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Az aktuális gondok rendeződtek
Az alpolgármester lemondása után Tóth

Anikó képviselőt bízta meg a testület a polgár-
mesteri tisztség betöltésével. Az első lépésben
37 közmunkás kezdett el dolgozni a községben,
eredeti munkakörükbe visszakerültek azok az
alkalmazottak, akiket a leváltott polgármester el-
bocsátott. Tóth Anikó hivatalba lépésével el-
kezdődtek a könyvvizsgálói, leltározási és
egyéb szakértői ellenőrzések. Ellenőrzésre ke-
rült a szerződéses munkákra fordított pénzek ki-
fizetése. Folytatás az 5. oldalon

Bátorkeszi

Aközségi hivatal kétnyelvű, tizenkét oldalas tájékoz-
tatójából olvasható a falut érintő minden társadalmi

és közérdekű tevékenység. Mint ismeretes, a sikeres
népszavazás után a polgárok leváltották tisztségéből a
polgármestert, és a parlament elnöke a hatályos törvé-
nyek értelmében új választásokat írt ki a polgármesteri
poszt betöltésére. Addig az érvényes törvények értel-
mében az alpolgármester váltotta fel a polgármestert.
Rövid idő után azonban a vállalkozására és családi
okokra hivatkozva lemondott tisztségéről.

Július végéig kellett volna átadni a
felújított Kossuth teret, ám a kivi-

telező cég, ahogy az már várható
volt, nem készült el a munkával. A
város a határidő újbóli meghosszab-
bítását kérte az illetékes minisztéri-
umtól.

Lassan két éve lesz annak, hogy meg-
kezdődtek a Kossuth tér felújítási mun-
kálatai. Még 2010 novemberében kerí-
tették el a teret, azóta okoz kényelmet-
lenséget a lakosoknak, illetve a Komá-
romba látogatóknak. Már június végén
látható volt, hogy július végéig nem si-
kerül átadni a felújított teret, elsősorban
a kivitelező cég, az Euro-Buildnig lassú
munkavégzése miatt. A város ezért az
agrárminisztérium felügyelete alá tar-
tozó szakhatósághoz fordult, s ismétel-
ten kérte a határidő meghosszabbítá-
sát. Korábban, még a minisztérium
előző vezetése idején már sor került
egyszer a határidő kitolására, akkor a
május 31-i határidőt július 31-re módo-
sították.

Králik Róbert, a városi hivatal szóvi-
vője a bumm.sk hírportál kérdésére el-
mondta, legutóbb a múlt héten (július
utolsó hetében) tartottak ellenőrzést a
helyszínen. Akkor a projekt 70 száza-
léka volt befejezve, s a kertészeti mun-
kák zajlottak. A határidő múlt kedden
járt le. A szóvivő elmondta, jelenleg is
tartanak a tárgyalások a minisztérium, il-
letve az illetékes ügynökség képviselői-
vel, folyik a megoldás keresése. Arra a
kérdésre, mikor várható eredmény, il-
letve előreláthatólag mikor adhatják át a
teret, azt felelte, amíg nincs kézzelfog-
ható, dokumentált megegyezés, nem
szeretnének nyilatkozni az ügyben.

(b)

Komárom

Nem készült el
határidőre
a Kossuth tér
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Részletek a 3. oldalon

Már csak nyolcvanan dolgoznak a gyárban

Részletek a 3. oldalon

Kánikula keddig
Az előrejelzések szerint a napi hőmérséklet a következő napokban

akár 36 fok körül is alakulhat. A jelenlegi számítások szerint a hét kö-
zepén érkezhet egy hidegfront, amely több fokkal mérsékelheti a me-
leget. A nagy melegben minedenképp több folyadékot kell fogyasz-
tani és 11.00-15.00 óra között semmiképpen nem  szabad a tűző na-
pon tartózkodni. A bőrt védeni kell a leégés ellen megfelelő öltöz-
ködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával. ssy
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A lakosok már értesülhettek arról, hogy
Komáromban új parancsnokot keres a pol-
gármester a városi rendőrség élére. A városi
rendőrség közvetlen a polgármesterhez kö-
tődik, azonban a személyi javaslatait a kép-
viselőknek is el kell fogadni. Heten jelent-
keztek a pályázatra a meghirdetett rendőr-
parancsnoki posztra, és egy félig szakmai
csoport meg is fogalmazta ajánlásait a pol-
gármesternek. Gondolhatnánk, hogy a kö-
vetkező ülésen elfogadja a képviselő-testü-
let az új rendőrparancsnokot, azonban a tör-

ténet jóval izgalmasabbnak ígérkezik.
Talán nincs olyan ember Komáromban, aki kijelentené, hogy elé-

gedett a városi rendőrség munkájával. Ennek okainak keresése vi-
szont már egy összetettebb feladat, amit kár volna csak a jelenlegi
rendőrparancsnok személyére szűkíteni. Rozsnyó Lajosról nem
mondható el, hogy politikai jelölt, hiszen 1993-tól városi rendőr, és
1995-től vezeti a csoportot. A harmadik polgármestert szolgálja, és
Pásztor István polgármestersége idején került a városi rendőrség 
élére.

Azt is hozzá kell tennünk, hogy a rendőrség költségvetése egyre
zsugorodik, ezért személyi állománya most sem teljes, 10 poszt
nincs (anyagi okok miatt nem lehet) betöltve. A kamerarendszer, ami
segíthetné a munkájukat, annyira elavult és helyenként meghibáso-
dott, hogy szinte már nevetség tárgya lehet.

De azért az sem igaz, hogy minden csak pénz kérdése volna. El-
várható lenne az aktívabb jelenlét a városban az érkező jelzések
alapján. Vagy a rendőrök nyelvi képzése - mondjuk 500 angol szó
erejéig -, ha már turizmust szeretnénk fejleszteni. Néhány tovább-
képzés, hogy a rendőr pontosan tudja a "szolgálni" szó jelentését és
annak verbális megnyilvánulásait. De hogy idézzem Szayka Róbert
kempo-edző egy hasznos elképzelését, nem ártana minden rendőrt
hetente valamilyen (küzdő)sport edzésre elvinni, hogy a "védeni" szó-
nak is legyen valami látható alapja.

Valljuk be őszintén, az elmúlt években bizony a rendőrség levél-
kihordó és papucsosztó szerepe volt meghatározó, és mondjuk a bel-
városi vandalizmus terén nem láttunk látványos javulást. Komárom-
ban minden össze van firkálva és minden tele van ragasztva posz-
terekkel, pedig egy poszter gazdáját lekövetni elméletileg nem egy
Columbo-i feladat. Azonban azt is el kell fogadni, hogy akadtak te-
rületek, ahol voltak fejlemények.

Félő azonban, hogy a szeptemberi vita a rendőrparancsnoki poszt-
ról, korántsem ezekről a kérdésekről fog szólni. Először is azért, mi-
vel először a régit kell leváltani, hogy új lehessen, amihez korántsem
biztos, hogy a polgármester megkapja a támogatást. Ez nem abból
adódik, hogy a mostani helyzettel a képviselők elégedettek lennének,
hanem egy politikai jelölt esetén (volt már erre példa) ilyen módon hi-
úsulhat meg a váltás. És bizony akadhat politikailag megosztó jelölt
is, aki nem feltétlenül volna rossz parancsnok, mégis a vitát a szak-
mai kérdésekről a politikai síkra tereli majd. Könnyen lehet egy két-
pólusú sárdobálás, ahol majd aztán a független képviselőket pró-
bálják mindkét oldalról sarokba szorítani.

De ha már elindult egy folyamat, miért nem lehet ez egy kicsit más-
képpen? Mondjuk az elkövetkező másfél hónapban megpróbáljuk
megfogalmazni, hogy mit is várunk el a rendőrségtől? Mivel az elmúlt
sok évben ezt senki nem tette meg. Mivel vagyunk elégedetlenek
Rozsnyó Lajos kapcsán, ha nem tudjuk milyen feladatot kapott? Mi-
ként lehet értékelni az ilyet? Miként kaphat a rendőrség költségvetést,
ha azt sem tudjuk pontosan mit várunk tőle? A korábbi szokások
alapján létezik egy csoport, ami sodródik az árral.

De mi lenne, ha most egy szakmai csoport, amiben lennének vé-
delemben jártasak és érintettek (mondjuk iskolaigazgatók, szórako-
zóhelyek tulajdonosai stb.) egyaránt, megfogalmaznák, hogy mit is
akarunk? Lehet, hogy akkor azt is tudnánk, hogy merre van az előre,
és még ki is tudnánk értékelni egy év múlva, hogy mire jutottunk. És
még az a "perverz" dolog is megtörténhetne, hogy a szeptemberi tes-
tületi ülésen nem politikai csaták folynának, hanem egy szakmai vita
és ahhoz kapcsolódó döntés. Mivel a polgármester állít jelöltet, így
ennek az előkészítése és tálalása rá vár.

Keszegh Béla, városi képviselő

Rend(őr) a lelke mindennek
Megtisztelve érzem magam, hogy a

DELTA olvasói is érdeklődnek és törőd-
nek a képviselők által elfogadott határo-
zatok (nem)teljesítésével és így az én ja-
vaslatommal is, amely a multifunkciós
sportpálya megmentéséről és a Bástya
lakótelepre való áthelyezéséről szól. Mi-
vel a cikkben a Városi Hivatal által meg
lettem említve, mint „szavazathajhász
vállalkozó” és aki „előkészületlenül sza-
vaztat”, engedjék meg, hogy pár tényt
megemlítsek a dolgokkal kapcsolatban.
Mivel tisztában voltam a tényekkel, hogy
több engedélyt el fog kelleni intézni az
áthelyezéssel kapcsolatban, ezért ter-
jesztettem be a javaslatot még ez év
februárjában, naívan gondolva, hogy a
nyári vakációtól a Singellő lakosai már ki
fogják tudni használni. Az ajándékozó
intézménynél (CEF) többször lobbiztam,
hogy pozitívan és mihamarabb vélemé-
nyezzék a hivatal kérvényét az áthelye-
zésről. Ami meg is történt. A többi „pa-
pírmunka” a hivatal dolga elintézni.
Többször személyesen érdeklődtem a
hivatal illetékes alkalmazottainál, és meg
kell mondanom, hogy mindig nagyon
kedvesen, segítőkészen és szakszerűen
tájékoztattak a fejleményekről. De hát
ők is csak a felsőbb utasításokat teljesí-
tik (persze, csak ha vannak). Az áthe-
lyezésre szánt összeg elenyésző azzal
szemben, amekkora kár keletkezne(-ett)
a nem kihasznált pálya otthagyásával a
mostani helyén. Persze azt is meg kell
említenem, hogy e határozatot meg-
előzte az a tény is, hogy a polgármester
úr - annak ellenére, hogy városi tulaj-
donról van szó - a képviselők tudta nél-
kül már belefogott a pálya áthelyezé-
sébe egy másik, egy általa kiválasztott
izolált helyre.

Meglepődtem a szóvivő szavain, ame-
lyek szerint : „...a Most-Híd frakció által
uralt testületben nem gond számukra
szinte bármit megszavazni, újabbnál
újabb feladatokat róva a már így is túl-
terhelt hivatalra...”. Előszőr is: ebben az
esetben a sportpályát nem magamnak,
a saját kertembe javasoltam áthelyezni,
hanem annak a több mint 4500 singellői
lakosnak, akiket képviselek, és akiknek
nincs semmi lehetőségük a sportolásra
ebben a városrészben. Másodszor: is-
mételten felhívnám  a városvezetés fi-
gyelmét, hogy az említett frakciónak
csak 11 tagja van, a testület pedig 25
képviselőből áll, úgyhogy a matematika
egyáltalán nem adja ki az „uralkodást”.

Nem látok abban gondot, hogy ha bár-
mely politikai csoportosulás képviselője
beterjeszt javaslatot, ami a komáromiak
javát szolgálja, hogy azt minden képvi-
selő megszavazza. Ezt bizonyítja az is,
hogy javaslatom a 22 jelenlévő képvise-
lőből 20-nak az  „igen” szavazatát kapta
meg. Harmadszor pedig: sajnálom, ha a
város vezetése szerint a képviselők által
adott feladatok és javaslatok „túlterhelik
a hivatalt”. Ha valaki ezeket az „újabb és
újabb feladatokat” nem akarja vagy nem
tudja teljesíteni a lakosok érdekében,
akkor vonja le a következtetést és mond-
jon le. 

A másik szomorú tény, hogy sajnos
nem csak ez a határozat létezik, amely
a mai napig nincs teljesítve, és melyek-
nek a határidejük régen lejárt. Hogy
csak az én javaslataimból említsek pá-
rat: 394/2011 határozat a lakosok tájé-
koztatásának javítása a városi rendőr-
ség munkájáról, 395/2011 határozat a
város biztonsági kamerarendszere kon-
cepciójának kidolgozására (amelynek
semmi pénzbeli vonzata nincs),
396/2011 határozat a város és a lakosok
biztonsági helyzetének javítására főképp
a komáromi autóbuszállomás, Harcsás,
I. és a II. lakótelepekre való biztonsági
kamerák áthelyezése és a Belső körút
51 házban. Meg kell mondani, hogy az
utóbbi helyszínen a közbiztonsággal
kapcsolatos javaslatom teljesítve lett. 

S végezetül nem kell a városvezető-
ségnek megsértődni azon, ha egy ko-
máromi polgár számon kéri bármelyik
határozat (nem)teljesítését. Hiszen tu-
datosítani kell, hogy mi a polgárokért
vagyunk, úgy a képviselők, mint a pol-
gármester az alpolgármesterekkel, és
nem pedig fordítva. És nekünk kell el-
számolnunk a munkánkkal, hiszen vá-
lasztóink bizalmát élvezzük. Elszomorít
az a tény is, hogy a Városi Hivatal ve-
zetősége minden olyan határozatból,
amelyet a Most-Híd frakció képviselői
terjesztenek be, politikai ügyet csinál.
Véleményem szerint városi azaz kom-
munális szinten is, függetlenül a politikai
hovatartozástól elsősorban a lakosok
érdekeit kell hogy szolgáljuk . Kérem,
tegyék már félre a hátramutogatást, a
„politikai háborúzást” és azon dolgoz-
zunk, hogy ha csak egy-egy „ilyen soron
kívüli” határozattal is, de valami pozití-
vumot mutassunk fel, ami városunk fej-
lődését és lakosainak a javát szolgálja.

Varga Tamás, városi képviselő

Reakció a DELTA 2012. július 30-án
megjelent „A határozatokat teljesíteni
kell(ene)” című cikkre 

Mint legutóbbi lapszá-
munkban megírtuk, új út-

jelző táblával gyarapodott Ko-
márom városa, amelyen Bu-
dapest nevét szlovák helyes-
írással írták ki. A dolog nem
teljesen újszerű, hiszen az Ér-
sekújvárból érkezők is elha-
ladhattak egy hasonló tábla
mellett, s a Cirill és Metód kör-
forgalom körül szintén két ha-
sonló tábla áll. Azonban múlt
héten csütörtökön a körforga-
lom egyik tábláján a Szlovák
Útkezelő Vállalat már helyre-
hozta a hibát és az úgyneve-
zett „mekcsenyeket“ levették,
valamint ígéretet tettek arra is,
hogy a többi útjelző táblán is
kijavítják a magyar főváros
nevét. Kíváncsian várjuk.
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Szóval - képpel

Rendeződik a táblaügy

Augusztus 1-től a régi fe-
hér elsősegélydobozok
nem használhatóak. An-
nak, akinek fehér színű
doboza van, le kell cserél-
nie most narancssárgára,
ha ezt nem teljesíti, a rend-
őrök 60 euróra büntethe-
tik. Az új törvény hatályba
lépése után az egyes hipermarketek polcain már alig találni
ilyen elsősegélydobozt, melynek átlagos ára 11 €. -ga-

Csak a narancssárga 
elsősegélydoboz használható

Folytatás az 1. oldalról
A felügyelőtanács elnöke

Gyurovszky László lett, aki
a Magyar Koalíció Pártjának
színeiben építkezési és régi-
ófejlesztési miniszter volt
2002-2006 közt, majd 2010-
ig a Most-Híd párt tagjaként
jegyezték. Újságírói kér-
désre, hogy mint részvényes
is szerepel-e a vállalatnál,
nemmel válaszolt, és a tulaj-
donosi kört sem kívánta
megnevezni. 

A Stroje a Mechanizmy
Részvénytársaság ajánlatot
kapott a hajógyár megvéte-
lére. A felügyelőtanács el-
nöke a Hospodárske noviny
gazdasági napilapnak el-
mondta, hogy jelenleg is
vannak megrendeléseik és
potenciált látnak benne, de a
vételárról nem kívánt nyilat-
kozni az elnök.

A komáromi hajógyár az
utóbbi pár évben egyre ko-
molyabb gondokkal küzd,
2008-ban még 1200 ember
dolgozott itt, azonban fogo-
zatosan kisebb-nagyobb lét-
számban történtek elbocsá-
tások. Idén márciusban már
csak 300 munkás dolgozott

a gyárban, azonban akkor
is fokozatosan elbocsátáso-
kat jelentettek be. Azóta he-
tilapunk is többször beszá-
molt arról, hogy milyen lé-
pések történtek annak ér-
dekében, hogy megment-
sék a gyárat, ehhez még az
előző kormány is támoga-
tást ígért. 

Júliusban már csak 120 al-
kalmazottja maradt a hajó-
gyárnak, s a tulajdonosvál-
tással egy időben további 40

dolgozót küldtek el. „Ma már
csak 80-an dolgoznak itt. Az
új tulajdonos azonban kije-
lentette, a munkahelyeket
meg akarja őrizni“ - nyilat-
kozta Jávorka Tamás, a ha-
jógyár szakszervezeti veze-
tője. Információja szerint az
új tulajdonos augusztus el-
sejei hatállyal elbocsátotta
Peter Bulla vezérigazgatót, s
a hajógyár gazdasági igaz-
gatóját, Peter Skalát is.
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Megvásárolták 
a komáromi hajógyárat

Nem mondunk tehát na-
gyot azzal, ha azt állítjuk:
nagy eséllyel számíthat a vi-
lág egy sosem látott élelmi-
szerválságra. Az okok jól is-
mertek: a világ népessége
nő, a mezőgazdasági terme-
lésre alkalmas területek zsu-

gorodnak. Az Egyesült Álla-
mokban tomboló tűzvész ha-
tására a búza- és kukoricaá-
rak rég nem látott csúcsokat
döngettek az elmúlt hetek-
ben. Az amerikai, brit, kana-
dai és ausztrál termelők egy-
behangzóan állítják, nem le-

het nagyobb pénzt csinálni
gabonatermesztésből, állat-
tartásból, tejtermelésből
vagy zöldség- és gyümölcs-
termelésből. Sőt! Nem ritka,
hogy a termelők vesztesé-
geket könyvelnek el, mivel
évről évre az árak mélyen az
előállítási költségek alatt ma-
radnak. Szerintük az élelmi-
szereknek sokkal többe kel-
lene kerülniük ahhoz, hogy
az abból származó bevétel
fedezze a költségeket.

Ami jó hír a gazdáknak,
ám kevésbé örömteli a fo-
gyasztóknak: a termények
árának emelkedését prog-
nosztizálja az ENSZ élelme-
zési szervezete, a FAO. Egy
nemrég napvilágot látott je-
lentése szerint a következő
tíz évben a termények ára
nagyjából az inflációval meg-
egyező tempóban emelkedik
majd. Az ár 10–30 százalék-
kal haladja meg az előző év-
tizedben elért értéket. A drá-
gulás legfontosabb okaként
említi a jelentés, hogy a fej-
lődő országok lakossága
sokkal több húst és feldolgo-
zott élelmiszert vásárol, mint
korábban.

Miriák Ferenc

Azt mondják, hogy az évtized aszályát éltük meg az el-
múlt időszakban. Ezt alátámasztja az a tény, hogy az

ősz száraz volt, télen nagyon kevés csapadék esett, és
mindezt olyan tavasz követte, ami meteorológiai ritka-
ságnak tekinthető, szinte teljesen csapadék nélküli. Az
őszi növények kétségbeejtő állapotban voltak, de a ta-
vasziak is nagyon igényelték volna a vizet. Aszályban
nem lehet eredményesen gazdálkodni. Ennek követ-
keztében a közeljövőben tovább drágul az élelmiszer. Az
előzetes információk szerint átlagosan a húsféleségek
5-7%-kal, a lisztalapú termékek (péksütemények) pedig
3-5 %-kal drágulhatnak. Az elemzők szerint az agrárter-
mék világpiaci ára 2008 nyara óta nem tapasztalt ma-
gasságokba szökött.

Újabb élelmiszer áremelés jön 

Az év első felében több tűzeset történt mint tavaly
ilyenkor. A komáromi tűzoltókat 163 alkalommal ri-

asztották, a keletkezett kár összege 483 400 euró. A ta-
valyi statisztikához képest idén az év első felében már
62-szer többször kellett beavatkozniuk a lánglovagok-
nak.

A leggyakoribb ok a figyelmetlenség, a technikai beren-
dezések meghibásodása és szándékos gyújtogatás, 100 al-
kalommal pedig az avar és a száraz fű égetése. Ismeretlen
tettesek 8 alkalommal gyújtogattak és ezzel összesen 12 500
euró kárt okoztak. A tűzesetek következtében egy személyi
sérülés történt. Járási tűzoltó parancsnokság Komárom

Egyre több tűzeset
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Hírblokk

Egy egészségügyi biztosító 
lehet az országban

Akormány rábólintott Robert Fico egészségbiztosító-
egyesítő tervére, melyet a kormányfő nem egészen

egy hónappal ezelőtt jelentett be. Zuzana Zvolenská
egészségügyi miniszternek szeptember végéig kell ki-
dolgoznia az egyesítési projektet. A több biztosítós rend-
szer 1993 óta működik az országban, 2005-től pedig
nyereséget is képezhetnek. Bár a rendszer létrehozását
annak idején a páciensek igényeinek magasabb fokú ki-
elégítésével, és az egészségügy hatékonyabbá tételével
indokolták, a minisztérium szerint ezek a célok nem tel-
jesültek. A tervek szerint az állam elsősorban a ma-
gánbiztosítók részvényeinek felvásárlásával próbálkozik
meg, ha ez nem sikerül, kisajátítás következhet. A rend-
szer megváltoztatását az egészségügyi tárca azzal in-
dokolja, hogy a több biztosítós rendszer megalakítása
óta az egészségügyre fordított költségek hatékonysága
egyre romlik. Szlovákiában jelenleg három biztosító mű-
ködik: az állami Általános Egészségbiztosító, a Dôvera,
valamint az Union ZP.

Tavaly egymilliónál is többen 
szorultak kórházi kezelésre

Atavalyi év folyamán összesen 1 132 290 személy
szorult kezelésre a kórházakban, ebből 945 986 sze-

mély egészségi okok miatt kényszerült ápolásra.
Míg a 24 év alatti fiatalabbak légzőszervi és emésztési

problémák miatt szorultak kezelésre, az annál idősebbek
a daganatok és érrendszeri zavarok kapcsán igényelnek
ellátást. A 2009 és 2011 közötti időszakban egyébként hat
százalékkal többen kényszerültek ellátásra, mint 2006 és
2008 között, mindössze a férfiak baleseti statisztikái ja-
vultak. „A csökkenésnek és növekedésnek több oka lehet.
Függ a megbetegedés komolyságától, a kórházak lehe-
tőségeitől, vagy attól, hogy sikerül-e helyettesíteni az in-
tézményi kezelést más módszerekkel" - áll a jelentésben.
Az Általános Egészségbiztosító szóvivője, Dana Gašpa-
ríková szerint az elmúlt évben 410 millió eurót költöttek a
páciensek kiadásainak térítésére. Monika Šimunová, a
Dôvera egészségbiztosító szóvivője szerint pácienseik
átlagosan 5-6 napot lábadoztak kórházban, s az utánuk fi-
zetett átlagos biztosítási összeg 600 eurót tett ki. b

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

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

- Stílustanácsadás 
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

KEDVES höLGyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
DELTA szerkesztősége és az „ÁTVÁL-
TozTATJuK“ csapata ezentúl minden
hónapban meghirdeti nyereményjáté-
kát. olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának 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-én.

Önnek már van színházbérlete?

Javában tart a nyári bérletvásár
Ünnepi, 60. évadában is

remek előadásokat
ígér a Komáromi Jókai
Színház, ahol már javában
tart a nyári bérletvásár.
Nézzük, mit játszanak
majd az új évadban a vilá-
got jelentő komáromi
deszkákon!

A 60. évad első bemuta-
tója Georges Feydeau: Egy
hölgy a Maximból című víg-
játéka lesz, Verebes István
m.v. rendezésében. Mici, a
Maxim mulatóhely bűbájos
táncosnője a XIX. század
legvégének Párizsában fel-
dúlja a híres Petypon doktor
polgári életét. A professzor
egy reggel arra ébred, hogy
öregecske felesége helyett
a lokál szemtelenül fiatal és
csinos szupersztárja, Oszt-
rigás Mici fekszik mellette. A
premiert a tervek szerint ok-
tóber 12-én, pénteken tart-
ják. December elején kerül a
közönség elé a Kossuth-dí-
jas Spiró György új szín-
műve, a Príma környék.
Valló Péter m.v. Kossuth-dí-
jas rendező próbálja majd a
komédiát a társulattal. Van
egy otthon, valahol vidéken,
egy kastélyban, melynek
egyik részében időseket
gondoznak életük végéig, a
másik része pedig vadászni
vágyókat fogad. Jövő febru-
árban, az évad díszelőadá-
saként mutatják be Klaus
Mann – Ariane Mnouch-
kine: Mephisto című drámá-
ját. Klaus Mann regénye
Hendrik Höfgen színész ké-
tes karrierjéről szól a Har-
madik Birodalomban. A
szerző ezen keresztül mu-
tatja be a német szellem
behódolását a fasizmusnak.
1979-ben Ariane Mnouch-
kine színpadra vitte a művet
Párizsban, 1981-ben Szabó
István filmet forgatott a re-
gényből. A Komáromi Jókai

Színházban Martin Huba
m.v. rendezi majd az elő-
adást. Tasnádi István: Ma-
gyar zombi című színművét
Bagó Bertalan m.v. viszi
színre. Blondin Gáspár, a
44 éves, nős, gyermekte-
len, nagyábrándi lakos,
egykori húsüzemi dolgozó
élete senkit sem érdekel.
Halála viszont kapóra jönne
sok mindenkinek. Gáspár

tehát eladja halálát. Több-
ször is. Erről szól a verses
tragikomédia. A művet a hí-
rek szerint Tasnádi István a
színház részére átírja itteni
életkörülményekre. Fenyő

Miklós – Tasnádi István:
Made in Hungária című mu-
sicalje zárja majd a 60.éva-
dot, Méhes László főren-
dező rendezésében. A ka-
masz Ricky megalapítja az
Angel Land együttest, ami
konfliktusokkal jár. Azután
akad egy mestere, akit
maga Fenyő Miklós alakít
az előadásban, és előbb-
utóbb minden jóra fordul.

Amennyiben érdekesnek
találják a történeteket, vált-
sanak bérletet. A színház
jegypénztára munkanapo-
kon, nyáron is nyitva tart.

Bárány János

Spiró György Kossuth-díjas új komédiáját is műsorára tűzi a
színház. 

Valló Péter Kossuth-díjas ren-
dező ismét Komáromban dol-
gozik majd.

Martin Huba m.v a Mephisto
című drámát rendezi majd
a 60 évadban.

Folytatás az 1. oldalról
A vizsgált időszak

többségében fölös-
leges és indokolat-
lan kifizetés állapít-
ható meg. A leltá-
rozás több hiányos-
ságot tárt fel. A hi-
ányzó tárgyak
összértéke 3 605, 59
euró.

Annak ellenére, hogy a köz-
séget törvény kötelezi az adók be-
hajtására, a leváltott polgármester
2003-tól nem írta alá az erre vonat-
kozó felszólításokat. 2011. decem-
ber 31-hez viszonyítva a községnek
159 160,91 euró adó jellegű kintlé-
vősége van, nem adó jellegű 87
091,36 euró, összesen 246 252, 27
euró. A kifizetetlen számlák ösz-
szege: 172 163,12 euró, tartozás az
adóhivatalnak, szociális biztosító-
nak, alkalmazottaknak 43 450, 46
euró. Jelenleg már a mezőgazda-
sági szövetkezet is törleszti az
adósságait, ennek köszönhetően si-
került törleszteni az adósság nagy
részét.

A halottasház felújítása 31 ezer
euróval többe került. Az átadására
viszont addig nem kerülhet sor,
amíg a kivitelező az észlelt hibákat
nem javítja ki. Több olyan beruhá-
zásra is sor került, amit a képviselő-
testület nem hagyott jóvá: a régi

k o m -
m u n á l i s

üzem tetőjének cseréje (11 939
euró), a nyugdíjasotthonban a belső
terasz (3 840 euró), a kazán cseréje
(4 893 euró). 

Az új vezetés nagy súlyt fektet az
idült gazdasági problémák megol-
dására. A kultúrház alagsorában
egy korszerű fitnesz centrum került
kialakításra. A szolgáltatások házá-
ban az üresen álló helyiségek közül
kettő bérbeadásra került. A községi
hivatal mellett lévő egykori Meopta
épületének felújítása folyamatban
van. Rövidesen kihelyezésre kerül-
nek az új tájékoztató táblák és fo-
lyamatban van az I. világháborús
emlékmű felújítása is. 

Tehát a remény sugarai már lát-
hatók a községben, az aktuális gon-
dok rendeződtek, és a hivatal már
zavartalanul működik. 

(miriák)
A szerző felvétele

Az aktuális gondok
rendeződtek

1. Képesítési feltételek:
a) szakirányú pedagógiai képesítés a

Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Mi-
nisztériumának 437/2009-es Tt.-számú
hirdetménye alapján, 

b) legalább ötéves pedagógiai gyakorlat.
2. Egyéb követelmények és elvárások:
a) a szlovák és magyar nyelv aktív 

ismerete,
b) szervező- és irányítóképesség,
c) önálló számítógép-kezelés 

(Word, Excel, Internet),
d) jártasság az iskolai intézmények pénz-

ügyeit, igazgatását érintő törvényekben,
az önkormányzatokat és közalkalma-
zottakat érintő jogszabályokban,

e) feddhetetlenség. 
3. A pályázati előíráshoz szükséges ok-
mányok:
a) három hónapnál nem régebbi keltezésű

feddhetetlenségi bizonylat (výpis z re-
gistra trestov), 

b) a legmagasabb végzettségről szóló ok-
mány hitelesített másolata,

c) szakmai gyakorlatot igazoló okmányok,
d) szakmai önéletrajz (cím és telefonszám

feltüntetésével), 
e) az iskolai intézmény fejlesztésterveze-

tének írásos változata,
f) a jelentkező írásbeli engedélye szemé-

lyi adatainak a pályázattal kapcsolatos

felhasználására, a 428/2002-es Tt.-
számú törvény értelmében.

4. A pályázat kiértékelése:
A győztes kiválasztásánál a jelentkezőket
elsősorban az iskola fejlesztéstervezeté-
nek szakmai színvonala 3. e) pont, vala-
mint a 2. d) pontban foglaltak ismerete
alapján értékeli a bizottság. 

5. határidő, helyszín:
A jelentkezési lapot az előírt okmányokkal
lezárt borítékban – ezt kívülről megjelölni
„Pályázati hirdetmény – óvodaigazga-
tónő MŠ Lúčky – NEM KINyITNI!“ – be
kell küldeni vagy személyesen leadni leg-
később 2012. augusztus 31-ig a következő
címre: 

obec Bátorove Kosihy, 
946 34 Bátorove Kosihy č. 873. 

Postai kézbesítés esetén a postabélyeg-
zőn feltüntetett keltezés a mérvadó. A vá-
lasztási eljárás helyéről és időpontjáról a
bejelentkezett pályázókat legkésőbb 7
nappal az eljárás előtt értesíti a pályázat
kiírója. 
Bátorkeszi község fenntartja a döntési jo-
gát, hogy a fent említett munkakört nem
tölti be, illetve nem hirdet ki győztest. 
Bátorkeszi, 2012. július 13.

Anikó Tóthová 
alpolgármester

Bátorkeszi község
a SZNT 596/2003 számú, az állami gondnokságról az iskolaügyben és az iskolai
önkormányzatokban és némely törvény későbbi változásai és kiegészítéseiről
szóló törvénye 4. §-a alapján a későbbi hangzásában, valamint a SZNT határozata,
a T. t. 552/2003 számú, a közérdekű munkavégzésről szóló törvény5 §-a alapján

pályázatot hirdet meg óvodaigazgatónői állás betöltésére:
MŠ Lúčky s VJM, 946 34 Bátorove Kosihy č. 658
Feltételezhető belépési határidő 2012. október 1.

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: augusztus 10.

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

Hány csillagos 

a Wellness Patince szállodája?

DELTA nyári 
nyereményjáték!

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

Nagymegyer

Megépülhet a Tesco parkoló

Majd Basternák Ildikó képvi-
selő arra a kérdésre szeretett
volna választ kapni, hogy a Ko-
máromi utcában lévő Lakatosék
háza milyen pénzből lett felújítva.
Mint kiderült, a házat a Nyitrai
Közösségi Alapítvány projektje
keretében újították fel.

Hegyi Zoltán képviselő kérte a
költségvetésből 500 eurós ösz-
szeggel támogatni a Bellő Kon-
koly-Thege Polgári Társulást, mi-
vel az Ógyallai Napok megren-
dezésére nem került sor. Mivel a
beterjesztést öt képviselő támo-
gatta, öten ellene voltak, így
nem lett elfogadva. 

A képviselő-testület nem fo-
gadta el azt a beadványt sem,
amely lehetőséget biztosít a pol-
gármesternek a költségvetés
megváltoztatására. A jelen lévő

tíz képviselő közül a javaslatot
kettő támogatta, három ellene
volt, öten tartózkodtak. 

Támogatták viszont a Városi
Egészségügyi Központ portás-
fülkéjének felújítását. Jóváhagy-
ták a Tesco Stores SR kérvé-
nyét, s így a Művészeti Alapis-
kola mellett lévő Kis utcában
megépülhet a parkoló.

Az ógyallai Predators Hokej-
bal klub kérvénnyel fordult a vá-
ros vezetéséhez a műjégpálya
területén lévő nem használt
épület bérlésére, öltöző és szo-
ciális helyiség céljára. A képvi-
selők támogatták a kérvényt, így
évente egy euróért bérelhetik az
épületet, egyelőre kétéves idő-
tartamra szól a bérleti szerző-
dés. 

(miriák)

Ógyalla

Tany

A községben nem tétlenkednek

A képviselő-testület a
napokban döntött arról,
hogy eladásra bocsátja a
helyi kultúrház egyik ré-
gebben hozzáépített ré-
szét, melyet a tanyiak kis
kultúrháznak is hívnak. A
közeljövőben a helyi tó
partszakaszát is megerő-
sítenék, ugyanis a tó egész
területén egyre nagyobb
méretekben omlik be a
part. Olyannyira, hogy már
veszélyezteti a tó mellett
helyet foglaló lakóházak
épségét. Tudvalevő, hogy
a falunak ezen részén fu-
tóhomok található, s ezért
minél hamarabb lépéseket
kell tenni a út mentén levő
házak megmentése érde-
kében is. 

Bugár Imre polgármes-
ter szeretné eloszlatni

azokat a mendemondá-
kat, kételyeket, melyek
szerint az önkormányzat-
nak szándékában áll a tó
megszüntetése, és ezt fo-
lyamatos feltöltéssel sze-
retné elérni. Nem erről
van szó, mindinkább ar-
ról, hogy zúzott törmelék-
kel próbálják megállítani
a tó partszakaszának to-
vábbi omlását. 

Az év elején felújított
régi halottasház tetőszer-
kezeténél maradt munká-
latokat is a nyáron igye-
keznek majd befejezni.
Azonkívül kitakarították az
Aranka-malom helyisé-
geit, így lehetőség van
arra, hogy érdeklődés
esetén bérbe adják a falu
ezen épületét.

Kép és szöveg: -pint-

Aképviselő-testület 20. ülése interpellációval kezdődött. El-
sőként Mária Hamranová kért szót, aki a ruhára és cipőre ki-

állított konténerek kiürítése felől érdeklődött, valamint kérte a
zsitva utcában a kamionok parkolásának megoldását. Zemkó
Margit polgármester a parkolással kapcsolatban elmondta, a
heineken igazgatójával kell megtárgyalni ezt a problémát. Ka-
rol Lovász alpolgármester a konténerekkel kapcsolatban azt a
tájékoztatást adta, hogy kéthetente ürítik ki, de szükség esetén
lehet gyakrabban is.

Az idei év hetedik ön-
kormányzati gyűlé-

sét Néveri Sándor pol-
gármester (MKP) távol-
léte miatt Lapos Ildikó
alpolgármester (függet-
len) vezette. A 2012-es
költségvetés néhány
módosításáról döntött a
nagymegyeri képviselő-
testület a július 18-án
megtartott ülésen.

Az önkormányzati tulaj-
donú Városi Sportklub Kft.
ügyvezetője, Csepi Dániel
képviselő (független) ter-
jesztette be újra azt a ha-
tározati javaslatot, amit a
plénum ugyan júniusi ülé-
sén jóváhagyott, de végül
a polgármester megvé-
tózta a döntést. Az ügyben
érintett kft. több mint 20
ezer euróval növelte az ál-
tala kezelt sporttelep érté-
két, amely a városi sport-
csarnok kazánházának
teljes felújítását a kazán-
cserékkel együtt, a műfü-
ves pálya világítását, to-
vábbá az automata öntö-
zőberendezés anyagának
árát és egy vízpumpa cse-
réjét foglalja magában,
aminek anyagi ráfordítá-
sait szerette volna utólag
visszakapni az önkor-
mányzati tulajdonú cég.

A plénum elé másod-
szor beterjesztett napi-
rendi pont vitájában Kó-

rósi Zalán (MKP) képvi-
selő a tisztánlátás végett
elmondta a jelenlévőknek,
hogy a korábbi vétó azért
is történt meg, mert a vá-
ros önkormányzati szabá-
lyai szerint a javaslatot
először a szakbizottsá-
goknak kellett volna meg-
vitatni, ami viszont akkor
nem történt meg. Kórósi
még megjegyezte, hogy a
városi kft. nem ruházhat
be az önkormányzati va-
gyonba a plénum döntése
nélkül. Sőt szerinte az át-
számlázás nem biztos,
hogy jogkövető magatar-
tás lenne. 

Az ülésen teljes lét-
számmal, tizenhárom tag-
gal jelenlévő plénum vé-
gül a költségvetés módo-
sításával úgy fogadta el a
beterjesztést, hogy a Vá-
rosi Sportklub Kft. támo-
gatásként kapja meg az
említett összeget. A szin-
tén városi tulajdont ké-
pező poliklinika épületé-
ben megépítendő lift kivi-
telezésének győztes pá-
lyázata szerint 72 ezer eu-
rót emésztene fel az
invesztíció, amire koráb-

ban 50 ezer eurót különí-
tettek el a költségvetés-
ben. A különbség kifedé-
séhez szintén módosítot-
ták az idei büdzsét. Köz-
beszerzésekre 6 300 eu-
rót, szeparált hulladék
tárolására alkalmas kon-
ténerek vásárlására 5 500
eurót, valamint a kerék -
pár utak projektjének társ-
finanszírozására mintegy
6 800 eurót szán az ön-
kormányzat, amihez szin-
tén a költségvetés módo-
sításával élt a testület. A
képviselői interpellációk
keretében az is elhang-
zott, rendet kell teremteni
a poliklinika körüli parko-
lásban, hogy az ott dolgo-
zók egyáltalán tudjanak
leállni autóikkal, a behaj-
tást kártyás rendszerrel
vagy az alkalmazottaknak
kijelölt parkolóhelyekkel
lehetne megoldani. Az
egyik képviselő arra is fel-
hívta a hivatal figyelmét,
hogy a nyári turistaforga-
lom miatt a termálfürdő-
höz közeli utcákban nem
elégséges a flakonok két-
hetente történő elszállí-
tása. Kovács zoltán

A mindössze egyórás gyűlést 
az alpolgármester vezényelte
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Lappangó kor az alsó vég-
tagi verőérszűkület. Nem-

zetközi felmérések szerint az
50 év feletti lakosság mintegy
30%-a veszélyeztetett. Egy ma-
gyar férfi 17, egy magyar nő 14
évvel él kevesebbet, mint nyu-
gat-európai kortársa. A végta-
gok ereinek szűkülete vagy el-
záródása önmagában is súlyos
egészségügyi-szociális terhet
jelent az évente elvégzett kb.
7000 végtagamputáció követ-
keztében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a
szívinfarktus és szélütés
(stroke) kockázata is jelentő-
sen megnő, ezzel súlyos, élet-
veszélyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitár-
sunk nem is gondolja, mekkora
veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja kö-
vetkeztében, hiszen környezeté-
ben az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelme-
szesedés sokszor már 40 éves
korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van
jelen a szervezetben és csak
évek  múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagok-
kal, szívtáji szorító fájdalmakkal.

Sajnos a cukorbetegség elkerül-
hetetlen szövődménye a hajszá-
lerek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a be-
teg végtagját, de életét is követel-
heti. 

A végtagi érszűkületben szen-
vedők családja is gyakran meg-
sínyli e betegséget, a beteget lel-
kileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős ré-
sze is ebből a betegségcsoport-
ból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétek-
től az érszűkületes betegeknek,
hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál
eredményes! A gyógymód klini-
kailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lé-
nyege: az artériákban kialakult ér-
szűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkron-
ban adagolt alacsony frekvenciájú
hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos  gyógymód lehetővé teszi
mindazok állapotának javítását,
akik az eddigi kezelési módokkal
nem tudnak megfelelő javulást el-
érni, akiknél nem alkalmazhatóak
a sebészeti eljárások, vagy nem
vállalják azt. Az alsóvégtagi- és
nyaki érszűkületesek, a koszo-
rúér-betegek, a cukorbetegség ér-

szövődményesei, azaz bármilyen
érelmeszesedéses megbetege-
désben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességé-
ben. Ez az új eljárás kiegészít-
heti a többi gyógyítási módszert,
része lehet komplex rehabilitációs
eljárásnak, de önálló terápiaként
is eredményesen alkalmazható.
A test egészére fejti ki hatását,
nincs gyógyszer kölcsönhatás, al-
lergia, de túladagolás sem lehet-
séges. Már az első 20 kezelés
alatt megkezdődik az érezhető és
műszeresen is mérhető javulás.
Az egész testben tisztítja az ere-
ket, és olyan irigylésre méltóan
eredményes, hogy már hamisí-
tani is próbálják. A sonoterápia
más eljárással nem helyettesít-
hető. 

A szükség esetén 60 kezelés-
ből álló kúra eredményeként a já-
rástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök
megszűnnek, a végtagok átme-
legszenek. A hajszálér keringése
javul, az addig nem gyógyuló se-
bek begyógyulnak. A szívbetegek
terhelhetősége megnő, anginás
panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek el-
ragadtatással szólnak az ered-
ményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fára-

dékonyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal
jobban érzem magam. Külön köszönet a
személyzet hozzáállásáért.˝ 

Balla Árpád (60) Komárom

„határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom is
nőtt. Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-
t is el tudok gyalogolni görcsök nélkül.” 

Baranyai Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak tel-
jesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szé-
pen gyógyulnak. A kezelésekre örömmel já-
rok, csak ajánlani tudom!˝

Auxner Lajos (71) Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

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

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

Egyre többen választják nálunk is a la-
kásbérlést a vásárlás helyett, de nem

azért, mert követjük a nyugati trendeket.
Míg ott így praktikusabb, nálunk egye-
lőre csak a kényszer viszi rá az embe -
reket a bérlésre.

Sokan az idősödő korosztály közül nosz-
talgiával gondolnak vissza a régi szép időkre,
amikor is a legtöbb fiatal igénylő állami la-
kások kiutalasával jutott lakásokhoz (Komá-
romban például évente 300-350 lakást adtak
át), illetve szülői segítséggel, ha szövetkezeti
lakást „vásároltak".

De hol tartunk most, és hol tartanak a
mostani harmincasok? Öröklakás helyett

egyre többen kényszerülnek albérletbe. A
gazdasági válság átformálta az ingatlanpia-
cot. Míg néhány évvel ezelőtt a lakást vásá-
rolni szándékozók két- vagy háromszobás la-
kásokra fókuszáltak, és ezeket keresték, ad-
dig a válság hatására, ma a lakásigénylők in-
kább bérelik az ingatlanokat. A jelenlegi hely-
zetben jobban megéri bérelni egy lakást,
mint tulajdonosává válni. 

A mai fiatalok nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy lakást vagy családi házat vá-
sároljanak, mivel soknak a munkahelye is
bizonytalan, szinte bármikor bárkit egyik nap-
ról a másikra elbocsáthatnak az egyes mun-
kaadók.

pint

„Kényszerdivat“ a lakásbérlés

Amai kamaszok idejük nagy részét az iskolapadban és a televízió vagy a számítógép
előtt töltik. Ki kell mozdítani őket a lakásból és rávenni arra, hogy minél több időt tölt-

senek a szabadban. Ennek egyik módja lehet, ha olyan lehetőségeket teremteni szá-
mukra, ahol jól érzik magukat, amely pontosan az ő igényeik figyelembevételével készült,
ahol elég kihívást találnak. E korosztály játékigényét már nem lehet kielégíteni a klasz-
szikus játékokkal, amilyen pl. a hinta, csúszda, vagy homokozó. Ők többre vágynak. 

Erre ébredt rá néhány lelkes keszegfalvai polgár, akik mini skate park tervezését indítvá-
nyozták a helyi önkormányzat felé. Kérésük Lehocký Milan polgármester részéről meghall-
gatásra talált, és az elmúlt héten elkezdődött a skate park építése. Az elmúlt szombaton meg-
kezdték a park talajának a elkészítését. Az egésznapos brigádon 20 felnőtt és ugyanennyi
gyerek vett részt, akit messzemenően besegítettek a skate park munkálataiban, bizonyítva
ezzel, hogy egy kis összefogással sok mindent meglehet valósítani. pint 

Akrobaták örömére
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... 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

Perbete

Az imelyi önkéntes Tűzoltó Egyesület első alkalom-
mal rendezett nemzetközi éjjeli tűzoltóversenyt a

Polgármester Kupájáért. 

Az esős, borult időjárás ellenére szép számú érdeklődő
előtt köszöntötte a megjelent 16 férfi és 4 női csapat tagjait
Tyukos Ferenc polgármester. Az este 9 órakor kezdődő fel-
vonulás után elkezdődtek a versenyek. Minden csapatnak
két kísérlete volt. 

A hölgyeknél a győzelmet a berencsiek szerezték meg,
megelőzve Poľný Kesov, Süttő és Pstruží (Frýdek-Místek-i já-
rás) csapatait. A férfiaknál a Lévai járásból érkezett Drženice
csapata győzött, második lett Pstruží, harmadik pedig az
Ímely A csapata lett. 

A dobogós csapatok 50, 35, 20 eurót, oklevelet és kupát
vehettek át a község polgármesterétől. 

Örvendetes, hogy járásunkból Ógyalla, Perbete, Laksza-
kállas, Búcs, Kolozsnéma, Izsa, Marcelháza, Keszegfalva és
a házigazda Ímely önkéntes tűzoltócsapatai vettek részt a
versenyen. Miriák Ferenc

Éjjeli tűzoltóverseny

0911 822 501

Város
2 €non-stop

Abagotai búcsún a Városi
hivatal és az ógyallai Vö-

röskereszt alapszervezete 
„A Te vércsepped is számít!“
címmel a hliník parkban
nagyszabású rendezvényt
tartott.

Hajlík István, a szervezet el-
nöke köszöntötte a megjelente-
ket. Ezt követte a rendezvény
ünnepi része, amelyen a követ-
kező véradók vehették át a
bronzérmeket és a város által
szponzorált ajándékot: Helena
Kalianková, Kurucz Adriana,
Kurucz Edit, Csontos Renáta,
Gogola Zsanett és Darina Jir-
ková. (miriák)

Felújították a Fő utcát
Ímely

Az idei falunapi rendez-
vényre már a megújult

Fő utcán érkeztek a részt-
vevők. három év kitartó
munkájának köszönhe-
tően a tavasszal átadott
építkezési területen július-
ban elkészült a felújított
utca.

A felújítás nem ment zök-
kenőmentesen. A 2009. júliu-
sában érvénybe lépett tör-
vénynek köszönhetően a Fő
utca a Szlovák Állami Útigaz-
gatóságtól a község tulajdo-
nába került. Egy tervezőiroda
elkészítette az építkezési ter-
vet és a település központjá-
nak felújítására sikerült pá-
lyázatot is benyújtani. Az épít-
kezési tervben szerepelt a Fő
utca új aszfalttal való betaka-
rása, a közvilágítás, az autó-

buszmegállók, valamint a
községi hivatal és a katolikus
templom előtti területek fel-
újítása.

Az Építkezési és Régiófej-
lesztési Minisztériumba be-
nyújtott kérvény sikeres volt,
de a szerződés aláírására
csak 2010 decemberében ke-
rült sor. Mivel a község által
kiírt közbeszerzést többször
megtámadták, ezért csak
2011 nyarán sikerült eredmé-

nyesen befejezni. Mivel a
közbeszerzést a minisztéri-
umnak jóvá kellett hagyni,
csak ezek után lehetett szer-
ződést kötni a kivitelezővel,
ami aztán 2012 januárjában
sikerült. 

A megújult Fő utca felújí-
tása 697 693 euróból való-
sult meg, ebből 472 164 eu-
rót az Unió, 155 529 eurót
pedig a község fizet.

(miriák)

Ógyalla - Bagota

Többfunkciós sportpályával gazdago-
dott a Duna menti település, mellyel

járásunk csak néhány községe büszkél-
kedhet. A létesítmény a falu közepén, az
ifjúsági klub udvarában lett felépítve,
melynek a felújítása épp most van folya-
matban, s mely elkészültével a két épít-
mény hatékonyan ki fogja egészíteni egy-
mást. 

A sportpálya kivitelezését a komáromi AG-
ROSTAV Komárno V, s.r.o. cég végezte 75
350,70 € értékben, melyre a község sikere-
sen pályázott az Európai Unió falufelújítási

programjának keretében.  Az összeg 75%-át
(56 513 €) az Európai Unió adta, a maradék
25%-ot (18 837,7 €) pedig a szlovák állam
biztosította vissza nem térítendő támogatás
formájában. A kialakított sportpálya egy 40 x
20 méteres műfüves pálya, amely alkalmas
labdarúgás, tenisz, lábtenisz, kézilabda és
egyéb játékokra nappal és az esti órákban
egyaránt, tekintettel arra, hogy a kerítéssel
együtt az árnyékmentes megvilágítás is ki-
építésre került. A pályakihasználtság nyáron
viszonylag magas, s nemegyszer a sporto-
lásra tervezett időpont előtt több nappal kell
a pályafoglalást elvégezni. Pályafoglalás a
0903 169 196 -os telefonszámon kérhető.

hornyák László

Dunaradvány

Műfüves multifunkciós 
sportpályát adtak át
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Újabb bérlakások építé-
sét tervezi az ifjúság-

falvai önkormányzat – tud-
tuk meg Ing. Gönczöl
Gabriella polgármesternő-
től, aki a továbbiakban el-
mondta, hogy egyre na-
gyobb igény mutatkozik a
faluban az átépített bérla-
kásokra.

Idén augusztusban sze-
retnék elkezdeni a munkála-
tokat, melyek a községi hi-
vatal felső szintjén lesznek
realizálva. Ezért a hivatal át-
költözött a kultúrház egyik
szárnyába. A Lakásépítési
Alapnál már minden cél-
egyenesben van, ami azt je-
lenti, hogy rövidesen kezde-
tét veszi a 4 lakásegységből

álló bérlakások átépítése. Ez
két egyszobás és ugyancsak
két kétszobás lakást jelen-
tene a lakásigénylőknek, de
amint a polgármesternő el-
mondta, nem ez lesz az
egyetlen építkezés a község
területén, hisz csupán idő
kérdése, mikor kezdődik el
az Orange Alapítvány által
finanszírozott Lourdes-i bar-
lang megvalósítása, mely
2400 eurót tesz ki. Az év má-
sodik felében az önkor-
mányzat terveiben többek
között szerepel az ifjúságfal-
vai temetőkerítés elkészí-
tése, valamint a régi busz-
megállók felújítása is –
mondta végezetül Ifjúság-
falva polgármesternője.

Kép és szöveg: -pint-

Újabb bérlakások a láthatáron
Ifjúságfalva

Péntektől vasárnapig
tartott az idei bogyai

falunap. Az Európai unió,
a  lakszakállasi mezőgaz-
dasági szövetkezet vala-
mint a helyi önkormányzat
segítségével megvalósult
falunap igen jól sikerült.

Már pénteken reggel ön-
kéntes véradással indult a
nap, majd délután a helyi
kultúrházban Vadász Bálint
tartott előadást a vörösiszap
katasztrófáról. A továbbiak-
ban a pénteki kultúrprogram
következett, melyben fellép-
tek  a helyi óvodások és a
dunaszerdahelyi néptánc-
csoport. Kora este pedig a
nemesócsai Oucha fúvósze-
nekar szórakoztatta a bo-
gyaiakat.

Szombaton gulyásfőző
versennyel indították a falu-
napi programot. Folytatás-
ként pedig a helyi focipályán
Bogya, Gellér, a cseh Bul-
hary és a magyarországi Ba-
konysárkány csapatai vívtak
nagy csatát. A szervezők a
gyerekekről sem feledkeztek
meg, hisz az egész nap fo-

lyamán menetrendszerűen
járt a kisvonat, azonkívül in-
gyen csúszda, élő csocso,
arcfestés állt a legkisebbek
rendelkezésére. Délután
programdömping volt a kul-
túrház udvarán, ahol többek

között felléptek a helyi óvo-
dások, a lakszakállasi alap-
iskolások, Dabronc, Bulhary
és Bakonysárkány községek
kulturális csoportjai, a TAT
tehetségkutató verseny éne-
kesei, a gelléri Amazons
tánccsoport, valamint a szi-
lasi Szilfácska gyermek nép-
tánccsoport. A kultúrműsort
zumba és kangoo bemutató
zárta. Az esti programban az
érsekújvári Operett Kvintett
társulata szórakoztatta a
nagyérdeműt, melyet a ma-
gyarországi Sorry*N együt-
tes fellépése tetőzött. 

A vasárnapi program nagy
része a kultúrház udvarán
zajlott, ahol szabadtéri refor-
mátus istentiszteletet is tar-
tottak. pint

Háromnapos falunap
Bogya

A Te vércsepped is számít!
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KarvaMarcelháza

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

Tel.: 0�5/77�0 9�0, 0905 �16 651, 0905 50� ���

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

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. �.00-1�.00

Nagykeszi
vasárnap

Mohos Lívia, a kultúrház igaz-
gatója egy szokatlan, de tel-

jesen időszerű felhívással for-
dult a helyi és a szomszédos
községek hobbiállat tulajdono-
saihoz: állatbarát találkozót
szervezett a kultúrház mögötti
téren.

Az első ilyen találkozóra közel
húsz hobbiállattal neveztek a tulaj-
donosok. A helyi mazsorettek rövid
műsora után a találkozó főszerve-
zője köszöntötte az érdeklődőket.
Ezt követően a megjelent hobbiál-
lat tulajdonosok bemutatták ked-
venceiket. 

A találkozóval hagyományt sze-
retnének teremteni, elsősorban az
ifjúság állatszeretetre való neve-
lése, közösségteremtés, baráti
kapcsolatok, szakmai tanácsadás
céljából. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

AMiénk a tér! és a Ná-
lunk kössön ki! szlo-

gennel meghirdetett Du-
nakorzó rendezvénysoro-
zat a 20. század legendás
korszakait idézi meg. Így
hangulatos időutazás ré-
szesei voltak azok, akik el-
látogattak ismét a Duna
menti községbe. A rendez-
vénysorozat ezúttal a har-
mincas és negyvenes éve-
ket elevenítetette fel, a
swing-korszakot.

A kulturális programban a
fellépők között volt az Iringó
Táncstúdió, a Kolibri STE,
Barna Gergely, Dékány Niko-
lett, Ölveczky András, majd a
Hot Jazz Band. Zenéjük olyan
nagy előadókat idéz, mint Ka-

rády Katalin, Kalmár Pál, La-
tabár Kálmán, Kabos Gyula,
Louis Armstrong, Benny 
Goodman és Bing Crosby.

A zene mellett a rendezők
ételről és italról is bőségesen
gondoskodtak. Az érdeklő-
dők közül sokan „vették a la-
pot”, s maguk is a kort idéző

öltözékben időutazáson ve-
hettek részt, a rendezvény ál-
landó vendége, Kádár Fe-
renc vándorfotográfus jóvol-
tából. 

A swing jegyében megtar-
tott rendezvényt a Royal ze-
nekar talpalávalója zárta. 

(miriák)

Már ötödik alkalommal tartottak tan-
évzárót a Csemadok alapszervezete

által fenntartott tánciskolában.

Az évzárón a részvevőket Malomsoki Ist-
ván tánctanár üdvözölte, majd elmondta
részletesen az egyes fejlődési szakaszok
eredményeinek mutatóit és beszámolt a
megmérettetéseken, versenyeken való rész-
vételek eredményeiről.

Ezek után a Csemadok elnöke, Dobosi
Róbert tolmácsolta a vezetőség örömét és
köszönetét a szülőknek, hogy ráérezve a le-
hetőségre odafigyelnek és elhozzák gyer-
mekeiket a lehető legtöbb alkalommal a tán-
córákra és a fellépésekre.

Ezek után Malomsokiné Varga Nóra min-
den táncot tanulónak bizonyítványt adott,
ami mellé a jókívánságokon túl ajándék is
dukált.

„Mint a többi iskolában, így a tánciskolá-
ban is a nyári szünidő ideje alatt szünetel az
oktatás. A nyári hónapok persze nem telnek

el tánc nélkül, hiszen több alkalommal tesz-
nek eleget különböző meghívásoknak. Igé-
nyes fellépések szervezésével az oktatók el-
érik a gyerekeknél, hogy koncentráltabban
tanuljanak, motiváltabbak legyenek, a sike-
rélmény pedig természetesen boldoggá teszi
a tanulókat” – nyilatkozta Dobosi Róbert, a
Csemadok elnöke. (miriák)

Képarchívum

Állatbarát találkozó Dunakorzó a swing jegyében

Tanévzáró a tánciskolában
Naszvad

Delta - előzetes

Augusztus 10-12 között háromnapos
festészeti alkotótáborra kerül sor a

Korava Polgári Társulás épületében.
Csollár Petronella vezetésével az érdek-
lődők megismerkedhetnek a néhai ame-
rikai festő Bob Ross által kifejlesztett
úgynevezett wet-on-wet technológiával
festett képekkel, amelyek előrajzolás nél-
kül készülnek. 

Csollár Petronella, a tájképfestő kurzus
szervezője és mestere elmondta, hogy az a
célja, hogy ízelítőt adjon, bevezesse a részt-
vevőket a festészet varázslatos világába.
Akiket érdekel a festészet öröme, a táborba
lehet még jelentkezni (korava.extra.hu).

(miriák), képarchívum

Kifejlesztett technikája a széles ecsetek
használatával való átmosások alkalmazása,
mellyel percek alatt készítette el fantasztikus
képeit

Ekecsen az egyik legjelentősebb ren-
dezvénnyé nőtte ki magát a második

alkalommal megszervezett Csallóközi Pa-
rasztolimpia. A Parasztolimpia, avagy a
hagyományőrző, csapatépítő játék igazi
erős legényeket és talpaesett lányokat
igénylő humoros verseny, melyben főleg
az erő, az ügyesség és józan "paraszti"
ész dominál.

A viadal délután vette kezdetét. A ver-
senyre jelentkezők idén nemcsak párosban,
hanem csapatversenyben is összemérhet-
ték ügyességüket és tudásukat. A verseny
során a csapatoknak különböző ügyességi
és fizikai erőt igénylő akadályokat kellett tel-
jesíteni. Polák László polgármester köszön-
tője után elkezdődött a várva várt viadal. 

A párosok versenyébe hat páros nevezett,
a csapatversenybe pedig négy csapat. A vir-
tusvetélkedést a párosok kezdték. Az össze-
csapás asszonytalicskázással indult. A hat
páros közül ezt leggyorsabban az ekecsi-
apácaszakállasi Csepy Attila - Csepy Piroska
páros teljesítette. Ezután következtek a csa-
patok, akik mindent beleadtak a minél jobb
eredmény elérése érdekében. Itt talicská-
zás, zsákcipelés, szalmabála görgetés és
malachajtás szerepelt a repertoárban. Eb-
ben az ekecsi-apácaszakállasi Bulldog Job-
bik csapata volt a leggyorsabb, második he-
lyen végzett az ugyancsak ekecsi-apáca-
szakállasi Bulldog Szebbik, harmadik helyen
pedig a Szapi Betyárok összetételű gárda. A
folytatásban újra a párosok következtek. A
versenyszám kellékei egy vasvilla, egy fej-

sze, egy lopó és nem kevés ügyesség voltak.
Ebben a számban az ekecsi-apácaszakállasi
Vančo Jaroslav - Beke Szilvia páros bizo-
nyult a legjobbnak. A harmadik versenyszám
volt a legmulatságosabb. A páros férfi tagja
egy hamisítatlan 52 fokos ekecsi főzőtt pá-
linkával indított, majd ennek elfogyasztása
után nyakába vette a fehérnépet, aztán usgyi
megkezdődhet az asszonycipelés. Ezt a ver-
senyszámot a Csepy Attila - Csepy Piroska
páros 26 másodperc alatt teljesítette. Ezzel
a számmal véget ért a verseny, és mindenki
nagy érdeklődéssal várta az eredményhir-
detést. A 2012-es II. Csallóközi Parasztolim-
pia páros versenyét a Csepy páros nyerte, a
második lett az ugyancsak ekecsi-apáca-
szakállasi Lukovics Zoltán - Lukovics Ágnes,
míg a harmadik helyet a szapi Tóth Csaba és
a komáromi Kerepesi Márta páros szerezte
meg. 

A szépszámú közönség igazi, vérbeli falusi
szórakoztató programot láthatott az ekecsi
focipályán. Láthatóan mindenki nagyon jól
érezte magát, és nyilvánvaló, hogy jövőre
ismét lesz Csallóközi Parasztolimpia.

Kép és szöveg: -pint-

Ismét bizonyított 
a Csallóközi Parasztolimpia
Ekecs - Apácaszakállas
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Első fotóm

Vasas Máté
Dunamocs
(3050/51)

Földes Réka 
Komárom
(2950/49)

Csanda Tibor
Komárno
(3600/53)
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ÚJSzÜLöTTEK:
László Bence (Komárom); Mayer Iván (Komárom); Béber
Tamara (Komárom); Földes Réka (Komárom); Szeles
Chloe (Izsa); Táncos Dorina (Tany); Vasas Máté (Duna-
mocs); Kovács András (Gúta); Csanda Tibor (Komárom);
Mankóvecky Justin (Gúta); Ciroková Jenifer (Naszvad);
Farkas Balázs Elemér (Madar); Baloghová Silvia (Érse-
kújvár)

ELhuNyTAK:
Plavecz Ján (53) Keszegfalva; Petrinová Dorota (81)
Szentpéter; Ing. Szalai László (57) Komárom; Dziacká
Jozefa (73) Komárom; Hátas Ľudovít (78) Bálvány; Bartal
Ágnes (65) Lakszakállas; Lévárdi József (81) Pat

hÁzASSÁGoT KöTöTTEK:
Michel Pierre Ferrero (Párizs) és Janíková Petronela (Ko-
márom); Fischer Štefan és Pogáčová  Erika (Komárom);
Matúš Gabriel (Párkány) és Horváthová Nikoleta (Komá-
rom); Vontszemű Anton és Kovácsová Anikó (Komárom)

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

„Elfeledni Téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
augusztus 11-én,

halálának 1. évfordulóján 

id. Kalmár Tiborra 
Nagykeszin.

Emlékét örökké őrző felesége és családja.

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.

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

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.

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

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam Komáromban, Nagy-
megyeren, Dunaszerda-
helyen 190 €-ért. Érdeklő-
dés: 0910 149 954.

„Nagyon szeretünk, Angyal.“

Molnár István Szebasztián
július 30-án ünnepelte 

3. születésnapját.
Sok szeretettel 
köszönt Téged:

anya, apa, kamocsai 
nagyszüleid 

és keresztszüleid.

„Szülinapodra kívánjuk Neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet. 
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges.”  
Július 27-én ünnepelte 1. születésnapját 

Bergendi Gellértke 
Szilason.

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

Augusztus 4-én ünnepelte 
16. születésnapját 

Gőgh Gergely 
Csallóközaranyoson.

Megemlékezés

„Míg éltél, szerettünk,
Míg élünk, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 7-én, halálának 

10. évfordulóján 

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
családtagnak, rokonnak, barátnak, szom-
szédnak, ismerősnek és mindazoknak,
akik 2012. július 28-án elkísérték utolsó út-
jára az izsai temetőbe 

Sebők Arankát, 
akit a halál 68 éves korában ragadott ki szerettei köré-
ből. Emlékét örökké őrző férje, gyermekei és unokái.

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”

„Szülinapod immár elérkezett, 
Sok szerető szív rólad megemlékezett. 
Adassék meg minden, mire szíved vágyik, 
Élj boldogan még nagyon sokáig!“

Szalai Ferenc 
július 31-én ünnepelte 

80. születésnapját, míg öccse, 
Szalay Gábor 

augusztus 5-én töltötte be 60. életévét.
Az ünnepelteket az Isten éltesse még sokáig erőben,
egészségben és szeretetben! 

Ezt kívánják feleségeik családjaikkal együtt.

• Predám prerobený 1-izb.
byt s balkónom na Ul. Košic-
kej, cena 18.900 € + dohoda.
Tel.: 0915 728 019.

Megemlékezés
„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Ott a béke, ott a nyugalom,
Ott megpihen a szív, ott nincs fájdalom.“

Augusztus 3-án emlékeztünk 
halálának 6. évfordulóján

Domonkošová Ruženára
(Komárom-Gyulamajor). 

Emlékeznek rá: férje, gyermekei, unokái, vejei, barátai és
a többi családtag.

Szívből köszöntik: anya,
apa, mama, papa, 
az egész rokonság 

és a barátok.

E szép ünnep alkalmából szívből köszönti:
anya, apa, testvére Imi, unokatestvére Ottó,
a Gőgh és Pataky nagyszülők.

Máté Andrásra 
Izsán. A gyászoló család.

Poďakovanie

„Verili sem v život a v tvoje uzdravenie,
Ale ak už v to nie, tak aspoň že zázrak sa stane.
Zázrak bol, že si žila a nás si vždy milovala.
Zázrak bol, že si o svoj život ťažko bojovala.
Avšak v jeden letný deň sa tvoj život skončil a ty si umrela,
Len smútok a žiaľ si nám tu nechala a ty si navždy odišla.“

S bolesťou v srdci vyjadrujeme
vďaku celej rodine, každému pria-
teľovi a blízkemu, ktorí dňa 25. júla
odprevadili na poslednú cestu ži-
votom našu drahú a milovanú 

hanovú Máriu 
v komárňanskom 

katolíckom cintoríne.

Ďakujeme za kondolencie a kvety, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť našu hlbokú bolesť.

Smútiaca rodina.

• 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
lakótelepen. Ár: 28.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Gyorskölcsön alkalma-

zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.

• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Eladó új 3-szobás erké-

lyes lakás Ógyallán, ára:
39.040 € + eladó garázs.
Tel.: 0905 663 408.
• Bérbe vennék kisebb-

nagyobb területű szántó-
földet mezőgazdasági ter-
melés céljából a lakszakál-
lasi, bogyai, tanyi, nemes -
ócsai, nagymegyeri, eke-
csi és csicsói katasz terben.
Kontakt: Agroreal Veľký
Meder, 0905 348 615.
• Nyaraljon Badacsonyban.

Tel.: 0036 30 5602 754.
• Eladó minőségi házi fehér-

és vörösbor. Tel.: 0908 833
457.
• 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.
• Személyszállítás 1+8, áru-

szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224. 
• Bábolna takarmányok gaz-

dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.
• Eladó új 1-szobás lakás

Ógyallán, ár 14.760 €. Áfa
leszámítása lehetséges.
Tel.: 0905 663 408.
• Banki hitelek az ingatlan

felbecsült ára akár
kétszeresének ma-
gasságában is. Tel.:
0905 450 570.
• Kútfúrás. Tel.:

0917 557 633.
• Sofőröket kere-

sünk nemzetközi fu-
varozásra . Tel.:
0905 606 252. 
• Amennyiben van

Önöknek vagy isme-
rőseinek öreg, nem
használt tv-készülé-
kük, számítógépük
(monitor, billentyűzet,
nyomtatók, CD-meg-
hajtók) azok hívjanak
az alábbi telefonszá-
mon: 0911 384 617,
vagy tudassa velem
Bátorkeszin, a Felső-
Rohamtér  544-es
házszámon. 
• Festés, mázolás, ta-

karítás és teppezés
olcsón. Tel.: 0908 774
635.
• Rýchle pôžičky –

gyorshitelek. hypotéky,
úvery – jelzáloghitelek,
kölcsönök. Tel.: 0907 768
646.
• Eladó Citroën C3, 2009-

es évjárat, 58 000 km, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0905 896 431.
• Predaj sušeného stolár-

skeho reziva v Nových Zá-
mkoch (bývalý areál Mata-
doru). Tel.: 0948 272 526.
• Skvelá pôžička pre

všetkých. Tel.: 0949 715 660.

• Eladó Ifjúságfalván 3-szo-
bás családi ház + kert, ga-
rázs, pince, ár: 25.000 €.
Tel.: 0908 958 563.
• Eladó 3-szobás családi

ház 20 áras telken Paton,
irányár: 30.000 €. Tel.: 7700
825. 

• Predám 3-izbový rodinný
dom na 20 árovom pozemku
v pôvodnom stave. Cena
30.000 €. Tel.: 7700 825.
• Pénzre van szüksége? El-

AKCIÓ – Esőcsatorna,
pala- és lapostetők (eter-
nit), pléhtetők bontás nél-
küli felújítása, szigetelése
és hőszigetelése garanciá-
val. Kőművesmunkák,
csempézés. www.xola-
rinfo.sk. 0908 209 655. 

utasítják a bankok? Hívjon,
vagy fáradjon be irodánkba.
Cím: Megye utca – Župná
14, az Allianz épületében, 1.
em. 210-es ajtó. Tel.: 0907
452 538, 0905 269 733.
• Nem banki hitelek, egze-

kúció esetén is ingatlanfe-
dezettel. Tel.: 0907 235 125.
• Banki hitelek, az összes

bank ajánlata egy helyen.
Tel.: 0907 235 125.
• Eladó kombinált gyalugép.

Tel.: 0903 634 990.

• Kiegészítő jövedelem. Tel.:
0907 311 124.
• Kőműveseket és hőszi-

getelőket keresek, csak
szakemberek jelentkezze-
nek. Tel.: 0905 295 528.
• Eladók Cavalier King

Charles spániel kölyökku-
tyák, beoltva, féregtelenítve,
kedvező áron Ógyallán (50

€). Tel.: 0903 250 857.
• Dám do podnájmu 3-iz-

bový byt v Hurbanove. Tel.:
0915 741 789, 0904 578 648.
• Kert kis házikóval Kabát-

falu mellett eladó. Tel.: 0908
403 495.
• Építkezési cég kőműves

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

és festő munkát, valamint
térkő lerakást vállal. Nyári
kedvezmény 15%. Tel.:
0905 295 528.
• Eladó 3-szobás átépített

lakás a Madács Imre utcán.
Tel.: 0905 230 373.
• Kölcsön 3000 €-tól. Tel.:

0908 193 993 KN-Zem.
Olča.
• Pedikűr, manikűr. Vásár-

csarnok 1. emelet 135-ös

ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Szobafestés, mázolás,

parkettázás - minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.
• Őzpincs kutyák eladók be-

oltva. Info: 19.00 órától. Tel.:
0907 590 685.
• Úszópadló lerakását válla-

lom. 3 €/m2, KN és környéke.
Tel.: 0949 604 654.

• Eladó berendezett nyaraló
Virten. Tel.: 0905 230 373.
• Eladók 8 hetes kacsák

(házi) 7 €/db. Tel.: 0917 947
007.
• Eladó Fiat Punto 1.2, gy.

év: 99, fehér, jó állapot. STK
13/09. Tel.: 0917 161 604.
• Eladó 2-személyes fek-

hellyé alakítható ülőgarni-
túra. Tel.: 0910 535 911.
• Eladó családi ház Me-

gyercsen 17 000 €-ért. Tel.:
0908 598 852.
• Banki hitelek, lakáshitelek

intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Folyamatosan növekvő je-

lentős jövedelem lehető-
sége! Tel.: 0903 783 477.
• Muzslán családi ház el-

adó, ár: 27.800 €, 3-szobás.
Tel.: 0907 417 312.
• Eladó automata mosógép,

mélyhűtő – boksz, jótállás.

Tel.: 0919 293 968.
• Avon – regisztáció, ked-

vezmény, ajándék! Tel.: 0917
417 727.
• Eladók térkő, járdasze-

gély, betonkerítés, betonosz-
lopok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó 3-szobás téglala-

kás, KN - Vasút utca. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó 20 áras tanya ház-

zal Gúta – Szénási rét. Tel.:
0915 215 025.
• Predám tehlový 3-izb. byt

v centre KN s garážou. Tel.:
0907 753 637, 16.00.
• Predám bicykel Author

Stratos, modrá č. 20, 350 €
pôv. bol 550 €. Tel.: 0907
447 314, KN.
• Kiadó 60 m2 lakrész KN,

Csallóközaranyos,  kertes
ház 400 € + villany. Tel.:
0907 447 314.

Automata öntözőberende-
zések tervezése és szere-
lése. Tel.: 0907 503 269.

Hľadáte prácu? Prihláste
sa! Hľadáme vedúceho
asistenta, klientského
spolu-pracovníka, vedú-
ceho pobočky  v KN , min.
SŠ, brigáda pre absolven-
tov SŠ a VŠ. Tel.: 0917 143
934. JUDr. Katarína Lubuski-

ová oznamuje, že od 
1. 8. 2012 presťahovala
svoju advokátsku kance-
láriu na Eötvösovu ul. 1.
Komárno (budova VÚB
banky). Tel.: 0903 451
632.

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

Készpénzre van szük-
sége? Kölcsönök gyors
ügyintézése dolgozóknak
és nyugdíjasoknak (300-
3000 €). Komárom, Gúta
és környéke. Tel.: 0907 656
253.
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HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

Jelentkezés személyesen minden 
kedden és csütörtökön 16.00 -18.00 között 

www.autoskolaelan.sk

Mesto Komárno, Centrum voľného času 
- Szabadidőközpont,

oz odysea mysle Slovensko,  
Rozmarínová ul. č. 2, Komárno

PRÁZDNINOVÉ LETO 
v CVČ 2012

DEnný príMEsTský TÁBor DEnnE
oD 6,30 – 16,00 HoD.

• tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie
• hry, súťaže, turistika, vychádzky, športové hry
• relax
Príchod detí od 6,30 – do 9,30 hod., strava podľa indi-

viduálnych potrieb dieťaťa.

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

Kontakt: 035/7730 396Kontakt: 035/7730 396

V pondelok 6. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo až horúco, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 19  do + 21
C̊, denná teplota od + 32 do + 34  ̊C. Mierny
J vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)      
V utorok 7. 8. predpokladám v našom regi-
óne slabé ochladenie, väčšinou poloob-
lačno a bez zrážok. Nočná teplota od  
+ 17 do + 19  C̊, denná teplota od + 26 do 
+ 28  C̊. Slabý, časom až mierny SZ vietor
do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)    
V stredu 8. 8. predpokladám v našom regi-
óne pekný letný deň, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 15 do + 17  C̊, cez deň
od + 28 do + 30  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)     
Vo štvrtok 9. 8. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 14 do + 16  C̊, cez deň
od + 30 do + 32  ̊C. Slabý premenlivý vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V piatok 10. 8. predpokladám v našom re-
gióne pekelne horúco, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 17 do + 19  C̊,
denná  teplota od + 33 do + 35  C̊. Bezvet-

rie, alebo len slabý pre-
menlivý vietor do 1 - 3
m/s. (od 4 – 11 km/h.) 
V sobotu 11. 8. pred-
pokladám v našom
regióne veľmi teplo a
dusno, oblačno, neskôr pribúdanie kopovi-
tej oblačnosti s prehánkami a búrkami.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 18 do + 20  C̊, denná teplota od + 31  do
+ 33  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.) pri búrkach prechodne zosilnie. 
V nedeľu 12. 8. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne dusno a vlhko, oblačno,
počas dňa pribúdanie oblačnosti a občasné
prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 10
mm. Nočná teplota od + 19 do + 21  ̊C, cez
deň od + 29 do + 31  ̊C. Slabý J vietor do 2
- 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) pri búrkach pre-
chodne zosilnie.
V budúcom týždni očakávam  spočiatku pre-
menlivé počasie s občasnými zrážkami, asi
od štvrtka pekné letné počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 6. 08 - 12. 08

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.

LPG
Babka o páde Viktorka (2) do kanála:

Zrazu mi zmizol z očí! Štátna veterinárna a potravinová správa zastavila pre-
daj až 3500 litrov vín. Kontrola Štátnej veterinárnej a

potravinovej správy (ŠVPS) SR si posvietila na kvalitu
niektorých vín na pultoch slovenských obchodov. 

"Zo 65 kontrol dopadlo až 30 veľmi zle,"
skonštatoval na tlačovej konferencií ŠVPS a
Ministerstva pôdohospodárstva šéf rezortu
Ľubomír Jahnátek. Vo vzorkách vín bez ze-
mepisného označenia predávaných prevažne
v PET fľašiach a tetrapakoch kontrolóri obja-
vili senzorické vady ako zákal, sediment, se-
kundárnu fermentáciu, jablčno-mliečnu fer-
mentáciu, myšinu a známky oxidácie.

Inšpektori pri kontrolách hodnotili dohro-
mady 108 vzoriek, z ktorých až 77 nevyhovelo
kritériám. Celkovo zastavili predaj až 3500 lit-
rov vín v nevyhovujúcej kvalite v hodnote
8750 eur. 

Najviac nekvalitných vín z hľadiska počtu
výskytov sa podľa Jahnátka nachádzalo v re-
ťazcoch Metro a Kaufland, o tretie miesto sa
podelili siete COOP Jednota a Tesco. Prvú päťku uzavreli
Hypernova a CBA. Za zistené nedostatky začala ŠVPS voči
týmto podnikateľským subjektom 25 správnych konaní.

Zdroj: webnoviny

Štát vyplatil tento rok 
nezamestnaným viac peňazí

Ďalšie dieťa skončilo v
odkrytom kanáli! Vik-

torko Szabados (2) z Ko-
márna spadol do šachty
hlbokej takmer tri metre. 

Nešťastie sa stalo vo
štvrtok krátko pred 11. hodi-
nou, keď bol Viktorko s ma-
mou a babkou na pre-
chádzke. „Dcéra sa zastavila
pri novinovom stánku a
chlapča bolo odo mňa asi na
meter, keď sa mi zrazu stra-
tilo z očí. Keď som zbadala
odkrytú šachtu, do ktorej
spadol, takmer som od-
padla,“ prezradila so slzami
v očiach stará mama Geor-
gina (49). Okamžite začala
kričať o ratu, pretože sama
Viktorka zo šachty vytiahnuť
nevedela. „Bola tam veľká
hĺbka a z nej sa ozýval jeho
plač,“ dodala. Viktorko mal
obrovské šťastie, nablízku
bol muž, ktorý nezaváhal a
okamžite začal konať. „V
šachte bolo plno rozličnej
stavebnej sutiny, z ktorej
trčali drôty, a tak mal chlap-
ček veľké šťastie, že sa na
nič nenapichol. Zobral som
ho do rúk a podal von. Urobil
som len to, čo by asi spravil

každý,“ skromne povedal
Viktorkov záchranca Csaba
Bucsek (40).

Podľa predavačky v neďa-
lekom novinovom stánku bol
spomínaný kanál odkrytý už
dlhšie. „Ľudia mi povedali, že
to neraz nahlásili, ale nič sa
s tým nerobilo,“ povedala
predavačka. Kanál patrí 
miestnej firme, ktorá poklop
krátko po včerajšej udalosti
nahradila novým. „Pokiaľ
nám niekto nahlási, že na
kanáli chýba poklop, tak to
ihneď riešime, ale o tomto
sme nevedeli. Bol z betónu a
zničil sa tak, že po ňom
prešlo ťažké nákladné auto.
Kanály aj poklopy pravidelne

kontrolujeme. To, čo sa
stalo, je nám naozaj úprimne
ľúto a veríme, že chlapček
bude čoskoro v úplnom po-
riadku,“ povedal konateľ spo-
ločnosti Lajos Csonka. „Polí-
cia okolnosti nešťastnej uda-
losti prešetruje,“ uviedla Bo-
žena Bruchterová, nitrianska
krajská policajná hovorkyňa. 

Odkryté kanály strašia aj
naďalej. V máji tohto roku do
nezabezpečenej šachty v
Nitre-Dolných Krškanoch
spadla Vaneska Jánošíková
(† 3). Voda v kanáli diev-
čatko odniesla až do asi 500
metrov vzdialenej čističky,
odkiaľ ju vytiahli mŕtvu. 

Zdroj: cas.sk

Počet poberateľov soci-
álnych dávok sa mier-

ne znížil. Na dávky v hmot-
nej núdzi bolo po zohľad-
není ostatných členov ro-
diny na konci júna celkovo
odkázaných viac ako 300-
tisíc osôb. 

Sociálna poisťovňa (SP)
vyplácala za prvý polrok
tohto roka dávku v neza-
mestnanosti priemerne me-
sačne 43,9 tisíc osobám. V
porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roka išlo o ná-
rast o 0,8 tisíc osôb. V sa-
motnom júni tohto roka pri-
tom dávku v nezamestna-
nosti dostalo 42,8 tisíc ľudí,
čo je oproti máju menej o
169 osôb. Vyplýva to z úda-
jov, ktoré zverejnila Sociálna
poisťovňa.

V júni sa naopak mierne
znížil počet poberateľov

dávky v hmotnej núdzi. Kým
ku koncu mája vyplácali
úrady práce a sociálnych
vecí tieto dávky 184,2 tis.
osobám, koncom júna ich
počet klesol na 183,1 tisíca.
V medziročnom porovnaní
poberalo sociálne dávky na
konci minulého mesiaca o
4,1 tis. osôb menej. Na

dávky v hmotnej núdzi bolo
po zohľadnení ostatných čle-
nov rodiny na konci júna cel-
kovo odkázaných 358,3 tis.
osôb, čo je 6,62 % z celko-
vého počtu obyvateľov na
Slovensku. Vyplýva to z úda-
jov Ústredia práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR.

webnoviny.sk

Nižšiu hrubú mzdu ako 400 eur dos-
táva každý ôsmy zamestnanec na

plný pracovný úväzok. ukázali to pre-
počty Poštovej banky na základe údajov
Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Nízke platy sa pritom týkajú viac žien ako
mužov. „Kým u nežnejšieho pohlavia bola
hrubá mesačná mzda nižšia ako 400 eur re-
alitou v prípade 14 %, u opačného pohlavia
sa s takýmto nízkym platom musel zmieriť
každý deviaty zamestnaný muž," uviedla
spoločnosť.

Banka porovnávala aj úroveň príjmov
mladých pracujúcich Slovákov. Každý tretí
zamestnanec vo veku do 19 rokov má plat v
hrubom nižší ako 400 eur. „Ani ich starší ka-
maráti vo veku 20 až 24 rokov sa nemajú čím

chváliť, keďže takýto nízky plat sa týka kaž-
dého piateho z nich," konštatovala spoloč-
nosť.

V ostatných vekových kategóriách má plat
nižší ako 400 eur približne 11 % až 13 % za-
mestnancov na plný úväzok. Platí pritom:
„čím nižšie vzdelanie, tým nižší plat". Naj-
väčší podiel zarábajúcich do 400 eur je na
Slovensku medzi zamestnancami s ukon-
čeným základným vzdelaním, ktoré má tak-
mer 30 % z nich. 

Zamestnancov s výučným listom alebo so
stredoškolským vzdelaním bez maturity a s
platom nižším ako 400 eur je zhruba pätina.
"S nadobudnutím maturitného vysvedčenia
či vysokoškolského diplomu majú platy ten-
denciu rásť a podiel zarábajúcich do 400 eur
klesá," dodala banka. hn

Každého ôsmeho Slováka
trápi nízky plat

Najviac nekvalitných vín predávali
reťazce Metro a Kaufland

0�5/77�6 999
0905 ��9 059



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1
7.50 Időjárás 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok - At-
létika, birkózás, torna (szerenkénti döntők), sportlövészet, kajakkenu,
asztalitenisz, nőilabdarúgás, kerékpár, ökölvívás, szinkronúszás
(páros), vitorlázás, strandröplabda, férfi kosárlabda, kézilabda, röp-
labda csoportmérkőzések 10.30 Magyarország– Szerbia, férfi kézi-
labda- mérkőzés 12.20 Híradó 16.30 Magyarország– Amerikai
Egyesült Államok, férfi vízilabda-mérkőzés 19.30 Híradó 20.00 Idő-
járás 20.04 Abszolút London Kulturális Olimpia 2012 23.35 Sakk-matt

M2
6.50 Pro natura 7.40 Klipperek II. 08.05 Magyar rock 9.00 Telepó-
dium 10.10 Magyar elsők. Az első magyar pilóta 10.30 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok 10.30-13.00 Kajak-kenu selejtezők 12.20-13.40 Férfi
vízilabda: Görögország–Ausztrália 15.00-17.20 Torna, szerenkénti
döntők 16.00-18.10 Szinkronúszás, páros selejtező 18.00-20.00 Lab-
darúgás, női elődöntő 20.30-22.00 Férfi kézilabda: Spanyolország–
Horvátország 22.00-23.10 Férfi vízilabda: Spanyolország– Olaszor-
szág 23.15-01.00 Férfi kosárlabda: Egyesült Államok–Argentína
egész nap: a magyar vonatkozású események összefoglalója

DUNA
7.05 Olimpia 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stúdió 9.30 Életképek 10.00
Család-barát 11.00 Száműzött magyar irodalom 11.30 Térkép  12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hajdú Open Nemzetközi Táncver-
seny 15.05 Munka-Társ 15.30 Heuréka! Megtaláltam! 16.00 Vannak vi-
dékek 16.30 Magyar elsők 16.45 Színes szürkék 17.20 Életképek, 22.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.40 Kárpát expressz 19.10 A Duna
– Utazás ínyenceknek 19.40 Sophie szerint a világ. New Orleans 20.10
A Tenkes kapitánya, 13. 20.30 Tálentum. Találkozás Zenthe Ferenc-
cel 21.30 Dunasport 21.45 Figurina. Magyar dokumentumfilm

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.40 Egy hét Pesten és Budán. Magyar film 14.25 Ma-
rina, 122. 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott sze-
relem, 110. 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 14.20 Ruffian, a csoda-
kanca. Amerikai kalandfilm 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 20.05 Bújj, bújj, szőke! 22.05 CSI: A helyszíne-
lők 23.15 Az ördög naplója

STORY TV
10.30 Sherlock Holmes, 25. 11.30 Laptopkonyha 11.35 Gyilkos sorok
12.50 Megkövült szívek 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk16.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő, 78.
20.00 Poirotnovellák, 8. 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00
Sherlock Holmes, 26. 23.00 NCIS

13.40 Főnök inkognitóban 15.20 Az elnök zsoldosa 2. 17.05 Nico.
19.00 Az ötödik elem 21.15 A szállító  23.00 Bosszú mindhalálig. 

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.00 A nagy házalakítás 8.45 Gyilkos sorok 9.40 Dok-
tor House  10.30 Honey 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice
15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök  18.40 Egy kapcsolat szabá-
lyai 19.35 Jóbarátok  20.30 Doktor House 21.20 Személyes vonat-
kozás 23.20 Jackie nővér 23.50 Dorian Gray

STV :1
7.25 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 7.25 80 nap alatt a Föld körül  8.20
Szafari 8.55 A rejtelmes sziget 9.25 Szerencsekereskedők 10.35
Végtelen élet 11.50 Viharos szerelem 12.50 Ilyenek voltunk 13.50
Vad angyal, 224. 14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok -  gimnasztika
16.30 Hírek16.50 Viharos szerelem 17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olim-
piai játékok 19.00 Híradó 20.10 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – atlétika
22.30 Hírek 22.45 Sporthíradó 22.50 XXX. Nyári Olimpiai Játékok

STV :2
9.20 Olimpiai játékok, Férfi kézilabda: Magyarország–Szerbia 12.00 Olim-
piai játékok – Atlétika 13.10 Olimpiai játékok – stúdió 14.45 Olimpiai já-
tékok – Lövészet, döntő 15.05 Olimpiai játékok – Cselgáncs 15.30
Olimpiai játékok Férfi kosárlabda: Franciaország–Nigéria 15.45 Olimpiai
játékok Férfi röplabda: Oroszország–Szerbia 17.15 Olimpiai játékok – Lö-
vészet 19.50 Olimpiai játékok –stúdió 20.00 Olimpiai játékok – Súly-
emelés, férfi ak 21.50 Olimpiai játékok Férfi kosárlabda: Spanyolország–
Brazília 22.45 Olimpiai játékok Férfi kézilabda: Franciaország–Svédor-
szág 23.45 Olimpiai játékok Férfi röplabda: Brazília– Németország

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Cobra 11 10.20 90210–Új nemzedék 11.05
Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.50 Elit egység 14.45 Jóbarátok
15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS VIII. 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere 22.40 Két pasi –
meg egy kicsi 23.15 Éjszakai hírek 23.40 NCIS

JOJ
9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélsőséges esetek12.00 Híradó 12.45
Az igazgatónő 14.45 Largo Winch. Francia– belga akcióthriller 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A dadus. Amerikai
romantikus film 22.30 Szívtiprók. Amerikai vígjáték

M1
6.20 Sporthírek 6.25 Időjárás-jelentés 6.30 Srpski ekran 7.00 Unser
Bildschirm 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás 8.00 Balatoni
nyár 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: Atlétika, birkózás, kajak-
kenu, ökölvívás, torna (szerenkénti döntők), asztalitenisz (női csapat
döntő), labdarúgás (elődöntők), triatlon (férfi ), kerékpár, súlyemelés,
szinkronúszás (páros), szörf, női vízilabda elődöntők, női kosárlabda,
kézilabda, röplabda negyeddöntők 12.01 Híradó délben 12.15 Időjá-
rás-jelentés 19.30 Híradó 20.00 Időjárás 20.04 Abszolút London Kul-
turális Olimpia 2012 23.35 Gyilkosság a fejben. Francia bűnügyi film

M2
7.35 Klipperek 8.00 Magyar pop 8.55 Telepódium 10.10 Magyar elsők.
Az első magyar kerékpár 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 11.00-
13.00 Női kézilabda negyeddöntő Közben: hírek 14.00-15.30 Női röp-
labda negyedöntő 15.30-18.00 Torna szerenkénti döntők 18.15-20.00
Női kosárlabda negyeddöntő Továbbá: Abszolút London 20.00-22.00
Súlyemelés. Férfi +105 KG Döntő, A-csoport 20.40-22.00 Női vízi-
labda elődöntő 22.00-00.00 Férfilabdarúgás elődöntő

DUNA
7.05 Olimpia – előző napi mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stú-
dióműsor 9.30 Életképek, 22. 10.00 Család-barát 11.00 Akadálytala-
nul 11.30 Térkép  12.00 Déli harangszó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Táncvarázs 15.05 Hazajáró 15.35 Magyar elsők. Az első magyar
óvoda 15.50 Agárdy Gábor arcai 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Élet-
képek, 23. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport‘ 18.40 Kárpát expressz
19.10 A Duna – Utazás ínyenceknek. A Duna-delta 19.40 Sophie sze-
rint a világ. Törökország 20.10 Öregberény 21.15 Hírek 21.20 Du-
nasport 21.35 Vicky Cristina Barcelona 23.10 Lamantin Jazz Fesztivál

07.00 Mokka 09.25 Stahl konyhája 09.35 TeleShop 10.40 EZO.TV 12.15
Az élet iskolája Kanadai–amerikai vígjáték 14.25 Marina, 123. 15.25
Doktor House  16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Közönséges bűnö-
zők. Amerikai akció-krimi 23.10 Aktív 23.40 Tények Este

6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor Reggel 7.40 Reggeli  8.20 A
szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show
13.10 Az éden titkai 14.35 Az értelem diadala 16.15 Marichuy 17.20
Teresa 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.05 A menta-
lista 22.05 Döglött akták 23.15 Refl ektor 23.30 Doktor Addison 

STORY TV
7.50 Dallas 9.10 Rex felügyelő 10.30 Sherlock Holmes 11.35 Gyilkos
sorok 12.50 Megkövült szívek 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk 16.00 Quinn doktornő 17.00 Quinn doktornő 18.00 Dal-
las19.05 Rex felügyelő 20.00 NCIS I. 22.00 Lost – Eltűntek 

13.45 Az életed sem drága. Amerikai thriller 15.25 Gördülő kung-fu.
Hongkongi akcióvígjáték 17.25 A szállító 19.05 Mennydörgő robaj.
21.00 Ölve vagy halva. Amerikai akciófilm 22.55 Tiszta vér. 

VIASAT
07.10 Zsírégetők 08.00 A nagy házalakítás 08.50 Gyilkos sorok 09.50
Doktor House 10.45 Osztály, vigyázz!  12.15 A nagy házalakítás ň13.10
Miami Vice 15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök 18.35 Egy kap-
csolat szabályai  19.35 Jóbarátok  20.30 Doktor House 21.20 Doktor
House 22.15 New York-i nyomozók 23.00 Terepen 23.55 Jackie nővér

STV :1
7.35 Sporthíradó 8.05 A három medvebocs 8.35 Szafari 9.10 A rej-
telmes sziget 9.40 Szerencsekereskedők 10.45 Végtelen élet, 2. 11.55
Viharos szerelem  12.45 Ilyenek voltunk 13.50 Vad angyal, 225 14.30
XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London Benne: kézilabda 16.50 Viharos
szerelem 17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok – stúdió 19.00
Híradó 19.40 Időjárás 20.10 Cirkusz Humberto  21.00 XXX. Nyári Olim-
piai Játékok – London Benne: atlétika 21.50 Különleges ügyosztály
22.40 Hírek 22.55 Sporthíradó 23.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 

STV :2
8.30 Élő körkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok – összefog-
lalók 10.30 Olimpiai játékok Kajak-kenu 11.00 Olimpiai játékok Női ké-
zilabda 12.00 Olimpiai játékok Triatlon 14.15 Olimpiai játékok – stúdió
14.30 Olimpiai játékok Női röplabda, negyeddöntő 16.00 Olimpiai já-
tékok Gimnasztika 17.30 Olimpiai játékok Labdarúgás, elődöntő 19.45
Olimpiai játékok – stúdió 20.00 Olimpiai játékok Női röplabda, ne-
gyeddöntő 22.00 Olimpiai játékok Labdarúgás, elődöntő 23.00 Olim-
piai játékok Női röplabda, negyeddöntő

MARKÍZA
8.35 Két pasi – meg egy kicsi  9.00 Cobra 11 10.50 90210: Új nem-
zedék 11.40 Strand 33  12.45 Feleségcsere 13.45 Hírek 13.50 Elit egy-
ség 14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi... 16.00 Hírek 16.05
NCIS VIII 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.20 Strand 33 21.30 Kirendeltség 23.15 Híradó

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélsőséges esetek.
Nudisták 12.00 Híradó 13.00 Szívtiprók 16.00 CSI: Miami helyszínelők
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Szélsőséges ese-
tek 21.30 Dr. Csont III. 22.30 Dr. Csont 23.30 Webmaster

M1
7.00 Ecranul Nostru 7.30 Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás 8.00 Ba-
latoni nyár 9.10 Útravaló 9.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: At-
létika, birkózás, kajak-kenu döntők, ökölvívás, asztalitenisz férfi csapat
döntő, kerékpár, műugrás, strandröplabda női döntő, férfi kosárlabda,
kézilabda, röplabda, vízilabda negyeddöntők 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó 12.15 Időjárás 19.30 Híradó este 20.00 Időjárás 20.04 Ab-
szolút London Kulturális Olimpia 2012 23.35 Palo Alto, Kalifornia

M2
5.40 Főtér 6.30 Pro natura 7.20 Klipperek 7.45 Magyar válogatott
8.45 Telepódium 10.00 MNASZ Motorsport magazin 10.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok Benne: hírek 10.55-12.00 Atlétika, selejtezők
12.00-15.00 Asztalitenisz, férfi csapat a 3. helyért 15.00-16.30 Férfi
röplabda negyeddöntő 16.50-18.10 Férfi vízilabda negyeddöntő
17.15-19.00 Kosárlabda. férfi negyeddöntők Továbbá: Abszolút Lon-
don 19.00-21.00 Férfi kézilabda negyeddöntő 21.30-23.00 Férfi ko-
sárlabda negyeddöntő 23.00-00.45 Férfi kézilabda negyeddöntő

DUNA
7.05 Olimpia 8.30 Híradó 8.35 Olimpia  9.30 Életképek 10.00 Család-
barát válogatás 11.00 Nyelvőrző 11.30 Térkép 12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Standard és Tíz-
tánc Országos Ranglista, Nyíregyháza 15.05 Talpalatnyi zöld 15.35
Magyarország tájegységei 15.55 A világ felfedezése 16.50 Mesélő
cégtáblák A Rigi-vasút 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.40 Kárpát expressz 19.40 Sophie szerint a világ. Kalym-
nos szigete, Görögország 20.10 Sobri, a betyár 21.10 Hírek 21.15
Dunasport 21.35 Zátonyok között Francia tévéfilm

07.00 Mokka 09.45 Stahl konyhája 09.55 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.45 Túlvilági papa Amerikai vígjáték 14.25 Marina,
124. 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem,
112. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Holly-
woodi őrjárat Amerikai akcióvígjáték 23.15 Aktív 23.45 Tények Este

6.45 Jó reggelt, skacok! Benne: Beyblade, Boci és Pipi 7.30 Refl ektor
Reggel 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 190. 9.25
Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai,
14.30 Riadó a fedélzeten Amerikai családi film 16.15 Marichuy  17.20
Teresa, 117. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.05 A nők hálójában
Amerikai vígjáték 22.00 A hűtlen

STORY TV
7.50 Dallas 9.10 Rex felügyelő 10.30 Sherlock Holmes 11.35 Gyilkos
sorok  12.50 Megkövült szívek 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk 16.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő, 80.
20.00 NCIS  21.00 A hidegsebész 22.00 Hotel Babylon 23.00 NCIS 

14.30 Örökkön-örökké 16.45 Az ötödik elem 19.05 Nagy zűr kis Kí-
nában 21.00 Nyolc préda 22.45 A templomos lovagok öröksége

VIASAT
7.50 A nagy házalakítás  8.45 Gyilkos sorok 9.40 Doktor House 10.30
Fergie és Andrew – Botrány az udvarban 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
Candy. 23.20 Jackie nővér 23.55 Lépéselőnyben 

STV :1
7.50 A három medvebocs 8.15 Szafari 8.45 A rejtelmes sziget 9.15
Szerencsekereskedők 10.25 Végtelen élet 11.40 Viharos szere-
lem12.35 Ilyenek voltunk 13.45 Vad angyal 14.30 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok – Benne: kosárlabda 16.30 Hírek, sporthírek 16.50 Viharos
szerelem kácspárbaj 18.10 Olimpiai játékok – stúdió 19.00 Híradó
19.40 Időjárás 19.45 Sporthírek 20.10 Lányaim, 2. 21.30 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok – London Benne: atlétika 23.00 Éjszakai hírek

STV :2
9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok – összefoglalók 9.50 Olim-
piai játékok – stúdió 10.30 Olimpiai játékok Kajak-kenu 12.00 Olim-
piai játékok Férfi kézilabda, negyeddöntő 13.50 Olimpiai játékok –
stúdió 14.00 Olimpiai játékok Asztalitenisz, férfi bronzmérkőzés
15.00 Olimpiai játékok Férfi röplabda, negyeddöntő 17.00 Olimpiai
játékok Férfi kosárlabda, negyeddöntő 18.50 Olimpiai játékok – stú-
dió 19.00 Olimpiai játékok Atlétika 21.30 Olimpiai játékok Férfi röp-
labda, negyeddöntő 22.30 Olimpiai játékok Női strandröplabda,
döntő 23.00 Olimpiai játékok Férfi kosárlabda, negyeddöntő

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi  8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.00
90210: Új nemzedék. 11.55 Strand 33 13.00 Ki ez a lány?  13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi –
meg egy kicsi V. 16.00 Hírek 16.05 NCIS VIII. 17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás-jelentés 20.20 Strand 33 21.30 A boldogító talán  23.35 Éjsza-
kai híradó 23.50 NCIS VIII. 

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélsőséges ese-
tek 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszíne-
lők  15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők 17.00 Híradó 17.30
Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 Szélsőséges esetek, 19. 21.30 Dr. Csont 23.30 C.S.I.
Miami helyszínelők 
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Horoszkóp

Humor

Hétfő, augusztus 6

kos 
Fordítsd a hetet arra, hogy megtaláld
önmagad. Nem lehet úgy élni, hogy
mások diktálják minden érzésedet.

BikA
Magánéletedben nem vagy sikeres a
kedveseddel folytatott párbeszéd-
ben, előfordulhat, hogy elbeszéltek
egymás mellett.

ikrEk
Ezen a héten nehéz helyzet alakul-
hat ki, előfordulhat, hogy valaki a le-
hető legrosszabbkor érkezik, vagy
jelentkezik...

rÁk
Nehéz hét áll előtted, de a szerette-
idnek köszönhetően sikerül majd át-
vészelned.

oroszlÁn
Olyan hírek jutnak el a fülecskédbe,
amelyeket lehetőleg ne adj tovább -
ami nagyon nehéz lesz -, mert ha ki-
mondod, akkor a titok veszít az ere-
jéből.

szűz
Ne húzd az időt. Ha döntened kell
valamiről, határozz, mielőtt túl késő
lenne.

MérlEg
Ne költekezz feleslegesen, jobb lesz
ha visszaveszel a költekezési tem-
pódból.

skorpió
Ha még idáig nem vetted ki a nyári
szabadságod, itt a legjobb alkalom,
felejthetetlen heted lesz.

nyilAs
Vezesd le a felgyülemlett stresszt,
különben teljesen be fogsz dilizni.
Ordítanál? Akkor üvölts!

BAk
A héten sok szép emlékre tehetsz
szert - persze csak akkor, ha végre
kimozdulsz a négy fal közül.

VízönTő
Ha szingli vagy, összejöhetsz egy
olyan személlyel, aki nemcsak téged
fogad el olyannak, amilyen vagy, ha-
nem ha csemetéd van, akkor őt is
imádni fogja.

HAlAk
Ne húzd az időt. Ha döntened kell
valamiről, határozz, mielőtt túl késő
lenne.

ÉSzAK-KoMÁRoM:
zichy-palota:
Szept. 12-ig „Az idő fogságában”
- régi órák kiállítása.
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Merkur építőjátékot és annak
történetét bemutató játékos kiállí-
tás.
Duna Menti Múzeum és Könyv-
tár épülete: Népi mesterségeink
szépségei. Hagyomány és jelen.
Vesszőből, szalmából és kukori-
cacsuhéból készített tárgyak. 
Limes Galéria:
Fehér Margit zománcművész ki-
állítása a Galéria Dúdor István
termében augusztus 10-ig tekint-
hető meg. 

DÉL-KoMÁRoM:
Monostori Erőd:
Augusztus 9-12. 11. Nemzetközi
Amerikai Autó fesztivál. Program:
Péntek: 19.00 Auróra koncert,
21.00 Hooligans, 23.00 Gesarol.
Szombat: 10.00-tól Autóbemutató
a színpadon, 12.10 Felvonulás ha-
tárátlépéssel, 13.00 Autóbemutató
a színpadon, 15.00-től Versenyek
és bemutatók a betonpályán 19.00
Prison Band, 21.00 Bikini, 23.00 Dj
Tomek Retro Disco.
Fedeles Lovarda: augusztus 18-
19. 19.00 Honfoglalás.
Klapka György Múzeum főépü-
lete: Új időszaki kiállítás a brige-
tiói iparosokat mutatja be, az ása-
tási leletek tükrében.

PERBETE:
2012. augusztus 11-én VII. Per-
betei nemzetközi tűzoltóver-
senyt és mazsorett találkozó
A találkozó tervezett programja:
13.00 – 13.30 Csapatok érkezése
a kultúrházba
13.30 Technikai megbeszélés a
csoportvezetők számára
14.00 Mazsorett csoportok felvo-
nulása
14.30 Ünnepélyes megnyitó
15.00 Tűzoltóverseny és a ma-
zsorett csoportok szinpadi 
bemutatója az iskolapályán
18.00 Rövid értékelés – ered-
ményhirdetés
20.00 Diszkó

GÚTA:
28. Gútai Vásár 

és Gútai Búcsú  XIII. Szent 
István-napi megemlékezés

Augusztus 9.
14.00-19.00 - Kolárovo CUP
2012 kézilabda mérkőzései 
– II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
21.00 - Diszkó – Sportcsarnok

Augusztus 10.
8.30-13.30, 14.30-20.00 
Kézilabda mérkőzések 

– kézilabdapályák
14.00 Tizenegyes-rúgó verseny
8. évfolyam 

– Gőgh Kálmán stadion
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola

udvara:
18.30 Gut-Band szalonzenekar
20.15 Rómeó Vérzik rock koncert
22.00 Dinamit (1 €)
20.00-23.00 Diszkó 

– Sportcsarnok
Templom tér – Városi Hivatal

előtt:
15.00 Borvirág utca 

– ünnepi megnyitó
15.30 Garam menti 

néptánccsoport
16.00 Beach party
18.00 Koktail party
19.00 Kovács Ferenc 

– instrumentális nóták
19.30 Gubík Magdolna 

– Piros Rózsa
21.00 Diszkó, DJ Beneš

Augusztus 11.
8.30-13.30, 14.30-20.00 
Kézilabda mérkőzések 

– kézilabdapályák
9.00-18.00 BC Knives Streetball
torna – Corvin Mátyás Alapiskola

Gőgh Kálmán stadion:
14.30 Az ifjúsági csapat bajnoki
labdarúgó mérkőzése: 
Gúta – Marcelháza
17.00 Felnőttek bajnoki labdarúgó
mérkőzése – 4. Liga: 
Gúta „A” - Párkány

Hajómalom térsége:
8.00-11.00 
Veterán járművek bemutatója
13.00-13.30 Résztvevők bevonu-
lása a Templom térre

Templom tér 
– Városi Hivatal előtt:

8.00 1. Strandröplabda torna a
Város polgármester díjáért, 
speedminton bemutató
13.30-15.30 Veterán járművek
bemutatója

15.00 Kovács Ferenc 
– instrumentális nóták

17.00 Tombolahúzás
18.00-22.00 Ritka magyar Folk
Band – népzenei előadás
21.00 Retro party

Új utca:
10.00-17.00 Játszóház
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
udvara:
14.00 Helyi és testvérvárosok 

zenekarainak fellépése
16.00 Harvestri - country
17.30 Hant - rock
19.00 Big Man Band - blues-rock
21.30 Hooligans  (1 €)
20.00-23.00 Diszkó 

– Sportcsarnok
Augusztus 12.

8.30-9.30 Ünnepi szentmise szlo-
vák nyelven
11.00-12.00 Ünnepi szentmise
magyar nyelven
8.30-14.00 Kolárovo CUP 2012
eredményhirdetése
17.00 Bajnoki labdarúgó mérkő-
zés – Gőgh Kálmán stadion
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola

udvara:
14.00 Helyi és testvérvárosi 

zenekarok
16.00 Mlynček - népzene
17.00 Alma együttes 
19.00 Gála délután, 

operett és musical
20.00 Szkíta – folk-rock
Kiállítások: Corvin Mátyás AI di-
ákjaink a kiállítása, Postagalamb-
tenyésztők kiállítása.

Augusztus 19.
17.00 Szent István-napi megem-
lékezés és koszorúzás – Gut
Band fúvósszenekar és Duna ÁG
kórus közreműködése – Szent
Rozália park
18.00 Ünnepi műsor „Európa kö-
zepén” – Kis-Duna Menti Rock-
színház vendégei és a Han ze-
nekar – VMK színházterme.

Jégkorszak 4.
Észak-Komárom, Amfi
augusztus 7-8., 21.00

Saxana a lexikon
kúziel, Észak-Komá-
rom, Amfi augusztus
12-13., 21.00, 14.,
22.30

Konkoly-Thege Miklós Művelődési Köz-
pont,  Ógyalla:

Lóvé (szlovák-cseh film), augusztus 9-10.,
21.00, augusztus 11., 19.30. Augusztus 12.
17.00 

Moziajánló

Nem bírom a kánikulát

Két szőke jön ki a
boltból, megszólal az
egyik:

- Úristen, a kocsiban
maradt a kulcs!

Mire a másik:
- Pedig mindjárt esik

az eső és le van húzva
a tető!

☺ ☺ ☺
A negyedik menet-

ben a földön fekszik a
bokszoló, amikor a
bíró számolni kezd.

Hirtelen a harmadik
sorból felugrik egy idős
néni:

- Á, hagyja, nem fog
ez felállni, már isme-
rem a buszról.

☺ ☺ ☺
- Mondtam Jolán-

nak, legyen az enyém.
- És mit felelt?
- Feltételes módot

használt, háromszor.
- Hogyhogy?

- Azt felelte: ha-ha-
ha!

☺ ☺ ☺
Ketten támasztják a

pultot a kocsmában.
- Látom üres a po-

harad. Kérsz még
egyet?

- Dehogy kérek! Mi a
francot kezdjek két
üres pohárral?!

☺ ☺ ☺
Egy férfi horgászik a

folyóparton, és az
egyik lába be van gip-
szelve. Arra megy egy
másik horgász, meg-
kérdi:

- Harapnak a halak?
- Nem, csak eles-

tem.
☺ ☺ ☺

- Hogy hal meg a te-
niszező?

- ???
- Megáll benne az

ütő.
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M1
7.30 Híradó 7.50 Időjárás-jelentés 8.00 Balatoni nyár 9.30 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok Benne: Atlétika, kajak-kenu döntők, strandröplabda
férfi döntő, nőilabdarúgás döntő, kerékpár, műugrás, női hoszszú-
távúszás, női vízilabda helyosztók, bronzmérkőzés, döntő, női kézi-
labda, kosárlabda, röplabda elődöntők 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.15 Időjárás-jelentés 19.30 Híradó este 20.00 Időjá-
rás-jelentés 20.04 Abszolút London Kulturális Olimpia 2012 23.35
Tűzveszély. Amerikai-dél-afrikai-francia-angol film

M2
7.30 Klipperek II., 21/13. 7.55 Magyar retro 8.55 Telepódium 10.10
Magyar elsők. Az első magyar ejtőernyős ugrás 10.30 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok 10.30-11.00 BMX döntő 11.00-12.30 Női toronyug-
rás (10m) elődöntő Benne: hírek 13.00-15.30 Hosszútávúszás. Női
döntő 10 km 14.00-16.00 Labdarúgás. Női bronzmérkőzés 16.00-
17.30 Röplabda női elődöntő 17.30-18.30 Női ökölvívás, döntők 18.00-
19.45 Kosárlabda, női elődöntő Továbbá: Híradó, Abszolút London
20.15-21.10 Női toronyugrás döntő 21.30-23.30 Kézilabda. Női elő-
döntő 23.30-00.30 Labdarúgás, női döntő

DUNA
7.05 Olimpia – előző napi mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stú-
dió 9.30 Életképek, 24. (ism.) 10.00 Család-barát 11.00 Pannon exp-
ressz 11.30 Térkép – Válogatás 12.00 Déli harangszó 12.00 Híradó
12.10 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Szerelmes
földrajz 15.45 A világ felfedezése 16.40 Mesélő cégtáblák 17.20 Élet-
képek, 25. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Időjárás 18.40 Kár-
pát expressz 19.10 Ízőrzők 19.40 Sophie szerint a világ.
Észak-Franciaország 20.10 A falu jegyzője 21.20 Hírek 21.25 Du-
nasport 21.40 Csinibaba. Magyar játékfilm 23.20 MüpArt – K.L.B. - a
Jazz Showcase esti koncertje

07.00 Mokka 09.35 Stahl konyhája 09.40 Babapercek 09.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 Rex felügyelő  14.25 Marina, 125. 15.25 Doktor
House VII., 3. 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.05 Ezek megőrültek! 21.05 A dögös és a dög 

6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor Reggel 7.40 Reggeli  8.20 A
szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show
13.10 Az éden titkai, 145. 14.35 A nők hálójában 16.15 Marichuy  17.20
Teresa 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.15 Fókusz 20.05 Az istenek
a fejükre estek 22.20 A határvonal 

STORY TV
7.50 Dallas, 23. 9.10 Rex felügyelő10.30 Sherlock Holmes 11.35 Gyil-
kos sorok12.50 Megkövült szívek 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm,
ahol élünk16.00 Quinn doktornő 18.00 Dallas19.05 Rex felügyelő, 81.
20.00 NCIS I., 11. 21.00 Miss Marple 23.00 Két férfi, egy eset, 7.

13.45 A bérgyilkos. Am. sci-fi akciófilm 15.35 Nagy zűr kis Kínában.
Am. vígjáték 17.30 Bokszból jeles 19.20 Gyilkos hőség 21.00 Különö-
sen veszélyes.  22.50 A templomos lovagok öröksége.

VIASAT
07.10 Zsírégetők  08.00 A nagy házalakítás  08.50 Gyilkos sorok  09.50
Doktor House V., Amerikai sorozat, 100. 10.40 Columbo. Testvéri sze-
retet. Amerikai krimi 12.15 A nagy házalakítás V., 144. 13.10 Miami
Vice V., 110–111. 15.00 Harmadik műszak  16.50 A főnök II., 16–17.
18.35 Egy kapcsolat szabályai  19.35 Jóbarátok I., 9–10. 20.30 Dok-
tor House V., 101. 21.20 CSI. New York-i helyszínelők VI., 11. 22.20 Ni-
kita II., 34. 23.10 Jackie nővér II., 21. 23.45 CSI. New York-i helyszínelők
VI., 11.

STV :1
7.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London 8.00 A három medvebocs
8.25 Szafari, 3. 9.00 A rejtelmes sziget 44/28. 9.30 Szerencsekeres-
kedők, 36.–37. 10.35 Végtelen élet, 4. 11.55 Viharos szerelem IV.,
203/128. 12.45 Ilyenek voltunk 13.50 Vad angyal, 227. 14.30 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok – London 16.30 Hírek, sporthírek 16.50 Viha-
ros szerelem V. Ném. sor., 213. 17.40 Szakácspárbaj 18.10 Olimpiai já-
tékok – stúdió 19.00 Híradó 19.40 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek
20.10 Cirkusz Humberto 12/12. 21.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok –
London Benne: atlétika 22.30 Éjszakai hírek, sport 22.45 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok – London

STV :2
8.30 Élő körkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok – összefogl.
9.50 Olimpiai játékok – stúdió 10.00 Olimpiai játékok Atlétika 10.30
Olimpiai játékok Kajak-kenu 11.30 Olimpiai játékok Atlétika 15.45 Olim-
piai játékok – stúdió 16.00 Olimpiai játékok Női röplabda, elődöntő
18.00 Olimpiai játékok Női kosárlabda, elődöntő 19.50 Olimpiai játé-
kok – stúdió 20.00 Olimpiai játékok Női műugrás, döntő 21.00 Olim-
piai játékok Nőilabdarúgás, döntő 21.30 Olimpiai játékok Férfi
strandröplabda, bronzmeccs 23.00 Olimpiai játékok Női kosárlabda,
elődöntő 00.00 Olimpiai játékok – összefoglalók

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 IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30
Kirendeltség 23.15 Éjszakai híradó 23.40 NCIS

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás  10.50 Szélsőséges ese-
tek, 19. 12.00 Híradó 13.10 Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszí-
nelők 15.00 Dr. Csont16.00 CSI: Miami helyszínelők  17.00 Híradó 17.30
Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 Szélsőséges esetek, 20. 21.30 Dr. Csont IV. Am. sor.,
4. 23.30 Webmaster

M1
5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos történetek 6.55 Balatoni nyár
8.00 Híradó, sport 8.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Benne: Atlétika,
birkózás, kajak-kenu döntők, ökölvívás döntők, öttusa (férfi ), ritmi-
kus gimnasztika (egyéni összetett döntő), labdarúgás döntő, hegyi
kerékpár (női), műugrás, női kosárlabda, kézilabda, röplabda bronz-
mérkőzés, döntő Közben: 12.01 Hírek 19.30 Híradó este 20.04 Ab-
szolút London 20.10 SzerencseSzombat 23.35 Válaszcsapás I., 3.

M2
6.40 Sandokan II., 3. 7.05 A világ meséi 7.30 Évfordulók 7.35 Mátyás,
a sosem volt királyfi Magyar tévéfilm 8.20 Két csirkefogó meg egy
fél, 3. 9.10 Az én nevem Jimmy 9.30 Csillagszemű Magyar tévéfilm,
1. 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Férfi röplabda elődöntő,
labda-rúgás, férfi bronzmérkőzés, összefoglaló, röplabda, női bronz-
mékőzés, hegyikerékpár, női döntő, labdarúgás, férfi döntő, kosár-
labda, női bronzmérkőzés. Benne: Híradó, Abszolút London 20.30 Női
röplabda döntő 22.00 Kosárlabda, női döntő

DUNA
7.10 Olimpia – előző napi mérkőzések 8.35 Olimpia – stúdióműsor
9.30 Az állatok világa 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Új
nemzedék 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Lyukasóra
12.45 Mindennapi hősök 13.10 Heuréka! Megtaláltam! – Válogatás
13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.05 Talpalatnyi zöld 14.35 Pannon
expressz 15.05 Magyar elsők 15.25 Táncvarázs 16.20 Éretlenek 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Időjárás 18.55 NB1-es labdarúgó-
mérkőzés OTP Bank Liga 20.50 Kultikon 21.45 Dunasport 22.00
Álmok. Amerikai–japán film

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.20 EZO.TV 10.50 Babavilág 11.20
9 hónap 11.50 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai 12.50 Duval és
Moretti, 6. 13.50 Sheena. a dzsungel királynője 14.50 Bűbájos bo-
szorkák 15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.35 A vörös báró  21.35 Jóbarátnők. 

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.25 ASZTRO Show 11.25 Tör-
zsutas 11.55 Autómánia 12.10 Jópofa kofa 13.10 Míg a halál el nem
választ 13.40 Édes drága titkaink 14.40 Chuck I., 11. 15.45 A remény
bajnoka Amerikai film 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Szuper felsőtagozat.  21.30 Háborgó mélység

STORY TV
11.55 San Francisco utcáin, 5. 13.00 Túrakommandó 13.45 McLeod
lányai II., 6. 14.45 Álomhotel – India 16.45 Rex felügyelő, 60. 17.45
Lassie, 5. 18.10 Nulladik óra. 20.00 Tremors 3. 22.00 Showgirls 

11.45 Bokszból jeles. Kanadai– amerikai családi film 15.20 Szuper-
zsaru. Olasz akcióvígjáték 17.25 Balfácán. Francia vígjáték 19.15 Tu-
catjával olcsóbb 2. 23.15 Legénybúcsú. Amerikai vígjáték 

VIASAT
7.55 Zsírégetők  8.45 Gordon Ramsay  9.40 Columbo. Testvéri sze-
retet.  11.20 Visszatérés a Paradicsomba 13.20 A nagy csapat 2.
15.15 Bomba bébi 17.10 Két cowboy New York-ban.  19.15 Ace Ven-
tura 2.  21.00 Veszett kutya és Glória 22.50 Halálos szenvedély. 

STV :1
8.00 A három medvebocs 8.55 Nyomozzunk együtt! 9.35 Nyár Ka-
tával 10.05 Barátok és barátnők 11.15 Erzsébet udvar 12.40 Kin-
csek.sk Magazin 13.00 Irány a kert! Magazin 14.00 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok –  gimnasztika 16.20 Kolumbusz Kristóf . 17.35 Gasztronó-
miai magazin 18.10 Olimpiai játékok 19.00 Híradó 19.40 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Olimpiai játékok 22.00 Sporthírek
22.35 Olimpiai játékok  22.55 Természetes ellenség. Am. thriller

STV :2
9.50 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – stúdió 10.00 XXX. Nyári Olimpiai
JátékokFérfi gyaloglás 10.30 XXX. Nyári Olimpiai JátékokKajak-kenu
döntő 12.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Női röplabda, bronzmeccs
14.15 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – stúdió 14.30 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok Női hegyikerékpár 16.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok: Labda-
rúgás, döntő 18.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Női kosárlabda,
bromzmeccs 19.50 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – stúdió 20.00 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok. Női röplabda, döntő 21.30 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok. Női kézilabda, döntő 23.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Női
kosárlabda, döntő

MARKÍZA
6.45 Pandakaland Kínában. Am.–kínai film 8.05 A bátyámnak príma az
öccse 9.50 Jóbarátok  10.40 Családi vakáció  12.30 F. B. I.  14.10 A ten-
ger vadjai  16.05 Hírek 16.10 A dögös és a dög Am vígjáték 17.55 Né-
gyesben keresztül- kasul Szlovákián 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 – kidobás, élő 22.00 Négyesben ke-
resztül- kasul Szlovákián 22.50 World Trade Center. 

JOJ
5.45 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.10 Kicsi kocsi –Tele a tank.
12.20 A hollywoodi rejtély 14.10 Fojtogató szerelem. 16.15 Gyilkos
látomások: Daniella története Am. thriller 18.10 Kutyil Kft. II., 7. 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Viszlát, Prada!  22.30 Napfény. Am. 

M1
6.25 A világ közepe – Tusványos 6.55 Balatoni nyár 8.00 Híradó 8.30
XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Benne: Atlétika, öttusa (női), birkózás,
ökölvívás döntők, ritmikus gimnasztika (csapatdöntő), hegyi kerék-
pár (férfi ), férfi vízilabda helyosztók, bronzmérkőzés és döntő, férfi
kosárlabda, kézilabda, röplabda bronzmérkőzés és döntő 12.00 Déli
harangszó 12.01 Hírek 19.30 Híradó este 20.04 Abszolút London Kul-
turális Olimpia

M2
7.15 Két csirkefogó meg egy fél, 4. 8.10 Az én nevem Jimmy, 4. 8.25
Rest Miska. Magyar mesejáték 9.30 Csillagszemű Magyar tévéfilm,
2. 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30 Röplabda, férfi bronz-
mérkőzés 12.00 Kosárlabda, férfi bronzmérkőzés 14.00 Röplabda,
férfi döntő 16.00 Kézilabda, férfi döntő 15.35 Öttusa, nőilovaglás
18.20 Kosárlabda, férfi döntő. Benne: Híradó, Abszolút London 20.50
Ökölvívás döntők 22.00 Záróünnepség, egész nap: a magyar vonat-
kozású események összefoglalója

DUNA
7.10 Olimpia – előző napi mérkőzések 8.35 Olimpia – stúdióműsor
9.30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 10.00 Élő egy-
ház 11.00 Önkéntesek 11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15
Élő népzene 12.45 Akadálytalanul 13.10 Határtalanul magyar 13.50
Hazugság nélkül Magyar film 15.25 NB1-es labdarúgómérkőzés OTP
Bank Liga 17.25 Hazajáró 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Idő-
járás 18.40 Önök kérték 19.35 Jane Austen magánélete. Am.–angol–
ír film 21.35 Dunasport 21.55 Az éj hangjai Spanyol játékfilm 23.35
Makám-koncert, IBS Színpad. Magyar koncertfilm

6.45 TV2-matiné 10.00 Nagy vagy. Balaton! 10.30 EgészségMánia
11.00 EZO.TV 11.30 Kalandjárat 12.00 Borkultusz 12.30 Stahl kony-
hája 13.00 Több mint TestŐr 13.30 A kiválasztott 14.30 Monk 15.30
Bűbájos boszorkák 16.30 A vörös báró 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 A múmia visszatér 22.25 A titkok kulcsa

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Dáridó Lajcsival 13.00 Tuti gimi 14.35 Ütős játék  16.45 Scooby
Doo – A nagy csapat 18.30 RTL híradó  19.00 Cobra 11 20.00 A gyű-
rűk ura: A két torony. Amerikai kalandfilm 23.50 Emberrablók vá-
rosa.

STORY TV
7.55 Dallas, 22–23–24–25. 13.00 Autogram 13.25 Televíziós vásárlási
műsorablak 13.45 McLeod lányai 14.45 Álomhajó, 6. 16.45 Rex fel-
ügyelő, 61. 17.45 Lassie, 6. 18.10 Álomcsapat 20.00 Kőagy őrnagy.
Amerikai vígjáték 22.00 Hannibál. Angol-amerikai thriller 

13.25 Tucatjával olcsóbb 2. Amerikai vígjáték 15.10 Viszlát, család,
viszlát szerelem. Amerikai vígjáték 19.20 Kenguru Jack. Amerikai–
ausztrál vígjáték 21.00 Ocean‘s Twelve – Eggyel nő a tét. Am. film
23.20 Atomcsapás. Am. akciófilm

VIASAT
7.10 Romantikus kaland I.  8.00 Véznák kontra dagik  9.00 Álomgyári
feleség I. 9.50 A szerelem nyilasa  10.35 Szex és New York light  11.35
A nagy házalakítás 13.25 Két cowboy New York-ban. Amerikai akció-
vígjáték 15.25 Vadnyugati Casanova. 17.25 Bosszúból jeles Amerikai
thriller 19.10 ÁlomÉpítők  20.00 CSI. Miami helyszínelők 20.55 A cél-
személy I., 11. 21.50 Ace Ventura  23.30 Paranoia 1.0.

STV :1
6.35 Olimpiai játékok 7.05 Rajzfilmek gyerekeknek 7.50 A három
medvebocs 9.25 Nyár Katával 10.45 Szlovákia képekben 11.10 A világ
képekben 11.35 Štúrék 12.50 Agatha Christie: A láthatatlan kéz
14.30 Olimpiai játékok 16.35 Postaláda 17.40 Irány a kert! 18.10 Olim-
piai játékok 18.30 Olimpai játékok – stúdió 19.00 Hírek 20.05 Betty
nővér 22.00 Sporthírek

STV :2
8.30 Élő körkép 9.05 ArtSpektrum Kulturális körkép 9.20 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok – összefoglalók 9.50 Olimpiai játékok – stúdió 10.00
XXX. Nyári Olimpiai Játékok Szabadfogású birkózás 10.30 XXX. Nyári
Olimpiai Játékok. Férfi röplabda, bronzmeccs 12.00 XXX. Nyári Olim-
piai Játékok. Férfi kézilabda, bronzmeccs 13.45 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok – stúdió 14.00 XXX. Nyári Olimpiai Játékok Maratonfutás
14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Férfi hegyikerékpár 16.00 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok. Férfi kézilabda, döntő 18.00 XXX. Nyári Olim-
piai Játékok – stúdió 18.10 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – összefog-
laló 21.55 Route 66  23.35 ČT-híradó

MARKÍZA
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.15 Cody Banks ügynök 2. Am.
akcióvígjáték 10.00 Pretty Little Liars 11.40 A dögös és a dög 13.20
Bogyók 2.  15.10 Az elveszett aranyváros fosztogatói  16.55 Híradó
17.00 Jack Hunter – Achnaton átka 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 Forrest Gump Am. film

JOJ
6.10 Apu vad napjai A 8.05 Napfény.  10.50 Szellemekkel suttogó
11.25 Castle II.,  12.20 Nora Roberts: Azúrkék égbolt 14.30 Rendkívüli
családok, 5. 15.55 Viszlát, Prada!  18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Kutyám, Jerry Lee  22.35 Láthatatlan. 

Csütörtök, augusztus 9 szombat, augusztus 11 vasárnap, augusztus 1�
M1

6.25 Időjárás-jelentés 6.30 P´amende. Roma kultúra 7.00 Esély 7.30
Híradó 7.45 Sporthírek 7.50 Időjárás-jelentés 8.00 Balatoni nyár 9.30
XXX. Nyári Olimpiai Játékok Benne: Atlétika, birkózás, kajak-kenu, lab-
darúgás (bronzmérkőzés), kerékpár, szinkronúszás (csapat), ökölví-
vás, férfi hosszútávúszás, férfi vízilabda helyosztók, elődöntők, férfi
kosárlabda, kézilabda, röplabda elődöntők 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.15 Időjárás-jelentés 19.30 Híradó este 20.00 Időjá-
rás-jelentés 20.04 Abszolút London Kulturális Olimpia 2012 23.35
Borvacsora

M2
5.49 Főtér 6.35 Nagyfülűek. Bőrszárnyakon – Denevérfilm 7.30 Klip-
perek II., 14. 7.55 Magyar bulizene 8.50 Telepódium 10.10 Magyar
elsők. Világkörüli motorozás 10.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 10.30-
12.30 Női kosárlabda elődöntő Közben: hírek 13.00-15.30 Hosszútá-
vúszás. Férfi 10 km döntő 16.00-17.45 Férfi és női BMX döntő
18.00-20.00 Kosárlabda, férfi elődöntő Benne: Híradó, Abszolút Lon-
don 20.30-21.20 Röplabda, férfi elődöntő 21.30-23.30 Kézilabda,
férfi elődöntő 23.45-01.30 Kosárlabda, férfi elődöntő

DUNA
7.05 Olimpia – előző napi mérkőzések 8.30 Híradó 8.35 Olimpia – stú-
dió 9.30 Életképek, 25. (ism.) 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők
11.30 Térkép – Válogatás 12.00 Déli harangszó 12.00 Híradó 12.05
Időjárás 12.10 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Ha-
gyaték 15.35 Varázslatos tanúhegyek. Magyar ismeretterjesztő film
16.15 Ízőrzők. Iharosberény 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek,
26. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Időjárás 18.40 Kárpát exp-
ressz 18.55 NB1-es labdarúgómérkőzés OTP Bank Liga 21.00 A név-
telen vár, 6/4. 22.05 Hírek 22.10 Dunasport 22.25 A hold benned
van. Francia dokumentumfilm

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan ember II., Am. sorozat, 9–10. 14.25
Marina, 126. 15.25 Doktor House VII., 4. 16.25 Hal a tortán 17.25 Til-
tott szerelem, 114. Beshir megérkezik Isztambulba, Nihal pedig azon-
nal elindul hozzá a kórházba Suleymannal. 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.05 Ezek megőrültek! 21.05 Vadászat a Sas Egyre 2 – Robbanás-
pont. Amerikai akciófilm

6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Refl ektor Reggel 7.40 Reggeli  8.20 A
szerelem rabjai, 192. 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO
Show 13.10 Az éden titkai, 146. 14.30 Az istenek a fejükre estek.
Amerikai– dél-afrikai vígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL
híradó 19.15 Fókusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes 21.05 CSI: Miami hely-
színelők 22.05 Gyilkos elmék 23.10 Helyszíni szemle

STORY TV
10.30 Sherlock Holmes, 24. 11.35 Gyilkos sorok 12.50 Megkövült szí-
vek, 50. 13.50 Váratlan utazás14.55 A farm, ahol élünk, 25. 16.00
Quinn doktornő 18.00 Dallas 19.05 Rex felügyelő, 82. 20.00 Poirot-
novellák, 9. 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison 

13.55 Fojtogató szeretet. Kan. thriller 15.40 Yamakasi 2. Fr.–ang.–
spanyol akciófilm 17.25 Pusztító szélvihar 21.00 Másodpercekre a ha-
láltól.  22.45 Végítélet. Ang.–am.–dél-afr.– ném. sci-fi akciófilm

VIASAT
07.35 A nagy házalakítás  08.30 Gyilkos sorok  09.25 Doktor House
10.20 Karácsonyi csoda 12.15 A nagy házalakítás V., 145. 13.10 Miami
Vice  15.00 Harmadik műszak 16.50 A főnök II.,  18.35 Egy kapcsolat
szabályai 19.35 Jóbarátok I.,  20.30 Doktor House  21.20 Nyílt seb
23.30 Jackie nővér 

STV :1
7.40 A három medvebocs 8.25 Szafari.  8.35 A rejtelmes sziget Ka-
landfilmsor., 44/29. 9.10 Szerencsekereskedők 10.15 Végtelen élet
11.45 Viharos szerelem 12.35 Ilyenek voltunk 13.45 Vad angyal, 228.
14.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London Benne: ökölvívás 16.30
Hírek, sporthírek 16.45 Viharos szerelem  17.35 Szakácspárbaj 18.10
Olimpiai játékok – stúdió 19.00 Híradó 19.40 Időjárás 19.50 Sporthí-
rek 20.10 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London Benne: atlétika 22.00
Éjszakai hírek, sport 22.20 XXX. Nyári Olimpiai Játékok – London
23.00 Tetthely

STV :2
8.30 Élőkörkép 9.05 ArtSpektrum 9.20 Olimpiai játékok – összefog-
lalók 9.50 Olimpiai játékok – stúdió 10.30 Olimpiai játékok Kajak-kenu
12.50 Olimpiai játékok – stúdió 13.00 Olimpiai játékok Úszás, 10 km,
férfi ak 15.30 Olimpiai játékok. Férfi röplabda, elődöntő 18.00 Olim-
piai játékok Férfi kosárlabda, negyeddöntő 19.20 Olimpiai játékok –
stúdió 19.30 Olimpiai játékok Atlétika 20.00 Olimpiai játékok Vízilabda
21.00 Olimpiai játékok Férfi kézilabda, elődöntő 22.00 Olimpiai játé-
kok Női röplabda: USA– Szerbia 23.00 Olimpiai játékok Férfi kosár-
labda, elődöntő

MARKÍZA
6.00 Telereggel 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 IX.  17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás-jelentés 20.20 Bogyók 2. 22.30 A tenger vadjai 

JOJ
6.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás II., 13.
10.50 Szélsőséges esetek, 20. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI:
Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Dr. Csont  16.00 CSI: Miami helyszíne-
lők 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Kicsi kocsi –Tele a tank.  22.45
Pitch Black – 22 évente sötétség
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A múmia visszatér• 20.05 • TV2
A British Museumban pihenő Imhotep fá-
raó újra feléled és az öröklétet akarja visz-
szaszerezni. De még egy nála nagyobb
erő is feltámad ugyanakkor: a Skorpió ki-
rály szelleme. Stephen Sommers filmje.

Újabb játékra invitáljuk 
kedves olvasóinkat! 
Olyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken a
nyári kirándulás alkalmával a DELTA hetilap fel-
ismerhetően Önöknél van. Készítsenek fényké-
pet önmagukról, családtagjaikról, barátaikról a vi-
lág bármely pontján, miközben strandolás vagy pi-
henés közben hetilapunkat lapozgatják, vagy más
célra használják. A leg ötletesebb fotók készítőjét
megjutalmazzuk és lapunkban megjelenítjük. A
fényképeket augusztus 31-ig várjuk.

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

Lady Gaga is kiveszi a részét a vérengzésből
Lady Gaga és Roberto Rodriguez rendező is megerősítette, hogy az éne-

kesnő lesz a Machete Kills című film egyik szereplője. A popsztár ko-
rábban még nem vállalt szerepet mozifilmben, ez lesz a debütálása a
vásznon. Rodriguez szerint az énekesnőnek nem kell majd szégyenkeznie,
nagyszerűen teljesített a kamera előtt. A 2013-ban mozikba kerülő akció-
filmben Lady Gaga mellett az első rész főszereplői Danny Trejo és Jessica
Alba, valamint Mel Gibson és Charlie Sheen is szerepel majd. 

Meg akarják ölni Sheryl Crow-t
Nem elég Sheryl Crow-nak, hogy egy apró tumorral az agyában kell él-

nie, attól rettegve, hogy mikor válik rosszindulatúvá a kinövés, még egy
elmebeteg is zaklatja. Phillip Gordon Sparks hónapok óta indulatos, sértő és
fenyegető bejegyzéseket ír az énekesnő adatlapjaira a különböző közösségi
portálokon. Néhány napja pedig személyesen több embernek is azt mondta,
hogy le fogja lőni Sherylt és a hozzá közelállókat egyaránt. A halálos terv-
ről értesült a célszemély is, aki feljelentést tett, és arra kérte a bíróságot, hogy
adjanak ki távoltartási végzést Phillip ellen. Crow nemcsak magát, de ösz-
szesen tizenhat személyt – köztük két adoptált fiát, a szüleit, három testvé-
rét és a menedzsmentjét – félti az őrült fenyegetőjétől. Így a hatóságok valószínűleg úgy döntenek, hogy
egyiküket sem közelítheti meg Sparks.  A férfi egyébként azért haragszik Sherylre, mert a kényszer-
képzetei szerint az énekesnő rejtett kamerával figyeli, betört hozzá, a pénzét pedig ellopta.

Nicole Kidman kezdi 
visszakapni az arcát
Nicole Kidman pénteken részt vett az olimpia megnyitó-

ünnepségén, másnap pedig az egyik híres óragyár par-
tiján jelent meg. Mindebben nem lenne még semmi különös,
elvégre az olimpiához kapcsolódó rendezvényeken hem-
zsegnek a világsztárok, ám ha jobban megnézzük a szí-
nésznőről készült fotót, látható, hogy valami mintha megvál-
tozott volna rajta... Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a filmsztár arca egyre párnaszerűbbre és
kifejezéstelenebbre puffadt a túlzásba vitt botoxtól, ám most mintha csak „leeresztették” volna. Persze
még így is távol van a természetestől és messze nem néz ki 45 évesnek, viszont az arcvonásai visz-
szatérni látszanak. Úgy tűnik, Kidman rájött, hogy színésznőként esetleg szükség lehet még arra, hogy
használni tudja az arcát.

Hét évig forgatták a Tüskevárat, 
közben felnőtt a gyerekszereplő
ABalogh György író-rendező által jegyzett film főként ma-

gánpénzekből készült, s azért kellett ennyit várni, mert a
pénz elfogyott, az állam pedig nem támogatta a produkciót.  Az
utolsó simításokhoz még 10 millió forintra volt szükség, s most végre - hét év után - hamarosan a mo-
zikba kerül a film, amelynek főszereplői a Matula bácsit alakító Kovács Lajos (68), valamint a Tuta-
jost megformáló Nagy Marcell (21). A Sorstalanság Köves Gyurijaként országos ismertséget szerző
fiatalember is csak mostanában fogja látni magát először, hogyan nézett ki akkoriban, hogyan dolgozott
hét évvel ezelőtt. Marcell azóta már felhagyott a színészettel, és operatőrnek tanul.  A filmet már látta
pár ezer tanár, nekik nagyon tetszett - az előzetes alapján mi inkább az eredeti film mellett tesszük
le a voksot. A 60-as években eleve bujább és vadabb volt a természet, mint napjainkban...

A tengeri kutatólaboratórium fedélze-
tén veszélyes kísérletek folynak. Dr.
McAlester cápákon végez genetikai
vizsgálatot, hogy kutatásai révén meg-
találja az Alzheimer-kór ellenszerét.

Háborgó mélység • 21.30 • rTl klUB



Másként szeMléljük
a hétüléses gépkOCsit

15 550 €-tól
A hétüléses Chevrolet Orlando teljes kapcsolatot teremt az eredetiség és
a hasznosság között. Páratlan formatervezés, vonzó rugalmasság. Az
Orlando mindazok számára lett kialakítva, akik a külsőt és a
sokoldalúságot egyaránt értékelni tudják. 
Az OrlAndO Azzá lesz, Amit ön szeretne.

Chevrolet Orlando - kombinált fogyasztás 6.0 - 7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás 159 - 186 g/km

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



Strandröplabda

SPORT

Röplabda

AKomáromi Spartak Röplabda Klub
tizenhatodik alkalommal rendezte

meg a Komárom oPEN strandröp-
labda-tornát férfiak, nők és veteránok
részére. A sportágnak igencsak meg-
felelő időjárási viszonyok uralkodtak a
kétnapos rendezvény ideje alatt, a hi-
ganyszál jóval a 30 Celsius fok fölé
kúszott, ami valóban strandi körülmé-
nyeket teremtett a – most már leszö-
gezhetjük – remekül sikerült torna
megszervezéséhez. 

A tornára 17 férfi, 11 női és 8 veterán
páros nevezett be, és mint minden év-
ben, most is a férfiak kategóriája volt a
torna fő, pénzdíjas versenye. A négy cso-
portban óriási küzdelmek zajlottak a leg-
jobb nyolcba való bejutásért, amit mi sem
igazol jobban, minthogy a találkozók
döntő többsége 2:1 arányú eredménnyel
végződött a győztes csaptok javára. A
legjobb nyolc között aztán már igazi nagy,
látványosságban is egészen kiváló mér-
kőzéseket látott a meglepően szép számú
közönség.

Eredmények:
Gyurovsky – Fürjes (Vágsellye) –

Krchňák – Holík (Šurany) 2:1
Kravárik – Tetřev (Pozsony) – Ferencz

– Pálfy (Komárom) 1:2
Németh Zs. – Tokár (Komárom) – Pol-

cík – Wu Tung (Komárom) 2:0
Németh Sz. – Jalšovský Št. (Komárom)

– hruboška – Kuznets (Vágsellye) 0:2 

Elődöntők:
Gyurovsky – Fürjes (Vágsellye – Fe-

rencz – Pálfy (Komárom) 2:0
Németh Zs. – Tokár (Komárom) – hru-

boška – Kuznets Vágsellye) 0:2

A 3. helyért:
Ferencz – Pálfy (Komárom) – Németh

Zs. - Tokár (Komárom) 2:1

Döntő:
Gyurovsky – Fürjes (Vágsellye) – Hru-

boška – Kuznets (Vágsellye) 2:0
A nők és a veteránok versenye lapzár-

tunkkor még zajlott.

A torna kapcsán megszólítottuk a torna
kiötlőjét, a Komáromi Spartak Röplabda
Klub titkárát, Jobbágy Lajost, aki így ér-
tékelte a torna 16. évfolyamát: „Voltak en-
nél jobb, de kevésbé jobb évfolyamok is,
már ami a részvételt illeti. Az időpont
megválasztása nem volt túl szerencsés,
hiszen ezen a hétvégén két nagyobb ren-
dezvényre is sor került ebben a sportág-
ban. Nyitrán az országos bajnokság dön-
tői zajlottak, míg Pozsonyban egy nagy-
szabású, 3 ezer eurós pénzdíjas versenyt
rendeztek. Mi sem természetesebb, ezek
a rendezvények kissé megszabták a mi

tornánk határait, hiszen akik döntőbe ju-
tottak, azok Nyitrán voltak, nagyon sokan
az „ászok közül” viszont Pozsony felé vet-
ték az irányt. Ennek ellenére elégedett
vagyok, hiszen aki kijött az láthatta, milyen
remek mérkőzések hozták lázba a röp-
labdázás szerelmeseit. Ami legnagyobb
öröm számomra, hogy éppen a komá-
romi röplabdások teljesítményei emelték
magas szintre a tornát, az ő részvételük-
nek köszönhetően lehet minden túlzás
nélkül magas színvonalról beszélni, még
ha a torna döntőjében vágsellyei párosok
találkoztak is. Valóban ők voltak a legjob-
bak, jogos eredményeikhez nem férhet
semmi kétség. Öröm volt viszont nézni a
fiatal komáromi játékosokat, akik termé-
szetesen, többségükben a mi klubunk
tagjai, különösen a Polcík – Wu Tung fia-
tal páros aratott nagy sikert a pályán és a
nézőtéren egyaránt. Úgy gondolom, jó
úton halad a komáromi férfi röplabdázás.
Sajnos, csak kevesen értékelik, hogy az
egykori diák országos bajnokcsapatunk-
ból többen is junior és kadett válogatottak,
de felnőtt csapatunk is, amely többségé-
ben saját nevelésből áll, nagyszerű mér-
kőzéseket vívott az extraligába való felju-
tásért. Mi tovább dolgozunk, számunkra
elsődleges az utánpótlás nevelése, és
ezek a tornák is remek alkalmat nyújtanak
a fiatal tehetségek fejlődéséhez – mondta
el lapunknak a lelkes szakvezető.  

Nos, valóban. A torna hangulata olyan
csodálatos, olyan családias volt, amilyet
nagyon sok más sportágban nem tudnak
elővarázsolni. Még akkor is, ha ebben az
évben, a szokásos támogatók közül töb-
ben is, gazdasági válságra hivatkozva,
nem tudtak segítő jobbot nyújtani a lelkes
sportolókból és vezetőkből álló klubnak.
Talán majd jövőre… Merthogy ilyen szép
hagyományt, ilyen szép sorozatot nem
szabad megszakítani főleg akkor, amikor
hazai sportolók adják meg a torna alap-
hangját. 

Fotó: -bör-    

A komáromi röplabdások emelték
a torna színvonalát



ami inkább a vendégeket villanyozta fel, akik egyre
többet tartózkodtak a hazai kapu előtt.  A máso-
dik félidőre aztán rendeződtek a sorok, és az íme-
lyiek enyhe mezőnyfölényben játszották végig a
találkozót. Játékban továbbra is jók, és várják két
új szerzeményük átigazolásának lezárását. Nem
kétséges, ismét a bajnokság élvonalában szeret-
nének elhelyezkedni, bár most már magasabb
osztályban. 

További eredmények: V. Lovce – Želiezovce 2:0,
Močenok – Šurany 3:0, Štúrovo – Vrakúň 4:1, N. Ži-
vot – Váhovce 5:1, H. Vrbica – Dvory n/Ž. 2:3, ViOn
„B“ – DAC „B“ 5:1. 

V. LIGA – DÉLKELETI CSOPORT
Csallóközaranyos – Podhájska 4:1 (2:0), Mé-

száros 4
Mintegy 300 néző volt kíváncsi az aranyosiak

bemutatkozó mérkőzésére az V. ligában. Nem
csalódtak. A csallóközi legénység remek focit pro-
dukálva, akár súlyosnak is mondható vereséggel
küldte haza az érsekújvári régió bajnokát. Igaz, a
második félidő elején, amikor a vendégek szépí-
tettek, egy rövid időre megszeppentek a hazai já-
tékosok, de szerencsére ez az állapot nem tartott
sokáig. Új erőre kaptak, és tovább folytatták hálás
közönségük teljes körű kiszolgálását. És, hát, aki-
nek van egy olyan rutinos „öreg rókája” mint Mé-
száros Mihály, mellette sok futó és győzni akaró
játékossal, annak nincs oka senkitől megijedni.
Nem is ijedtek meg az aranyosi fiúk!

Tardoskedd – Szentpéter 8:1 (3:0), Bódis
Szép dolog a hagyományőrzés, de azért ne

így, kedves szentpéteriek. Tény, hogy a nyári kez-
det mindig nehéz, a játékosok közül sokan sza-
badságukat töltik családjukkal, de azért egy
szinte teljes védelmi sort nélkülözni, több mint lu-
xus. Nos, ez történt régiónk képviselőjével is Tar-
doskedden, ahol egyébként is nehéz pontot ra-
bolni. A hazaiak már az első félidőben döntésre
vitték a dolgot, így Molnár, Lakatos és Bódis hely-
zetei csak a mérkőzés krónikájának jelentéktelen
részét képezik. A második félidőben már csak
egy kérdésre kellett választ adniuk a hazaiaknak.
Mennyit lőnek még vendégeiknek? Nos, a vá-
lasz nem túl hízelgő régiónk képviselőjére
nézve… 

Marcelháza – Ógyalla 1:0 (1:0), Gumbér B.
Kánikula ide, kánikula oda, nagy iramot kezdtek

diktálni a csapatok. A kapuk előtt azonban ren-
dezett védelmek teljesítettek szolgálatot, így igazi
gólhelyzetig nem jutottak el a csatárok, bár igye-
kezetüket nem lehet kétségbe vonni. A 29. perc-
ben, a hazai Gumbér Balázs szánta el magát lö-
vésre úgy jó 20 méterre a kaputól, és a rendület-
lenül buzdító hazai szurkolótábor legnagyobb örö-
mére, lövése a vendégek kapujának jobb alsó
sarkában kötött ki. 1:0. A második félidőben, más
lehetőségük nem is lévén, nagy offenzívába kezd-
tek a sörgyáriak. Szinte valamennyi labdával a
gólerős Cingelt keresték, ő próbálkozott is szapo-
rán, de amikor célba ért volna, a hazai hálóőr
húzta keresztbe számításait. Lovász József pró-
bálkozásai is hasonló eredménnyel végződtek,
így a hazaiakat érte nagyobb öröm a hármas síp-
szó után. A vendégeknek gyenge vigaszként szol-
gálhat, hogy a látottak alapján szerencsés hazai
győzelemről lehet csak beszélni. Ebben a játék-
ban csak a gólok és pontok számítódnak be a táb-
lázatokba. És ezeket a marcelháziaknak sikerült
megszerezniük. 

Tolmács – Naszvad 1:5 (0:1), Molnár A., Pol-
gár, Hengerics, Lucza, Czabány

Remek rajtot vettek a naszvadiak, bár ahogy
Molnár Zoltán klubelnök lapunknak elmondta, ez
volt a legkevesebb, amit lőhettek vendéglátóik-
nak. Temérdek lehetőséget még elpuskáztak, de
a hazaiak kilátástalannak tűnő helyzetét még az
„igyekvő” játékvezetői hármas sem tudta menteni.  

További eredmények: Kozárovce – Komjatice
1:1, Kalná n/Hr. – D. Ohaj 4:0, Čaka – Bánov 4:0,
Šahy – Bešeňov 2:2. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Šoporňa – Ekecs/Apácaszakállas 5:0 (3:0)
Négy kezdőjátékosa nélkül lépett pályára az

ekecsi csapat, de ennek ellenére jó ellenfele volt
a hazaiaknak. A mérkőzés eredménye ugyanis
messze nem tükrözi a pályán történteket, mivel az
ekecsiek is gyakran kerültek kecsegtető helyzetbe,
bár ezekből egyet sem sikerült értékesíteniük.
„Nem vagyunk lehangolva, ismerjük csapatunk
erejét, ha teljes kezdő-csapatunkkal tudunk pá-
lyára lépni. Négy alapjátékos, azért mégiscsak
négy alapjátékos” – mondta el lapunknak Vitek
Dusán, az ekecsiek klubelnök-helyettese. 

Labdarúgás

Gúta
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Pénteken 14 órai kezdettel a gútai Gőgh Kál-
mán Stadionban nyolcadik alkalommal rendezik
meg az egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő, pénzdíjas tizenegyes-rúgó versenyt. A
verseny győztese 111 €-t vihet haza, de a szép
vándorserleg is egy évig a birtokában marad.
Nem kell búsulniuk a többieknek sem, hiszen a
szervezők további hat-hét helyezettet is tárgyi ju-
talommal ajándékoznak meg. Természetesen,
külön jutalom és serleg jár a verseny legjobb
kapuvédőjének is.

Bővebb információk: Balogh Árpád, tel.:
0905 661 206

2012. augusztus 11. (szombat) 17 órakor:
Gúta – Párkány (IV. liga), Ógyalla – Cseke (V.
liga – Keleti csoport) 2012. augusztus 12. (va-
sárnap) 17 órakor: Naszvad – Ipolyság, Szent-
péter – Kozárovce, Csallóközaranyos – Tar-
doskedd (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apá-
caszakállas – Pered (V. liga – Déli csoport).
Šrobárová – Hetény, Izsa – Madar, Perbete –
Dunamocs, Búcs – Pat, Gúta ”B” – Dulovce, Tany
– Ekel, Lakszakállas – Bátorkeszi, Keszegfalva –
FK Activ (Területi Bajnokság), Nagysziget – Me-
gyercs, Csicsó – Nemesócsa, Nagykeszi – Vág-
füzes/Kava, Dunaradvány – Őrsújfalu, Bogyarét
– Ifjúságfalva, Bogya/Gellér – Marcelháza „B”,
Martos – szabadnapos lesz. (Területi Bajnokság
II. osztály) 

Ligásaink idegenben: Skalica – KFC (Régi-
óbajnokság), ČFK – Nagymegyer, Nagysurány
– Ímely (IV. liga) D. Ohaj – Marcelháza (V. liga
– Keleti csoport)

Megvásárolható  
a DELTA szerkesztőségében

(Ul. Františkánov 22, Komárno)

Ára: 16 €

Nyolcadik tizenegyes-
rúgó-verseny

Hétvégi focimenü

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Galánta 4:2 (3:2), Szórád 2 (23., 35.),

Podlucký (45. – 11 m), Mészáros (64.) – Bielčik 2
(1., 18.)

A vendégek, akiket egyébként nagyon jó hírek
előztek meg, már a találkozó első percében sok-
kolták a komáromi szurkolókat, akik közül sokan,
még csak a helyüket keresték a lelátón. Egy jobb-
oldali beadás után Bielčik talált a hálóba, a védők
ugyan szúrós tekinteteket küldtek egymásnak, de
ez semmit nem változtatott a tényeken. 0:1. A já-
ték aztán néhány percre áthelyeződött a vendé-
gek térfelére, sőt, némi zavarkeltés is tapasztal-
ható volt a vendégek kapuja előtt, és mégis a ven-
dégek szerezhettek volna újabb gólt. Szabo került
helyzetbe, de pontatlan lövése elsuhant a jobb
kapufa mellett. Aztán a Bogyai – Faragó páros
mutatott be egy szép fejesparádét, de az utóbbi
fejéről a jobb kapufa fölé-mellé szállt a labda.
Gyors ellentámadásból növelték előnyüket a ven-
dégek, amikor ismét Bielčik járt túl a védelem
eszén, és a hazaiak helyzete kezdett eléggé kí-
nos lenni. 0:2. Több szurkoló már temetni kezdte
a csapatot, és egyre több szájból lehetett hallani
az ilyenkor szokásos „ugye megmondtam” ref-
rént. Kivéve a leghűségesebbeket, akik óriási
buzdításba kezdtek. Nemsokára meg is lett az
eredménye. Szórád Csaba, a csapat gólfelelőse
lőtt egy parádés gólt a bal alsó sarokba, és éle-
dezni kezdtek a lila remények. 1:2. Alig telt el há-
rom perc, és Podlucký fejese jött vissza a felső
lécről, majd egy perc múlva Faragót rántották le
eléggé látványosan a büntetőterületen belül, de a
bírói síp néma maradt. Növekedett a KFC fölény,
és a 35. percben már örömmámorban úszott a le-
látó. Ismét Szórádnak „sült el a lába”, és a ven-
dégek kapusa már csak a hálóból tudta kiha-
lászni a labdát 2:2. Ekkor már senki nem kétel-
kedett abban, melyik is a jobb csapat, és milyen
eredmény születhet ezen a rangadón. Már az öl-
tözőbe készültek a csapatok, amikor az egyik
vendég játékos kézzel próbálta megszelídíteni a
labdát, és a játékvezető nem habozott. Talán csak
azon, vajon milyen színű kártyát húzzon elő a
zsebéből… Podlucký állt a labda mögé, és véd-
hetetlenül bevarrta a megítélt büntetőt. 3:2.

A második félidőre kissé ellaposodott ugyan a
játék, de a lila-fehérek teljes mértékben kezükben
tartották az események forgását. Az egyre jobban
belelendülő Mészáros fejese ment centikkel

mellé, majd Antunovič óriási lövését tornászta
szögletre a vendégek kapusa. Az igazi fellélegzés
a 64. percben következett be, amikor Mészáros
látványos egyéni akció után belőtte a hazaiak
számára oly fontos, mindent eldöntő gólt. 4:2. A
68. percben még szépíthettek volna a vendégek,
de Kočiš a jobb kapufa mellé gurított, majd né-
hány perccel később, Mazáček nyomott parádé-
san léc fölé egy lövést. 

Mindent összevetve, izgalmas, aránylag jó
színvonalú, élvezetes mérkőzést vívott a két csa-
pat, amelyen a kezdeti „bénáskodást” leszámítva,
végig a lila-fehér szín dominált. Sőt, az első fél-
idő második felében szinte leiskolázta ellenfelét a
komáromi csapat. A vendégek egy órányi játék
után elfáradtak, így igazából komolyabb veszélyt
már nem is jelentettek a hazai csapat számára.
Ellenkezőleg, jobb helyzetkihasználása esetén, a
KFC nagyobb arányú vereséget is mérhetett
volna ellenfelére ezen a rangadón. 

További eredmények: Domaniža – P. Bystrica
1:3, N.Ves n/V. – Skalica 0:0, V. Ludince – To-
poľníky 3:2, J. Bohunice – L. Rovne 1:1, Gabčí-
kovo – Palárikovo 0:1, Šúrovce – Neded 2:1, Bá-
novce n/B. – Beluša 0:2.    

IV. LIGA
Nagymegyer – Gúta 2:1 (0:0), Varga, Dömötör

– Magyar Zs.
A vendégek jól tudták, hogy a remek formában

lévő hazaiaknak nem lehet nekirontaniuk, ezért az
ilyenkor szokásos taktikához nyúltak, amelynek lé-
nyege a masszív védekezés, és ha lehetőség nyí-
lik gyors ellentámadásokra, azokkal problémákat
okozni a hazai védelemnek. Ez a találkozó na-
gyobb részében működött is, leszámítva a haza-
iak egyetlen komolyabb helyzetét az első félidő-
ben. Aztán jött a tervezett csapás gútai részről. A
találkozó 73. percében Magyar Zsolt fejére érke-
zett a labda, és ő nem hibázott. 0:1. A hazai szur-
kolókban egy világ dőlt össze, hiszen az addig lá-
tottak alapján, a hazai csapat játékában nem iga-
zán volt benne a gól, és már a döntetlenben sem
igazán bíztak, győzelemről nem is beszélve. Aztán
a sors másként rendelkezett. Úgy, hogy a végén
mégiscsak a vendég szurkolók éreztek nagyobb
lelki megrázkódtatást. A spori három percet hosz-
szabbított, már annak első perce is a vége felé kö-
zeledett, amikor egy kapu előtti kavarodásból Varga
egyenlített. 1:1. Középkezdés után a gútaiak elve-
szítették a labdát, az természetszerűen újra az ő
kapujuk előterébe került, és Dömötör megismé-
telve Varga „trükkjét”, megszerezte csapata győz-
tes gólját. 2:1. Voltak szurkolók, akik csak a stadion
kijáratánál értesültek a szinte hihetetlennek tűnő
eredményről… 

Ímely – ČFK 1:0 (1:0), Oršolík
A találkozó első tíz percében két teljesen egy-

forma csapat küzdött egymással, de utána a ha-
zaiak vették át a kezdeményezést. Ez egészen a
30. percig tartott, amikor Oršolík talált a hálóba,

Akerületi szövetség által irányított bajnokságokban az elmúlt hétvégén elindult útjára a labda,
amelyet a tervek szerint, csak november közepén helyeznek el újra a szertárakban. Régiónk

csapatai felemás eredményekkel vágtak neki a 2012/2013-as idénynek, de talán ez az a forduló,
amikor még senki nem aggódik túlzottan, hiszen az ellenfelek rossz esetben is csak három pont-
tal tudnak eltávolodni, ami inkább csak a bajnokságok vége felé lehet aggasztó.  A komáromi vi-
olák hozták a tőlük joggal elvárható eredményt a Régióbajnokságban, bár a galántaiak rendesen
rájuk ijesztettek. Talán érdekes lenne utánanézni, vajon a IV. ligák történelmében volt-e a nagy-
megyerihez hasonló végjáték, bár ha volt is, ez a gútaiakat nagy valószínűséggel nem fogja meg-
vigasztalni. Ímely tartja tavalyi formáját a magasabb osztályban is, így régiónk továbbra is szép
mérkőzésekre készülhet. Az ötödik liga nyitányán egy nagyon érdekes rangadóra került sor. Míg
a marcelháziak folytatni akarták tavalyi szereplésüket, az ógyallaiak még a gondolattól is irtóz-
tak, hogy esetleg ők is ott folytassák. Csapatukat rendesen megerősítették, és teljesen más am-
bíciókkal álltak rajthoz. Nos, a sportszerencse forgandó, most a hazaiaknak kedvezett. A csapat
teljesítménye azonban nem ad semmi okot az aggodalomra, ellenkezőleg, az ógyallai szurkolók
eléggé optimistán nézhetnek a jövőbe.  A naszvadiak sikere várható volt Tolmácson, de ilyen ará-
nyúra talán még ők sem számítottak. Óriási volt az öröm Csallóközaranyoson, ahol az újonc re-
mek játékkal ütötte ki félelmetesnek beharangozott ellenfelét. Az, hogy a rutinos Mészáros lőtte
valamennyi hazai gólt, talán nem is nagy meglepetés. Az viszont igen, hogy a szentpéteriek Tar-
doskedden megint nem adták nyolc alá…
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Petr Filipský (lilában) egy ütemmel gyorsabb volt a galántai Szabonál (KFC - Galánta 4:2)

A tapasztalt Máté Zsolt (kékben) és a fiatal Pisár Rajmund párharca (Nagymegyer - Gúta 2:1)

Biztató csallóközaranyosi rajt az V. ligában 

0905 213 967
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Hetény

AGólya Fest keretében a sportpá-
lyán került megrendezésre a he-

tény Bikája elnevezésű erőemelő
verseny. A nemzetközi versenybe tíz
sportoló nevezett, három kategóriá-
ban ( 85 kg-ig, 100 kg-ig és 100 kg fe-
lett) és két versenyszámban. 

Az erőemelő verseny eredményei: A
85 kg-ig kategória győztese a mezőny
legkönnyebb versenyzője Ján Habardík
lett, második helyen Peter Gažo, har-
madik Karácsonyi Péter. A 100 kg-ig
kategóriában a nyitrai Peter Lincmaier
diadalmaskodott, megelőzve a hetényi
Szabó Mátét és Bölcskei Istvánt. Mik-
lics Róbert győzelmével zárult a 100

kg feletti kategória versenye, második
helyen Kiss Róbert, harmadikon Bur-
kus Adrián végzett. 

A legjobb versenyző a komáromi Ján
Habardík lett, mivel 4,9-szer többet
emelt a saját testsúlyánál. Második lett
Peter Lincmaier, aki 4,7-szer többet
emelt. Legnagyobb súlyt (420 kg) Peter
Lincmaier érte el. 

A verseny kitűnő hangulatban zajlott,
minden résztvevő szép kupával és
ajándékokkal tért haza Hetényből. A vi-
adal célja az „erősemberkedés” sport-
ágként való bemutatása és népszerű-
sítése. 

-miriák-
A szerző felvételei

Erőemelő verseny

A Hetény Bikája erőemelő verseny főszervezői, Ján Habardík (balról) és Szabó
Máté

A nemzetközi versenybe tíz sportoló nevezett

FK Activ győzelem 
az őrsújfalusi tornán 
Amaga nemében egy égészen fantasztikus tornát rendeztek a

Dynamo Őrsújfalu játékosai és vezetői. A fantasztikus jelzőt
természetesen nem mi ragasztottuk a tornára, bár ott voltunk, és
igazolni tudjuk. A magyarországi vendégcsapat, a Bábolna SE ve-
zetői és játékosai hangsúlyozták ezt ki, és ha ilyen patinás klub is
így véli, higgyük el nyugodt lelkiismerettel. A lényeg abban van,
hogy ha egy méltatlanul kis költségvetéssel működő, ám lelkes ta-
gokból álló klub ilyen szinten tud tornát rendezni, az már magában
megérdemel egy ilyen jelzőt.  

A torna azonban nemcsak a szórakozásról, de a közelgő bajnoki idény
előtti erőfelmérésekről is szólt. A résztvevő csapatok megválasztása is
jól sikerült, hiszen szűkebb régiónkat három csapat képviselte, közülük
kettő a Területi Bajnokságban, míg a rendező klub egy osztállyal lejjebb
készül kellemesen meglepni szurkolóit. Míg a tavaly igencsak sikeres ke-
szegfalvaiak nem változtattak az edzői poszton, továbbra is Szalay Fe-
rencnek szavaztak bizalmat – teljes joggal –, addig az őrsújfalusiak egy
igencsak tapasztalt játékos-edzőt szerződtettek Hozman István sze-
mélyében, aki hosszú évekig volt a keszegfalvaiak „gólgyárosa”. Őrsúj-
falun nem is kételkednek abban, hogy jobb idők jönnek végre erre a
kissé háttérbe szorított „komáromi csapatra”. Az Activ kispadján az
egykori kiváló KFC játékos, vagy inkább játékos-dinasztia fiatalabb
sarja, ifj. Angyal Imre foglalt helyet, bár a kispadon való helyfoglalás in-
kább csak szakzsargon, mivel a mérkőzéssel együtt élő edző végig a pá-
lya mellett osztogatta tanácsait, amelyeknek aztán meg is lett az ered-
ménye. Csapata mindkét mérkőzését megnyerte, így az FK Activ vihette
haza a tornagyőztesnek járó legszebb serleget. 

A tornának immár hagyományosan - túl magán a labdarúgás szép-
ségein –, van egy másik, nagyon szép és nemes mozzanata is. Az egy-
kori őrsújfalusi kapuslegenda, Pataky Tibor emlékére legközelebbi hoz-
zátartozói egy nagyon szép díjat ajánlottak fel a torna legjobb kapusá-
nak, amellyel minden évben kitüntetik a legjobb hálóőrt. Mindig megható
pillanatok, amikor Pataky Tibor családtagjai átadják a díjat, hiszen a dí-
jazott öröme mögött ott van a hozzátartozók és barátok végtelen bánata
is, de újra és újra maguk között érezhetik Tibort, aki örökre beírta ma-
gát az őrsújfalusi labdarúgás történelmébe.   

Eredmények:
Őrsújfalu – FK Activ 1:2 (1:1), Illés –

Csonka, Blaškovič
Keszegfalva – Bábolna SE 2:2 (0:2), Csep-

reghy (11 m), Szüllő – büntetőrúgásokkal 7:8 
A 3. helyért:
Keszegfalva – Őrsújfalu 6:1 (2:1), Budai 4,

Szüllő, Csepreghy – Döme
Döntő:
FK Activ – Bábolna SE 2:1 (1:1), Annus,

Csonka 
Különdíjak:
Pataky Tibor Díj: Nagy Zsolt (FK Activ) – a díjat Pataky Krisztián, Pa-

taky Tibor fia adta át
Gólkirály: Budai Dénes (Keszegfalva)
Legszimpatikusabb játékos: Pint Tamás (Bábolna SE) 

Fotó: - bör-


