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Rémhírkeltés
folyik a városban

Egyik korábbi számunkban, a meleg víz és fűtés elszámolási rejtélyeivel foglalkoztunk a ko-
máromi lakáskezelő vállalatok részéről. Az első ránézésre – de további tanulmányozás után

is – nagyon bonyolult elszámolási rendszer valóban ad okot a félreértésekre, ami aztán magá-
ban hordozhatja annak gyanúját is, hogy a fogyasztó nem minden esetben a valóban elhasznált
hőért és meleg vízért fizet. Mivel egyre több a lakosok részéről megjelenő reklamáció illetve ész-
revétel az évi elszámolással kapcsolatosan, megpróbáltunk utánajárni néhány olyan kérdésnek,
ami legalább némi betekintést nyújthat a zűrzavarosnak látszó rendszerbe.

Részletek a 3. oldalon

Bonyolult,
bár jogszerű
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Megnyílt a Tesco hipermarketje 
Többéves huzavona után pont 
került az építkezés végére 

Augusztus 1-jén
nyitotta meg ka-

puit a Tesco üzlet-
lánc boltja Nagyme-
gyeren. A hivatalos
szalagvágást köve-
tően a vásárlók bir-
tokukba vették az
üzletet. A már meg-
lévő három szuper-
market (Billa, Coop
Jednota, Lidl) mel-
lett ez az első hiper-
market Nagymegye-
ren. 

Folytatás az 5. oldalon

AKomáromi Football Club eddigi el-
nöke, Nagy Tamás, 2012. augusz-

tus 8-án bejelentette lemondását el-
nöki tisztéről. Ezzel kapcsolatosan a
felnőtt csapat menedzsere, Strasser
László, a következő közleményt jut-
tatta el szerkesztőségünkbe:

„A Komáromi Football Club vezető-
sége 2012. augusztus 8-án megtartott
ülésén tudomásul vette és egyhangú-
lag elfogadta Nagy Tamásnak, a klub
elnökének lemondását. Sajnálattal vet-
tük viszont tudomásul, hogy az elnök
nem tudott megjelenni személyesen az
ülésen, így távozásának valós okait nem
tudtuk megbeszélni. Ettől függetlenül,
elismerésünket és köszönetünket fejez-
zük ki Nagy Tamásnak, aki a legnehe-
zebb időkben vette át a klub irányítását,
és eddigi tevékenységével magasra
emelte a klub lila-fehér zászlaját. Bízunk
benne, hogy továbbra is olyan korrektül
viszonyul majd a klubhoz, amint azt tette
hivatali ideje alatt. Távozásának beje-
lentése előtt, közjegyző előtt tett nyilat-
kozatával, a vezetőség eddigi tagját,
Mgr. Tapolcsányi Ivánt bízta meg az el-
nöki teendők ellátásával. A klubvezetés
ezt a megbízást jóváhagyta, mivel úgy
ítélte meg, jelenleg Tapolcsányi Iván a
legalkalmasabb személy az elnöki te-
endők ellátására. Ez a megbízatása ez
év novemberéig fog tartani, amikor is a
klub tisztújító ülése megválasztja a KFC
új elnökét. Ennek kapcsán is kérjük azo-
kat, akik részt kívánnak venni a klub
munkájában és tisztséget szeretnének
vállalni, azt a KFC alapszabályzatának
értelmében jelezzék a megbízott elnök-
nél. 

Kérjük szurkolóinkat és támogatóin-
kat, hogy továbbra se adják fel az
együttműködést klubunkkal, mi tesszük
a dolgunkat, és mindent elkövetünk cél-
jaink elérésének érdekében. Meggyő-
ződésünk, hogy közös erővel vala-
mennyi célkitűzésünket becsülettel tel-
jesítjük”. A KFC vezetősége

Folytatás a Sportmelléklet 4. oldalán 

Lemondott 
a KFC elnöke

A Komáromi Városi Hivatal a DELTA
hasábjain keresztül cáfolja a roma pol-
gárok  beköltöztetéséről terjedő rém-
híreket.  Folytatás az 5. oldalon



�2012. augusztus 13. AKTUÁLIS� DELTAAKTUÁLIS

Folytatás az 1. oldalról
Egyik olvasónk több mint harminc

százalékos áremelésről beszélt, ami-
ért egyértelműen a hőszolgáltató
COM-therm vállalatot tette felelőssé.
Sőt, elmondása szerint, az illetékes
ellenőrző szervekhez fordult segít-
ségért, jelenleg annak megállapítá-
sainak eredményét várja. Az ügyben
akkor megkerestük a hőszolgáltató
vállalat igazgatóját, Csonka Lajost
is, aki viszont nem volt hajlandó nyi-
latkozni árkérdésben. Az elszámo-
lás mikéntjének kapcsán, az Alter-
natíva Kft. lakáskezelő vállalat igaz-
gatónőjét, Mgr. Nagy Finta Adriannát
kérdeztük, aki készségesen állt ren-
delkezésünkre. 

• Hogyan alakultak a COM-
therm által önök felé számlázott
árak 2009 és 2011 között? 

- A hőszolgáltatók, tehát a COM-
therm árait is a meleg vízre és hőre
vonatkozóan az illetékes árhivatal
(Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví) szabályozza. A meleg víz árá-
nak összetevői a hideg víz ára, be-
leértve a szennyvízelvezetést is, va-
lamint a víz felmelegítésére elhasz-
nált hő ára. Az említett időszakban,
tehát 2009 és 2011 között, a víz ára
a következőképpen alakult:

2009-ben: 1,757 €/m3

2010-ben: 1,799 €/m3

2011-ben: 1,859 €/m3

Az energia árának alakulása is az
árhivatal döntésének a függvénye, ami
így alakult az utóbbi három évben: 

A hőszolgáltató csak a valósan el-
fogyasztott hő árát számlázza az
egyes lakótömbökre. Maga a fűtés
szétszámolása házon belül, laká -
sonként változó, mivel a megadott
árakon kívül még a lakás fekvésé-
nek, elhelyezésének, valamint a fű-
tőtestek méreteinek is a függvénye.
Természetesen, a fűtés szétszámo-
lásának módját nem mi találjuk ki,
hanem azt törvény és vonatkozó elő-
írások szabályozzák (358/2009 Z.z.).

• Milyen arányban számlázzák a
lakóterületek és közösen használt
helyiségek fűtűsének költségeit?
Pontosabban, az új leolvasási
rendszer által kimutatott fogyasz-
táshoz, még mennyivel járulnak
hozzá százalékarányosan a lakók? 

- A szétszámolást is a már említett
törvény szabályozza, 60-40 száza-
lékos arányban. Ez azt jelenti, hogy
a terhek 60 százalékát a lakás alap-
területére, míg 40 százalékát a mé-
rőműszerek egységei alapján szá-
moljuk szét. Ugyanazon törvény en-
gedélyezi, hogy a lakók többsége la-
kótömbön belül más elosztási arányt
kérjen, ilyen esetben a kérésnek
megfelelően dolgozzuk ki az elszá-
molást. Mivel meggyőződésünk,
hogy a 30-70 százalékos arány a leg -
előnyösebb a lakók számára, főleg
azoknak, akik takarékoskodni pró-
bálnak, minden évben az elszámo-
lás előtt valamennyi lakótömb közös
képviselőjét döntésre kérjük fel, mely
elosztási mód felel meg a lakótömb
lakóinak. 

• Nem lehetne egyszerűsíteni a
lakosoknak kiküldött számlákat?
A lakosok többsége ugyanis nem
tud tájékozódni a túl bonyolult
rendszerű elszámolásban.

-  Az éves elszámolás több oldalon
jelenik meg. Az első oldalon lévő
táblázat pontosan az ön által is hiá-
nyolt, egyszerű összegzése az el-
számolásnak. Az első oszlopban az
előírt havi befizetendő tétel van fel-
tüntetve. Ezt a tételt a lakó előző évi

fogyasztása és az aktuális árak alap-
ján határozzuk meg. A táblázat má-
sodik oszlopa mutatja a lakóra eső
valós költséget. Ezek különbsége
plusz vagy mínusz előjellel van je-
lölve, tehát ez a ráfizetést és a visz-
szajárót jelenti. A kontó állását ápri-
lis 30-hoz azért fontos feltüntetni,
mert az elszámolás mindig év végé-
hez készül. Abban az esetben, ha a
befizetések nem egyeznek az elő-
írttal, akkor a visszajáró illetve ráfi-
zetés májusban – amikor a lakók
kézhez kapják az elszámolást – nem
azonos az év végi állapottal. Általá-
nosságban elmondható, hogy azok-
nak a lakóinknak, akik rendszeresen
figyelemmel követik fogyasztásukat,
az év végi leolvasásokat, rendszere-
sen fizetik az előírt előlegeket, azok
számára a májusi elszámolás nem
okoz meglepetést. Az elszámolás to-
vábbi oldalai azokat az adatokat tar-
talmazzák, amelyeket a törvény előír
éppen annak érdekében, hogy a fo-
gyasztó ellenőrizni tudja a kifizetett
összeg valódiságát. 

• A Víz utcai egyik lakótömb la-
kói élnek a gyanúval, hogy a ház
egyik nem fizető lakójának fűtés
és meleg víz fogyasztását fizetés
szempontjából önök megosztják
a többi lakó között. Ez lehetsé-
ges? 

-  Mint minden házban, a Víz utca
30 szám alattiban is a lakáskezelő ki-
zárólag a beszállítók által kiállított
számlákat számolja szét a lakosok
fogyasztása és a lakás területének
arányában. Ez azt jelenti, hogy min-
den lakó a saját fogyasztását fizeti,
az elszámolás minden esetben tar-
talmazza a mérők állásait, amit leol-
vasáskor a lakók aláírásukkal iga-
zolnak. Mint minden házban, ebben

is komoly problémát okoznak úgy
nekünk, mint a lakosoknak egyaránt
a nem fizetők. Viszont az ő elmara-
dásuk, mint tartozás jelenik meg a
ház közös számláján, és nem szá-
molódik, mint ahogy nem is számo-
lódhat fel egyik lakónak sem. Mint la-
káskezelők, mindent megteszünk
annak érdekében, hogy ez a prob-
léma megoldódjon. Az említett la-
kást illetően is siker koronázta igye-
kezetünket. 2012. augusztus 6-án,
árverésen sikeresen el lett adva az
említett nem fizető lakása, amit több
sikertelen árverés, illetve egyéb mó-
don megpróbált behajtás előzött
meg. Erről a folyamatról a lakókkal,
illetve a közös megbízottal folyama-
tosan konzultáltunk. Ezért is örülök,
hogy végre ennek a lakásnak új, fi-
zető tulajdonosa lesz. Egyébként
tény, hogy a nem fizetők egyre na-
gyobb problémákat okoznak minden
lakáskezelőnek a városban. Ez el-
sősorban a rossz gazdasági hely-
zetnek „köszönhető“, de közreját-
szanak a törvény adta lehetőségek
korlátai is az adósság behajtásánál.
Tudatosítanunk kell, hogy vannak
nem fizetők, akik pontosan ismerve
a törvény adta „lehetőségeket”, saj-
nos azokkal gyakorta visszaélnek.   

• Mit tehet az ügyfelük, ha még-
sem tud tájékozódni az évi elszá-
molás szövevényesnek látszó so-
raiban? 

- Jómagam is tudatosítom, hogy
az évi elszámolás, a törvények által
megadott keretek között bonyolult-
nak tűnhet, éppen ezért a könnyebb
megértés érdekében valamennyi la-
kónk rendelkezésére állunk akár
írásban, akár személyesen. 

Böröczky József    
A szerző felvételei

Változó rész (variabilná zložka)

2009: 0,05715 €/kWó

2010: 0,0542 €/kWó

2011: (szept.30-ig) 0,0610 €/kWó

2011: (okt.1.-dec.31.) 0,0649 €/kWó

Állandó rész (fixná zložka)

2009: 114,36533 €/kWó

2010: 116,8967 €/kWó

2011: (szept.30-ig) 117,8919 €/kWó

2011: (okt.1.-dec.31.) 117,8919 €/kWó

Augusztus végéig készülhet el a Kos-
suth tér. Eredményre vezettek a ko-

máromi városvezetés és az agrárminisz-
térium tárgyalásai, így további egy hó-
nappal meghosszabították azt a határ-
időt, amíg be kell fejezni a teret.

Az uniós támogatással megvalósuló tér-
felújításnak eredetileg már május végén le
kellett volna zárulnia, ám sem ekkor, sem a
július végi újabb határidőig nem fejezte be a
munkálatokat a kivitelező Euro-Building kon-
zorcium. (b)

Komárom

Két hete a DELTA hasáb-
jain a komáromi piaci

helyzetről számoltunk be,
ahol sokak szerint már na-
gyítóval kell keresni az ős-
termelőt. A témában több
dolog megmozdult, és a ke-
reskedők is reagáltak. A
szerkesztőségünk nem ke-
vés visszajelzést kapott.

A lavinát elsősorban az
ímelyi Kováč András őster-
melő indította el, aki felvál-
lalta státuszát, és nyíltan be-
szélt több médiumnak a ko-
máromi helyzetről. Elmon-
dása szerint a komáromi pi-
acon már alig akad helyi
termék, és a helyi termelő
nemsokára teljesen eltűnik.
Kijelentette, hogy a legtöb-
ben már csak kereskednek,
és arra is van példa, hogy
kamionokkal hordják távolról
az árut. Azt is hozzátette,
hogy a kereskedőknek ő már
szálka a szemében, és arra
is akadt példa, hogy ki akar-
ták rakni a szűrét.

A téma felvetése után több
újságíró is járt a helyi pia-
con, és a kereskedelmi tele-
víziók is felkapták a témát. A
Fontos Vagy! Mozgalom –
amely nagy részt vállalt a
téma napirendre kerülésé-
ben - kezdeményezést indí-
tott, amely során helyi gaz-
dákat látogatnak meg, és
fényképpel igazolják, hogy
valódi termelőről, és nem ke-
reskedőről van szó. Kováč
Andrásnál is járt a mozga-
lom vezetője, Boldoghy Oli-
vér, és több képpel doku-
mentálták az ímelyi őster-
melő gazdaságát. A fényké-
pek elsősorban az interne-

ten jelentek meg, ahol rövid
időn belül nagy népszerű-
ségre tettek szert, szinte fu-
tótűzként terjedtek. Sokan
felháborodtak a korábbi cik-
künkben feltárt tények kap-
csán, és becsapva érezték
magukat a komáromi piacon
vásároltak után.

Több ágon 
megmozdultak a dolgok

A Fontos Vagy! Mozgalom
a széles visszajelzésekre re-
agálva egy belvárosi piac ki-
alakítását kezdte szorgal-
mazni, ahol csak az őster-
melők kapnának helyet. Ke-
vesebb standban, de garan-
táltan helyi, őstermelői
áruban gondolkodnak. Meg-
látásuk szerint egyre többen
támogatnák a hazai árut, a
minősége és a helyi em-
berek támogatása miatt. A
piac kialakításához keresik
a lehetőségeket, és igyekez-
nek a város vezetésével is
tárgyalni.
A komáromi piaci helyzet

másik olvasata
A komáromi piaci helyzet

kapcsán számtalan reakció
érkezett. Többen jelezték,
hogy a kép összetettebb, és
elhamarkodott lépéseket
sem érdemes tenni, mivel az
nagyobb kárral járhat, mint
haszonnal. Az egyik keres-
kedő – aki a neve elhallgatá-
sát kérte – arról számolt be,
hogy ha a kereskedőknek
rontanak, akkor azzal, nagy
valószínűséggel a vásárló
járhat majd rosszabbul. A
médiafigyelem miatt így is
időnként durva megjegyzé-
sek röpködnek a piacon, pe-

dig sok kereskedő igyekszik
jó minőségű árut kínálni.

„Sokan a szemünkre ve-
tik, hogy nincs kasszagép,
amivel mi adót csalunk” –
magyarázza a kereskedő.
Ehhez azt teszi hozzá, hogy
ebben az országban szám-
talan helyen számla nélkül
dolgoznak, sokan csak pa-
pírmunkával áfát csalnak, de
pont a megélhetésért güriző
kereskedőn akarják ezt szá-
mon kérni. Azt is megjegyzi,
hogy az érvényes törvény
szerint az számít őstermelő-
nek, aki maximum 30 alka-
lommal árulja azt, ami a sa-
ját részre termesztődött, de
kimaradt. Ilyen értelemben
az ímelyi Kováč András sem
őstermelő, és neki is ugyan-
úgy kasszagéppel kéne dol-
gozni, hiszen a képeken jól
látható, hogy nem házi vete-
ményesről van szó – ma-
gyarázza a kereskedő.

„Megértem, hogy a helyi
gazda haragszik azokra,
akik magyarországi árut hoz-
nak, mivel alacsonyabb
áron, magas minőségű árut
kínálnak, ami a helyi kister-
melőnek rontja az üzletet." A
kereskedő azt is hozzáteszi,
hogy van arra is példa, hogy
valaki külföldi árut kínál,
azonban több kereskedő
magyar őstermelők áruját
hozza be. „Én magam a bu-
dapesti nagybani piacon
szerzem be az árut. Már
több éve a megszokott em-
berekhez járok, pontosan tu-
dom, kinek van a legfino-
mabb kínálata. Ezek ma-
gyarországi őstermelők, akik
azért adják olcsóbban a jobb
minőségű paradicsomot,

mert nem négy áron, hanem
négy hektáron termelik. A
vásárlóim azért járnak visz-
sza, mivel értékelik az íze-
ket. A törzsvásárlóim azt is
tudják, hogy honnét hozom,
nem csapom be őket,
őszinte vagyok. Újra és újra
visszajönnek.”

A kereskedő szerint a bel-
városi piaccal könnyen a vá-
sárló járhat rosszabbul.
„Nem könnyű a helyzet. Aki
azt hiszi, hogy nyerészkedő
emberek vagyunk, annak el-
mondom, hogy közel tíz évig
őstermelő is voltam, de a fel-
vásárlók miatt feladtam ezt a
küzdelmet. Tíz koronát
ígérve elvitték a karfiolter-
més nagy részét, majd pár
nappal később jelezték,
hogy csak hármat kapok
érte. Ha nem tetszik, vissza-
hozzák. Nekem egy karfiol
termesztése 4 koronába ke-
rült, de nem volt más vá-
lasztásom. Ezek után kezd-
tem a kereskedéssel foglal-
kozni.”

Szabályozni kellene
Abban viszont mindenki

egyetért, hogy valamiféle
szabályozás kellene. Az ős-
termelőnek járó kedvez-
ményt csak az őstermelő
kapja, ráadásul a helyi ter-
melés munkahelyeket is te-
remthet. A kereskedőnek is
lehet létjogosultsága, azon-
ban elfogadhatatlan, hogy a
vásárlóját nem tájékoztatja
tisztességesen az eladott
portékáról. A választás lehet
a vásárlóé, de a pontos tájé-
koztatás a vásárolt áruról el-
engedhetetlen. Lehet, így
megférne egymás mellett a

két árus is, lehet, egyre több
olyan kereskedő volna, aki a
helyi őstermelők áruját vá-
sárolja fel.

Néhányan egy hagyomá-
nyos vásárcsarnok kialakítá-
sát is kiútnak látnák. Itt nem
a komáromi vásárcsarnok,
hanem a budapesti mintá-
jára gondolnak. Egy olyan
hely, ahol friss zöldség, to-
jás, hústermékek, tejtermé-
kek kaphatóak, elsősorban
a helyi termelőktől. Ezeket
akár kereskedők árulhatják,
de az áru minősége túlmutat
az áruházi portékán.

A jó megoldás kialakulása
még bizonyosan formálódik.
A mostani kialakult helyzet
hibái viszont jól láthatóak.
Hátrányos helyzetben lévő
őstermelő, nem tisztességes
tájékoztatás az áruk kap-
csán, összekacsintós rend-
szer, amire még ráfejelnek
az igazi kóklerek, akik a
nagyáruházban bevásárol-
nak, majd azt árulják a pia-
con. Úgy tűnik, vannak ke-
reskedők is, akik partnerek a
jó megoldás keresésében,
és azt szeretnék, ha a vá-
sárló, a kereskedő és a ter-
melő is elégedett volna.
Ahogy ők mondják, ők nem
a lábukat lógatják a segélyre
várva, hanem a megélhetést
keresik.

Remélhetőleg az illetékes
hatóságok is kellő odafigye-
léssel észlelték a gondokat,
és megteszik a szükséges
lépéseket. Egy tisztességes
és átlátható rendszer, elfo-
gadható játékszabályokkal
nemcsak a vásárlót szolgál-
hatja, de számos munkahe-
lyet is teremthet. b

Heves reakciók az őstermelőket védő kampány miatt

Változás 
a bérlethirdetésben!
AKomáromi Jókai Színház értesíti a kedves nézőket

és színházbarátokat, hogy a meghirdetettől eltérően
a Klaus Mann – Ariane Mnouchkine: Mephisto c. darab
helyett anyagi és szervezéstechnikai okok miatt Wil-
liam Shakespeare: III. Richárd c. darabját mutatja be
Martin Huba m.v. rendezésében. A bemutató időpontja
változatlan, tehát 2013. február 8.

Meghosszabbították a határidőt

Bonyolult, bár jogszerű

Eldőlt - megnyirbálta 
a parlament a második pillért
Az előzetes várakozásoknak megfelelően meg-

kurtítja a nyugdíjrendszer második pillérébe, a
magánnyugdíjpénztárakhoz kerülő járulékokat a
Smer. Öt hónapra meg is nyitják az állami és a ma-
gánpillérek közti átjárást, változtattak a nyugdíjak
kiszámításának összegén.

A változások értelmében a 35 évnél fiatalabb sze-
mélyek számára önkéntessé válik a második nyugdíj-
pillérbe való belépés, az elvezetések mértéke pedig ki-
lencről négy százalékra esik. Ha valaki többet sze-
retne a magánnyugdíjpillérbe fektetni, azt önkéntesen
megteheti - viszont akkor is fizetnie kell az első, állami
pillér költségeit. 

A törvényjavaslatban a nyugdíjakat is megemelik és
valorizálják, erre 2013. januárja és 2017. decembere kö-
zött kerül sor, utána ismét százalékosan emelkedik
majd a nyugdíjak összege. A munkaügyi minisztérium
ezzel az intézkedéssel a magas és alacsony nyugdíjak
közti különbségeket szeretné mérsékelni. 

(b)

Múlt pénteki hatállyal ér-
vénytelennek minősítet-

ték a szlovák hatóságok Fe-
hér Istvánnak, a magyar ál-
lampolgárságát nyíltan fel-
vállaló egyik felvidéki ma-
gyarnak a személyi
okmányait - közölte az MTI-
vel az érintett.

Fehér Istvántól pénteken már
harmadik alkalommal próbálta
bevonni a személyi okmányait a
szlovák rendőrség. Miután en-
nek teljesítését ezúttal is meg-
tagadta, a rendőrségen közöl-
ték vele: személyi igazolványát
augusztus 10-i hatállyal érvény-
telenítették, törölték a schengeni
nyilvántartásból, és így az ér-
vénytelen okmányt a jövőben
bármikor lefoglalhatják tőle.

A révkomáromi tanárt először

még tavasszal a munkahelyén,
az iskolában keresték fel a rend-
őrök, azt követelve, adja le az
okmányait, mivel a hatályos
szlovák törvények értelmében
már nem számít szlovák állam-
polgárnak. Miután ezt megta-
gadta, júliusban - több más
sorstársával együtt - ugyanez-
zel az indokkal idézték be a

rendőrségre. Az idézésre levél-
lel válaszolt, amelyben a szlo-
vák alkotmány azon részére hi-
vatkozva tagadta meg okmá-
nyai beszolgáltatását, amely ki-
mondja: szlovák állampolgársá-
gától senkit nem lehet akarata
ellenére megfosztani. Fehér Ist-
vánt ezt követően, péntekre is-
mét beidézték a rendőrségre.

Fehér Istvánéhoz hasonló
idézéseket kapott a rendőrség-
től a magyar állampolgárságát
nyilvánosan felvállaló többi fel-
vidéki magyar is. Információink
szerint ők is megtagadták sze-
mélyi okmányaik beszolgáltatá-
sát. „Magam is kaptam egy idé-
zést a héten, de úgy döntöttem,
át sem veszem" - tájékoztatta
az MTI-t Boldoghy Olivér, az
ügy egy másik érintettje.

mti

Érvénytelenítették a hatóságok
Fehér István személyi okmányait
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- Profi frizura, smink 
- Radvanszká Renáta, 0905 59 84 35

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

- Stílustanácsadás 
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

KEDVES HÖLgyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
DELTA szerkesztősége és az „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.

Tizenötödször rendezett nemzetközi
kamarazenei mesterkurzust a Komá-

rom és Vidéke Célalap és a városi műve-
lődési központ, minisztériumi és városi
támogatással. Török Ferenc hegedűmű-
vésszel, a mesterkurzus művészeti veze-
tőjével beszélgettünk.

• Könnyű volt elindítani a mesterkur-
zust másfél évtizede?

- Harmat Rudolf zenepedagógus jött an-
nak idején az ötlettel, hogy rendezzünk ilyen
kurzust fiataloknak nyáridőben. Nagyon örü-
lök, hogy a város pozitívan állt az elképze-
léshez. Kinyíltak számunkra termek. Az idén
az összes zongorista résztvevő nagy mű-
sort hozott, nekik külön hangversenyt ren-
deztünk a további résztvevők koncertje mel-
lett.

• Az évek során milyen volt a részvételi
arány?

- Ingadozó. Manapság a családok meg-
gondolják, hogy a tengerhez utaznak, vagy a
gyermekük mesterkurzusra mehet. Voltak
évfolyamok, amikor 50-en jöttek, az idén 12-
en. Sajnálom, hogy ebben az országban
nincs szponzortörvény a művészek részére.
Pedig segíteni lehetne olyan tehetségeket,
akiknek nincs rá pénzük, a hangszerek árát
már nem is említem. A németek, az olaszok
visszajárnak. Ha a nyugati fiatal kezdő mű-
vészeknek megfelel, akkor van értelme foly-
tatni a nyári mesterkurzust.

• Mennyi az átlagéletkor?
- A zeneiskola kis tanulóitól, a felnőttekig.

Szeretném, ha a pedagógusok nem azt tarta-
nák, hogy itt elrontjuk a munkájukat. Egy mes-
terkurzus arról szól, hogy tanácsokat adunk a

növendékeknek. Gazdagítani szeretnénk őket.
Megmutatni, hogy másképp is lehet.

• Az oktatói kar?
- Az évek során kikristályosodott. Az idén

a zongoristákat Zuzana Čižmarovičová lek-
torálta, aki Kölnben tanít, diákjai versenyeket
nyernek szerte Európában. Rácz Csaba kol-
légám a Szlovák Filharmóniából vezette a
csellósok szekcióját, a fuvolásokkal Marta
Braunsteinerová, a Pozsonyi Konzervató-
rium tanárnője foglalkozott, jómagam pedig
a hegedűsöket irányítottam. Szerintem ez
egy jó csapat. Nem kis eredmény, hogy ki-
tartottunk 15 évig, és folytatjuk tovább.

Bárány János
Fotó: a szerző

Komolyzene nyáridőben

Francesco Clavorá Braulin olasz zongorista
a családdal

Marco Clavorá Braulin Beethovent, Lisztet,
Wagnert zongorázott

Török Ferenc

Húszéves a Fiatal 
Reformátusok Szövetsége
Húsz éve alakult meg Szlovákiában a Fiatal Refor-

mátusok Szövetsége (Firesz). A losonci alapítású
keresztyén ifjúsági szervezet azóta egész Dél-Szlová-
kiában elterjedt és szervez különféle gyermek- és if-
júsági táborokat, helyi bibliaköröket.

A Firesz alapítása óta olyan szlovákiai magyar ajkú re-
formátus fiatalok és gyermekek közössége, akik legfonto-
sabb feladatuknak az evangélium hirdetését tartják a fia-
talok között. Szorosan együttműködnek a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyházzal, amely országos ifjúsági
szervezetének ismerte el a Fireszt, illetve szlovákiai és ha-
táron túli keresztény ifjúsági szervezetekkel is, mint például
az erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesülettel, a Kárpátaljai
Református Ifjúsági Szervezettel, Magyarországon az
MRE Zsinat Ifjúsági Irodájával, továbbá a Szlovákiai Ma-
gyar Cserkészszövetséggel.

Mint Molnár Árpád, a szervezet elnöke elmondta, biza-
kodóan látja a Firesz jövőjét. „A húsz év alatt a Firesz is fel-
nőtt, átesett az egyes közösségekre jellemző gyermekbe-
tegségeken, de úgy érzem az összes probléma, konfliktus
ellenére képes volt végig hű maradni a küldetéséhez, az
evangélium hirdetéséhez a fiatalok közt. Mint a szervezet
egyik alapító tagja, hálás vagyok, hogy részese lehettem
az elmúlt két évtizednek“ - nyilatkozott a Firesz elnöke.
Molnár szerint reményteljes, hogy van egy felnövő nem-
zedék, amelynek majd „át lehet adni a stafétabotot“, és
hogy lesz, aki folytassa az általuk megkezdett munkát. A
szövetség az alapításától kezdve próbál reagálni a folya-
matosan változó világra, legújabban az internet és a vide-
omegosztó portálok segítségével is szeretnék megszólítani
a fiatalokat. „A lényeg azonban nem változik: a legfonto-
sabb a személyes kapcsolatok kiépítése, ahol nem a
mennyiség, hanem a kapcsolatok minősége, mélysége a
döntő“ - tette hozzá Molnár.

A Firesz a születésnapját a kétévente megrendezésre
kerülő országos ifjúsági találkozójuk alatt, az Élesztő-tá-
borban ünnepelték meg. A szervezők az ünnepség alatt
megszólaltatták mindazokat, akik a húsz évben bekap-
csolódtak a Firesz munkájába. (mti)

„Művelődés–Identitás–Egészség“ 

ASelye János Egyetem és a Magyar Egészségügyi Társaság rendezésében szep-
tember 13-14-e között „Művelődés–Identitás–Egészség“ –  címmel nemzetközi tu-

dományos konferenciára kerül sor az egyetem konferencia-központjában.

A rendezvény célja az oktatók és kutatók tudományos eredményeinek megismertetése,
és az egészségnevelés, az élet-, humán-, társadalom- és a neveléstudományok területein
tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de a szervezők szeretettel várják a rokon
szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a
kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az elő-
adások közzétételére. Az egyes előadások anyagait szekciók szerint válogatva konferenci-
akötetben és egyéb kiadványokban publikálják. reformata

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Évek óta húzódott a Tesco boltjának felépítése a városban. Az üz-

letlánc több variáció után végül a sporttelep egy részét szemelte ki
az áruház helyszínéül, ami nagy vitát váltott ki a képviselő-testület-
ben és a lakosság körében. A városi sporttelepen történő építkezés
ellenzői azt is kifogásolták, hogy a futballstadion futópályájának egy
része is áldozatául esik a munkagépeknek. A plénum előbb ugyan
elvetette az építkezés helyének jóváhagyását, de nem sokkal később
már zöld utat kapott a kivitelezés. A korábbi, elutasító véleményüket
megváltoztató képviselők azzal is érveltek a terület eladása mellett,
hogy az így befolyó 385 ezer euró összeget a sportlétesítmények fel-
újítására lehet felhasználni. Valamint az is meggyőző volt a szá-
mukra, hogy az üzletlánc parkolóját a futballmérkőzésekre gépjár-
művekkel érkezők is ki tudják majd használni. 

Kép és szöveg: Kovács zoltán

Megnyílt a Tesco hipermarketje 

Tavasszal a gútai templom tornyá-
nak alsó tartó falazása bomlani

kezdett, mely által balesetveszélyes-
nek minősítették az épületet, így
szükségszerű volt annak soron kívüli
megjavítása.

„Egyáltalán nem tervezték ezt a felújí-
tást, ugyanis évek óta a templom orgo-
nájának renovációjára gyűjt a plébánia,
de mindig eltolódtak ezek a munkálatok

más egyéb szükségesebb teendők miatt,
vagy éppen pénzszűkében volt az egy-
házközség“ – mondta Kiss Róbert gútai
esperes-plébános. Miután befejeződtek
a plébániai munkálatok, ahol pasztorá-
ciós tér lett kialakítva fiatalok, imaközös-
ségek számára, valamint rendbetették
annak udvarát, előkészítették az orgo-
najavításhoz szükséges dolgokat. Eköz-
ben sérült meg a templom tornya, amit
jelentettek a nagyszombati püspöksé-
gen a javítás elkészült tervezetével
együtt. Természetesen a balesetveszély
elhárítása miatt ez a munka élvezett el-
sőbbséget, melyre a püspökség szoli-
dáris alapjából kapott tízéves lejáratú
kölcsönt a gútai egyházközség. A 43.700
eurós kölcsönt a templom tornyának
megjavítására, a tetőzet átfestésére, a
csatornavíz elvezetésére, a templom fal-
mellékének szigetelésére és új vakola-
tára költötték. A templom javításának en-
gedélyével ugyancsak anyagi hozzájá-
rulást kapott a plébánia az orgonajaví-
tásra is, amely az előbbiekben említett
összeg része.

Ugyancsak javításra került a szegé-
nyek házának tetőzete, villanyhálózata,
valamint a fűtéstechnológia – ez az épü-
let is a templom része. csr

Gúta

Augusztus elején el-
terjedt Komárom

város lakosai közt az a
rémhír, hogy „a város
500 romát fog befo-
gadni Kassáról a Luník
IX-es lakótelepről”. Né-
hány nap múlva már
1000, később pedig
2000 egyénről beszéltek
a lakosok.

Komárom város polgár-
mestere, MUDr. Anton
Marek és a város veze-
tése nem tervezett és
nem is tervez városunkba
lakókat telepíteni ebből az
etnikumból. Ez szemen-
szedett hazugság, rága-
lom, a negatív kampány
része, amely a jelenlegi
városvezetés ellen irá-
nyul.

Az elmúlt hét folyamán
Komárom város polgár-
mestere tárgyalt az I. és II.
lakótelepen lévő lakóhá-
zak tulajdonosaival, szán-
dékukban áll-e betelepí-
teni városunkba lakókat a
kisebbségi etnikumokból,
és arról is, hogyan akarják
megoldani az itt keletke-
zett problémákat. A lakó-

házak tulajdonosai úgy
nyilatkoztak, hogy nincs
ilyen irányú szándékuk.
Volt olyan is, aki ezt rága-
lomnak és a cége hírne-
vének rontásaként vette.

Mindehhez hozzá tarto-
zik, hogy a lakótömb tu-
lajdonosai közt vannak
magyar állampolgárok is,
akikkel mostanáig nem si-
került felvenni a kapcso-
latot. Minden esetben a
lakóházak magánkézben
(tulajdonban) vannak, és
csak a tulajdonoson mú-
lik, kinek adja bérbe eze-
ket. A városnak törvény-

ből kifolyólag nagyon kor-
látozottak a lehetőségei,
hogy tudja szabályozni a
tulajdonosokat abban a
szándékukban, hogy ne
adják bérbe lakásaikat
olyan kisebbségi etni-
kumba tartozóknak, akik
nem tisztelik a körülöttük
lakókat és nem hajlandók
alkalmazkodni. A város vi-
szont fel fog használni
minden törvényes eszközt
az ilyen törekvések meg-
akadályozására.

Komáromi Városi 
Hivatal

Rémhírkeltés folyik 
a városban

Templomfelújítás



„Én még most is azt mon-
dom, Bátorkeszi község
polgármestere vagyok.
Igaz, volt egy népszava-
zás, azonban ott csalással
hívtak engem vissza a
funkciómból. A DELTA au-
gusztus 6-án megjelent
számában olyan állítások
jelentek meg, amelyre
kénytelen vagyok rea-
gálni“ – kezdte nyilatkoza-
tát Sipos József.

„A tisztánlátás kedvéért
egészen 2011. decemberére
kell, hogy visszamenjünk.
Ekkor a képviselő-testület
néhány tagja aláírásgyűj-
tésbe kezdett, hogy engem
leváltsanak. Négy hónap
alatt sikerült is összeszed-
niük a körülbelül 1000 alá-
írást, azonban a petíciós la-
pokon a születési időpontok
nem szerepeltek, ezért a tes-
tület ügyészségi figyelmezte-
tést kapott, amelyet tudomá-
sul is vett és törölte, érvény-
telennek minősítette a petí-
ciós lapokat. Azonban mégis
a képviselők egy csoportja a
fent említett ülésen kiírta a
népszavazást, ami törvény-
telen lépés volt. A népszava-
zás 2012. január 21-én meg-
valósult, amelyet én végig
követtem, mivel bele akartam
nézni azon polgárok sze-
mébe, akik elmentek sza-
vazni. Az urnákhoz járult pol-
gárokról egy listát is vezet-
tem, amelyet további öt em-
ber is hitelesített. Az én szá-

mításaim szerint 699 bátor-
keszi polgár ment el szavazni
a helyi kultúrházba, továbbá
az utazó urna mozgását is
pontosan vezettem. A szava-
zóbizottság szerint azonban
1446 szavazó járult az ur-
nákhoz. A lezajlott szavazás
után a helyi rendőrséghez
fordultam és feljelentést tet-
tem csalás vádjával. Sajnos
valaki gátolta az ügyem elő-
rehaladását, majd átkerült az
eset a gútai rendőrségre. A
gútai rendőrség azt állapí-
totta meg, hogy nem történt
szabálysértés, erre éltem fel-
lebbezési jogommal és a ko-
máromi ügyészség vette
kézbe az ügyet.

Most ott tartunk, hogy en-
gem az ügyészség már ki-
hallgatott, már csak a másik
félen van a sor. Ezekből a
tényekből kitűnik, hogy nem
volt minden rendben a nép-
szavazás körül“ – fejezte be
a tájékoztatást Sipos József.

Tehát a vizsgálat folyik a
polgármester leváltása ügyé-
ben, azonban az idő rohan,
és vészesen közeledik októ-
ber vége, amikor is új vá-
lasztások lesznek a község-
ben. Mint megtudtuk Sipos
József újra nekivág és meg-
méretteti magát a választá-
sokon.

ssy
Fotó: a szerző
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A rendőrség 1600 fővel 
bővítené az állományt

Összesen 1627 betöltendő hely van a rendőrség kötelé-
keiben - jelentette ki Natália Hattalová, a belügyminisztérium
kommunikációs részlegének munkatársa. Fokozatosan töl-
tik fel a helyeket. Hattalová elmondása szerint  a rendőrök
mellett speciális téren, például a vizsgálatok, az információs
technológiák terén, valamint a gazdasági részlegen is al-
kalmazottakra van szükségük. A rendőri hivatás a 18 évnél
idősebb, bűncselekményt el nem követett és el nem ítélt ál-
lampolgárok számára elérhető. A felvételi folyamat során
meggyőződnek a jelöltek egészségi, fizikai és szellemi al-
kalmasságáról is, minden jelentkezőnek tudnia kell úszni. A
fizikai tesztek alól felmentést kérhetnek az ötven évnél idő-
sebb férfiak és a negyven évnél idősebb nők. A kritériumok
között szerepel, hogy a rendőrjelöltek állandó lakhelyének
Szlovákiában kell lennie, egyben politikai pártok tagjai sem
lehetnek.

Csőd fenyegeti 
a Panta Rhei hálózatot?

A szlovákiai könyvesbolt-hálózat állítólag karácsony óta
nem fizet üzleti partnereinek, akik ezért csődeljárást kez-
deményeztek. A Nagyszombati Járásbíróságnak augusztus
14-ig kell döntenie a partnerek javaslatáról. A Panta Rhei
azonban nem titkolja, hogy problémái vannak. „A könyvel-
adás leggyengébb hónapjai a tavaszi és nyári hónapok.
Olyankor általában létrejön egy csúszás, amit a könyves-
boltok a karácsonyi időszak alatt hoznak be” – állítja válla-
lat igazgatója, Christopher E. van der Stelt. Elmondása
szerint a cég bízik benne, hogy felül tud kerekedni a prob-
lémán. A csődeljárási javaslatról van der Stelt szerint hiva-
talos információjuk nincs. 

A Panta Rhei első boltját Bödök László nagymegyeri vál-
lalkozó nyitotta meg 1992-ben. Kilenc évvel később a vállalat
megnyitotta első nagy boltját a pozsonyi Polus bevásárló-
központban. Jelenleg 27 boltja van országszerte, többek
közt Dunaszerdahelyen és Komáromban is, körülbelül 450
embert alkalmaz. 

Emelkednek 
az üzemanyagárak

A legtöbbet tankolt 95 Naturál benzin literenkénti ára át-
lagosan 1,54 € fölé fog emelkedni, a gázolaj ára pedig visz-
szatér az 1,40 €-s határhoz. Idén a mostani emelés a ben-
zin tekintetében már a kilencedik, a gázolajnál pedig a he-
tedik alkalommal történik. Így az év eleji árhoz viszonyítva
egy liter benzin most 9 centtel többe fog kerülni, a gázolaj
pedig 2 centtel lesz drágább. Az áremelkedés oka az erő-
teljes olajár emelkedés.

Enyhítenék a könnyű 
drogokért járó büntetéseket

„A szlovák igazságügyi minisztérium a büntető törvény-
könyv tervezett módosításainak kidolgozása során a könnyű
drogok birtoklásáért kiszabható büntetések megfelelő mér-
tékével is foglalkozik“ - nyilatkozta Pavol Kubík, a szlovák
igazságügyi tárca sajtószóvivője. Hozzátette: a tervezett
változtatásokat az indokolja, hogy a hatályos vonatkozó
szlovákiai jogszabályok sok fiatalt juttatnak börtönbe feles-
legesen. A büntetések enyhítése a tárca szerint csak a fo-
gyasztókat érintené, és a változás számukra sem jelen-
tene teljes büntetlenséget. „Esetükben a szabadságvesztést
felváltó alternatív büntetések kerülhetnek szóba“ - mutatott
rá Pavol Kubík.

A hatályos szlovák törvény a lefoglalt kábítószer-mennyi-
ség alapján határozza meg a kábítószer-birtoklásért kiró-
ható büntetést. Ennek alapján 3 évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntethető az a személy, akinél „legfeljebb 3 egy-
szeri adagot“ találnak, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel
pedig az, akinél több mint három, de kevesebb mint tíz
„egyszeri adagot“ foglalnak le.

-ga-

OzNÁMuJE DRAžBu NEHNuTEľNOSTí
Termín dražby: 21. 08. 2012 o 18.00 h

Miesto dražby: Obecný úrad Tôň
Dražená nehnuteľnosť: malá sála kultúrneho domu v obci
Tôň so súpisným číslom 352 a pohostinstva v kultúrnom

dome so súpisným číslom 353, okr. Komárno
Vyvolávacia cena: 16.000,- EUR

Bližšie informácie na stránke obce: 
www.obecton.szm.com

Starosta obce Tôň, 
Imrich Bugár

Obecný úrad Tôň
Bratislavská 132/8, 

945 16 Tôň
tel/fax: 035/7796 114, 

e-mail:obecton@panelnet.sk
IČO:00306690, 

DIČ: 2021014831

Bátorkeszi

A községben mindenki
tudja, hogy csalás történt

Patkányok, rendetlenség, de ellentmondások is

Nem, nem viccnek szán-
tuk ez utóbbi megjegyzést,
hiszen maga a téma sem
nagyon vicces, sőt, nagyon
is komoly. Múlt héten egy el-
keseredetett levelet kaptunk
a Petőfi utcai nővérszálló la-
kóitól, akik végső elkesere-
dettségükben kérték segít-
ségünket. Íme, a levél:

„Pár évvel ezelőtt már je-
lent meg cikk a nővérszálló-
val kapcsolatban. Akkor a
galambok fészkelték be ma-
gukat az egyik lakásba, de a
kórház vezetősége egyetlen
lépést sem tett annak érde-
kében, hogy kiirtsa őket,
csak a cikk megjelenése
után. Néhány hete újra állat-
invázió van a nővérszállón,
de most nem galamb, ha-

nem ami rosszabb, patkány-
invázió! Ez annak is köszön-
hető, hogy a pincében nap-
ról napra gyülemlik a kosz, a
lépcsőház hetekig nincs fel-
mosva, holott az épületnek
van takarítónője, akinek ez
lenne a feladata. A hulladék-
tárolók mellett egyre több a
hulladék, még ha üresek is,
sokan szándékosan mellé
dobálják a szemetet. De ami
még ettől is rosszabb, van-
nak, akik az ablakon dobál-
ják azt ki. Ennek köszönhe-
tően, több lakó is találkozott
már patkánnyal a lépcső-
házban. Ezt hiába jelentet-
tük be a kórház igazgatósá-
gán immár három hete, nem
történt semmilyen változás.
Ők csak azzal foglalkoznak,

hogy a lakásokat átépítsék
az ukrán orvosoknak. Két
emelet már készen is van,
csempével, parkettával, zu-
hanyozó-fülkékkel, új mos-
dókkal, konyhabútorral, hű-
tővel és mindennel, ami kell.
A hazai lakó hiába jelentette
be már fél éve, hogy csöpög
a csap, egy másik, hogy fo-
lyik a WC, eddig még nem
találtak időt azok megjavítá-
sára. Mindezt ugyan ki lehet
bírni, de az az állapot, hogy
patkányok között élünk, az
már számunkra tűrhetetlen”

– írja levelében egyik olva-
sónk.  

Mi sem természetesebb,
azonnal megkerestük az
Agel SK szóvivőjét Marta
Csergeovát, aki rövid vála-
szában a következőket adta
tudomásunkra: „A kórház te-
rületén előírt rendszeres-
séggel végezzük a rágcsálók
irtását és az egyes épületek
fertőtlenítését. A komáromi
kórházban ez legutóbb múlt
hétfőn, augusztus 6-án tör-
tént meg” – írta válaszában
a szóvivő.

Persze, van itt még va-
lami, ami eléggé átlátható el-
lentmondásba keveri levélí-
rónkat. Tény, hogy a rágcsá-
lók irtását az épület kezelő-
jének kell biztosítania, de…
A levélből egyértelműen ki-
tűnik az is, hogy a pincében
és a hulladéktárolók körül
uralkodó állapotok a patká-
nyok megjelenésének az
okozói. Márpedig, ezekért
egyértelműen maguk a la-
kások bérlői a felelősek.
Ezekben a kérdésekben ma-

guk között kell rendet te-
remteniük, ha kell, akár

az alkalmazkodni
nem tudó bérlők
feljelentésével is
a kórház igazga-
tóságán. Mert
azt, hogy maguk
a lakók egy része
felelőtlen, ne

akarjuk a kórház
vezetésének a rová-

sára írni. Hacsak azt
nem, hogy talán nem

eléggé körültekintően vá-
lasztja ki a bérlőit. Ez azon-
ban már egy másik történet. 

-böröczky-
Fotók: levélíró 

Akomáromi kórház kétségkívül nem tartozik a kor-
szerű egészségügyi intézmények közé. Persze, igaz-

ságtalanság lenne azt állítani, hogy az egyes osztályo-
kon nincsenek betartva az alapvető higiéniai előírások,
de azért hiányosság így is akad bőven. Most azonban
nem a kórház betegellátó részével kívánunk foglalkozni.
Vannak az intézménynek egyéb épületei is, amelyek-
ben ugyan nem tartózkodnak páciensek, viszont mivel
azok a kórház területén fekszenek, és kezelőjük is a
kórház, ugyanannyi figyelmet érdemelnének. Már csak
azért is, mert a patkányok nem tudnak tájékozódni az
egyes épületek küldetésének kérdésében…

Falunap - Martos, augusztus 18
10.00 - 14.30 A martosi MKP I.  járási  labdarúgó tornája  a sportpályán
14.30 Paintball bemutató a „Hosszúgyűrön“
16.00 Jóba Lilla  grafikáinak   kiállítása a REA tantermében
16.30 Szkukálek Lajos  festőművész   kiállítása a kultúrház kistermében (a Csemadok

helyi alapszervezetének szervezésében)
Víziszínpad: 17.15 a Martosi Hagyományőrző Együttes műsora - Községünk  elismerő
díjainak  átadása - Kertész Ricsi, a Showder Klub  humoristájának műsora - az Érsek -
újvári  Operettkvintett  „CINTÁNYÉROS  CUDAR  VILÁG“ c. műsora - Sorry N´  együt-
tes szórakoztató műsora - Tombolahúzás - utcabál a kultúrháznál, játszik a  Bonita ze-
nekar.



AKultúra-Agroturisztika-Hagyomány
Polgári Társulás augusztus 18-án,

szombaton Ifjúságfalván megrendezi a 2.
Jótékonysági Nemzetközi Lecsófeszti-
vált, amellyel a különféle nemzetiségű és
jólelkű embereket illetve csoportokat, kö-
zösségeket kívánta és kívánja megszólí-
tani.

A futballpályán megrendezendő emberba-
ráti jelleggel bíró fesztivál legfőbb célja a mai
elanyagiasodott és túlságosan ego-központú
világban az egyén a társadalomban betöltött
fontos és elengedhetetlen szerepének ki-
hangsúlyozása és megerősítése, illetve a jó-
lelkű és segítőkész emberek összefogásá-
nak elősegítése. Az idei fesztivál legfőbb
célja a nehéz helyzetben lévő beteg gyer-
mekek megsegítése.

A lecsófesztiválon azonban nemcsak le-
csót, hanem mindent lehet főzni, ami bog-
rácsban elkészíthető (gulyás, halászlé, ka-
kaspörkölt). Helyszíni pénzbeli hozzájárulás
5 euró/csapat, amely legfeljebb 5 főből állhat.
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 16.
Előzetesen jelentkezni a 0940 740 628-as te-
lefonszámon Hamová Erikánál, ill. a lecso-

feszt@gmail.com mailcímen lehet. A szer-
vezők tüzifát és ivóvizet biztosítanak, a fő-
zéshez szükséges hozzávalókat a résztvevő
csapatoknak kell bebiztosítaniuk. 

A helyszínen ún.: „becsületpersely” is lesz,
s az összegyűjtött pénzt jótékony célra ajánl-
ják fel, amelyet figyelemmel követhetnek
szervezetünk honlapján: kultagro.eu, vala-
mint a médiában.

Műsor:
12:00-13:00 –  Főzőcsapatok regisztrációja
13:00 - Ünnepélyes megnyitó
13:00-15:00 –  Szabad program felnőttek és
gyermekek részére (trambulin, pónifogat és
pónilovaglás, interaktív íjászverseny, játékos
szumóverseny)
15:00 - A gútai kutyakiképző iskola bemuta-
tója
16:00 – L’ecsó-art kultúrműsor:
• a gútai Lázók fivérek hegedűhangversenye
• a tallósi Modern tánccsoport műsora
• a marcelházai Nagy Viktória táncelőadása
• a csicsói Musikölkök: Nagyidai cigányok -
musicalrészletek
17:45 – Az S.A.F. Airsoft Sportklub katonai
kiképző-bemutatója
19:00 – A lecsófesztivál főzőcsapatai verse-
nyének kiértékelése
21:00 – Zenés banzáj DJ Szomival
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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

Szilas

Ifjúságfalva

Bátorkeszi

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 0��/���0 0��, mobil: 090� ��0 0��
Mŕtve rameno Váhu �, Komárno

Otv. doba: po-pi: �.�0-1�.00, 1�.�0-1�.00

A község vezetése sokáig nem élt a törvény adta lehető-
séggel, az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium, va-
lamint az Állami Lakásfejlesztési Alap nyújtotta támogatás-
sal, amit a községben élő fiatal családok egyre többször nyil-
vánosan is hangoztattak. 2010-ben aztán újra belevágtak a
bérlakások építésébe a községben, amelyeknek összkölt-
sége 787 913 euró volt (2 db hetes és egy kilences bérlakás).

Az elmúlt napokban ünnepélyesen átadták a kilenc bérla-
kás kulcsait a boldog tulajdonosoknak. Az átadáson Tóth
Anikó alpolgármester elmondta: így tudják elérni,hogy a köz-
ségben maradjanak a fiatalok. A birtokba vett lakások kom-
fortja mellett a község a szép környezete kialakítását is tá-
mogatni fogja. Az ifjú házasok beköltözése reményt ad arra,
hogy az óvodában lesz elegendő kisgyerek. (miriák)

A szerző felvétele

w w w . v a t t i g e o . s k

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

Átadták a bérlakásokat

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

2. Jótékonysági
Nemzetközi Lecsófesztivál

Már a tizedik Szösz-
mösz tábort rendez-

ték augusztus elején. A
hagyomány szerint Apáca-
szakállason kezdődött az
egyhetes tábor, aztán a hét
közepén Ekecsen folytató-
dott. A változó helyszín
nem zavarta a táborlakó-
kat, ahol a gyerekek óvó-
nénik és tanítónénik segít-
ségével szebbnél-szebb
tárgyakat készítettek. 

A közel 70 gyerekre 18
felnőtt figyelt. Többek kö-
zött a Gubacs ifjúsági ta-
nács tagjai is kivették ré-
szüket ebből a feladatból.
Az egyes napok mindig tar-
togattak meglepetéseket a
gyerekek számára. Hisz
volt itt kosárfonás, agyago-
zás, batikolás, drótvirágok
és karkötő készítése külön-
böző technikák alkalmazá-
sával, gyöngyfűzés. Ezek a
programok főleg a délelőtti
órákban zajlottak, míg dél-

után inkább sportos tevé-
kenységek kerültek az elő-
térbe, mint pl.: ping-pong
verseny, különböző labda-
játékok. 

A táborlakók nagyon lel-
kesek és kreatívak voltak
az egyes feladatok elvég-
zésében. Sokak figyelmét
felkeltette a táborban nép-
szerű quillingelés, mely
egyre nagyobb teret kap a
hasonló jellegű táborok-

ban. Természetesen szel-
lemi vetélkedőkkel is tor-
náztatták agysejtjeiket a
Szöszmösz tábor lakói.
Pénteken kirándulás kere-
tén belül a táborlakók ellá-
togattak a kabátfalusi Hol-
das tanyára. 

A kultúrházban lezajlott
tábor szervezését nagyban
támogatta a Nagyszombat
megyei önkormányzat.

Kép és szöveg: -pint-

Jubileumi Szöszmösz tábor
Ekecs-Apácaszakállas

Mókusok a kastélykertben

Igazi látványosság tarkítja a szilasi kas-
télykertet. Már hosszabb ideje rendsze-

resen 5- 6 mókus látogatja a kertben levő
fenyőfákat. Ennek legjobban a kert tő-
szomszédságában „üzemelő” óvoda ne-
bulói örülnek, ugyanis egész közelről
szemlélhetik meg a mókusok játékát.

Minden valószínűség szerint a közeli er-
dőben lehet az állatok állandó otthona. Mivel
túlnyomórészt nappal mozognak, ezért köny-
nyű őket megfigyelni. Láthatóan a mókusok
jól érzik magukat. Egyesek véleménye sze-
rint azonban jóval több mókus is található a
környéken. Olykor még az utakra is kime-
részkednek. Mivel a mókus elsőrendű táplá-
léka a fenyőtoboz, és ebből bőven akad itt a
kastélykertben, ezért is nem meglepő, hogy
ezt a helyet választották. Egy mókus napi fej-
adagja 10-15 fenyőtoboz. Speciális hara-
pással nyitja fel a pikkelyt, míg az eléggé ki-
hajlik, vagy le is esik. Így fér hozzá a ma-
gokhoz. Egy erdeifenyő-tobozzal 3 perc alatt

végez. Tudományos ismeretek szerint az ál-
lat csak 2-3 évig él, ritka az ennél idősebb
egyed. Így nem elképzelhetetlen, hogy több
példány is már itt született a kert fáinak va-
lamelyikén. Ez a kis állat fészket készít a fák
lombjai között, ahol majd utódaikat felnevel-
heti. A mókus legfőbb ellensége a héja és a
nyuszt. 

A helybeliek örülnek annak, hogy ezek az
aranyos állatkák Szilast választották lakóhe-
lyül. Kép és szöveg: -pint-

Streetball-pálya épült
Akisközségben a focin

kívül kevés sportolási
lehetőség adódott eddig a
fiatalabb nemzedéknek,
ezért is vették nagy öröm-
mel a hírt, hogy rövidesen
streeball-pálya épül a fo-
cipálya mellett. 

Ing. Aradi Mónika, a falu
polgármesternőjének tájé-
koztatása szerint sikerült ta-
lálniuk az Ekopolis alapít-
ványnál egy kiírást, ahová
pályázatot küldtek a street-
ball-pálya megépítésére. Vé-
gül is 500 euró értékben
kaptak is támogatást, mely-
hez azonban a községi hi-
vatal is hozzájárul. A meg-

valósítás előtt Bagin Ildikó
Zólyomban több nyertes pá-
lyázóval is találkozott, ahol
ötleteket cseréltek. Az ott
szerzett tapasztalatokat öt-
vözték a pálya megtervezé-
sénél. Az elmúlt héten  el-
kezdődött a streetball-pálya
megvalósítása, ahol a segí-
tők nagyon lelkesek voltak. A
falu apraja-nagyja kivette a
részét a munkából, fiatalok
és felnőttek egyaránt. 

A munka befejeztével már
birtokba is vették a pályát az
érdeklődők. A pálya teszte-
lésénél a legfiatalabb kor-
osztály is képviseltette ma-
gát. Láthatóan  mindegyik fi-

atal nagyon örült a létesít-
ménynek, mely ezáltal  a
nyári szünetben több moz-
gási lehetőséget is biztosít.
A brigád folyamán felmerült
egy újabb pálya építése is.
Mivel a focipálya mögött egy
szép füves terület van, így
ezen a részen szeretnék
megvalósítani a bogyaréti
röplabdapályát. Mindenkép-
pen köszönet illeti a Telefo-
nica Slovensko társaságot,
és az Ekopolis alapítvány
Think Big programját, me-
lyek nélkül nem valósulha-
tott volna meg a bogyaréti
streetball-pálya.

pint

A nyárutóra fókuszálnak Szilason
Augusztus végén rendezik meg Szila-

son a hagyományos halászléfőző és
horgászversenyt, mely egyben a nyár
utolsó rendezvénye is lesz. Ennek apró-
pójaként kerestük fel Tóth Péter polgár-
mestert, aki többet között elmondta, hogy
ez az esemény már a második alkalom-
mal kerül megrendezésre a faluban, pon-
tosabban a község tavánál. 

„Valójában ez egy közösségformáló prog-
ram, ahol a falu lakosai kellemes környezet-
ben, jóízű halászlé mellett elbeszélgethet-

nek, szórakozhatnak. A tavalyi esemény jól
sikerült, ezért úgy gondoltuk, hagyományt te-
remtünk. A délelőtti program 9 órától kezdő-
dik a tónál, horgászással és főzéssel, de a ta-
valyihoz képest, egy kicsit változtattunk a
műsoron, ugyanis délután a kastélyparkban
lesz az első Szilasi Rock Feszt, ahol a Felvi-
déken ismert hazai zenekarok mutatkoznak
be. Többek között az ekecsi-apácaszakállasi
ParanoiD, a magyarországi Psycho Angels, a
nemesócsai Akceptor, a nyárasdi Rainy
Mood, és a lakszakállasi Fire Guns együttes“
- nyilatkozta a polgármester. pint

Bogyarét

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

Kovács Bernadett (Hetény); Burgel Lajos 
(Komárom); Jókai Éva (Bátorkeszi); Molnár

zsuzsanna (Komárom); Lacza Erika (Perbete);
Füsi Katalin (Komárom).

gratulálunk!
A belépőjegyeket szerkesztőségünkben 

vehetik át (Ferencesek utcája 22, Komárom).

Nyerteseink
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Vágfüzes

A hagyományos bikaülő versenyen kívül voltak még
egyéb "western számok", mint a borjúk befogása és tere-
lése lovakkal. 

A bika-rodeó lényege: a versenyzőnek egy kalodából ki-
indulva 8 másodpercen keresztül kell fennmaradnia egy ba-
kolásra tenyésztett és nevelt - közel ezer kilogrammos - bika
hátán. A bika – versenyző párosítás sorsolással történik. Az
európai szintű bikaülő verseny mindkét fordulót a pontozás
alapján Vajda János (Kelemantia Lovasklub Izsa) nyerte
meg.

További eredmények: Pole bending-szlalom junior 1.
Soňa Púchovská (Kelemantia Lovasklub Izsa).  Pole ben-
ding-szlalom amatőr 1. Jarmila Urbanová (M-club Bri-
ežky). Pole bending-szlalom open 1. Ivan Tkáčik (Kele-
mantia Lovasklub Izsa). Catle penning 1. Brani slav Šab-
latúra (Silver Lake Ranch Galanta). Barrel racing junior 1.
Soňa Púchovská (Kelemantia Lovasklub Izsa).  Barrel ra-
cing amatőr 1. Jarmila Urbanová (M-Club Briežky).  Bar-
rel racing open 1. Dörnyei Regina (HUN team). Penning
1. Branislav Šablatura, Peter Dula, Tish  Roland  (SK-HUN
Team).  Ranch sorting 1. Dörnyei József, Szalontai Zoltán
(HUN). Cutting 1.  Mester Timea (HUN). Roping 1. Peter
Dula (Kamenný ranch). Miriák Ferenc

AVág bal partján fekvő
település önkormány-

zata tizenharmadik alka-
lommal rendezett faluna-
pot, hagyományosan sok-
rétű programmal.

Kingyes természeti szép-
ségét kihasználva a prog-
ram horgászversennyel in-
dult. A kánikula ellenére sor
került a kispályás labdarúgó-
tornára, majd tíz órától a
bográcsokba kerültek a ka-
kasok és kezdetét vette a
kakaspörkölt főzőverseny.
Amíg a kakasok rotyogtak a
bográcsokban, addig a leg-
kisebbek kipróbálhatták az
óvoda udvarán felállított ug-
rálóvárat. A különböző kéz-
műves foglalkozásokra ez-
úttal a sörsátor alatt került
sor.

Délután a pókerbajnokság
zajlott. Közben megfőttek a
kakasok is, a zsűri kiérté-
kelte a főzőversenyt. Az ér-
tékelés alapján a győzelmet
a komáromi Tóth Ilona ve-
zette csapat szerezte meg. 

A gyermekek újabb örö-
mére megérkezett a pónifo-
gat. A római katolikus temp-
lomban ünnepi szentmisét
tartottak, majd egy óra ere-
jéig erőversenyre került sor.
A falunap ünnepélyes meg-
nyitójára a lármafa mellett
lévő szabadtéri színpadon
került sor. A horgászver-
seny, pókerbajnokság és a
kispályás focitorna kiértéke-
lését  felhőtlen szórakozás

követte. A kultúrműsorban
fellépett a Csemadok helyi
szervezetének csoportja,
majd Zsapka Attila és Em-
mer Péter koncertje követ-
kezett, a Budapesti Utca-

színház előadásában „Dan-
din a megcsúfolt férj” c. da-
rabot láthatták.

Az idei falunapot is tánc-
mulatság és diszkó zárta. 

Kép és szöveg: miriák

ADuna-parton rendezték meg a Bull Rodeó Show-
t, vagyis a bika- és lovas-rodeó versenyt az elmúlt

hétvégén. Vajda János főszervezőtől megtudtuk,
hogy nemrég tért át a bika-rodeó világába, előtte a
western versenyzéssel foglalkozott, ahol Európa Ku-
pát tudott nyerni.

Felhőtlen falunap
a lármafa körül

Marikovec Imre géplakatosként dolgozik a komáromi ha-
jógyárban. Két éve belekezdtek a vas alakításába, formálá-
sába, de csak hobbi szinten. Először csak a garázsban te-
vékenykedett, majd a tetszetős termékek sikerén felbuz-
dulva, kis műhelyt alakított ki. Kezdetben kerítéseket, korlá-
tokat, újság-, gyertya-, virágtartókat készített. Ahogy híre
ment szülőfalujájában Marcelházán, jöttek is a megrendelé-
sek, majd fia is besegített. Készítettek címert a községnek,
jelenleg Búcs címerével szorgoskodnak. Kizárólag acélt
használnak, összeszednek mindenféle csapágyat, csavart –
lényegében hulladékanyagból készülnek az ipari szobrok.
Főleg a megrendelők igényei alapján készítik el a terméke-
ket. Próbálnak rugalmasak lenni, és nagymértékben iga-
zodni az elképzeléseikhez, persze a fantáziájuk által ihletett
motívumokat is becsempészik alkotásaikba. 

„Különböző alkotásokat készítünk különböző vas anya-
gokból. Először kedvtelés gyanánt, kis kiállítást rendeztünk
otthonunkban. Majd jöttek az ismerősök, barátok, rokonok,
és már több hasonlót készítettünk rendelésre is. Dobos, gi-
táros figura, traktor, személyautó, kamion, lovaskocsi, de a
„száguldó cirkusz” világából akadt Formula 1-es versenyautó
is, amelyet a napokban egy gyűjtő megvásárolt. Nemrég egy
hajó elkészítésére kaptunk megrendelést. A téli hónapokban
a Terminátort és a Nyolcadik utas a halál című filmből a Ra-
gadozót szeretnénk elkészíteni” – nyilatkozta Marikovec
Imre. Miriák Ferenc, A szerző felvételei

Hulladékból 
készülnek a szobrok

ASzabadidőközpont  szer-
  vezésében került sor az

„Amennyiben egészséges
és fitt szeretnél lenni, akkor
mozogj!” nyári táborra,
amely a Nyitrai Kerületi Hi-
vatal és a város támogatá-
sának köszönhetően való-
sult meg. Ismét Kiszucát vá-
lasztották a szervezők, ami
mint kiderült, jó döntés volt.

A szervezők a tábor részt-
vevőit elsősorban a moz-
gásra, sportolásra, kirándulá-
sokra összpontosították. „Az
egy hétig tartó táborban igye-
keztünk a táborlakóknak a leg-

kellemesebb környezetet és
az egészséges életmód pozi-
tívumait bemutatni” – nyilat-
kozta Viera Györeová, a Sza-
badidőközpont igazgatónője.

Az idei tábor patrónusa a
szórakoztató művész Jožo
Pročko volt, aki a különböző
versenyek győztesének fel-
ajánlotta, családjával eltölthet
egy hétvégét a Losonci járás-
ban lévő Halič-ban.

A tábortól való búcsúzás
nehéz volt, sokuknak könny-
csepp jelent meg a szemük-
ben, ezért évről évre igyekez-
nek újabb programokkal bőví-
teni az ott tartózkodást, vala-
mint maximálisan kihasználni
a táj szépségeit. (miriák)

Nyári tábor a hegyekben 

Marcelháza

Ógyalla
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Avas és az acél megmunkálásának művészi technikái
végtelen lehetőségekkel kecsegtetnek, ezt használja

ki Marikovec Imre és fia, akinek műveiből már kiállítást
is szerveztek.

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb augusztus 23-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA elő-
fizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

A HALLO-
WEEN JEL-

KÉPE

SZÉGYELL TILTÓSZÓ
AMERIKAI
TV-TÁRSA-

SÁG

ÜGYETLE-
NÜL LÉP-

KEDŐ

IDEGEN 
FÉRFINÉV
KÖZÉPEN 
GURUL!

DEHOGY

MAGYAR-
ORSZÁGI
VÁROS

NINCS ÍZE

BERIL-
LIUM,

FLUOR

TŐLE 
LEJJEBBRŐL

OLAJ-
TARTALMÚ 

BOGYÓ

SVÉDORSZÁGI
VÁROS

MŰVÉSZET-
TÖRTÉNÉSZ

(KÁROLY)

PÁRDUC-
MACSKA 

R U V

SKÓT-ANGOL
KIRÁLYI HÁZ

VOLT FR. 
TITKOS

SZERVEZET

KICSONTO-
ZOTT 

HAL HÚS A
FIZIKA ÁGA

SZABÓ
ESZKÖZE

ITTRIUM
HAZAI
FALU

SZABÁLY,
ANGOLUL
SZÉNA-
BOGLYA

RAG, -VEL
PÁRJA

AZ 1. AMERI-
KAI ŰRHAJÓS

(JOHN)

A HÁZA-
TOKBAN

RÉGI MES-
TERSÉG
SIMBA
TÁRSA

VANÁDIUM
HÍRES

KARNEVÁL

PÁROS
ATOM!

FRANCIA
ÍRÓNŐ 

(FRANCOISE)
MŰVÉSZET
ANGOLUL

MAGASODIK, 
NÉPIESEN

TAGADÓSZÓ

HELYRAG,
-RA PÁRJA

ERNYŐ
BELSEJE!

AZ EGYIK
SZÜLŐ

NEM IVOTT
ALKOHOLT

LANTÁN

BECÉZETT
NŐI NÉV
NOLI ...

TANGERE!
KÁTÉ!

LE... 
(DESZTIL-

LÁLÓ)

ÓKORI
GERMÁN

NÉP
AMPER
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FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

A híres vadász tánc közben dicsekszik a partnerének:
- Tavaly Afrikában egy tucat oroszlánt ejtettem el.

(A táncpartner válaszát lásd a rejtvényben!)

RÉGIÓ - HIRDETÉS

Bika- 
és lovas-rodeó
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Első fotóm

Borka Ryan
Gúta

(3150/48)

Oláh Jázmin Mária
Madar

(2400/47)

gallai Viktor
Perbete

(3550/52)
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ÚJSzüLÖTTEK
Bíró Endre (Duna-

mocs), Kovács Botond
(Komárom), Borka Ryan
(Gúta), Baloghová Diana
(Ógyalla), Oláh Jázmin
Mária (Madar), Nguyên Lê
Vân Lina (Komárom),
Trestyánszky Béla (Komá-
rom - Kava), Téglás Kolo-
man (Komárom - Kava),
Horján Viktória (Gúta),
Szép Ádám (Komárom -
Őrsújfalu), Hájas Attila
(Komárom - Őrsújfalu)

ELHuNyTAK
Kamocsai István (69)
Csallóközaranyos; Bódis
Sándor (67) Csicsó; Šuch
Ján (61) Csicsó; Marázová
Margita (43) Madar; Haja-
bács Július (70) Komárom;
Szabó Gyula (87) Keszeg-
falva; Szabó Zoltán (77)
Hetény; Jakab István (84)
Komárom; Kuczman Má-
ria (90) Dunamocs; Petruš
Ján st. (77) Komárom;
Szabó Mária (92) Hetény;
Halmová Magdaléna (93)
Gadóc; Hrkeľ Marian (76)
Komárom

HÁzASSÁgOT KÖTÖTTEK
Zsabka Tomáš  és Bartha-
losová Kristína (Komárom)

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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

�

�

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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. 

Všetko pre vaše dieťa
www.babywebshop.sk

5 %
zľava

Dovoz zdarma

�

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

Zapožičiavanie detských váh a
prístrojov  na sledovanie dýchania

Jane MUUM

topánočky: jarné, letné

Nový 
letný tovar

Novinka
3 kombinácia  

599 €
Letné fusaky 3v1 EMITEX

Vernostné karty

Kup
ón

Novinka

„Keďže máš dnes tri rôčky, 
prajeme Ti veľa šťastných krôčkov, 
veľa zdravia, množstvo lásky, 
nech odpoveď vieš na otázky.“
10. augusta oslavuje 

3. narodeniny 

Petra Polláková 
(Iža).

Prajeme jej veľa štastných 
narodenín: rodičia, starí rodičia,

krstní rodičia a celá rodina.

Mikes Tamás 
augusztus 5-én ünnepelte 

2. születésnapját, 
édesanyja 

Mikes Katalin 
augusztus 17-én ünnepli 

születésnapját 
(Komárom).

Nagyon sok szeretettel 
köszönti őket 

az egész család.

„Eltelt egy újabb év, s immár tízéves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“

Augusztus 16-án ünnepli 10. születésnapját 

Szabó Vivien
(Ekel). 

E szép ünnep alkalmából
nagyon sok boldogságot és
sok-sok puszit küld: Karcsi
papa, Kati mama, apa, anya
és öcséd Gergő.

„A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresni, várni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.”

Megemlékezés
Szabó zsuzsannára 

szül. Szabópál - Sajógömörben 
(Komárom).

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 13-án, elhunytának
ötödik évfordulóján szeretett halottunkra. 

Gyászoló férje Anti, lánya Reni és a rokonság.

„Szerető szíved megpihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp 

nyugtassa álmodat.”

Örök fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk augusztus 19-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Tárnok Bélára 
(Zsitvatő).

Szerető felesége, fia, lánya, unokái, menye és veje.

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

Spomienka
Dňa 26. 8. uplynie 3. rok plný bolesti, čo nás vo veku

23 rokov záhadne tragicky opustil náš syn 
Norbert Kóša z Imeľa.

„Kto sa vryje hlboko do srdca, nikdy sa z neho nevytratí.
Ani Ty, náš anjelik nebeský,
Norbertko, ktorý si nás opustil bez slova,
Rozlúčky, z našich sŕdc nikdy neodídeš,
Stále ostávaš v nich.“
S láskou spomínajú rodičia, sestra Veronika,
babka, strýkovia, tety, príbuzní a známi.
Prosíme všetkých o tichú spomienku.

Augusztus 17-én ünnepli 
2. születésnapját 

Banda Vojto Komáromban.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből köszöntik őt:
szülei, nagyszülei, uno-
katestvére Rebeka, Márk

és az egész család.

Szívből köszöntik: anya, apa, nagyszülei,
dédszülei, Danika, Dávidka, Zarka és az

egész család.

Augusztus 13-án 
ünnepli 

9. születésnapját 

Boglár Dominik 
Komáromban. 

Köszönet – Poďakovanie
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a komáromi kór-

ház ARO részlege összes dolgozójának odaadó munkáju-
kért, amivel törődtek elhunyt édesapánkkal, 

Egyúttal köszönjük minden rokonnak, barátnak, ismerősnek,
akik elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zamest-
nancom oddelenia ARO komárňanskej nemocnice za vzornú
starostlivosť o nášho zosnulého otca 

Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste. Smútiaca rodina.

Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik 2012. augusztus 3-án 

elkísérték utolsó útjára 
az ekeli temetőbe 

a drága feleségemet és édesanyánkat 

Kovács Jiřinát,
akit a halál 60 éves korában ragadott ki körünkből.

A gyászoló család.

• 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.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. 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.

• Eladó új 1-szobás lakás
Ógyallán, ár 14.760 €. Áfa
leszámítása lehetséges.
Tel.: 0905 663 408.
• Banki hitelek az ingatlan
felbecsült ára akár kétszere-
sének magasságában is.
Tel.: 0905 450 570.
• Kútfúrás. Tel.: 0917 557
633.
• Eladó Citroën C3, 2009-es
évjárat, 58 000 km, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
896 431.
• Kert kis házikóval Kabát-
falu mellett eladó. Tel.: 0908
403 495.

• Predaj sušeného stolár-
skeho reziva v Nových Zám-
koch (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, irány-
ár: 30.000 €. Tel.: 77 00 825. 
• Predám 3-izbový rodinný
dom na 20 árovom pozemku
v pôvodnom stave. Cena
30.000 €. Tel.: 7700 825.
• Pénzre van szüksége? El-
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 ingatlan-
fedezettel. Tel.: 0907 235
125.
• Banki hitelek, az összes
bank ajánlata egy helyen.
Tel.: 0907 235 125.
• Eladó kombinált gyalugép.
Tel.: 0903 634 990.
• Kőműveseket és hőszi-
getelőket keresek, csak
szakemberek jelentkezze-
nek. Tel.: 0905 295 528.
• Felkínálom eladásra gyűj-
teményem: bélyeg, képeslap
és sok más. Tel.: 035/ 77 03
343.

• Építkezési cég kőműves
és festő munkát, valamint
térkő lerakást vállal. Nyári
kedvezmény 15%. Tel.:
0905 295 528.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba+konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó biciklire gyerekülés
és zöld színű gyerekhinta.
Tel.: 0908 527 153.
• Predám 200 l kovový sud
na naftu a dvojkolesovú
káru. Tel.: 0908 547 153.
• Magyarok találkozója -
Bösztörpuszta, augusztus
18-án, 14 €. Tel.: 0905 248
430.
• Eladó 3 személyes sátor +
új 8-as turista bakancs. Tel.:
035/7703 343 este.

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.

• 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.

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

• Eladók gramofonlemezek,
magnó, videokazetták. Tel.:
035/7703 343 este.
• Banki hitelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó Fiat Punto 1.2,
gy.év:99, fehér, jó állapot.
STK13/09. Tel.: 0917 161
604.

• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0949 492 227.
• Eladó 3-szobás átépített la-
kás a Madách Imre utcán.
Tel.: 0905 230 373.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Villanymotorok, fűnyírók,
öntözőmotorok tekercselése,
Gadóci út - Agrostav areál.
Tel.: 0915 470 709.
• Predám izbový bicykel, ako
nový. Cena 80 €. Tel.: 0905
148 676.

Hajabács gyulával. 

Júliusa Hajabácsa.

Bánatos sose légy, mi ott leszünk veled,
tudnod kell, s érezned, nagyon szeretünk!
Ha rosszat is teszel, nem számít most semmi,
így lássunk még száz évig még boldogan nevetni!

„A múltba visszanézve valami nagyon fáj.
Valakit keresni, várni, aki nincs már,
Pedig voltak álmai, vágyai, Ő is remélt,
De élete egy hosszú betegség után örökre véget ért.“ 

Fájó szívvel emlékezzünk

Cseh Évikére szül. Majer
(Tanyról),

aki sajnos 40. születésnapját 
augusztus 15-én már 
nem töltheti velünk.

Gyászoló kolléganői, édesanyja, bátyja és fia.

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

• Kismalacok eladók. Tel.:
0917 837 513.

Nguyên Lê Vân Lina
Komárom
(2750/46)

Téglás Koloman
Komárom – Kava 

(3450/52)

• Apró javításokat vállalok
(bútor-összerakás, lefolyó-
tisztítás, csapszerelés). Tel.:
0911 278 909.

• Kismalacok és szamár el-
adó. Tel.: 0908 598 493.
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Komárno - Nová Stráž

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 1�

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční
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 13. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi príjemne, jasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 13  do 15  C̊, denná
teplota od 24 do 26  C̊. Slabý premenlivý 
vietor do 1 - 3 m/s.      
V utorok 14. 8. predpokladám v našom re-
gióne veľmi pekne, zrána chladnejšie,  po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od  11
do 13  C̊, denná teplota od 25 do 27  C̊.
Slabý vietor S smerov do 2 - 4 m/s.    
V stredu 15. 8. predpokladám v našom re-
gióne veľmi pekný letný deň, jasno a bez
zrážok. Nočná teplota od 12 do 14  C̊, cez
deň od 26 do 28  C̊. Slabý premenlivý vie-
tor do 1 - 3 m/s.     
Vo štvrtok 16. 8. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od 13 do 15  C̊, cez
deň od 28 do 30  C̊. Slabý premenlivý 
vietor do 2 - 4 m/s.  
V piatok 17. 8. predpokladám v našom re-
gióne príjemný letný deň, polojasno, neskôr

pribúdanie kopovitej oblač-
nosti ale bez zrážok. Nočná
teplota od 14 do 16  C̊,
denná  teplota od 27 do 29
C̊. Slabý vietor J smerov do 1 - 3
m/s. 
V sobotu 18. 8. predpokladám v našom re-
gióne teplo a dusno, oblačno, neskôr pribú-
danie kopovitej oblačnosti s prehánkami a
búrkami. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od 15 do 17  ̊C, denná teplota od 28
do 30  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s pri búr-
kach prechodne zosilnie. 
V nedeľu 19. 8. predpokladám v našom re-
gióne veľmi teplo, polooblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 15 do 17  ̊C, cez deň
od 30 do 32  C̊. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.  
V budúcom týždni očakávam  spočiatku
veľmi teplo s občasnými zrážkami, asi od 
piatka mierne ochladenie.

Predpoveď počasia 13. 08 - 19. 08

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

(zábavné aktivity, súťaže, hry...)

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

Na území okresu Komárno v I. polroku 2012 vzniklo 163
požiarov. Týmito požiarmi vznikli priame škody vo výške

483.400,- eur, zásahom hasičskej jednotky Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru Komárno boli
uchránené hodnoty vo výške 506.000,- eur. V porovnaní s I.
polrokom 2011 bolo o 62 požiarov viac a priama škoda bola
o 406.100,- eur vyššia. Najčastejšími príčinami vzniku po-
žiarov v I. polroku 2012 bola nedbanlivosť a neopatrnosť do-
spelých, technické poruchy, úmyselné konanie osoby. Naj-
väčší počet až 100 požiarov vzniklo vypaľovaním suchých
porastov a trávy.  V I. polroku 2012 vzniklo úmyselným za-
pálením neznámou osobou ďalších 8 požiarov, spôsobená
škoda týmito požiarmi bola 12.500,- eur. V tomto období pri
požiaroch bola jedna osoba zranená . 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Požiarovosť v okrese 
Komárno  za I. polrok 2012

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL � mm �,9� €/�09 Sk/m�

Prihlásenie na nový kurz osobne každý  
utorok a štvrtok od 16.00  do 18.00 hod.

035/7726 999
0905 489 059

Výzva na podávanie žiadostí
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrian -

skeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010 vyhlasuje

VÝzVu NA PODÁVANIE žIADOSTí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry

a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2013.
Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri spra-

covaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je
možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na od-
delení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej
kultúry a športu Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, Nitra). Informácie získate aj telefonicky
na číslach: 037/6925970 (oblasť kultúry) a 037/6922959 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2012.
(mir), Zdroj: Nitrinasky sam. kraj

Nízkoenergetické osvetlenie v zariadení
sociálnych služieb „Dafné“

V mesiaci júl bol poskytnutý zariadeniu
grant na projekt „Nízkoenergetické nočné
osvetlenie v Zariadení sociálnych služieb
DAFNÉ Nová Stráž“. Grant bol poskytnutý z
Nadačného fondu Živá energia pri Nadácií
Ekopolis , ktorého partnerom je ZSE Ener-
gia ,a.s. vo výške 3.000,- €.

Projekt sa týkal vybudovania siete ener-
geticky nezávislého nízkoenergetického nú-
dzového osvetlenia spoločných priestorov
(chodieb). Cieľom bolo uľahčiť klientom
orientáciu v čase nočného kľudu pri ich
ceste na sociálne zariadenia a hlavne v

čase výpadku elektrickej energie. Projekt
sa týkal montáže 6 ks fotovoltaických mo-
dulov namontovaných na bočnej stene bu-
dovy zariadenia napojených na solárny aku-
mulátor a solárnu nabíjačku a stadiaľ napo-
jené LED pásky, ktoré potom osvetlujú pre-
vádzkové priestory zariadenia.

Zariadenie bude hľadať do budúcna
vlastné ako aj iné zdroje na pokračovanie v
montáži LED osvetlenia aj do iných ťažko
dostupných priestorov s využitím slnečného
žiarenia. (mir)

zdroj: Nitriansky sam. kraj

Krastu cien prispelo viacero faktorov, medzi nimi aj
prudké zdraženie ropy. Najčastejšie budú rásť o 1,5

centu za liter. 
Priemerná cena najpredávanejšieho benzínu 95 Natu-

ral stúpne nad 1,54 eura za liter, priemerná cena nafty sa
vráti nad hranicu 1,4 eura za liter a o jeden cent ju pre-
koná. Aktuálne zdraženie je deviate v prípade benzínov a
siedme v prípade nafty. Benzíny budú po zdražení približne o
deväť centov za liter drahšie v porovnaní so začiatkom roka a naf-
ta asi o 2 centy za liter. Zdraženie prichádza po tom, čo na svetových trhoch zdraželi za týž-
deň priemerné ceny benzínov o jeden cent za liter. Cena nafty sa v priemere nezmenila v
porovnaní s predchádzajúcim týždňom. K rastu cien prispel aj piatkový prudký rast cien ropy,
ktorý so sebou potiahol aj ceny benzínov. zdroj: webnoviny

Komárňanské lodenice kúpila
firma Stroje a Mechanizmy
Predsedom dozornej rady Strojov a

Mechanizmov je László gyurovszky.
Ten je bývalým členom politických strán
SMK i Most-Híd. 

Slovenské lodenice Komárno, ktoré za-
mestnávajú asi 80 ľudí, majú nového maji-
teľa. Ich doterajší vlastník, investičná banka
European American Investment Bank AG
(Euram), ich predal akciovej spoločnosti
Stroje a Mechanizmy. „Dnes sme naozaj pre-
dali spoločnosť, cez ktorú vlastníme lode-
nice,“ uviedol predseda výkonnej rady Eur-
am Bank Viktor Popovič. Finančný dom totiž
podnik ovládal cez spoločnosť E.S.B.C.

Akú sumu nový majiteľ za lodenice zapla-
til, sa novinám nepodarilo zistiť. Nechcel to
komentovať ani Popovič, ani predseda do-
zornej rady Strojov a Mechanizmov László
Gyurovszky. Ten v rokoch 2002 až 2006 bol
dokonca ministrom výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. „Dostali sme
ponuku na kúpu tejto firmy. V súčasnosti má
na ruke zákazky a vidíme v nej veľký poten-
ciál,“ skonštatoval bývalý politik. Lodenice v
Komárne majú istú spoluprácu s ruskými lo-
denicami Krasnye Barrikady Shipyard a ho-
landským výrobcom člnov. 

Euram Bank však nemusel predajom nič
získať. Jediné lodenice na Slovensku totiž
mali dlhodobo veľké finančné problémy. 

Slovenské lodenice ešte v roku 2008 za-
mestnávali vyše 1 200 ľudí, za posledné roky
sa počet pracovníkov výrazne znížil. Otázkou
je, či sa novému majiteľovi podarí zames-
tnanosť udržať. Nový majiteľ sa vyjadril, že

pre zostávajúcich 80 ľudí prácu zabezpečiť
chce. Informácie o tom, že Slovenské lode-
nice majú ekonomické problémy, sa začali
objavovať počas prvej vlny ekonomickej
krízy, kedy sa v podniku začalo hromadne
prepúšťať. Firme sa z problémov odvtedy
dostať nepodarilo. V marci lodenice s asi
300 zamestnancami ohlásili, že prepustia
250 ľudí, štát chcel cez Eximbanku firme
prefinancovať stavbu siedmich lodí. Roko-
vania sa však nepodarilo dotiahnuť do konca
a v prepúšťaní sa pokračovalo. Podnik viedli
generálny riaditeľ Peter Bulla a ekonomický
riaditeľ Roman Skala. K 1. augustu ich však
nový majiteľ odvolal.

Zdroj: webnoviny

Ceny benzínu a nafty stúpnu

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo
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M1
7.05 Másfél millió lépés Magyarországon – 32 év múlva,. 8.00 Híradó,
sport 8.25 Kamera korrektúra 2012 9.00 Balatoni nyár 11.00 Az Us-
huaia expedíció. 12.01 Híradó délben 12.25 Roma magazin 12.55 Do-
movina 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám
Fokváros 14.15 Telepódium. 15.10 A király kalóza. 16.05 Balatoni nyár
17.30 A korona hercege. 18.40 Everwood. 19.30 Híradó este 20.00
Sport 20.05 Időjárás 20.15 A Wendell Baker balhé. 21.55 Munkaügyi
– IrReality Show. 22.55 Aranyfeszt 23.25 Valaki. Portrésor. 23.55
Everwood.

M2
7.35 Szervusz Szergej 8.00 Kölyökidő 8.25 Folkszimfónia 9.00 Ka-
ronthy Frigyes 125 9.25 Karinthy-est „Viselkedjünk úri módon!“ 10.55
Elrejtett tájak 11.05 Gasztroangyal 12.00 Hírek 12.25 Magyar rock
13.20 2-es Retro-Slágerek 14.15 Mesélő cégtáblák 14.40 Magyar Tu-
dományos Afrika Expedíció 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25
Futótűz 17.10 Sarah Jane kalandjai. 17.35 Rudi, malac a családban
18.35 A király kalóza 19.30 Híradó 20.10 Az asszony beleszól. 21.10
A korona hercege  22.15 Herend, az más  23.10 Bűvölet

DUNA
7.05 XXX. Nyári Olimpiai Játékok, London 2012 8.30 Híradó 8.35 XXX.
Nyári Olimpiai Játékok 9.20 Életképek. 10.05 Család-barát 11.00 Lyu-
kasóra 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Tánc-
varázs. 15.05 Munka-Társ 15.35 Heuréka! Megtaláltam! 16.00
Mindennapi hősök 16.30 Magyar történelmi arcképcsarnok. Wesse-
lényi Miklós 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek, 27. 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.35 Sophie szerint
a világ. Bulgária 20.05 Petőfi 21.05 Hírek, sport 21.20 Az óperenciás
tengeren is túl 22.35 Holnap. 

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.40 Az égből pottyant család. 14.25 Marina 15.25
Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 NCIS VII., 13. 22.05 NCIS
Los Angeles II. 23.05 Célkeresztben II.

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai. 9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai, 147. 14.05 A kölyök.  16.15
Marichuy – A szerelem diadala. 17.20 Teresa, 120. 18.30 RTL híradó
19.15 Fókusz 20.05 Nagy durranás 2. – A második pukk 21.55 CSI: A
helyszínelők IV., 11. 23.05 Kígyóharapás.

STORY TV
13.50 Váratlan utazás. 14.55 A farm, ahol élünk. 16.00 A farm, ahol
élünk, 27. 17.00 Megkövült szívek, 51. 18.00 Dallas, 26. 19.05 Miért
nősültem meg? 21.15 Murdoch nyomozó rejtélyei. 22.10 NCIS. 23.05
Hotel Babylon. 0.10 San Franciaco utcáin.

13.35 Öregdiák nem véndiák. 15.05 Kenguru Jack. 16.45 Ocean"s
Twelve – Egygyel nő a tét.  19.00 Az arany markában. 21.00 A spár-
tai. 23.00 Absolon.

VIASAT
7.35 Gyilkos sorok. 8.30 Zsírégetők 9.20 Doktor House V., 10.10
Három kívánság 12.15 A nagy házalakítás V., 146. 13.10 Miami Vice V.,
15.00 Harmadik műszak. 16.50 A főnök I. 18.35 Egy kapcsolat sza-
bályai. 19.35 Jóbarátok I. 20.30 Doktor House 21.20 Sellők. 

STV :1
5.50 Szlovákia képekben 6.15 A világ képekben 6.35 Olimpiai nap 7.20
Híradó 8.00 A három medvebocs, 6. 8.30 Szafari a konyha mögött.
9.05 A rejtelmes sziget 9.35 Szerencsekereskedők. 10.10 Viharos
szerelem 11.00 Ilyenek voltunk 12.15 Olimpiai nap 12.55 A XXX. Nyári
Olimpiai Játékok záróünnepsége 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos
szerelem. 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. 18.20 Az olasz
konyha 19.00 Híradó, sport 20.10 Esküvő és más katasztrófák. 21.40
Tandemek Maros Kramár 22.10 Éjszakai hírek 22.23 Sporthíradó

STV :2
8.35 Szikrázó levegő 9.10 Matyilovacska kalandjai. 9.20 Rántotta.
10.10 Labirintus 11.05 Az én hét csodám 11.35 Élő körkép 12.10 Kul-
turális körkép 12.15 Folklórműsor 12.35 Idősebbek klubja 13.05 Mi-
chal Dočolomanský és vendégei 13.55 Dokumentumfilm 14.40
Gyógyászat Vitaműsor 15.50 Juraj Kubánkaportré 16.45 Fellázadt
város 17.35 Emlékek helyett 17.55 A horvát tenger 18.30 Esti mese
18.40 Az élet értelme Vilma Jamnická 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyar nyelven 19.45 Időjárás 19.55 Gyógyászat. 20.55 Nem vagy
egyedül 21.25 Felvonó a vérpadra. 22.55 Összefüggések

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 II. 14.45 Jóbarátok V.
15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Idő-
járás 20.20 Strand 33 21.30 Feleségcsere 23.05 Két pasi – meg egy
kicsi 23.35 Éjszakai hírek

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.45 A nagy házalakítás. 10.45 Szélsőséges ese-
tek. 12.00 Híradó 12.50 Haláli Hálaadás 14.55 Kutyám, Jerry Lee
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Au Pair 2. 22.30 DJ testőrbőrben

M1
7.05 Másfél millió lépés Magyarországon. 8.00 Híradó 8.30 Szemtanúk.
9.00 Balatoni nyár 11.10 Az Ushuaiaexpedíció. 12.01 Híradó 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Budapest természeti értékei 13.55
Az én Afrikám 14.15 DTK 15.10 A király kalóza. 16.15 Balatoni nyár 17.30
A korona hercege. 18.40 Everwood. 19.30 Híradó 20.15 A Pogány Ma-
donna. 21.55 Munkaügyek. 22.55 Barangolások öt kontinensen

M2
8.00 Szervusz Szergej. 8.30 Kölyökidő 9.00 A kis Amadeus. 9.25 Kris-
tályküldetés. 9.50 Futótűz 10.35 Sarah Jane kalandjai IV. 11.00 Rudi,
malac a családban 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25 Magyar pop
13.20 Az asszony beleszól. 14.20 Retrock. 14.35 Magyar Tudományos
Expedíció. 15.05 Klipperek. 15.30 MacGyver. 16.20 Futótűz. 17.05 Sarah
Jane kalandjai. 17.30 Rudi, malac a családban, 18.00 Esti mese 18.25 A ki-
rály kalóza. 19.30 Híradó 20.10 Színészmúzeum 21.15 A korona hercege

DUNA
7.35 Századfordító magyarok 8.35 Ez volt a divat... 9.20 Életképek
10.00 Család-barát 11.00 Akadálytalanul 11.30 Térkép 12.00 Híradó
12.10 Kortárs magyar 12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs 15.05
Hazajáró 15.30 Magyar történelmi arcképcsarnok. 15.50 A világ fel-
fedezése. 16.50 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek. 18.00 Híradó,
sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők 19.35 Sophie szerint a
világ. 20.05 Öregberény. 21.00 Hírek 21.20 Kasszandra álma.

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.40 Parányi varázslat 14.25 Marina. 15.25 Doktor
House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 Hiába futsz 22.55 Aktív 23.25 Tények

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 194. 9.25 Győzike
10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai  14.20 Nagy
durranás 2. 16.15 Marichuy – A szerelem diadala, 121. 17.20 Teresa,
121. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.05 A mentalista
22.05 Döglött akták  23.15 Refl ektor 23.35 Doktor Addison

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison. 13.50 Váratlan utazás.
14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas 19.05
NCIS 21.05 Miért nősültem meg? 23.15 Hotel Babylon  

13.40 Hűséges nőcsábász. 15.40 Az arany markában. 17.40 Hóvihar 19.20
Fekete kutya. 21.00 Legenda vagyok 22.45 A szellemfarkas boszszúja.

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.30 Zsírégetők 9.25 Doktor House 10.15 Vadnyu-
gati Casanova. 12.15 A nagy házalakítás 13.10 Miami Vice V. 15.00 Har-
madik műszak 16.50 A főnök. 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.35
Jóbarátok I. 20.30 Doktor House V. 21.20 Doktor House II. 22.15 New
York-i nyomozók I. 23.05 Terepen 23.55 Jackie nővér.

STV :1
7.25 Hírek, sport 8.10 A három medvebocs. 8.35 Szafari a konyha
mögött. 9.05 A rejtelmes sziget 9.35 Szerencsekereskedők. 10.10 A
hegyi doktor 10.40 Az olasz konyha 11.20 Viharos szerelem 12.10 Ilye-
nek voltunk 13.30 Vad angyal 14.15 Heléne szemei 15.05 A hegyi dok-
tor 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj
17.35 Légizsaruk. 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sport 20.10
Különös viszonyok 21.30 Ki mond igazat? 22.05 Különleges ügyosz-
tály 22.50 Hírek 23.03 Sport 23.05 Légizsaruk. 23.55 Heléne szemei.

STV :2
9.00 Matyi, a lovacska kalandjai. 9.20 Az utolsó játékok 10.15 Labirin-
tus 11.05 A hét csodám 11.40 Élő körkép 12.20 Folklórműsor 12.40
Az ifjúsági és gyermekszínház huszadik évada 13.15 Idősebbek klubja
13.40 Michal Dočolomanský és vendégei 14.45 Gyógyászat 15.50 Szá-
zadokon át 16.45 Fellázadt város. 17.40 Emlékek helyett 17.55 La-
káskultúra. 18.30 Esti mese 18.45 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.05 Natascha Kampusch története 20.55
Nem vagy egyedül 21.25 Színházi meghívó 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Két pasi - meg egy kicsi. 8.50 Cobra 11 10.40
90210: Új nemzedék. 11.30 Strand 33 12.35 Feleségcsere 13.50 Hírek
13.55 Elit egység 14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Ki-
rendeltség 23.15 Éjszakai híradó 

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás 10.45 Szélsőséges esetek.
12.00 Híradó 13.00 DJ testőrbőrben 15.00 Hivatásosok. 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 esetek 21.30 Dr. Csont 23.30 Webmaster

M1
7.05 Másfél millió lépés Magyarországon. 8.00 Híradó, sport 8.25 Ősz,
kikerics, Görgény 9.00 Balatoni nyár 10.55 Útravaló 11.10 Az Ushua-
iaexpedíció 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám. 14.15 Gaszt-
roangyal 15.15 A király kalózai. 16.10 Balatoni nyár 17.30 A korona her-
cege 18.40 Everwood. 19.30 Híradó 20.15 Magyarország- Izrael
labdarúgó-mérkőzés. 22.35 Munkaügyek. 23.35 Csernobil öröksége.

M2
8.05 Szervusz Szergej. 8.45 A kis Amadeus. 9.10 Kristályküldetés
9.35 Futótűz 10.20 Sarah Jane kalandjai 10.45 Rudi, malac a csa-
ládban 11.15 Ízes életek 12.00 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20
Színészmúzeum 14.25 Az én világom 14.40 MNASZ Motorsport ma-
gazin 15.05 Klipperek 15.35 MacGyver. 16.20 Futótűz. 17.05 Sarah
Jane kalandjai I 17.30 Rudi, malac a családban 18.00 Esti mese 18.30
A király klóza 19.30 Híradó 20.10 Telepódium 21.15 A korona her-
cege 22.25 A Pogány Madonna. 

DUNA
7.35 Századfordító magyarok. 8.35 Élő egyház 9.00 Töredékek 9.20
Életképek 10.00 Nagyboldogaszszony-napi búcsú Máriabesnyőről
11.00 Élő népzene 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Táncvarázs. 15.05 Talpalatnyi zöld 15.35 Gróf Széchenyi Ist-
vánné 15.50 A világ felfedezése. 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Élet-
képek 18.00 Híradó 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.40
Sophie szerint a világ. 20.10 Sobri, a betyár. 21.10 Hírek 21.20 Maxwell 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.35
EZO.TV 12.10 Kísértés két szólamban. 14.25 Marina. 15.25 Doktor House
16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.05 Hal a tortán 21.05 A rend őrzője. 22.55 Aktív 23.25 Tények Este

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop
12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.30 Az ifjú időlovagok
16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.15 Fókusz 20.05
Dallas: Jockey visszatér 22.00 A Loch Ness-i szörny visszatér.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan uta-
zás 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas.
19.05 NCIS 20.05 A keresztapus. 22.05 A hűtlenség ára. 

13.45 Hóvihar. 15.25 Tragikus baleset. 17.05 A három testőr vissza-
tér. 19.00 Csonthülye 2. 21.00 Óceánok úrnői.  23.35 Blueberry. 

VIASAT
7.50 Gyilkos sorok. 8.45 Zsírégetők  9.40 Doktor House. 10.30 Har-
lequin: A boszszú receptje. 12.15 A nagy házalakítás. 13.10 Miami
Vice. 14.05 Harmadik műszak 15.00 Monk 15.55 CSI: A helyszínelők
16.50 A főnök  18.35 Egy kapcsolat szabályai. 19.35 Jóbarátok
20.30 Doktor House  21.20 Viktor, Viktória 23.45 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.20 Híradó, sport 8.05 A három medvebocs. 8.30 Szafari a konyha
mögött. 9.00 A rejtelmes sziget 9.30 Szerencsekereskedők. 10.05 A
hegyi doktor 10.50 Az olasz konyha 11.30 Viharos szerelem 12.20
Ilyenek voltunk 13.35 Vad angyal. 14.20 Heléne szemei  15.10 A hegyi
doktor. 16.00 Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem. 17.05 Szakács-
párbaj 17.30 Légizsaruk. 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó, sport
20.10 Caterina és a lányok. 21.40 Halhatatlanok. 22.55 Éjszakai hírek 

STV :2
8.35 Lakáskultúra 9.00 Matyi, a lovacska kalandjai. 9.20 Mónika és a
kutya 10.10 Labirintus 11.00 A hét csodám 11.30 Élő körkép 11.50 Kul-
turális körkép 11.55 Hanka Hulejová 12.30 Idősebbek magazinja 13.00
Michal Dočolomanský és vendégei 13.55 Medicína 15.00 Natascha Kam-
pusch története 16.05 Magyar magazin 16.40 Fellázadt város. 17.40
Emlékek helyett 18.00 Dizájn 18.30 Esti mese 18.45 Gombamagazin
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Albert Marenčin 20.55
Eva Ricotti festőművész portréja 21.25 Szeretők. 22.55 ČT-híradó

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15 Cobra 11 11.05
90210: Új nemzedék 11.55 Strand 13.00 Ki ez a lány? 13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi –
meg egy kicsi. 16.05 NCIS. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Strand 33 21.30 Amerikai
Hófehérke. 23.40 Éjszakai híradó

JOJ
6.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.45 A nagy házalakítás. 10.45
Szélsőséges esetek. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont. 14.00 CSI: Las Vegas-
i helyszínelők 15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők 17.00 Hír-
adó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek. 21.30 Dr. Csont.

KEdd, augusztus 1� SZERdA, augusztus 1�

TVműsorTVműsor augusztus 13 - augusztus 19Programajánló

Cassy beköltözik a 200 éves Szürke
Házba és csodás otthont varázsol ma-
gának. A varázslatokkal teli történetben
megjelenik a gonosz is, aki csalással pró-
bálja elvenni a Szürke Házat jogos örö-
kösétől.

Parányi varázslat • 12.40 • tV2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

HÉTfő, augusztus 1�

koS
Hidd el, hogy az, ami van, tényleg
veled történik. Miért ne válhatnának
valóra kivételesen a TE álmaid?

bikA
Sokszor nem megy egyedül, most
viszont éppen arra van szükséged,
hogy magányoskodj egy kicsit. Néha
mindenkinek kell egy kis egyedüllét.

ikREk
Minden nehéz helyzetből van kiút,
csak meg kell találnod. Most is ott
van az orrod előtt - vedd észre!

Rák
Valaki nagyon megbánthat téged a
héten. Próbálj túllépni a sérelmen -
nincs értelme emésztened magad
rajta.

oRoSzLáN
Kicsit vissza kéne venni a tempóból.
Jó dolog a pörgés, na de nem eny-
nyire!

Szűz
Végre azt teheted, amihez kedved
van, minden körülmény adott ahhoz,
hogy egy számodra fontos dologba
fogj.

MéRLEg
Jól érzik magukat az emberek a tár-
saságodban, és új hódolókat is sze-
rezhetsz, a párod viszont nem örül
ennek túlzottan.

SkoRPió
A munkahelyi ügyek a fejedre nőhet-
nek, de a te felelősséged, hogy ha-
gyod-e, hogy megviseljenek.

NyiLAS
Felbukkanhat valaki a múltadból, aki ta-
lán még mindig felkavarja az érzései-
det. Hagyd magad belemerülni, a csa-
ládi életed ez nem fogja befolyásolni.

bAk
A héten mágikus tapasztalatokban
lehet részed. Talán nyitottabb vagy
az új élményekre, mint általában.

VízöNtő
Valaki a kegyeidre pályázik, vedd
észre, és adj neki legalább egy
esélyt, ha egyedülálló vagy.

HALAk
Ne ragaszkodj a múlt sérelmeihez,
és ne próbálj utólag megoldani hely-
zeteket, inkább tekints előre, mert ott
várnak a pozitív dolgok.

ÉSzAK-KOMÁROM:
zichy-palota:
Szept. 12-ig „Az idő fogságá-
ban”  -  régi órák kiállítása Miron
Mihalič magángyűjteményéből.
(Ke-Szo 9.00 – 17.00 ó).
Duna Menti Múzeum főépü-
lete:
A Merkur építőjátékot és an-
nak történetét bemutató játé-
kos kiállítás, Jiří Mládek cseh
nyugdíjas esztergályos gaz-
dag gyűjteményéből, augusz-
tus 31-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és
Könyvtár épülete: Népi
mesterségeink szépségei.
Hagyomány és jelen. Vesz-
szőből, szalmából és kukori-
cacsuhéból készített tárgyak. 

DÉL-KOMÁROM:
Monostori Erőd: augusztus
14., 16.00 Tükröződés –
összművészeti performansz
a MonoStory Erődszínház
Társulat előadásában.
Fedeles Lovarda: augusztus
18-19. 19.00 Honfoglalás.
Jegyárak: A-szektor 8000 Ft,
B-szektor 6 000 Ft.
Klapka györgy Múzeum fő-
épülete: Új időszaki kiállítás
a brigetiói iparosokat - bronz-
műveseket, üvegműveseket,
kőfaragókat stb. - mutatja be,
az ásatási leletek tükrében.
Igmándi erőd: II. Íjász és
Jurta találkozó. Program 10.00
órától: ostoros bemutató, ijász-
bemutató, baranta bemutató.
A belépés ingyenes.

gÚTA:
Augusztus 19.
17.00 Szent István-napi meg-
emlékezés és koszorúzás –
Gut Band fúvósszenekar és
Duna ÁG kórus közreműkö-
dése – Szent Rozália park.
18.00 Ünnepi műsor „Európa
közepén” – Kis-Duna Menti
Rockszínház vendégei és a
Han zenekar – VMK színház-
terme.

SzILAS:
Augusztus 25., I Szil Feszt
A szilasi ökormányzat rende-

zésében reggel 9.00 órától a
tónál a gyerekeknek hor-
gászverseny, felnőtteknek pe-
dig halászléfőző verseny (vár-
juk csapatok jelentkezését).
A nap folyamán kézműves
foglalkozás és trambulin.  Az
I. Szilasi Rock Feszt. Fellé-
pők: ParanoiD (felvidék),
Psycho Angels (Tata HUN),
Rainy Mood (Nyárasd), Ak-
ceptor (Nemesócsa), Fire
Guns (Lakszakállas). Belépő:
2 € Kezdés: 17.00 Helyszín:
Szilas, kultúrház udvara. 

NAgyMEgyER:
XXI. Nagymegyeri Szent
István Kulturális Napok

Augusztus 17.
16.00 Hazahív a harangszó
– történelmi emlékkiállítás -
VMK kiállítóterme.
18.00 Ökumenikus istentisz-
telet - Szent Miklós római kat.
templom.
Termálfürdő sétánya:
17.00 A XXI. Szent István Na-
pok, a  Megyerock 2011 zenei
fesztivál és a Vino Villa Me-
gere  bornapok megnyitója 
17.00 Borászatok bemutatko-
zása – borkóstoló a sétányon 
17.30 Koráb koncert, 19.00
Big Man Band – jazz-rock
koncert  21.00 Dinamit kon-
certje
Augusztus 18., 
Szent István utca, zárda
udvara:
8.00 VI. Nagymegyeri Szent
István király Teljesítménytúra
– indulás a sportpályáról 
8.00 Nagymegyeri Bogrács-
fesztivál főzőverseny
15.00 Gulyásfőző verseny ki-
értékelése, díjkiosztás 
18.00 Ökumenikus istentisz-
telet - Szent Miklós római kat.
templom.
19.00 Koszorúzás a Szent
István szobornál.
Sportcsarnok:
11.45 III. Cseh -Szlovák vete-
rán súlyemelő verseny
Sétány:
16.00 Vino Villa Megere – bo-

rászok bemutatkozása
16.00 Balatonfüredi Fúvósze-
nekar szabadtéri hangverse-
nye
17.00 Csiribiri gyermek nép-
tánccsoport fellépése
17.30 City Dance Club mo-
derntánccsoport műsora 
17.50 Barátok harmonikaze-
nekar
18.00 King Size zenekar
19.00 Undermind 21.00
Magna Cum Laude zenekar
Augusztus 19.
Termálfürdő sétánya: 
8.00 Kirakodóvásár a termál-
fürdő sétányán 
10.00 Ünnepi szabadtéri
szentmise - Szent Miklós ró-
mai katolikus plébániatemp-
lom  
10.00 Vino Villa Megere – bo-
rászatok bemutatkozása –
borkóstoló a sétányon 
18.00 Vox Megere zenekar
19.00 Csak Van 20.30 Gold-
dies Latin Hot Jazz zenekar.

LAKSzAKÁLLAS
III. „Lakikatlan“ 

gulyásfőzőverseny
Szeptember 1. szombat 

Helyszín: a helyi szabadtéri
színpad udvara

A jó szórakozás érdekében a
csapatok vicces vetélkedőknek
is a részesei lesznek, melyet a
legvidámabb csapat közön-
ségdíjával fognak honorálni. A
szervezők részéről biztosíta-
nak: tüzifát, sátrat, sörpadokat,
asztalt, 10 darab műanyag tá-
nyért és kanalat, szakmai zsű-
rit, oklevelet és értékes díjakat.
A versenyben résztvevők felté-
telei a következők:
A versenybe 4 tagú csopor-
tokat várnak (lehetnek többen
is, de az étellel kizárólag 4
személy foglalkozhat). A
résztvevő csoportok legké-
sőbb augusztus 21-ig jelent-
kezhetnek a községi hivatal-
ban, a csoport nevével és 
10 € előleggel, melyet termé-
szetesen a verseny napján
visszakapnak.

Az élet fája
Öccse korai halálának évfordu-

lóján Jack O'Brien, a modern világ
rohanásába belefásult építész
visszagondol sorsfordító gyer-
mekkorára, a texasi kisvárosban
töltött évekre, Az emlékek felidézése közben talán nem csu-
pán a saját, de az egész emberiség helyét is megtalálja az
univerzumban.

Észak-Komárom, Amfi augusztus 15-17., 21.00
Észak-Komárom, Hupikék törpikék
Amfi augusztus 19-21., 21.00
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ, Ógyalla:

Őrült, dilis, szerelem, augusztus 16-17, 19.30.

Moziajánló

Nyertesek
A III. Tumultus Fest-re páros belépőt nyertek: 

Ollé Zsuzsanna (Gúta), Šeben Zoltán (Komárom), Jezsó
Anett (Komárom), Takács István (Nagymegyer), Kiss
Krisztina (Lakszakállas). 

Gratulálunk. A jegyeket átvehetik 
a szerkesztőségünkben: Ul. Františkánov 22, Komárno.

1986. április 26 bevonult a világ-
történelembe, mint az emberi-
ség legnagyobb atomkatasztró-
fájának a napja. A film bemutatja
az atomerőmű körüli Zónát.
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M1
7.05 Másfél millió lépés Magyarországon – 32 év múlva, 14. 8.00 Hír-
adó, sporthírek 8.25 KorTárs 9.00 Balatoni nyár 11.15 Az Ushuaiaex-
pedíció 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok-Duna-Adria
13.30 Budapest természeti értékei. A Rákos-patak mentén 13.55 Az
én Afrikám.  14.15 Banán, pumpa, kurbli. A L'art pour l' art Társulat
műsora 15.10 A király kalóza  16.10 Balatoni nyár 17.20 A korona her-
cege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó  20.15 FÁBRY 21.35 Munka-
ügyek – IrReality Show 22.35 Négy szellem 23.30 Vérvörös nyár.

M2
7.55 Szervusz Szergej  8.30 Kölyökidő 9.50 Futótűz 10.35 Sarah Jane
kalandjai  11.00 Rudi, malac a családban 11.30 Legendás konyhák
12.25 Magyar retro 13.20 Telepódium: Most mi jövünk! 14.25 Arbo-
rétumok, gyűjteményes kertek 14.35 Magyar Tudományos Afrika
Expedíció 15.05 Klipperek 15.30 MacGyver 16.20 Futótűz 17.05 Sarah
Jane kalandjai17.30 Rajzfilmek 18.30 A király kalóza 19.30 Híradó
20.10 Hogy volt!?... Agárdy Gábor21.25 Kérők. Tévéjáték 22.45 A ko-
rona hercege 23.55 Csernobil öröksége

DUNA
7.35 Darabokra szaggattatol, 8/4. 8.35 Határtalanul magyar 9.00
Magyar elsők 9.20 Életképek, 29. (ism.) 10.00 Család-barát 11.00 Pan-
non expressz 11.30 Térkép – válogatás 12.00 Híradó 12.10 tÉRZET
12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! KiMitTudok 15.15 Arcélek
15.45 A világ felfedezése 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek,
30. 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. Heren-
csény 19.35 Sophie szerint a világ  20.05 A falu jegyzője, 4. 21.15
Hírek, sport 21.30 Sztracsatella 23.10 MüpArt - „Ágnes nagykoncert“

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop 10.50
EZO.TV 12.25 Rex felügyelő 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25
Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05
Hal a tortán 21.05 Kivonat 22.55 Aktív  23.25 Tények Este

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 196. 9.25 Győzike
10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai  14.10 Dal-
las: Jockey visszatér  16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Te-
resa, 123. 18.30 RTL híradó s 19.15 Fókusz 20.05 Dennis, a komisz
22.00 Jéghideg otthon Am.–ang. thriller

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Doktor Addison, 4. 13.50 Váratlan uta-
zás, 29. 14.55 A farm, ahol élünk.  17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dal-
las. 19.05 Columbo.  21.05 A keresztapus. 23.05 Kémvadászok 

15.45 Egy gyorskorcsolyázó naplója.  17.30 A három testőr visszatér.
19.15 Végzetes jóslat. 21.00 A káosz birodalma.  23.55 Terrorcsapda. 

VIASAT
7.55 Gyilkos sorok 8.50 Monk 9.40 Doktor House 10.35 Óriási nyo-
mozó: Bumeráng 12.15 A nagy házalakítás  13.10 Harmadik műszak
15.00 Monk  15.55 CSI: A helyszínelők 16.50 A főnök 18.35 Egy kap-
csolat szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 CSI. New
York-i helyszínelők  22.05 Nikita23.00 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.05 A három medvebocs, 9. 8.30 Szafari a konyha mögött.  9.00 A rej-
telmes sziget 9.30 Szerencsekereskedők 10.00 Az olasz konyha 10.40
A hegyi doktor 11.30 Viharos szerelem 12.20 Ilyenek voltunk 13.40 Vad
angyal14.20 Heléne szemei 15.10 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sporthí-
rek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk 18.20
Az olasz konyha 19.00 Híradó 20.10 Hűtlenség szlovák módra. 21.20
Slávia Kávézó 22.05 Doktor House22.50 Éjszakai hírek

STV :2
8.35 Dizájn 9.00 Matyi, a lovacska kalandja 9.25 A városunkban lakik
Gulliver Tévéfilm 10.35 Labirintus 11.25 A hét csodám 11.55 Élő kör-
kép 12.30 Nyugdíjasok magazinja 12.55 Michal Dočolomanský és ven-
dégei 13.45 Századokon át Pavel Dvořákkal 14.50 Gyógyászat 15.45
Integrálj! 16.10 Kvartett 16.40 Keserű örömök Tévéjáték 17.40 Em-
lékek helyett 18.00 Édenkertek  18.30 Mese 18.45 Sütés-főzés 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Felszabadítók 20.50 Városról vá-
rosra Késmárk 21.20 Czinka Panna  23.25 Jaro Filip és vendégei.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi – meg egy kicsi  9.00 Cobra 11 9.55
Amerikai Hófehérke 11.55 Strand 3313.00 Ki ez a lány? 13.45 Hírek
13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok15.35 Két pasi – meg
egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Strand 33 21.30
Kirendeltség.  23.15 Éjszakai híradó 23.40 Az életről Cseh vígjáték

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.55 A nagy házalakítás 10.55 Szélsőséges esetek.
Fekete szemek 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i
helyszínelők 15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők VII., 5. 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Szélsőséges esetek. Harckocsi 21.30 Dr.
Csont IV. Am. sor., 10-11. 23.30 Webmaster. Szórakoztató műsor

M1
6.25 Szellem a palackból… 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pe-
catúra 10.00 Angi jelenti 10.30 Aranyfeszt 2012 11.00 KorTárs 11.30
Bor-Ász 12.01 Hírek 12.05 HungarIQ 12.35 Kincsünk a víz – Bükfürdő
50 éves 12.55 A Szent Mihály-kápolna 13.10 Kerékpártúra 13.45 Ha-
ladás Sopron Bank–DTVK OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés 16.10
Éden a Csúnyaföldön. Ism.terj. fi lm 16.45 A király kalóza, 6/6. 17.40
Doc Martin 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás 20.15 Retró kabaré  21.10 Sherlock

M2
6.50 Rajzfilmsorozatok 11.00 Akiről nem készült portréfi lm. Sala-
mon Béla írásai alapján 12.50 Egy történet egy zene 13.20 Szép ott-
honok 13.45 Magyarország története 14.10 Magyar népmesék 14.50
Kincskereső kisködmön16.20 Csodatopán 17.35 Öveges 33 17.45 Mi
micsoda18.10 Mese 18.35 A király kalóza 19.30 Híradó 20.10 Rocca
parancsnok21.00 7 kérdés a szerelemről és 3 alkérdés.  22.05 Hala-
dás Sopron Bank–DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 23.50 Sherlock

DUNA
7.50 Hungária Kávéház Nők apróban 8.20 Hungária Kávéház Az ötlet
8.45 Duna anzix 9.05 Daktari 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében
11.00 Élő világegyház 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Nóta-
csokor 12.30 Száműzött magyar irodalom 13.00 Vannak vidékek
13.30 Heuréka! Megtaláltam! 14.00 Sírjaik hol domborulnak 14.25 Tal-
palatnyi zöld 14.55 Pannon expressz 15.25 Táncvarázs 16.20 Éretle-
nek a tengerparton 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! Szemes
Mari születésnapjára 19.30 Hegyen-völgyön lakodalom. Táncmű
21.35 Táncbéli tánc-szók 22.00 Kultikon 23.00 Három szín. Kék

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.20 EZO.TV 10.50 Babavilág 11.20
9 hónap 11.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai,  12.50 Duval és
Moretti 13.50 Sheena. a dzsungel királynője, 17. 14.50 Bűbájos bo-
szorkák 15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas-kabaré 17.55 Activity
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Felvéve 21.25 Sulihuligánok
23.10 Luxusdoki, 12.

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi. 10.30 ASZTRO Show 11.25 Tör-
zsutas 12.00 Autómánia 12.35 Jópofa kofa 13.10 Míg a halál el nem
választ 14.10 Édes drága titkaink  15.20 Chuck I., 16.20 Galaxis útika-
lauz stopposoknak 18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Mrs.
Doubtfire  22.00 Törvényre törve 

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ  13.35 Columbo 15.25 Álomhotel – Dél-Af-
rika.  17.05 Rex felügyelő 18.05 A kincses sziget gyermekei 2.  20.05
Tremors 4.  22.05 Elit harcosok. 

14.15 Őrjítő szerelem. Am. vígjáték 15.55 Zűrös majom. Am. vígjáték
17.40 A csábítás elmélete. Am. vígjáték 19.30 Titanic 23.00 Ez a fiúk
sorsa. Am. film

VIASAT
7.25 Zsírégetők IX., 24. 8.15 Gordon Ramsay 9.10 Óriási nyomozó: A
díva.  10.50 A nagy csapat 3 12.45 A salemi boszorkányper 14.30
Hook. Am. kalandfi lm 17.10 Ace Ventura 2. 19.00 Meseautó  21.00
Robin Hood, a tolvajok fejedelme  23.45 A szerelem bősége. Am. fi
lmdráma

STV :1
8.15 Fidlibum 8.45 Nyomozzunk együtt! 9.30 Nyár Katával  9.55 Vég-
telen, nincs kiszállás 11.15 Bud Bindi Tévégroteszk 11.55 Vörös bor
13.10 Irány a kert! 13.40 Stílusmagazin 14.35 Emil és a detektívek.
Kalandfi lm gyerekeknek 16.25 Kolumbusz Kristóf  18.00 Mosolyogni!
Maros Kramár műsora 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
19.40 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan
találkozások 21.10 Eltitkolt kötelék Am. fi lmdráma 22.35 Sporthírek

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 8.55 Bolygónk  9.45 Ha az ünnepelt sír
Tévéjáték 11.05 Tempó 11.20 Utak 11.50 Film a filmről Nicky családja
12.05 Tizenkettő után öt perccel. Vitaműsor 13.10 Ľudmilka. Tévéjá-
ték 14.35 Tajvani barangoló 14.55 Mozdulj! Vízi sportok 15.25 A szlo-
vák labdarúgás története 16.20 Nemzetközi társastáncverseny –
Kassa 2012 17.45 Farmergazdaságok 18.00 Úton II. 18.30 Esti mese
18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.50 Az állatok gondol-
kodása 20.45 Őrangyalok 21.15 Lidércfény. 23.00 Promülle

MARKÍZA
7.15 Tom és Jerry  8.15 Nyílt ajtók napja 2012 8.30 Jóbarátok  8.55
Két pasi – meg egy kicsi  9.20 Nyílt ajtók napja 2012 9.35 Európai va-
káció Am. vígjáték 12.15 Kém a szomszédban 13.55 Nyílt ajtók napja
2012 14.10 Hamupipőke-történet. 16.05 Hírek 16.10 Enyém, tiéd,
miénk 17.55 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Strand 33 22.00 Né-
gyesben keresztül- kasul Szlovákián 22.50 Apocalypto

JOJ
7.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.30 Visszatérés a kis jetihez
11.30 Dr. Csont 12.30 Házikó a prérin  18.10 Kutyil Kft. Tévésorozat
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-je-
lentés 20.20 Avalon gimi 22.30 Underworld: Evolúció.

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.35 Megkeresni az embert 10.05 Zsinagógák 10.15
A sokszínű vallás 10.30 Református magazin 10.55 Unitárius maga-
zin 11.20 Baptista ifjúsági műsor 11.30 Szélrózsa 12.01 Hírek 12.05
Hunyadi Járat 2012 12.40 A harapós férj  14.05 Út Londonba... 14.35
Zűrös kamaszok  16.20 Újpest FC–Ferencvárosi TC OTP Bank Liga
labdarúgómérkőzés 18.50 TeleSport – Sport7 19.30 Híradó, sport-
hírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Egyszer volt, hol nem volt.  21.00
Nagy Sándor, a hódító.  23.55 Szűzlányok ajándéka. Am. fi lm

M2
7.50 Kincskereső kisködmön, 6/1. 8.10 Csodatopán, 1–2. 10.40 Két
csirkefogó... meg egy fél, 8/6. 11.30 Öveges 11.40 Kincsünk a víz
12.01 Engedjétek hozzám 12.10 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni
az embert 13.05 Zsinagógák 13.15 A sokszínű vallás 13.30 Reformá-
tus magazin 13.55 Unitárius magazin 14.20 Baptista műsor 14.30
Szélrózsa 15.05 Déry Tibor-portré 16.10 A múzsa csókja Böne (Déry
Tiborné) 16.35 Billy Idol – Az „In Super Overdrive“ turné. Ang. kon-
certfilm 18.15 Esti mese 18.40 4 összeesküvő és 1 temetés II., 8/1.
19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Doc Martin  20.55 Zűrös kamaszok
22.35 Újpest FC–Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkőzés

DUNA
8.00 7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 9.05 ...És még egymillió lépés,
18/6. 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Nagyboldogasz-
szony- napi búcsú Máriabesnyőről (ism.) 12.00 Híradó 12.20 Nyelv-
őrző 12.50 Akadálytalanul 13.15 Csellengők 13.45 Határtalanul
magyar 14.15 Szerelmes földrajz 14.45 Hazajáró. Görgényfennsík II.
– Uz Bence nyomában 15.15 Hungária Kávéház. A berlini lány. Ma-
gyar tévéfi lmsor. 15.45 Hungária Kávéház Vakbélgyulladás. Magyar
tévéfi lmsor. 16.15 Fel a fejjel  18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Önök kérték 19.35 Howards End – Szellem a házban Ang. fi lm 21.50
Dunasport 22.10 12 majom. Am. fi lm

6.45 TV2-matiné. 10.15 Nagy vagy, Balaton! 10.45 EgészségMánia
(ism.) 11.15 EZO.TV 11.45 Kalandjárat 12.15 Borkultusz  12.45 Stahl
konyhája 13.15 Több mint TestŐr 13.45 A kiválasztott – Az amerikai
látnok II. Am. sorozat, 32. 14.45 Monk – Flúgos nyomozó IV., 61. 15.45
Bűbájos boszorkák 16.45 Felvéve.18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
Oviapu  21.55 Az Amazonas kincse. Am. akcióvígjáték

7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.45 Teleshop11.40 Törzsutas
12.25 Barátok közt 15.25 Tru Calling – Az őrangyal 16.35 Scooby
Doo 2. 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11  20.00 A gyűrűk ura: A ki-
rály visszatér

STORY TV
7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock holmes.  10.30 Dallas.  15.25 Álom-
hajó – Bora Bora.  17.20 Rex felügyelő. 18.15 Columbo. Am. krimifi lm
20.10 Lúzert vegyenek!  22.05 12 majom.  

15.15 Bújj, bújj, ördög! Am. vígjáték 16.50 Nincs kettő négy nélkül.
Ol. akcióvígjáték 18.55 Palimadár.  21.00 Váltságdíj. Am. akcióthriller
23.15 Az ügyfél. Am. thriller 1.25 Tökéletlen idők

VIASAT
7.20 Véznák kontra dagik 8.20 Álomgyári feleség  9.10 A szerelem
nyilasa 10.00 Szex és New York light 11.05 A nagy házalakítás  12.50
A salemi boszorkányper.  14.35 Robin Hood, a tolvajok fejedelme.
17.15 Meseautó  19.10 Hippolyt 21.00 Az utolsó mohikán  23.05 A
bosszú bosszúja

STV :1
7.10 Rajzfi lmek gyerekeknek 8.45 Nyomozzunk együtt! 9.30 Nyár
Katával  9.55 Ushuaia-expedíció  10.50 Szlovákia képekben 11.15 A
világ képekben 11.40 Bányászsors  13.35 Agatha Christie: A Sitta-
ford-rejtély 15.15 Filmmúzeum: Óva ints!  16.45 Postaláda  17.45
Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Drezda – A pokol
napjai.  23.10 Sporthírek 23.20 Lefújva. A hétvége mérkőzései 23.45
Agatha Christie: A Sittaford-rejtély 

STV :2
8.35 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.35 Az állatok gondolkodása,
5/4. 10.30 Drienov10.40 Arcélek 12.15 Aranyfonal 13.30 Egyházi ma-
gazin 14.00 Evangélikus lelkész szentelés Nagymihályban, élő 16.00
Família16.40 Őrangyalok 17.10 Parazita. Tévéjáték 18.30 Esti mese
18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.50 A jelen idő Cseh
dok.fi lm 20.55 Apáink öröksége 21.25 Éjszaka az archívumban 22.25
Éjszaka az archívumban  23.15 Retrohíradó

MARKÍZA
7.50 A bátyám minden pénzt megér 9.25 Pretty Little Liars  11.10
Enyém, tiéd, miénk. 12.45 Greystoke – Tarzan, a majmok ura  15.10
Marabunta – Gyilkos hangyák Am. thriller 16.55 Hírek 17.00 Jack Hun-
ter: A menny csillaga  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Drágán add a rétedet. 22.10 A fáraó bosszúja 

JOJ
6.40 Halálbiztos 2.  8.15 Kipurcant a bébicsősz,  10.30 Szellemekkel
suttogó11.30 Castle  12.20 Kék füst 14.25 Csalóka emlékek 16.25
Avalon Gimi Am. film  18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30
Híradó, sport 20.20 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
23.10 28 héttel később 
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Bébel a Seychelle-szigetekre készül
gyönyörű barátnőjével, ám a lány
az utazás előtt kiteszi a szűrét. Cla-
udine-t ikertestvére túrja ki az álom-
utazásból, és így nem csoda, hogy
egymásra találnak.

M1
7.05 Európa egészsége – Próbált újra: a számítógépes függőség
8.25 Kenderbe szőtt újjászületés 9.00 Balatoni nyár 11.05 Az Ushu-
aiaexpedíció  12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Bu-
dapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám Makgadikgadi,
Okawango 14.15 FÁBRY 15.35 A király kalóza 16.25 Balatoni nyár
17.20 A korona hercege  18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.15
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10 Borvacsora
22.05 Munkaügyek – IrReality Show 23.10 Billy Idol  Koncertfilm

M2
7.05 A megsebzett bolygó 7.30 Zseb TV 8.05 Szervusz Szergej, 5.
8.30 Kölyökidő 9.00 Rajzfilmek 9.50 Futótűz 10.35 Sarah Jane ka-
landjai 11.00 Rudi, malac a családban 11.30 Hal a vízben 12.01 Hírek
12.25 Rockpódium. A Griff együttes 13.00 Hogy volt!?... Agárdy
Gábor  14.15 Kérők. Tévéjáték 15.35 MacGyver  16.25 Futótűz.  17.10
Sarah Jane kalandjai IV.,  17.35 Rajzfilmek 18.35 A király kalóza,  19.30
Híradó este 20.10 Bongó 36. Horváth Jenő emlékest 21.40 A korona
hercege Dél-koreai sor., 20. 22.45 MNASZ Motorsport- magazin 23.15
Adjátok vissza a gyermekeimet Ol. tévéfilm

DUNA
7.35 A Habsburgok és Magyarország 8.35 Sírjaik hol domborulnak
9.20 Életképek, 30. 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők (ism.) 11.30
Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Székely kapu 14.40
Magyar történelmi arcképcsarnok Szent-Györgyi Albert 15.00 Nyir-
egyháza Spartacus– Ferencváros TC Ness Hungary NBII. labdarúgó-
mérkőzés 16.50 Hagyaték Fehérfólia – A teljesség meséje 17.20
Életképek18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők.
Öskü 19.35 Sophie szerint a világ. Kína 20.05 Ménes élet 20.55 Hírek,
sport 21.10 A névtelen vár 22.15 Mága-show, 1.

9.45 TeleShop 10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan ember II., 35–36.
14.25 Marina, 131. 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Til-
tott szerelem Kolumbiai sor., 119. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05
Hal a tortán 21.05 Éberség Am. thriller 22.50 Aktív  23.20 Tények
Este 23.55 EZO.TV

7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai, 197. 9.25 Győzike
10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.10 Den-
nis, a komisz Am. vígjáték 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL hír-
adó 19.15 Fókusz 20.05 Sziklaöklű szerzetes 21.05 CSI: Miami
helyszínelők  22.05 Gyilkos elmék  23.15 Odaát 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ  12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
NCIS 20.05 Született feleségek 22.05 Doktor Addison 23.05 NCIS

15.25 Országúti bunyós. Am. akciófilm 17.00 Szfinx19.15 A szökés –
Eddie Macon futása. 21.00 Rés a pajzson. 23.00 A harc mestere. 

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.30 Monk 9.15 Doktor House 10.10 Égiposta. Am.
vígjáték 12.15 A nagy házalakítás13.10 Harmadik műszak 15.00 Monk
– Flúgos nyomozó I15.55 CSI: A helyszínelők  16.50 A főnök 18.35
Egy kapcsolat szabályai  19.35 Jóbarátok20.30 Doktor House 21.20
Rejtélyes alkony 23.00 CSI: A helyszínelők 23.55 Viktor, Viktória 

STV :1
7.55 A három medvebocs, 10. 8.20 Szafari a konyha mögött, 9. 8.50
A rejtelmes sziget 9.20 Szerencsekereskedők. Tévésor., 45. 9.55 Az
olasz konyha 10.30 A hegyi doktor 11.25 Viharos szerelem 12.15 Ilye-
nek voltunk 13.25 Vad angyal, 232. 14.15 Heléne szemei 15.05 A
hegyi doktor 16.00 Hírek, sporthírek 16.15 Viharos szerelem 17.05
Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk 18.20 Az olasz konyha 19.00 Híradó,
sporthírek 19.40 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.05 Poplegendák Ma-
rika Gombitová 22.15 Hírek 22.28 Sporthíradó 22.30 Tetthely.

STV :2
8.35 Édenkertek II.  9.00 Matyi, a lovacska kalandja 9.25 Irka-fi rka. Té-
véfilm 10.30 Labirintus 11.20 A hét csodám 11.50 Élő körkép 12.30
Integrálj! 13.00 Kvartett 13.30 Térjetek vissza apáitokhoz Tévéjáték
14.35 Gyógyászat 15.40 Felszabadítók 16.30 Párharc. Tévéjáték
17.40 Emlékek helyett 17.55 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája Drienov 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Bolygónk II. 20.55 Família 21.25
Zazie a metróban  22.55 Pozsonyi Dzsessznapok 2012

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Két pasi – meg egy kicsi 8.55 Jóbarátok 9.15
Cobra 11  10.10 Csalóból csali A 11.55 Strand 33  13.00 Ki ez a lány?
13.45 Hírek 13.50 Elit egység 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35
Két pasi – meg egy kicsi 16.05 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Kém a szomszédban 22.20 Könyörtelen csapás. 

JOJ
9.55 A nagy házalakítás 10.55 Szélsőséges esetek. Roma lakodalom
12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00
Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők  17.00 Híradó 17.30 Nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Napsütötte Toszkána.  23.00 A Barbár.
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Az ifjú és gazdag Clay Beresford (Hayden
Christensen) éber marad szívműtétje köz-
ben és tehetetlenül hallgatja az őt körül-
vevő orvosokat. Az elhangzó mondatok-
ból kiderül, hogy meg akarják gyilkolni.

Tizenhárom évi börtön
után visszatér a hegyvi-
déki városba Thomas
Croze (Georges Corra-
face), hogy bebizonyítsa,
ártatlanul ült. A vád az volt,
hogy megölte szerelmét, a
befolyásos üzletember ...

Vérvörös nyár • 18.30 • M1

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.

Szereplőket keres a Barátok közt
Bárki indulhat a Barátok közt szeptemberi szereplőválogatásán, aki elmúlt

tizenöt éves - felső korhatár vagy más megkötés nincs. A meghallgatásokra
a Média Center Camponában kerül sor: szeptember 8-án és 23-án a 15 és
18 év közöttiek, szeptember 9-én és 22-én pedig a 18 év felettiek érkezé-
sét várják, előzetes jelentkezés nem szükséges. Az RTL Klub napi sorozata
egyelőre nem konkrét szerepekre keres színészeket, csupán adatbázisát
szeretné feltölteni friss arcokkal. A stáb minden szeptemberben szervez ha-
sonló castingot, csupán az életkori követelmény szokott változni: tavalyelőtt
például csak 18 év fölött lehetett jelentkezni, 2008-ban pedig kizárólag tinédzsereket kerestek.

Naptárlány lesz Penélope Cruzból 
Penélope Cruz lesz a Campari 2013-as naptárának főszereplője: a vi-

lághírű színésznőről Kristian Schuller német fotós készített érzéki fotókat
egy klasszikus párizsi palotában. 

Az 1974-ben született madridi filmcsillag egyebek mellett egy bordó es-
télyiben látható a felvételeken, de egy feszes piros ruhában is feltűnik ki-
bontott hajjal. Néhány képhez Audrey Hepburn stílusát idéző frizurát ké-
szítettek neki, de Hepburnre emlékeztet az is, ahogy a spanyol színésznő
pózol egyes felvételeken. A híres olasz italmárka naptárát ősszel mutatják
be Milánóban. A kalendáriumból kilencezer példányt nyomtatnak. A Cam-
pari naptárában az utóbbi években több színésznő is feltűnt, köztük volt Milla Jovovich, Jessica Alba
és Olga Kurilenko is.

Michael Jackson-műsorával
újra Budapestre jön
a Cirque du Soleil

A produkció Michael Jackson zenéjét és koreográfiáját
kombinálja a Cirque du Soleil kreativitásával, és betekintést
enged a három évvel ezelőtt elhunyt sztár életébe, zene
iránti szenvedélyébe, amely örökre átalakította a popkultúrát
- közölte a budapesti koncertet szervező Live Nation. A mos-
tani előadást íróként és rendezőként is jegyző Jamie King több Emmy-díj és MTV Video Music Award
nyertese, számos videoklip koreográfusa. Az elmúlt évtizedben Madonna kreatív direktora volt, és
olyan sztárok előadásait rendezte, mint Rihanna, Celine Dion, a Spice Girls vagy Britney Spears.
Együtt dolgozott Ricky Martinnal, Christina Aguilerával, Mariah Careyvel, Shakirával, George Micha-
ellel, Elton Johnnal, Diana Ross-szal és Jennifer Lopezzel is.

Schwarzenegger egyetemi
professzor lesz

Az egykori izomember és Terminátor, Arnold Schwarzenegger a po-
litikatudomány világában látja a jövőjét és a Dél-Kaliforniai Egyetemen
megalapította az ő nevét viselő állam- és globálpolitikai intézetet - kö-
zölték amerikai sajtóforrások.

Schwarzenegger, aki a politikában egészen Kalifornia állam kor-
mányzóságáig vitte, tanítani is fog az egyetemen és tagja lesz az inté-
zet tanácsadói testületének . A volt testépítő világbajnok, filmsztár és politikus 20 millió dollárt aján-
lott fel az intézet számára a magánvagyonából, valamint az általa szervezendő adománygyűjtések be-
vételeiből. Schwarzenegger csapata először szeptember 24-én mutatkozik majd be, egy olyan szim-
póziummal, amely a pártosságon túli világgal foglalkozik majd a politikai döntéshozatalban. Az NPR
közszolgálati rádió szerint Schwarzenegger professzor decemberben tarja meg első előadását.

Charlie és Phil együtt dolgozik
egy nagy élelmiszeripari cégnél.
Amikor az utcára kerülnek: ott-
honi vállalkozásba kezdenek,
óvodát nyitnak Oviapu néven.

oviapu • 20.05 • tV 2
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SPORT

Sidi Péter, a dél-komáromi világ-
és Európa-bajnok sportlövő, sajnos,
légpuskában nem jutott döntőbe an-
nak ellenére, hogy az esélyesek közé
tartozott. Az esélyesek közé pekingi
hatodik helye sorolta be, végül a
végső 13. helyet szerezte meg. A kis -
öbű szabadpuska 50 méteres fekvő
versenyében a végső 11. helyen vég-
zett, majd a szám 3x40 lövéses ösz-
szetett számában 1169 körrel, hato-
dik helyen fejezte be a versenyt. Bi-
zonyára Sidi Péter és a közvélemény
is többet várt a világ egyik legjobbjá-
tól, de értékeljük a dolgokat pozitív ol-
dalukról, hiszen hatodiknak lenni az
olimpián, nem kis teljesítmény.   

Ugyanez elmondható (lenne) ka-
jakosaink teljesítményéről is, de az ő
esetükben mégiscsak más körülmé-
nyek befolyásolták az eseményeket,
mint Sidi Péternél. Röviden talán le-
hetne úgy is mondani, hogy az Olim-
piai Játékokon való szereplés egy ki-
csit kopírozza az adott országban
uralkodó általános helyzetet is. Nem,
nem a versenyzőket akarjuk bántani,
ők annyit teljesítettek, amennyit ere-
jük engedett, kétség nem férhet
hozzá, hogy tudásuk legjobbját nyúj-
tották. Az ország sportéletének egé-
szét kell majd vizsgálniuk azoknak,
akik hivatottak lesznek az eredmé-
nyek kiértékelésére. Persze, már
magában az is kérdés, vajon ki hi-
vatott erre Szlovákiában? Azok a

„sportvezetők”, akik számszerűen is
felülmúlják a versenyzőket, és egyes
hírek szerint egészen jól érzik ma-
gukat Londonban? Vagy azok a po-
litikusok, akik ugyan eléggé szapo-
rán, bár egyértelműen elcsépelt frá-
zisként emlegetik az utánpótlás ne-
velésének szükségességét? Azok,
akik politikai hovatartozástól füg-
gően döntenek sportlétesítmények
építéséről és felújításáról? Persze,
egy szóval sem említve az önfelál-
dozó, néha már őrülteknek titulált
önkéntes, méltatlan körülmények
közt dolgozó edzőket, sportvezető-
ket. 

Egészen specifikus helyzetben
kelt útra a kajaknégyes. Az a kajak-
négyes, amelyet egyetlen közös ver-
seny nélkül dobtak be a mélyvízbe,
állítva, hogy mindenképpen az or-
szág legjobb kajakosai foglalnak
benne helyet. Nos, ezzel kapcsola-
tosan vannak ugyan kételyeink, de
nem a mi feladatunk szereplésük ér-
tékelése. A váltás körülményei
eléggé felkavarták nemcsak a laikus
közvéleményt, de a szakmait is
egyaránt, hiszen ahogy később ki-
derült, ismét a „farok csóválta a ku-
tyát”. Azt már soha nem tudjuk meg,
mi lett volna, ha a régi komáromi ka-
jaknégyes veszi fel a versenyt Lon-
donban. Azt viszont láttuk, hogy je-
lenlegi felállásban, még sokáig kell
várnunk egy nagyobb sikerre. Az

sem titok, hogy a szövetség több
tagjának már évek szúrta a szemét a
„komáromi kajaknégyes” kifejezés.
Igen, ez is hozzájárult a végső hato-
dik helyhez. Amíg nem kipróbált

sportemberek vezetik az ország
sportját, akiknek idegen minden-
nemű megkülönböztetés, és csak a
sport fejlődését tekintik fő feladatuk-
nak, addig ez így is marad.

Kajakosaink 
eredményei:

K2 – 1000m:

1. Dombi – Kökény (Magyarország)
2. Pimenta – Silva (Portugália)
3. Hollstein – Ihle (Németország)
…
8. gelle – Vlček (Szlovákia)

K4 – 1000 m:

1. Ausztrália
2. Magyarország
3. Csehország
…
6. Szlovákia 

(gelle, Jankovec, Vlček, Tarr)

Komáromiak az olimpián 
Immár több évtizede szép hagyomány, hogy komáromi sportolók nél-

kül nincsenek nyári olimpiai játékok. És nemcsak részt vesznek spor-
tolóink ezeken a játékokon, de teljesítményeikkel gyakorta ott is van-
nak a világ élvonalában, bár oda kijutni, már magában világszínvona-
lat jelent. Az idei, londoni XXX. Olimpiai Játékokon több versenyzőnk
is versenybe szállt az érmekért, és bár számukra most érem nem jutott,
így is büszkeség tölti el lelkünket. Az egyes eredmények és teljesít-
mények minden bizonnyal majd szakmai értékeléseknek lesznek alá-
vetve, mi komáromiak azonban legyünk büszkék arra, hogy a váro-
sunkat képviselő sportolók valamennyien sportágaik döntőjében küz-
döttek meg becsülettel nem csak saját, de városuk nevéért is. 
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V. LIGA

1. Tvrdošovce 2 2 0 0 13:1 6
2. Kalná n/Hr. 2 2 0 0 8:0 6
3. Nesvady 2 2 0 0 8:2 6
4. Kozárovce 2 1 1 0 7:3 4
5. Podhájska 2 1 0 1 6:4 3
6. Čaka 2 1 0 1 5:3 3
7. Hurbanovo 2 1 0 1 3:2 3
8. Marcelová 2 1 0 1 1:1 3
9. zlatná n/O. 2 1 0 1 4:6 3

10. Dolný Oháj 2 1 0 1 1:4 3
11. Bánov 2 1 0 1 3:6 3
12. Šahy 2 0 1 1 3:5 1
13. Komjatice 2 0 1 1 1:5 1
14. Bešeňov 2 0 1 1 2:7 1
15. Tlmače 2 0 0 2 3:8 0
16. Svätý Peter 2 0 0 2 3:14 0

RÉGIÓbAjNOKSÁG

Skalica – KFC 1:1 (0:0), Szórád
Az első félidőben két egyenrangú

ellenfél csatája zajlott, és bár az iram
csak közepes volt, helyzetek adód-
tak mindkét oldalon. A második fél-
idő elején vezetést szereztek a ha-
zaiak, egy szögletrúgást követően,
majd ismét gyengült az iram, a 60.
perctől viszont a KFC vette át az irá-
nyítást. Már a hosszabbításban ját-
szottak a csapatok, amikor Antuno-
vič hajszálpontos beadását Szórád
vágta a kapuba. Külön figyelmet ér-
demelt ezen a találkozón, a lila-fehér
szurkolótábor, amely végig lelkesen
buzdította csapatát. 

IV. LIGA

gúta – Párkány 4:0 (3:0), Magyar
Zs. 3, Kürti R.

Vásári hangulat, szinte ideális fo-
ciidő, sok néző, remek gútai teljesít-
mény. Így lehetne röviden össze-
gezni a találkozót, de azért történt
még egy és más a mérkőzés folya-
mán. Nagyon fontos tényező, hogy a
hazaiakat nem rázta meg különö-
sebben a múlt heti nagymegyeri
mérkőzés végjátéka, és teljes erővel
nekimentek ellenfelüknek. Első gól-
juk a 16. percben esett, de alig húsz
perc múlva már 3:0 világított az ered-
ményjelzőn. Továbbra is azonban
szorgosan támadták az ellenfél ka-
puját, a hazai szurkolók legnagyobb
örömére, és több gólhelyzetet is ki-
dolgoztak. A bajnokság egyik esé-
lyesének kikiáltott vendégek erejé-
ből mindössze egy igazi helyzetre
futotta, amikor 3:0 állásnál, a kapufa
állította meg szépítési kísérletüket. 

Nagysurány – ímely 5:1 (2:1),
Kovács

A találkozó 20. percétől a hazaiak
igencsak bekeményítettek, ami kissé

ijesztően hatott a vendégekre. A má-
sodik félidőre elszántan mentek ki
az ímelyiek, érezve, hogy van ke-
resni valójuk ezen a találkozón. A
mérkőzés 70. percéig fölényben is
játszottak, de a harmadik hazai talá-
lat teljesen kedvüket szegte, és
szinte felemelt kezekkel játszották
végig a találkozót. 

ČFK – Nagymegyer 2:3 (2:1),
Csápai (11 m), Rózsa, Pisár

Remekül kezdett a megfiatalított
hazai csapat, és néhány percig
szinte csak a vendégek kapuja előtt
pattogott a labda. Sőt, egy nagyon
jól eltalált lövés, a vendég hálóőr há-
lójában landolt, és ekkor teljes joggal
gondolhatták a hazai szurkolók,
hogy... Egy perc múlva azonban egy
vitathatatlan büntetővel Csápai
egyenlített, de nem sokkal az első
félidő lefújása előtt, ismét vezetés-
hez jutottak a hazaiak. A második
félidőben aztán fordult a kocka. Igaz,
még az első félidő vége előtt, má-
sodik sárga lapja után kiállították a
góllövő Csápait, de a többiek reme-
kül helyettesítették és egyre jobban
kezdett kidomborodni a nagyobb ru-
tin. Bár a hazaiak továbbra is szép
játékot produkáltak, a tapasztaltabb
vendégek, már semmit nem bíztak a
véletlenre. Előbb Rózsa egyenlített,
majd Pisár belőtte csapata győztes
gólját. Sajnos, ezután visszahúzá-
sért őt is kiállították.  Az utolsó per-
cekben ugyan még próbálkoztak a
hazaiak hathatós „külső segítség-
gel“ egyenlíteni, de... a rutin, az ru-
tin.

V. LIGA – KELETI CSOPORT

Naszvad – Ipolyság 3:1 (2:0),
Molnár A. 2, Lucza

Az első félidőben nem nagy gya-
korisággal kölcsönözték a játékszert
vendégeiknek a naszvadiak. Meg-

köszönhetnek kapusuknak, Bathó-
nak, aki több góltól is megmenetette
csapatát.

Izsa – Madar 1:1 (0:0), Vörös –
Csicsó

A vendégek kezdtek jobban, de
aztán a hazaiak vették át a játék irá-
nyítását. Az első félidőben Smolka
hagyott ki büntetőt, de a vendégek is
kihagytak három ordító helyzetet.
Untermayer a hazai kapuban azon-
ban ismét megmutatta, hogy a kor
nem számít, a szív a fontos. Vörös
góljára a találkozó 90. percében tud-

tak csak válaszolni a vendégek.
Eléggé ideges volt a találkozó, amit a
játékvezető ténykedése is fokozott,
mivel engedte a kemény játékot.

Perbete – Dunamocs 3:0 (0:0),
Lakatos, Somík, Čerešník

Az újonc vendégek sokáig tartot-
ták magukat, és a három hazai hely-
zet mellett, ők is egyszer betaláltak
volna. Aztán elfogyott az erejük, a ha-
zaiak vették át teljesen az irányítást,
amit gólokban is ki tudtak fejezni.

Búcs – Pat 0:0
Néhány hazai helyzet után a ven-

dégek kiegyenlítették a játékot, és
bár a második félidőben lényegesen
megnőtt a hazai fölény, remek véde-
kezéssel a vendégek gondoskodtak
a nyitóforduló egyik legnagyobb
meglepetéséről.

gúta „B” – Dulovce  4:1 (2:1),
Németh Kr., Czucz, Sladky (11 m),
Krnáč

Bár hazai támadásokkal telt el az
első tíz perc, a vendégeknek sikerült
előnyhöz jutniuk. A hazaiaknak azon-
ban sikerült a fordítás, és ez nagy
erőt adott nekik a második félidőre.

Megkezdődtek a Területi Bajnokság küzdelmei is
Felemás eredmények születtek régiónk csapatainak

mérkőzésein a kerületi bajnokságokban. A KFC talán
aranyat érő pontot szerzett Szakolcán, ahol ismét Szórád
volt eredményes, most a találkozó 91. percében. A ne-
gyedik ligában a gútaiak kiütötték az egyik bajnokesé-
lyes Párkányt, mintegy feledtetve múlt heti bakijukat Nagy-
megyeren. Az ötödik ligában ismét „sok vért veszítettek”
a szentpéteriek, de az aranyosiak sem úszták meg szára-
zon. Persze, ők más körülmények között, és főleg más el-
lenféllel. A Területi Bajnokság nyitányán a patiak okoztak
némi kis meglepetést, hiszen Búcson raboltak pontot. Ta-
lán még az újgyallaiak ilyen arányú veresége számítható
kisebb meglepetésnek, bár a gútai fakó már nemegyszer
okozott gondot ellenfeleinek. A második osztályban Ifjú-
ságfalva rabolt pontot Bogyaréten, és talán most már vég-
leg belövi magát az osztály elit csoportjába. 

Untermayer László ismét remekelt az izsaiak (pirosban) kapujában (Izsa - Madar 1:1)

Az izsai mazsorettek remek kis műsorral kedveskedtek a szurkolóknak

nyugtató előnyt is szereztek, így
semmilyen okuk nem volt az aggo-
dalomra. Szünet után kissé eszmél-
tek ugyan a vendégek, de ez sem je-
lentett különösebb veszélyt a talál-
kozó végkimenetelére. 

Ógyalla – Cseke 3:1 (0:0), Cingel
2, Tárnok

Rendesen felszívta magát a hazai
csapat marcelházi, eléggé szeren-
csétlen veresége után. Igaz, csak a
második félidőben tudta gólokra vál-
tani igyekezetét, bár az elsőben is
akadt lehetősége bőven. A vendé-
gek kapujában azonban szinte cso-
dákat művelt a hálóőr, így nem volt
könnyű dolguk a hazai csatároknak.
Sőt, a 60. percben a vendégek örül-
hettek gólnak, amikor egy gyors el-
lentámadásból megszerezték a ve-
zetést. A hazaiak ettől sem torpantak
meg, és nagyon jól tették. Alig telt el
negyedóra, és részükről készen volt
a végeredmény. Előbb Tárnok
egyenlített, majd a rutinos Cingel ta-
lált be kétszer, szinte azonos hely-
zetekből.

D. Ohaj – Marcelháza 1:0 (0:0)
Az első félidő döntő többségében

a vendégek lábán volt a labda, hely-
zeteik is voltak, de azok elpuskázá-
sáért később nagy árat fizettek. A
marcelháziak megilletődve kezdték
a második félidőt, a játék kiegyenlí-
tődött, de mivel a hazaiak sem vil-
logtak nagyon, így már-már a leve-
gőben lógott a döntetlen eredmény.
Aztán az újonc került helyzetbe, elő-
ször a mérkőzés folyamán, és a ven-
dégek szomorúan hagyták el a já-
tékteret.

Szentpéter – Kozárovce 2:6
(2:2), Haris, Bódis

Az első félidőben a semmilyen jele
nem látszott annak, hogy így is vég-
ződhet ez a mérkőzés. A hazaiak
kétszer is vezettek, és további remek
helyzeteket is kihagytak. A második
félidőben a vendégek csapatában
pályára lépett a tapasztalt Havran,

és minden kezdett hazai szempont-
ból összeomolni. Beindult a vendég
gépezet, amely csak hatnál állt
meg…

Csallóközaranyos – Tardoskedd
0:5 (0:3)

„Nincs miért játékosaimnak szem-
rehányást tenni. A vendégek gon-
dolkodásban és cselekvésben is
gyorsabbak voltak nálunk, így győ-
zelmük ilyen arányban is teljesen
megérdemelt. Talán-talán, ha 0:0-nál
sikerül kihasználni két remek hely-
zetünket, tisztességesebb ered-
ményt is elérhettünk volna. Csak jel-
zem, ezt a tardoskeddi csapatot sen-
kinek nem lesz könnyű két vállra fek-
tetni” – mondta el lapunknak Simo-
nek István, a hazaiak mestere. 

További eredmények:
Podhajská – Bešeňov 5:0, Bánov

– Tlmače 3:2, Komjatice – Kalná
n/Hr. 0:4.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT

Ekecs/Apácaszakállas – Pered
1:1 (0:1), Vörös

Jó színvonalú, küzdelmes mérkő-
zésen született ez a döntetlen. Igaz,
a hazai csapatból  ketten még mindig
hiányoztak, de így sem vallottak szé-
gyent játékban. Akik viszont igen,
azok a mérkőzés játékvezetői vol-
tak. Mindkét csapatot egyformán súj-
tották fura döntéseikkel. „Még jó,
hogy a 22 játékos ezt eltűrte, és vé-
gigjátszottuk a találkozót. Én még
ilyet eddigi pályafutásom alatt nem
láttam” – mondta el lapunknak Vitek
Dusán, a hazai klub elnökhelyettese.

TERüLETI bAjNOKSÁG 

Šrobárová – Hetény 1:0 (0:0),
Gere (11 m)

Igazi rangadó volt a javából, annak
minden kellékével. Mindkét csapat
egyformán járult hozzá a magas
színvonalhoz, a szurkolók legna-
gyobb örömére. A vendégek sokat

Tény, hogy a vendégek remek játé-
kot produkáltak, de a harmadik be-
kapott gól teljesen padlóra küldte
őket.

Tany – Ekel 0:9 (0:3)
Az „újoncok” találkozóján, egy fél-

időn át még úgy-ahogy tartotta ma-
gát a tanyi csapat, de a második fél-
idő már teljesen a vendégek forga-
tókönyve alapján történt. Egyszóval,
az ekeliek azt hozták, amit a közvé-
lemény joggal elvár tőlük.

Lakszakállas – Bátorkeszi 0:2
(0:1), Cséplő Z., Barton 

Nagyon jó színvonalú mérkőzést
vívott a két csapat. A vendégek jobb
helyzetkihasználása azonban a ő ja-
vukra billentette a mérleg nyelvét.
Tény, hogy a hazai csapatból na-
gyon hiányoztak az eltiltott Inczédi fi-
vérek.

Keszegfalva – FK Activ 2:0 (0:0),
Rigó, Zsemlye

Foghíjasan léptek pályára a csa-
patok, különösen a vendégek, akik
10 játékost tudtak csak pályára kül-
deni. Így többségében csak véde-
keztek, bár egy-két esetben vezettek
gyors ellentámadásokat, amelyek
nem kis gondot okoztak a hazai vé-
delemnek. A két gól a mérkőzés
utolsó öt percében esett. 

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Nagysziget – Megyercs 3:1
(2:0), Lengyel, Dani, Csóka - Nagy

Csicsó – Nemesócsa 0:3 (0:1),
Hipp 2, Csizmadia

Nagykeszi – Vágfüzes/Kava 2:0
(1:0), Szűcs, Wágner

Dunaradvány – Őrsújfalu 2:4
(1:1), Fodor, Pivoda – Hozman,
Döme, Molnár, Illés 

Bogyarét – Ifjúságfalva 2:2 (2:0),
Leczkési, Horváth –Bagita, Skal-
nický

Bogya/gellér – Marcelháza „B”
4:1 (2:1), Ledecky V. 4 – Obložinský
M.

Martos – szabadnapos volt. Az örökifjú Untermayer László
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Sportkommentár

Új idény, új célok, új álmok
A Területi Bajnokságban a múlt hétvégén indult közel négyhónapos útjára

a gömbölyű csoda. Az előző idényben történt vereségek és vélt vagy valós
sérelmek már régen elfelejtődtek, minden csapat igyekszik megfelelni az új
elvárásoknak, csak és kizárólag az új célok lebegnek szemeik előtt. Aztán
ahogy majd fogynak a bajnoki fordulók, úgy térünk lassan vissza a régi ke-
rékvágásba. Minden pozitív és negatív, de inkább negatív jelenséggel, ame-
lyek járásunk labdarúgását jellemzik. Ez nem jóslat, ez az évtizedek óta is-
métlődő realitás. 

Az eléggé hektikus idényzárás után elcsitultak a kedélyek, és minden csa-
pat megtalálta méltó helyét az egyes bajnokságok táblázatain. Volt, aki tel-
jesítette idény előtt kitűzött célját, volt, aki csalódottan vette tudomásul,
hogy tervei nem váltak valóra. A fociban ez így természetszerű, és talán et-
től is szép ez a sportág. Ami viszont gyakorta végigkísérte a csapatok pró-
bálkozásait, az talán kevésbé. Volt szinte minden, amit nem szívesen látunk
a pályákon. Óvások, elcsalt mérkőzések, durva, helyenként alattomos játék,
igencsak gyenge játékvezetői teljesítmények, és ezekből gyakorta semmit
nem látó ellenőrök. Korrupciógyanús helyzetek is akadtak bőven, de ezek-
ről beszélni szinte szentségtörésnek számít. A szövetség, „homokba dugott
fejjel” ugyan, tisztában van ezekkel a tényekkel, de mégiscsak kényelmesebb
ilyen áron megvédeni a járás „becsületét”, mint példát statuálni, és kemé-
nyen, kompromisszumok nélkül beavatkozni. Úgy a vétkező klubokkal, mint
a játékvezetőkkel és ellenőrökkel szemben egyaránt. A „legkeményebb”
ilyen beavatkozás, egy vétkező játékvezető, illetve ellenőr ellen történt, akik
bizonyíthatóan, szándékosan vétkeztek a labdarúgás magasztos eszméi el-
len. A játékvezetőt levették a területi szövetség játékvezetői listájáról, az el-
lenőr pedig az új idénytől már a kerületi bajnokságokban folytathatja áldá-
sos tevékenységét(!?) A játékvezető pályafutásában sem történt nagy törés,
hiszen egy másik, szomszédos járás bajnokságaiban folytathatja működé-
sét. Egyszóval, egy kis időre „elrejtették szem elől”, de ismerve a helyi vi-
szonyokat, nagy valószínűséggel nemsokára viszontláthatjuk őt járásunk pá-
lyáin. Ez igen, így kell kamuzni, így kell megtartani a járás „becsületét”. Mert
mégis mit szólnának országszerte, hogy a komáromi régióban…?  Ami az
egész történetben a legszomorúbb, hogy mindez a szövetség és a klubok

nagy részének hallgatólagos megegyezésével történik. Senki ugyanis nem
tiltakozik, mindenki számára természetszerű az ilyen eljárás, hiszen senki
nem tudhatja előre, mikor lesz szüksége a játékvezetők, ellenőrök, esetleg
a szövetség egyes tagjainak segítségére. És így megy ez évek óta körbe-
körbe. Elhangzanak ugyan hangzatos szavak is a foci tisztaságáról, de
ezek többségükben csak elcsépelt frázisok, és még azok sem gondolják eze-
ket komolyan, akik kimondják. A pénz a legnagyobb hatalom, és aki ren-
delkezik elegendő „föníciai találmánnyal”, annak nem kell különösebben
aggódnia, sőt, még a legjobb csapattal sem kell rendelkeznie ahhoz, hogy
révbe érjen. 

Az ifjúsági labdarúgás helyzete meg egyenesen aggasztó járásunkban. A
bejegyzett 37 klub mindössze 16 ifjúsági és 15 diákcsapattal rendelkezik, és
ezek azok a tények, amelyek ráncokat kellene, hogy okozzanak labdarúgá-
sunk vezetőinek homlokán. Mondhatnánk azt is, hogy nemcsak a labdarú-
gás vezetői felelősek ezért, de gyakorta ők sem tudnak olyan feltételeket te-
remteni, hogy odacsalják azokat a srácokat, akik még nem döntötték el, hogy
fociban, vagy más sportágban akarnak-e majd érvényesülni. Sajnos, képe-
sítés nélküli edzők, már itt is elfogult játékvezetők és a mérkőzések teljes ig-
norálása a klubvezetők részéről – mindez hozzájárul ahhoz, hogy egyre ke-
vesebben jelentkeznek azok közül, akiket még időben meg lehetne menteni
a sportág számára. Vajon ma hányan gondolnak még arra, hogy holnap mi-
ből fogják pótolni a pályafutásukat befejező felnőtt játékosokat?

Semmiképpen nem szándékunk pesszimista gondolatokkal nekivágni az
új bajnokságnak, de mivel évente megismétlődő problémákról van szó, fel-
emeljük a hangunkat. Szeretnénk elérni legalább azt, hogy a klubok veze-
tői, a szövetség munkatársai, a játékvezetők és ellenőrök, ha csak rövid időre
is, elgondolkodjanak az eddig beidegződött rossz szokásokon. A játékosokról
szándékosan nem beszélünk, hiszen ők teszik a dolgukat, és az igazi „nagy
csibészek” is csak annyit engednek meg maguknak, amennyit klubjaik és a
szövetség tolerálnak.

Próbáljunk meg tehát közösen tenni a labdarúgás ilyen-olyan meggyalá-
zása ellen pályán és pályán kívül.  Ez mindnyájunk közös érdeke, játékosoké,
klubvezetőké, szurkolóké és szövetségé egyaránt. Reálisan mérjük fel erőn-
ket, és ehhez igazítsuk a célkitűzéseket, semmiképpen ne fordítva. Talán így
elindulhatunk a komáromi régió labdarúgásának fellendítésén. Mert bizony,
már legfőbb ideje volna.  

Folytatás az 1. oldalról
Egy nappal később, a távozó elnök, Nagy Ta-

más is eljuttatta nyilatkozatát szerkesztősé-
günkbe, amelyet természetszerűen, szintén teljes
terjedelmében közlünk.

Tisztelt labdarúgó és sportbarátok!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban ösz-

szefoglalhassam a KFC elnöki tisztéről való le-
mondásomnak okait. Higgyék el, ez a lépés már
huzamosabb ideje foglalkoztatott. Az elnöki funk-
cióban kishíján öt évet töltöttem el, de azt is csak
azért, mert néha túlzott optimistaként látom a vi-
lágot, bízom abban, hogy egyszer minden jóra for-
dul. Sajnos, ennek az ellenkezője igaz.

Egy pillanatra térjünk vissza 2007-be, amikor
barátaimmal átvettük a klub vezetését. Az akkor
107 éves múltra visszatekintő klub az összeomlás
szélén állt, úgy gazdaságilag, mint sport szem-
pontjából. Mindent nulláról kellett kezdeni, és ez
szó szerint értendő. A város nem törődött a városi
stadionnal, gazzal benőtt lelátók, kiégett fű a pá-
lyán, használhatatlan edzőpályák fogadták a vé-
letlenül betévedő látogatót. Amikor saját erőnkből
nekiláttunk a nagytakarításnak, szigorú figyel-
meztetésben részesültem, merthogy több mint
100 konténer hulladékot kellett elszállítani. Persze,
előtte négy évig egyet sem… Számomra nem volt
probléma kézbe venni bármilyen szerszámot,
együtt dolgoztam a munkásokkal, nem-egyszer ül-
tem fel a kaszálógépre, amikor Opauszky Gyurka
pályagondnok azt sem tudta, hirtelen mi a fonto-
sabb teendő. Saját erőből, sőt azt is mondhatom,
hogy saját költségre felújítottunk néhány klub ál-
tal használt helyiséget, irodát, öltözőket, a VIP

helyiséget és a hangosbemondó helyiségét. És
erre hogyan reagáltak a városi illetékesek? Ke-
mény szemrehányás következett, amiért engedé-
lyük nélkül, a korhadt ablakokat újakra cseréltük
ki!?  Sport segédeszközök? Nem voltak hálók,
hogy labdákról és mezekről már ne is beszéljek.
Adósságok és végrehajtások egész sora. Mégis
megoldottuk.  Az adósságokat kifizettük, vissza-
állítottuk a klub jó hírnevét úgy a szövetséggel,
mint a többi klubbal szemben. Újra kezdték ko-
molyan venni a KFC-t. Úgy gondoltuk, hogy ezek
után a részsikerek után törés áll be, könnyebb
lesz támogatókat találni, és az utóbbi választások
után, a városvezetéssel is jobb lesz a kommuni-
káció. Tévedtünk! Nagyon neheztelek a városve-
zetésre, az előzőkre is, a jelenlegire is. Rend-
szerváltás óta semmilyen beruházás nem történt
a városi tulajdonban lévő stadionban. A fedett le-
látón kívül, minden a stadion átadásának évéből,
1961-ből áll úgy, ahogy azt átadták rendeltetésé-
nek! Így kell kinéznie a járási székhely sportköz-
pontjának? Olyan sporttelepre csaljuk a környék
tehetséges labdarúgóit, ahol az előkészítőknek
nincs saját öltözőjük, a diákcsapatok pedig mél-
tatlan körülmények között vannak elhelyezve? A
műfüves pálya és az öntözőrendszer megépítése
ugyan már néhány éve emlegetve van, de ez csak
mese a felnőtteknek. És mindezek mellett a leg-
nagyobb kuriózum, hogy a város által támogatott
klub, bérletet fizet a helyiségek használatáért sa-
ját támogatójának!? 

Végezetül szeretném cáfolni, hogy a klubveze-
tésen belül bármilyen feszültség lenne. Termé-
szetesen, minden kollektívában lehetnek és voltak
is viták, de ezek minden esetben a klub érdekei-

nek figyelembevétele mellett megoldódtak. A klub
éléről való távozásom semmiképpen tehát nincs
összefüggésben az ilyen vitákkal, nagyon szük-
ségét éreztem már a pihenésnek, mivel nagy fá-
radtság és fásultság vett rajtam erőt. Ezúttal is
szeretnék köszönetet mondani valamennyi klub-
társamnak, támogatóinknak és szurkolóinknak,
akik a legnehezebb időkben is kitartottak a lila-fe-
hér klub mellett. Nem utolsósorban köszönöm
családomnak is, hogy türelemmel és megértéssel
viszonyult elnöki kötelességeim teljesítésének va-
lamennyi nehézségéhez. Pedig a foci egy olyan vi-
lág, amelynek nehézségeit, buktatóit a kívülálló
soha nem fogja megérteni!

Mgr. Nagy Tamás 

Nos, mit lehet ehhez hozzáfűzni? Talán annyit,
hogy minden híreszteléssel ellentétben, nem belső
viszályok, hanem nagyon is érthető érvek hatására
távozott a klubelnök.  Nyilatkozatának szerkesztő-
ségünkbe való eljuttatása után telefonon is felhívott
bennünket és elmondta, hogy találkozott Strasser
Lászlóval, a felnőtt csapat menedzserével, akivel
hosszan elbeszélgettek, minden nyitott kérdést tisz-
táztak, kezet fogtak és barátságban váltak el útjaik.
A klub tehát tovább működik, minden reményünk
szerint azon az úton halad majd tovább, amelyen a
Nagy Tamás vezette klubvezetés elindította. Szer-
kesztőségünk is köszönetét fejezi ki a távozó klub-
elnöknek eddigi munkájáért, és az egészen kiváló
együttműködésért lapunkkal.

A megbízott klubelnöknek, Tapolcsányi Iván-
nak, pedig sok türelmet, kitartást és szép sikere-
ket kívánunk. Olyanokat, amilyeneket egykoron a
KFC játékosaként elért!   

Lemondott a KFC elnöke


