri – Az álmok szigete. 19.30 Híradó 20.10 2-
es Retro–Slágerek 21.05 A korona hercege. 22.10 MNASZ 22.40
Vízitúra 23.05 Kivonulás.

7.35 „Fák között kiválasztott” 8.35 Közbeszéd 9.00 Sírjaik hol dom-
borulnak 9.25 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30
Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05
Hagyaték. 15.35 Oslo, a tenger városa. 15.45 Az állatok világa 16.15
Művészet és design mindenkinek 16.45 Ízőrzők. 17.25 Életképek.
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Claudia Cardinale 20.00
Ménes élet. 20.55 Hírek, sport 21.10 Julianus barát. 22.35 Szürkület

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember. 14.20 Marina, 106. 15.20 Walker,
a texasi kopó. 16.20 Másképpen – Beszélgetések Joshi Bharattal
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.15 A Féreg akcióba lép 23.00 Aktív

7.30 Reflektor reggel 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rab-
jai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden tit-
kai. 14.20 Rejtélyek asszonya – Családi rejtély 16.15 Marichuy – A
szerelem diadala. 17.20 Teresa. 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Szik-
laöklű szerzetes. 21.05 CSI: Miami helyszínelők 22.05 Gyilkos elmék.

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 155. 13.50 Váratlan utazás. 14.55 A farm,
ahol élünk. 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las. 19.05 Rex felügyelő. 20.00 Poirot-novellák. A claphami szakácsnő
esete. 21.00 Született feleségek. 23.00 Doktor Addison.

14.05 Lapátra tett férjek. 15.50 Tycus – A halál üstököse. 17.35 Fény-
sebesséen. 19.20 Tűz a mélyből. 21.00 Kémek a Sasfészekben.

VIASAT
7.15 Zsírégetők VII. 8.05 A nagy házalakítás 9.00 Gyilkos sorok 9.55
Doktor House IV. 10.50 Columbo: Régmódi gyilkosság. 12.15 A nagy
házalakítás 13.10 A médium 15.00 Őrangyal 16.50 Nyomtalanul 18.35
Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20
Hulk. 23.50 Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály

STV :1
8.10 Bűvös városka 8.50 A rejtelmes sziget 9.20 Szerencsekereske-
dők. 9.50 A hegyi doktor. 10.40 Az olasz konyha 11.25 Viharos sze-
relem. 12.15 Ilyenek voltunk 13.25 Vad angyal. 14.10 Megperzselt
szívek. 15.00 A hegyi doktor. 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szere-
lem V. 17.05 Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha
19.00 Híradó, sport 19.40 Időjárás 19.45 Sport 20.10 Poplegendák
Miro Žbirka 22.10 Éjszakai hírek 22.25 Sport

STV :2
8.40 Édenkertek II. Seychelle-szigetek 9.05 Volt egyszer egy kert 9.15
Mindkettőnk barátnője. 10.10 Fenomán Junior 10.50 A hét csodám
11.20 Élő körkép 11.40 Kulturális körkép 11.45 Örökzöld melódiák
12.20 Jurátus. 13.00 Tour de France kerékpáros körverseny 17.10
Tajvani barangoló 17.40 Elrejtett világok 18.00 Hétvége 18.30 Esti
mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Stósz 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 19.45 Időjárás 20.00 Bolygónk II. 20.50
Família. 21.25 Az öldöklő angyal 22.55 Pozsonyi Dzsessznapok

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi meg egy kicsi IV., 24/16. 8.55 Egyről a
kettőre IV. 9.15 Cobra 11 IV., 9-10. 11.05 90210: Új nemzedék. Am.
sor., 24/4. 11.55 Strand 33 (ism.) 13.00 Ki ez a lány? III. Am. sor., 24/3.
13.45 Hírek 13.50 Elit egység I. Kanad. sor., 9/4. 14.35 Híradó 14.40
Egyről a kettőre IV. Am. sorozat, 24/18 15.10 Jóbarátok IV., 24/3.
15.35 Két pasi meg egy kicsi IV., 24/17. 16.05 NCIS VIII. Am. sorozat,
24/6. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Nap, széna, erotika.
Cseh vígjáték 22.35 Taplógáz: Ricky Bobby legendája

JOJ
7.00 Bírósági akták 7.45 Panelházi történetek 2010, 17-18. 9.45 A
nagy házalakítás I., 8. 10.45 Hal a tortán 12.00 Híradó 13.05 Dr. Csont
II. Am. sor., 21/15. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők VII. Am. sorozat,
22. 15.00 Hawaii Five-0 II., 23/6. (ism.) 16.00 Hivatásosok IV., 2. 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Idővonal Am. sci-fi film 22.50 A sma-
ragd románca. Am.–mex. kalandfilm

PéNTEk, július 1�

HUlK • 21.20 • VIasat 3
Bruce Banner (Eric Bana) genetikust az
egyik kísérlet során súlyos gammasugár-
zás éri. A férfi különös változáson megy ke-
resztül: ha feldühítik, fékezhetetlen, zöld
szörnyeteggé változik.

András, Albert és Bence álmai
valóra válnak, amikor biciklitú-
rára mennek a Balatonra. Nap-
fény, vízpart, lányok. András és
öccse, Bence ugyanannak a
lánynak kezdi csapni a szelet.
Bacsó Péter filmje.

szerelmes biciklisták • 21.20 • DUna tV

Starosta obce Tôň

vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, v obci Tôň.

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor

vzdelanie pre príslušný druh a typ školy ustanovené osobitným pred-
pisom Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších pred-
pisov

- pedagogická prax minimálne 5 rokov
- spôsobilosť používať slovenský a maďarský jazyk v úradnom styku
- práca s PC

Ďalšie požadované predpoklady k prihláške
do výberového konania:
- doklady o vzdelaní, fotokópia a originál k nahliadnutiu
- profesijný životopis s presnou adresou a tel. číslom
- písomný vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
- zoznam realizovaných projektov s odkazom na referenčnú osobu
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona NR SR č.

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku spolu s dokladmi je možné osobne doručiť, alebo zaslať do
13.00 h dňa 08. augusta 2012 na adresu Obecný úrad Tôň, Bra-
tislavská 132/8, PSČ 946 15, s označením na obálke "Výberové ko-
nanie MŠ v obci Tôň". Termín a miesto výberového konania budú
uchádzačom oznámené písomne.

Imrich Bugár
starosta obce
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Aranyoson landolt a Szuperkupa is

Egy órával a találkozó megkezdése előtt
egy nagyobb erejű záporeső söpört végig
Csallóközaranyoson, de a találkozó kezdetéig
az égiek megkönyörültek és úgy döntöttek,
nem lesznek ünneprontók, így remek idő-
ben, egészen kiváló minőségű pálya fogadta
a csapatokat. Egy örömteli, majd egy nagyon
szomorú esemény előzte meg magát a talál-
kozót. A TLSZ vezérkara, élén Nagy Ferenc
elnökkel itt adta át a II. osztály bajnokának ki-
járó bajnoki serleget és az aranyérmeket. A
találkozó megkezdése előtt a csapatok vala-
mint a szurkolók egy perces néma csenddel
adóztak a nemrég elhunyt id. Tamási Sándor
emlékének. Tamási Sándor, huzamosabb
ideig elnökként vezette a tanyi egyesületet,
de utána is nagy részt vállalt a helyi labdarú-
gás felvirágoztatásában. Tisztelet emléké-
nek!

Ami magát a mérkőzést illeti, nos a tik-
kasztó hőségben talán többet nem is lehetett
elvárni a csapatoktól. A mérkőzés nagyobb
részében az aranyosiak játszottak fölényben,
bár a vendégektől sem lehetett megvonni az
igyekezetet és lelkesedést. Az azonban végig
érezhető volt, hogy a „nagybajnok“ lényege-
sen messzebb tart az új bajnoki idényre való

felkészülésben. Ami dicséretes volt még ezen
a találkozón, az a hazai szurkolótábor egy
csoportja, amely szinte végigszurkolta, do-
bolta, énekelte a találkozót. A nagyon sport-
szerű légkörben lejátszott mérkőzés után a
vendégek gratuláltak a kupagyőztesnek, és
két hét leforgása alatt másodszor is kitört az
ünneplés Csallóközaranyoson. Jogosan!

A mérkőzés statisztikája:
Csallóközaranyos – Tany 6:0 (2:0)
Nézők: 200
Játékvezetők: Chmela – Mogyorósi, Ja-

kubáč
góllövők: Jandás és Turza 2-2, Berecz,

Susík
Csallóközaranyos: Győri, Molnár, Jakab

Zs., Szoboszlai, Szabó A., Olajos, Gál, Jakab
G., Jandás, Turza, Berecz, Susík, Fekete,
Kurcsík, Mészáros, Bohos, Lelkes T., (Lelkes
B. sérülése miatt nem léphetett pályára).
Edző: Horváth Tibor

Tany: Molnár, Patócs L., Patócs Sz., Ke-
szegh, Cseh, Halász G., Kósa, Buday, Koton
P., Halász Zs., Kollár, Tamási S., Adamik,
Polák, Parádi, Tamási N., Vida, Velsicz.
Edző: Adamik T.

Kis híján négy évtizednek, egészen pontosan 36 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a csallóközi községben ismét bajnoki címet ünnepelhes-
senek. Ha belegondolunk, egy ma már középkorú generáció nőtt fel azóta, és bizony egyre jobban kezdenek elsárgulni az akkor készült fo-

tók. Igaz, utána még volt egy járási kupagyőzelem, és bár az is óriási sikernek számított, messze nem ért fel egy igazi bajnoki címmel. Aztán
felnőtt egy újabb aranyosi focigeneráció, és megszületett a hőn áhított újabb bajnoki cím. A teljes boldogsághoz azonban még hiányzott egy
utolsó lépés, amelyet múlt szombaton, hazai pályán kellett megtenniük. A Szuperkupáért kiírt mérkőzésen a II. osztály bajnokát, Tanyt fogad-
ták, amely ugyan kissé viharos körülmények között, de nem érdemtelenül lett járásunk „kisbajnoka“.

SPORT

Koton Péter, a tanyiak csapatkapitánya boldogan emelte
magasba a „kisbajnoki” serleget

Kovačic Tibor és Nagy Ferenc átadják a bajnoki címért
járó érmeket Tany csapatának

Csóka Sándor (balra) és Lelkes Béla mérnök gratulálnak
Győri Jenőnek, az aranyosiak ikonjának 45. születés-
napja alkalmából

A fáradhatatlan aranyosi szurkolók egy csoportja

A találkozó résztvevőinek közös fotója

Legjobb kezekben a 2012-es Szuperkupa: Csallóközaranyosi FK
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A hír nyomán megkerestük az Ekel
FC elnökét, Csepi Nándort, aki hosz-
szú beszélgetésünk alatt nagyon
őszintén színt vallott, és kertelés nél-
kül fedte fel a történések miértjét.

• ugorjunk vissza az időben, hogy
jobban megértsük az összefüggé-
seket. A sikerekről tudunk eleget,
viszont sok minden a háttérben zaj-
lott. Nehéz volt az út idáig?

- Amikor 2003-ban elvállaltam az
elnöki tisztet, a felnőtt csapat néhány
centiméterrel a bányabéka hátsója
alatt tartózkodott. Akkor elsőszámú
feladatomnak az ifjúsági labdarúgás
holtpontról való elmozdítását tekin-
tettem, hogy őszinte legyek, a felnőtt
csapat építése akkor meg sem for-
dult a fejemben. Persze, azt is tud-
tam, hogy mint mindenütt, nálunk is
nagy az igény az emberek hétvégi
szórakoztatására, és ezt általában a
felnőtt csapatok mérkőzései szolgál-
tatják. Aztán történt egy ma már hu-
morosnak tűnő esemény. Szervez-

tem egy „gulyásmeccset“ az akkori
felnőtt, és az öregfiúk csapatai kö-
zött, amelyet nem kis megleptésre,
mi öregfiúk nyertünk meg. Sőt, ha
jól emlékszem, a mérkőzés be sem
lett fejezve, a „fiatalok“ annyira meg-
sértődtek, hogy még a gulyáspartin
sem jelentek meg. Ilyen viszonyok
uralkodtak 2003-ban az ekeli foci-
ban. Először is bejelentettük diák-
és ifjúsági csapatainkat a bajnoksá-
gokba, és nagy elánnal láttunk neki
a munkának. A fentiekre való tekin-
tettel, kénytelenek voltunk megerő-
síteni felnőtt csapatunkat is, Komá-
romból Varga Györgyöt szerződtet-
tük edzőnek, akit később Machata
János váltott. Így jutottunk el ara-
szolva az V. ligáig, ahol aztán Graj-
cár Antal vette át a csapat irányítá-
sát. Három évig ebben a bajnokság-
ban játszottunk, majd újabb hármat a
IV. ligában, amelyet ebben az idény-
ben meg is nyertünk. Diákcsapatunk
jelenleg a III. ligában szerepel, de

játszott a második vonalban is, az
ifisták a IV. ligában szerepelnek na-
gyon jó eredményekkel. Diákjaink
megnyerték a Kárpát-medencei
Összmagyar Nemzeti Diákbajnok-
ságot, négy játékosunk szerepelt a
Dél-Afrikában tornagyőzelmet ara-
tott magyar válogatottban, egyszó-
val csapataink rendre a figyelem kö-
zéppontjában álltak. Diákcsapatunk
ebben az évben is ott lesz a Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti Di-
ákbajnokság budapesti döntőjében.
Csak a rend kedvéért szeretném
megjegyezni, hogy településünk
összlakosságának a száma nem éri
el az 1500-at.     

• És ekkor jött a meglepő beje-
lentés, a felnőtt csapat visszalé-
pését illetően... 

- Az igazat megvallva, a következő
idény után terveztük bejelenteni azt,
ami most meglepte a közvéleményt.
Igen, terveztük, mivel hosszútávú
terveinkben szerepelt az újrakezdés,
saját nevelésű játékosokkal, hiszen
ahogy mondtam, tudatosan építet-
tük az utánpótlást. Amint az később
kiderült, a IV. ligában szerzett bajnoki
cím, bármennyire is furcsa, keresz-
tülhúzta számításainkat. A Régió-
bajnokság lényegesen magasabb
költségekkel jár, és bár voltak pró-
bálkozásaim ezek biztosításával,
nem jártam sikerrel. Az igazat meg-
vallva, tudtam, hogy nem leszek si-
keres ebben a gazdasági helyzet-
ben, de ennek ellenére, saját lelkiis-
meretem megnyugtatása végett, na-
gyon sok potenciális támogatóval tár-
gyaltam. El akartam kerülni a
későbbi, jól ismert, „hát miért nem
szóltál?“ típusú megjegyzéseket. 

• Közben mégis bejelentkeztek a
Régióbajnokságba. Ha tudták a
végeredményt, akkor milyen meg-
fontolásból?

- A jelentkezési határidő nagyon
rövid volt, és akkor még folytak bizo-
nyos tárgyalások, de az ilyen nagy
léptékű döntéseket egyébként sem

lehet elhamarkodottan meghozni.
Nagyon sok nyugtalan éjszakám
volt, mire kialakult fejemben a végső
kép. Ma már tudom, hogy vezetőtár-
saimmal a jelenlegi legjobb döntést
hoztuk meg. Igaz, egy évvel koráb-
ban a tervezettől, de ennek is na-
gyon sok pozitívumát látom.

• Hogyan fogadták a bejelentést
a csapat játékosai és a szurkolók?

- Múlt kedden jelentettük be az öl-
tözőben, hogy csapatunk az új
idényben nem vesz részt a  Régió-
bajnokságban, és hogy elküldtük ne-
vezésünket a Területi Bajnokságba.
Nagyon nehéz percek voltak ezek,
több játékos szemében könnyeket is
felfedeztem. A játékosok döntő több-
sége életében először játszhatott
volna ilyen magas osztályban, és
most számukra minden összeomlott.
Hosszú beszélgetést folytattunk,
ahol aprólékosan elmondtuk a visz-
szalépés okait, amit végül vala-
mennyien megértéssel fogadtak, és
jó barátságban váltunk el. Ez egy
olyan kollektíva volt, amelyben min-
denki mindenkiért küzdött, ez volt si-
kereink titka. Az ő neveik örökre be-
íródtak községünk és klubunk króni-
kájába. És hogy mit szóltak mindeh-
hez a szurkolók? Nos, ezt igazából
nem tudom, mert nem sok szurkoló-

val beszéltem azóta. Merem remélni,
hogy ők is megértéssel fogadják ezt
a döntést, és talán jobban fogják
szeretni a hazai játékosokból álló
csapatot. Ismétlem, nehéz döntés
volt, de felelősségünk teljes tudatá-
ban, mást nem tehettünk. 

• Bejelentkeztek tehát a Területi
Bajnokságba, és az imént annak
pozitívumairól is tett említést. Mik
azok?

-  Mint ahogy azt már említettem,
egy hosszútávú célkitűzés mentén
haladunk, ez a bejelentés minden
körülmények között, a következő
idény után mindenképpen megtör-
tént volna. Jelenleg közel 20 saját
nevelésű játékossal rendelkezünk,
közülük néhányan játszottak a IV. li-
gás csapatban, többen a kispadon
foglaltak helyet, és csak elvétve kap-
tak lehetőséget. Több játékosunk
van kölcsönben közeli községek csa-
pataiban, akiknek nagy részét most
hazavárjuk, semmiképpen nem kí-
vánunk egy újabb „proficsapatot“
építeni. Az edzőt még keressük, min-
denképpen olyat, aki még játékos-
ként is szerepet tud vállalni. Vissza
akarjuk állítani az igazi „falusi foci“
hagyományát, amikor a szurkolók
saját gyermekeiknek, unokáiknak,
barátaiknak szurkolhatnak hétvége-
ken. Többen megkérdezték tőlem,
vajon ez miért nem jutott hamarább
az eszünkbe? Nos, éppen ez jutott
eszünkbe 2003-ban, amikor elkezd-
tük építeni utánpótlás csapatainkat.
Most érett be a gyümölcs, most kez-
dődik az igazi ekeli foci. 

• Mivel vágnak neki tehát a Te-
rületi Bajnokságnak?

- Ami a csapatot illeti, van ele-
gendő játékosunk, miközben számí-
tunk több, ifjúsági csapatban sze-

replő játékos segítségére is, akiket
majd igyekszünk folyamatosan beé-
píteni a csapatba.  Mindenképpen
ott szeretnénk lenni az élvonal kö-
zelében, de más szerepet is szá-
nunk magunknak. Az évek alatt kellő
tapsztalatot szereztünk magasabb
osztályokban, és nemcsak a pályán,
de azon kívül is. Nálam is eléggé
sokáig tartott, mire megtanultam ob-
jektívan értékelni egy-egy mérkő-
zést, a játékvezetést, és egyéb, mér-
kőzések körüli történéseket. A Terü-
leti Bajnokságba való benevezés
után,  Ekelen semmi nem változik,
már ami az egyes találkozók meg-
rendezését illeti. Minden éppen úgy
fog zajlani, ahogy azt magasabb
osztályokban megszoktuk. Rende-
zőkkel, hangosbemondóval és min-
dennel, ami megadja egy bajnoki ta-
lálkozó méltóságát. Ezzel példát is
kívánunk mutatni ellenfeleinknek,
mert azért ne tagadjuk, járásunkban
még eléggé sok a hiányosság ezen
a téren. Természetesen, nem lehet
minden településen a miénkhez ha-
sonló sporttelep, de a rend, és a ta-
lálkozók megrendezésének módja,
nem pénz kérdése. Emlékszem,
amikor elkezdtük újraépíteni az ekeli
focit, nálunk is voltak hasonló prob-
lémák. A csapatok már futottak ki a
pályára, amikor a rendező klub ve-
zetői keresték a szögletzászlókat és
a tartalék labdákat, vagy éppen még
zajlott a vonalak meghúzása. Egy-
szóval, nem készültek felelősségtel-
jesen a találkozóra, ami eleve elron-
totta a mérkőzésen szerzett összbe-
nyomást. Nagyon szeretnénk, ha a
rendezést illetően többen is követ-
nék a mi példánkat, és járásunk lab-
darúgását végre már magasabb
szinteken is elismernék. Mert mond-

juk meg őszintén, ilyen szempontból
a gyengébb járások közé tartozunk.  

• Mi fog történni akkor, ha az
Ekel FC egy-két éven belül meg-
nyeri a Területi Bajnokságot? Ak-
kor majd ismét vállalják a maga-
sabb osztályban való szereplést,
esetleg újra hoznak idegen játé-
kosokat? 

- Amennyiben ilyen irányba moz-
dulnának el az események, termé-
szetesen vállalnánk, azonban csak
hazai játékosokkal. Azt sem élnénk
meg tragédiaként, ha akár az első
idény után onnan kiesnénk. Azt az
elvet vallom a megszerzett tapasz-
talatok alapján, hogy minden telepü-
lés olyan bajnokságban szerepeljen,
amelyet többségében saját nevelésű
játékosokból fel tud építeni. Persze,
a jövőben is szinte mindenütt szük-
ség lesz egy-két idegen játékosra,
de összességében hazai alapokra
kell építeni.  Talán már elég lenne
ennyit beszélni az utánpótlás neve-
léséről, itt az ideje a tetteknek. Ahol
ezt nem tudatosítják, ott előbb vagy
utóbb nagy problémák lesznek. 

• Az ön személyét is érték táma-
dások az utóbbi években, éppen
az említett „hazai alapok“ hiányá-
nak az okán. Elképzelhető, hogy
most, amikor változik a helyzet,
esetleg megnő a nézőszám is
Ekelen? 

- Igen, értek támadások, sőt, kü-
lönböző, néha gusztustalan legen-
dák is születtek személyemmel kap-
csolatosan. Voltak, akik családom
vagyoni helyzetét hozták szoros ösz-
szefüggésbe a helyi labdarúgással,
hogy pontos legyek, annak gyarapo-
dását éppen a fociban vélték felfe-
dezni. Aki valaha is dolgozott a lab-
darúgásban, az tudja, hogy egy fo-

ciklub „feneketlen zsák“, amelybe
csak tenni lehet, kivenni nem. Ezért
is mosolygok a néha barátságtalan
megjegyzéseken, bár meg kell mon-
danom, rosszul esnek. Mindenki
tudja, hogy aránylag sikeres vállal-
kozó vagyok, és minden szabadidő-
met a klubnak szenteltem, de anya-
giakkal is támogattam annak műkö-
dését. Ameddig erőm engedi, ez a
továbbiakban is így lesz. Hálával tar-
tozom a helyi önkormányzatnak, akik
a lehető legnagyobb mértékben tá-
mogatták elképzeléseinket, főleg az
ifjúsági csapatok felépítésének a te-
rén. Úgyszintén köszönöm támoga-
tóinknak a segítséget. Bárhogy is ér-
tékeli majd az utókor tevékenysé-
günket, egy dologban biztos vagyok.
Lelkiismeretesen végeztük vala-
mennyien a munkánkat, aminek meg
is lett az eredménye. A tél folyamán
tisztújító közgyűlést hívunk össze,
és aki úgy gondolja, hogy jobban
tudja csinálni, szívesen elfogadjuk
jelölését bármely funkcióra, sőt tá-
mogatásunkról is biztosítjuk. A kér-
dés második részére válaszolva,
igen, elképzelhető, hogy tovább fog
nőni a nézőszám. Erre abból is me-
rek következtetni, hogy sokan éppen
azzal az indokkal maradtak el a mér-
kőzések látogatásától, hogy kevés
hazai játékos szerepel a csapatban.
Most majd kiderül, vajon ez valós,
vagy csak kitalált oka volt-e a távol-
maradásnak. Így vagy úgy, Ekelen
nemcsak él, de új távlatokat is nyit a
labdarúgás. Ifjúsági csapataink ter-
mészetesen a kerületi bajnokságok-
ban folytatják szereplésüket, és to-
vábbra is ők maradnak a klub „sze-
mefényei“.

Böröczky József 
A szerző felvétele

Tervezett visszalépés, bár egy évvel korábban
Kilenc évvel ezelőtt, éppen fennállásának 70. évfordulóját ünne-

pelte szerény körülmények között az Ekel FC, amikor a község
sportemberei úgy gondolták, valamit tenni kell a focival. A felnőtt csa-
pat a Területi Bajnokság II. osztályának utolsó helyén tanyázott, pályája
az egyik legrosszabb volt a járásban, egyszóval, padlón volt a már
szebb időket is megélt ekeli labdarúgás. diák- és ifjúsági csapatnak
híre sem volt, bár az azt megelőző években voltak némi próbálkozások
azok megszervezésével. A teljesen szétzilált egyesület még aktív tag-
jai úgy döntöttek, egy utolsó próbaként megszólítják a csapat egykori
kiváló játékosát, a vállalkozásban is sikeres Csepi Nándort, vállalja el
a klubelnöki tisztet, és hozza vissza az Ekel FC egykori hírnevét. Há-
rom nap gondolkodási időt kért, végül igennel válaszolt. Precíz ember
lévén, végiggondolta lehetőségeit, egyeztetett családjával, képletesen
mondva feltűrte ingujját, és munkához látott. Nem sok idő telt el, és az
Ekel FC megnyerte a Területi Bajnokságot, sőt mindent, ami a régióban
megnyerhető volt. Szuperkupát, Téli Bajnokságot, megannyi hazai és
nemzetközi tornát. Közben egy országos szinten is megcsodált, kor-
szerű sportközpont kezdett épülni a csallóközi községben, amely ma
a fejlődő község egyik legnagyobb büszkesége. A felnőtt csapat három
évig az ötödik, majd ugyancsak három évig a negyedik ligában játszott,
amelyet az előző, 2011/2012-es idényben, magabiztosan meg is nyert,
és jogot szerzett a Régióbajnokságban való szereplésre. A múlt hét ele-
jén, aztán óriási megleptésre futótűzként terjedt a hír, miszerint az Ekel
FC feloszlatja eddigi sikeres csapatát, és a Területi Bajnokságban kí-
vánja folytatni szereplését.
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Komáromiak 
a vértesboglári 
MTB Pikniken
Nagyszerű eredményeket értek el a komáromi Piko-Bike Kerékpár Klub ver-

senyzői a vértesboglári MTB Piknik Maratonon.  Az indulók között ott vol-
tak a magyar terepkerékpározás ismertebb versenyzői is csakúgy, mint a kü-
lönböző korosztályú hobbi kerékpározók egyaránt.

A legszebb eredményt Mostenicky Márió érte el, aki korcsoportjában magabiz-
tosan nyerte a 20 kilométeres versenyt. Ugyanezen a távon, de a szenior korcso-
portban Gele László második, míg Kovács Kamill az ötödik helyen fejezte be a ver-
senyt. A csapat legbátrabb tagja Kurdi István volt, aki a 45 kilométeres távon mé-
rettette meg magát a szenior korcsoporton belül. Kiváló második helye magáért be-
szél. Mindent összevetve, egy arany- és két ezüstérem, valamint egy ötödik hely
volt a komáromiak „termése“. 

Mostenicky Márió, a 20 kilométeres verseny korosztályos győztese 

Birkózás

Amagyarországi Ceglé-
den rendezték meg az

utánpótlás tehetségkutató
versenyét, amelyre régiónk-
ból a Madari BK és a gútai
BK kaptak meghívást. Mind-
két csapatból négy-négy bir-
kózótehetség képviselte ré-
giónkat, és ami külön öröm
számunkra, Kohút Milán és
Máriási Alojz edzők véden-
cei közül négyen felállhattak
a győzelmi dobogóra. A ver-
seny nagyságát jelzi, hogy
öt ország 130 versenyzője
lépett szőnyegre és mutatta
be tudását.  

Négy érem Ceglédről
Eredmények:

27 kg: 

3. Tóth Dávid (Madar)
36 kg: 
1. Mészáros Péter (Gúta)
47 kg: 
3. Kovács Nikolasz (Madar)
48 kg: 
2. Sluka István (Madar) 

Régiónk tehetséges verseny-
zői edzőikkel Kohút Milánnal

(balra) és Máriási Alojzzal  

A gútaiak Dunaszerdahelyen is remekül megállták
helyüket, ahol Kürthy Márió és Lakatos Igor ezüst-, míg
Kürthy András és Kürthy Krisztián bronzéremmel fejez-
ték be a versenyt súlycsoportjukban. Felvételünkön a si-
keres gútai birkózócsemeték, Kürthy Ildikó, a tehetséges
Kürthy ikerpáros édesanyja, valamint a gútai birkózás si-
kerkovácsa Máriási Alojz láthatók.


