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Nagyon kevesen vannak azok, akik legalább néha-néha ne szorulnának orvosi segítségre. Aztán
vannak olyanok, akiknél a sors másképp rendelkezett. Sajnos, eléggé nagy gyakorisággal kény-

telenek szinte napokat eltölteni az egyes rendelők várótermeiben, ami bizony semmiképpen nem le-
het jó hatással egészségi, sem lelki állapotukra. Egyszóval, nyomasztó érzés több órán át várni, ar-
ról nem is beszélve, vajon mivel lepi meg a pácienst újra a kezelőorvosa.

Komárom

Részletek a 3. oldalon

Egyre többen
kerülnek
a hiszékenység
csapdájába
El kell még telnie egy-két évti-

zednek, hogy a mindenható
állam korában szocializálódott
emberek is megtanulják a szabad
világ farkastörvényeit. Azt, hogy
saját kezükben az életük, óvato-
sabbnak, körültekintőbbnek kell
lenniük, mint korábban, és hogy
ne dőljünk be a hiszékenység
vámszedőinek.

Folytatás az 5. oldalon

Felfüggesztette az egész-
ségügyi nővérek bér-

emeléséről szóló törvény
hatályosságát az Alkot-
mánybíróság. Az előzetes
intézkedésre a főügyészség
kezdeményezésére került
sor, mely egyúttal a törvény
alkotmányossági vizsgála-
tát is kérte.

Az új törvény értelmében
áprilistól emelkedne, emelke-
dett volna a nővérek és szü-
lész-asszisztensek bére,
azonban az egyes kórházak-
ban és magánrendelőkben

úgy próbálják meg kike-
rülni a jogszabályt, hogy
az érintett nővérek mun-
kaszerződését módosí-
tották, s egészségügyi
dolgozóból adminisztra-
tív munkaerővé minősí-
tették át őket.

Mária Lévyová, az
egészségügyi nővérek ka-
marájának vezetője mély
csalódásának adott han-
got. Egyúttal rámutatott,
meglepő az Alkotmánybíró-
ság gyors reagálása. Meg-
jegyezte, a pénzügyi forrá-
sok hiánya miatt sok más

törvény betartását is
meg lehetne kerülni. A
nővérek kamarája nem-

zetközi szervezetektől
kér segítséget, s azt
tervezik, panasszal él-
nek a főügyészséggel
szemben. Hogy milyen

konkrét lépéseket tesz-
nek még, egyelőre nem

pontosította, ugyanakkor
megjegyezte, önmagától
is azt kérdezi, nem kel-

lett volna-e már korábban
keményebb fellépést vá-

lasztaniuk.
Forrás: sita

Leállították a nővérek béremelését

Ez a kérdés fogalmazodott meg
bennünk július 4-én egy ese-

mény kapcsán, amely Megyercsen
történt. Ezen a napon egy mentő-
autó állt meg a délelőtti órákban a
helyi községi hivatal épülete előtt.
A sofőr egy fiatal férfit hozott, aki,
mint később kiderült, egy évvel ez-
előtt Megyercsen lakott, de azóta
már elhagyta a települést.

Folytatás az 5. oldalon

Megyercs
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Várótermi dilemma

A Tesco megvette
a Hypernovát

A Pozsonyi úti Hypernova hipermarketet és töltő-
állomást szeptember 17-én a Tesco lánc veszi át. A
hipermarketet átalakítják, az új komáromi Tesco reg-
gel 6-tól este 10 óráig tart majd nyitva. A töltőállomás
24 órás nyitva tartással működik majd. A tranzakció
keretein belül a Tesco minden itt dolgozó alkalma-
zottal kapcsolatos kötelezettséget átvállal.

A komáromi hipermarket alapterülete 2660 négy-
zetméter. A Tesco jelenleg 124 boltot üzemeltet Szlo-
vákiában, ezen kívül két élelmiszer-disztribúciós köz-
pont, valamint négy üzletközpont is a tulajdonában
van. 9500 embert foglalkoztat, ezzel az egyik legna-
gyobb magánmunkáltatónak számít az országban.

(b)

Mennyit is ér
az ember?
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Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztratív munkaerő
Prvá uhoľná spoločnosť, KN 1 035 77 00 483

mail@pus.sk
Fizioterapeuta, Sociálne služby VRBA
Vágfüzes 1 zpsvrba@pnet.sk

Szakács/nő, Komenský Utcai Alapiskola, KN 1 035/77 00 813

Szakács/nő, BASTION V, KN 2 035/77 10 004

Szakács/nő, Peter Petrik - PERMESSO, KN 2 0903 744 061

Szakács/nő, Red cube s.r.o., KN 1 fastfootkn@gmai l .com

Szakács/nő, Wellness Patince s.r.o., Pat 1
0917 867 358,

asistent@
wellnesspatince.sk

Fűtő, karbantartó, Naturex s.r.o., KN 1 személyesen a Gadóci
út 870 sz. alatt.

Német nyelvtanár, Pro Americana s.r.o., KN 1 035/ 77 30 952

Manikűrös, pedikűrös, Wellness Patince
s.r.o., Pat 1 asistent@

wellnesspatince.sk

Szerelő - mezőgazdasági gépek,
Vita-zel s.r.o., Marcelháza 1 035/7739 185,

0907 729 842

Hentes, Mäsosort, KN 2 035/7786 204
masosort@aiko.sk

Szerszámkészítő,
HR Consulting international, KN-Galánta 5 035 77 31 644

Üzleti képviselő, 4 Tee s.r.o., Szentpéter 2 4tee@4tee.sk

Üzleti képviselő, KS Komfort, KN 1 info@ks-komfort.sk

Üzleti képviselő, Vicente Torns Slovakia
s.r.o., Nagykeszi 1 zpavleova@

vicentetorns.com

CNC gépkezelő, HR Consulting international,
KN-Galánta és környéke 10 035/77 31 644

Szerelő - mezőgazdasági gépek,
Ondrej Židek, Marcelháza 1 00905 621 286

Segédmunkás, 4fruit s.r.o.
Csallóközaranyos - Ontopa 3 0917 739 703

Logisztikai munkaerő,
Vicente Torns Slovakia s.r.o. Nagykeszi 1 zpavleova@

vicentetorns.com

Tésztacsomagoló munkás,
Antonella s.r.o. Nagykeszi 2 035/77 94 137

Értékesítő, Robincar s.r.o., Tany 4 0948 787 876

Elárusító/nő, Ingrid Góth, Zsitvatő 1 0902 302 374

CNC gépkezelő, Moped-Slovakia s.r.o., Gúta 2 0905 894 482

Gazdasági munkaerő,
Moped-Slovakia s.r.o., Gúta 1 0905 894 482

Szociális munkás, Sociálne služby VRBA
Vágfüzes 1 zpsvrba@pnet.sk

Szociális gondozó, Magnólia, Ógyalla 1 mazanova@
magnoliahurbanovo.sk

Asztalos, ALKA s.r.o., Tany 2 035/77 96 666

Angol nyelvtanár, Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola Komárom 1 035-77 40 053 /054

Gépésztechnikus,
HR Consulting international, KN-Galánta 10 035/77 31 644

Tehergépjármű-vezető,
Road Masters s.r.o., Őrsújfalu

5 0903 462 708

Pincér/nő, Wellness Patince s.r.o., Pat 1 0917 867 358

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Válasz a DELTA hetilap 2012. június 25-én megjelent „El-
számolás pillanata a Munka utcai iskola ügyében“ és 2012. jú-
lius 2-án megjelent „Hol az igazság“ cikkére

Meglepett, hogy épp a DELTA hetilap adott teret egy olyan pri-
mitív rágalomáradatnak, amelyet előadója Szénássy Tímea fő-
szerkesztő és egyben a lapkiadó ügyvezető igazgatója rossz kot-
tából, fals hangon prezentál. A tényfeltárásnak maszkírozott írások
szerint egyetlen kétségtelen tényt fedeztek fel: azt, miszerint a
Munka Utcai Alapiskola felújítása kudarcáért, az ezzel kapcsolatos
lakossági fórum édektelenségbe fulladt eredményéért, a várossal
szerződött ügyvédi iroda körüli „ködösítésekért“, a városi rendőr-
parancsnok helyére kiírt pályázat körüli „kommunikációs furcsasá-
gokért“ kizárólag én, a város alpolgármestere felel.

Mivel a cikk szerzője megjelenése előtt nem kommentáltatta ve-
lem állításait, kénytelen vagyok ezt utólag megtenni.

A Munka utcai iskola lakossági fórum (június 26.) összehívása
előtti napon megjelent cikk mindenekelőtt azt próbálta sugallni,
hogy az összehívásáról lényegében senki sem tudott, sőt állítása
szerint az érintett iskola vezetőségénél érdeklődve azt a választ
kapta, hogy a városvezetés nem is tájékoztatta őket. Ugyancsak tá-
jékozódott a cikkíró Simon Zsolt volt miniszternél is, akit idézve le-
írta, hogy nem korrekt olyan napra tenni a fórumot, amikor neki (a
volt miniszternek) parlamenti kötelességei vannak. A cikkíró min-
denre maga adja meg a választ meg serm kérdezve az érintetteket,
az iskola igazgatóját és a városvezetést, akik a fórumot szervezték.
Nem tudok mást feltételezni, mint hogy akkor nem írhatta volna meg
úgy ezt a cikket ahogy megírta. Csak megjegyezni kívánom, hogy
június 20-án a város honlapján ismert volt a dátum és a helyszín,
a város képviselőit külön e-mailben értesítettük, akik közül csak né-
hányan tartották fontosnak a részvételüket. Az egészben a legszo-
morúbb az, hogy már megint nem a lényegről van szó - a több, mint
két órát tartó fórumról tudósító cikkiró – ha már objektív tájékozta-
tásról ír, nem tesz említést arról, hogy ott mi is hangzott el. Mert
szerintem ez lett volna a legfontosabb, nem pedig Novák Tamás
egyszer így beszél, egyszer meg máshogy, és hogy kedveli a nagy
kijelentéseket – kit érdekel ez? A kimondott állításainkat, amivel írá-
sos dokumentumokkal igyekeztem feltárni az egész közbeszerzési
folyamatot és a Simon (MOST-HÍD) vezette minisztérium ellenlé-
péseit, arra a cikkíró már azért sem volt kíváncsi, mert a fórum nagy
részén részt sem vett. Bizonyára kínos lett volna leírni azt a fórumon
kimondott véleményünket, hogy Komárom városvezetése joggal
feltételezi, hogy a minisztérium és ügynöksége kapcsán tudatos
akadályoztatásról lehet beszélni. A cikkíró azt sem tartotta fontos-
nak ezzel kapcsolatosan leírni, hogy a fórumon az is elhangzott,
hogy már 2010-ben az iskolafelújításra kiírt három közbeszerzés volt
sikertelen, méghozzá feltélezhetően azért, mert azt nem a „ked-
venc“ cég nyerte meg.

Summa summárum a cikkíró olyan szavakat ad a számba, amit
soha ki nem mondtam. Pld. sohasem állítottam, hogy a közbe-
szerzésért felelős városi hivatal hibátlanul dolgozott, de megkoc-
káztatom azt a feltételezésemet, hogy ha a Munka utcai iskola fel-
újításra megnyert beruházás összegét egy miniszter a saját ügynök-
ségén keresztül nem tudja „elintézni“, akkor ne csodálkozzunk,
hogy a Simon úr által írányított minisztérium égisze alá tartozó
uniós támogatásból készült fejenként 20 kg liszt és 20 kg tésztafé-
leség kiosztásából kimaradt több mint 6000 szociálisan rászorult ko-
máromi polgár. Ők is feltehetnének néhány jogos kérdést ezzel
kapcsolatosan a volt miniszter úrnak.

Van azonban egy mélyen méltánytalan, már-már személyeske-
désnek tűnő megjegyzése is a szerzőnek, miszerint a városi rend-
őrség parancsnoki posztjára kiírt pályázat körülményeiről, megkér-
dőjelezve annak szükségességét azt állítva, hogy etikátlan, hogy a
parancsnok úr az újságíróktól értesült a leváltásáról, ill. hogy már
nem pályázhat újra és nyugdíjbavonulása előtt másfél évvel álló sze-
mélyről lévén szó, az eljárás szerinte embertelen. Ezzel kapcsolat-
ban megjegyezni kívánom, hogy a polgármester úr jogkörébe tar-
tozó pályázati kiírásról a parancsnok urat a pályázat megjelenése
előtt személyesen tájékoztatta. Ami a nyugdíjaztatását illeti, minden
volt állami rendőr, így a parancsnok úr is szolgálati nyugdíjat kap
legalább 10 éve. Ez tehát szintén csupán légből kapott vádaskodás,
amit a cikkíró folyamatosan és szégyentelenül megenged magának.

Van az a sajtóorgánum, amely oly harcosan védi szabadságát,
hogy bármilyen alaptalant is állíthat? Vagy megnyílt a vadászigény
Komáromban arra az alpolgármesterre, aki fel meri vállalni a konf-
liktusokat, legyen bármiről is szó a testületben és azon kívül? Vagy
még érvényes a klasszikus mondás: calumnare audacter, aliquod
semper haeret? (Rágalmazzatok csak bátran, valami mindig meg-
marad belőle!)

Tisztelettel: Novák Tamás alpolgármester

A kettős állampolgársá-
gért petíciós bizottság nyi-
latkozatát Samu István bi-
zottsági elnök múlt szerdán
juttatta el a bumm.sk szer-
kesztőségébe, melyet tel-
jes terjedelmében közlünk.

A kettős állampolgársá-
gért petíciós bizottság nyi-
latkozata: A petíciós bizott-
ság nyilatkozatban kéri a
szlovák belügyminisztériu-
mot, ezen belül a bel-
ügyminisztert, hogy módo-
sítsa a 2010/250-es Tt. cik-
kelyét. Ezt nyomatékosítva
a bizottság 2012. július 5-
én több mint 18 ezer alá-
írást tartalmazó petíciós
ívet bocsátott a belügymi-
nisztérium rendelkezésére,

hogy a törvényt felülvizs-
gálva eltöröljék. A petíciós
bizottság reményét fejezi
ki, és bízik benne, hogy a
józan ész logikája fog do-
minálni az antidemokrati-
kus törvénnyel szemben,
hiszen a kettős állampol-
gárságot tiltó törvény eltör-
lése a szlovák és a magyar
nemzet közös történelmi
egymásrautaltságát előse-
gítheti, és jövőbeni együtt-
működésének erős alap-
jául szolgálhat. A további-
akban a petíciós bizottság
a kettős állampolgárság in-
tézményét szorgalmazó
munkacsoporttá alakul át.

A munkacsoport tagjai
közösen úgy határoztak,

hogy akcióképes társa-
dalmi-mozgalmi megmoz-
dulással kezdik meg mű-
ködésüket. A szeptemberi
nagygyűlés évfordulójára,
a szlovák alkotmány ün-
nepnapjára az eredeti hely-
szín megtartásával kon-
certet szerveznek (2012.
szeptember 1-jén). A kon-
cert célja, hogy emlékez-
tesse az embereket, hogy
van egy alkotmányunk,
amely ellentétben áll a
2010-es törvényi rendelet-
tel szemben, épp ezért a
koncertnek alkotmányerő-
sítő üzenete lesz.

A peticiós bizottság el-
nöke: Samu István. A petí-
ciós bizottság tagjai: Bol-
doghy Olivér, Berényi Jó-
zsef, Less Károly, Gubík
László, Vörös Szabolcs,
Varga Tibor, Aranyosi Sza-
bolcs, Csekes Zsolt, Feszty
Zsolt. b

Komárom

Aszlovák-magyar viszonyról, vala-
mint a szlovákiai magyarság és az

anyaország közötti kapcsolatokról, to-
vábbá a felvidéki magyarság létszám-
csökkenéséről beszélt Berényi József,
a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és Bu-
gár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar
vegyes párt elnöke szerdán a szlovákiai
magyar egyetemisták legnagyobb nyári
rendezvényén Krasznahorkaváralján.

A Berényi Józseffel és Bugár Bélával
zajlott beszélgetést eredetileg pártelnöki
vitának szánták a szervezők, ám a két po-
litikus végül úgy döntött, külön-külön vála-
szol a kérdésekre. A beszélgetés során
Berényi a szlovákiai magyarság létszám-
fogyatkozására, a jelenség okaira, vala-
mint lehetséges orvoslási lehetőségeire
mutatott rá. Bugár a szlovákiai magyarság
és az anyaország közötti kapcsolatok hely-
zetéről, valamint annak következményeiről
beszélt.

Berényi József, a Magyar Koalíció Párt-
jának (MKP) elnöke elmondta: a 2011-es
népszámlálás eredményeinek nyilvános-
ságra hozatala óta a párt prioritásának
számít a felvidéki magyarság létszámfo-
gyatkozásának a megállítása. Ennek kap-
csán leszögezte: a szlovákiai magyarság
identitásának megőrzése szempontjából
20 éve nem volt ilyen nehéz a helyzet, mint
most. Hangsúlyozta: nyíltan kell beszélni
erről a jelenségről, arról, hogy szlovák rész-
ről egyre nagyobb a magyarsággal szem-
beni intolerancia, ami ellen együtt kell fel-
lépni. „Nem egy toleráns társadalom épül
jelenleg Szlovákiában". Az autonómia kér-
désköre kapcsán leszögezte: a 110 ezres
fogyatkozás legitimmé teszi ezeket a kö-
veteléseket akkor is, ha a szlovák közélet
nacionalizmussal bélyegezi meg ennek fel-
vállalóit. „Az EU 27 tagországából 11-ben
működnek különböző autonómia model-

lek, ez nem probléma, ez megoldás". Arra
a kérdésre, hogy a Most-Híd miért nem
vesz részt a magyar-magyar kapcsolattar-
tásban, Berényi József kijelentette, hogy a
magyarországi politikusok felé már tolmá-
csolta ezt az igényt. Rámutatott a vegyes
házasságok következményeire is. „Ezek
döntő többségéből nem magyar nemzeti-
ségű és identitású gyerekek nőnek fel, ez
pedig a magyarság fennmaradását nem
segíti“ - szögezte le Berényi.

Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar
párt elnöke ezzel ellentétes véleményének
adott hangot. Szerinte a vegyes házassá-
goknak vannak olyan példái is Szlovákiá-
ban, amikor az ilyen kapcsolatból szár-
mazó, magyarul nem tudó gyermeket ma-
gyar iskolába íratják be a szülők és azok ott
tanulnak meg magyarul. Bugár szerint a
szlovákiai magyarság déli régiókból való el-
vándorlásának legfőbb okai gazdasági hát-
terűek és a dél-szlovákiai régió leszaka-
dásából adódnak, közvetlenül nem függe-
nek össze a kisebbségek jogi helyzetével.
„A kisebbségek számára megteremtett le-
hetőségek kihasználása a lakosság joga
és kötelessége" - hangsúlyozta, aki szerint
sok esetben a jelenlegi jogaival sem él a
szlovákiai magyarság. A kettős állampol-
gársággal kapcsolatban Bugár kijelentette:
„butaságnak" tartja, ha egy ország csak
azért válik meg állampolgáraitól, mert azok
felvették más ország állampolgárságát. A
Most-Híd politikusa egy kérdésre vála-
szolva azt hangoztatta, hogy pártja bármi-
kor hajlandó „tisztességes és egyenrangú"
kapcsolatot kialakítani a magyar kormány-
nyal. Kijelentette: „Mióta megalakítottuk a
Most-Híd pártot, nincs kapcsolatunk Or-
bán Viktorral, ők találták ki azt is, hogy le-
árulózzanak“. Bugár szerint „a magyar fél-
nek kell lépnie ahhoz, hogy a viszonyban
változás álljon be“.

mti

Az MKP és a Most-Híd elnöke
a szlovákiai magyarság helyzetéről

Akettős állampolgárság intézményét szorgalmazó
munkacsoporttá alakul át a már lezárult aláírás-

gyűjtést megszervező petíciós bizottság. Első akció-
juk egy koncert lesz, melyre Komáromban, a tavalyi
nagygyűlés helyszínén kerül sor szeptember elsején.

Akcióképes társadalmi megmozdulás

Folytatás az 1. oldalról
Egyik olvasónk hívta fel fi-

gyelmünket a néha zűrzava-
ros, vagy legalábbis annak
tűnő várótermi történésekre.
Idézet olvasónk leveléből:
„Azt hiszem, kérdésem má-
sokat is érdekelne. Ha lehet-
séges lenne megállapítani
és közzétenni, vajon a szak-
orvosoknál milyen arányban
kötelesek ellátni az időpon-
tért fizető, és nem fizető pá-
cienseket? Nem mindenki-
nek telik valamennyi szakor-
vosnál megfizetni az előnyt
jelentő időpontot, főleg ha a
páciens nyugdíjas is egyben.
Saját tapasztalatból tudom,
hogy hiába vagyok a váróte-
remben már délelőtt 9 órakor
akár csak ötödmagammal is,

délután 13-14 órakor jutok be
a rendelőbe. Utánam még
érkezik legkevesebb 10 idő-
pontért fizető páciens, akik
érkezési sorrendben azon-
nal be vannak invitálva ki-
vizsgálásra vagy kezelésre.
Jó lenne tehát tudni, milyen
előírások rendelkeznek az
ilyen esetekről, mert jóma-
gam ilyet még egyetlen vá-
róteremben sem láttam ki-
függesztve” – írja levelében
olvasónk.

Valóban érdekes és soka-
kat érdeklő kérdések, ezért
ezeket rögtön továbbítottuk

az illetékes egészségügyi
felügyelet (Úrad na dohľad
nad zdravotnou starostlivos-
ťou) felé, ahonnan bár udva-
rias, de nem kielégítő választ
kaptunk. A felügyelet szóvi-
vője azt javasolta, hogy kér-
désünkkel forduljunk az
egészségügyi minisztérium
illetékeséhez, mivel egyedül
ő adhat jogmagyarázatot a
hasonló esetekre.

Íme, az egészségügyi mi-
nisztérium illetékesének a
válasza: „Az ellátást bizto-
sító szakorvos kérhet illeté-
ket az olyan kivizsgálásért,
amikor a páciens időpontot
kér, és a megadott időben
előnyt élvez a rendelőbe való
bejutásnál. Mindezt azonban
csak a rendelési idő ponto-

san meghatározott idősza-
kában, amely nem halad-
hatja meg a rendelési idő
egy negyedét. Az erről szóló
tájékoztatónak minden ren-
delő várótermében ki kell
lennie függesztve csakúgy,
mint az illeték magasságá-
nak. A rendelési időt és az il-
leték magasságát az egyes
megyei főorvosok hagyják
jóvá, akik jogosultak ennek
ellenőrzésére is” – írja vála-
szában a minisztérium illeté-
kes munkatársa.

Nos, a válasz teljesen
egyértelmű, ami kérdéses le-

het, az annak a betartása.
Megkérdeztük MUDr. Ipóth
Szilárd nőgyógyászt, a Duna
utcai magán-szakrendelő or-
vosát is, aki a következő ma-
gyarázattal szolgált ebben a
kérdésben: „Az időpontok il-
leték ellenében való megha-
tározása nem kötelesség,
hanem lehetőség. Mi ezzel a
lehetőséggel nem élünk, te-
hát nálunk érkezési sorrend-
ben végezzük a vizsgálato-
kat. Természetesen vannak
esetek, amikor a páciens
nagy fájdalmakkal érkezik,
ilyenkor soron kívül végez-
zük el a vizsgálatot, amit
gondolom, valamennyi, már
várakozó páciens megértés-
sel fogad. Az a szakorvos,
aki élni kíván az illeték elle-
nében való előny kiváltásá-
val, annak erre engedélyt
kell kérnie a megyei főorvos-
tól, aki határozatban szabja
meg annak feltételeit. Abban
pontosan meghatározza a
feltételeket, tehát az ilyen pá-
ciensek fogadásának idő-
pontjait – ez általában a ren-
delési idő minden órájában
egy ilyen páciens ellátását
biztosítja –, valamint az elő-
nyös ellátásért járó illeték
magasságát. Ha ez nem így
lenne, a nem fizető pácien-
sek akár „ítéletnapig” is vár-
hatnának a sorukra. Termé-
szetesen, ennek a megyei
főorvos által kiadott enge-
délynek a másolata ott kel-
lene hogy függjön a szak-
rendelők várótermeiben” –
mondta el lapunknak az is-
mert nőgyógyász.

Azt tudjuk tehát javasolni
olvasóinknak, amennyiben
más tapasztalataik vannak
ezen a téren, úgy panaszuk-
kal forduljanak a megyei ön-
kormányzat illetékes főorvo-
sához.

-böröczky-

Várótermi dilemma

A komáromi rendőrkapitányság közlemé-
nye alapján augusztus 10-ig tart az ógyallai
I/64-as útszakasz, a Komáromi utca útfelújí-
tása, ezért forgalomkorlátozásokra, torló-
dáskora kell számítani. Továbbá ideiglenes
útlezárásra kell számítani a vasúti átkelőhe-
lyek felújítása miatt július 16-17-én a Lúčna
utcán és a temető felé vezető úton, július
18-19-én pedig a pálpusztai (Pavlov Dvor) ré-
szen. A II. és III. osztályú utakon, ahol a
fényjelzések és a sorompók nem működnek,
a vasúttársaság munkatársai fogják irányí-
tani az átjárást, az első két napon az
Ógyalla-Szentpéter, valamint Ógyalla-Per-
bete, a harmadik és negyedik napon pedig
az Ógyalla-Udvard átjárókról van szó.

A munkálatok ideje alatt fokozott figyelmet
és türelmet kérnek a gépkocsivezetőktől.

Újabb útlezárások, most Ógyallán



Folytatás az 1. oldalról
Mivel az említett időben Molnár

Zoltán polgármester nem tartózko-
dott a hivatalban, így az itt dolgozó
egyik hölggyel beszélt a sofőr, aki
elmondta, hogy ezt a férfit most ő itt
hagyja. Az említett hölgy tisztelettu-
dóan megkérdezte tőle: Mégis ezt,
hogy gondolja? Beállít ide papírok,
hivatalos iratok nélkül, és itt hagy
egy embert, aki már több mint egy
éve nem lakik a faluban? A kérdést
a sofőr elutasította, majd nyomaté-
kosan és határozotan közölte: Már-
pedig őt ez nem érdekli, és akkor is
itt hagyja! Azzal, fogta magát, beült
az autóba, és elhajtott. Közben a
helyi polgármestert is értesítették
a dologról. Nem volt mit tenni, míg
meg nem érkezik a polgármester,
addig a fiatalembert a községi hi-
vatal egyik termében helyezték el.
Nagyon meleg lévén vízzel és éle-
lemmel is ellátták. S mondták neki,
hogy mindjárt jön a polgármester,
és intézkedni fog. Igen ám, de mi-
vel a fiatalembert az érsekújvári
pszihiátriáról szállították ide, gon-
dolt egyet és „mehetnékje” támadt

- fogta magát, egyszerűen kiballa-
gott a községi hivatal ajtaján, és
nekiment a nagyvilágnak. Mire a
polgármester megérkezett, már
csak hűlt helye volt a „megyercsi lá-
togatónak“. Közben a falu első em-
bere minden kompetens intéz-
ményt felhívott az esetleges elhe-
lyezés érdekében, de sajnos, min-
denhonnan elutasító választ kapott.
Még ezen a napon mondhatni a fél
falu a férfi keresésére indult.

Nem tudták, szed-e gyógyszert

Molnár Zoltán elmondta, féltek
attól, hogy esetleg valami történik
ezzel a személlyel, mivel nem tud-
ták, szed-e gyógyszert. A köz-
hasznú munkások és a falu több
lakosa átfésülte a kukoricatáblát, a
kanálisok környékét, de a férfit nem
találták, mígnem a délutáni órák-
ban az egyik mellékutcában leltek
rá. A polgármester és még két ön-
kéntes a fiatal férfivel együtt autóba
ült, és elkezdődött a felderítés. Va-
jon vannak-e rokonai itt a környé-
ken? Sorra vették a lehetőségeket,

mígnem így jutottak el Komáromba,
ahol az egyik család felismerte őt,
és átadták a fiatal férfit az ismerő-
seinek. Állítólag Kaván vannak ro-
konai, ahol el is tudják helyezni.

A pszihiátriáról hogy lehet
valakit elhozni papírok nélkül?

Itt pontot is tehetnénk az ügy vé-
gére, de.... azért egy-két dolog mel-
lett nem mehetünk el kézlegyintés-
sel. Valaki nagyot hibázott. Az azért

nehezen érthető, hogy a pszihiát-
riáról hogy lehet valakit elhozni pa-
pírok nélkül. Minősíthetetlen a sofőr
viselkedése is. Egyszerűen non-
szensz, hogy a 21. században ilyen
eset megtörténhet. Mert, tegyük fel,
ha egy vállalkozó visz árut az üz-
letbe, arról el kell számolnia. Papí-
rok nélkül senki sem áll vele szóba!
Hát még, ha hús-vér emberről van
szó, pláne. Itt nem ez történt, ezért
is felháborító az eset!

pint
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ASzlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövet-

sége és a Jókai Mór Alap-
iskola jóvoltából június 30.
- július 5. között két tema-
tikus szaktábort is szer-
veztek Komáromban.

A Harmos Károly Képző-
művészeti Alkotótáborba,
Jókainé Kiss Évától megtud-
tuk idén jóval több gyerek je-
lentkezett. A közel 60 tehet-
séges alkotó az ország kü-
lönböző pontjairól jött. Ör-
vendetes tény, hogy vissza-
térő táborlakók is vannak
közöttük. Az alkotótábort két
csoportra osztották. A 2 -
4.osztályos gyerekekkel Tóth
Andrea és Viczencz Andrea,
míg a nagyobb gyerekekkel
Jókainé Kiss Éva és Kiss
Gabriella foglalkozott. Az esti
program szervezői Maticsek
Regina és Cséplő Viktória
voltak. A tábor első napjai-
ban Balatonfüredi tanulmá-
nyúton vettek részt, mely
igazi élménygyűjtés volt szá-

mukra, földön, vízen, leve-
gőben. Idén sikerült eljutni a
gútai Vermes tanyára, ahol
a gyerekek lovas-íjász be-
mutatókon kereshettek ins-
pirációt. Jókainé Kiss Éva to-
vábbá elmondta, hogy a tá-
bor célja, hogy kreatív, lelket
tisztító alkotókedv szaba-
duljon fel a gyerekekben.
Idén újszerű technikákkal is
megismerkedhettek a tábor-
lakók, de természetesen a

régi, bevált módszereket is
alkalmazták. Az elkészült al-
kotásokból kiállítás is nyílt.

A rajztáborral egyidőben
zajlott a IX. alkalommal kiírt
Jókai Mór Vers- és Próza-
mondó tábor, melyet három
csoportra osztottak. Az
egyes csoportokban Kiss
Péntek József, Németh Er-
vin, Várady Nelli, és Szabó
Csilla tevékenykedtek.

Kép és szöveg: -pint-

Egyre népszerűbbek
az alkotótáborok

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 0�5/7720 076, mobil: 0907 7�0 04�
Mŕtve rameno Váhu 5, Komárno

Otv. doba: po-pi: 7.�0-12.00, 12.�0-16.00

Negyvenkét székely járt Ko-
máromban és környékén a

minap. Az őrsújfalui ÉS?! Szín-
ház meghívására érkeztek Ru-
gonfalva és Szentegyháza válo-
gatott színjátszói. Hogy miért jöt-
tek, mindjárt elmesélem. Addig
ismerkedjenek meg rendezőik-
kel, Zsidó Zsuzsannával, György
Lászlóval, de mindenekelőtt
László Judittal, a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásköz-
pont munkatársával.

„A Forrásközpont azért van, hogy
legyen hová bejönni azoknak az em-
bereknek, akik vidéken, elhagyatot-
tan, magányosan küszködnek a kul-
túra fenntartásával. Lehetnénk egy-
szerű adminisztratív iroda is, de pró-
báljuk megtölteni tartalommal, Szőcs
Endre igazgatóval az élen“ – tudatta
a zenetanárnő.

Öt éve rendező nélkül maradtak a
rugonfalvai színjátszók. Elhívták
Zsidó Zsuzsannát, és felvették a
Vadrózsák nevet. – A csoport 24 em-
berből áll, ebből 13 a színjátszó, de
a párjaik is szívvel-lélekkel a csapat
mellett állnak – árulta el az óvónő. A
Szentegyházai Vigyorgók 10 – 20
tagú székelyföldi színjátszó csoport.
– Tagjaink között van informatikus,
dada, felszolgálónő, munkanélküli.
A mostani csapat 4 éve alakult, de

van, aki 15-20 éve játszik. Ebben a
hajszolt világban vissza kell hozni
az embernek a humoros falusi jele-
neteket. Gyakran járunk kulturálisan
elhanyagolt településekre – avatott
be rendezőjük, György László nép-
művelő, a szentegyházai Gábor
Áron Művelődési Ház igazgatója.

Az őrsújfalui ÉS?! Színház úgy is-
merkedett meg az erdélyi színját-
szókkal, hogy valamennyien az
Amatőr színjátszók nemzetközi ta-
lálkozói címet viselő, 2009 és 2013
között pergő Európai Uniós projekt
résztvevői. Az ekhós szekér nyomá-
ban címmel tavaly Rugonfalván tar-
tottak színjátszó fesztivált. Az idén
az őrsújfalui színjátszók hívták meg

barátaikat, Ekhós szekéren elneve-
zésű fesztiváljukra. A székely szín-
játszók Komáromban várat jártak,
Dunamocson tájházban, Búcson fel-
vidéki népviseletbe öltöztetett ba-
bákban gyönyörködtek, bort kóstol-
tak, Monostoron erődben sétáltak,
Gútán a Magyar Asszonyok Ligájá-
nak vendégszeretetét élvezték,
mennyei csülökpörkölt és kenyér-
lángos mellett. A tájház kertjében
zajlott esemény fénypontja volt a
szentegyházai Veteránok Néptánc-
csoport fellépése. A műsorban
László Judit énekelt. Éneke pedig
elhozott egy szeletet Székelyföldről
tájainkra. Kép és szöveg:

Bárány János

Az ÉS?! Színház székely vendégei
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Ekhós szekér nyomában járásunkban

Így ropták a szentegyházai Veteránok Ízlett a lakoma a gútai tájházban

Séta az Öregvárban

Várady Nelli és Panyi Ágota,
az ÉS?! Színház színjátszói

Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt héten a marcelházi D. Anikó

kereste fel szerkesztőségünket panaszá-
val. A történet még 2009. február 2-án
kezdődött, amikor is férjét (kamionsofőr)
egy Komáromban történt ellenőrzés so-
rán a rendőrség 60 euróra megbüntette,
mivel szabálysértést követett el. Felhívta a
kamion tulajdonosát, aki kifizette a bírsá-
got és ő folytatatta útját. Két év múlva -
2011.március 11-én a panaszos férje leve-
let kapott a Járási Rendőrkapitányságról,
hogy nem fizette ki a szabálysértésért a
büntetést. Ekkor állt meg először férjében
az ütő! Mivel férje már nem dolgozott a vál-
lalkozónál, a levéllel különösebben nem
foglalkoztak, hiszen úgy gondolták téve-
désről lehet szó, mivel egykori főnöke kifi-
zette a bírságot. Eltelt újabb év, 2012. már-
cius 25-én a Kerületi Rendőrkapitányság
egy vágsellyei hivatalos végrehajtó által
szólította fel őt, hogy a törvények értelmé-
ben büntetést kell fizetnie, mivel az AO
264 854 számú büntetési blokk nem lett
megtérítve. Erre már a család felkapta a
fejét és elsőként hetilapunkhoz fordultak. A
családnál tett látogatásunk során csak azt
tudtuk javasolni, keressék fel a rendőrség
illetékes osztályát, és a büntetést minden-
képp térítsék meg.

A következő eset, sajnos nagyon sok
embert, családot érint. A hetényi P. József
arról tájékoztatott, hogy az energiaügynö-
kök hogyan szedték rá a szerződés alá-
írására.

„A hangosbemondóban csak azt hirdet-
ték, hogy mindenki készítse elő a gáz- és
villanyelszámolást. A községi hivatalban
is mulasztást követtek el, mivel arról is fel

kellett volna világosítaniuk a lakosságot,
hogy az ügynökök, akik a falut járják, csak
az egyik cég munkatársai. Az ügynökök el-
mondták, hogy tíz százalékkal olcsóbban
adják az áramot” – mondta el a panaszos.

P. József nagyon kedvezőnek találta az
ajánlatot, és a helyszínen alá is írta a szer-
ződést. Azonban az apró betűs szöveget
nem olvasta el. Miután az ügynök távozott,
akkor gondolt bele jobban, hogy mit is írt
alá. Az elkeseredett P. Józsefnek a szer-
ződés felbontása miatt 100 eurós pénzes-
utalványt küldött az energetikai centrum.

Aki a kedvező ajánlat után szolgáltatót
vált, azonban az ügynök távozása után
rájön, hogy ez mégsem a legkedvezőbb
üzlet volt, az az ügynök által házhoz hozott
szerződést a házaló kereskedésről szóló
törvény alapján hét napon belül felbont-
hatja. Utána, sajnos, már csak a szerző-
désben foglalt feltételek szerint teheti ezt.

Tehát olyan céggel, amely a szerződés-
kötés előtt nem ad teljes körű tájékoztatást
és időt a megfontolásra, valamint gond
esetén nem találjuk meg ötven kilométeren
belül az ügyfélszolgálati irodáját, semmi-
képp sem érdemes szerződni, mert való-
színűleg csak addig becsüli az ügyfeleit,
amíg meg nem szerzi őket. Váltani ezért
csak megfontoltan és minden körülmény
mérlegelése után ajánlatos..

A két eset között egy az összefüggés:
az emberi gyarlóság, a hiszékenység. Bíz-
zunk abban, hogy eljön majd az idő, ami-
kor érettebb, felnőttebb lesz a társadalom,
kevésbé fogunk hinni a gyanúsan kedvező
ajánlatoknak, a hamis próféták igehirdeté-
sének. A hiszékenység viszont nehezen
gyógyítható! Miriák Ferenc

Egyre többen kerülnek
a hiszékenység csapdájába

Mennyit is ér az ember?
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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

Bazári hangulat
a Vág-partjánál

Már harmadik alkalommal lehet kisebb-nagyobb kincseket találni
a Vág-partjánál vasárnap reggel hét órától, ahol több árus árulja

portékáját a komáromi börzén. Van aki használtat, van aki vadonat-
új árut kínál.

Komárom

„Úgy gondolom, ez egy remek lehetőség, hogy Komárom városában és a
falvakban élő lakosok eladják használt, értékes tárgyaikat és nem mellékes,
hogy így akár még plusz-pénzhez is juthatnak. Valamint az sem mellékes,
hogy ezen a börzén minden árut és terméket a bolti árnál jóval olcsóbban le-
het megvásárolni“ – mondta el a börze szervezője, Sluka Roland.

A szervező továbbá elárulta, hogy az árusoknak baráti áron árusítóhelyet
biztosítanak, a vásárlók számára pedig a belépés ingyenes.

Tehát a nyári hónapokban kéthetente, szeptembertől minden héten va-
sárnap reggel hét órától mint árust, vagy mint vevőt várják Önöket a szer-
vezők a Vág-partjánál megszervezett komáromi börzén. ssy

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

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

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

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

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

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

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

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

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

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

Fontos! Az érszűkület időben történő felismeré-
sével és kezelésével az életkilátások jelentősen ja-
víthatók!

„Örömmel mondhatom el, hogy a kezelé-
sek alatt javultak a lábaim, már nem zsib-
badnak, a hőmérsékletei emelkedtek, a köz-
érzetem sokkal jobb lett.

Tuba Béla, Mocsa

„A 3-4 kezelés után könnyebbé vált a moz-
gásom, elmúlt a lábzsibbadásom, sokkal
jobb a közérzetem!“

Ravasz László, Komárom

Így hasznosítsuk újra
befőttesüvegeinket!

4 kg sárgabarack
70 dkg cukor
1 tasak dzsemfix 2:1-ben

Elkészítés: Miután jól
megmostuk, a barackokat
forró vízbe tesszük pár pilla-
natra, hogy a bőrét könnye-
dén el tudjuk távolítani. A ki-
magozott gyümölcsöket bot-
mixerrel pépesítjük. A ba-

rackmasszát egy edénybe
töltjük, és állandó keverés
mellett nagy lángon felforral-
juk, majd hozzáadjuk a cuk-
rot és a dzsemfixet. Folya-
matos keverés mellett 1-3
percig forrni hagyjuk, majd
levesszük a tűzről. Ezután
steril üvegbe szedjük és mi-
előtt száraz dunsztba ten-
nénk, az összes üveget fej-

tetőre állítjuk egy pillanatra,
így biztosítjuk az üvegekben
a vákumot, amely által jól el-
állnak megbontás nélkül
akár még évekig is, hacsak
el nem fogynának, mivel a
házi sárgabaracklekvárnak
nincsen párja.

Még hogy a befőttes-
üvegben csak befőttet le-
het tárolni? A kamrában
sorakozó üres üvegeket
számos más módon is fel-
használhatjuk; s ehhez
csak egy kevés kreativi-
tásra és időre van szük-
ség. Adunk pár ötletet, mi-
ként dobjuk fel az ottho-
nunkat.

Virágtartóként

Hangulatvilágításként

Itt a lekvárfőzés ideje

Ribizlidzsem
2 kg ribizli
1 kg cukor
0,5 kg 2:1 befözö cukor

Elkészítés: Az alaposan
megmosott és leszárazott
ribizlit a cukorral elkezdjük főzni, egészen ad-
dig, míg a szemek teljesen szét nem főttek.
Akkor hozzáadjuk a befőző cukrot és további 5
percig az utasítás szerint járunk el. A közben
képződő habot kanállal leszedjük. Forrón, előre
nagyon gondosan kimosott üvegekbe töltjük.
Bepakoljuk egy kibélelt ládába és párnák között
hagyjuk kihűlni.

Szilvalekvár sütőben sütve
2 kg kimagozott szilva
alaposan kimosott, zsírtalanított tepsi

Elkészítés: A szilvá-
kat kimagozzuk, és a
nagyon jól kimosott
tepsibe tesszük. Alufó-
liával lefedjük, hogy a
sütőt ne fröcskölje ösz-
sze. Este betesszük a sütőbe, és a leg-
kisebb lángon sütjük reggelig. Majd ki-
vesszük a sütőből, megkeverjük, és ha
már elég sűrű, akkor üvegekbe töltjük.
Nem teszünk hozzá sem cukrot, sem tar-
tósítószert.

Nagyanyáink adalék nélkül készítették a lekvárt, de a
mostani háziasszonyok nem érnek rá órákig főzö-

getni, ezért zselésítővel készítik. Íme három recept, ami
alapján mi is elkészítettük a verhetetlen lekvárunkat:

Sárgabaracklekvár

Sikeres tanulók, iskolai
csoportok kitüntetése
Az iskolaév végén a

nagymegyeri önkor-
mányzat nem feledkezett
meg a helyi tanintézmé-
nyek azon diákjairól, óvo-
dásairól, akik az elmúlt is-
kolai évben kimagaslót
nyújtottak kerületi, orszá-
gos vagy akár nemzetközi
szinten is, legyen az termé-
szettudományi, irodalmi,
művészettörténeti, hang-
szeres, népdal-, néptánc-,
szavaló- vagy éppen koz-
metikus és fodrászverseny.

A művelődési otthonban
június 26-án megtartott ün-
nepségen a felkészítő peda-
gógusok is elismerésben ré-
szesültek, a kitüntetéseket a
tanulókkal egyetemben Né-
veri Sándor polgármestertől
és Lapos Ildikó alpolgár-
mestertől vehették át a Vox
Megere együttes néhány
tagjának rövid műsorát kö-
vetően. A kitüntetettek kö-
zött ott volt Dömény Dóra,
Varga Levente, Katona Esz-
ter, Pszota Máté, Marton

Csaba, Petro Krisztina,
Csoltko Frigyes, Roszinszki
Péter, Szeghy Edit, Számel
Alexandra, Igricek népdal-
kör, Igricek citerakör, a Meg-
őrzők hagyományőrző cso-
port (mindnyájan Bartók
Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola), Ács Alex Péter,
Dárius Dávid Molnár, Káz-
mér Kitti, Beata Gaálová,
Ramona Keszeghová, Ta-
mara Benková, Dávid Barta,
Ľubica Bradáčová, Kristína
Hladká, Evelyn Orvosová
(mindnyájan Ján Amos Ko-
menský Alapiskola), Frievald
Bianka, Eva Bogárová

(mindkettő Kereskedelmi
Akadémia), Balogh László,
Lubinszká Anna, Köles Bá-
lint, Nagy Bence, Vas Krisz-
tián (Corvin Mátyás Gimná-
zium), Lanstyák Ildikó, Moz-
gay Veronika, Molnár Anikó,
Kovács Réka (Hidaskürti
Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett
részlege), Sárközy Krisztina,
Németh Zsófia, Kismegyer
(Janiga József Művészeti
Alapiskola), Haris Zsóka,
Csémi Csillag Virág (Vasút
Utcai Magyar Tanítási
Nyelvű Óvoda).

Kovács Zoltán

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

Ledeczky Katalin (Tany); Schulcze Diana
(Bátorkeszi); Kádek Anita (Ógyalla);

Jalsovszká Denisza (Ógyalla). Gratulálunk!
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben vehetik át.



Már hagyomány, hogy
minden év július hó

első hétvégéjén a Hídverő
Napok rendezvényeitől han-
gosak településeink. A Híd-
verő Napok jelentése szim-
bolikus, az esemény egy-
fajta kulturális hidat képez a
Duna két oldalán élő ma-
gyarság között és küzdi le a
történelem felállította „falat”
magyar és magyar között.

Ebben az évben tizenhatodik
alkalommal és töretlen nép-
szerűség mellett a Búcson
megtartott megnyitó után a
rendezvénysorozat szombat
reggel Neszmélyen folytatódott
ünnepi felvonulással. A Mille-
centenáriumi parkban beszé-
det mondott Czunyiné dr. Ber-
talan Judit kormánymegbízott,
a rendezvény fővédnöke és
Stubendek László, az MKP
észak-komáromi szervezeté-
nek elnöke.

Karván, az előző évektől el-
térően a rendezvény nem köz-
vetlen a Duna-parton, hanem a
község új főterén került meg-
rendezésre. A színes kulturális
kavalkádban felléptek a muzs-
lai mazsorettek, Virág Cyntia, a

karvai alapiskolások, Kovács
Anna, Kálazi Silvia, Sándor
Mátyás, Lajos és Eszter, Polo-
zsányi Zoltán, a bátorkeszi Ko-
vács József Alapiskola tánc-
kara, ifj. Ropog József, a surá-
nyi Tambura együttes és Győri
Gábor.

A tizenhatéves hagyományt
tovább folytatva a Duna menti
községekben a rendezvény
csúcspontja a „Csillagmécse-
sek éjszakája a Dunán” elne-
vezésű program, amikor a
szervezők közel 20 km hosz-
szan több ezer égő mécsest
helyeznek a Dunára. Így volt
ez ebben az évben is. Karva
mellett Dunamocson, Duna-
radványon, Paton is a közsé-
gek lakosai a Duna-parton vár-
ták az idei mécsesúsztatást.

(miriák)
A szerző felvétele
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Keszegfalva

Karva

Kolozsnéma

Idén is az elmúlt években
megszokott színvonalú

szolgáltatásokat nyújt a
pati fürdő, amely már 41
éve és jelenleg is a leglá-
togatottabb a Komáromi
járásban. Az ország leg-
délebben fekvő községe
22 hektáros beépített üdü-
lőterületen nyújt különféle
szolgáltatásokat a pihenni
vágyóknak.

2005-től az üdülőfalutól le-
vált nyári termál strandfürdőt
a Pat Fürdő Kft. működteti.
Ez idő alatt a medencék szé-
leskörű felújítására került
sor. A 3,5 hektáron elterülő
nyári termál strandfürdő ke-
belében 3 új medence talál-
ható. A medencék környé-
kén játszóterek épültek a
legkisebbek részére.

A pati üdülőfalu szerves
részét képezi a 2006-ban
nyitott, medence- és sza-
unavilággal ellátott Well-
ness-központ, mely az
egész év folyamán hagyo-
mányos fürdői szolgáltatáso-
kat nyújt, úgymint vízi terá-
pia, pezsgőfürdő, ülőfürdő,
finn szauna, különböző
masszázstechnikák.

A csónakázótó kis szige-
tecskéivel 1,4 hektárnyi te-
rületen áll a vízibiciklizők
rendelkezésére, valamint a
horgászok is itt hódolhatnak
kedvenc elfoglaltságuknak.
A mozgás szerelmeseinek
sportpályák: röplabda, mini-

golf és teniszpálya áll ren-
delkezésükre, valamint egy
bowling pálya a Wellness-
központban.

Június utolsó hétvégéjén
egész napos táncbemuta-
tókkal, vetélkedőkkel, inter-
aktív tevékenységgel nyitotta
meg a nyarat a fürdő. A
fürdő vezetője a sikeres nyi-

tás után várja a jó folytatást
is, annál inkább, mivel a
nemzetközi kutatóintézetek
szerint az átlagosnál sokkal
forróbb és némileg szára-
zabb nyár lehet az idei. Kü-
lönösen a július-augusztus
lesz extrém meleg.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Nyárnyitó a pati fürdőben

Egész nap különböző táncbemutatókkal szórakoztatták a
vendégeket

Nagy népszerűség övezte az új csúszdát

Arekkenő hőség sem ri-
asztotta vissza a né-

zőközönséget, hogy meg-
tekintsék az 50. jubileumi
Dal- és Táncünnepélyt Ko-
lozsnémán. A Komáromi
járás jubileumi népművé-
szeti seregszemléjét a
Csemadok Komáromi Te-
rületi Választmánya, Ko-
lozsnéma Önkormány-
zata, valamint a Csema-
dok Kolozsnémai Alap-
szervezete szervezte.

Ing. Szalay Rozália Ko-
lozsnéma polgármesternője
és Petheő Attila, a Csema-
dok Komáromi Területi Vá-
lasztmányának elnöke kö-
szöntötte a kultúrára éhes
nézőket. A folytatásban pe-
dig színpadra léptek mind-
azok a szólisták, csoportok,
együttesek, akik valamit is
számítanak és jelentenek
kulturális szempontból kis
régiónkban. Több mint 30
csoport, és közel 300 fellépő
mutatta be tudását, és te-

hetségét a Dal- és Táncün-
nepélyen. Többek között a
szentpéteri Benyó Erika, a
tanyi Lila akác népdalkör, a
martosi hagyományőrző
együttes, az ímelyi Szíkes ci-
terazenekar, a naszvadi
Bánházi Dóra, az ekeli Kiss
Lajos, a naszvadi Pettyem
gyermektánccsoport, az
ekeli Bazsarózsa népdalkör,
az ógyallai Pasztorek Cyntia
Éva, az ugyancsak ógyallai
Bellő-Konkoly Thege gyer-
mek néptánccsoport, az
ímelyi Búzavirág népdalkör,
az ógyallai Őszirózsa nép-
dalkör, a naszvadi Búzavirág
éneklőcsoport, az ógyallai
Deme Attila, a lakszakállasi
VaLAKik női tánccsoport, a
dunamocsi Lajos András, a
karvai Hagyományőrzők, a
naszvadi Búzavirág női
éneklőcsoport, és az ugyan-
csak naszvadi Sustya citera-
zenekar, a perbetei Napra-
forgó gyermek néptánc-
együttes, a dunaradványi
Búzavirág hagyományőrző

népdal-
kör és Sándor Lajos, a nasz-
vadi Búzavirág férfi éneklő-
csoport, a kolozsnémai tánc-
csoport, a perbetei Árva-
lányhaj népdalkör, a gútai
Kis-Duna Ág népdalkórus, a
gelléri Amazons női tánc-
csoport, a pati Piros tulipán
népdalkör, a madari hagyo-
mányőrző népdalkör és a
naszvadi Viza citerazenekar.

Egy dolog mindenképpen
szembetűnő volt ezen a ju-
bileumi seregszemlén. A fel-
lépők soraiban, csakúgy
mint a nézők soraiban is sok
fiatal arcot véltünk felfedezni,
s ez biztató a jövőt illetően. A
dal- és táncünnepély az este
9 órakor kezdődött utcabállal
zárult.

Kép és szöveg: -pint-

Dallal és tánccal ápolják
a hagyományokat

Amozi látogatottsága alacsony, de
minden évben találnak olyan filme-

ket, amelyek a nézők nagyobb érdek-
lődésével találkoznak. A mozifilmek ve-
títésére a művelődési központ nagy-
termében kerül sor, amely ezen kívül
más társadalmi-kulturális rendezvény-
nek is a helyszíne.

„Tudomásom szerint jelenleg a mi mo-
zink az egyedüli, amely a járásunkban
működik. Ez a tény önmagáért beszél, és
bizonyítja a jelenlegi mozik helyzetét.
Ógyalla egy alacsony lélekszámú város, a
mozi csak annak köszönhetően működik,
hogy a művelődési központban kapott el-
helyezést. Alacsony költséggel működik,
amely a filmek kölcsönzéséből, szállítási
költségeiből és a vetítés utáni kötelező re-
vízióból áll. A mozinak önálló dolgozója
nincs. A vetítő szerződés alapján dolgozik,
a vetítéssel járó többi költség a művelő-
dési központ dolgozóinak munkakörébe

tartozik” - mondta Lelovics Margit, a Kon-
koly-Thege Miklós Művelődési Központ
igazgatónője.

A mozik digitalizálása a vetítőgépek
modernizálásában nyilvánul meg a 2D
és 3D technológiára. A gyártók részére
ez az eljárás olcsóbb, ezért választották
ezt az utat. A 35 mm-es filmek készítése
már nagyon költséges lenne, nem hozná
meg azt a nyereséget, amit a gyártók el-
képzeltek. Az új 2D technológia közel
100 ezer euró lenne. A minőségi hangot
csak a Dolby készülékkel lehet biztosí-
tani.

„A mi kis mozinkat továbbra is a meg-
szokott vetítővászonra, klasszikus vetítő-
technikával igyekszünk működtetni, amed-
dig csak lehet. Gondolkodtunk a mozi di-
gitalizálásán, de amíg a nézettség roha-
mosan nem fog növekedni, szélesebb fel-
újítását nem tervezzük” – mondta az
igazgatónő. Így a mozit csak addig tudják
üzemeltetni, amíg a filmeket a régi formá-
ban kapják.

Miriák Ferenc

Nem lesz digitális mozi
Ógyalla

A projekt által Izsa községben megvalósul a volt óvoda
épületéből az új turisztikai információs tanácsadói központ, ha-
gyományos kenyérsütő kemencék kiépítése és 2 publikációs
anyag kiadása. Továbbá történelmi park létesítése, mely be-
mutatja kulturális és történelmi örökségünket, római kori ka-
tonai tábor kiépítése védőbástyás árokkal, műhely, élősö-
vény, őrtorony, belépő kapu és római kert korhű növényzettel.

„A múzeum kialakítása a község többéves igyekezete,
erős támogatást élvez, úgy a lakosság, mint a közigazgatás
részéről, lehetőséget adva ezzel a helyi hagyományok, va-
lamint a feltárt római kori Celementia tábor bemutatására. Je-
lenleg ezek a római kori műemlékek Szlovákia különböző
múzeumaiban vannak elhelyezve, mivel ezidáig a községnek
nem volt lehetősége a megfelelő feltételek megteremtésére”
– tájékoztatta lapunkat Domin István polgármester.

Almásfüzitőn az említett projekt keretében a közelmúltban
egy római tábort idéző ókori élményparkot adtak át. A tábort
a település közelében álló egykori erődítmény után Azaum-
nak nevezték el. A „Rómaiak nyomában a Duna mentén”
nevű projektben létrehozott élménypark lehetőséget kínál
fesztiválok, rendezvények és történelmi események újraját-
szásának lebonyolítására. A látogatók kézműves tevékeny-
ségek és bemutatók révén idézhetik fel a római kor szelle-
miségét. Az élménypark minden évben áprilistól októberig lá-
togatható. A beruházás teljes költsége 125 millió forint volt,
ebből 14 millió forintot az önkormányzat biztosított, a fenn-
maradó összeg a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program támogatása.

Manapság egyre nehezebb a vidéki lakosság számára a
kívánt életszínvonalat bebiztosítani, elérni a nemzetközi át-
lagot, bár a szlovák vidék már lassú potenciális fejlődést mu-
tat. Izsa község is igyekszik a megfelelő feltételeket megte-
remteni a fejlődéshez, kiépíteni a társadalmi infrastruktúrát,
és a fiatal generációt motiválni, hogy a megélhetéshez tar-
tós bázist találjon. Miriák Ferenc

Képarchívum

Rómaiak nyomában
a Duna mentén

Izsa község vezető partnere a „Rómaiak nyomában a
Duna mentén” elnevezésű projektnek, melynek kivite-

lezése 2010 novemberétől 2012 októberéig tart.

Rekkenő hőség, több mint 500 láto-
gató, 30 versenyző, kitűnő hangu-

lat, és számtalan kísérőprogram jelle-
mezte a hetedik hagyományos keszeg-
falvai kakasfőző versenyt.

Csehországról és Magyarországról is vol-
tak résztvevők, akik új színt vittek a fesztivál
hangulatába. A szombat délutáni verseny a
csapatok üdvözlésével kezdődött. Ezután
mindenki kézhez vehette a kakast és a tű-
zifát. Innentől kezdve már csak a verseny-
zők főzőtudományán múllott, ki nyeri az idei
fesztivált. Míg készültek a kakasok, addig
több más esemény is tarkította a fesztivált:
kultúrműsor, melyben a keszegfalvai Pólos
Veronika, és a TAT tehetségkutató verseny,
énekesei, Fekete Szilvia, Fábik Flóra, Mo-
ravcsík Veronika, Bajcsi Barbara szórakoz-
tatták a nézőközönséget. Ezt követte a sör-
ivó verseny melyre öt bátor ember vállalko-
zott. A legjobb sörivó, akinek torkán a leg-
gyorsabban gördült le az aranyszínű folya-
dék, Bialek Péter lett, míg a második helyen
Szolik Róbert, a harmadikon pedig Nagy
Péter végzett.

Kora estére aztán elkészültek a „kakas-
csodák”. Mind a 30 versenyző alkotását
megkóstolta az öttagú zsűri. Az ítészek az
értékelésnél figyelembe vették az elkészített
pörkölt ízét, állagát, színét, tálalását és nem
utolsósorban a körítést, a kakaspörkölthöz
elengedhetetlen savanyúságot. A hetedik
kakasfőző versenyt Buzás Péter és csapata
nyerte Keszegfalváról, a második lett Szép
Attila csapata, a harmadik helyezett pedig a

nyergesújfalui Papp Sándor kollektívája sze-
rezte meg. A legszebb feltálalás díját a
csehországbeli Kameničná község csapata
érdemelte ki, a legfinomabb savanyúságot
pedig Buzás Józsefnek sikerült elkészítenie.
Az eredményhirdetés után bemutatkozott a
naszvadi Hant rockzenekar. Az est hátra-
levő részében a DJ Steewe és a Gold ze-
nekar nyújtott teljes ellazulást, ami egészen
másnap hajnalig tartott.

pint

Hídverő kísérőrendezvények
a Duna-parton

Nemzetközi kakasfőző verseny

... 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
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Marcelháza

Ekecs

Naszvad

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

A DEltA szerkesztői is ezt fogyasztják

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Notus 101+ AQ 2560

KANoN UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

AYoung Men's Christian
Association (YMCA),

magyar fordításban Fiata-
lok Keresztény Egyesülete
egy világméretű mozga-
lom. A szervezet célja,
hogy a keresztény elveket
a gyakorlatban is megva-
lósítsa. A szervezet min-
denki számára nyitott, kor-
tól, nemtől, társadalmi il-
letve vallási hovatartozás-
tól függetlenül.

Naszvadon 1996-ban ala-
kult meg a Keresztény Ifjú-
sági Egyesület. Tevékenysé-
gükbe megközelítőleg 130
tag, 6-tól 25 éves korig kap-
csolódik be. A társulás első-
sorban a sportolási aktivi-
tásra összpontosítja tevé-
kenységét, de előnyben ré-
szesítik az olyan megelőzési

tevékenységeket is, amelyek
károsan befolyásolják a gyer-
mek lelki életét, egészségét
és fejlődési irányát. A karita-
tív tevékenységen kívül az
egyesület fontosnak tartja,
hogy tagjai számára rend-
szeres közösségi, kulturális
programokat nyújtson. „Nap-
jainkban négy klubban – M
klub (6-12 éves korig), Reset
(13-25 éves korig), fiatal

édesanyák és gyermekek
klubja, továbbá gitárkör, lab-
darúgó-kör és szakácskör te-
vékenykedik” – nyilatkozta
Alžbeta Maglodská, a szer-
vezet ügyintézője.

Ezen kívül rendszeresen
szerveznek nyári táborokat,
angol nyelvi tanfolyamot
amerikai előadókkal, így eb-
ben az évben is. (miriák)

Képarchívum

Rendszeres közösségi programok A Csavar Színház jótékony előadása

AHetényi Tarczy Lajos
Alapiskolának 3 aktív

színjátszó csoportja is
van. A Csavar Színház
tagjai (Gál Tamás, Kiss
Szilvia, Bodonyi András)
nagyra értékelik ezt a szé-
les körű, a gyermekek sza-
badidejét kitöltő kulturális
tevékenységet, ezért érde-
kes ötlettel álltak elő. Fel-
ajánlották a hetényi kö-
zönségnek Embeeer!
című szórakoztató mese-
előadásukat tetszőleges
belépőért, s az előadás
bevételét a színjátszó
csoportnak adomá-
nyozták. A felnőtt né-
zők bronz, ezüst vagy
arany csavart kaptak a
befizetett belépő ösz-
szegétől függően. Eze-
ket a csavarokat a gye-
rekek készítették, ezzel
kezdődött az együttműkö-
dés a színház és az iskola
között.

Az est programját Gál
Ádám, Vajk Gál Réka és
Lucza Levente nyitották meg
verseikkel. Ezután a Csavar
Színház előadásában egy
szlovák és egy magyar me-
sét láthatott a közönség.

Az est második felében át-
vették a színpadot az iskolai
színjátszó csoportok. Elő-
ször a legkisebbek, a Kis

G ó -
lyaláb elő-
adásában láthatták az
Aranyszőrű bárány című me-
sét, majd a Duna Menti Ta-
vaszon ezüst sávot kiérde-
melt középső korcsoport, a
Gólyaláb következett A vitéz
szabólegény című látványos
bábos színdarabbal. Mind-
két csoportot Kotiers Éva pe-
dagógus készítette fel. Vé-
gül bemutatkoztak a na-

gyobb gyerekek is, a
hAngyalok, akik egy

merőben új műfajt
mutattak be. Stop
című előadásuk
egy látszólagos
improvizációs já-
ték, mely ismert
versek, könyv-,

színdarab-, film-
részletek, reklámok

szövegeiből állt össze
és nagyon szórakozta-

tóra sikeredett. Az új műfajú
darab összeállítója Zsidek
Kornélia pedagógus.

Az est bevételét (245,- €) a
gyermek művészcsoportok
használják majd fel. Hogy
fellépni utaznak-e rajta, vagy
díszleteket készítenek, eset-
leg másra használják? Tan-
évkezdésig biztosan eldön-
tik.

(miriák)
Tarczy Lajos Alapiskola felvételei

Idén is megrendezik Ekecsen a Csalló-
közi Parasztolimpiát - tudtuk meg In-

czédi Gábortól és Dobsa Tamástól, akik
főszervezői a tájainkon egyedülálló ese-
ménynek. A Parasztolimpia egyszerűen
fogalmazva a játékos felnőttek duhaj vi-
gassága. A népi játékokra, falusi szoká-
sokra épülő vetélkedő különböző vicces-
nél viccsesebb elemekből tevődik össze.

„A tavalyi verseny tapasztalatait sum-
mázva úgy döntöttünk, hogy idén is meg-
szervezzük az eseményt. Annál is inkább,
hisz már a tavalyi verseny végén is azzal
álltak elő az emberek: de ugye jövőre is meg-
rendezitek? Azt kell, hogy mondjam, a ver-
senyszámok a tavalyihoz képest nem sok-
ban változtak. Az egész verseny valójában
három részből áll. Az első asszony talicská-
zással indul, a páros férfi tagja talicskában
az előre elhelyezett farönkök között szlalo-
mozva a páros női tagját eltolja a kijelölt pá-
lya végéig, ahol a hölgyre egy fej vörös-
hagyma vár, ezt kell megpucolnia és várnia,
míg a férfi visszatér 5 darab szalmabálával,
aztán elkezdhetik együtt enni és szívószál
segítségével kiinni a fröccsöt. Az elfogyasz-
tott menü után „talicskábapózban“ vissza a
célba, persze mindezt időre. A másik kate-

gória sem köny-
nyebb. A ver-
seny kellékei
egy vasvilla,
egy fejsze és
egy lopó. A
verseny me-
nete: a célnál a
férfi elhajítja a
vasvillát, ahova az
leesik, oda a verseny
szervezői helyeznek egy padot, 3 befőttes-
üveggel. A női versenyzőnek pedig fel kell
tölteni vízzel a három üveget. A harmadik
versenyszám a legmulatságosabb. A páros
férfi tagja egy hamisítatlan 52 fokos ekecsi
főzőtt pálinkával indít. Ennek elfogyasztása
után nyakába veszi az asszonyt, aztán usgyi
megkezdődhet az asszonycipelés.”

Jelentkezni július 23- ig lehet a szerve-
zőknél a 0903 752 194-es telefonszámon, il-
letve a Csallóközi Parasztolimpia Facebook
oldalán.

Tehát aki úgy érzi, hogy egy különleges, a
maga módján igazi falusi parasztolimpiára
vágyik, tele vidámsággal, hamisítatlan jó-
kedvvel, az látogasson el július 28-án
Ekecsre. Állíthatjuk, nem fogja megbánni!

Kép és szöveg: -pint-

Hetény

Újra lesz Csallóközi Parasztolimpia

Az iskolában folyó tehetséggondozásról
és az ennek köszönhető sikeres eredmé-

nyekről Záležák Melinda tanárnő tájékoztatta
lapunkat.

„Tanulóink évek óta kitűnően szerepelnek re-
gionális, országos, sőt nemzetközi szintű képző-
művészeti versenyeken. A kis tehetségeink alko-
tásaikkal elismerést értek el már Csehország-
ban, Magyarországon és Fehéroroszországban
rendezett rajzversenyeken is.

Külön örömünkre szolgált, hogy a sok díj mel-
lett idén szülőfalunk híre eljutott egész Japánig,
ahol Csicsó Orsolya 2. osztályos tanuló a 20.
Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi
Gyermekrajz rajzpályázat résztvevőjeként 5. he-
lyen végzett. Ebbe a jeles világversenybe 99 or-
szág gyermekei kapcsolódtak be 606 996 pálya-
munkával. Sikereinket Basternák Nikoletta ered-
ményével koronázta meg, Husquarna rajzpályá-
zatán elnyerte iskolánknak a 2000 eurót érő első
díjat”.

Az iskola tanulóinak az elmúlt tanévben elért
eredményei: „Zdravý životný štýl“- Slávik Berna-
dett 1. hely, Biró Krisztina 1. hely, Jakab Andrea
3. hely. „Vesmír očami detí“ - Slávik Bernadett,
Uzsák Judit és Molnár Máté járási díjazott. „Eko-
plagát“ - Pinke Jakab Zoltán, Gábor Patrícia,
Molnár Máté, Garai Barbara országos díjazott.
„Szabó Gyula rajzpályázat“ - Nagy Evelyn 4. hely,
Babindai Renáta 5. hely, Porubský Zsolt 6. hely.
Kossányi Napok - rajzverseny - Borvák Anna-
mária 1. hely (II. kateg.), Lacza Alex 2. hely (II. ka-
teg./, Biró Krisztina 1. hely (III. kateg.), Jakab
Kitti 2. hely (III. kateg.). „Büszke vagyok szülőfa-
lumra - Perbetére“: Lacza Alex 1. hely (I. kateg.),
Pinke Kitti 2. hely (I. kateg.), Zsitva Genovéva 1.
hely (II. kateg.), Molnár Máté 3. hely (II. kateg.).
Nemzetközi rajzverseny “ Fény, amely melegít“-
Biró Krisztina elismerő oklevél. (miriák)

A szerző felvételei

Tehetséggondozás
a perbetei alapiskolában „Pifkó István főszervező,

a helyi horgász egyesület el-
lenőre elmondta: a 472 tagú
szervezetnek hatvan gyer-
mek is a tagja, ezért döntöt-
tek a horgásztábor meg-
szervezése mellett.

A négy napos táborban
délelőtt és délután tíz peda-
gógus gondoskodott a gye-
rekek szabadidejének hasz-
nos eltöltéséről, majd a tá-
borlakók megismerkedtek a
különféle halakkal, horgász-
módszerekkel. Különféle ho-
rogkötések, csomókötések,
praktikus szerelékek össze-
állítását sajátították el.

A gyerekek a táborban

horgászversenyen is részt
vettek, nemes halfogásért
10, fehér halért 1, törpehar-
csáért 2 pontot kaptak dara-
bonként. A tábor végén kiér-
tékelték a legeredménye-
sebb horgászokat.

A tábor sikeres lebonyolí-
tásához hozzájárultak a he-
lyi tűzoltók, akik naponta fel-
frissítették a tábor talaját és
naponta friss vizet hoztak,
tisztálkodásra. A nyugdíjas-
klub rétest sütött számukra,
az önkormányzat az ebédet
biztosította, a Fekete Sólyom
Íjászklub pedig a nagy sát-
rat. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Csicsó Orsolya 2. osztályos tanuló a 20.
Bayer- UNEP Nemzetközi Környezetvé-
delmi Gyermekrajz rajzpályázat résztve-
vőjeként 5. helyen végzett

Csicsó Orsolya rajza

Amennyiben a nagy Ho-ho-
ho-horgász akarsz lenni és

imádod a botodat lógatni,
gyere velünk a nyári horgász-
táborba, nagyokat horgászni”
– állt a Marcelházi Horgász
Egyesület és a magyar tan-
nyelvű alapiskola közös felhí-
vásában. A kavicsbányánál
megrendezésre kerülő első
gyermekhorgásztáborban negy-
ven alapiskolás tanuló vett
részt.

Horgásztábor
gyerekeknek

Mujzer Tamás
július 6-án ünne-

pelte 24. születés-
napját, és kislánya

Mujzer Karinka
július 10-én ünnepelte

3. születésnapját.
Sok erőt, egészséget, boldogsá-
got kíván az egész rokonság.

Hipszki Ivánnak
(Komárom)

névnapja, valamint
36. születésnapja

alkalmából sok erőt,
egészséget, boldogságot,
valamint a Jóisten áldását

reád és szerető
családodra kívánja

tiszta szívből:
édesanyád.

Ebben az évben ünnepelték születésnapjukat:

Mátyási Attila 20. Mátyási Bandi 22.

Mátyási Éva 18.

Születésnapjuk alkalmából sok erőt, egészséget
és boldogságot az életben kíván nekik:

a szerető nagymamájuk.

Július 19-én ünnepli
70. születésnapját drága

édesapánk

Lukács Ernő
és 64. születésnapját

drága édesanyánk

Lukács Júlia.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti a szülőket

Attila és családja valamint a kisunoka Olika és Zsoltika.
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Első fotóm

Spitznágel Lilla
Nagykeszi
(3600/51)

Szakács Ádám
Komárom
(3250/49)

Kobzová Viktória
Komárom
(2550/47)
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Újszülöttek:
Lakatos Milan (Marcelháza); Vörösová Viktória (Kesze-
falva); Csala Roland (Dunamocs); Pozsár Csenge (He-
lemba); Csóka Kitti Mia (Komárom); Póló Bálint (Őrsúj-
falu); Lakatos Amira (Ógyalla); Fülöp Viktória (Ímely); Sza-
bados Leo (Dulovce); Susik Bence (Nagykeszi); Lakatoš
Sebastián (Ógyalla); Farkas Daniel (Marcelháza); Góthová
Viktória (Marcelháza); Bukor Erik (Komárom); Kobzová
Viktória (Komárom); Balogová Andrea (Komárom); Spitz-
nágel Lilla (Nagykeszi); Szakács Ádám (Komárom); Nagy
Tomáš (Dulovce); Budai Sophia (Bátorkeszi); Sánta Do-
rottya és Sánta Ráhel (Komárom); Nagy Gréta (Keszeg-
falu); Mohoš Ármin (Hetény)

Elhunytak:
Belej Ivan (61) Komárom; Mážár József (71) Komárom;
Adamek Miklós (73) Komárom; Nagy Károly (84) Komárom;
Dózsa József (81) Komárom; Angyal Gizella (85) Gúta;
Kuczman Gyula (58) Gúta; Vadkerti Erzsébet (85) Gúta;
Farkas Terézia (74) Ekel; Péntek Julianna (89) Búcs; Šu-
kolová Marta (53) Perbete

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.
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Megemlékezés
„Hiába szállnak el az évek,
Szívünkben őrizzük drága emléked.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján a feledhetetlen férjre,

édesapára és nagypapára

Bednár Imrére
Marcelházán.

Örökké gyászoló családja.

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.

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.

Starožitnosti
Unicorn Régiségek,

Župná ul., az Allianz biz-
tosító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásár-
lás. Po dohode prídeme
aj na adresu. Kérésre
címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

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-es telefonszámon.

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. Hé-pé:
9.00-13.00, 15.00-17.00,
szo: 9.00-13.00.

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

• Záložňa – Zálogház Uni-
corn, Palatínová 34. Arany,
ezüst ékszerek és tárgyak,
régiségek, kristály és elekt-
ronika felvásárlása és zálo-
gozása. Szombaton extra
bónusz! Tel.: 0905 528 522.

NON-StOp priVát

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

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

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

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

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

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

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.

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

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

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový
letný tovar

Novinka
3 kombinácia

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

Megemlékezés
„Elmentél otthonról, nem gondoltál arra,
Hogy szeretteidhez sosem térhetsz vissza,
Hirtelen halálod szívünknek nagyon fáj,
Mert örök sebet hagytál.”

Fájó szívvel emlékezünk július 20-án,
halálának 1. évfordulóján
Janík Norbertre

Dunaradványon, aki életének 19. évében tragikus körülmények között
távozott szerettei köréből. Akik ismerték és szerették szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot. Emlékét örökké őrző szerető szülei,
nagyszülei, keresztszülei és mindazok, akik szerették őt.

„Az idő múlik, feledni Téged nem lehet,
Hiányzol nagyon, nehéz az élet nélküled.“

Fájó szívvel emlékezünk
július 15-én, halálának

4. évfordulóján

Samu Miklósra
Nagykeszin.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.

A gyászoló család.

Selčániová Veronikának:
„A Te ünneped a mienk is, Veled örülünk ezen a napon,

Tudnod kell, hogy fontos vagy nekünk nagyon.
Tőlünk most ezeket az őszinte mondatokat kapod,

Kívánunk Neked Boldog Születésnapot!“

Nővéred Mónika,
Danika, Anti,
anyu és apu.

Július 10-én ünnepelte
3. születésnapját

Szarvas Sophie
Nagymegyeren.

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

Július 2-án ünnepelte 7. születésnapját

Szulcsányi Vanessa
Nemesócsán.

Szívből köszöntik: anya, apa,
papa, mama, Lilla és András,
Laci, Zsuzsa és unokatestvérei.

Szívből köszöntik
és boldog

gyermekkort kívánnak:
apa, anya, testvére Márk,

mama, papa, köriék
és az egész rokonság.

21. júla oslavujú
4. narodeniny

Bianka
Červená a
Dominik
Novotný.

Veľa zdravia, štastia
a lásky želajú:

rodičia.

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

• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ára 23.150
€/35,20 m2-től. Tel.: 0905
663 408.
• 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: 28.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Eladó megkímélt Weider
gyártmányú TG 700 P típusú
szobakerékpár. Tel.: 035/77
10 045.

• 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.

• Eladók leanderek nagy vá-
lasztékban és Calex Delux
120 l-es hűtőszekrény. Tel.:
0918 860 869.
• Új 1100 l-es antikór kád
csappal eladó. Tel.: 0911 705
087.
• 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.
• Eladó új 3-szobás erké-
lyes lakás Ógyallán, ára:
39.040 € + eladó garázs.
Tel.: 0905 663 408.

• 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.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercselése
a Gadóci úton, Agrostav te-
rülete. Tel.: 0915 470 709.
• 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.
• Nem banki kölcsönök hite-
lek rendezésére ingatlanfe-
dezettel, banki regiszter vizs-
gálata nélkül, egzekúció
esetén is, 25.000 €. Tel.:
0907 235 125.
• Új garázs eladó az I. lakó-
telepen. Tel.: 0905 412 415.
• 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.
• Eladó új 1-szobás lakás
Ógyallán, ár 14.760 €. Áfa
leszámítása lehetséges.
Tel.: 0905 663 408.
• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Predám obchodný priestor
veľmi lacno. Tel.: 0905 562
711.
• Üzlethelyiség eladó nagyon
olcsón. Tel.: 0905 562 711.

• Banki hitelek az ingatlan
felbecsült árának akár két-
szerese magasságában is.
Tel.: 0905 450 570.
• Kútfúrás. Tel.: 0917 557
633.
• Németországi munkára ke-
resek lakatos, hegesztő,
víz-, gáz-, fűtés-, klíma-, vil-
lanyszerelőket, esztergá-
lyost, CNC-st, szerszámké-
szítőt. Német nyelvtudással,
német önéletrajzzal. Tel.:
+36 30 296 6076, email.: fe-
szojdivad@freemail.hu.
• Sarokpadok, székek kárpi-
tozása, bő anyagválaszék.
Tel.: 0911 284 969.
• Non-stop sťahovanie + lik-
vidácia nábytku zdarma.
Tel.: 0944 196 085.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Komplett kutyakozmetika
Gútán, új szalon, profi ellá-
tás. Tel.: 0908 125 930.
• Eladó GPS (Mio 200). ol-
csón. tel.: 0904969 839.

• Eladó 50 literes hűtő fél
áron Komáromban. Tel.:
035/7778724, 035/3810674.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkalapok, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőművesmunkák, javí-
tások. Tel.: 0944 173 609.
• Adósság nélkül szeretne
élni? Diszkrét segítség. Tel.:
0949 168 796.
• Csobbanj a Balatonba au-
gusztus 4-én. Busz + be-
lépő, 13 €/fő. Tel.: 0907 401
981.
• Kiadó Komáromban a Kris-
tály vendéglő mellett 2-szo-
bás lakás. Tel.: 0907 427
054.
• Eladó Škoda Fabia 1.2, 12 V,
gy.é: 2003, új STK, EK,
99.000 km. Tel.: 0908 472
487.
• Eladók vörös és fecske-
hasú mangalicák 18-20 kg,
ár 55 €. Tel.: 0905 832 940.
• Eladók őzpincs kiskutyák
beoltva, féregtelenítve. Tel.:
0907 590 685.
• Predám Jawa 23, Mustang,
r.v: 1970, málo používaný,
cena dohodou. Tel.: 0907
270 663.
• Predám Renault Scenic 19
TD, r.v.: 97 v slušnom stave.
Tel.: 035/774 0122.
• Eladó parasztház 650 m2

telekkel Lakszakállason,
10 000 euró, csendes helyen,
sürgős. Tel.: 035/77 80 250.
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V pondelok 16. 7. predpokladám v
našom regióne chladno a daždivo,
veľká oblačnosť až zamračené a ob-
časný dážď. Množstvo vlahy do 10
mm. Nočná teplota od + 12 do + 14
C̊, denná teplota od + 18 do + 20 C̊.
Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od
29 – 36 km/h.)
V utorok 17. 7. predpokladám v na-
šom regióne ešte stále chladno, ob-
lačno a miestami prehánky alebo
slabý dážď. Nočná teplota od + 10 do
+ 12 C̊, denná teplota od + 21 do + 23
C̊. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)
V stredu 18. 7. predpokladám v na-
šom regióne mierne oteplenie, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 14 do + 16 C̊, cez deň od + 27 do
+ 29 C̊. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
Vo štvrtok 19. 7. predpokladám v na-
šom regióne veľmi teplo, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 15 do
+ 17 C̊, cez deň od + 30 do + 32 C̊.
Mierny J vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 –
29 km/h.)
V piatok 20. 7. predpokladám v na-
šom regióne znovu ochladenie, pri
veľkej oblačnosti občasný dážď, mož-

nosť búrok.
Množstvo vlahy až
do 8 mm. Nočná
teplota od + 16 do
+ 18 C̊, denná
teplota od + 23 do
+ 25 C̊. Mierny SZ vietor do
6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)
V sobotu 21. 7. predpokladám v na-
šom regióne chladno a daždivo, pre-
važne veľká oblačnosť až zamračené
s občasným dažďom. Množstvo vlahy
do 10 mm. Nočná teplota od + 12 do
+ 14 C̊, denná teplota od + 22 do +
24 C̊. Mierny SZ do 6 - 8 m/s. (od 22
– 29 km/h.)
V nedeľu 22. 7. predpokladám v na-
šom regióne podobne ako v sobotu,
veľká oblačnosť až zamračené a
miestne prehánky alebo občasný
dážď. Množstvo vlahy do 6 mm.
Nočná teplota od + 12 do + 14 C̊, cez
deň od + 22 do + 24 C̊. Mierny, ča-
som až čerstvý SZ vietor do 8 - 10
m/s. (od 29 – 36 km/h.)
V budúcom týždni očakávam prie-
merné letné počasie s miestnymi pre-
hánkami a búrkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 16. 07 - 22. 07

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

Akcia
Pozbieraj body =

10 L/LPG zadarmoLPG

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN

tel. č.: 035/7726 999,
0905 489 059

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“

Vodičský preukaz

už za 6 týždňov

Akcia platí len v Júli.

Študenti,
maturanti,

17 roční
NOVÉ

vozidlo
klimatizované

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno

Služby:obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVC a
laminátových

parkiet
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/200 Sk/m2

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

Vďaka dobrej organizácii usku-
točnilo rodinné stretnutie pod

názvom Rodina Barkócziová v mi-
nulosti a v súčasnosti. Miestom
stretnutia bolo SEV SAŽP Dropie,
ktoré sa nachádza v srdci Žitného
ostrova, asi 10 km od mesta Ko-
lárovo.

S myšlienkou zorganizovať rodinné
stretnutie sa organizátori pohrávali už

dávnejšie. Pokročilý vek a podlamu-
júce zdravie najstarších žijúcich prí-
slušníkov tejto vetvy Barkócziových
primäli organizátorov k tomu, aby sa
myšlienky postupne premieňali na
skutočnosť. 26. mája pred deviatou
hodinou predpoludním sa začali
schádzať pozvaní hostia. Postupne
prichádzali príslušníci tejto rozvetve-
nej rodiny z okolitých miest a obcí, ale
aj z Maďarska, z Moravy, zo stred-

ného Slovenska. Prítomných bolo na-
pokon 138 členov rodiny. Pozvanie
prijal aj starosta obce Nesvady JUDr.
Jozef Haris s manželkou.

Podujatie sa začalo privítaním
hostí a úvodnou rečou pána Jozefa
Barkócziho. Následne Ferenc Bar-
kóczi hovoril o prípravách na tento
deň a o pôvode mena Barkóczi. Po-
tom nasledoval príhovor starostu
obce.

Poďakovanie patrí organizátorom,
ktorí obetovali svoj voľný čas a dbali
o spokojnosť každého pozvaného,
takisto aj všetkým prítomným, ktorí
prijali pozvanie a zúčastnili sa tohto
nezabudnuteľného stretnutia. Pra-
jeme každému veľa zdravia a poro-
zumenia v kruhu svojich najbližších a
veríme, že takéto veľkolepé stretnu-
tie si niekedy v blízkej, či vzdialenej-
šej budúcnosti ešte zopakujú.

Veľkolepé rodinné stretnutie Barkócziových

Rovno z bytu sa napojil
na telefónny automat

V Nesvadoch pôsobil vyna-
chádzavý podnikavec. Využil, že
sa vyzná v telefónoch a priamo
zo svojho bytu sa napojil na ve-
rejný telefónny automat.

Podarilo sa mu takto ušetriť asi
1000 eur. Časom však operátor
zistil, že niečo nie je v poriadku a
podvod odhalil. Už sa aj pokúša
vymáhať škodu, akurát že spomínaný podnikavec sa me-
dzičasom odsťahoval. Zdroj: tvnoviny

Žiaci zo Základnej školy na Rozmarí-
novej ulici boli na Slovensku najlepší

a vyhrali umeleckú súťaž Dunajský maj-
ster, ktorá oslavuje rieku Dunaj.

Z prírodných materiálov vytvorili tri zvieratá
žijúce v okolí rieky Dunaj, a to slimáka, sovu
a sumca. Za odmenu zblízka spoznali faunu
a flóru na vnútorných ramenách rieky a veľa
sa dozvedeli o ochrane dunajskej prírody.
Žiakom tento environmentálny zážitok pri-
pravila súkromná firma prednedávnom.

K vydarenému podujatiu prispel aj herec
Roman Pomajbo, ktorý študentom odovzdal
vecné ceny a nenechal si ujsť ani plavbu

prekrásnou prírodou. „Som rád, že som sa
mohol zúčastniť tejto zaujímavej akcie a veľa
nového sa o našom Dunaji naučiť. Príroda,
ktorú som videl počas plavby na pramiciach
bola čarovná,“ povedal Roman.

Medzinárodný deň Dunaja spája viac ako
81 miliónov ľudí, ktorí žijú pri rieke Dunaj a
štrnástich krajín, cez ktoré preteká. Dunaj je
dôležitou dopravnou tepnou, ktorá odpra-
dávna spájala viaceré krajiny, preto sa Me-
dzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj
už 18 rokov snaží oslavami posilňovať „du-
najskú solidaritu“.

Z nej jasne vyplýva, že podunajské krajiny
aj napriek odlišným kultúram a dejinám majú
spoločnú túžbu a zodpovednosť chrániť tento
vzácny zdroj. Zdroj: sme.sk

Svoj názor na odvolanie
trnavského arcibi-

skupa Róberta Bezáka pre-
javilo asi sedemdesiat ľudí
pred svätou omšou v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v
Trnave tak, že zostali stáť
pred chrámom.

Práve tieto omše v kated-
rále najčastejšie celebroval
arcibiskup Bezák, pred týž-
dňom tu prečítal aj list o jeho
odvolaní. Oveľa viac ľudí
však protest proti jeho odvo-
laniu ignorovalo a na svätú
omšu prišli.

Podporu arcibiskupovi
Bezákovi prišiel pred kated-
rálu vyjadriť aj trnavský
evanjelický farár Rastislav
Hargaš. Podľa neho sa ľudia
len pýtajú, kde je pravda a
prišiel sa pýtať aj on. To, že
ľudia nevstúpili do kostola,
je podľa neho legitímne vy-
jadrenie názoru. „Ja ne-
tvrdím, že v kostoloch je
vždy všetko kóšer,“ povedal
Hargaš s tým, že zhromaž-
denia na podporu odvola-
ného arcibiskupa nie sú na-
mierené proti niekomu, ale

za niekoho. Ľuďom, ktorí
zostali pred katedrálou, naj-
viac chýbajú dôvody jeho
odvolania.

Svätý Otec Benedikt XVI.
v pondelok 2. júla odvolal ar-
cibiskupa Róberta Bezáka z
pastoračného riadenia
Trnavskej arcidiecézy. Roz-
hodol sa tak na základe
apoštolskej vizitácie, ktorá
sa uskutočnila 22. januára
až 1. februára 2012. Za
trnavského arcibiskupa bol

Bezák menovaný 18. apríla
2009 a vysvätený 6. júna.

Až do vymenovania no-
vého pastiera pre Trnavskú
arcidiecézu bude jej pasto-
račným riadením poverený
pomocný biskup Ján Orosch
ako apoštolský administrátor
„sede vacante“. To zna-
mená, že bude podriadený
priamo Svätej stolici. Vyme-
novanie administrátora je do-
časným riešením.

Zdroj: sita

Veriaci pre odvolanie Bezáka
odmietli vstúpiť do katedrály

Umelecké dielo žiakov postupuje
do medzinárodnej súťaže
Komárno

Najčastejšie horelo v Novozámockom
okrese, najviac zhorelo v Komárne
Počas tohto roka v Nitrian-

skom kraji zatiaľ najčastejšie
horelo v okrese Nové Zámky,
najmenej požiarov bolo zazna-
menaných v okrese Zlaté Mo-
ravce. Najčastejšou príčinou
vzniku požiarov bolo tradičné
vypaľovanie trávy a suchých po-
rastov, fajčenie a úmyselné za-
pálenie neznámou osobou.

Najvyššiu škodu spôsobil v pr-
vom polroku tohto roka požiar, ktorý
vypukol v júni v priestoroch firmy v
Komárne. Oheň zničil konštrukciu
strechy haly i uskladnené lode. Prí-
čina jeho vzniku sa stále vyšetruje,
výška škody dosiahla 450.000 eur.

Hneď v januári prišli o život pri
požiari traja ľudia. Dvaja zomreli pri
požiari rodinného domu v obci Pav-
lová v okrese Nové Zámky, ktorý
spôsobilo nedbalostné konanie pri
manipulácii s otvoreným ohňom.

Pri požiari obytného prívesu v
Nitre zomrel jeden človek. Príčinou
požiaru bola prevádzkovo-tech-

nická porucha. V marci zhorelo v
katastrálnom území Nitry v časti
Malanta osobné motorové vozidlo
Škoda Felicia. Príčina vzniku po-
žiaru sa nezistila, o život prišiel je-
den človek. V apríli horel byt vo
Vrábľoch. Pri požiari zahynul jeden
človek, príčinou vzniku požiaru bol
samovražedný úmysel.

V Nitrianskom kraji za prvých
šesť mesiacov pri požiaroch zahy-
nulo päť ľudí a ďalších 17 bolo zra-
nených. V kraji vzniklo v prvom pol-
roku 1 008 požiarov, ktoré spôsobili
priame škody vo výške takmer 1,7
milióna eur. Podľa informácie ho-
vorcu Krajského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Nitre
Viliama Panského sa v porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roka
zvýšil počet požiarov o 362, priame
škody stúpli o vyše 387.000 eur.
Rovnako ako v tomto roku aj vlani
zomrelo pri požiaroch päť ľudí, zra-
nených bolo 22 osôb.

Zdroj: sme.sk
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7.05 Hirek 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon, 1. 8.00 Hiradó
8.30 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.25 Roma maga-
zin 12.55 Domovina 13.25 Rex Rómában 14.15 Capri 15.15 Balatoni
nyár 16.35 A korona hercege 17.45 Másfélmillió lépés Magyarorszá-
gon 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Illetlenek 21.30
Kékfény 22.25 Végjáték 23.15 Aranyfeszt 2012 23.45 Valaki.

8.00 P@dtársat keresünk 8.55 Csehov nyomában? 9.40 Tarka elbe-
szélések. Négy Csehovkarcolat 10.20 Pódium 11.05 Gasztroangyal
12.00 Hírek 12.25 Retrock 13.20 Híres magyar könyvtárak 13.55 1100
év Európa közepén 14.20 Klipperek 14.45 MacGyver 15.35 Merülj,
Olly merülj! 16.00 Sarah Jane kalandjai 16.30 Hajrá, Becky! 16.55 Capri
17.50 Vodafone Kupa Vízilabda torna. 19.10 Mese 19.30 Híradó 20.10
Beszterce ostroma 21.35 A korona hercege 22.40 Molly és Mopsz

8.30 Híradó 8.35 A három Torda 9.20 Életképek 10.00 Család-barát
válogatás 11.00 Lyukasóra 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kíván-
ságkosár 14.15 Munka-Társ 14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.10 Min-
dennapi hősök 15.35 20 másodperc mámor 16.40 Magyar elsők
16.55 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek, 8. 18.00 Híradó 18.35 Kár-
pát expressz 19.05 A Duna 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 A Ten-
kes kapitánya 21.00 Hírek 21.20 Miloš Forman: Amibe nem halsz bele…

9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 EZO TV
12.15 Törvényszéki héják 14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattanben,
92. 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 NCIS VII 22.05 NCIS: Los Ange-
les 23.05 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 14.30 A skacok meg a kuka-
cok 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05
Az utolsó légió 22.05 CSI: A helyszínelők 23.15 Földöntúli ramazuri

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 156. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk, 6. 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek, 31.
18.00 Dallas, 6. 19.05 Rex felügyelő, 63. 20.00 Poirot-novellák 21.00
Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS

13.40 Nagy zűr Korzikán. 15.25 Törvényszéki héják. Am. krimivígjá-
ték 17.35 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood! 19.20 Az elnök
zsoldosa 21.00 Kommandó. 22.45 Valdez lova.

VIASAT
8.45 Gyilkos sorok 9.40 Doktor House10.35 Pánik. Vigjáték 12.15 A
nagy házalakítás V., 126. 13.10 A médium 14.05 Miami Vice 15.00 Őr-
angyal I., 15.55 Harmadik műszak16.50 Nyomtalanul18.35 Egy kap-
csolat szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 New
Jack City 23.10 Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály

STV :1
9.05 A rejtelmes sziget 9.30 Szerencsekereskedők 9.55 A hegyi dok-
tor 10.45 Az olasz konyha 11.25 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek vol-
tunk 13.25 Vad angyal 14.05 Megperzselt szívek 15.00 A hegyi
doktor, 14. 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakács-
párbaj 17.35 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó 20.10 A
dombvidék lábánál 21.40 Tandemek 22.05 Hírek 22.20 Sporthíradó

STV :2
9.10 Volt egyszer egy kert. 9.20 Bolhapiac. Tévéfilm 10.20 Fenomén
Junior 11.00 Az én hét csodám 11.35 Élő körkép 12.05 Kulturális kör-
kép 12.15 Folklórműsor 12.55 Idősebbek klubja 13.25 Terno 14.10 Tour
de France 17.50 Elrejtett világok 18.05 A szépség szimbólumai. Dok.film
18.30 Mese 18.50 Rudolf Čižmárik költő portréja 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.45 Időjárás 19.55 Gyógyászat Vitaműsor 20.50 Nem
vagy egyedül Dok.film 21.25 Három kívánság Cseh vígjáték

MARKÍZA
8.40 Egyről a kettőre 9.05 Cobra 11 11.00 Strand 33 13.00 Ki ez a
lány?13.35 Vacsoracsata n 13.50 Elit egység 14.45 Egyről a kettőre
15.10 Jóbarátok 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere
22.45 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek

JOJ
7.40 Panelházi történetek 2010 9.45 A nagy házalakítás 10.40 Hal a
tortán 12.00 Híradó 13.20 Veszélyes vizeken 15.40 Szélsőséges ese-
tek. A roma nem kap mobilt 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték!
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59
Időjárás20.20 Szélsőséges esetek, 9. 21.30 Házasodna a cseh gazda
23.45 Családi panzió

7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 8.00 Híradó, sport, időjárás-
jelentés 8.30 Balatoni nyár 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30
Kékfény 14.25 Capri 15.20 Balatoni nyár 16.35 A korona hercege
17.45 Másfélmillió lépés Magyarországon 18.40 Everwood 19.30 Hír-
adó 20.15 Genova 21.50 Végjáték 22.40 Barangolások öt kontinensen
23.10 Századforditó magyarok

8.05 P@dtársat keresünk 9.00 Rajzfilmsorozatok 10.20 Hajrá, Becky!
10.45 Szemünk fénye a gyermek 11.05 Az én Budapestem 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Beszterce ostroma
14.35 Retrock. Zalatnay Sarolta 14.45 MacGyver 15.35 Merülj, Olly
merülj! 16.00 Sarah Jane kalandjai 16.30 Hajrá Becky! 16.55 Capri –
Az álmok szigete 17.50 Vodafone Kupa Vízilabda torna. Élő 19.10 Mese
19.30 Híradó, sport 20.10 Mestersége színész: Tolnay Klári 21.20 A
korona hercege 22.25 „Hiszünk a dalban...“

7.35 Babits Mihály portréfilm 8.35 Ázsia apró hősei 9.25 Életképek
10.00 Család-barát 11.00 Akadálytalanul 11.30 Térkép 12.00 Híradó
12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs 15.05 Hazajáró 15.35 Fejeze-
tek Magyarország közlekedéstörténetéből 16.00 Az idő fényképe M
16.45 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás ínyenceknek
19.35 Sophie szerint a világ. Camargue 20.05 Vivát Benyovszky! 21.05
Hírek, sport 21.25 Tűz van, babám! 22.35 Koncertek az A38 Hajón.

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Ami sok, az sokk 14.25 Marina 15.25 Csoda Manhattan-
ben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Utcai igazság. 22.55 Aktív 23.25 Tények

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.10 Az utolsó légió 16.15 Marichuy
17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Castle 21.05 A menta-
lista 22.05 A Grace Klinika 23.15 Reflektor 23.30 Doktor Addison

STORY TV
12.50 A szerelem tengere 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk. 16.00 Quinn doktornő17.00 Megkövült szívek18.00 Dallas 19.05
Rex felügyelő 20.00 NCIS 22.00 Lost – Eltűntek II.,

13.55 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood! 15.40 Valdez lova 17.35
Yamakasi 2. 19.20 Rejtőzködők 21.00 Túl mindenen. Am. akciófilm

VIASAT
7.50 A nagy házalakítás 8.40 Gyilkos sorok 9.30 Doktor House10.25
Don Camillo és a tiszteletreméltó Peppone 12.15 A nagy házalakítás
13.10 Miami Vice 15.00 Harmadik műszak 16.50 Nyomtalanul 18.35
Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóbarátok20.30 Doktor House 21.20
Doktor House 22.20 New York-i nyomozók 23.10 Doktor House

STV :1
10.15 Fenomén Junio 10.55 A hét csodám 11.30 Élő körkép 12.00 Kul-
turális körkép 12.05 Folklórműsor 12.50 Idősebbek klubja 13.20 For-
dított hét Tévéjáték 14.05 Szerelmem Libanon 14.40 Századokon át
Pavol Dvořákkal 15.40 Mandragóra Tévéjáték 16.55 Halak17.40 Elrej-
tett világok 18.00 Az én misszióm 18.30 Mese 18.40 Sporttörténet
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Túlélni Kabult Ném. dok.film
20.50 Nem vagy egyedül 21.20 Színházi meghívó: Péter és Pál

STV :2
9.05 A rejtelmes sziget 11. 9.35 Szerencsekereskedők 10.05 A hegyi
doktor 10.55 Az olasz konyha 11.30 Viharos szerelem 12.25 Vad an-
gyal 13.20 Megperzselt szívek. 14.15 A hegyi doktor 16.00 Hírek,
sporthírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.30 Légi-
zsaruk 18.25 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Cirkusz
Humberto 21.00 Ki mond igazat? 21.50 Különleges ügyosztály 22.30
Hírek 22.45 Sporthíradó 22.50 Légizsaruk

MARKÍZA
7.45 Panelházi történetek 2010 9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélső-
séges esetek. Testvérek 12.00 Híradó 13.30 Házasodna a cseh gazda
15.55 Szélsőséges esetek. Fekete szemek 17.00 Híradó 17.30 Nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10
Időjárá 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Hawaii Five-0 22.30 Dr. Csont

JOJ
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Cobra 11 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 15.10 Jóbarátok
15.35 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 23.15 Híradó

6.30 Kastélyok és kúriák 7.00 Hírek 7.05 Másfélmillió lépés Magyar-
országon 8.00 Híradó 8.30 Balatoni nyár 10.50 Útravaló 11.05 Hack-
tion 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.30
Gasztroangyal 14.25 Capri 15.25 Balatoni nyár 16.35 A korona her-
cege 17.45 Másfélmillió lépés Magyarországon 18.40 Everwood
19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők. 21.05 Bábel. Hesnával a világ
22.05 Végjáték 22.50 Ember a Holdon

8.00 P@dtársat keresünk 9.00 Rajzfilmsorozatok 10.20 Hajrá, Becky!
10.45 Szép magyar tánc 10.50 Az én Budapestem 11.15 Ízes életek
12.00 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Magyar válogatott 14.05 Tolnay Klári
15.15 Nemzeti értékeink 15.25 Motorsport 15.50 MacGyver 16.40 Me-
rülj, Olly merülj! 17.05 Sarah Jane kalandjai 17.35 Hajrá, Becky! 18.00 A
kis Amadeusz 18.25 Capri 19.30 Híradó 20.10 Telepódium: Francia né-
gyes 21.15 A korona hercege 22.20 A csend. Svéd film 23.55 Bűvölet

8.35 Pannóniától a csillagokig 9.00 Zarándokutakon 9.25 Életképek
10.00 Család-barát válogatás 11.00 Élő népzene 11.30 Térkép 12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Kultikon 15.05 Talpalatnyi zöld
15.35 Afrikai királylány 16.55 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek
18.00 Híradó 18.30 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás ínyen-
ceknek 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Sobri a betyár 21.10 Hírek
21.25 Macska és az egerek. 23.05 Koncertek az A38 Hajón. Special
Providence 23.55 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO TV 12.35 Keselyűk karmaiban 14.25 Marina 15.25 Csoda
Manhattanben, 94. 16.25 Másképpen l 17.25 Tiltott szerelem 18.30
Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Doktor House
22.05 Született feleségek 23.05 Aktív

7.30 Refl ektor reggel 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 129.
14.10 Alaszka. 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 Híradó 19.10 Fó-
kusz 20.05 Nyomás utána! 22.25 Döglött akták

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 158. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk, 8. 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00
Dallas. 19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS III. 21.00 A hidegsebész. 22.00
Hotel Babylon 23.00 NCIS

13.50 Rejtélyes szállítmány. Kalandfilm 15.30 A nagy zsákmány. 17.35
Sherlock Holmes: Holmes és a primadonna. 19.20 Azték Rex – Az
őslény legendája. 21.00 Végképp eltörölni.

VIASAT
7.00 Zsírégetők 7.50 A nagy házalakitás 8.40 Gyilkos sorok 9.30 Dok-
tor House 10.25 Az újonc 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice
15.00 Harmadik műszak 16.50 Nyomtalanul17.40 A főnök 18.35 Egy
kapcsolat szabályai 19.30 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20
Játssz a túlélésért 23.05 Lépéselőnyben

STV :1
9.00 Volt egyszer egy kert 9.10 Majd én megmondom neki 10.15 Fe-
nomén Junior 10.55 A hét csodám 11.25 Élő körkép 12.00 Folklór-
műsor 12.25 Idősek klubja 13.00 Tourd de France17.30 Ha majd
felnövök 17.40 Elrejtett világok. 18.00 Dizájn 18.30 Mese 18.45
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.05 Napjaink hősei
20.55 Zdenek Bílek karmester portréja 21.35 A halál neve Engelchen

STV :2
7.50 Bűvös városka 8.30 A rejtelmes sziget 8.55 Szerencsekeres-
kedők. 9.25 A hegyi doktor 10.55 Az olasz konyha 11.35 Viharos
szerelem 12.25 Ilyenek voltunk 13.25 Vad angyal, 14.10 Megperzselt
szívek. 15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos sze-
relem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. 18.20 Az olasz konyha
19.00 Híradó, sport 19.40 Időjárás 20.10 Bízzál bennem 22.00 Hal-
hatatlanok23.20 Hírek 23.33 Sport

MARKÍZA
9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.10
Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Hawaii Five-0 16.00
Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek
21.30 Hawaii Five-0 22.30 Dr. Csont 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők

JOJ
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 I.14.40 Híradó 14.45 Egyről a kettőre15.10
Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.20
Strand 33 21.30 A tökéletes pasi 23.30 Híradó
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A 11 éves Billy (Luke Benward) új városba
költözött családjával. A fiú már az első
nap összetűzésbe kerül Joe-val, a suli fe-
negyerekével. Billy nem ijed meg, és be-
lemegy egy merész fogadásba.

A skacok meg a kukacok • 14.30 • Rtl KlUB

A tűzoltó-egyesület az egykori elnök 86.
születésnapjára készül. Az ajándékot a
tűzoltóbál keretében megrendezett
szépségkirálynő-választás győztese
adhatja át az ünnepeltnek.

tűz van, babám! • 21.25 • DUNA tV

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Rosco (Terence Hill), a munkanélküli va-
gány éppen stoppol az út mentén, amikor
kis híján elgázolja egy kamion. Sürgősen
felkeresi a legközelebbi kocsmát, hogy
bosszút álljon a sofőrön (Bud Spencer).

Nyomás utána! • 20.05 • Rtl KlUB

KoS
Olykor azt sem tudod, hogy ébren
vagy, netán álmodsz. Lesznek olyan
helyzetek, amikor az álom és a való-
ság összekeverednek.

BiKA
Azok a megoldatlan ügyek, amelyek
annyi szomorúságot okoztak, most
tisztázhatók, és boldog lehetsz, mert
kiderül, hogy téged választ.

iKREK
Ha egészségi problémával küszköd-
tél, akkor új erőre kapsz, és kész
vagy mindenre, hogy a kiválasztott
személynek a kedvére tegyél.

RÁK
Muszáj lesz dolgoznod, mert kell a
pénz, és mindent elvállalsz, még ak-
kor is, ha folyik rólad a víz.

oRoSZlÁN
Ha nyaralsz, kapcsold ki a telefont,
mert lehet, hogy a munkahelyen nem
tudnak meglenni nélküled. És a pi-
henésnek annyi.

SZűZ
Pasi fronton zűrzavaros helyzet ural-
kodhat ezen a héten, mert bejöhet
egy, kettő vagy három, akinek tet-
szel, és ugyanez jellemző viszont.

MéRlEG
Zárkózott hangulatban vagy, nincs
kedved a csapatmunkához és a csa-
ládi programokhoz sem.

SKoRPió
Magánéletedben több odafigyelést
kívánna meg tőled a kapcsolatod,
próbáld meg kitalálni azt, hogy mire
is vágyik kedvesed igazán.

NyilAS
Sokat dolgozol a napokban, ami
meghozhatja az eredményt egy idő
után, de félő, hogy addig nagyon túl-
terheled magad.

BAK
Neked is jár az évi szabadság, most
nem a munkahelyi előmenetel a leg-
fontosabb!

VíZöNtő
Ha plátói szerelemmel rajongsz va-
laki iránt, akkor egy egészen elké-
pesztő helyzetnek következtében, ez
a plátói rajongás végre realizálódik.

HAlAK
Érdemes minden folyamatban lévő
ügyes-bajos elintéznivalóddal törőd-
nöd, ezeknek könnyebben a végére
járhatsz.

ÉSZAK-KoMÁRoM:
Zichy-palota:
Szeptember 12-ig - „Az idő fogságában”-
régi órák kiállítása Miron Mihalič magán-
gyűjteményéből. Nyitvatartás: keddtől szom-
batig 9:00-17:00.

DÉL-KoMÁRoM:
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 fotókiál-
lítás installációjának megnyitó eseménye. A
kiállítás július 10. és augusztus 8. között te-
kinthető 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.
Gyógyfürdő:
Július 21. Latin nap és latin est – Riói kar-
nevál hangulat. Brazil szamba show, Batu-
cada, Zumba, Capoeira bemutatók. Este:
brazil ételek, koktélok, éjszakai fürdőzés.

CSoRNA:
Július 26-28. Verébfesztivál a csornai ter-
málfürdő campingjében, ahol az ország
könnyűzenei elitjének számos képviselője
teszi tiszteletét. Többek között énekelhetjük
a Vad Fruttik, a Punnany Massif, a Super-
nem vagy a Carbonfools dalait, de ugrál-
hatunk a Depresszió, az Alvin és a Móku-
sok, a Paddy And The Rats, a Rózsaszín
Pittbull, a Prosectura vagy az Insane kon-
certjeire. Az éjszakai hangulatról pedig jól is-
mert lemezlovasok, Dj Palotai és Sikztah
gondoskodnak majd. Online jegyvásárlás
és további hasznos információk a www.ve-
rebfeszt.hu és www.facebook.com/vereb-
fesztivál oldalakon.

EKECS-APÁCASZAKÁLLAS:
II. Csallóközi Parasztolimpia és falunap
Július 27.
17:30 Koszorúzás az ekecsi emlékoszlopnál
18:00 Szentmise a római katolikus

templomban
19:00 Schneewiesz Gellért művész-peda-

gógus kiállításának megnyitója az ekecsi
művelődési otthonban
21:00 Szabadtéri Retro Party DJ Sanyival a
Silverben, belépés ingyenes.
Július 28.
14:00 - II. Csallóközi Parasztolimpia - páros-
és csoportversenyek. Kísérőprogram:
gasztroudvar - Kárpát-medencei konyhák
bemutatkozása, bor- és pálinkaudvar (San-
vin, Primavin, Sambaza, Marsen, Szicsek...)
A versenyszámok között fellép az Ekecsi
népdalkör, a Borbarátok dalkör - Nyúl, Köles
Adrienn, a Pimpimpálé-Tücskök gyermek
néptáncegyüttes, Kulcsár Klára, Bajcsi Bar-
bara, Pollák Mária
18:00-tól a nagyszínpad programja: Horváth
Réka és Sendy - régi és mai slágerek
II. Csallóközi Parasztolimpia eredményhir-
detése, Matlák Barbara - Valenszky Miriam
- musical, pop-rock slágerek, Cimbaliband
zenekar élő koncertje, közreműködik a
Fricska néptáncegyüttes, Somogyi András,
a Dumaszínház sztárja, Kosáry Judit és Ko-
sár Szabolcs műsora
22:30-tól utcabál DJ Meszivel. Sztárvendég:
Kállay-Saunders András a Megasztárból.

MARToS, FESZTY PARK
JACSMENYÍK JÓZSEF füleki festőművész és
restaurátor idén is szeretettel várja az alkotni vá-
gyókat a FesztyParkban - korhatár nélkül.
TÉMA: Vázlatolás, Ceruzarajz, Akvarell/Víz-
festés, Diópácrajz, Fametszet, Korrektúra,
Festéstechnológia (papír, színhasználat,
színhatások, technika és kötőanyagok stb.)
SZABADIDŐ: végtelen asztalitenisz-csaták,
úszás, lovaglás, tollaslabda, röplabda, tá-
bortűz, kemecében sütés (felnőtteknek bo-
rocskázás is!). További információ és jelent-
kezés: Katona István: 0915 728 891,
ajk@fesztypark.sk (faragás). Jacsmenyík Jó-
zsef: 0907 25 26 78 (festés)

KüRT
Borfesztivál, július 21-22.

Az ötödik kürti borfesztivál tradicionális
mesterségekkel és helyi szokásokkal ismerteti
meg a látogatót. Vendégei megismerkedhet-
nek a borászok fáradságos, egyedülálló mun-
kájával, s belekóstolhatnak különleges, féltett
nedűikbe. Telítettségüket további rendezvé-
nyek garantálják: utcai zenészek, neves fellé-
pők, népművészeti csoportok, hangulatos ci-
gányzene, kirakodóvásár, gyerkőcök játék-
kertje... www.strekovin.sk

MADAGASZKÁR 3.
Alex az oroszlán, Marty a

zebra, Gloria a viziló és Mel-
man a zsiráf elmaradhatat-
lan társaik, Julien király, Ma-
urice és a pingvinek társa-
ságában tovább folytatják
utazásukat, melynek célja,
hogy hazajussanak New
York-ba. A kalandos út során
Európában kötnek ki, ahol tökéletes álcát találnak maguknak:
egy utazó cirkuszt, amely a segítségükkel teljesen új arcu-
latot kap…

Jókai mozi, Dél-Komárom
Július 19-21. 17.00 és 19.00 óra

Moziajánló

Borkóstoló és iparművészek a tatai
Utcazene és Művészeti Fesztiválon

Avizek városa, Tata július 27. és 29. között első alka-
lommal ad otthont a Tatai Utcazene és Művészeti

Fesztiválnak. Az Öreg-tó partján álló nagyszínpadon
esténként olyan népszerű előadók adnak koncertet,
mint például a Tankcsapda, az Edda, a Vad Fruttik, Pé-
terfy Bori és a Love Band, a Maszkura és a Tücsökraj,
a Kiscsillag, a Lord, az Auróra vagy a Punnany Massif.
A gyerekeknek szombaton és vasárnap délelőtt Halász
Judit, illetve az Alma zenekar muzsikál.

A Tatai Utcazene és Művészeti Fesztiválon bemutatkoz-
hatnak, sőt nyerhetnek is azok a tehetséges utcazenészek,
akik egyedi hangvételükkel vagy különleges hangszereikkel le
tudják venni a közönséget a lábáról. A muzsikusokra pénz-
adománnyal szavazhat a hallgatóság a produkciók alatt. A
fesztivál ideje alatt az Esterházy-kastélyban fiatal kortárs al-
kotók munkáiból látható kiállítás, míg a kastély udvarán az
antikvitás, a múlt művészete jelenik meg. A tatai hagyomá-
nyokat követve népi iparművészek, fazekasok, szövők, bő-
rösök is bemutatják majd portékáikat, a Tatai Kézművesek
Szövetsége pedig kézműves foglalkozásokat is tart a csalá-
doknak a kastély udvarán. A Fehér Csillagok programsoro-
zat részeként a neszmélyi Hilltop Borászat, valamint Mór és
Etyek pincészeteinek legfinomabb fehérborait kóstolhatják
meg a vendégek. A borkultúra iránt érdeklődőket és a csa-
ládokat kétóránként buszok hozzák-viszik a tatai fesztivál és
a napközbeni Hilltop programok helyszíne között, ahol játék,
fürdés, finom ételek is várják az odaérkezőket.

Belépőjegyek: a kisszínpadon az utcazenészek koncertjei
ingyenesek. A nagyszínpados koncertek elővételben a 3
napos bérlet 4.900, a napijegy 1.500. Helyszínen a 3 napos
bérlet 5.700, a napijegy 1.900 forint. A belépőket a Tatai Ut-
cazene és Művészeti Fesztivál honlapján és a Ticketportal
hálózatában lehet megvásárolni. Bővebb információ www.ta-
taiutcazene.hu.
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7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 8.00 Híradó, sport, időjárás-
jelentés 8.30 Balatoni nyár 11.05 Hacktion I., 16. 12.01 Híradó, sport
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Párizsi helyszínelők 14.20
Capri 15.20 Balatoni nyár 16.25 A korona hercege 17.45 Másfélmillió
lépés Magyarországon18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.05 Időjárás 20.15 Kasszasiker 21.00 Mindenből egy van 21.55
King I. 22.45 Négy szellem 23.40 Orvosi bűnügyek

7.35 Tesz-vesz 8.00 P@dtársat keresünk 9.00 Rajzfilmsorozatok
10.20 Hajrá, Becky!10.40 Élő hagyomány 10.50 Az én Budapestem
11.30 Legendás konyhák 12.01 Hírek 12.25 Végjáték 13.10 Telepó-
dium: Francia négyes 14.15 Rockpódium 14.50 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon 15.30 Klipperek 16.00 MacGyver16.45 Merülj, Olly
merülj! 17.10 Sarah Jane kalandja 17.40 Hajrá, Becky!, 12. 18.05 A kis
Amadeus 18.30 Capri 19.30 Híradó 20.10 Hogy volt!?.. Kállai Ferenc
televíziós munkái 22.15 Halász doktor 23.00 A korona hercege

7.00 Ecranul Nostru 7.35 Darabokra szaggattatol 8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Életképek, 10. 10.00 Család-barát 11.00 Pannon expressz
11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! Básti
Lajos 15.05 Hazajáró 15.35 A mesék háza Magyar ism.terj. film 16.00
Pompei, és a rómaiak mindennapi élete. 16.55 Mesélő cégtáblák 17.25
Életképek 18.00 Híradó 18.30 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás
ínyenceknek 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 A falu jegyzője 21.10
Hírek 21.20 Nyár a hegyen Magyar film (ff .) 23.00 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Rex felügyelő14.25 Marina, 110. 15.25 Csoda Manhat-
tanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Ezek megőrültek!21.05 Gimiboszi 23.05 Propaganda

7.30 Reflektor reggel 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai, 130.
14.20 A szálloda kedvence 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Vinny, az 1 ügyű 22.30 Fogva tartva

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 159. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek, 34. 18.00
Dallas 19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS I., 1. 21.00 Miss Marple 23.00
Két férfi, egy eset

15.50 Yamakasi 2. 17.35 Sherlock Holmes: Holmes és a primadonna
19.20 Halálos hajsza. Am. akciófilm 21.00 Hősök kora.

VIASAT
7.25 Zsírégetők 8.15 A nagy házalakítás 9.05 Gyilkos sorok 10.00
Doktor House 10.50 Columbo: A szuperintelligens gyilkos csődje.
12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice 15.00 Harmadik műszak
16.50 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.30 Jóbarátok 20.30
Doktor House 21.20 CSI: New York-i helyszínelők 22.15 Nikita 23.10
CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
8.05 80 nap alatt a Föld körül 8.30 Szafari 9.05 A rejtelmes sziget
9.35 Szerencsekereskedők 10.05 A hegyi doktor, 16. 10.55 Az olasz
konyha 11.30 Viharos szerelem 12.20 Ilyenek voltunk 13.25 Vad an-
gyal, 212. 14.10 Megperzselt szívek 15.05 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
Cirkusz Humberto 21.00 Slávia Kávézó 21.45 Doktor House 22.30
Éjszakai hírek 22.45 Légizsaruk 23.35 Megperzselt szívek

STV :2
8.35 Dizájn 9.00 Volt egyszer egy kert 9.10 Majd én megmondom neki
10.20 Fenomén Junior 11.00 A hét csodám 11.30 Élő körkép 12.05
Folklórműsor 12.35 Nyugdíjasok magazinja 13.05 Kedvelt melódiák
13.30 Doktor Sel kettős élete. Tévéjáték 14.10 Toru de France Kerék-
páros körverseny 17.40 Az én Kysucám 18.00 Édenkertek II. 18.30 Mese
18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.45 Idő-
járás-jelentés 20.00 Felszabadítók 20.50 Városról városra Dolny Kubín
21.20 Zenés színház A gavallér 22.40 Jaro Filip és vendégei.

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Egyről a kettőre 9.15 Cobra 11 10.10
Cobra 11 11.05 90210: Új nemzedék. 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a
lány? 13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Egyről a kettőre 15.10
Jóbarátok15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20
Strand 33 21.30 Kirendeltség 23.15 Éjszakai híradó 23.40 NCIS

JOJ
7.00 Bírósági akták 7.45 Panelházi történetek 2010, 25-26. 9.50 A
nagy házalakítás 10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.10 Dr.
Csont II., 21/17. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők VII., 24. 15.00 Ha-
waii Five-0 16.00 Hivatásosok17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20
Szélsőséges esetek. Strerilizálás 21.30 Hawaii Five-022.30 Dr. Csont
23.30 Webmaster

6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Lovastúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 2012 11.00 KorTárs 11.30 Most a Buday! 12.01
Hírek 12.05 Kamera Korrektúra 2012 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca.
Forma–1- magazin 13.40 Forma–1, Német Nagydij 15.20 A Kame-
run-hegy árnyéka 16.20 Doc Martin II., 10/1. 17.10 Micsoda éjszaka
Magy. filmvigjáték 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 DTK Arcok. Nagy szinészek
21.10 Sherlock. Ang. Krimisor., 3/2. 22.45 A Bécsi filharmonikus Ze-
nekar nyári hangversenye

6.00 Rajzfilmsorozatok 8.30 Hajrá, Becky!, 13. 9.50 P@dtársat kere-
sünk, 9/6. 9.50 Hogy volt!? – válogatás az MTV archívumából 12.02
Alfonzó szenvedélyei 12.40 Reumavalcer Magy. tévéjáték 13.20 A
közöttünk járó Buddha 14.00 Magyarország története 14.15 Magyar
népmesék 15.50 Az aranyrózsa barlangja IV. 2/2. 15.55 A zöld to-
rony Magy. tévéfilm 17.30 Öveges 33, 20/9. 17.45 Mi csoda I., 26/16.
18.10 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai, 26/10. 18.35 Marilyn
Monroe legendája. Am. dok.film 19.30 Híradó 20.10 Doc Martin II.,
10/1. 20.55 Forma–1-magazin 21.25 Forma–1. Német Nagydíj, idő-
mérő edzés 22.55 Munkaügyek – IrReality Show, 23–24.

7.25 Méhes György: A peleskei nótárius Magyar tévéfilm 8.45 Duna
anzix 9.05 Daktari 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Új
nemzedék 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Száműzött magyar
irodalom Gyóni Géza 12.45 Vannak vidékek 13.15 Heuréka! Megtalál-
tam! - válogatás 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10 Talpalatnyi zöld
14.40 Pannon expressz 15.10 Táncvarázs. 16.05 A nagy Waldo Pep-
per 18.00 Híradó 18.35 Hogy volt?! Alfonzó 19.30 Születésnap – Cseh
Tamás emlékest 21.15 Kultikon 22.05 Dunasport 22.15 Chromofobia

6.25 TV2-matiné 9.30 EZO.TV 10.00 Babavilág 11.25 9 hónap (ism.)
10.50 Propaganda 11.50 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai 12.50
Duval és Moretti 13.50 Sheena, a dzsungel királynője 14.50 Bűbájos
boszorkák15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas-kabaré 17.55 Activity
18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 Evolúció 21.30 Cloverfield
23.00 Luxusdoki, 8.

7.00 Kölyökklub 10.05 A dinoszauruszok királya. 10.30 Asztro-show
11.25 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.35 Jópofa kofa13.05 Édes
drága titkaink14.10 Chuck 15.15 Agymenők 16.20 Átkozott boszor-
kák. Am.-ausztrál vigjáték 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A
gyűrű átka 23.20 Slither – Féltél már nevetve?

STORY TV
9.20 Kojak 11.55 San Francisco utcáin 13.00 Túrakommandó 13.45
McLeod lányai I., 22. 14.45 Álomhotel – Bali 16.45 Rex felügyelő.
17.45 Lassie 18.10 David Copperfield 22.00 Az órák. Am. filmdráma

15.30 Rabló–pandúr. Ol. akcióvígjáték 17.30 Esernyőtrükk. Fr. vígjáték
19.15 Őfelsége Ralph király. Am. vígjáték 21.00 Jól áll neki a halál. Am.
vígjáték 22.55 Bérgyilkos a szomszédom. Am. akcióvígjáték

VIASAT
7.50 Elvált Gary 8.40 Zsírégetők 10.25 Columbo: A szuperintelligens
gyilkos csődje 11.50 Don Camillo Monsignore, de nem túlságosan
14.10 Légy résen! 16.05 Lucky Luke: Április bolondja.17.10 Szépség és
a szörnyeteg Am. filmdráma 19.00 Kedves John! Am. filmdráma
21.00 Sárkányosztag 23.15 Egy szőkénél jobb a kettő.

STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok 8.05 Fidlibum meséi 8.30 Nyomozzunk együtt!
9.15 Az elveszett melódia 9.40 A Danubia katasztrófája. Szlov. kaland-
film 10.50 A magas sziklán 11.45 Erzsébet udvar 13.05 Irány a kert!
13.35 Stílusmagazin 14.25 Heidi 16.10 Napóleon 18.00 Mosolyogni!
Maroš Kramár műsora 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
19.40 Időjárás 19.45 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.10 Gyerek a kon-
ténerből. 22.45 Sporthírek 22.55 Jimmy a szivárvány nyomában.

STV :2
9.00 Bolygónk 9.50 Szemet szemért. 11.05 Utak 11.30 Tizenkettő

után öt perccel 12.35 Szóló a Cantus firmusnak 13.30 Mozdulj! Tu-
risztika 14.10 Tour de France. Kerékpáros körverseny, élő 17.45 Far-
mergazdaságok 18.05 Úton 18.30 Mese 18.50 Talkshow gyerekeknek
19.00 Híradó 19.50 Az állatok gondolkodása 20.40 Őrangyalok. 21.15
A hazáért harcoltak 23.50 Promülle.

MARKÍZA
8.35 Nagypályás kiskutyák 10.00 Jóbarátok10.25 Két pasi meg egy
kicsi 10.50 KicsiKém – Szőr Austin Powers 2. 12.35 A Maszk fia. 14.20
Én, a kém 16.05 Hírek 16.10 Wasabi – Mar, mint a mustár. k 17.55 Né-
gyesben keresztül- kasul Szlovákián 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 22.20 Négyesben keresztül- kasul
Szlovákián 23.25 John Rambo IV.

JOJ
6.20 Rajzfilmsorozatok 8.50 Ég velünk. 10.40 Kutyil Kft. 11.30 A Nílus
gyöngye 13.50 Rocksuli. 16.00 Csak séta a parkban. k 18.00 Hétvé-
giház-tulajdonosok 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Esti mesék 22.30 A rejtelmes sziget

6.55 Balatoni nyár 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Ta-
núságtevők 10.05 Semmi szenvedés Pilinszky 10.15 A Biblia a magyar
képzőművészetben 10.30 Református magazin 10.55 Baptista ifjú-
sági műsor 11.05 Az evangélikus egyház szeretetszolgálata 11.30 Az
utódok reménysége 12.01 Hírek 12.05 A frajna Magy. útifilm 12.30
TeleSport 13.00 Út Londonba... 13.30 Forma–1. Német Nagydíj, a
futam 16.25 Doc Martin 17.15 Gorillák a ködben 19.30 Híradó, sport-
hírek 20.05 Időjárás20.15 Büszkeség és balítélet. 22.20 Sherlock

6.00 Rajzfilmsorozatok 8.45 Az aranyrózsa barlangja 10.25 Öveges
33, 20/9. 10.40 Kerékpártúra 11.05 Horvátország nemzeti parkjai
12.15 Katolikus krónika 12.40 Tanúságtevők 13.05 Semmi szenvedés
Pilinszky 13.20 A Biblia a magyar képzőművészetben 13.30 Reformá-
tus magazin 13.55 Baptista ifjúsági műsor 14.05 Az evangélikus egy-
ház szeretetszolgálata 14.30 Az utódok reménysége 15.00
Kosztolányi Dezső 16.10 Édes Anna 17.50 Elfelejtett tájak 18.10 A kis
Amadeus 18.35 4 összeesküvő és 1 temetés I., 10/10. 19.30 Híradó,
sport 20.00 WTCC Túraautó világbajnokság 21.15 Doc Martin 22.05
Forma–1. Német Nagydíj, a futam

6.30 Hullámzó vőlegény 8.00 Hol volt, hol nem volt 8.15 Subak - A bol-
dogság három oka 9.10 ...És még egymillió lépés, 18/5. 10.00 Élő egy-
ház 10.30 Református istentisztelet 12.00 Híradó 12.15 Nyelvőrző
12.45 Akadálytalanul 13.15 Csellengők 13.40 Határtalanul 14.10 Sze-
relmes földrajz 14.50 Hazajáró 15.25 Hungária Kávéház 16.20 Kö-
szönöm, hogy elgázolt! Magy. film 18.00 Híradó, sport 18.35 Önök
kérték 19.35 Az ördög és a tíz parancsolat 21.30 Dunasport 21.50 A
halott királyné 23.35 Ezzel a két kézzel, a két kezemmel. Ism.terj. film

6.15 Egzotikus Ázsia, 4. 6.45 TV2-matiné 10.10 Nagy vagy, Balaton!
10.40 EgészségMánia 11.10 EZO.TV 11.40 Kalandjárat (ism.) 12.10 Bor-
kultusz 12.40 Stahl konyhája 13.10 Több mint TestŐr 13.40 A kivá-
lasztott – Az amerikailátnok Am. sorozat, 28. 14.40 Monk – Flúgos
nyomozó IV., 57. 15.40 Bűbájos boszorkák V., 132. 16.40 Evolúció. Am.
sci-fi vigjáték (ism.) 18.30 Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Pók-
ember 3. Am. kalandfilm 22.50 Megint 48 óra Am. akcióvigjáték

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Dáridó Lajcsival 12.40 A gyűrű átka Ném.-ang. kaland- film, 2/1-
2. 16.35 Sokk a jóból Am.–ném. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11, XIII., 10. 20.00 Harry Potter és az azkabani fogoly Am. kalandfilm
22.40 88 perc. Am.-ném. thriller

STORY TV
7.55 Dallas. Am. filmsorozat, 7–8–9–10. 13.00 Autogram 13.45
McLeod lányai II. Ausztrál filmsorozat, 1. 14.45 Álomhajó – Mexikó.
Ném. kalandfilm 16.45 Rex felügyelő. Ném. krimisorozat, 55. 17.45
Lassie. Kand.–am. sor., 52. 18.10 Távol Afrikától. Am. filmdráma 21.10
Az órák. Am. filmdráma 23.30 Majdnem szűz. Magy. filmdráma

13.45 Michael. Am. vígjáték 15.45 Őfelsége Ralph király. Am. vígjáték
17.30 Jól áll neki a halál. Am. vígjáték 19.25 Addig jár a korsó a kútra.
Fr. vígjáték 21.00 Szabadlábon Velencében. Fr.–ol. akcióvígjáték

VIASAT
7.10 Columbo: Kapj el, ha tudsz! Am. krimi 8.30 Véznák kontra dagik II.,
18. 9.25 Anya csak egy van! 9.55 A szerelem nyilasa Am. sorozat, 2.
10.40 Szex és New York light IV., 63-64 11.45 A nagy házalakítás III.
Am. sor., 98–99. 13.30 A rock and roll ördöge. Am. film 15.30 Szép-
ség és a szörnyeteg Am. filmdráma 17.20 Nászok ásza Am. vígjáték
19.10 ÁlomÉpítők, 1.. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 221. 20.55 A
célszemély I. Am. sorozat, 8. 21.50 Jimmy Hollywood Am. vígjáték

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozsatok 8.45 Nyomozzunk együtt! 9.30 Az elveszett
melódia. Mesesor., 7/6. 9.55 Ushuaia V. – Indonézia/ Fülöp-szigetek.
Fr. sor. 10.45 Szlovákia képekben 11.10 A világ képekben 11.40 Štúrék.
Tévésor., 3. 13.00 Forma-1. Német Nagydíj, a futam 16.10 Postaláda
(ism.) 17.15 Mosolyogni! Maroš Kramár műsora 17.45 Irány a kert! 18.15
Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Marco Polo. Am.
kalandfilm, 2/1-2. 23.00 Sporthírek 23.15 Ellenlépés Osztr.-szlov. po-
litikai thriller

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura Népzenei műsor 9.25 Far-
mergazdaságok (ism.) 9.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája Strba
(ism.) 10.00 Ünnepi szentmise 11.45 Nagy évfordulók 12.20 Suszter,
maradj a kaptafánál! Mesejáték 13.50 Egyházi magazin 14.30 Tour de
France Kerékpáros körverseny, élő 17.25 Párbaj. Tévéjáték 18.30 Esti
mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Kulturális kör-
kép 19.55 Dokumentum- fi mklub. Calder, a mozgás szobrásza Fr.
dok.film 20.45 Apáink öröksége Dok.film 21.15 Retrohíradó 21.40 Éj-
szaka az archívumban 22.40 Éjszaka az archívumban – nyári speciál
23.25 Grand Prix Bratislava

MARKÍZA
8.05 Végtelen történet 2. Am.-ném. film 9.40 Pretty Little Liars Am.
sor., 22/14-15. 11.30 Wasabi – Mar, mint a mustár. Fr.–jap. akcióvíg-
játék (ism.) 13.10 Az örökség. Cseh vígjáték (ism.) 15.35 Cáparajzás.
Am. thriller, 2/1–2. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-je-
lentés 20.20 Életre-halálra Am. akcióthriller 23.00 Tango és Cash Am.
akciófilm

JOJ
6.50 Csak séta a parkban 8.20 Rocksuli. Am. vígjáték 10.40 Castle II.,
8–9. 12.25 16 utca. Am.–ném. akcióthriller 14.40 A rejtelmes sziget
Am. sci-fi film, 1–2. 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 Szellemíró. Fr.– ném.–ang. thriller 23.00 Lopakodók
Am. akciófilm

CSütöRtöK, július 19 SZOmBAt, július 21 VASÁRNAP, július 22

Evolúció • 19.35 • tV2
Az arizonai sivatagba egy meteorit
csapódik be. Másnap egy biológus
(David Duchovny) és egy geológus
bukkan fel, akik a mintákat ele-
mezve rájönnek, hogy egy maga-
sabb rendű életformával van dol-
guk.

7.00 Hirek 7.05 Másfélmillió lépé Magyarországon 8.00 Híradó 8.30
Balatoni nyár 10.25 Egy pasi, egy nő, sok lé, meg egy BMW. 12.00 Hír-
adó 12.25Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Kasszasiker 14.15 Capri –
Az álmok szigete.15.10 Balatoni nyár 16.30 A korona hercege 17.45
Másfélmillió lépés Magyarországon18.40 Everwood 19.30 Híradó
20.00 Sport 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10
Borvacsora 22.10 King. Kanad. Sor., 2. 22.55 Michael Bolton koncertje

7.35 Tesz-vesz 8.00 P@dtársat keresünk 9.00 Rajzfilmsorozatok 10.20
Hajrá, Becky! 10.40 Szép otthonok, remek házak 11.05 Az én Buda-
pestem 11.30 Hal a vízben 12.01 Hírek 12.25 Hogy volt!? Kállai Ferenc
14.30 Halász doktor Magy. tévéjáték 15.10 Rockpódium Bonanza Ban-
zai koncertje 15.55 MacGyver 16.45 Merülj, Olly merülj! 17.10 Sarah
Jane kalandjai 17.40 Hajrá, Becky! 18.05 A kis Amadeus 18.30 Capri
19.30 Híradó 20.10 Már egyszer tetszett 21.05 A korona hercege 21.15
Motorsport-magazin 22.40 Pecatúra 23.05 A spirál. Jap. horror

8.30 Híradó 8.35 Sírjaik hol domborulnak (ism.) 9.00 Magyarország
tájegységei 9.25 Életképek 10.00 Család-barát válogatás 11.00 Csel-
lengők 11.30 Térkép - válogatás 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték. Turulmadár – A szárnyaló lélek
15.35 Székely kapu 16.00 Magyar elsők 16.20 Ízőrzők. Dunavecse
16.50 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek, 12. 18.00 Híradó, sport
18.35 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás ínyenceknek 19.35
Sophie szerint a világ. Nápoly 20.05 Ménes élet 21.00 Hírek 21.10 A
névtelen vár 22.15 Koncertek az A38 Hajón. Quimby

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 A láthatatlan ember 14.25 Marina 15.25 Csoda Man-
hattanban, 96. 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Waterworld - Vizivilág
23.35 Aktív

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.10 Séta a múltba
16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz 20.05 Szikla-
öklű szerzetes 21.05 CSI: Miami helyszínelők 22.05 Gyilkos elmék 23.15
Helyszíni szemle II.

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 160. 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 Poirotnovellák 21.00 Született felesé-
gek 23.00 Doktor Addison

15.30 Jackie Chan: Tűzsziget 17.10 Vadászpilóták 19.05 Ellenséges
terület 2. 21.00 Bosszú az Eiger csúcsán. 23.25 Időcsapdában.

VIASAT
8.10 A nagy házalakítás 9.00 Gyilkos sorok 9.55 Doktor House 10.50
Columbo: Kapj el, ha tudsz! 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice
15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabályai
19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Halott gengszterek 22.55
Star Trek 6.

STV :1
7.30 Híradó 8.10 80 nap alatt a Föld körül 8.40 Szafari. 9.10 A rejtel-
mes sziget 9.35 Szerencsekereskedők 10.05 A hegyi doktor 10.55
Az olasz konyha 11.35 Viharos szerelem 12.25 Ilyenek voltunk 13.30
Vad angyal 14.15 Megperzselt szívek15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek
16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk Német
sorozat 18.25 Az olasz konyha 19.00 Híradó 20.10 Poplegendák 22.15
Hírek 22.30 Sporthíradó 22.35 Tetthely. Ném. krimi

STV :2
8.35 Édenkertek II. 9.00 Volt egyszer egy kert 9.10 Most már nem
játszunk. 10.05 Fenomán Junior 10.50 A hét csodám 11.20 Élő kör-
kép 12.05 Folklórműsor 12.40 Michelangelo Buonarrotti utolsó íté-
lete. Tévéjáték 14.10 Tour de France 16.55 Krásna Ves 17.25 A világ
kőolaj nélkül. Dok.film 17.40 Volt egy macskánk 18.00 Hétvége 18.30
Mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája. Strba 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.45 Időjárás 20.00 Bolygónk 20.55 Família
21.30 A vádlott 23.00 Grand Prix Bratislava. Nemzetek Kupája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Két pasi meg egy kicsi 9.05 Cobra 11 11.00
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 Az örökség Cseh vígjáték 23.00 Én, a kém

JOJ
7.00 Bírósági akták 7.45 Panelházi történetek 2010 9.50 A nagy ház-
alakítás 10.50 Szélsőséges esetek. Fekete szemek 12.00 Híradó 13.10
Dr. Csont II. Am. sor., 21/18. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők VIII.
15.00 Hawaii Five-0 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Ég velünk Am. vígjáték 23.00 Hűtlenül a tied Kanad. víg-
játék

PÉNtEK, július 20

Séta a múltba 14.20 Rtl KlUB
Landon a menő arcok életét éli egy kö-
zépiskolában. Egy rosszul elsült tréfa után
Landont büntetésként közösségi feladatok
elvégzésére ítélik. Így ismeri meg Jamie-
t, a helyi baptista lelkész lányát.

Tracy (Reese Witherspoon) a legoko-
sabb diák, s az egyetlen, akinek ta-
nárral van viszonya. Másik tanára a
felesége legjobb barátnőjével talál-
kozgat. Jönnek a választások. Vajon ki
nyeri meg idén?

Gimiboszi • 21.05 •tV2

Rekord fesztiválozó
látogatott el Velencére

86 ezer látogatóval minden eddigi rekordot megdöntött a Ve-
lencén tartott EFOTT. Több mint 300 előadó lépett színpadra,
köztük a Quimby, DubFX és a 30Y vonzotta a legtöbb nézőt. Ők
végeztek az EFOTT képzeletbeli dobogóján, ha rangsorolni sze-
retnénk, mennyien voltak egy-egy koncerten. A vihat a hőség és
a kicsi gyaloglás ellenére viszont a koncerteken óriási volt a han-
gulat, a parti sátorban folyamatos pörgés volt már kora estétől,
és a színpadok előtt is rendre hatalmas tömeg gyűlt össze és lát-
hatóan mindenki jól érezte magát, feledve a problémákat.

Viharos siker Zamárdiban
Ákost a Balaton Soundon kénytelen volt a 20 percében fél-

beszakítani, a szervezők gyakorlatilag leparancsolták az élet-
veszélyessé vált színpadról. A dühöngő szél és a szakadó eső
ellenére a közönség és a zenekar is kitartott, de nem mehetett
tovább az egyébként remek hangulatú buli. A színpadról minden
műszakot leszereltek - érintésvédelmi okokból. A zenekarnak
esélye sem volt, hogy folytassa a koncertet. A szervezők Ákos
augusztus 7-i szigetes koncertjére biztosítanak belépést azok-
nak, akik a félbeszakadt soundos koncert napján este fél 10 előtt
érkeztek a koncertre és a Heineken Balaton Sound ideje alatt a
helyszínen vagy július 20-ig Budapesten, a Nyugati téri jegy-
árusító helyen bemutatják a soundos Ákos koncertre érvényes
látogatói karszalagjukat. Bővebb felvilágosítás a info@balaton-
sound.hu címen kérhető.

Penelope Cruz terhes
Gyereket vár Penelope Cruz – írja a FemaleFirst. A színésznőnek

és férjének, Javier Bardemnek már van egy tizenhét hónapos fia, Le-
onardo. Cruz állítólag a harmadik hónapban jár, amit hivatalosan
egyelőre nem erősített meg. A színésznő a közelmúltban úgy nyilat-
kozott, imád otthon lenni, és kisfiával foglalkozni. „Háziasszony va-
gyok, ami gyönyörű, a legjobb dolog a világon. Tudok főzni, és fontos
számomra, hogy minden nap friss étel kerüljön az asztalra." Azt is ki-
fejtette, sokkal kevesebbet aggodalmaskodik, amióta megszülte első
gyerekét, mert nincs ideje hülyeségekkel foglalkozni.

Mc Hawer lelépett a zárt osztályról
Mc Hawer önként távozott arról a budapesti ideg-és elmeosz-

tályról, ahová nemrég szintén önszántából vonult be. Elmon-
dása szerint betegtársai meglopták és belekötöttek, ezért ment
haza. Otthon viszont rosszul lett, úgyhogy elment az ügyeletre,
ahol gyógyszereket és pszichiátriai konzultációt is kapott. „A fiam
velem van, figyel rám, a gyógyszereket pedig magamtól beve-
szem, mert én akarok leszokni az alkoholról. Szerintem sikerülni
fog, kezd étvágyam lenni, kívánom a gyümölcsöt. - fejtette ki a
mulatós műfajban tevékeny előadó.

Rettenetesen néz ki Ingrid Bergman
agyonplasztikázott lánya

A sok plasztikai beavatkozás egészen furcsa, új külsőt adott az egy-
koron csodaszép Isabella Rossellininek. A hetvenestől a kilencvenes
évek végéig nem nagyon lehetett olyan férfit találni, aki nemet mon-
dott volna egy kóbor estére Isabella Rossellinivel. Ám a fantasztikus
külsejének ma már nyoma sincs. A hatvan esztendős színésznő
ugyanis megszállottja lett a plasztikai sebészetnek. Ami viszont nem
konzerválta szépségét, hanem eltorzította, és egy egészen bizarr új
arcot eredményezett. Isabella jelenleg úgy néz ki, mint aki felvett egy
finomabb vonásokkal rendelkező férfiról mintázott maszkot. Pedig
anyja, Ingrid Bergman személyében ott volt előtte a példa, hogy mi-
ként tud egy gyönyörű nő méltóságteljesen és szépen megöregedni.
Isabella pedig pont olyan szép lehetett volna hajlott korára, mint a
mama, hiszen fiatalon is a szakasztott hasonmása volt.
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Kisorsolták a 2012/2013-as idény területi bajnokságait
SPORT

A vitában, amely szokásosan na-
gyon rövid volt, az izsai csapat kép-
viselője javasolta visszatérni a játék-
vezetők és ellenőrök mérkőzés utáni
kifizetéséhez, mivel elmondása sze-
rint, a tavalyi idényben 700 euróval fi-
zettek többet a közösbe az azt meg-
előző idénynél, ami nagyon megter-
helte a klub kasszáját, ezt a javasla-
tot a sporttechnikai bizottság elnöke
kategorikusan visszautasította.
Olyan javaslat is elhangzott, misze-
rint a kevésbé kiemelt mérkőzésekre
csak egy asszisztenst kellene kül-
deni, ami lényeges megtakarítást je-
lentene a kluboknak. Az előkészítők
bajnokságában is a játékvezetés kér-
dése dominált, egyes javaslatok sze-
rint, helyi sportvezetőknek kellene
ezeket a mérkőzéseket vezetniük,
úgyszintén a takarékoskodás jegy-
ében. „Ezt azért sem tehetjük meg,
mivel az előző idényben gyakorta
hetekig vártunk a mérkőzések jegy-
zőkönyveire, amelyeket a szakveze-
tők nem juttattak el a szövetségre.
Megígérem, hogy hazai, vagy na-
gyon közeli játékvezetők lesznek ki-
küldve ezekre a mérkőzésekre” -
mondta el válaszában a bizottsági
elnök. Tény, hogy néha a klubok ma-
guk is felelőtlenül növelték a költsé-
geket az előző idényben. A tavalyi
idényben, például együtt sorsolták ki
a diákok és ifjúságiak bajnokságait,
éppen a költségek csökkentése mi-
att, ám több klub menet közben
megváltoztatta az egyes mérkőzé-
sek időpontjait, így nem egy eset-
ben, a diákok szombaton, az ifjúsá-
giak pedig vasárnap utaztak külön-
külön ugyanazon ellenfél pályájára.

A szövetség képviselői felhívták a
klubok figyelmét, hogy a Szlovák
Labdarúgó Szövetség képviselője
szerdán, július 11-én 18 órai kezdet-
tel a keszegfalvai kultúrközpontban

tart előadást az elektronikus átiga-
zolásról, amely ebben az idényben
már kötelező lesz valamennyi klub
részére. Kérik a klubokat, hogy saját
érdekükben vegyenek részt ezen az
előadáson, elkerülendő a későbbi
problémákat az átigazolásoknál.

Amire felfigyeltünk az ülés folya-
mán, hogy azok a klubvezetők, akik
az egész idényben csak negatívu-
mokról beszéltek a bajnokságok
kapcsán, meg sem szólaltak ezen
az összejövetelen. Nem tudunk
másra, mint két lehetőségre gon-
dolni. Vagy nem voltak problémák,
csak első felindultságukban „nyilat-
kozgattak” ilyen-olyan sérelmekről,
vagy igenis voltak, csak éppen nem
bánják, ha azok szőnyeg alá vannak
söpörve. Így vagy úgy, a klubok háza
táján is el kellene jobban gondol-
kodni, amikor a TLSZ-t teszik ki tá-
madásuk célpontjául.

Területi Bajnokság - Felnőttek
Résztvevő csapatok:

1. Šrobárová
2. Izsa
3. Perbete
4. Búcs
5. Gúta „B“
6. Tany
7. Lakszakállas
8. Keszegfalva
9. FK Activ
10. Bátorkeszi
11. Ekel
12. Dulovce
13. Pat
14. Dunamocs
15. Madar
16. Hetény
(a sorszámok megegyeznek a sor-

solási számokkal)
A bajnokság őszi idénye 2012. au-

gusztus 12-én veszi kezdetét, a ta-

vaszi idény 2013. március 10-én raj-
tol.

Az első forduló párosítása:
Šrobárová – Hetény
Izsa – Madar
Perbete – Dunamocs
Búcs – Pat
Gúta „B” - Dulovce
Tany – Ekel
Lakszakállas – Bátorkeszi
Keszegfalva – FK Activ
Az FK Activ hazai pályán, tehát a

Komáromi Városi Stadionban fogja
játszani mérkőzéseit.

Területi Bajnokság –
II. osztály – Felnőttek

1. Nagysziget
2. Csicsó
3. Nagykeszi
4. Dunaradvány
5. Bogyarét
6. SZABAD SZÁM
7. Bogya/Gellér
8. Marcelháza „B”
9. Martos
10. Ifjúságfalva
11. Őrsújfalu
12. Vágfüzes/Kava
13. Nemesócsa
14. Megyercs
(a sorszámok megegyeznek a sor-

solási számokkal)
A bajnokság őszi idénye 2012. au-

gusztus 12-én veszi kezdetét, a ta-
vaszi idény 2013. március 10-én raj-
tol.

Az első forduló párosítása:
Nagysziget – Megyercs
Csicsó – Nemesócsa
Nagykeszi – Vágfüzes/Kava
Dunaradvány – Őrsújfalu
Bogyarét – Ifjúságfalva
Bogya/Gellér – Marcelháza „B”
Martos – szabadnapos lesz

Területi Bajnokság – Ifjúságiak

1. Őrsújfalu
2. Madar
3. FK Activ
4. Hetény
5. Dulovce
6. Perbete

(a sorszámok megegyeznek a sor-
solási számokkal)

A négyfordulós bajnokság tavaszi
idénye 2012. augusztus 26-án rajtol.

Az első forduló párosítása:
Őrsújfalu – Perbete
Madar – Dulovce
FK Activ – Hetény
Az FK Activ csapata Keszegfalván

fogja játszani mérkőzéseit.

Területi Bajnokság – Diákok
A háromfordulós bajnokságba

9 csapat nevezett be:
Lakszakállas, Ógyalla, Nemesó-

csa, Ímely, Keszegfalva, Madar, Csi-
csó, Bátorkeszi és Csallóközara-
nyos.

A bajnokság 2012. augusztus 26-
án kezdődik, a tavaszi idény 2013.
március 10-én veszi kezdetét. A csa-
patok ősszel 10, míg tavasszal 14
mérkőzést játszanak.

Területi Bajnokság
– Előkészítők

„A” csoport:
Dunamocs
Marcelháza
Búcs
Perbete
Madar
Izsa

„B” csoport:
Gúta
Lakszakállas
Tany
Naszvad
Ímely
Ekel
A bajnokság 2012. augusztus 26-

án rajtol, majd 2013. március 10-én a
tavaszi idénnyel folytatódik Vala-
mennyi mérkőzést szombati napo-
kon, 10 órai kezdettel játszanak majd
le a csapatok.

Lapunk július 30-i számában a
szurkolók immár hagyományosan
megtalálják régiónk valamennyi
csapatának sorsolását, Régióbaj-
nokságtól a területi kettőig, fel-
nőttektől az előkészítőig.

Múlt pénteken, a Területi Labdarúgó Szövetség székházában kisor-
solták a szövetség által irányított bajnokságokat a 2012/2013-as

idényre. Nagy Ferenc, a TLSZ elnöke nyitotta meg a klubvezetők talál-
kozóját, rövid értékelésében tájékoztatta a résztvevőket régiónk csa-
patainak magasabb bajnokságokba való besorolásról, illetve az azok-
ból kieső, vagy éppen visszalépő csapatok kilétéről, majd átadta a szót
Kovačic Tibornak, a sporttechnikai bizottság elnökének. A bizottsági
elnök néhány mondattal „kiértékelte” az előző idényt, amelyet kiéle-
zettnek és izgalmasnak talált mindkét felnőtt osztályban. Szó sem
esett botrányokról, a játékvezetés színvonaláról, bundáról és a máso-
dik osztályban megismételt mérkőzésről, esetleg a klubok egyéb hiá-
nyosságairól(!?)

MITRoPA CUP 2012
2012. július 21-én, szombaton.

13.30 órakor: KFC – Celldömölki VSE (HUN) - Kmáromban

13.30 órakor: Győrszemerei KSK (HUN) – SV Oberwart (AUT) – Ekelen

16.30 órakor: III. helyért – Ekelen

18.00 órakor: Döntő – Komáromban



SSPPOORRTT  2012. július 16.2 3

Negyvenedik alkalommal rendezték meg a
„Nyitranováki Ötszázas” elnevezésű ver-

senyt, amely több számban és kategóriában
egyben országos bajnokság is volt. Mint
ahogy azt már megszokhattuk, a Komáromi
Kajak – Kenu Klub ismét bizonyította, hogy ki-
váló versenyzőkkel, edzőkkel, és szép jövő
elé néző tehetségekkel, de a gazdag múltat fel-
idézendő, remek veteránokkal is rendelkezik.

Amely versenyszámban komáromi kajakos és
kenus rajthoz evezett, ott szinte biztos volt az
érem, egyedül annak színe volt kérdéses. Persze,
a legcsillogóbb éremből is kijutott bőven a komá-
romi fiúknak-lányoknak, voltak olyanok, akiknek
több is. 

Eredmények: 
2000 m
K2 –11-12 éves fiúk: 3. Marko Ujvári – Pavol

Náhlik 10. Karika Benedek – Szépe Filip 11. Sa-
muel Živický – Rigó Kevi 12. Tanka Tamás – Pe-
csuk Krisztián

K1 – 12 éves lányok: 7. Csicsó Virág 8. Németh
Nóra

K1 – 11 éves lányok: 5. Eva Hunková 8. Joze-
fína Brandtová

C2 – 11-12 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid – Zilizi
Richárd 2. Fekete Ádám – Peter Christopher Lé-
rant

K1 – 10 éves fiúk: 1. Szépe Samuel 3. Erik
Brandt 14. Viszlai Tamás

K1 – 9 éves fiúk: 1. Karika Áron 
K2 – 11-12 éves lányok: 4. Gőcze Andrea –

Eva Hunková 7. Csicsó Virág – Németh Nóra
K1 – 12 éves fiúk: 7. Szépe Filip 14. Samuel Ži-

vický 17. Tanka Tamás
K1 – 11 éves fiúk: 3. Pavol Náhlik 5. Marko Uj-

vári 9. Karika Benedek 10. Kevin Konečný 13.
Rigó Kevin

K1 – 10 éves fiúk: 1. Szépe Samuel 3. Erik
Brandt 8. Viszlai Tamás

K1 – 9 éves fiúk: 3. Karika Áron
K1 – 9 éves lányok: 4. Silvia Brandtová
C1 – 12 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid 2. Zilizi Ri-

chárd 4. Fekete Ádám
C1 – 11 éves fiúk: 1. Peter Christopher Lérant

500 m
K2 – 13-14 éves fiúk: 3. Obert Ákos – Keszan

Viktor 
K1 – 13 éves lányok: 1. Lisa-Mária Gamsjäger

2. Mariana Petrušová 6. Szabó Réka 
K1 – 14 éves lányok: 5. Alexandra Krkošková 
C1 – 13 éves fiúk: 4. Banai Tóth István 9.

Csontos István 
C1 – 14 éves fiúk: 2. Kara Mátyás 5. Vörös

Csanád 6. Mikeš Gábor
K1 – 13 éves fiúk: 1. Obert Ákos 8. František

Brandt 
K1 – 14 éves fiúk: 7. Keszan Viktor 
K4 – 13-14 éves lányok: 2. Lisa-Mária Gams-

jäger – Mariana Petrušová – Szabó Réka – Ale-
xandra Krkošková 

C2 – 13-14 éves fiúk: 3. Samuel Daniel Sýkora
– Vörös Csanád 4. Mikeš Gábor – Csontos István 

K4 – 13-14 éves fiúk: 3. Obert Ákos – Keszan
Viktor – František Brandt – Németh Dávid 

K2 – 13-14 éves lányok: 1. Lisa Mária Gams-

jäger – Maraian Petrušová – Szabó Réka – Ale-
xandra Krkošková

200 m
K2 – 13-14 éves fiúk: 3. Obert Ákos – Keszan

Viktor
K1 – 14 éves lányok: 3. Alexandra Krkošková
C1 – 13 éves fiúk: 5. Banai Tóth István 8.

Csontos István
C1 – 14 éves fiúk: 3. Kara Mátyás 5. Vörös

Csanád 6. Mikeš Gábor 
K1 – 13 éves fiúk: 1. Obert Ákos 8. František

Brandt 
K1 – 14 éves fiúk: 3. Keszan Viktor  
K2 – 13-14 éves lányok: 1. Lisa Mária Gams-

jäger – Mariana Petrušová 5. Szabó Réka – Ale-
xandra Krkošková 

C2 – 13-14 éves fiúk: 3. Kara Mátyás – Banai
Tóth István 4. Mikeš Gábor – Csontos István 

500 m - veteránok
K2 – veterán férfiak: 1. Broczky László – Ódor

László 2. Marek Ďurčo – Tibor Bukovský 3. Dallos
József – Szabó Tibor

C1 – veterán férfiak III.: 1. Ján Berta (csodá-
latos teljesítmény a 71 éves komáromi verseny-
zőtől)

K1 – veterán nők: 2. Katka Ujváriová 
K1 – veterán férfiak I.: 1. Broczky László 2.

Marek Ďurčo 3. Tibor Bukovský
K1 – veterán férfiak II.: 1. Dallos József 3.

Szabó Tibor 
K2 – veterán nők: 2. Katka Ujváriová – Jana

Bobková
200 m – veteránok
K2 – veterán férfiak: 1. Broczky László – Ódor

László 2. Marek Ďurčo – Tibor Bukovský 3. Dallos
József – Szabó Tibor 

C1 – veterán férfiak I.: 3. Juraj Hamran 
C1 – veterán férfiak III.: 1. Ján Berta
K1 – veterán nők: 2. Katka Ujváriová
K1 – veterán férfiak I.: 1. Broczky László 2.

Marek Ďurčo 3. Tibor Bukovský 4. Ódor László 
K1 – veterán férfiak II.: 1. Dallos József 3.

Szabó Tibor
K2 – veterán nők: 2. Katka Ujváriová – Jana

Zatlkajová Iveta Petrušová

Örömteli hír kapott szárnyra régiónk labdarúgásával kapcsolatosan.
A hetényi illetőségű, 23 éves Marek Szabó, ez év július 12-től a

Corgoň Ligás FC Nitra játékosa lett. Azonnal a hír nyomába eredtünk,
és megkerestük úgy Marekot, valamint a Hetény FC elnökét, Svarba
Ferencet.

Marek Szabó: „A hír igaz, valóban a nyitrai csapat játékosa vagyok. Ér-
dekesen alakult eddigi pályafutásom, de talán most kezd beérni eddigi
munkám gyümölcse. Hatévesen kezdtem focizni az ógyallai kölyökcsa-
patban, majd a diákcsapaton át a serdülőbe vezetett az utam. Mivel Po-
zsonyban látogattam a középiskolát, az Inter ificsapatához kerültem, amely
az I. ligában játszott. A csapatba hamar beküzdöttem magamat, így állandó
kezdő voltam, egészen 19 éves koromig. Ekkor nagy törés állt be az Inter
életében, ezzel együtt az enyémben is. Az Inter mint olyan megszűnt lé-
tezni, és a csapatot Senicára irányították át, ahol viszont a szakvezetés
nem tartott igényt játékomra. Ekkor úgy döntöttem, kipróbálom külföldön,
és kértem kölcsönadásomat egy idény erejéig a Hannich Péter edző ve-
zette Mosonmagyaróvárhoz, amely a harmadik vonalban játszott. Ott csa-
tárként szerepeltem, és az egy ott töltött idényben a csapat második leg-
sikeresebb góllövője voltam.  2008-ban az Érsekújvár keresett meg, ott egy
évig fociztam, majd 2009-től a Somorja játékosa voltam, amelyet Pinte At-
tila irányított. Az itt mutatott játékomat látva, a losonci LAFC keresett meg,
ahol aztán 2012. június végéig minden mérkőzésen pályára léptem. Ami-
kor lejárt a szerződésem, anyaegyesületem, az FK Senica továbbra sem
tartott igényt játékomra, és akkor Ladislav Jurkemik, az FC Nitra vezető-
edzője keresett meg engem és régi-új klubomat a Hetényi FC-t. Szinte per-
cek alatt megállapodás született, így a legmagasabb osztályban folytat-
hatom pályafutásomat” – mondta el lapunknak a rokonszenves hetényi fiú.  

Svarba Ferenc, a Hetény FC elnöke: „Marek egy nagyon tehetséges fo-
cista, akinek egy percet nem szabad játszania alacsonyabb bajnokságok-
ban. Mi, mint egykori klubja, visszavásároltuk játékjogát a Senicától, bár az
meg sem fordult a fejünkben, hogy a Területi Bajnokságban kellene ját-
szania. Amikor megkeresett az FC Nitra vezetőedzője Ladislav Jurkemik,
egy pillanatig nem volt kérdéses a megállapodás. Nagyon büszkék vagyunk,
hogy a mi kis klubunkból egy ilyen nagy tehetség indulhat útjára a legma-
gasabb bajnokságban. Mi sem természetesebb, valamennyien szurkolunk
Mareknak, és nagy odafigyeléssel fogjuk követni pályafutásának további ala-
kulását” – mondta el a hetényi klubelnök.

Nos, sok sikert a Corgoň Ligában Marek, az egész Komáromi régió
büszke rád, és sikeres szereplést kíván!

Tíztagú madari és naszvadi küldöttség képviselte Szlovákiát Za-
dar Város Nagydíján, amelyen hét ország 190 versenyzője lépett

szőnyegre. A kétnapos verseny kapcsán, Kohút Milán és Kovács
László madari, valamint Takács László naszvadi edzők elégedett-
ségüket fejezték ki növendékeik szereplésével, hiszen azok a na-
gyon erős mezőnyben négy érmet, valamint négy pontot érő he-
lyezést értek el.

Eredmények:
Ifjabb diákok:
25 kg: 1. Sluka Ádám (Madar)
36 kg: 3. Kajtár Sándor (Madar)
40 kg: 6. Kovács Nikolas  (Madar)

Idősebb diákok:
44 kg: 3. Borka Kevin (Naszvad)
49 kg: 6. Sluka István (Madar)
53 kg: 5. Takács Máté (Naszvad)

Kadettok:
65 kg: 4. Csicsó Zoltán (Madar)
78 kg: 3. Papp Lajos (Madar)

Hetényi fiú a Corgoň Ligában 

Birkózás

Madariak és naszvadiak Zadarban

Régiónk dobogósai és pontszerzői    

Kajak - kenu

Komáromi érmek a „Nyitranováki Ötszázason” 

A 12 éves Koczkás Dávid (a dobogó legfelső fokán), mellette az ezüstérmes Zilizi Richárd, akivel pá-
rosban is aranyért eveztek be a célba 

Lisa-Mária Gamsjäger és Obert Ákos, a 13-14 évesek országos bajnokai



Nagyszerű, sőt mondhatnánk szenzációs hírt kap-
tunk a Nemesócsa/Nagymegyer Asztalitenisz

Klub vezetőitől. A 71 éves Lacko Tibor, a klub még
aktív játékosa, a svédországi Gőteborgban meg-
rendezett szenior világbajnokságon bronzérmet
szerzett a 70-75 évesek kategóriájában, de párosban
is kiválóan teljesített német partnerével, ahol a
végső ötödik helyen végeztek.

Egyéniben cseh, svéd és német ellenfeleket győzött le
3:0 arányban, majd a már kiesési rendszerben folytatódó
versenyen következett egy 3:0 svéd, 3:2 ír, 3:0 litván, 3:0 svéd, és végül 3:2 japán
ellenfelek ellen elért győzelmek. A döntőbejutásért 3:1 arányú vereséget szenvedett
német ellenfelétől, ami bronzérmet jelentett kiváló sportolónknak.

A szenzációs eredmény kapcsán tudni kell, hogy a 34 szlovákiai versenyző kö-
zül egyedül Lacko Tibor szerzett érmet. Az ő kategóriájában egyébként 270 ver-
senyző állt asztalhoz, ami csak növeli a nagy siker értékét.

A nemesócsai/nagymegyeri klub vezetői és sportolói szívből gratulálnak
„Tibi bácsinak”, de a gratulációkhoz csatlakozik szerkesztőségünk is! 
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Asztalitenisz

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Labdarúgás

Eldőlt: Dunamocs a járási elitben 
Sokáig kellett várni, míg a

szokásos nyári labdarúgó
„hókusz-pókuszok” után kide-
rült, ki is lesz Dunamocs ellen-
fele a járási elitbe való bejutá-
sért, illetve bennmaradásért ját-
szott selejtező mérkőzésen.
Nos, végül a vágfüzesiek/kava-
iak kényszerültek megküzdeni
bennmaradásukért, a második
osztály második helyezettjével,
a bajnokságban végig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtó
dunamocsiakkal.  Az ímelyi pá-
lyán lejátszott találkozón a du-
namocsiakhoz volt kegyesebb
a sors, akik drámai mérkőzé-
sen vívták ki a magasabb osz-
tályba való visszatérésüket. 

Vágfüzes/Kava – Duna-
mocs 2:3 (0:2), Varga L. 2 –
Šulák 2 és öngól 

Kerékpározás

A nagy visszatérő, dunamocsi csapat 

Lacko Tibor világbajnoki bronzérmes 

Illusztrációs felvétel

Július első napján, Visegrádon ren-
dezték meg a szinte már kultikus-

nak számító Duna Maratont, amely
Közép-Európa legnagyobb nemzet-
közi MTB maratonija. A hazai ver-
senyzőkön kívül részt vettek szlovák,
lengyel, román, és még több európai
ország versenyzői is. Mivel ez a ver-
seny egyben Magyar országos Baj-
nokság is volt, a rajtnál nem hiányoz-
hattak az elitcsoportba tartozó ver-
senyzők sem. A trópusi melegben
1500 versenyző vágott neki az egyes
távoknak.

A 68 kilométeres távon, amelynek
szintkülönbsége elérte az 1800 métert,
Kurdi István szerepelt remekül, amit a
célban elért ötödik helye is bizonyít. Rö-
vidtávon (32 km), amelynek szintkülönb-
sége 700 méter volt, két komáromi ver-
senyző is rajthoz állt. Kovács Kamill, kor-
csoportjában 12-ik, míg az első marato-
niját teljesítő Miroslav Rusnák korcso-
portjában 88-ik lett. 

Ezek a teljesítmények azért is figye-
lemre méltóak, mivel több, mint száz ver-
senyző a meleg miatt kénytelen volt fel-
adni a versenyt. 

Visegrádi Duna Maraton


