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Hetilapunk több ízben, részletekbe menőkig beszámolt a „Kossuth téri rapszó-
diáról“. Az átadási határidő (július 30) vészesen közeledik, így felkerestük a városi
hivatal szóvivőjét, Králik Róbertet, hogy adjon tájékoztatást arról, mi lesz a Kos-
suth tér sorsa. A szóvivő egy sajtónyilatkozatot bocsátott rendelkezésünkre, ame-
lyet teljes terjedelmében közlünk.

Gúta

Részletek a 3. oldalon

A július végi átadás
nem valószínű

Július 5-én
Galántán a
Vasút utcában
parkoló Merce-
dest egy gútai
férfi gyúlékony
anyaggal leön-
tötte, majd fel-
gyújtotta. A tűz
beborította szinte

az egész motorházat. A gyújtogatóról kiderült, a ká-
rosult rokona. Michal Hanus, a nagyszombati rend-
őrkapitányság szóvivője elmondta, amennyiben az el-
követő bűnössége bebizonyosodik, három évig ter-
jedő büntetésre számíthat. A tulajdonos állítása sze-
rint a kár 15 ezer euró. -ga-
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Apolgármester pályázatot írt ki a
városi rendőrség parancsnoki

helyére. Múlt kedden egy szakmai
bizottság hallgatta meg a jelentke-
zőket.

Anton Marek polgármester június ele-
jén írt ki pályázatot a városi rendőrség
parancsnoki posztjára. Mint arról be-
számoltunk, a feltételek közt szerepelt
a felsősokú végzettség, így ez alapján
tisztújítás várható a rendőrség élén, mi-
vel a jelenlegi parancsnok, Rozsnyó
Lajos nem rendelkezik ilyen képesítés-
sel.

A pályázatra június 25-ig lehetett je-
lentkezni, és heten adták be a jelentke-
zésüket, akik közt voltak nem komáromi
lakosok is. A szakmai bizottság a hét je-
lentkező közül kettőt ajánlott megfonto-
lásra. A parancsnok személyével kap-
csolatosan a polgármester tesz javasla-
tot a képviselő-testületnek. A következő
testületi ülésre szeptember 20-án kerül
sor, így akkor kerülhet új vezető a városi
rendőrség élére.

A jelölteket meghallgató szakmai bi-
zottságot Szabó Béla (MKP) alpolgár-
mester vezette, és tagja volt Novák Ta-
más (független) alpolgármester is, a
Közrendi Bizottság elnöke, Varga Ta-
más (Híd), továbbá az érsekújvári városi
rendőrparancsnok, Robert Major, és Ka-
rola Majlingová klinikai pszichológus.

A bizottság két embert talált ajánlatra
érdemesnek, azonban a neveket egye-
lőre nem hozzák nyilvánosságra.

bumm

Orosz segítség jöhet

Szeptember végén
lehet új rendőr-
parancsnok
Komárom

Komárom

Akomáromi hajógyárnak segítséget nyúj-
tana a Krasznije Barrikady Shipyard válla-

lat, azonban nem a hagyományos segítség-
nyújtás módszerét választanák. Az említett
orosz vállalat kikölcsönözné a komáromi gyár
munkásait.

Sajtóértesülések szerint az orosz delegáció már
megkezte a tárgyalásokat a komáromi vállalat igaz-
gatóságával. A fent említett orosz hajógyárban nagy
projekteken dolgoznak, de kevés a munkásuk
(2000 dolgozó dolgozik a gyárban jelenleg). Így
azokat az összeszerelő munkásokat szeretnék köl-
csönbe venni, akiknek már van tapasztalatuk a ha-
jógyártásban. 150 munkaerőre lenne szükségük, az
átlagfizetés 820 euró körül mozogna.

Tehát újra felcsillant a fény az alagút végén, ha si-
keresek lesznek a tárgyalások az egyik legnagyobb
orosz hajógyárral. ssy

Jövő heti számunkban
megtalálja a labdarúgó

bajnokságok őszi idényének
sorsolását.
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Szóval-képpel

Hármas koccanás történt Komáromban az I.-es lakótelepen, a Barát-
ság és az E.B. Lukáč utca kereszteződésében. A Škoda Fabia típusú
személygépkocsi vezetője nem adott előnyt a szabályosan közlekedő
Nissan Almera típusú gépkocsinak, s keresztbe állt autókba még egy Pe-
ugeot 206-as is belefutott. Személyi sérülés nem történt. ssy

Részünkről
a téma lezárva

Érdekes hozzáállás Novák Tamás alpolgármester részéről,
hogy mikor tényekkel igazoljuk, hogy az általa egy nyilvános fó-
rumon hazugságnak titulált megjegyzések igaztalanok, akkor ő
primitív rágalomhadjáratot lát e mögött. Személyes sértésnek
veszi, ha az újságíró rámutat a valótlanságokra. Pedig a té-
nyeket próbáltuk felsorolni.

A Munka Utcai Alapiskola kálváriájával a Delta foglalkozott a
legrészletesebben, minden érintett fél felé megfogalmazva kri-
tikát. Furcsa hangulatkeltés az alpolgármestertől arra utalni,
hogy nem voltam végig jelen a tájékoztatón, amikor korábbi ér-
velésem során az általam rögzített hanganyagra hivatkoztam.
Novák Tamás tényszerűbb tájékoztatást szorgalmaz, ami való-
színűleg az olvasatában a több száz oldalnyi dokumentum és
a másfél órás magyarázatának leközlését jelenti, amihez a szü-
lők sem igazán tudtak hozzászólni. Az alpolgármester úrnak újra
jeleznénk, hogy egy mód van arra, hogy bizonyítsa igazát. Adja
bíróságra a minisztériumot, és ne laikusok, hanem szakmabe-
liek előtt prezentálja azt a sok dokumentumot. Mi nagy örömmel
számolnánk be arról, hogy igaza van, és az iskola megkapja a
pénzt. Kérjük, a szócsavarás helyett lépjen a tettek mezejére.

Jeleznénk Novák Tamásnak, hogy ne legyen szerepzavarban.
Már egy ideje alpolgármester, ezért ne nyilatkozzon sem ellen-
zéki képviselőként, sem újságíróként. Ha úgy érzi, valahol az
előző vezetés hibázott, ahogy ő fogalmazott, egy „kedvenc“
cégnek kellett volna nyerni, akkor adja az illetékes szerveknek
kivizsgálni az ügyet. A város vezetése gondoskodjon a szá-
monkérésről, mivel ez a lakosok érdeke. Ha az előző vezetés hi-
bázott, fektesse papírra, és tegye meg a lépéseket, de ne csak
utalásokban és sejtetésekben gazdag nyilatkozatok formájá-
ban. Erre mellesleg egy élő határozat is kötelezi a városvezetést
(tavaly június 30-ig kellett volna megtenni), azonban még min-
dig semmi konkrétumot nem látunk.

A nyilvános fórum időpontjának egyeztetése kapcsán, azt hi-
szem, az iskolaigazgató úr felszólalása igazolja a Delta pontos
tájékoztatását. Az is való igaz, hogy az igazgatót méltatlanul tá-
madta Novák Tamás a testületi ülésen, a saját bizonyítványát
magyarázva. Azt kell mondanom, hogy a rendőrparancsnok
kapcsán is teljesen pontatlan Novák kijelentése. Králik Róbert
szóvivő szerdai napon tájékoztatta a sajtót, hogy pályázatot hir-
det a város a rendőrparancsnoki posztra, majd Rozsnyó Lajos
csütörtökön délelőtt újságírói érdeklődés során szerzett erről tu-
domást a városháza folyosóján. Ennek néhány osztályvezető is
a szem- és fültanúja volt, majd ezt követően szaladt fel a halálra
sápadt érintett a polgármesterhez. Ez több tanúval megint csak
igazolható, de mindkét esetben érdemes megkérdezni bárkinek
az érintetteket, és akkor rögtön kiderül, kinek az állításai igazak.

Alpolgármester úr, amit rágalmazásként értékel, az a sajtó
munkája. A tények bemutatása, és a hiányosságok számon ké-
rése. Persze, ezen meg lehet sértődni, de a leghatékonyabb
volna eredmények felmutatásával cáfolni. Mi szívesen számo-
lunk be kiemelt felületen nagyobb pályázatokról, megnyert tá-
mogatásokról, átadott fejlesztésekről, vagy más, város által el-
ért sikerekről. De mennyi is volt az elmúlt másfél év során? Ezek
a dolgok a legbeszédesebbek, a többi meg csak rizsa.

Szénássy Tímea
főszerkesztő

Vélemények
az ógyallai eseményekről

Szerkesztőségünkbe két név nélkül ellátott levelet kaptunk, amelyekben szerzőik ki-
fejtik véleményüket a lapunkban 2012. június 25-én megjelent, „Az ógyallai mészárlás
más szemszögből” című interjú kapcsán. Elvből elutasítjuk a névtelen levelek leközlését,
bár amennyiben azok közérdekű kérdést vetnek fel, természetszerűen utánajárunk. Az
említett cikk interjúalanya, talán nem indokolatlanul kérte neve elhallgatását, amire tör-
vényből adódóan joga van. Mi ezt kötelesek vagyunk tiszteletben tartani, ami nem jelenti
azt, hogy számunkra az interjúalany kiléte ismeretlen. Ugyanez vonatkozik az egyes vé-
lemények leközlésére is. Amennyiben kedves olvasóink ragaszkodnak véleményük ki-
nyilvánításához lapunkban, úgy annak sincs semmilyen akadálya, viszont ehhez feltét-
lenül tudnunk kell azok kilétét. Kérhetik nevük elhallgatását, amelyet szintén tiszteletben
fogunk tartani. Amennyiben tehát a két levél írója ragaszkodik véleményének leközlé-
séhez, úgy kérjük, adja meg nevét és címét szerkesztőségünkben, és neve elhallgatása
mellett, véleményük leközlésre kerül. (A szerkesztőség)

Folytatás az 1. oladlról
A város önkormányzata 2009. április 17-én hagyta

jóvá a Kossuth tér felújításának uniós finanszírozására
vonatkozó kérvény benyújtását az illetékes minisztériumi
szakhatóságához és a város költségvetését terhelő 5%
önrész átvállalását 82.990 euró értékben. A projektdo-
kumentációt a Qd Kft. készítette el mintegy 54 ezer euró
értékben. A kérvényt 2010. március 30-án hagyta jóvá az
illetékes minisztérium. A kiadások 95 százaléka a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügye-
lete alá tartozó szakhatóságon keresztül uniós forrásból
lesz biztosítva, a városnak a maradék 5%-ot kell állnia az
uniós alap felé elszámolható 1 545 787 eurós összegből.
Ezen felül az illemhely megépítésének költségét is a vá-
ros kénytelen állni, annak ellenére, hogy a projekt köte-
lező része volt, a minisztériumi szakhatóság mégsem fo-
gadta el WC-t az uniós pézből elszámolható, jogos költ-
ségként. A jelenlegi városvezetés így, ezekkel a kedve-
zőtlen feltételekkel örökölte meg a projektet. Hasonló-
képpen kész helyzet elé lett állítva a kivitelező céget
illetően is. A Kossuth téri projekt kivitelezője ismét az
EURO-BUILDING cég lett annak ellenére, hogy az a ko-
rábbi sportcsarnok-felújításnál bizony nem túl jó fényben
mutatkozott be.

A kivitelezési szerződést a város előző polgármes-
tere, Bastrnák Tibor nem sokkal az önkormányzati vá-
lasztások előtt, 2010. november 16-án írta alá a kivitelező
EURO-BUILDING, Rt. konzorciummal. Az új polgár-
mester hivatalba lépése után szakemberekkel kielemez-
tette az elődje által aláírt szerződést. A vizsgálat meg-
állapította, hogy úgy maga a szerződés, mint a szerző-
désben meghatározott finanszírozási forma előnytelen a
város számára. Ezért tárgyalások útján új, előnyösebb

előfinanszírozási mechanizmusban állapodott meg a mi-
niztériummal. A szerződést 2011. április 4-én ennek szel-
lemében módosították, mégpedig olyan formában, hogy
a város által - az építési felügyelővel karöltve - átvett el-
végzett munka 20%-a után állítható ki számla, amit a vá-
ros 60 napon belül köteles rendezni. A kiszámlázott ösz-
szeget – az új feltételek alapján az összköltség 70%-áig
- a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
előfinanszírozza (a SORO ügynökségnél való kérvénye-
zés nyomán). Azaz átutalja a város erre a célra fenntar-
tott külön számlájára a kiszámlázott összeget, a város
pedig továbbutalja azt a kivitelezőnek. A maradék 30%
már a város költségvetését terheli, a városnak kell előfi-
nanszíroznia – erre a város hitelt volt kénytelen felvenni
–, amit csak utólag kap meg uniós forrásból (az 5% ön-
részt kivéve). Hogy érzékelhető legyen a szerződés fen-
temlített előnytelensége, elég egy tételt kiragadni. A Kos-
suth téri illemhely mintegy 76 ezer euróval terheli majd
meg a város költségvetését!

Az eddigi utolsó szerződésmódosítás értelmében a
tér eredeti kivitelezési határidejét a két szerződő fél a mi-
nisztérium jóváhagyásával kitolta 2012. május 31-ről jú-
lius 31-re.

A város lehetőségei korlátozottak voltak a kivitelezés
során, hiszen a kivitelező a korábban havonta egyszer
megtartott ellenőrző napokon az építésvezetőn keresz-
tül minden esetben biztosította a megrendelőt (a várost),
hogy a munkálatokat időben elvégzi. A különböző hibák,
javítanivalók minden esetben bekerültek az építési nap-
lóba, amelyek elhárítására a kivitelező minden esetben
ígéretet tett. Miután a munkálatok ütemét az építési fel-
ügyelet szakembere túl lassúnak ítélte ahhoz, hogy a te-
ret a megszabott hatáidőn belül befejezzék, az ellenőr-
zőnapok sűrűsödtek. A projektet felügyelő városházi
szakemberek, a városvezetőkkel és az építési felügye-
lővel (néhány esetben a média jelenlétében) heti rend-
szerességgel ellenőrizték a munkamenetet és a kivitele-
zés minőségét, valamint minden alkalommal a lehető-
ségeikhez képest sürgették a munkavégzés iramát ne-
hezményezve annak intenzitását. A kivitelező képviselője
minden esetben biztosította a várost, hogy a kifogásol-
takat orvosolja és a teret a szerződésben foglaltak értel-
mében időre átadja.

Jelenleg ott tart a dolog, hogy a július végi átadás
nem túl valószínű, ezért a város megpróbálja elérni a mi-
nisztériumnál a határidő ismételt kitolását, a kivitelezés
idejének újbóli meghosszabbítását. Ezzel szeretné ele-
jét venni egy hosszú és kérdéses kimenetelű jogi proce-
dúrának és annak, hogy a tér a bíráskodás ideje alatt be-
fejezetlenül, elkerítve, használhatatlanul várja sorsa
jobbra fordulását. A városvezetés ezt szeretné minden-
képp elkerülni és azt is, hogy a Kossuth térre a sport-
csarnok-felújításhoz hasonlóan ráfizessen.

Anton Marek polgármester

A július végi átadás nem valószínűElkészült a szlovák-magyar
szakszótár
Még Rudolf Chmel kisebbségi kor-

mányalelnök hivatali idejében, ta-
valy ősszel kezdték el azon szótárak
készítését, melyek a szlovák közigaz-
gatási szakkifejezések magyar, ruszin
és roma nyelvű megfelelőjét tartalmaz-
zák. Most elkészültek.

A. Nagy László kisebbségügyi kormány-
biztos sajtótájékoztatóján bejelentette, a
neten elektronikus formában már hétfőtől
elérhető a szlovák-magyar és szlovák-ru-
szin szótár is, a szlovák-roma verzió pedig
csütörtökön kerül fel honlapjára.

A szótárakban jogi-közigazgatási szak-
szavak, a hivatali ügyintézés során hasz-
nált kifejezések találhatók meg szlovákul,
illetve a kisebbségek nyelvén. „A hivatali
érintkezés során gyakran találkozunk az-
zal, hogy mi magunk sem tudjuk saját
anyanyelvünkön helyesen elmondani, hová
megyünk, mit intézünk, mit akarunk, más-
felől a hivatalok sem tudják kiállítani a szük-
séges dokumentumokat anyanyelvünkön,
mivel nem ismerik a szakkifejezéseket“ -
nyilatkozta A. Nagy László.

Kisebbségi nyelvű beadvány esetén - a
módosított kisebbségi nyelvtörvény értel-
mében - júliustól a hivataloknak a közigaz-
gatási eljárás során hozott határozatukat
az államnyelvi mellett kisebbségi nyelvű
hiteles fordításban is ki kell adniuk a ki-
sebbségek által lakott településeken (leg-
alább 20 százalékos arány). Továbbá, ha
kérik, akkor az illetékes közigazgatási
szervnek az államnyelv mellett a kisebbség

nyelvén is ki kell adnia a születési anya-
könyvi kivonatot, a házassági anyakönyvi
kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot,
engedélyeket, jogosítványokat, igazoláso-
kat, nyilatkozatokat és rendelkezéseket.
Ezen kívül a hivataloknak saját hatáskö-
rükben az űrlapokat is rendelkezésre kell
bocsátania a kisebbség nyelvén, mindeb-
ben segítséget nyújthat a most elkészült
szótár.

A szlovák-magyar szótár létrejöttén egy
négytagú, nyelvész-jogász szakértői cso-
port dolgozott: Cúth Csaba, Horony Ákos,
Kamoncza Márta és Szabómihály Gizella.
A szótár mintegy 1500 különböző űrlap
alapján készült. A magyar verzió 5 295
szakkifejezést, továbbá 142 jogi előírást és
elnevezést tartalmaz. A szlovák-magyar
szakszótár a kisebbségügyi kormánybiz-
tos honlapjáról tölthető le (www.narod-
nostnemensiny.gov.sk). b

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

A választ a DELTÁ-ban találják meg.
Beküldési határidő: július 26.

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

Hány termálvizes medence van

a fürdő területén?

DELTA nyári
nyereményjáték!

A választ küldje szerkesztőségünk címére:
Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno

Két éve Izsa és testvérközsége,
Almásfüzitő sikeresen pályá-

zott, ennek köszönhetően római
és néprajzi múzeum létesülhet a
Duna bal partján, egy római kori
élménypark pedig a folyó jobb
partján lévő településen. A múlt
héten írták alá a múzeum építé-
séről szóló szerződést.

A régi izsai óvoda épületében kap
helyet a múzeum, mondta el Domin
István, Izsa polgármestere. A pá-
lyázaton nyert összeg közel 700 ezer
euró, melyből az épület, valamint a
körülötte lévő terület teljes átépíté-
sét finanszírozzák. Az építkezés jú-
lius 30-án veszi kezdetét, a tervek
szerint idén októberben már át is ad-
hatják az épületet. (b)

Izsa

Aláírták
a szerződést

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Gyógytornász, Sociálne služby VRBA n.o., Vrbová n/Váhom 1 Kérvény és életrajz
a zpsvrba@pnet.sk e-mail címre

Eladó/nő (illatszerbolt), Ľudovít Keresztes, Q8 Mobilmarkt, KN
Csak 40% feletti rokkantnyugdíjas részére 3

Jelentkezni személyesen
az üzletben, Komárno, Veľký rad
ill. a 035/7700587-as telefonon

Raktáros, OLYMPS DOOR spol. s r.o. Komárno 1 0903 417 573

Lakatos, OLYMPS DOOR spol. s r.o. Komárno 2 0903417573

Tanácsadó-orvos, mechanikus karbantartó mérnök, Öntvénytervező,
folyamat-Auditor, AUDI HUNGARIA Kft Győr, Magyarország

nincs
megadva

Jelentkezés a
www.audi.hu/karrier

honlapon

Oltóberendezés-szerelő, légitechnika-szerelő, lakatos
Németország 75

Német nyelvű életrajz és kérvény
az info@koenig.sk és egy másola-
tot a lydia.valachova@upsvar.sk

e-mail címre is
Konyhai kisegítő alkalmazott, Ausztria 1 +43/650/5369720

Összeszerelő munkás
Hollandia
Angol nyelv ismerete feltétel

10
Angol nyelvű életrajz és

motivációs levél az
alzbeta.spisiakova@upsvar.sk

e-mail címre

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

Elkezdődött a komáromi Szent
András templom újabb restaurálása.
A felállványozott templom mögött
most a szakemberek a templomot
díszítő szobrokat újítják fel, amelyre
a Műemlékvédelmi Hivataltól kap-
tak támogatást. A felújítás várha-
tóan ősszel fejeződik be. -ga-
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Lakszakállas

Hírblokk

Visszavonják az üzletekből
a Vifon leveseit

Eltűnhetnek a szlovákiai üzletek polcai-
ról a diákok és kispénzűek kedvenc ételé-
nek tartott Vifon levesek. A legfeljebb pár
tucat centbe kerülő tésztás leveseket a ve-
vők megtévesztése miatt vonhatják ki a pi-
acról. Az információt a Szlovák Állat-
Egészségügyi és Élelmiszeripari Felügye-
let sajtósa, Paulína Komarová is megerő-
sítette. Elmondása szerint a termék kivo-
násának fő oka, hogy a tésztás, emellett csak fűszerezést és
jobb esetben olajat tartalmazó leveseket félrevezető módon
kapcsolják össze a húsokkal, és tartják azokat csirke-,
disznó-, vagy tyúkhúsosnak. A Vifon levesei nem tartalmaz-
nak valódi húst, mindössze húsaromát.

Komarová elmondása szerint a gyártók gyakran jelölik
meg termékeiket tévesen, ez viszont Szlovákiában törvény-
sértésnek számít. Amennyiben megállapítják a hibát, a Fel-
ügyeletnek jogában áll forgalmazási tilalmat elrendelni a ki-
választott termékre - a Vifon levesek tiltásáról szóló határo-
zatot pedig még júniusban eljuttatták az elárusítóhelyeknek.

Ismét drágítanak a bankok
Augusztustól több szlovákiai bank is emeli a szolgáltatá-

sai díját. A drágítást a növekvő költségekkel indokolják. Idén
január óta még nem volt olyan hónap, hogy valamilyen bank
ne emelte volna egyes járulékait. Idén az UniCredit Bank és
a VÚB a rekorderek, melyek az év eleje óta már négyszer
emelték különböző díjaikat.

Augusztusban összesen öt bank tervezi, hogy bizonyos
szolgálatásokért több pénzt kér ügyfeleitől: a Slovenská spo-
riteľňa, a VÚB, az UniCredit Bank, a ČSOB és az OTP.

A VÚB a belföldi utalásokért 0,15 euró helyett 0,19 eurót
számláz majd ügyfeleinek, a Senior számla vezetése 0,30
euróról 0,59 euróra nő, a betétkönyv megszüntetéséért 5 eu-
rós díjat kell fizetni, míg bankkártya újrakiadásáért 10 eurót
– ez korábban díjmentes volt. Az UniCredit Banknál a Cham-
pion és Silver csomagok díja emelkedik, a Maestro kártya
használatáért pedig évente 7,50 eurót kell majd fizetni a
6,70 euró helyett. A Slovenská sporiteľňa készpénzbefizetés
és kifizetés esetén is 10 centtel többet kér, míg az állandó fi-
zetési utasítás díja 85 centtel emelkedik augusztus közepé-
től. A ČSOB az Extra Pohoda csomag díját növeli meg 1 eu-
róval, emellett a hitelfeldolgozásért a jelenlegi 0,75 százalék
helyett 0,80 százalékot számláznak ki. Az OTP esetében a
készpénzfelvétel drágul 0,20, illetve 0,50 euróval, a banki át-
utalás pedig 20 centtel.

Egyes bankoknál árcsökkenés is megfigyelhető, így az Uni-
Credit az internet banking díjait csökkenti. A Slovenská spori-
teľňa a nem készpénzes befizetés díját eltörli, míg az OTP bi-
zonyos nem készpénzes fizetések díját tervezi csökkenteni.

A szomszédokat
választják a beruházók

Szlovákia helyett Lengyelországot és Magyarországot vá-
lasztotta két külföldi beruházó. Állítólag a kedvezőbb állami
beruházásösztönző támogatások miatt döntöttek a szom-
szédos országok mellett. A filtereket gyártó amerikai Do-
naldson Company 350 új munkahelyet alakíthatott volna ki
Szlovákiában – a keleti országrészben, vagy Pozsony kör-
nyékén –, ám 99 százalékra biztos, hogy a konszern inkább
Lengyelországot választotta beruházása helyszínéül. Azért
választották az északi szomszédot, mert Lengyelország a le-
hető legmagasabb állami támogatást nyújtotta, a beruházás
teljes költségének 50 százalékát. S ezt nemcsak adóked-
vezmények formájában, hanem egy részét készpénzben is.

A szlovák gazdasági tárca elismerte, tárgyaltak az ameri-
kai konszernnel beruházásösztönző támogatásról. Kelet-
Szlovákiában a lap szerint egy másik amerikai cég kívánt
megtelepedni, s 1000 új munkahelyet létrehozni. Azonban ez
a vállalat is elállt tervétől, s Magyarországot választotta, ha-
sonló okok miatt – Magyarország állítólag kedvezőbb állami
támogatást ígért, továbbá az olcsóbb munkaerő is szerepet
játszhatott a cég döntésében.

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

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

- Stílustanácsadás
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

KEDvES HÖLgyEK!
A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel a DELTA szerkesztősége és az
„ÁTvÁLTOzTATJuK“ csapata ezen-
túl minden hónapban meghirdeti
nyereményjátékát. Olyan hölgyek
jelentkezését várjuk, akik változtat-
nának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket augusztus 23-ig várjuk emailben
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,

Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben
tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Előtte

Utána

„Nyerd vissza önbizalmad

és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

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

Sorsolás augusztus 24-én,

átalakítás szeptember 10-án.

Immáron harmadik alka-
lommal alakítottunk át

egy hölgyet a profi „átvál-
toztatjuk“ csapatunkkal.
Mocsi Andrea a majdnem
egynapos szépségtréning
után igazi bomba nőként
állt a fényképezőgép elé.

Már az első találkozáskor
kiderült, hogy Andrea vérbeli
nő. Egyetlen kikötése volt,
hogy hosszú hajától nem
szeretne megválni. Rad-
vanszká Renáta fodrász így
is nagyon ügyesen oldotta
meg a feladatot és haját
nyárias, feltűnő, vörös ár-
nyalattal tette dögössé, va-
lamint csintalan hullámokat
is varázsolt Andreának. Majd
a sminkes is jó tanáccsal
látta el a könyvelőnőt. Har-
madik lépésként a stylist kö-
vetkezett. Kocsis Jutka csi-
nos ruhákba öltöztette And-
reát, aki láthatóan nagyon jól
érezte magát a fényképező-
gép előtt. Íme az „átváltozta-
tott“ Mocsi Andrea.

ssy

Dögös könyvelőnő lett Andrea

Elsőízben rendezték meg
Lakszakállason, a helyi fa-

luházban a Mátyás király ka-
landtábort. Az eseményre jú-
lius 16 - 20 között került sor.

Domonkos Zsuzsa program-
szervező elmondta: ezzel az ese-
ménnyel Mátyás király udvarának
hétköznapjait és ünnepeit szeret-
nék megélni a foglalkozásaikon
keresztül. Természetesen ren-
deztek lovagi tornát várostrom-
mal, lovaglással, íjászattal és bá-
torságpróbákkal. Keresték az
„aranykulcsot“, a „király lekvárját“
és sok más „kincset“. Megren-
dezték Mátyás király bálját tán-
cokkal, bolondos játékokkal, va-
lamint ajándékkészítéssel, és
Mátyás királyról szóló mesékkel
és mondákkal szórakoztatták
egymást. Megkeresték Mátyás ki-
rály emlékeit Nagymegyeren egy
kirándulással egybekötve.

A bőséges programon 51 gye-
rek vett részt, akik Komáromból,
Nagymegyerről, Nemesócsáról,
Komáromfüssről, Tanyról, Bo-
gyáról, Gellérről és Ekecsről jöt-
tek. A tábort két csoportra osz-
tották. A lányokkal Domonkos
Emese, Nagy Edina, Király Anikó,
Buzgó Zsuzsa és Benedek Er-
zsébet fogalkozott, míg ezalatt a
fiúkkal Barthalos Kinga és Maár

Szabó Katalin tevékenykedett. A
fejdísz, a ruha, a fülbevaló és a
pajzs készítésének munkafolya-
matában Rózsa Éva, Balogh
Klára és Balogh Roland szorgos-
kodott.

A tábor utolsó napján teljes ko-
rabeli felszerelésben, harci dísz-
ben, zeneszóval Nagy Péter
farmjára mentek. A tábor záróak-
tusát az esti királyválasztás, az
udvari bál, az ünnepi lakoma, és
az ezzel járó palacsintaevés tette
még emlékezetessé.

Bátran állíthatjuk: tájainkon ez
volt az első kalandtábor, és mer-
jük remélni, nem az utolsó.

Kép és szöveg: -pint-

Öt oktató foglakozott öt napon ke-
resztül az őrsújfalui ÉS?! Szín-

ház és a Kóczán Mór Polgári Társu-
lás Árgyélus Színjátszó Táborának
28 résztvevőjével a múlt héten Csal-
lóközaranyoson. Látogatásunkkor ja-
vában készült, a két csoport idei elő-
adása, melyeket pénteken késő dél-
után mutattak be.

Az alsó tagozatosok A becsei molná-
rok című népmesét vitték színre. – A tö-
rök időkben játszódik a történet – foga-
dott Várady Nelli rendező – Arról szól,
hogy Becsén két malom őrölte a búzát.
Az egyikben magyar, a másikban török
molnár dolgozott. Egy harc során mind-
két malom elpusztult, a két molnár pedig
elhatározta, közös malmot nyit – tette
hozzá a főszervező. Bakuš Zsófia,
Schlár Gréta és Pulay Attila arról tudó-
sítottak, remekül érezték magukat a tá-
borban. A táborlakók Panyi Ágota veze-
tésével naponta játszottak. – A gyerekek
élveztek minden játékot. És bevallom
én is! – nevetett a pedagógus. – Tavaly
a táborban Weöres Sándor Bolond Istók
című darabjából kihagytuk a legelvon-
tabb részt – mondta Szabó Csilla, a
felső tagozatos csoport rendezője. – Az
idén ezt vettük elő – árulta el a pedagó-
gus. Ölvecky András volt a tábor zene-
tanára – A kicsikkel verset ritmizáltunk,
a nagyoknál ehhez mozgás is társult –
avatott be az előadóművész. Gyepes
Bianka, a szőgyéni Iglice Néptánc-

együttes tagja, vacsora után néptáncot
oktatott. Matusek Attila, aki Kaposvárott
tanul színészetet, tornaórákat tartott. –
Igyekeztem javítani a kicsik tartásán. A
nagyokkal egy mozgásprodukciót is be-
próbáltunk, közösen Andrással. – Négy
éve járok ide, és azt vettem észre, sokat
segít az életben, egyfajta életformát ad
– újságolta a tábor legidősebb résztve-
vője, a 17 éves Molnár Tamás. – Nem
szeretnék színésznő lenni, mégis na-
gyon jól éreztem magam. A mozgásó-
ráknak pedig külön örültem – búcsúzott
Panyi Orsolya nyolcadikos tanuló.

Bárány János
A szerző felvétele

Új élményeket adott az Árgyélus
Színjátszó Tábor

Mátyás király kalandtábor

Akomáromi mászófalat működtető Me-
redek Klubnak a SPPoločne partneri

program keretében esélye van megnyerni
egy pályázatot. Ha sikerül elegendő sza-
vazatot gyűjteni, bővíthetik a mászófa-
lat, részleges felújítást végezhetnek a fal-
nak otthont adó röplabdacsarnokban, és
a jövőben is foglalkozhatnak szociálisan
hátrányos helyzetű gyerekek csoportjai-
val, ahogy azt az elmúlt időszakban is
tették.

A szavazás módja: az alábbi linken
(www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-pro-
jekty/detail-projektu/704) mobilszám meg-
adása után sms-ben jön egy betű-számkód,
ezt kell az adott mezőbe beírni és elküldeni.
Minden SIM-kártyáról egy szavazat küldhető.
A 80 nyugat-szlovákiai projektből a 10 leg-
több szavazatot kapó nyeri meg a kért ösz-
szeget, ezért kemény küzdelem várható,
minden szavazatra szükség van. (A szava-
zás nem jár illetékkel, nem kerül semmibe.)

Tehát aki támogatni szeretné, hogy új má-
szófal épüljön és megújuljon a röplabda-
csarnok, nem kell mást tennie, csak egy
smst küldeni. he

Július közepén véget értek az egyete-
meken a diplomaosztók, a végzettek a

rövidebb-hosszabb pihenés után állás
után néznek. A felsőoktatási intézmé-
nyeknek sem mindegy, hogy volt hallga-
tóik milyen arányban, milyen gyorsan he-
lyezkednek el.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó
Központja (KATA) a végzősök minél köny-
nyebb elhelyezkedésében hivatott segíteni.

A Selye János Egyetem három karáról
más és más irányba indulhatnak el a hallga-
tók. A legegyértelműbb helyzetben a Teoló-
giai Karon végzettek vannak, hiszen a refor-
mátus egyház segít az elhelyezkedésükben.

A Tanárképző Karon óvó-pedagógusi, ta-
nítói, illetve tanári szakokon végeztek hall-
gatók. Nyilván mind a hallgatók, mind a mun-
káltatók akkor járnak a legjobban, ha a vég-
zett hallgatók szakmájukban helyezkednek
el, ezért felkeresték Szlovákia minden ma-

gyar tanítási-oktatási nyelvű oktatási intéz-
ményét. Sajnos a rendelkezésükre álló, a
nyilvánosság számára elérhető e-mail címek
egy része nem él, ezért ezen az úton is vár-
ják a magyar óvodák és iskolák jelentkezését
(kata.selyeuni.sk, e-mail: kata@selyeuni.sk,
tel: 035/3260671), akiknél szabad pedagó-
gusi hely van.

A Gazdaságtudományi Karon végzett hall-
gatók előtt többféle pálya is nyitva áll. Sajnos
jelenleg nincs olyan adatbázis, amely a szlo-
vákiai magyar érdekeltségű cégeket, vállal-
kozásokat gyűjtené össze, tehát akiket a leg-
inkább érdeklehetnek a Selye János Egye-
tem végzősei. Az egyetemet eddig is meg
szokták keresni különböző álláslehetősé-
gekkel, és természetesen a KATA is meg-
próbál minél több szabad állást felderíteni.

Várják ezért cégek, vállalkozások jelent-
kezését fentebb megadott elérhetőségein-
ken, hogy szabad állásokat tehessenek
közzé. ccs

Iskolák, óvodák, cégek, vállalkozók jelentkezését várja a KATA

Segítség a friss diplomásoknak

Szavazzanak a komáromi
mászófal bővítésére

A fotókat küldjék a deltakn@gmail.com címre
vagy hozzák be személyesen szerkesztőségünkbe.

Újabb játékra invitáljuk
kedves olvasóinkat!
Olyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken
a nyári kirándulás alkalmával a DELTA hetilap
felismerhetően Önöknél van. Készítsenek fény-
képet önmagukról, családtagjaikról, barátaik-
ról a világ bármely pontján, miközben strando-
lás vagy pihenés közben hetilapunkat lapoz-
gatják, vagy más célra használják. A legötlete-
sebb fotók készítőjét megjutalmazzuk és la-
punkban megjelenítjük.
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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

Ezekben a napokban, mikor a hőmérséklet már meg-
közelíti a 40 Celsius fokot, a légkondícionáló be-

rendezések legádázabb ellenzői is a hőfokszabályzó
után nyúlnak. Szerencsére bizonyos növények ké-
pesek enyhíteni ezeknek a berendezéseknek a
kellemetlen velejáróit. Ilyen környezetben kiszá-
radnak a nyálkahártyák, aminek szem-, orr- és to-
rokviszketés lesz a következménye, és bőrünk is in-
tenzívebb hidratálásra szorul. A száraz levegő a port
jobban lebegteti, mint a páradús levegő. A különböző
páfrányfélék, a fikusz, a vitorlavirág, a filodendron, a bo-
rostyán és a kenciapálma segíthetnek a párásításban. Az
irodába, vagy szobába elhelyezve ezek a zöldek érezhe-
tően javítani fogják a levegő minőségét. A dracéna (sár-
kányfa) a legsokoldalúbb ebből a szempontból, kísérletek
igazolják, hogy megköti a formaldehidet, benzolt és am-
móniát. Az irodai környezetben szintén gyakran előforduló
ammóniát a flamingók ártalmatlanítják. -ga-

Levegőtisztító növények

Ha orchideát tartunk otthon, az
egyik legfontosabb gondozási fo-

lyamat az öntözés, mert ha
rosszul locsoljuk a növényt, bi-

zony hamar meglátjuk a követ-
kezményét. Már vásárláskor ér-
demes megnézni, hogy a kivá-
lasztott orchidea vajon milyen víz-
igénnyel rendelkezik, ezt jobb eset-
ben a kis jeltáblán megtaláljuk. Az orchideáknál mindig az
eredeti élőhelyet kell figyelembe venni, ahol a legtöbb or-

chidea a fák tetején a magasban él, és esővízhez szoktak
hozzá. Így máris megvan az első szabály, ha van rá mód

lágy vagy esővízzel öntözzük, mert a kemény csapvíz
máris árthat kedvencünknek. Inkább gyűjtsünk az eresz-
ből lecsorgó vízből, és ezzel öntözzük a növényt.

Az orchideát nem kell túllocsolni, bár sokan hiszik,
hogy az állandó öntözéssel jót tesznek a növénynek. ez
tévedés. Elég hetente egyszer vizet adni neki, ekkor ön-

tözzük meg jó alaposan, majd öntsük ki a tálkából a vizet.
A vizet önthetjük alulra a tálkába vagy felülről is. Viszont
a locsolással szemben a permetezés nagyon fontos le-
hetőleg minden nap reggel. Egy permetező flakonnal ned-

vesítsük be az orchideákat, mert ez hasonlít az őserdőben
lévő reggeli harmatra. Ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy mikor locsoltuk utoljára a növényt, akkor inkább vár-
junk egy kicsit a következő öntözéssel, mert a kiszáradás

után a növény gyorsan tud regenerálódni, de egy túlöntözés
esetén már menthetetlen lesz. Ne feledjük, az orchideáknak
légzőgyökereik vannak, amelyek a levegőből veszik fel a ned-
vességet, így ha túllocsoljuk ezeket a gyökereket vagy állan-

dóan vízben állnak, megfulladnak, és az orchideánk szép las-
san elhalálozik. -pint-

Az orchidea
öntözése mindig is

kérdésként merül fel a
szobakertészek körében.

Most megmutatjuk,
hogyan kell helyesen

öntözni az
orchideákat!

Hogyan öntözzük
az orchideát?

gyakran okoz gondot egy
olyan erkély vagy terasz,

amelyre egész nap erősen tűz a
Nap, így a legtöbb virág kiég és
tönkremegy. Ám vannak olyan
virágok, amelyek imádják a nap-
sütést, és akár egy kisebb cse-
répben vagy edényben is szé-
pen fejlődnek.

Akár a kisebb erkélyre vagy tera-
szon is létrehozhatunk díszes, vi-
dám kerti hangulatot, amelyhez
szükségünk lesz néhány nagyobb
méretű agyagcserépre, vagy pár ki-
sebb dézsára, agyagtálra, virág-
földre és ültetőlapátra.

A különböző méretű cserepekbe
különböző nagyságú növényeket
lehet ültetni. Okvetlenül olyan nö-
vényeket válasszunk, amelyek jól
bírják az erős, tűző Napot, ilyen pl.
az egynyári kokárdavirág, amely
gyönyörű sárga színével a nyár
hangulatát idézi. A kerti szalmavi-
rág 30 cm magasra is megnőhet,
de a borzas kúpvirág is jól viseli a
nyári meleget. Ha a színekben sze-
retnénk változatosságot, a kék bú-
zavirág vagy a narancssárga bár-
sonyvirág és a színes rézvirág is
szóba jöhet.

A nagyobb méretű cserepekbe
ültessünk magasra megnövő fajtá-
kat, majd a közepes méretű csere-
pek következnek, míg végül a ki-
sebb méretű ültetőedénybe jöhet-
nek a 10-15 cm magas fajták. Végül
jó alaposan öntözzük meg a növé-
nyeket, és ne felejtsük el a rend-
szeres tápanyag utánpótlást, amely
nélkül elmaradhat a virágzás.

A színes, vidám erkélyre több va-
riációt is lehet alkotni, így egy nagy-
méretű cserépbe ültehetünk zsá-
lyát, verbénát, ládába ültethetünk
rézvirágot, lángvirágot, de a törpe
napraforgó, az illatos ternye és a
nebáncsvirág is jól bírja a tűző nap-
sütést. ssy

Milyen növényt ültessünk
napos erkélyre?

Élményekben gazdag
szórakozást nyújt

az új vízi találmány, az
airball balance. Ez a
vízjáró gömb hasznos
az egyensúlyérzék fej-
lesztésére, ügyessé-
gére, azonkívül a víz te-
tején is lehet vele járni,
futni, mászni, s mind-
ezt anélkül, hogy az
ember vizes lenne.

Az airballnak azonban
nem csak vízi változata
van. Létezik egy száraz-
földi változat is. Az utóbbi
idők legextrémebb sport-
eszköze lett ez a léggo-
lyó. A háromméteres át-
mérőjével kívülről nézve nagyon látványos. Ezt a felfújható átlátszó
gömböt csak egyszerűen görgetik, mint egy labdát. Teljesen sík,
dombos vagy akár hegyi terepen is gurítható. Az airball a modern
ember mókuskereke. A gyerekek és a felnőttek már sok helyütt ki-
próbálták. Legutóbb épp a csicsói falunapon ismerkedhettek meg az
érdeklődők ezzel az extrém, de annál érdekesebb játékkal. Kül- és
beltéren egyaránt használható. Az airball teljesen „felpörget“, való-
jában olyan, mint egy hatalmas légbuborék. pint

A21. század egyik új
találmánya a string-

bike, vagyis a lánc nél-
küli kerékpár. A ma-
gyarországi Schwinn-
Csepel legújabb kerék-
párja forradalmasíthatja
majd a kerékpározási
szokásokat.

Az ötlet Kohlheb Róbert
feltaláló fejében született
meg. Ő, így nyilatkozott a
stringbike-ról: „Még a ki-
lencvenes években, egye-
temista korunkban kerék-
pároztunk sokat a budai
hegyekben. Sok problé-
mánk volt a kerékpárok
láncaival, és akkor jutott
eszünkbe először, hogy
egy olyan bringát épít-
sünk, amelynek nincs
lánca. Évekkel később,
amikor be akartam indí-
tani a fűnyírómat, jöttünk
rá a kézenfekvő megol-
dásra".

Most pedig egy picit
vizsgáljuk meg, miben is
különbözik ez a kerékpár
a hagyományos lánccal
meghajtott biciklitől? A
lánchajtás konstrukciója
magában rejt néhány hi-
bát, amit igazából nem is

érzékelünk, hiszen az el-
múlt több mint száz év
alatt teljesen hozzászok-
tunk. A stringdrive hajtás
legnagyobb előnye a lán-
cos-fogaskerekes, min-
denki által jól ismert meg-
oldással szemben, hogy
a hajtási érzet teljesen
más, mint az egyoldalon
futó lánc esetében. Lé-
nyege, hogy a bicikli haj-
tott kerekét két bovden,
egyszerűen fogalmazva:
zsinór mozgatja. A string
(angolul zsinórt jelent, in-
nen a név), amelyet két
kis kábeldobra csavarnak
fel, a pedálok egy fél kör
alatt feltekerik, majd ki-
húzzák, és mivel ez a
mozgás a jobb és a bal
oldalon egymást váltja, fo-

lyamatosan tud a bicikli
előre haladni.”

Az év elején indult a so-
rozatgyártás. Természe-
tesen jelenleg csak meg-
rendelésekre gyártják az
új meghajtású bringát.
Mint eleinte minden tech-
nikai újdonság, így a
stringbike ára sem ala-
csony, de minél nagyobb
darabszámban gyártják
majd, ezáltal válik majd
szélesebb vásárlói réte-
gek számára is elérhe-
tővé. Az első kerékpárok
ára 2.500 euró körül mo-
zog. Hát mondjuk meg
őszintén: nem olcsó, sőt...
Mindenesetre a hírek sze-
rint nagy jövőt jósolnak a
zsinórmeghajtású kerék-
párnak. pint

Stringbike,
a lánc nélküli bicikli

Airball – a modern
ember mókuskereke

Az önkéntes tűzoltótestület újraé-
lesztésének szándékával zajlott

egy találkozó a helyi tűzoltóállomás
épületében. A járási önkéntes tűzol-
tószervezet dunaszerdahelyi titkár-
ságán ugyan harmincöt névvel van
nyilvántartva a nagymegyeriek ön-
kéntes tűzoltótestülete, de az valójá-
ban már hosszú évek óta nem műkö-
dik a városban.

Az informatív jellegű megbeszélésen a
meghívott civil személyeken és hivatá-
sos, valamint nyugalmazott tűzoltókon
kívül ott volt Néveri Sándor polgármester,
Magyarics János helyi tűzoltóparancs-
nok, továbbá Ürge Lajos is, a somorjai
önkéntes tűzoltók parancsnoka, hivatá-
sos tűzoltó, aki tájékoztatta a jelenlévő-
ket a nagymegyeri önkéntes testület új-
raélesztésének törvényi rendelkezései-
ről, tevékenységi lehetőségeiről. A meg-
beszélés végén a résztvevők kinyilvání-
tották azon szándékukat, hogy fontosnak
tartják az önkéntes tűzoltótestület felé-
lesztését, működésének újraindítását
Nagymegyeren, és ezt megerősítendő
tizenegyen azonnal ki is töltötték a belé-

pési nyilatkozatot, köztük a polgármester
és a tűzoltóállomás parancsnoka. Az ön-
kéntes testület körüli kérdések tisztázá-
sát követően még a nyár folyamán újabb
találkozóra gyűlnek össze, mely Néveri
Sándor szavai szerint akár már közgyű-
lés is lehetne, hogy megtehessék a kö-
vetkező jogi lépéseket. Egyébként az
egész akció kezdeményezője a szilasi
Csápai Niki volt, aki a Zsolnai Egyetem
mentőszolgálatokkal kapcsolatos sza-
kán tanul, ahol be kellett mutatnia a lak-
helye környezetében működő önkéntes
tűzoltótestületeket. Ekkor szembesült a
ténnyel, hogy Nagymegyeren jelenleg
nem működik ilyen, pedig a szomszédos
Szilason, illetve a városhoz közeli más
településeken aktívak ezek a szerveze-
tek. Ezért döntött úgy, utánajár a dol-
goknak, aminek végső soron ez a július
6-i találkozó lett az eredménye.

Kovács zoltán

Nagymegyer

Életet lehelnek az önkéntes
tűzoltótestületbe
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Szilas

... 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

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OzNÁMENIE
zámeru prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve

Mesta Komárno
formou obchodnej verejnej súťaže

uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 650/2012 a 653/2012 zo dňa 31. mája 2012 v sú-
lade s ustanoveniami § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991
zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol
schválený zámer Mesta Komárno na prenájom ne-
hnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno formou
obchodnej verejnej súťaže:

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
650/2012 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, for-
mou obchodnej verejnej súťaže, nebytového priestoru s
podlahovou plochou 140 m2 v dome Zichyho paláca so
súp.č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Ko-
márno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,-
eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu ur-
čitú 5 rokov, s tým, že nájomné od uzatvorenia zmluvy o
nájme do 31. 12. 2013 sa zníži na 45,- eur/m2/rok a od 1. 1.
2014 do uplynutia 5 ročnej doby nájmu bude nájomné vo
výške sumy navrhnutej víťazom obchodnej verejnej súťaže.

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
653/2012 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti
formou obchodnej verejnej súťaže, nebytového priestoru
s podlahovou plochou 7,5 m2 v dome Zichyho paláca so
súp.č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Ko-
márno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,-
eur/m2/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu
určitú 5 rokov.

Podmienky zámeru prenájmu nehnuteľností for-
mou obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na
úradných tabuliach Mesta Komárno, a na internetovej
stránke mesta: www.komarno.sk.

Všeobecné a technické informácie o majetkoch, ktoré
sú predmetom obchodnej verejnej súťaže, poskytne
Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na
adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č.
dv. 13C, tel. č. 035/2851 319, 035/2851 379.

MuDr. Anton Marek, primátor mesta

Basternák László – az
MKP volt járási el-

nöke, megyei képviselő –
tragikus halálának máso-
dik évfordulóján, július 13-
15-én a Basternák László
Polgári Társulás szerve-
zésében Emléknapot tar-
tottak Ógyallán. A három-
napos Emléknap kereté-
ben pénteken a feszty Ár-
pád galériában nyitották
meg Jacsmenyik József
festményeinek kiállítását,
ahol felléptek a felföldi
dudások is.

Az köztudott volt, hogy
Basternák László szerette a
sportot, ezért a szombati na-
pot ennek a tevékenységnek
szentelték. A Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda sport-
pályáján volt labdarúgás,
asztalitenisz, sakk, tenisz és
horgászverseny is. Szomba-
ton este tábortűz mellett csu-
pán egyetlen kérdést tettek
fel: Miért? Nem véletlen a
kérdés, hiszen nagyon sokak-
nak a mai napig fáj Baster-
nák László elvesztése.

Vasárnap az emlékezés
tragikus halálának a helyszí-
nén folytatódott. Elsőként
Patus János pedagógus
szavalta el Ábrányi Emil:
Credo című versét. A meg-
nyitót Radosiczky Györgyi, a
Csemadok alapszervezeté-
nek elnöke tartotta, majd Ke-
szeg Gabriella – az MKP
helyi szervezetének elnök-
ségi tagja, járási elnökségi
tag – emlékezett Basternák
Lászlóra. Ezután a bátorke-
szi Karátsony Imre kórus
előadásában hangoztak fel
kórusművek. Aztán elhe-
lyezték az emlékezés virá-
gait meggyilkolásának hely-
színén, majd a református
templomban emlékére isten-
tiszteletet tartottak, amelyen
az igét Erdélyi Pál celebrálta.

A rendezvényen azok vet-
tek részt, akik Basternák

Lászlót tisztelték, becsülték
emberségét és egyúttal el-
ítélik meggyilkolását. Idei
rendezvényük mottója: Az
igazságot ki kell mondani
mindig, még akkor is, ha
kedvezőtlen visszhangra ta-

lál, és addig kell hangsú-
lyozni, míg azt mindenki tu-
domásul veszi – mondta
Ondrusek Péter, a Basternák
László Polgári Társulás el-
nöke. Miriák ferenc

A szerző felvételei

Ötven hazai intézmény nyerte el
a „gyermekbarát iskola” címet

AII. világháború szo-
morú eseményei kötik

össze zámoly és Búcs tör-
ténetét: a zámolyi temető-
ben kilenc búcsi fiatal
nyugszik. A világégésben
25 búcsi fiatal vesztette
életét a zámoly környéki
harcokban. Sírjaikat rég-
óta az Őszidő Nyugdíjas-
klub tagjai ápolták.

A zámolyi delegáció már
több ízben járt Búcson, a lá-
togatás alkalmával mindkét
polgármester kifejtette, az
igazi kapcsolat nem az aláírt
papírban rejlik, hanem az
emberek, szervezetek kap-
csolatában. Az idei Hídverő
Napok keretében megtartott
falunap második napján is-
mét látogatást tettek Búcson
a zámolyiak, és itt került sor
a tetvértelepülési szerződés
aláírására is.

A testvértelepülési kap-
csolat legfőbb célja az, hogy
a határ két oldalán élő népek
között olyan szoros baráti
kapcsolat jöjjön létre, hogy

a két település lakossága
egymást megismerje, ta-
pasztalatait, kulturális érté-
keit az egymással való rend-
szeres találkozások által ki-
cserélje. A két település ön-
kormányzatai tudják, hogy
ezen kapcsolat akkor lesz
eredményes és életképes,
ha polgáraik abban a lehető
legaktívabban részt vesz-
nek. Törekedni fognak jelen
okmány aláírói arra, hogy a
két település kapcsolata ne
merüljön ki az önkormány-
zati és közigazgatási veze-
tők találkozásaiban, hanem
abba a polgárság lehető
legszélesebb körét is be-
vonják.

Az okmány aláírói:
Bánszki István Zámoly és
Szigeti János Búcs község
polgármesterei kívánatosnak
tartják azt is, hogy a testvér-
települési kapcsolat segítse
elő mindkét község polgár-
sága számára gyümölcsöző,
esetlegesen vegyes tulaj-
donú vállalkozások alapítá-
sát. Miriák ferenc

Emléknap ÓgyallánTestvértelepülési szerződés
Búcs és zámoly között

Az UNICEF célja arra ösztönözni azt intézménye-
ket, hogy olyan körülményeket teremtsenek a gyere-
kek számára, hogy biztonságban érezzék magukat.
Szigorú kritériumokhoz kötötték a Gyermekbarát is-
kola cím adományozását. Az UNICEF Slovakia már
tizenhárom éve kíséri figyelemmel az oktatási intéz-
ményekben a gyermekek jogait.

Az UNICEF szlovákiai programjaiba a lezárult tan-
évben csaknem 250 óvoda, alap- és középiskola kap-
csolódott be.

(miriák)

Az uNICEf „gyermekbarát is-
kola” címmel tüntette ki azo-

kat az intézményeket, melyek ki-
emelten kezelik a gyermekjogi
Egyezményben foglaltakat. Régi-
ónkból a Komáromi Kereske-
delmi és Szolgáltatóipari Szak-
középiskola részesült ebben az
elismerésben. Az elmúlt tanév-
ben 92 benevezett iskola közül
54 nyerte el az elismerést.

finn és észt tanulókkal közösen
elemezték a víz minőségét

AComenius program
keretében négy napot

töltöttek a finn és észt
vendégek a városban,
hogy elemezzék az ivóvi-
zet. Az Ógyallai Építészeti
Szakközépiskola partner
iskolái – Talin-Kiili és az
Askole gimnáziumok kül-
döttségét Mari Hinnov,
Lembi Kivil, valamint Sa-
muli Hanski pedagógusok
vezették.

Komárom városa elbűvölte
a finn és észt tanulókat. Elő-
ször a szlovák gimnáziumba
látogattak el, majd Tarics Ta-
más vezetésével városnézés
következett, ahol betekintést
nyertek a város történel-
mébe. Másnap a küldöttség
Gútára látogatott, ahol meg-
tekintették a vízimalmot.

A kirandulás után nekiáll-
tak a tanulók a munkának.
Kérdőíveket kaptak, majd
ezeket kitöltötték. Összegez-
ték, táblázatokba és grafiko-
nokba foglalták és összeha-
sonlították a mért eredmé-
nyeket. A kérdőívek a követ-
kező témaköröket tartalmaz-
ták: a víz mint fogyasztási
cikk, a vízkészlet védelme, a

víz felhasználása a háztar-
tásokban, az ásványvizek és
a palackozott vizek minő-
sége és felhasználása.

A harmadik napon a kül-
döttség Körmöcbányára láto-
gatott, ahol megtekintették a
történelmi városnegyedet.
Majd meglátogatták a harma-
neci papírgyár víztisztító rész-
legét, ahol sok új információ-
val gazdagodtak.Az utolsó
napon a bősi vízi erőműbe lá-
togattak el, ahol körbevezet-
ték őket és láthatták az erő-
művet működés közben.

„Az elmúlt két év alatt, a
projekt által nyújtott találko-
zókon új barátokat ismertünk
meg, közelebb kerültünk
életformájuk megismerésé-
hez, de a két ország törté-

nelmével és szokásaival is
gazdagodtunk. A projektben
való részvételünk által töké-
letesítettük angol nyelvtudá-
sunkat. Az Építészeti Szak-
középiskola témája volt a
vízforrások kihasználása és
vízfogyasztás elemzése az
adott országokban. Partne-
reik véleményét megismerve
pedig lehetőségük van arra,
hogy szembesüljenek az
övékétől eltérő álláspontok-
kal, újfajta viselkedésmintá-
kat ismernek meg, és így sa-
ját közegükben is hozzá-
szoknak a másság tisztelet-
ben tartásához” – mondták a
projekt vezetői: Andrea Boj-
náková és Zdenka Vráblová.

(miriák)
Képarchívum

A délelőtt tíz órakor kezdődött esemé-
nyen az érdeklődők kipróbálhatták a ne-
mezelés, a gyöngyfűzés, a kavicsfestés
és a makramézás alapjait. A szabadtéri
program sok érdekességet tartalmazott.
Akik a mesterségek gyakorlása alatt
megéheztek, azok megkóstolhatták a
hamisítatlan bogyaréti babgulyást és a
lángost. Időközben a szabadtéri progra-
mok „átka”, a zápor is megérkezett, így
a nap hátralevő részét már a helyi kul-
túrházban folytatták. Angyal Réka nép-
táncos élő zenekísérettel hangulatot va-
rázsolt a bogyaréti kultúrház falai közé.

A bogyarétiek igyekeztek programjai-
kat úgy alakítani, hogy a legkisebbektől
kezdve a legnagyobbakig, mindenki
megtalálja a számára megfelelő elfog-
laltságot. Fő cél volt, hogy a gyerekek
régi és új mesterségekkel ismerkedje-
nek. Azonkívül a gyermekek számára íly
módon is átadják hagyományos értéke-
iket, népszokásaikat, amíg van kitől át-
venni őket és eltanulni a régi mestersé-
geket. pint

Aszilasiak ismét szorgoskod-
tak. Ezúttal a helyi tavat tisz-

tították a vízben elburjánzó hí-
nártól, no meg a tó mélyén la-
puló szennyeződéstől is. Tudva-
levő, hogy a faluban nem kevés
azoknak a horgászoknak és kör-
nyezetvédőknek a száma, akik
nemcsak horgászni szeretnek,
de tesznek is annak érdekében,
hogy a tó elfogadható állapotban
legyen. Ezért a falu horgászainak
és környezetvédőinek egy kis
csoportja úgy döntött Tóth Péter
polgármesterrel az élen, hogy alapos tótisztítást végeznek.

Saját erőből, a meglévő eszközök felhasználásával láttak
hozzá a feladathoz. A fő irányelv valójában az elburjánzott hí-
nár megsemmisítése volt. Ennek végrehajtásához traktor, fo-
gas, csónak és kötél állt rendelkezésükre. Azonban a munka
folyamán kiderült, hogy a tóból nemcsak hínárt sikerült eltá-
volítaniuk, de előkerült egy rég elveszett útjelzőtábla, bicik-
liváz, és még sok más, főleg hasznavehetetlen szemét is.
Kellemes érzés volt, hogy nemcsak az idősebb korosztály
kapcsolódott be a tó tisztításába, hanem a tizenévesek is, sőt
még a falu apraja is kivette részét a munkából. Ők a tó part-
ján szedegették össze az eldobált szemetet. Örvendetes,
hogy a falu fiataljai is érzik, tenniük kell valamit a köz érde-
kében. Végül a polgármester az ügyes segítőket, jó szilasi
szokásként, birkagulyással vendégelte meg. pint

Útjelzőtábla a tóban
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Bogyarét

Ógyalla

Hagyományőrző nap
Abogyarétiek régi szokásokat, mesterségeket ismerhettek meg a július elején

megtartott hagyományőrző napon, melyet az egykori alapiskola udvarán rendez-
tek. Mivel Bogyaréten minden második évben van csak falunap, így a szervezők az
idén egy hagyományőrző nappal kedveskedtek a hazaiaknak, tudtuk meg Aradi Mó-
nikától, Bogyarét polgármesternőjétől.
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Csicsó

Ógyalla

0911 822 501

Város
2 €non-stop

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

Tel.: 03�/��20 �20, 0�0� 31� ��1, 0�0� �0� 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett 30 kg/� €

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

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OzNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta

Komárno priamym predajom

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
649/2012 zo dňa 31. mája 2012 a v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zá-
mer predaja pozemku priamym predajom, parcely re-
gistra „C“ č. 7983 o výmere 22 m2, zastavaná plocha, ve-
deného na LV 6434 v k.ú. Komárno, najmenej za cenu vo
výške 1 551,- eur.

Podmienky zámeru predaja nehnuteľnosti priamym
predajom sú zverejnené na úradných tabuliach Mesta
Komárno, a na internetovej stránke mesta : www.ko-
marno.sk.

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je
predmetom priameho predaja poskytne Mestský úrad v
Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01
Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č. dv. 13C, tel. č.
035/2851 379.

MuDr. Anton Marek
primátor mesta

AKorava–Duna menti
vidékfejlesztési és

Kulturális Társulás 2002
óta szervez nyaranta játé-
kos hagyományőrző kéz-
műves és képzőművészeti
foglalkozásokra épülő
egyhetes táborokat. A tá-
bor iránti igényt az is jelzi,
hogy ebben az évben az
első turnusban 45 gyer-
mek vesz részt.

Csollár Petronella, a tábor
vezetője elmondta, hogy a
gyerekek tizennégy szakma
– drótfonás, makramé, szal-
makötés, korongozás, gyer-
tyakészítés, batikolás, virág-
kötés, szövés, csuhézás, ne-
mezelés, kosárfonás,
gyöngyfűzés, gipszformá-
zás, festés – alapjait sajátít-
hatják el. Ebben az évben a
táborlakók egy új tájképfes-
tészeti technikát is elsajátít-
hattak. Ez pedig egy ameri-
kai festő, Bob Ross mód-
szere, akinek technikája
nagyban eltér a megszokot-
taktól, hiszen a képek előraj-
zolás nélkül készültek, úgy-
nevezett wet-on-wet techno-
lógiával.

Karva azoknak a ritka te-
lepüléseinknek az egyike –
mondta a tábor vezetője –,

a h o l
a népi mes-
terségek ismerete fennma-
radt, s külön örömöt jelent,
hogy a szakmai oktatók túl-
nyomó többsége is helybéli.
Mészáros Éva makramézó,
ifj. Tóth Tibor batikoló, Török
Erzsébet gyertyakészítő,
Zsoldos Krisztina nemezelő,
Legárd Márta a drótra fűzés
díszítője, Ifj Tóth Szidónia

gyöngyből ékszerkészítő,
Terényi Katalin virágkötő,
Zsíros Mária Magdolna
csuhézó, Tóth Szidónia
szövő, Lakatos Niko-
letta (Budapestről)
agyagozó. Csollár Pet-

ronella festészeti szak-
mai tudása és odaadó

szervezőmunkája a garan-
cia arra, hogy minden ne-
hézség ellenére a nyári tá-
borozások folyamatossága
Karván biztosított.

Megfelelő számú felnőtt
érdeklődő esetén megtarta-
nák a jobb agyféltekés raj-
zolás képzését, de az ér-
deklődő gyerekeknek még
lehet jelentkezni az augusz-
tus 5-én kezdődő kézműves
táborba is. Miriák ferenc

A szerző felvételei

ASzlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége immár hetedik alkalommal

hirdette meg a Kincskeresők – helyi ér-
tékeket kutató diákok konferenciáját,
melyre alapiskolás és középiskolás ta-
nulók jelentkezhettek.

A madari csapat már több ízben részt vett
ezen a neves és értékes konferencián,
amelyre Dunaszerdahelyen került sor Szanyi
Mária szervezésében. Ebben az évben a
csapat a „Madari lakodalmas” témával sze-
repelt, amely nagy sikert aratott. A közre-
működőket július elején egy strasbourgi ta-
nulmányúttal jutalmazták a szervezők.

Bauer Edit európai parlamenti képviselő
meghívására ezúttal is ötven diák utazhatott
Strasbourgba. A Kincskeresők népes tábo-
rából négy csapatot ért ez a megtiszteltetés:
a nagyfödémesi, a felsőszeli, a vágsellyei
és a madari csapatokat.

A madari Édes Gergely Alapiskola csapa-
tának tagjai Kiss Réka és Kiripolsky Patrik
nyolcadik osztályos tanulók, valamint felké-
szítőik, Fiser Angéla és Mácsodi Anna, akik
közül egyikük, Mácsodi Anna kísérte el a
gyerekeket. Élményeiket megosztotta la-
punkkal.

„A hivatalos program előtt megismerked-
hettünk a környék nevezetességeivel. Meg-
néztük Franciaország egyik legeredetibb ál-

lapotában fennmaradt középkori lovagvárát,
megcsodáltuk az elzászi borút első állomá-
sát képező Obernai városka ódon favázas
házsorait, gótikus templomát. A fő attrakció
természetesen Elzász fővárosa, Strasbourg
volt, mely havonta egyszer egy héten ke-
resztül szolgál az Európai Parlament plená-
ris üléseinek helyszínéül. Nyelvi problémáink
nem voltak, hiszen az EP-ben 23 hivatalos
nyelv van, a nagy apparátussal működő tol-
mácsolási és fordítói szolgálat több mint 506
nyelvi kombinációt tesz lehetővé, mivel min-
den egyes nyelvről lehet fordítani a többi 22-
re” – monda el Mácsodi Anna. (miriák)

Képarchívum

Már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a
csicsói óvoda udvarában az a nemzetközi tábor,

amelyre a Kárpát-medence különböző tájairól érkeztek
fafaragók. A tizenhárom alkotó ukrajnából, Szlovéni-
ából, Erdélyből és Magyarországról érkezett. Több-
ségük fafaragó, de akad köztük festő is.

A tábor célja a közös munka, az
elengedhetetlen tapasztalatcsere.
Az elkészült alkotások közül két

nagyméretű szobrot a helyi szobor-
parkban helyeztek el. A többi re-

mekmű pedig a társaság honlapján
lesz látható illetve megvásárolható. Az

alkotásokhoz szükséges faanyagot, jelen
esetben tölgyet, Szlovákia tölgyekben gazdag vidékéről
szállították a helyszínre a szervezők. A Csicsó, Csallóköz
kultúrájáért és hagyományaiért közhasznú társaság több
jeles akciót szervezett már a környéken. Ennek egyik újabb
rendezvénye volt ez a fafaragó tábor.

Dicséretre méltó, hogy azoknak a művészeknek is le-
hetőséget biztosítottak, akik a fafaragás megszállottjai,
hogy megmutathassák tehetségüket.

Kép és szöveg: -pint-

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autoservis • mobil: 0�03 �31 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autószerviz • mobil: 0�03 �31 �3�

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Horgászverseny a Süttői sétányon

ASzabadidőközpont vezetősége nyol-
cadik alkalommal rendezett strand-

röplabda versenyt az egykori műjégpálya
helyén. A versenybe háromtagú vegyes
csapatok vettek részt, minimum egy
hölggyel.

Az idei megmérettetésen a Nyitrai kerület
több településéből, 36 versenyző indult. A
reggel óta tartó forróság ellenére nagyszerű

mérkőzéseket láthatott a szép számú ér-
deklődő. Három csoportban versenyeztek
és minden csoportból a győztes és a máso-
dik helyezett jutott az elődöntőbe.

A győzelmet és a Polgármesteri Kupát a
„Katasztrófa“ névvel bejegyzett trió nyerte,
második helyen végzett a „Piszkosok”, har-
madikok az „Esetlenek”, negyedikek pedig a
„Boszorkák” lettek. (miriák)

A szerző felvétele

Nemzetközi
fafaragó tábor

Kézműves tábor a Duna partján
Kava

„Kincskeresők” Strasbourgban
Madar

Minden évben visszatérő
probléma a szemetelés.
Vannak olyan horgászok,
akiknek nem okoz gondot az
eldobott műanyag flakon,
esetleg műanyag zacskó ott-
hagyása a horgászhelyen. A
szabályzat viszont előírja,
hogy mindenki köteles maga
után rendet tartani, aki ezt
nem hajlandó tudatosítani,
büntetésre számíthat. Fo-
kozni fogják a halőrök tevé-

kenységét, mivel a Párkányi
horgászszervezettel kötött
megállapodás értelmében
egészen a csenkei vízszi-
vattyú állomásig fognak a
halőreik tevékenykedni. Cse-
rébe a horgászaik ugyaned-
dig horgászhatnak majd.

Négyórás horgászást kö-
vetően a szervezők meg-
mérték a fogott halak súlyát
és kihirdették az eredményt.
Az egyéni verseny győztese

Takács László (10,70 kg),
második Sulczi Marian (6,86
kg), harmadik Modróczky
László (4,40 kg) teljesít-
ménnyel. A csapatverseny
győztese a Surnovsky, Mod-
róczky, Sulczi trió lett 14,86
kg-mal, második a Dobro-
csányi, Takács, Stefanko trió
13,60 kg-mal, harmadik a
Nagy, Záhorsky, Tallósi trió
7,02 kg-mal. (miriák)

Szegi Tibor felvétele

Dunamocs

Strandröplabda
a Polgármesteri Kupáért

Asétányon a helyi horgászegyesület tizenkilenc résztvevővel ismét megrendezte a
horgászversenyét. Már hagyományosan külön értékelték az egyéni és külön a csa-

patversenyt. Amíg a horgászok türelmesen a fogásra várakoztak, addig Szegi Tibor,
a 136 tagú horgászegyesület elnöke elmondta, jó szokás szerint brigáddal kezdték az
évet, a Duna-part megtisztítása volt a fő feladat. A lelkes csapatnak köszönhetően 32
zsák szemetet távolítottak el a folyó partjáról.
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Első fotóm

Kis Attila
Martos

(2650/46)

Kis Olivér
Martos

(2350/45)
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Elhunytak:
Kajanová Mária (92) Szentpéter; Bálint Imrich (54) Szent-
péter; Keszeg Benjámin (77) Marcelháza; PhMr. Jozef
Ozábal (83) Komárom; Baráthová Mária (88) Komárom; Ja-
kab István (63) Komárom; Kacz József (88) Lakszakállas;
Páczerová Mária (72) Komárom; Boncz András (80)
Őrsújfalu; Hegedűs Margit (69) Gadóc; Paulisz János (71)
Marcelháza; Molnár Anna (87) Marcelháza; Gálffyová Ro-
zália (67) Marcelháza; Horváthová Mária (64) Keszegfalva

Házasságot kötöttek:
Mgr. Édes Béla és Mgr. Viola Enikő (Komárom); Keseg Jó-
zsef és Zsideková Andrea (Komárom); Luciano Monfasani
(Bibbio-Olaszország) és Csingerová Gabriela (Komárom);
Sayed Shah Feroz (Afganisztán) és Bekeová Annamária
(Komárom); Kaločai Peter (Komárom) és Müllerová Lucia
(Őrsújfalu)

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

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Megtört szívvel emlékezünk július 24-én,
halálának 2. évfordulóján, amikor a drága jó

feleség, édesanya, nagymama

Bugris Katalin (Vágfüzes)
hirtelen távozott szerettei köréből.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szomorú
évfordulón. A gyászoló család.

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.

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.

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.

• 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.

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

Július 25-én ünnepli 11. születésnapját

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

Július 26-án ünnepli
9. születésnapját
gacsal viki

Ekelen.

Köszönetnyilvánítás
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged.
Hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek.
Drága lelked nyugodjon békében.“
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik 2012. július 9-én elkísérték
utolsó útjára a marcelházi temetőbe drága halottunkat,

Keszeg Benjamint.
Köszönjük a sok virágot, koszorút és a vigasztaló

szavakat, melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdal-
munkat. Gyászoló felesége és gyermekei családjukkal.

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

Fájó szívvel emlékezünk július 25-én,
halálának 15. évfordulóján

Kovács Erzsébetre Kaván.
Emlékét őrzik:

lánya, fiai, menyei, unokái és dédunokája Mark.

Július 20-án ünnepelte
25. születésnapját

varga Erik
Komáromban.

Boldog születésnapot,
és vidám, gondtalan

éveket kívánunk: anci,
tökmag Sandy és Dodi.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét,
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“
Július 26-án ünnepli 6. születésnapját

Bohos Dominika Ekelen.
Sok erőt, egészséget, boldogságot

kíván: anya, Béla, nagyszü-
leid, dédszüleid, köriék,
Jocika és az egész ro-

konság.

Szívből köszöntik őt:
apu, Zsuzsika, Pityuka,

martosi mama.

Csongrád Mark
Martoson.

Szívből köszöntik őt:
anyuci és Tomi,
testvére Zsolti

és az egész család.

Július 23-án ünneplik
házasságkötésük 46. évfor-

dulóját szerető szüleink
Hipszki Pál és
Hipszki Margit

Komáromban.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy felneveltek
minket és csakis a jóra tanítottak bennünket. Szerető
gyermekeik: Péter, Éva, Pali, Iván, továbbá menyeik:
Szilvia, Erzsébet, valamint unokáik: Bandi, Attila, Éva,
Tomi, Ádám és Dávid.

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép a reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.“

Július 13-án ünnepelte 31. születésnapját

Koton László Tanyon.

E szép ünnep alkalmából
köszöntenek Téged:
szerető szüleid.

• 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 512
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 új 3-szobás erké-
lyes lakás Ógyallán, ára:
39.040 € + eladó garázs.
Tel.: 0905 663 408.

• 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
skúmaňia 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.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• 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.
• 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 512 441.

• Kertet vennék kis házzal a
Holt-Vág környékén.Tel.:
0905 512 441.
• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk augusztus 8-tól 13-ig.
Tel.: 0918 515 896.
• Kettős könyvelést vállalok.
Tel.: 0907 784 131.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta 1 tonna.
Bábolnai takarmányok, gaz-
dasági és háziállatok Csi-
csón. Tel.: 0907 490 224.
• Nem banki kölcsönök, hi-
telek rendezésére ingat-
lanfedezettel, banki re-
giszter vizsgálata 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.
• Predám obchodný priestor
veľmi lacno. Tel.: 0905 562
711.
• Üzlethelyiség eladó nagyon
olcsón. Tel.: 0905 562 711.
• Banki hitelek az ingatlan
felbecsült ára akár kétszere-
sének 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.

• 59-éves nyugdíjas nő mun-
kát keres, takarítást vagy
bármit, sürgősen. Tel.: 0908
803 731.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra . Tel.:
0905 606 252.

• Eladó alig használt 50 lite-
res hűtő, árban megegye-
zünk, Komáromban. Tel.:
035/7778724.

• Amennyiben van Önöknek
vagy ismerőseinek öreg,
nem használt tv-készülékük,
számítógépük (monitor, bil-
lentyűzet, nyomtatók, CD-
meghajtók), azok hívjanak az
alábbi telefonszámon: 0911/
384 617, vagy tudassa velem
Bátorkeszin, a Felső-Ro-
hamtér 544-es házszámon.
• Festés, mázolás, takarítás
és teppezés olcsón. Tel.:
0908 774 635.
• Rýchle pôžičky – gyors
hitelek. Hypotéky, úvery –
jelzáloghitelek, kölcsönök.
Tel.: 0907 768 646.

• Predám nové domy na Ul.
Gen. Klapku č. 105 v KN –
zvlásť aj poschodie 60 000
€, dom v Zlatnej na Ostrove
Ul. Tebehátska č. 653 –
66.000 €. Ponuky pošlite
sms 0907 447 314, foto:
www.bluechipreality.sk. Ná-
jom 1/3 časti 500 € + réžia.
• Szobafestés, glettelés, ki-
sebb kőművesmunkák, javí-
tások. Tel.: 0944 173 609.

• Pedikűr, manikűr, vásár-
csarnok 1. emelet 135-ös
ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Keszegfalván kedvezmé-
nyes áron eladó emeletes
családi ház. Tel.: 0905 793
176.
• Kitakarítom lakását vagy
más munkát is vállalok. Tel.:
0908 561 235.
• Balkonos garzon hosszú-
távra 1 személynek kiadó.
Tel.: 0908 784 067.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség bárkinek! Tel.: 0903 783
477, 16.00 után!
• Eladó 3-szobás lakás Gúta
központjában. Tel.: 0908 834
491.
• Eladó színes TV, gyermek
sportkocsi, kerékpár, kis-
szekrény 2 db. Tel.: 0948
006 071.

• Fedeztetésre ajánlom
h.szőrű tacskó kutyámat.
Tel.: 0902 332 141.
• 3-szobás lakás eladó, Se-
lye utca, KN. Tel.: 0904 911
773, 0904 611 528.
• www.reflex-reality.sk. In-
gatlaniroda Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó kétszobás átépített
lakás a Megyercsi utcán. Tel:
0905 230 373.

• Banki hitlelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Avon regisztráció, kedvez-
mény, ajándék parfümök.
Tel.: 0917 417 727.
• Üzleti vállalkozás otthonról
irányítva, munka mellett.
Tel.: 0915 887 466.
• Eladók térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Jól jövedelmező utolsó sza-
bad munkahely, jelentkezz.

Tel.: 0907 472 095.
• Eladók demizsonok,
venyige, zúzó, szőlő,
edények (škopkák).
Tel.: 0904 594 535.

• 4-szobás családi
ház eladó Gútán 8á,
telken 25.000 €. Tel.:
0908 798 056.
• Takarítást vállalok
magánházaknál, meg-
bízhatóság, becsüle-
tesség. Tel.: 0907 261
131.
• Szoba-konyhás föld-
szinti lakás eladó, KN,
Jazerná, 21.000 €.
Tel.: 0917 317 876.
• Szódacsináló 6 kg
CO palackkal eladó.
Esztergályos szakmá-
ban dolgoznék. Tel.:
0915 620 492, 0915
476 658.
• Szobafestés, mázo-
lás, parkettázás - mi-
nőség kedvező áron.
Tel.: 0905 720 296.

Hľadáte prácu? Prihlás sa!
Hľadáme vedúceho asis-
tenta, klientského spolu-
pracovníka, vedúcého po-
bočky v KN , min SŠ, bri-
gáda pre absolventov SŠ
a VŠ. Tel.: 0917 143 934.

Second Hand Kristína +
Baby Bazár. Babakocsik,
autós gyermekülések. Ak-
ciós 50 %-os kiárusítást kí-
nálunk a ruhákra Ógyallán
a Komáromi út 121. szám
alatt.

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk. Tel.:
0911 886 991.

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

victoryTrade zálogház:
zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km). Cím:
ferencesek utcája 5.
0915 389 405.

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

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

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

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



1�23. júla 2012 AKTUÁLNE - INZERCIA1� DELTAAKTUÁLNE - INZERCIA

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

akcia
Pozbieraj body =

10 L/LPG zadarmoLPg

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok,
érettségizők,

17-évesek -
Tel.: 03�/��2� ���,

0�0� ��� 0��

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

A kedvezmény
júliusban érvényes

ÚJ légkondicionált

www.autoskolaelan.sk

gépjármű

Po úspechu myšlienky
a napokon aj samot-

nej akcie WAKE uP!,
vďaka ktorej sa nielenže
zabavili stovky mladých
ľudí, ale sa aj prispelo na
dobrú vec, prichádza ďal-
šia zaujímavá akcia. Po-
pulárny mesačník LOOK
magazine vám v spolu-
práci so všetkými part-
nermi hrdo predstavujú
celodenný letný rodinný
festival na Mŕtvom ra-
mene váhu menom LAKE
uP!

Čo nás čaká? Vstup na
festival je zdarma! Na hlav-
nom pódiu sa predstavia
DJs Kovács, Boogie, Sinko-
vicz, IceEra, Mackenzy a
okrem nich aj módna pre-
hliadka bikini fashion show,
breakdance vystúpenie a
koncert Kállay-Saunders
Andrása, účastníka piatej
maďarskej Megasztár.

Zaujímavé budú určite aj
celodenné súťaže a atrak-
cie pre najmenších, ktoré
začínajú už po 10-tej ho-
dine, ako poníky, csiri-biri
cvičenie, preteky vo vreci, či
skákací hrad.

Na svoje si určite prídu aj
starší účastníci napríklad pri
súťaži v jedení hotdogov,
súťaži v pití piva, alebo Re-
boot! Football Cup na nafu-
kovacom ihrisku. K dispozí-
cii budú stánky s občerstve-
ním a počas celej akcie
bude bezplatné Wifi pripoje-
nie zabezpečovať FIFANET.

Štartujeme 28. júla o
10:00, akcia potrvá do
ranných hodín nasledujú-
ceho dňa.

Všetky aktuálne informá-
cie a odpoveď na otázky
hľadajte na facebooku,
konkrétne v TOMTO
EVENTE!

http://www.facebook.com/
events/206956899430479/

28. júla nás čaká celodenný festival LAKE uP!
Najväčšia letná párty
v Komárne sa blíži!

Hurbanovo

v pondelok 23. 7. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno a miestami pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od + 10 do + 12 C̊, denná teplota od +
23 do + 25 C̊. Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.
v utorok 24. 7. predpokladám v našom re-
gióne mierne oteplenie, oblačno, popoludní
a k večeru pri zväčšenej oblačnosti miestami
prehánky alebo búrky. Množstvo vlahy do
3 mm. Nočná teplota od + 13 do + 15 C̊,
denná teplota od + 28 do + 30 C̊. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.
v stredu 25. 7. predpokladám v našom re-
gióne daždivo a o niečo chladnejšie, veľká
oblačnosť až zamračené a občasné pre-
hánky a búrky. Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od + 17 do + 19 C̊, cez deň od
+ 23 do + 25 C̊. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.
vo štvrtok 26. 7. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno, popo-
ludní a k večeru možnosť slabých prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od

+ 15 do + 17 C̊, cez deň od + 27 do
+ 29 C̊. Mierny SZ vietor do 6 - 8
m/s.
v piatok 27. 7. predpokladám v našom regi-
óne znovu celkom príjemne, väčšinou polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 15 do
+ 17 C̊, denná teplota od + 23 do + 25 C̊.
Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.
v sobotu 28. 7. predpokladám v našom re-
gióne pekný letný deň, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 13 do + 15 C̊, denná
teplota od + 25 do + 27 C̊. Slabý SZ do 2 -
4 m/s.
v nedeľu 29. 7. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v sobotu, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 13 do
+ 15 C̊, cez deň od + 25 do + 27 C̊. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V budúcom týždni očakávam ideálne letné
počasie, ku konci týždňa so zrážkami.

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

Predpoveď počasia 23. 07 - 29. 07

zhruba dve stovky ľudí
prišli na verejné zhro-

maždenie, ktoré organizo-
vala v Hurbanove Ľudová
strana Naše Slovensko Ma-
riána Kotlebu.

Zhromaždenie malo byť re-
akciou na prípad z konca
júna, kedy mestský policajt
Milan J. v Hurbanove zastre-
lil troch Rómov a dvoch ďal-
ších zranil. Sám Kotleba však
na akcii chýbal.

Jeho kolega Miroslav Be-
lička ho ospravedlnil pre cho-
robu a zaželal prítomným
„pekný biely deň.“ Hurbanov-

čanov vyzval, aby neustupo-
vali „štátnej moci ani ci-
gánskym extrémistom“, ale
zobrali situáciu do vlastných
rúk. „Koľko je tu chlapov, dajte
sa dokopy. Keď vám bude
niekto strpčovať život, stačí
zavolať aj nám, my prídeme –
aj ukázať silu, aj urobiť tu po-
chod,“ povedal. Kotlebovci Mi-
lana J. označili za obeť ne-
činnosti štátu pri riešení róm-
skej otázky. Kritizovali vládu
Roberta Fica i predošlé vlády,
Európsku úniu aj médiá a ne-
šetrili ani hanlivými označe-
niami. Premiéra Fica Belička
nazval „najväčším cigánskym

vajdom, ktorému zo zadku
Európskej únie trčia iba
nohy“, bývalého aj súčasného
ministra vnútra „sionistickými
ministrami“ a za „sionistov“
označil aj redaktorov televízií.

Zhromaždenie, ktoré mies-
tami pripomínalo politický mí-
ting Ľudovej strany Naše Slo-
vensko, sa skončilo po
trištvrte hodine. Dohliadali naň
štátni aj mestskí policajti. Na
záver organizátori vyzvali
účastníkov akcie, aby s nimi
išli do miestnej reštaurácie
diskutovať o problémoch, s
ktorými sa stretávajú.

zdroj: sme.sk

Kotlebovci vyzývali Hurbanovčanov,
aby sa mobilizovali

21. 7.–27. 7. 2012
LETNÝ TÁBOR NA KYSUCIACH

(týždeň plný smiechu, bláznovstva a aktivít s Jožom Pročkom)
13. 8.–17. 8. 2012

HIP – HOP DANCE V CVČ
( tanečný týždeň s hip – hopovými workshopmi )

27. 8.–31. 8. 2012
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

(zábavné aktivity, súťaže, hry...)

FARBIČKY - ČARBIČKY V BAMBINE
MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

PRÍPRAVIEK

Bližšie info o prázdninovej činnosti CVČ Hurbanovo:
osobne v CVČ,

telefonicky na 0915 749 714
alebo na www.cvchu.edu.sk a facebooku.

Leto v CVČ Hurbanovo DENNE OD 7:00 – 16:00 hod.

zmyslom súťaže Miss Kompost je pro-
pagácia kompostovania ako súčasti

modernej domácnosti a dobrej záhrad-
kárskej praxe, „nie použitím poučiek z
kníh, ale príkladov priamo zo života,“ ho-
vorí Branislav Moňok z Priateľov zeme –
SPz. Takže, nasaďte vašej perspektívnej
misske tú správnu diétu, aby do konca
prázdnin nadobudla tie správne rozmery a
vzhľad a prihláste ju do súťaže o hodnotné
ceny do 10. 9. 2012.

Celoslovenskú súťaž Miss Kompost
druhým rokom organizujú Priatelia Zeme -
SPZ a Centrum environmentálnych aktivít.
Cieľom je hravým spôsobom zvýšiť povedo-
mie o kompostovaní a vyzdvihnúť tvorivosť
ľudí pri využívaní biologického odpadu. Do
súťaže o zaujímavé ceny sa môže zapojiť
každý, kto doma kompostuje, bez ohľadu na
zaužívané kritériá pri súťažiach typu miss.

Prvý ročník súťaže bol veľmi úspešný a
oboznámil širokú verejnosť názornými prík-
ladmi z praxe, navyše vtipnou formou o mož-
nostiach, ako sa dá jednoduchým spôsobom
využiť biologický odpad zo záhrad a domác-
nosti na výrobu kvalitného hnojiva – kom-
postu. V druhom ročníku chceme vyzdvihnúť
hlavne originalitu či svojské riešenia a pou-
kázať tak na to, že kompostovanie môže byť

jednoduché a zábavné. Pre zapojenie do sú-
ťaže stačí zaslať tri fotografie so stručným
opisom svojho kompostu, kde kandidát na ti-
tul miss uvedie miery svojho kompostu
(výšku, šírku, dĺžku, prípadne iný relevantný
rozmer), suroviny na ktorých si kompost po-
chutnáva či ďalšie jeho vlastnosti. Môže tiež
pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť,
ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zá-
roveň si súťažiaci odloží vrecúško kompostu
(približne 2 kg), ktorého kvalita môže rozhod-
núť vo finále.

Pravidlá a ceny
Z prihlásených kandidátov vyberie porota

zložená z expertov päť najlepších finalistov.
Od každého z nich si následne vyžiada od-
ložené vrecúško kompostu. Ich kvalitu bude
mať možnosť porovnať i laická verejnosť na
verejnom podujatí na jeseň, kde budú tieto
komposty pripravené na "degustáciu". Všetci
finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré
do súťaže poskytol hlavný partner súťaže –
internetový obchod Kompostery.sk a organi-
zátori súťaže. Prihlásiť sa môžu písomne na
adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-
39, 040 01 Košice, alebo elektronicky na
miss.kompost@priateliazeme.sk.

Uzávierka prihlášok je 10. septembra
2012. Zdroj: Mesto Hurbanovo

Prihláste svoju "missku" do súťaže Miss Kompost 2012

Ak vo vašom kúte záhrady prebýva nádejná „misska“
– prihláste ju do veselej súťaže Miss Kompost 2012.



1� DELTASZÓRAKOZÁS

7.00 Hírek 7.05 Másfél millió lépés Magyarországon 8.00 Híradó 8.30
Balatoni nyár 10.55 Montalbano felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Roma
magazin 12.55 Domovina 13.25 Róza néni elintézi Tévéjáték 14.25
Capri – Az álmok szigete. 15.20 Balatoni nyár 16.40 A korona her-
cege 17.50 Másfél millió lépés Magyarországon – 32 év múlva 18.40
Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Naftalin 21.20 Kék-
fény 22.20 King I. 23.05 Aranyfeszt 2012 23.35 Valaki. Portrésor.

8.15 Kosztolányi Dezső 9.30 Édes Anna. 11.05 Gasztroangyal 12.00
Hírek 12.25 Magyar rock Slágerek 13.20 2-es Retro-Slágerek 14.15
Híres magyar könyvtárak 15.00 1100 év Európa közepén 15.25 Klip-
perek 15.55 MacGyver 16.45 Merülj, Olly merülj! 17.35 Sarah Jane
kalandjai 18.00 Mese 18.30 Capri 19.30 Híradó 20.10 Beszterce ost-
roma 21.45 A korona hercege 22.50 Oltalmazó ég.

7.00 Isten kezében 7.35 Nagy László 8.35 Szívekben égjen a láng...
Ism.terj. film 9.25 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Száműzött
magyar irodalom12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Latin-Ame-
rikai Táncok Magyar Bajnoksága 15.05 Vannak vidékek 15.55 Az
érinthetetlenek 16.50 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek, 13. 18.00
Híradó 18.30 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás ínyenceknek
19.35 Sophie szerint a világ 20.05 A Tenkes kapitánya 21.00 Hírek,
sport 21.20 Bárányfelhők Magyar dok.film 22.05 Vasfüggöny - Szín-
ház a Váci Fegyház és Börtönben. Magyar dok.film

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Tiszta szerencse Am. vígjáték 14.25 Marina 15.25
Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen – Beszélgetések Joshi Bha-
rattal 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek
megőrültek! 21.05 NCIS 22.05 NCIS: Los Angeles 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 14.25 Párduclányok 3. 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Egyik kopó,
másik eb 22.05 CSI: A helyszínelők 23.15 Fekete karácsony

STORY TV
13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk 16.00 Quinn dok-
tornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő, 68.
20.00 Poirot-novellák. 24 feketerigó. Krimi 21.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei 22.00 Sherlock Holmes 23.00 NCIS I., 0.00 Az első bevetés

15.25 Lucky Luke és a Daltonok. 17.00 Britannic 18.55 Air America.
Am. akcióvígjáték 21.00 Túszjátszm 23.05 Kémjátszma

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás 8.30 Gyilkos sorok 9.20 Doktor House 10.10
Kedves John! 12.15 A nagy házalakítás13.10 Miami Vice 15.00 Har-
madik műszak 16.50 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.35
Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 G.I. Jane 23.40 Édeshármas

STV :1
8.40 Szafari 9.15 A rejtelmes sziget 9.40 Szerencsekereskedők. 10.10
A hegyi doktor 11.00 Az olasz konyha 11.40 Viharos szerelem 12.30
Ilyenek voltunk 13.35 Vad angyal, 214. 14.20 Megperzselt szívek 15.10
A hegyi doktor 16.00 Hírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakács-
párbaj 17.35 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sport
20.10 Kártyavár 21.40 Ján Kuric 22.05 Hírek 22.20 Sporthíradó 22.25
Elsőszámú gyanúsított

STV :2
9.00 Volt egyszer egy kert 9.10 Gemini. Tévéfilm 10.30 Fenomén Ju-
nior 11.00 Az én hét csodám 11.40 Élő körkép 12.15 Az éltető víz
12.40 Idősebbek klubja 13.10 A költészet birodalma 14.10 Lóvá tett
város 14.55 Andy Warhol Mikováról 15.35 Detektívképző 16.30
Grand Prix Bratislava. Lóverseny 18.00 A fekete oroszlán este.
Dok.film 18.30 Mese 18.45 Dalibor Karvay hegedűművész portréja
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.50 Nem
vagy egyedül Dok.film 21.25 A bolond idegen

MARKÍZA
8.50 Reflex 9.15 Cobra 11 11.10 Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.50
Elit egység 14.45 Egyeről a kettőre15.10 Jóbarátok 15.35 Két pasi –
meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-
jelentés 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere 22.50 Két pasi – meg
egy kicsi 23.20 Éjszakai hírek 23.45 NCIS

JOJ
7.50 Panelházi történetek 2010 9.55 A nagy házalakítás 10.55 Szél-
sőséges esetek 12.00 Híradó 13.15 Szellemíró 16.00 Hivatásosok
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Fantasztikus Négyes és az Ezüst
Utazó 22.25 Fantasztikus Négyes

7.00 Hírek 7.05 Másfél millió lépés Magyarországon 8.00 Híradó, sport
8.30 Balatoni nyár 11.00 Montalbano felügyelő 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Kékfény
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Balatoni nyár 16.35 A korona
hercege 17.45 Másfél millió lépés Magyarországon – 32 év múlva
18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.15 Egy szép napon 21.55 King 22.40
Rejtélyes XX. század 23.10 Századforditó magyarok

7.55 P@dtársat keresünk 8.50 Rajzfilmsorozatok 10.15 A világ meséi
10.45 Szemünk fénye a gyermek 11.05 Az én Budapestem 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25 Magyar pop 13.20 Beszterce ost-
roma 14.55 Retrock. Edda 15.00 1100 év Európa közepén 15.25 Klip-
perek II., 21/2. 15.50 MacGyver 16.40 Merülj, Olly merülj! 17.30 Sarah
Jane kalandjai 18.00 Mese 18.30 Capri – Az álmok szigete 19.30 Hír-
adó, sport 20.10 Századfordító magyarok: Dohnányi Ernő 21.05 A
korona hercege 22.10 „Hiszünk a dalban...“ 22.40 Egy szép nap

7.35 Lechner Ödön 8.35 Hal, madár, ember 9.25 Életképek 11.00 Aka-
dálytalanul 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Táncvarázs15.05 Hazajáró 15.30 Jelfák 15.45 India utolsó oroszlánjai
16.35 Zebra 16.50 Mesélő cégtáblák 17.25 Életképek 18.00 Híradó,
sport 18.30 Kárpát expressz 19.05 A Duna – Utazás ínyenceknek
19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Vivát Benyovszky! 21.05 Hírek,
sport 21.20 Süti, nem süti 22.55 Ferenczi György és a Raczka

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Zoom kapitány kalandjai 14.25 Marina 15.25 Csoda
Manhattanben 16.25 Másképpen 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Vakvágányon 22.55 Aktív

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.20 Bosszúállók 16.15 Marichuy
17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 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 szívek 18.00 Dallas 19.05
Rex felügyelő 20.00 NCIS I. 22.00 Lost – Eltűntek

13.40 Nullpont 15.20 Pusztító lavina 17.05 Háború a Földön 19.15 A
hetedik tekercs 21.00 Mátrix – Forradalmak 23.20 Éjszakai őrség

VIASAT
8.00 A nagy házalakítás 8.50 Gyilkos sorok 9.45 Doktor House 10.35
Nászok ásza 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice 15.00 Harma-
dik műszak 16.50 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.35 Jóba-
rátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House 22.15 New York-i
nyomozók 23.05 Terepen

STV :1
8.30 Szafari 9.05 A rejtelmes sziget 9.35 Szerencsekereskedők 10.05
A hegyi doktor, 19. 10.55 Az olasz konyha 11.30 Viharos szere-
lem12.20 Ilyenek voltunk 13.30 Vad angyal 14.15 Megperzselt szívek
15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem 17.05
Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó,
sporthírek 2 21.00 Ki mond igazat? 21.50 Különleges ügyosztály
22.35 Hírek 22.48 Sporthíradó 22.50 Légizsaruk

STV :2
9.15 Hvíždal. Tévéfilm 10.20 Fenomén Junior 11.00 A hét csodám
11.30 Élő körkép 12.05 Folklórműsor 12.40 Idősebbek klubja 13.10
Ládák. Tévéjáték 13.40 Hemingway, a riporter 14.55 Cirkusz, Cirkusz
Fesztivál – 1. 15.55 Századokon át Pavel Dvořákkal 16.55 Detektív-
képző 17.45 Emlékek helyett 18.00 Az én misszióm 18.30 Mese 18.45
Sporttörténet (1971–1972) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Európa az én poklom. Dok.film 20.55 Nem vagy egyedül 21.20
Színházi meghívó: A drótos. A nyitrai A. Bagar Színház előadása, felv.

MARKÍZA
8.25 Két pasi meg egy kicsi 8.50 Cobra 11 10.40 90210: Új nemze-
dék 11.30 Strand 33 12.35 Feleségcsere 13.45 Hírek 13.50 Elit egy-
ség 14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.00
Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Kiren-
deltség. 23.15 Éjszakai híradó 23.40 NCIS

JOJ
7.50 Panelházi történetek 2010, 31-32. 9.50 A nagy házalakítás I., 15.
10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.00 Fantasztikus Négyes és
az Ezüst Utazó15.00 Hivatásosok 16.00 CSI: Miami helyszínelők17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Szélsőséges esetek 21.30
Dr. Csont 23.30 Webmaster

7.05 Másfél millió lépés Magyarországon – 32 év múlva, 14/8. 8.00
Híradó, spor 8.30 Balatoni nyár 10.40 Útravaló 10.55 Montalbano
felügyelő 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ec-
ranul nostru 13.30 Gasztroangyal 14.25 Capri 15.25 Balatoni nyár
16.35 A korona hercege 17.50 Másfél millió lépés Magyarországon
18.40 Everwood 19.30 Híradó este 20.15 Párizsi helyszínelők, 21.10
Pesty Fekete doboz 22.05 Forma–1. Magyar Nagydíj. Összefoglaló

7.35 Tesz-vesz 8.00 P@dtársat keresünk, 9. 9.00 Rajzfilmsorozatok
10.20 A világ meséi 10.50 Kodály Zoltán: Magyar Népzene 11.00 Az
én Budapestem 11.25 Ízes életek 12.00 Hírek 12.25 Magyar váloga-
tott 13.20 Dohnányi Ernő 14.15 Egymillió fontos hangjegy 14.35
Motorsportmagazin 15.00 1100 év Európa közepén 15.25 Klippe-
rek15.55 MacGyver 16.40 Merülj, Olly merülj! 17.35 Sarah Jane ka-
landjai 17.35 Hajrá, Becky! 18.00 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart
kalandjai 18.30 Capri 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Hogy volt!?...
22.15 Második otthonunk – a bérház 23.05 A korona hercege

7.35 Századfordító magyarok. Pilinszky János 8.35 Élő egyház 9.00
Pannóniától a csillagokig 9.25 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Nyelvőrző 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Tíztánc Világkupa 15.05 Talpalatnyi zöld 15.30 Fejezetek Magyaror-
szág közlekedéstörténetéből 15.55 Egy kis hírnév 16.50 Mesélő
cégtáblák 17.25 Életképek 17.55 Olimpia – nőilabdarúgás: Egyesült
Államok–Franciaország, élő 20.00 Sobri a betyár 21.05 Hírek, sport
21.20 Nem vagyok gyilkos 23.05 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
10.50 EZO TV 12.25 A vad Kurdisztánon át. Ném. kalandfilm 14.25
Marina, 114. 15.25 Csoda Manhattanben 16.25 Másképpen – Be-
szélgetések Joshi Bharattal 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények –
hírműsor 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Doktor House
22.05 Született feleségek 23.05 Aktív 23.35 Tények

7.30 Reflektor reggel 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, 134. 14.10 Star Wards: A klónok háborúja Am. anim. ak-
ciófilm 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.05 Kincs, ami nincs 22.10 Döglött akták 23.25 Reflektor 23.40
Siyama – A harcos város.

STORY TV
12.50 A szerelem tengere, 163. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las 19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS I., 21.00 A hidegsebész 22.00
Hotel Babylon 23.00 NCIS I.,

13.45 Kamuzsaru. Am. vígjáték 15.30 A tuti balhé. 17.30 Sherlock
Holmes: Bűntény a Viktória– vízesésnél 19.15 A hetedik tekercs
21.00 Ragadozó 23.00 Vírus – Pusztító idegen

VIASAT
6.35 Zsírégetők 7.30 A nagy házalakítás 8.15 Gyilkos sorok 9.05 Dok-
tor House 10.00 Sógorom a zugügyvéd 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 Si-
vatagi cápák 23.30 G.I. Jane.

STV :1
8.30 Szafari 9.05 A rejtelmes sziget 9.30 Szerencsekereskedők
10.00 A hegyi doktor 10.50 Az olasz konyha 11.30 Viharos szere-
lem 12.20 Ilyenek voltunk 13.30 Vad angyal 14.10 Mint a vadlibák
15.10 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem 17.05
Szakácspárbaj 17.30 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó,
sporthírek 19.40 Időjárás 20.10 Bízzál bennem 21.45 Halhatatlanok
22.55 Hírek 23.10 Sport 23.15 Légizsaruk

STV :2
9.10 Amit én tudok, azt te nem tudod Tévéfilm 10.15 Fenomén Junior
10.55 A hét csodám 11.25 Élő körkép 12.00 Kulturális körkép 12.10
Vyšné Hágy 12.25 Életfa 12.50 Idősebbek magazinja 13.25 Éva 14.10
Interjú Fidellel Dok.film 15.05 Cirkusz, cirkusz fesztivál,16.00 Száza-
dokon át Pavel Dvořákkal 16.55 Detektívképző 17.50 Emlékek helyett
18.05 Dizájn 18.30 Mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 20.00 Sziget a vízen Dok.film 20.30 Empátia Lon-
donban 21.30 Swing. Francia filmvígjáték 23.00 Bizalmas szférák

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a lány?13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 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 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30
A csajok háborúja 23.15 Éjszakai híradó 23.40 NCIS

JOJ
6.50 Bírósági akták 7.35 Panelházi történetek 9.45 A nagy házalakí-
tás 10.45 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.15 Dr. Csont 14.00 CSI:
Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszí-
nelők 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Dr.
Csont22.30 Dr. Csont 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők

kEDD, július 2� szErDa, július 2�

TVműsorTVműsor július 23 - július 29Programajánló

Ha van valami, amit Scott Turner (Tom
Hanks) képtelen elviselni, az a rendetlen-
ség. Ám amikor örökbe kell fogadnia Ho-
och-ot, a kifejezetten szemtelen ebet,
romba dől gondosan szabályozott világa.

egyik kopó, másik eb •20.05 • rtl KlUB

Ray Winkler a kisstílű bűnöző meg-
osztja társaival újabb tervét: nyissanak
sütiboltot egy bankkal szemben. A ven-
déglátás fedőszervként működne, éjje-
lente alagutat ásnának a bank széfjéig.

Süti, nem süti • 21.20 • DUnA tV

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Kiadó - vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.,
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9,
945 01 Komárno. Ügyvezető igazgató - Kona-
teľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea. fő-
szerkesztő - Šéfredaktorka: Mgr. Szénássy
Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky Jó-
zsef. Munkatársak - Spolupracovníci: Kovács
Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor. grafikus -
grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor -
Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirde-
tésfelvétel - Sekretariát a príjem inzercie: Gan-
zer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967.
fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-
com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.del-
takn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa
redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno
1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kézirato-
kat nem küldünk vissza. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdeté-
sek tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Horoszkóp

Humor

Hétfő, július 23

KoS
Munkahelyeden nagy feladat előtt
állsz, ez kicsit megrémíthet, de ne
aggódj, jól fogsz teljesíteni.

BiKA
Új munkalehetőség van a láthatáron.
Várhatóan jól kereshetsz vele, és
némi mellékes is üti a markod.

iKreK
Pénzügyeid cudarul állnak, mégis
képes vagy két kézzel szórni azt, ami
nincs. Ráadásul hatósági ellenőrzés
is várható.

ráK
Ez a hét a közösségi programoké.
Tölts minél több időt a haverokkal és
a családoddal – most erre van szük-
séged.

oroSzlán
A héten rájössz valami fontosra.
Fogd vissza magad, ne kotyogd ki
senkinek, mert akár kellemetlensé-
geid is lehetnek belőle!

Szűz
Szerelmed nagy meglepetést készít
elő. Ha idő előtt rájössz, tartsd magad-
ban, ne rontsd el kedvesed örömét!

Mérleg
Találkozol valakivel, aki láttán még a
szívverésed is felgyorsul. Ám ez a hir-
telen lobbanó vágy éppen olyan gyor-
san múlik majd el, mint ahogy jött.

SKorpió
Új távlatok nyílnak előtted, és az is
megtörténhet, hogy ha külföldre uta-
zol, akkor többen legyeskednek majd
körülötted.

nyilAS
Óriási meglepetés érhet, egy külföldi
személy – akit évekkel ezelőtt is-
mertél meg – most jelentkezik, és
felajánlja, hogy töltsd nála a nyarat.

BAK
Szinte már úgy érezheted, hogy ösz-
szeesküvés folyik ellened, mert
semmi nem sikerül a héten.

Vízöntő
Váratlan anyagi akadályok bukkan-
hatnak fel, de szerencsére jól veszed
az akadályokat és most is, mint min-
dig, sikerül átcsoportosítanod a
pénzt.

HAlAK
Keress új baráti vagy munkakapcso-
latokat, hogy felfrissíthesd a lelked
és az érzelemvilágodat.

ÉSzAK-KOMÁROM:
zichy-palota:
Szept. 12-ig „Az idő fog-
ságában” - régi órák ki-
állítása Miron Mihalič
magángyűjteményéből.
(Ke-Szo. 9.00 – 17.00 ó).
Duna Menti Múzeum
főépülete:

A Szlovákiában már
több helyütt bemutat-
kozó és nagy népszerű-
ségnek örvendő Merkur
építőjátékot és annak
történetét bemutató já-
tékos kiállítás, Jiří Mlá-
dek cseh nyugdíjas esz-
tergályos gazdag gyűj-
teményéből, augusztus 31-ig tekinthető
meg. (Ke-Szo 9.00 – 17.00 ó).
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épü-
lete: Népi mesterségeink szépségei. Ha-
gyomány és jelen. Vesszőből, szalmából és
kukoricacsuhéból készített tárgyak. A ko-
máromi Művészeti Alapiskola végzős nö-
vendékeinek kiállítása. Az idei abszolvens
kiállításon 38 végzős diák mutatja be a
nagyközönségnek legjobb alkotásait. A tár-
laton különböző témájú, és az évek során el-
sajátított különböző technikájú munkákat te-
kinthetnek meg a látogatók.

Limes galéria:
Fehér Margit zománcművész kiállítása a
Galéria Dúdor István termében, augusztus
10-ig tekinthető meg.

DÉL-KOMÁROM:
Nyílt nap és kiállítás

Július 25-én 14 óra: „NYÍLT NAP A VÁSÁR-
TÉREN” - Dr. Borhy László ásatásvezető
régész, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE
BTK Ókori Régészeti Tanszék) a helyszínen
bemutatja a folyamatban lévő római kori fel-
tárást. Helyszín: Komárom/Szőny, Vásártér
16 óra: BRIGETIÓI MŰHELYEK - időszaki
régészeti kiállítás megnyitója a Klapka
György Múzeum és az ELTE BTK Ókori Ré-
gészeti Tanszéke 20. közös vásártéri feltá-

rása évében. Helyszín: Klapka György Mú-
zeum (Komárom, Kelemen L. u. 22.). A kiál-
lítást megnyitja: L. Simon László kultúráért
felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma). Közreműködik: Szöllősi Gipsy
Folk Band. A tárlat 2012. szeptember 2-ig lá-
togatható.

KAMOCSA:
Oáza Camp: augusztus 2-4, Nemzetközi
gasztrofesztivál, főzőverseny 8 kategóriá-
ban, részletek a http://www.oazacamp.sk
honlapon.

DuLOvCE:
Július 28-29. XVI. Dél-szlovákiai gyermek és
ifjúsági folklór ünnepség.

KARvA:
Dunakorzó Karván
– Újra itt a SWING! Július 28-án
Program: 17.00: az Iringó táncstúdió fellé-
pése, 18.00: Dékány Nikoletta és Ölveczky
András énekel, 18.30: az Iringó táncstúdió
fellépésének második része, 19.00: Barna
Gergely énekel, 19.30: A Kolibri STE és az
Iringó táncstúdió közös műsora, 20.00: a
HOT JAZZ BAND koncertje, 21.00: a Royal
zenekar tánczenét játszik

BOgyA - falunap
Július 27.: 8.00 Önkéntes véradás az óvo-
dában 16.00 Vadász Bálint előadása a vö-
rösiszap katasztrófáról – az előadás nyilvá-
nos, minden kedves érdeklődőt szivesen lá-
tunk. 17.30 Kultúrműsor: fellépnek a helyi
óvodások, felnőtt néptánccsoport Duna-
szerdahelyről 18.45 az OUCHA nemesó-
csai fúvószenekar műsora 20.00 Diszkó és
karaoke show
Július 28.: 8.30 Gulyásfőzőverseny 10.00
Futballmérkőzések 10.00-17.00 A gyere-
keknek ingyenes csúszda, élő csocsó a ját-
szótéren 13.30 A gulyásfőzőverseny kiérté-
kelése 14.00-18.30 Kultúrműsor: fellépnek a
helyi óvodások, alapiskolások, Dabronc,
Bulhary és Bakonysárkány községek kultu-
rális csoportjai, izsai hagyományőrző cso-
port, az Amazons gelléri tánccsoport.
Zumba és kengoo bemutató.
18.30-19.30 Tombolahúzás 19.30-20.30
Operett összeállítása 20.30-21.30 Sorry N´
együttes fellépése 21.30-04.00 utcabál a
Krém zenekar közreműködésével
július 29.: 11.00 Szabadtéri református is-
tentisztelet.

Prometheus
Egy tudósokból álló expe-

díció az ember földi életének
eredetére utaló nyomokat ta-
lál. Ezeket követve indulnak
kutatóútjukra, mely az uni-
verzum legtávolabbi, legve-
szélyesebb vidékére vezet.
Olyan tájra jutnak, és olyan
ellenségekkel kell szembe-
nézniük, amilyenről ember
eddig nem is álmodott. Még a rémálmaikban sem. Egy ször-
nyű csata vár rájuk: ha alulmaradnak, akkor az egész em-
beriség velük pusztul.

Jókai mozi, Dél-Komárom, július 26-28. 17.00 és 19.00 óra

Diktátor, Amfi, Észak-Komárom, július 23., 21.30
Madagaszkár 3, Amfi, Észak-Komárom, július 24-25., 21.30
Amerikai pite: A találkozó, Amfi, Észak-Komárom, július
27-28., 21.30

Moziajánló

Egy férfi meséli a barátjá-
nak:

- A múltkor, amikor haza-
mentem a munkából, a fele-
ségem szexi fekete fehérne-
műben fogadott, két fekete
bársonypánttal a kezében,
és azt mondta:

„Kötözz meg és azt te-
hetsz, amit csak akarsz!“

- És? - kérdezi türelmetle-
nül a barát.

- Hát megkötöztem és el-
mentem sörözni.

☺ ☺ ☺
A bankigazgató rászól a

biztonsági őrre, mert az öreg
ismét néhány percet késett a
szolgálatból.

- Pista bácsi! Vegye tudo-
másul, hogy a bankban a
pontosság ugyanolyan fon-
tos, mint... mint a katona-
ságnál! Volt maga katona?

- Igen kérem, voltam.
- Na, és mit mondott ma-

gának az ügyeletes tiszt,
amikor késve ment be a lak-
tanyába?

- Azt, hogy „Alezredes elv-
társ jelentem, a zászlóalj fel-
sorakozott...“

JJóó  nneekkeemm
iitttt  iiss
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7.00 Hírek 7.05 Másfél millió lépés Magyarországon 8.00 Híradó, sport
8.30 Balatoni nyár 10.55 Montalbano felügyelő 12.01 Híradó 12.25
Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Párizsi helyszínelők 14.25 Rejtő
Jenő bohózat 15.20 Balatoni nyár 16.05 Olimpiai híradó 16.20 A ko-
rona hercege 17.45 Másfél millió lépés Magyarországon 18.40 Ever-
wood  19.30 Híradó 20.15 Rajtra készen: egy nappal a XXX. Nyári
Olimpiai Játékok megnyitója előtt 21.10 Forma–1. Magyar Nagydíj

8.00 P@dtársat keresünk 8.55 Rajzfilmsorozatok 10.15 A világ meséi
10.40 Szép otthonok, remek házak 11.05 Az én Budapestem 11.30
Legendás konyhák 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20 Telepódium:
Mindent egy helyen 14.30 Egy történet, egy zene 14.55 Másfélmillió
lépés Magyarországon 15.35 Klipperek 16.00 MacGyver 16.50 Merülj,
Olly merülj! 17.40 Sarah Jane kalandjai 18.05 A kis Amadeus 18.35 Fen-
nec 19.30 Híradó 20.10 Nagy-Britannia– Szenegál labdarúgó mérkőzés
22.35 A korona hercege  23.45 Jelenetek egy házasságból 

8.35 Határtalanul magyar  9.00 Magyarország tájegységei. A Duna
9.25 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Tér-
kép  12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.10 Hogy volt?! Alfonzó
15.05 Szerelmes földrajz  15.40 Olimpia – férfilabdarúgás: Spanyol-
ország– Japán 17.55 Olimpia – férfilabdarúgás: Egyesült Arab Em-
irátusok– Uruguay, élő 20.00 Kárpátexpressz 20.40 Olimpia – férfi
labdarúgás: Brazília– Egyiptom, élő 22.45 Házasságból elégséges. 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Rex felügyelő  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 Szemtelen szemtanúk. Am. kri-
mivígjáték 23.00 Propaganda

7.30 Refl ektor reggel 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai  9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Az éden titkai 14.05
Kincs, ami nincs 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó – esti kia-
dás 19.15 Fókusz 20.05 Én és a hercegem 22.05 Mérges pókok 

STORY TV
12.50 A szerelem tengere 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas
19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS 21.00 Poirot: Lord Edgware halála
23.00 Két férfi , egy eset 0.00 Az első bevetés

15.45 Fergeteges forgatás 17.30 Sherlock Holmes: Bűntény a Viktó-
ria-vízesésnél. 19.15 A hetedik tekercs 21.00 Halálhágó 23.25 Végze-
tes fotók

VIASAT
8.20 A nagy házalakítás 9.10 Gyilkos sorok10.00 Doktor House  10.55
Columbo: Az ínyenc gyilkos 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami
Vice15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök18.35 Egy kapcsolat sza-
bályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 CSI: New York-i
helyszínelők 22.15 Nikita  23.05 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
7.15 Híradó, sport8.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.25 Sza-
fari 9.00 A rejtelmes sziget 9.30 Szerencsekereskedők. 10.00 A hegyi
doktor 10.50 Az olasz konyha 11.30 Viharos szerelem 12.20 Ilyenek
voltunk 13.25 Vad angyal 14.10 Mint a vadlibák 15.05 A hegyi doktor,
16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem17.05 Szakácspárbaj 17.35
Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sport 19.40 Időjá-
rás-jelentés 19.50 Sport 20.10 Cirkusz Humberto 21.00 Slávia Kávézó
21.45 Doktor House22.30 Hírek 22.50 Légizsaruk 23.35 A Szépfiú 

STV :2
8.35 Dizájn.Dok.sor., 25. 9.10 Ház a külvárosban 10.15 Fenomén Junior
11.00 A hét csodám 11.25 Élő körkép 11.55 A Bodrogköz madárvilága
12.25 Nyugdíjasok magazinja 12.55 A nadrág13.35 Kedvelt melódiák
14.10 Koloman Sokolportré 14.45 International Gypsy Fest 2010
15.40 Századokon át Pavel Dvořákkal 16.40 Deketívképző 17.20 Kvar-
tett 17.50 Emlékek helyett 18.00 Édenkertek II. Bahamák.18.30 Esti
mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Felszabadítók 20.50 Városról városra Turócszentmárton 21.20
Zenés színház Fazekasbál 23.00 Jaro Filip és vendégei.

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi  8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 V.,10-11.
11.05 90210: Új nemzedék 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.45
Hírek 13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi
meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33
21.30 Kirendeltség 23.15 Híradó 23.40 NCIS 

JOJ
7.40 Panelházi történetek 2010, 35-36. 9.50 A nagy házalakítás II., 2.
10.50 Szélsőséges esetek 12.00 Híradó 13.10 Dr. Csont 14.00 CSI: Las
Vegas-i helyszínelők  15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők IV.,
15. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Szélsőséges esetek 21.30 Dr. Csont
23.30 Webmaster

6.25 Zegzugos történetek 6.55 Balatoni nyár 9.30 XXX. Olimpiai Játékok.
Élő. Benne: úszás, férfi torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ököl-
vívás, evezés, kerékpár (férfi országúti), női kosárlabda, kézilabda, röp-
labda csoportmérkőzések 12.01 Hírek 13.30 Forma–1, Magyar Nagydíj,
időmérő edzés 15.30 XXX. Olimpiai Játékok. Élő. Benne: úszás, férfi
torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár
(férfi országúti), női kosárlabda, kézilabda, röplabda csoportmérkőzések
18.40 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.04 Ab-
szolút London 20.10 Ötöslottó számsorsolás 23.05 Válaszcsapás

8.00 Sarah Jane kalandjai  8.30 Hé, szállj le a vonatunkról!  9.00 Nagy
ho-ho-ho horgász 9.05 Varga Csaba emlékére. Szekrénymesék. 9.35 A
hét varázsdoboz. Magy. mesejáték 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok.
Benne: 10.30 Női kézilabda: Oroszország – Angola 15.30 Cselgáncs:
elődöntők és döntők 17.45 Női kosárlabda: USA – Horvátország 19.30
Híradó 20.03 Abszolút London. Kulturális Olimpia 2012 22.05 Boxutca,
Forma–1- magazin 22.30 Forma–1. Magyar Nagydíj, időmérő edzés

6.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok megnyitó ünnepség 10.30 Élő egyház
11.00 Élő világegyház 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15
Lyukasóra 12.40 Mindennapi hősök. Dr. Szűcs Andrea gyermekorvos
13.05 Heuréka! Megtaláltam! 13.35 Sírjaik hol domborulnak 14.05 Tal-
palatnyi zöld 14.40 Pannon expressz. Zombor 15.10 Táncvarázs 16.05
Jane Eyre. Angol film 18.00 Híradó 18.30 Sport 18.40 Időjárás 18.25
Dunasport 18.55 DVSC-TEVA–Győri ETO NB1-es labdarúgó- mérkőzés,
OTP Bank Liga 21.00 Közvetítés a balatonfüredi Anna-bálról

6.25 TV2-matiné 9.30 EZO.TV 10.00 Babavilág 11.25 9 hónap 10.55
Propaganda  11.55 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai. 12.55 Duval
és Moretti. 4. 13.55 Sheena, a dzsungel királynője 14.55 Bűbájos bo-
szorkák  15.55 Rejtélyek kalandorai.  16.55 Sas-kabaré 17.55 Activity
18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 A jég fogságában 23.20 Pro-
paganda 23.30 Luxusdoki

7.00 Kölyökklub 10.00 Pindúr pandúrok 10.30 Asztro-show 11.25
Törzsutas 11.55 Autómánia 12.30 Jópofa kofa 12.55 Míg a halál el
nem választ 13.30 Édes drága titkaink 14.35 Chuck I. 15.40 Agyme-
nők 16.40 Megy a gőzös 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Taxi
2. 21.15 A hatodik napon 23.45 Rád vagyok kattanva. 

STORY TV
9.20 Kojak 11.55 San Francisco utcáin, 3. 13.00 Túrakommandó 13.45
McLeod lányai 14.45 Álomhotel – Srí Lanka 16.45 Rex felügyelő, 56.
17.45 Lassie18.10 Aranytartalék.  20.10 Az eltakarítónő. Ang. vígjáték
22.00 Egy assszony illata. Am. filmdráma

13.20 Folytassa, nem számít! Ang. vígjáték 15.05 Üldözési mánia. Am.
vígjáték 17.10 Olajra lépés 19.05 Nagydarab és Kicsiagy.  21.00 Ke-
resd a nőt! Am. vígjáték 23.10 Corelli–kapitány mandolinja

VIASAT
7.30 Ki ez a lány? 8.20 Elvált Gary  9.10 Zsírégetők 10.00 Gordon Ram-
say  10.50 Columbo: Az ínyenc gyilkos. 12.15 Don Camillo 14.20 Kra-
mer kontra Kramer 16.20 Lucky Luke: Ki az a Mr. Joseph? 17.20 Tollas
futam 19.10 Kém a szomszédban 21.00 Garzi-zóna. Amerikai
filmdráma 23.20 A katona

STV :1
6.20 Hírek, sporthírek 7.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fid-
libum meséi 8.30 Nyomozzunk együtt! 9.10 Az elveszett melódia.
9.45 Olimpiai játékok .– London. Megnyitó  12.45 Erzsébet udvar.6/4.
14.10 Irány a kert! Magazin 14.55 Gasztronómiai kézikönyv 15.30
Olimpiai játékok Férfi kerékpárverseny, élő 16.35 Napóleon 18.10
Olimpiai játékok –London 19.00 Híradó 19.40 Időjárás 19.50 Sport-
hírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10  Ellopott identitás
Am.-kanad. thriller 22.35 Sporthírek 22.50 Olimpiai játékok

STV :2
8.20 Hétvége 9.00 Élő körkép 10.00 Olimpiai játékok Strandröplabda
11.00 Olimpiai játékok Kerékpározás 12.00 Olimpia. Lövészet 12.30
Olimpiai játékok Női röplabda. Kína– Szerbia 14.40 Olimpiai játékok Ke-
rékpározás 15.00 Olimpiai játékok Női kézilabda. Horvátország– Bra-
zília 16.00 Olimpia. Lövészet 17.00 Olimpia. Cselgáncs 17.30 Olimpiai
játékok Női kosárlabda. USA–Horvátország 19.30 Olimpia. Vívás, nők
20.30 Olimpia. Úszás 22.00 Olimpiai játékok Női kosárlabda: Brazília–
Franciaország 23.00 Olimpiai játékok. Női kézilabda: Norvégia– Fran-
ciaország 0.00 Olimpiai játékok Női röplabda: Brazília– Törökország

MARKÍZA
8.30 Bűbájos testvérek  10.20 Jóbarátok 10.45 Parti-őrült jogi doktor.
Am. vígjáték 12.25 A főnököm lánya A 14.00 Szóbeszéd 15.55 Hírek
16.00 Ilyen még nem volt 17.55 Négyesben keresztül-kasul Szlovákián
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 – kidobás,
élő 22.20 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 23.25 Az amerikai álom 

JOJ
7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.50 Szélsőséges esetek. Fekete
szemek 10.55 Kutyil Kft 11.50 Húgom, nem húgom 13.55 A nő kí-
sértésben 15.50 Halálos csábítás 18.10 Kutyil Kft 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A király nevében
2. 22.30 Rés a pajzson. Am. akcióthriller

6.55 Balatoni nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok.
Élő. Benne: úszás, női torna, asztalitenisz, cselgáncs,
vívás, tenisz, ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövé-
szet, férfi kosárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda
csoportmérkőzések 13.30 Forma–1. Magyar Nagydíj,
a futam 16.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Élő. Benne:
úszás, női torna, asztalitenisz, cselgáncs, vívás, tenisz,
ökölvívás, evezés, kerékpár, sportlövészet, férfi ko-
sárlabda, kézilabda, röplabda, vízilabda csoportmér-
kőzések 16.30 Magyarország– Szerbia férfi vízilabda-
mérkőzés 19.30 Híradó 20.00 Időjárás 20.04 Abszolút
London 22.15 Magyarország–Dánia férfi kézilabda-
mérkőzés

5.55 Rajzfilmek gyerekeknek 8.25 Micike és az an-
gyalok. Magy. Tévéfilm 9.25 Csere Rudi. Magy. ifj. té-
véfilm 10.30 Olimpiai játékok Férfi kézilabda: Izland–
Argentína 16.30 Olimpiai játékok Cselgáncs: női 52 kg
és 66 kg döntők 17.30 Olimpiai játékok Férfi kosár-
labda: USA–Franciaország 19.20 Olimpiai játékok Férfi
vízilabda: Románia–Nagy Britannia 19.30 Híradó, sport
20.03 Abszolút London Kulturális Olimpia 2012 21.30
Forma–1. Magyar Nagydíj, a futam

6.40 Magyar elsők 7.00 Olimpia – az előző napi mér-
kőzések 8.35 Olimpia – stúdió 9.25 Fejezetek Ma-
gyarország közlekedéstörténetéből 10.00 Élő egyház
10.30 Isten kezében 11.00 Római katolikus szentmise
12.00 Híradó 12.10 Élő népzene 12.40 Akadálytalanul
13.05 Határtalanul magyar 13.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok. 13.55 Erzsébet királyné Magy. film
15.30 MTK–Kaposvár NB1-es labdarúgómérkőzés,
17.25 Hazajáró. Gyimes 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.40 Heti Hírmondó 19.10 Önök kérték 20.05 Mező
Ferenc emlékére – Az újkori olimpia 20.40 Olimpia –
Nagy- Britannia–Egyesült Arab Emirátusok focimeccs
(élő) 22.45 Palmetto. Am.– ném. film

6.45 TV2-matiné 10.40 EgészségMánia 11.10 EZO.TV
11.40 Propaganda11.50 Kalandjárat 12.20 Borkultusz
12.50 Stahl konyhája 13.20 Több mint TestŐr 13.50
A kiválasztott – Az amerikailátnok, 29. 14.50 Monk –
Flúgos nyomozó IV., 58. 15.50 Bűbájos boszorkák V.,
134. 16.50 Minden hájjal megkent hazug 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.05 Lopakodó 22.20 Veszélyes vi-
zeken 

7.00 Kölyökklub. 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.00 Dáridó Lajcsival. Muzsika és
szórakozás 12.40 Tuti gimi V., 13. 13.40 Gossip girl II.,
3. 14.45 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 16.40 Jó ugatás fél
győzelem. Am. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11,
XIII., 11. 20.00 Gagyi mami. Am.–ném. akcióvígjáték
22.00 Túl mindenen Am.–ném. akciófilm

STORY TV
7.55 Dallas 13.00 Autogram 13.45 McLeod lányai
14.45 Álomhajó – Panama 16.45 Rex felügyelő 17.45
Lassie. 18.10 Becsületes tolvajok.  20.00 A kisváros
22.00 Sophie választása. Am. filmdráma

14.40 Ennivaló a csaj. Am. vígjáték 16.25 Nagydarab
és Kicsiagy. Fr. vígjáték 18.20 Kelly hősei.  21.00 Ászok
ásza 23.00 A félelmek iskolája 4. 

VIASAT
6.30 Columbo: Ölj meg, ölelj meg!  8.10 Véznák kontra
dagik III., 1. 9.10 Anya csak egy van! 5. 9.40 A szerelem
nyilasa. Amerikai sorozat, 3. 10.30 Szex és New York
light IV., 65-66. 11.40 A nagy házalakítás III. Amerikai
sorozat, 100-101. 13.30 Adatrablók 15.25 Kém a
szomszédban. Am. akciófilm 17.15 Képtelen képrablás
19.05 ÁlomÉpítők, 2. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X.,
222. 20.55 A célszemély I., 9. 21.50 Haláli hullák haj-
nala 23.45 Az élvhajhász. Am. krimi

STV :1
6.50 Rajzfilmek gyerekeknek 8.20 Nyomozzunk
együtt! 9.00 Nyár Katával. 7/1. 9.30 Ünnepi szent-
mise 11.15 Szlovákia képekben 11.35 A világ képekben
12.00 Štúrék 13.10 Forma–1. Magyar Nagydíj, a futam
16.10 A világörökség kincsei 16.35 Postaláda (ism.)
17.35 Irány a kert! 18.10 Olimpiai játékok – Az öt karika
jegyében 18.30 Olimpai játékok - stúdió 19.00 Hírek,
sporthírek, időjárás 20.10 Szent Johanna 23.15 Sport-
hírek 23.25 Olimpiai játékok

STV :2
8.30 Élő körkép 9.05 Kulturális körkép 9.20 Olimpiai
játékok – az első nap összefoglalója 10.00 Olimpiai já-
tékok Strandröplabda, 2. 11.00 Olimpiai játékok. Férfi
kézilabda: Izland–Argentína 12.00 Olimpiai játékok
Férfi röplabda: Oroszor.–Németor. 12.30 Olimpiai já-
tékok Lövészet 13.00 Olimpiai játékok Férfi röplabda:
Oroszor.–Németor. 14.00 Olimpiai játékok. Vízi szlalom
17.00 Olimpiai játékok Férfi kézilabda: Spanyolország–
Szerbia 19.00 Olimpiai játékok - stúdió 19.10 Olimpiai
játékok Vívás 20.00 Olimpiai játékok Úszás 22.00 Olim-
piai játékok Férfi röplabda: Olaszor.–Lengyelor. 22.30
Olimpiai játékok Férfi kézilabda: Magyaror.–Dánia

MARKÍZA
8.20 Jóbarátok8.40 Bolondos dallamok: Újra beveté-
sen 10.15 Pretty Little Liars 12.00 Ilyen még nem volt.
Am. vígjáték 13.50 Apósok akcióban. Am.-ném. vígjá-
ték  15.35 Vihar. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás 20.20 Tiszta ügy. Am.- ném. thriller 22.40 Az
igazság nevében

JOJ
6.40 A Waverly varázslók. Amerikai vígjáték 8.20 Nap-
pali őrség 11.00 Szellemekkel suttogó 12.00 Castle
12.55 Rés a pajzson 15.00 Rendkívüli családok, 3.
16.15 A király nevében 2.: Két világ. Kanad. kalandfilm
18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó
20.20 D-War: Sárkányháború 22.35 Álmatlanság

Csütörtök, július 2� szombat, július 2� vasárnap, július 2�

A jég fogságában • 19.35 • tV2

2020-at írunk és lesújtott bolygónkra
a globális felmelegedés. A figyelem
középpontjába az Antarktisz került,
jelentős mennyiségű kőolajforrásá-
val. Ám ennek kitermelése komoly
következményekkel jár.

7.05 Másfél millió lépé Magyarországon 8.00 Híradó, sport 8.30 Ba-
latoni nyár 10.00 Forma–1 11.40 Londonból jelentjük. Olimpiai hír-
adó 12.00 Híradó délben 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.20
Forma–1-magazin 13.50 Forma–1. Magyar Nagydíj. Szabadedzés
15.35 Balatoni nyár 16.20 A korona hercege 17.30 Gyökerek és ágak
18.40 Everwood  19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Magyar-
ország, szeretlek! 21.25 XXX. Nyári Olimpiai Játékok megnyitója

8.00 P@dtársat keresünk, 11. 9.00 Rajzfilmsorozatok 10.20 A világ
meséi 10.45 Nyitott stúdió 11.05 Az én Budapestem 11.30 Hal a víz-
ben 12.01 Hírek 12.25 Hogy volt!? 14.30 Második otthonunk 15.20
Másfélmillió lépés Magyarországon 15.55 MacGyver 16.40 Merülj,
Olly merülj! 17.35 Sarah Jane kalandjai 18.00 A kis Amadeus 18.30
Rajzfilmek 19.30 Híradó 20.10 Már egyszer tetszett 21.05 A korona
hercege  22.15  Motorsport 22.40 Lovastúra 23.10 Rejtély

7.35 Századfordító magyarok 8.30 Híradó 8.35 Sírjaik hol domborul-
nak (ism.) 9.00 Magyarország tájegységei 9.25 Életképek, 16. (ism.)
10.00 Család-barát 11.00 Csellengők11.30 Térkép - válogatás 12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték 15.35
Magyar elsők 15.50 Univerzum Tasmánia 16.45 Mesélő cégtáblák
17.25 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Kárpát expressz
18.55 DVTK–Újpest NB1- es labdarúgó-mérkőzés OTP Bank Liga 21.00
Hírek, sport 21.15 A névtelen vár 22.20 Az ecuadori esőerdő lakói

9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 EZO TV
12.25 A láthatatlan ember, 29–30. 14.25 Marina, 116. 15.25 Csoda
Manhattanban, 101. 16.25 Másképpen – Beszélgetések Joshi Bha-
rattal 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.05 Ezek
megőrültek!  21.05 Mocsok. Am. akciókrimi 23.00 Aktív (ism.) 23.30
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 Én és a hercegem 2.
16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Szikla-
öklű szerzetes 21.05 CSI: Miami helyszínelők22.05 Gyilkos elmék 23.15
Helyszíni szemle 

STORY TV
12.50 Megkövült szívek, 40. 13.50 Váratlan utazás14.55 A farm, ahol
élünk16.00 Quinn doktornő 17.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05
Rex felügyelő 20.00 Poirot-novellák. Lakás a harmadikon. Ang. krimi
21.00 Született feleségek  23.00 Doktor Addison

13.50 A skacok meg a kukacok 15.20 Halálhágó 17.45 Bújj, bújj,
ördög! 19.20 A kelet zsoldosa. Thai kalandfilm 21.00 A harc szelleme
22.40 Ong Bak: A thai boksz harcosa. Thai akciófilm

VIASAT
7.05 Zsírégetők  8.00 A nagy házalakítás  8.45 Gyilkos sorok 9.40 Dok-
tor House  10.30 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! 12.15 A nagy házala-
kítás  13.10 Miami Vice 15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök18.35
Egy kapcsolat szabályai  19.35 Jóbarátok20.00 Jóbarátok  20.30 Dok-
tor House 21.20 A katona 23.05 Sivatagi cápák

STV :1
8.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 8.25 Szafari 9.00 A rej-
telmes sziget 9.25 Szerencsekereskedők 9.55 Az olasz konyha 10.35
A hegyi doktor 11.25 Viharos szerelem  12.15 Ilyenek voltunk 13.25
Vad angyal 14.10 Mint a vadlibák 15.10 A hegyi doktor  16.00 Hírek,
sporthírek 16.15 Viharos szerelem 17.00 Szakácspárbaj 17.30 Légi-
zsaruk18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Robo Grigorov 21.55 Olimpiai játékok – London. Megnyitó

STV :2
9.10 Isten hozott, Zsuzsi! 9.35 A király haragja Mesejáték 10.15 Fe-
nomán Junior 10.55 A hét csodám 11.25 Élő körkép 12.05 Kulturális
körkép 12.10 Samko Dudík Dok.film 12.45 A professzor fehér lovon.
14.05 Koncert a tolerancia jegyében 15.25 Századokon át Pavel Dvo-
řákkal 16.25 Detektívképző 17.10 A dohányzás káros következmé-
nyeiről 17.40 Emlékek helyett 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.45 A
szlovákiai falvak enciklopédiája Hunkovce 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 20.00 Játék 21.00 Família. 21.30 Gengszterek
gengszterek.  23.20 Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 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 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Férfi regény
23.30 Jackie Chan: Újabb rendőrsztori Hongkongi- kínai akcióvígjáték

JOJ
7.10 Bírósági akták 7.55 Panelházi történetek 2010, 37-38. 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 Dr. Csont 16.00 CSI:
Miami helyszínelők 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó20.20 Othello 22.30
Húgom, nem húgom.

péntEk, július 2�

Mocsok • 21.05 • tV 2
Sancho (Clifton Collins) szolgálat közben,
(bűn)társával közösen véletlenül megöl
egy ártatlan férfit. A zsaru a bűntársaihoz
való hűség és a lelkiismerete diktálta lépés
megtétele között őrlődik.

Egy csapatnyi csinos vezérszurkoló
lány gyilkosság szemtanúja lesz.
Sharp hadnagyra (Tommy Lee Jo-
nes) hárul az a nem túl könnyű fel-
adat, hogy megvédje őket a rájuk le-
selkedő veszedelemtől.

Szemtelen szemtanúk •  21.05 • tV 2

Nemzetközi rodeo show Izsán
A rodeo show szerelmesei most járásunkban is meg-

tapasztalhatják eme veszélyes sport szépségeit és a
bátrabbak, igaz egy rövid időre, de rá is ülhetnek a bi-
kára. Hogy hol? Izsán a Duna-parton. Mikor? Augusztus
első hétvégéjén (4.-5.).

Lapunk megkereste Vajda János főszervezőt, hogy
részletesebben is tájékoztassa olvasóinkat, mire is szá-
míthatnak az érdeklődők a  rodeo show-n. „A kétnapos
fesztiválon elsősorban a western versenyen van a hang-
súly. Lesz itt lovasviadal több versenyszámban, bikaro-
deo és marhaterelés. Az izsai rodeo show az Európa-
bajnokság egyik fordulója, tehát nagy versenyzésre le-
het számítani.“

Nyerjen belépőjegyet!
A szervezőtől továbbá megtudtuk, hogy több kísérő rendezvénnyel is készülnek.

Tehát érdemes lesz kilátogatni az izsai Duna-partra. Az egynapos belépő ára 5 euró,
a tíz év alatti gyemekeknek pedigingyenes. Azonban lapunk olvasóinak meghirdetünk
egy játékot, mellyel belépőjegyet lehet nyerni a rodeo showra. Nem kell mást tenni,
mint helyesen válaszolni az alábbi kérdésre és válaszát beküldeni szerkesztőségünk
címére (ul. františkánov 22, 945 01 Komárno, vagy deltakn@gmail.com) július 26-ig.
Íme a kérdés: MIKOR RENDEzIK MEg A RODEO SHOW-T IzSÁN? ssy

Összeveszett Vilmos 
és Károly herceg
Bár a nyilvánosság előtt Vilmos moso-

lyogva beszélget Kamillával, most kide-
rült, hogy még mindig annak a nőnek tekinti
mostohaanyját, aki tönkretette szülei házas-
ságát. Cambridge hercege ugyanis néhány
napja közölte, nem fogadja el a meghívást
Kamilla 65. születésnapi partijára. Az udvar-
ból kiszivárgott hírek szerint Károly herceg
tombolt dühében, és miután leordította fiát,
Katalin segítségét kérte. „A walesi herceg
arra biztatta menyét, győzze meg Vilmost, és
legyenek jelen a partin – mondta az egyik brit
lapnak egy udvari alkalmazott. – Katalin bölcsessége, türelme és rá-
beszélőképessége kellett ahhoz, hogy Károly és Vilmos hercegek egy
időre befejezzék a csatát.”

Elkészült Vili bácsi első
klipje
várkonyi András pár

hete debütált a Mu-
zsika Tv-ben, énekesként
ugyanis elkészítette első
albumát Borkóstoló cím-
mel. A lemezen tucatnyi
dal hallható, készült a
szüretről, borkóstolásról,
vásárlási és fogyasztási
szokásokról, de irodalmi
utalások és kabarébetét is színesíti a palettát. A dalszövegek megírá-
sában András nem kért segítséget, hiszen valamennyit saját maga
írta. A Borkóstoló című dalból készült az első klip, amelynek zenéjét Or-
bán József szerezte. A kilp teljes verzióját itt megnézheted, illetve lát-
hatod a Muzsika Tv-ben is. Egerben készült a klip, András nem kis tel-
jesítményt nyújtott, amikor a 35 fokos kánikulában szinte egy egész na-
pon át rótta a város utcáit. Az "énekest" persze lépten-nyomon rajongók
állították meg, megnehezítve ezzel a forgatást. A felvételek során min-
tegy 4-5 liter folyadékot volt kénytelen magába dönteni.



Hoffer, s.r.o., Bratislavská 1798, 945 01  Komárno, 
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk

Chevrolet Aveo – kombinált üzemanyag fogyasztás: 3,6-7,2  l/100 km. Co2 kibocsátás: 95-169 g/km. 

chevrolet.sk

A tartály 1 200 km-re elegendő, 
tehát MP3-as lejátszóját érdemes feltölteni.

már 7 930 €-tól
5 év vAgy 120 000 km gArAnCiA
Temperamentumos teljesítmény, innovatív beltér, benzin- és dízelmotorok széles választéka 
- az új Chevrolet Aveo a vezetést gondtalan szórakozássá változtatja. A legnehezebb, ami önre vár,
hogy a 4-ajtós sedant vagy az 5-ajtós hatchback-et választja. Új Chevrolet Aveo - szórakozásra alkotva.

Chevrolet Aveo



SPORT

A kedvezőtlen időjárás el-
lenére, remek mérkőzéseket
láthatott a komáromi és az
ekeli közönség, mivel az
egyik selejtező mérkőzést a
takaros Ekeli Sportközpont-
ban bonyolították le. A har-
madik helyért játszott talál-
kozót, illetve a döntőt aztán
már a Komáromi Városi sta-
dion közönsége láthatta, és
aki kijött, az bizonyára nem
csalódott. Különösen a
döntő mérkőzés bővelkedett
izgalmakban, hiszen két,
egészen kiváló kollektíva
mérkőzött meg, amelynek
végén aztán a sikeresebben
végrahajtott büntetők billen-
tették a mérleg nyelvét a lilák
javára. 

A döntő félidei szüneté-
ben is volt vastaps a lelátón,
amikor Ladislav Gadoši, a
Szlovák Labdarúgó Szövet-
ség alelnöke, a Nyugat-szlo-
vákiai Labdarúgó Szövetség
elnöke, átadta a bajnoki ser-
leget és oklevelet, a Scholtz
Károly edző vezette KFC fi-
atalabb diákcsapatának, a
III. ligában megszerzett baj-
noki címének elismerése-
ként. 

A Mitropa Cup 2012
eredményei:

Ekelen:
Sv Oberwart (A) – győr-

szemere KSK 3:0 (2:0),
Wemmer 2, Herklotz 

Komáromban:
KfC – Celldömölk vSE

5:0 (4:0), Bogyai 2, Szórád,
Mészáros, Podlucký

Főleg az első félidőben
parádézott a KFC, bár el kell
ismerni, hogy ellenfele nem
képviselt olyan játékerőt,
amely igazából próbára tette
volna a felkészülés utolsó fá-
zisában lévő hazaiakat. A
második félidőben történt
egy olyan mozzanat is,
amelyről a szurkolók bizo-
nyára sokáig fognak még be-
szélni. A hazaiak 4:0 állásnál
büntetőhöz jutottak, Szórád
állította le a labdát, lövés he-
lyett azonban csak elmozdí-
totta helyéről a kapu felé, és
a berobbanó Podlucký óriási
gólt lőtt a meglepett  kapus
hálójába. Csodálatos meg-
oldás volt, amit a közönség
hosszan tartó tapssal jutal-
mazott. 

A III. helyért: 
győrszemere KSK –

Celldömölk vSE 2:1 (0:0),
Germán, Nyári – Vánkos   

Döntő:
KfC – Sv Oberwart 0:0 –

büntetőrúgásokkal 5:3
Büntetőrúgások: Nagy

József, Bogyai, Musil, Mé-
száros, Szórád – Teller,
Herklotz, Grasser  

Egészen kiváló mérkőzést
játszott a két csapat, mind-

ketten a támadójátékot eről-
tették, aminek végső soron a
közönség lett az igazi ked-
vezményezettje. Az osztrá-
kok már Ekelen megmutat-
ták, hogy remek csapattal
rendelkeznek, és kiváló sze-
replésüket folytatták a komá-
romi döntőben is. Voltak per-
cek, amikor nagy problémá-
kat okoztak a liláknak, akik-
nek helyenként foggal-kö-
römmel kellett védekezniük.
Aztán fordult a kocka, a KFC
lendült bele újult erővel, ekkor
viszont a „sógorok” fohász-
kodtak a Mindenhatóhoz,
csak megússzák gól nélkül.
Egyszer nem úszták meg...,
de mindenki legnagyobb cso-
dálkozására, a magyar játék-
vezető érvénytelenítette Bo-
gyai gólját, állítólagos les mi-
att. Nem volt les! 

A büntetőrúgások, aztán
már csak hab volt a tortán,
főleg azok elvégzése után.
Mazáček, a hazaiak kapusa
a negyedik sorozatban védte
Bewab lövését, míg Mészá-
ros magabiztosan értékesí-
tette, így minden a csapat-
kapitány, Szórád kezében
maradt. Ő csak nagyon rit-
kán szokott hasonló helyze-
tekben tévedni, és lövése pil-
lanatában kitört az örömmá-
mor a komáromi stadionban. 

Ladislav Gadoši, a
SZLSZ alelnöke, a Nyugat-
szlovákiai LSZ elnöke: „A

A komáromi lilák nyerték az idei Mitropa Kupát 
Több mint két évtizeddel ezelőtt, a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetség kezde-

ményezésére indult útjára a ma már nagyon népszerű Mitropa Kupa. Egészen pon-
tosan, a múlt hétvégén Komáromban, már 22. alkalommal rendezték meg három ala-
pító ország regionális bajnokságaiban szereplő csapatok számára. Minden eszten-
dőben más-más csapatok vesznek részt a tornán Burgenland szövetségi tartomány-
ból,  győr-Sopron, valamint vas megyékből, illetve Nyugat-Szlovákiából. Ezzel a ro-
tációs rendszerrel azt szeretnék elérni, hogy minél több csapat  kapjon lehetőséget,
erre a Közép-európai amatőr kupaszereplésre. 

kedvezőtlen időjárás elle-
nére, egy egészen magas
színvonalú tornát láthattunk,
amiért elsősorban a házi -
gazda KFC-t illeti meg a leg-
nagyobb elismerés. Különö-
sen Strasser László úrnak, a
hazai klub menedzserének,
valamint Csóka Zoltán klub-
titkárnak szeretnék köszöne-
tet mondani odaadó munká-
jukért. Úgy vélem, a kerüle-
tünket remekül képviselő ko-
máromi csapat teljesen meg-
érdemelten nyerte a tornát,
amihez természetesen,
őszintén gratulálok. Külföldi
vendégeink is a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak úgy

az ekeli, mint a komáromi
rendezésről, ami nagy öröm
számomra. Ma felvetettem
annak lehetőségét is, hogy a
jövőben kibővítenénk a Mit-
ropa Kupa küzdelmeit ifjú-
sági csapataink számára is,
jómagam örömmel látnám az
egyes régiók diák és ifjúsági
csapatait küzdeni egy ha-
sonlóan szép kupáért. Ma-
gyar és osztrák kollégáim
szemmel láthatóan vevők az
ötletre, így szerintem már jö-
vőre több helyszínen, sok
mérkőzéssel örvendeztet-
hetjük meg a labdarúgás
szeremeseit” - mondta el la-
punknak Ladislav Gadoši.  

A Mitropa Kupa idei győztese a KFC Komárom. Felső sor balról jobbra: Miloš Lintner - edző,
Ladislav Gadoši - a NYSZLSZ elnöke, Szabó Béla - Komárom Város alpolgármestere, Gon-
záles József, Maroš Mazáček, Nagy József, Faragó Tamás, Lőrincz Lóránt, Tomáš Kóša, Bo-
gyai Krisztián, Vladimír Kosťukevič. Alsó sor balról jobbra: Cong Péter, Petr Musil, Szórád Csaba
- csapatkapitány, Lelkes Mátyás, Mészáros Ádám, Petr Filipský, Uzola István, Tóth Tamás

Ladislav Gadoši, egy másik serleget is átadott Komáromban,
mégpedig a KFC fiatalabb diákjainak, a III. liga korosztályos
bajnokcsapatának

Ladislav Gadoši, átadja a kupát Szórád Csaba csapatkapi-
tánynak

A boldog kupagyőztes komáromi lilák 
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Aremekül megszervezett tornán, nem kis meg-
lepetésre, a teljesen megújult ekeli csapat

vitte el a győzelmi pálmát. A Régióbajnokságból
visszalépő ekeliek a Területi Bajnokságban foly-
tatják szereplésüket, és ahogy a naszvadi torna
végeredménye is sugallja, a teljesen hazai neve-
lésből dolgozó csapat bizonyára nem fog az
esélytelenek közé tartozni.

Eredmények:
A 3. helyért:  
Perbete – Nagyigmánd  5:4
Döntő:
Ekel – Naszvad 4:2

A torna végeredménye:
1. Ekel
2. Naszvad
3. Perbete
4. Nagyigmánd 

Az előző idényben minden idők
legnagyobb sikerét érte el a

komáromi férfi kosárlabdázás. Az
extraligában előbb megnyerte az
alapszakaszt, majd a rájátszásban
a döntőig menetelt, ahol a nem ke-
vésbé kiváló privigyeiekkel szem-
ben maradt csak alul 3:1 arányban.
A kosárlabdázás szurkolói tehát
elégedettek lehettek, a komáro-
miak többsége ugyanis szereti a
klubot, szereti ezt a sportágat. Ez
megmutatkozott az egyes találko-
zók nézőszámain is, a csarnok né-
zőtere szinte valamennyi mérkőzé-
sen zsúfolásig megtelt. 

Bár a csapat játékosai még sza-
badságukat töltik, a klubvezetés lá-
zas munkában van, ami egyben azt is
engedi sejtetni, hogy ismét meglepni
készül szurkolóit. Nemsokára meg-
kezdődik az új idényre való felkészü-
lés, és addig bizony még nagyon sok
a teendő. Többek közt ezekről is be-
szélgettünk Paulík Józseffel, az MBK
Rieker sportigazgatójával.

• Az idény után érdekes ajánlat
érkezett a Cseh Kosárlabda Szö-
vetségtől. vissza lehetett azt utasí-
tani?  

- Igen, érkezett a klubhoz ajánlat a
cseh ligában való részvételre, amelyet
tisztelettel megköszöntünk, és visz-
szautasítottunk. Nagyon megtisztelő

volt számunkra ez a megkeresés, bár
tudni kell, hogy a pozsonyi Inter visz-
szalépése után, ugyanilyen ajánlattal
megkeresték Privigyét és Nyitrát is.
Nemcsak anyagi okok játszottak közre
döntésünk meghozatalánál, de a na-
gyon szűk játékoskeretünk is szerepet
játszott. Elképzelhetetlen ugyanis,
hogy 14 játékossal – ha senki nem
sérült – heti három mérkőzést
játsszunk le úgy, hogy közben még
több száz kilométert is utazzunk. 

• A keret tehát már ismert, mikor
kezdik a bajnokságra való felké-
szülést? 

- A csapat augusztus első hetében
kezdi meg az érdemi munkát, tehát
két hónap áll rendelkezésünkre a baj-
nokság kezdetéig ahhoz, hogy egy
összeforrott kollektíva vágjon neki a
küzdelmeknek. A felkészülés alatt ele-
gendő barátságos mérkőzést is meg-
vívunk majd úgy idegenben, mint ha-
zai csarnokban egyaránt, a szurkolók
tehát már a bajnokság megkezdése
előtt „megkóstolhatják” a csapatot, an-
nak új játékosait.  A felkészülés kez-
detéig a pontos program is összeáll,
erről időben tájékoztatni fogjuk szur-
kolóinkat. 

• Az előző idény alapszakaszá-
nak megnyerése, majd a bajnoki
ezüstérem után, milyen célokat tű-
zött ki a klubvezetés erre az
idényre? 

- Nem szeretnék frázisokkal dobá-
lózni, de elsőszámú célunk a mindig
hálás komáromi szurkolótábor játék-
kal való megörvendeztetése. Persze,
ez csak akkor fog működni, ha a szép
játék győzelmekkel is párosul, ami
mindig a legnagyobb öröm forrása.
Hogy még pontosabb legyek, célunk
mindenképpen bejutni a legjobb négy
csapat közé a végső elszámolásnál.
Az alapszakaszban való végső he-
lyezés is nagyon fontos számunkra,
ott mindenképpen az első hatban kell
végeznünk ahhoz, hogy ott lehessünk
a tervezett cseh – szlovák közös ligá-
ban a 2013/2014-es idényben. Jelen-
leg folynak a tárgyalások a két szö-
vetség között, ma még nehéz lenne
megtippelni annak végeredményét.
Nekünk azonban úgy kell szerepel-
nünk, hogy egy esetleges megállapo-
dás ne érhessen bennünket kelle-
metlen helyzetben.  

• A sportban csakúgy, mint min-
den egyéb téren, a pénz dominál.
Lehet erről a témáról is beszélni? 

- Miért ne lehetne? Ez a kérdés
minden sportágban az első helyen re-
zonál, így nálunk is. Jelenleg úgy áll a
helyzet, hogy több támogatónk is gaz-
dasági okok miatt kénytelen volt meg-
szüntetni a klub támogatását, ami
nagy érvágás a klub működésében.
Jelenleg azt mutatja a klub költségve-
tése és valós anyagi helyzetének az
állása, hogy az idény végéig, tehát
jövő március végéig, még 40 ezer
euró fedezete nincs megoldva, amit
mindenképpen biztosítanunk kell a
bajnokság sikeres befejezésének ér-
dekében. Nem lesz könnyű, de na-
gyon aktívan dolgozunk az új támo-
gatók megkeresésén, régiónk hatá -
rain túl is. A bajnokságban a legki-
sebb költségvetéssel dolgozunk, né-
hány klubnak lényegesen nagyobb a
havi költségvetése, mint a mi jelenlegi
hiányunk. 

• Akkor valószínűleg a szurko-
lóknak is nagyobb részt kell majd
vállalniuk kedvenc csapatuk sike-
res működésének biztosításából…  

- Sajnos, igen. A klubvezetés kény-
telen az új idénytől megemelni a be-
lépőjegyek és bérletek árát. A belé-

pőjegyek ára egységesen 4 € lesz,
míg a bérleteket 70 €-ért fogjuk árusí-
tani. Amivel viszont szeretnénk meg-
könnyíteni a szurkolók dolgát, hogy a
belépőjegyek számozva lesznek. A fő
nézőteret négy szektorra osztottuk fel,
ahol az ülőhelyek számozva vannak,
így a belépőjegy konkrét ülőhelyhez
kötődik. A két kosár mögött elhelyezett
pótszékeken viszont érkezési sor-
rendben foglalhatnak helyet a szur-
kolók. A bérletekkel kapcsolatosan
még el kell mondanom, hogy azok a
rájátszás első fordulójának végéig ér-
vényesek. A legjobb négy között
azonban már a bérleteseknek is be-
lépőjegyet kell vásárolniuk. Annyit
azonban biztosítunk számukra, hogy
bérletük felmutatásával a megszokott
ülőhelyükre kapjanak belépőjegyet.
Már most szeretném megköszönni
szurkolóink megértését, de a jelen-
legi helyzetben, sajnos, más döntést
nem hozhattunk. Bízom benne, hogy
közös erővel sikeresen megoldjuk ezt
az idényt is.

Az MBK Rieker játékoskerete:
Lukáš Dubovský
Martin Bíňovský
Marek Kozlík
Kevin Thompson
Martin Bílik – szlovák válogatott 
Nasir Robinson
Andrej Šoška
Christopher Charles Lowe
Ladislav Stojanov 

– visszatért nevelőegyesületéhez
Michal Maslík
Jan Kratochvíl
Patrik Petrovský – saját nevelés 
Cservenka Gábor – saját nevelés 
Matej Jurčina – saját nevelés 
Vladimí Klár 

– jelenleg épül sérüléséből
Edző: František Rón 
Orvos: MUDr. Horváth Attila 

A klubból távoztak:
Szabó Péter
Siniša Bilič
Louis Johnson
Jonathon Jones
Dominique Keller

A keret teljes, kezdődhet a felkészülés 

Naszvad

Marcelháza

Kosárlabda Sport 
és becsület

A sportolóktól a legnagyobb természetességgel
elvárjuk a becsületességet és sportszerűséget, és
bár ugyanezt elvárnánk a szurkolóktól is, ez nem
minden esetben jön össze. Vannak azonban kivé-
telek, olyan történetek, amelyek feltétlenül nyilvá-
nosságot érdemelnek. Múlt héten egyik kedves
ekeli olvasónk, Bohos József telefonált szerkesz-
tőségünkbe, és mondta el szerencsésen végződő
történetét.

„Feleségemmel elkísértük kedvenc csapatunkat,
az Ekel FC-t a naszvadi tornára. Nagyon kíváncsiak
voltunk az új, saját nevelésű játékosokból felállított
csapatunk teljesítményére csakúgy, mint sokan
községünkben.  Egy jól megszervezett torna volt,
és ami számunkra a legnagyobb örömöt okozta, a
fiatal ekeli fiúk remek teljesítményt nyújtva torna-
győzelmet szereztek, a döntőben legyőzve a ki-
váló hazai csapatot. A találkozó végén szurkoló-
társaimmal együtt csapatunk győzelmét ünnepel-
tük, majd teli kellemes élményekkel, elindultunk
hazafelé. Otthon vettük csak észre, hogy feleségem
kézitáskája hiányzik, és ami a legnagyobb pánikot
okozta, hogy abban benne volt valamennyi fontos
okmánya, személyitől a jogosítványig, valamint egy
egészen tetemes pénzösszeg. Első gondolatunk az
volt, hogy a mai világban nem nagy meglepetés-
ként, búcsút vehetünk feleségem kézitáskájától,
annak tartalmától. Ekkor csengetés zavarta meg
kétségbeesett elmélkedésünket. Az ajtóban az ekeli
klub elnöke, Csepi Nándor állt, kezében feleségem
kézitáskájával. Elmondta, hogy az egyik naszvadi
szurkoló, vagy vezető találta meg a kézitáskát, és
mivel tudta, hogy azon a helyen ekeli szurkolók ül-
tek, azonnal megkereste a még vacsorázó ekeli
csapat vezetőit, és átadta a táskát. Az iratokból
aztán már nem volt nehéz megállapítani annak jo-
gos tulajdonosát. Feleségemmel nagyon megörül-
tünk, mondhatnám azt is, hogy nagy kő esett le a
szívünkről. Mit is tudnék még erről mondani? Talán
csak annyit, hogy nagyon köszönjük a becsületes
megtalálónak a tisztességes hozzáállást, a táska
visszaszolgáltatását. Úgy gondolom, nemcsak sa-
ját, de Naszvad Község sportjának becsületét is
megtartotta, sőt, két új szurkolót is szerzett csapa-
tának. Ezúton is szeretnénk feleségemmel együtt
megköszönni a számunkra eddig ismeretlen be-
csületes megtalálónak emberi cselekedetét, és ki-
létének megállapítása után, szeretettel meghívjuk
egy közös ebédre, vagy vacsorára. Hajrá Ekel,
Hajrá Naszvad!”

Nos, mit is lehet ehhez hozzátenni? Megkerestük
a naszvadi klub elnökét, Molnár Zoltánt, aki a kö-
vetkezőket mondta el lapunknak: „Az esetről nem
hallottam, mivel a torna után még nagyon sok te-
endőm volt a vendégek körül. Ennek ellenére igyek-
szem megállapítani a becsületes megtaláló kilétét,
és a klub nevében is kifejezem köszönetemet az
ilyen tisztességes cselekedetért. Nagyon örülök,
sőt büszke vagyok, hogy községünk és klubunk
ilyen fényben mutatkozott be vendégeink előtt. Azt
is el kell mondanom, hogy a rokonszenves ekeli
csapat megérdemelten nyerte meg a tornát, ez-
úton is gratulálok a csapatnak, szakvezetőknek és
szurkolóiknak. Szép jövő áll előttük” – mondta el a
klubelnök.  

Mi pedig ezúton kérjük a becsületes megtalálót,
hogy jelezze kilétét szerkesztőségünkben, hogy
segíthessünk a kapcsolatfelvételben. Hiszen tudjuk,
hogy néha a véletlenek, a sport és a becsület ját-
szanak közre a nagy barátságok megszületésé-
nél. Természetesen, szerkesztőségünk is köszöni
az eddig ismeretlen, becsületes megtalálónak ne-
mes cselekedetét!

Focitornák Naszvadon 
és Marcelházán 
Afelkészülési időszak remek alkalmat nyújt a csapatoknak nemcsak az erőfelmérésre, de

az új szerzemények beépítésére is röviddel a bajnokságok megkezdése előtt. Az egyes
csapatok edzői előtt kirajzolódik a nemsokára már bajnoki mérkőzésen pályára lépő végső
csapat, a szurkolók remekül szórakoznak, és új barátságok köttetnek nemcsak a játékosok,
de a szurkolók között is. Kár, hogy ezek a „tornahangulatok” csak ritkán mennek át a bajnoki
idénybe, ahol egészen más hangulat és emberi kapcsolatok kezdenek érvényesülni…

Második alkalommal rendeztek emléktornát
Rohácsek Jánosnak, az egykori kiváló első

ligás labdarúgónak emlékére szülőfalujában. Mi
sem természetesebb, a Sklo Union Teplice mai
napig legnagyobb tisztelettel emlegetett játéko-
sára való megemlékezésnél minél több hazai já-
tékos szeretett volna ott lenni, így a hazai fakó is
lehetőséget kapott a tornán való részvételre. És
éppen ők okozták a torna legkellemesebb meg-
lepetését. Az első csapat tornagyőzelmében ta-
lán senki nem kételkedett, de hogy „hazai döntő-
vel” tisztelegnek majd Rohácsek János emléke
előtt… Szép volt fiúk!

Eredmények:
Marcelháza „A” – Páterdomb 4:2
Marcelháza „B” – Búcs 2:1
A 3. helyért:   
Páterdomb – Búcs 5:0

Döntő:
Marcelháza „A” – Marcelháza „B” 2:1

A torna végeredménye:
1. Marcelháza „A” 
2. Marcelháza „B”
3. Páterdomb
4. Búcs 

Fotók: www.knfoci.skSok szurkolót és ilyen jeleneteket az új idényben is
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Kerékpározás

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kajak-kenu

Aportugáliai Montemor adott
otthont a juniorok és az

u23-as kategóriák Síkvízi Ka-
jak-kenu Európa-bajnokságá-
nak. A négynapos, magas szín-
vonalú rendezvényen részt ve-
hettek a Komáromi Kajak-kenu
Klub versenyzői is a szlovák vá-
logatott színeiben.

Az U23 kajaknégyes szerepelt a legjobban 1000 mé-
teres távon, a hajóban Demin Viktorral, a komáromi ka-
jakozás jelenlegi legnagyobb tehetségével. A juniorok
K1-es versenyében 200 méteres távon Lőrincz Balázs
szerepelt kiválóan, és 7. helyével bizonyította, hogy jó
úton halad az utánpótlás nevelése a komáromi klubban.
A junior lányok K2 – 1000 méteres versenyében Kata-
rína Horváthová és Roberta Pelantová szerepeltek jól,
amit a szép, 12. hely is igazol. A két csinos hölgy K4-ben
is hajóba szállt, de sajnos, nem jutottak döntőbe csak-
úgy, mint az U23 nagyreményű versenyzői 200 méteres
távon a Demin Viktor – Boris Viszlay páros sem. 

Az Eb legsikeresebb csapata Magyarország váloga-
tottja lett.

Eredmények:
K4 – u23 – 1000  m: 3. Demin Viktor – Marek Krajčo-
vič – Jakubík Gábor – Matej Michálek 
K1 – junior fiúk – 200 m: 7. Lőrincz Balázs 
K2 – junior lányok – 1000  m: 12. Katarína Horváthová
– Roberta Pelantová 

Tatabányán rendezték meg a Magyar Amatőr Kupa 9. fordulóját, a Turul Kupát. A mintegy
kétszáz versenyzőt felvonultató versenyen, amely a Gerecse hegységben zajlott, két ver-

senyző képviselte régiónkat, és minden nagyképűség nélkül elmondható, hogy a várt ered-
ményt hozták. Ancsin Marek, a tavalyi Magyar Amatőr Kupa junior kategóriájának győztese
már csak az első hellyel lehet elégedett, így ezzel a célkitűzéssel vágott neki a távnak. Mi
sem természetesebb, elsőként ért célba, és egy szép serleggel bővítette ki gazdag gyűjte-
ményét. Régiónk másik versenyzője, Szabó Ádám, az ugyancsak szép 8. helyen ért célba,
amivel felzárkózott a versenysorozat legjobbjai közé.  

Komáromi győzelem
a Turul Kupán

Kajakosaink az Eb-n

Még néhány nap, és London-
ban elkezdődik a világ legna-

gyobb sporteseménye, a XXX.
Nyári Olimpiai Játékok. Több mint
200 ország versenyzői mutatkoz-
nak majd be 26 sportág 302 ver-
senyszámában. Kétségkívül, vi-
lágszerte százmilliók ülnek majd
a képernyők előtt, hogy élvezzék
a földkerekség legjobb sportolói-
nak seregszemléjét, és vérmér-
sékletüktől, vagy éppen nemzeti-
ségüktől függően izguljanak egy-
egy éremért. Ilyenkor talán a
Nemzeti Himnuszoknak is na-
gyobb az erejük, hiszen annak fel-
csendülése és a nemzeti lobogó
felvonása nem egyszer, könny-
cseppeket is előhív a szurkolók
szeméből. Érthető, hiszen nincs
bolygónkon még egy esemény,
amelynek végső produktuma na-
gyobb büszkeséget kölcsönöz-
hetne egy-egy nemzetnek, mint a
tisztességes versenyben kihar-
colt olimpiai aranyérem.  

Mi, komáromiak, megkülönbözte-
tett tisztelettel gondolunk azokra,
akik a csallóközaranyosi református
lelkészt, Kóczán Mórt követve, váro-

sunkat képviselték a játékokon. Jan-
kovics Tibor (birkózás), Szabó Attila
(kajak), Peter Lérant (labdarúgás),
Gergely István (vízilabda – kétszeres
olimpiai bajnok), Ódor Éva (asztali-
tenisz), Sidi Péter (sportlövészet),
vagy éppen Czibor Zoltán (labdarú-
gás) a világ szinte valamennyi tájára
elvitték szép városunk hírnevét.
Szándékosan hagytuk a felsorolás
végére minden idők legsikeresebb
komáromi sportágának képviselőit,
az Európa- és világbajnok, olimpiai
ezüst és bronzérmes kajaknégyes

tagjait. Riszdorfer Mihály, Riszdor-
fer Richárd, Erik Vlček, Tarr György,
előtte Juraj Bača, aranybetűkkel írták
be nevüket a komáromi sport króni-
kájába. Soha előttük komáromi spor-
tolók nem szereztek több érmet vi-
lágversenyeken, mint éppen a „mi
kajaknégyesünk“. 

A londoni játékokon a kajakné-
gyesnek (Erik Vlčekkel és Tarr
Györggyel), a párosnak (Erik Vlček –
Gelle Péter), valamint a sportlövő
Sidi Péternek szurkolhatunk „komá-
romi szívvel”.  És aggodalomra
semmi okunk, hiszen ők nem vélet-

lenül jutottak el az olimpiára, kiváló
teljesítményeik jogosították fel őket a
részvételre, amit minden bizonnyal
kamatoztatni is fognak. Közben
mindkét városrészben már nő az
utánpótlás, elég nyitott szemekkel
járni az egyes sportlétesítmények-
ben. Talán már csak a téves szem-
léletet kellene megváltoztatni, mi-
szerint a jó sportolónak elég a te-
hetség és a kitartás… Nem elég!
Nagyobb támogatásra, és kellő tár-
sadalmi megbecsülésre is szükség
lenne, nemcsak a siker utáni kézfo-
gásra.  

XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London 

A szervezők 188 versenyzőt számoltak meg a rajtnál, köztük a két komáromi fiúval


