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Komárom - Budapest

Akorábbi hírekkel ellentétben nem 10,
hanem 50 ezer eurós értékben kerül

felújításra a komáromi Lipót-kapu. Mint is-
meretes, egy internetes szavazáson dia-
dalmaskodott a pályázat, ahol a komáromi
projekt magasan győzött.

Folytatás a 2. oldalon

50 ezer euróból újitják fel 
a Lipót-kaput
50 ezer euróból újítják fel 
a Lipót-kaput

Az Óbudai Egyetem 2013. május 31-én rendezte
meg az EU-PED kárpát-medencei Pedagó-

gusnapi ünnepséget, amely az idén a pedagógus
pálya iránti elkötelezettség jegyében zajlott. A
szervezők a tudás átadása, megújítása és nem
utolsósorban a magyarság melletti elkötelezettség
szellemiségében hívták az ünnepségre ez évben
is a kárpát-medencei felsőoktatás magyar repre-
zentánsait.

Folytatás az 5. oldalon

Együttműködési
megállapodás

Bugár Béla, a Híd elnöke, és Solymos
László, a párt frakcióvezetője szerda

délelőtt bejelentette: felszólították párttár-
sukat, A. Nagy Lászlót, hogy mondjon le ki-
sebbségügyi kormánybiztosi posztjáról. A
biztos át is adta lemondását Ficónak.

Bugár a sajtótájékoztatón emlékeztetett: a
parlamentben kedden elbukott a Híd vasúti két-
nyelvűségről szóló törvénymódosító javaslata.
Elmondása szerint Robert Fico kormányfő a

kormányidőszak elején megígérte, meghagyja a
kisebbségi status quo-t, a Híd épp ezért fo-
gadta el, hogy kisebbségügyi kormánybiztost je-
löljön. A kormánybiztos feladata egyrészt a Ra-
dičová-kormány idején született kisebbségekkel
kapcsolatos törvények gyakorlatba átültetése,
másrészt a törvények betartásának ellenőrzése
is volt – közölte a sajtótájékoztatón Bugár. Hoz-
zátette: A. Nagy László korábban kijelentette, hi-
vatalának egyik próbája épp a vasúti kétnyel-
vűség lesz. Folytatás az 5. oldalon

Ezek után nincs értelme a kormánybiztosi poszt betöltésének

A. Nagy László átadta 
lemondását Ficónak

Történelmi nagyságú árhullám vonul végig a Dunán. A
németországi Passaunál az eddigi, 500 éves rekordot

megdöntötte a víz magassága. A szakértők úgy vélték,
magasabb lesz a vízállás, mint az eddigi legnagyobb,
2002-es árvíz idején. Így is lett. Szombaton a délután te-
tőzött a Duna Komáromnál, 888 cm-es maximum vízállást
mértek. (A 2002-es árvíz idején a Duna vízállása 843 cm
maximumon volt.) Majd néhány órás tetőzés után apadni
kezdett. Vasárnap a reggeli órákban már 879 cm-es víz-
állást mértek. Részletek a 2.-3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A Komáromi járásban 14 település kerülhet(ett) potenciális veszélybe: Ko-

márom, Gúta, Csicsó, Kolozsnéma, Nagykeszi, Csallóközaranyos, Izsa,
Pat, Dunaradvány, Dunamocs, Karva, Vágfüzes, Ifjúságfalva és Keszegfalva.

Komáromban múlt pénteken ki is hirdették a rendkívüli állapotot megha-
tározatlan időre, tehát a teljes irányítást a megyei szervek vették át a vá-
rostól, szigorú, előre meghatározott menetrend alapján. Sajnos Komárom-
ban nemcsak a Duna, hanem a Vág megemelkedett vízszintje is komoly
gondot okoz. Ezért városunkba érkeztek katonák, rendőrkadétok és tűzol-
tók más járásokból, akik segítettek a gátakon a helyieknek. Önkéntesek is
jelentkeztek segíteni szép számmal a környező falvakból és városokból, ter-
mészetesen komáromiak is bekapcsolódtak, de ahogy egy olvasónk meg-
jegyezte, sajnos a bámészkodóból több volt, mint a segítőből. „Ami nagyon
nem tetszett közülünk senkinek, hogy végig álltak a hídon a bámészkodók,
kiabáltunk nekik, hogy jöjjenek le és segítsenek, de eszük ágában sem volt!”
– mondta egy nagymegyeri segítő. ssy

Fotók: Ganzer, Pint, Őrsújfalu, Kispógár, Izsa kh, Duka Gábor

Az őrsújfalusi szociális otthon

Önkéntesek a Duna rakparton

Civilek, katonák, rendőrkadétok és tűzoltók

Kabátfalu városrész

Vág - vasúti híd

A Csárda a Vág-parton

A Vág Gútánál

Rekordott döntött a Duna vízszintje

Komárom

Izsa

Rekord vízállás

Kabátfalu városrész

Karva

Keszegfalva

még nem lélegezhet fel



2013. június 10. AKTUÁLISDELTAMOZAIK - HIRDETÉS 5

2013. JúNiUS 10. HéTFő
Ünnepélyes megnyitó – a Tiszti pavilon díszterme, 18.00;
Janusz Głowacki: Antigoné New Yorkban (tragikomédia)
– Kármán József Színház, Losonc – rendezte: Peter Ci-
bula – a városi művelődési központ kamara tere, 20.00

2013. JúNiUS 11. KEDD
Hans Sachs: Dr. Karolina show (komédia) –
G.i.K.S.Z.E.R. Diákszínpad, Rozsnyó – rendezte: Kristóf
Roland – a városi művelődési központ kamara tere, 10.00;
50 bizonyíték – a Csemadok Komáromi Városi Szervezete
és a Kossuth Téri Média Klub közös tárlata az 50. Jókai
Napok tiszteletére – fuvolázik: Misák Bence – Csemadok
Galéria, 16.00; Molnár Ferenc: Az ibolya (vígjáték) – Zsák-
színház, Fülek – rendezte: Dr. Mázik istván – a városi mű-
velődési központ kamara tere, 17.30; Székely Csaba:
Bányavirág (tragikomédia) – Bárka Színpad, Léva – ren-
dezte: újváry László – Rév Magyar Ház, 21.00

2013. JúNiUS 12. SZERDA
W.R. Jones: A projekt (színmű) – TSÍZiÓ Diákszínpad,
Galánta – rendezte: Bergendi Barnabás – a városi műve-
lődési központ kamara tere, 9.30; Bergendi Barnabás: A
verseny (előadás kézzel, bábbal) – a Kodály Zoltán Gim-
názium Bábcsoportja, Galánta – rendezte: Mészáros
Andrea – a városi művelődési központ kamara tere, 11.30;
Csörgess meg! (zenés játék) – GiMiSz Diákszínpad, Ko-
márom – rendezte: Csengel Mónika – a városi művelődési
központ kamara tere, 17.00; Háy János: Házasságon
innen és túl (tragikomédia) – éS?! Színház, őrsújfalu –
rendezte: Szabó Csilla – a városi művelődési központ ka-
mara tere, 20.30; Hrisztov Tamás: Kamaftu (abszurd
színmű) – TSÍZiÓ Diákszínpad, Galánta – rendezte: Ber-
gendi Barnabás – Rév Magyar Ház, 22.00

2013. JúNiUS 13. CSÜTöRTöK
„Színház az egész világ” (színdarab William Shakespeare,
Varró Dániel, Mizser Attila, Szvorák Zsuzsa tollából) –
Apropó Kisszínpad, Fülek – rendezte: Szvorák Zsuzsa –
városi művelődési központ, 10.00; Kötelezők röviden (ösz-
szeállítás Szophokész, Shakespeare, Katona József, Zrínyi
Miklós művei alapján) – Szerda délután, Kassa – rendezte:
Bodon Andrea – városi művelődési központ, 12.00; Múze-
umi Szalon – a Jókai Napok egykori szervezőivel, részt-
vevőivel – vezeti: Miklósi Péter – Tiszti pavilon, klub, 17.00;
Kezdetek – közönségtalálkozó a fesztivál megálmodói-
val, Gál Sándorral, Tőzsér Árpáddal, Szabó Rezsővel –
vezeti: Bárdos Ágnes – a Tiszti pavilon díszterme, 19.00;
ivan Holub: Temetés (vígjáték) – Poloska Színház, Nagy-
megyer – rendezte: Varga Viktor és Dósa Zsuzsa – városi
művelődési központ, 21.00

2013. JúNiUS 14. PéNTEK
Morris Panych: Történet a hetediken (dráma) – KGSzT Di-
ákszínpad, Kassa – rendezte: Bodon Andrea – a városi
művelődési központ kamara tere, 10.00; Arany János:
Ágnes asszony (színpadi játék) – Fókusz Diákszínpad,
Dunaszerdahely – rendezte: Jarábik Gabriella – városi mű-
velődési központ, 16.00; Szászi Zoltán – Gyenes Gábor:
Kamasz (verses próza) – Sycorax Diákszínpad, Királyhel-
mec – rendezte: Pekárovics Marianna – városi művelődési
központ, 17.30; Heltai Jenő: A primadonna (zenés bohó-
zat) – Kis-Duna Menti Rockszínház, Gúta – rendezte: Kiss
Péntek József – a Tiszti pavilon díszterme, 19.30

2013. JúNiUS 15. SZoMBAT
Menedék/Asylium (mozgásszínházi előadás külső és belső
utazóknak) – Soltis Lajos Színház, Celldömölk – rendezte:
Benkő Ágnes – a városi művelődési központ kamara tere,
14.00; Jókai Mór szobrának megkoszorúzása – Múze-
umkert, 17.30; Szöveg és ritmus – felolvasó-slam poetry-
est a SZMÍT és a FÍK szervezésében – RÉV Magyar Ház,
18.00; Ünnepélyes díjkiosztás – városi művelődési köz-
pont, 20.00
A szervezők a műsorváltoztatás lehetőségét fenntartják!

Állva tapsolnak és énekelnek a nézők a
60. születésnapját ünneplő Komáromi

Jókai Színház nézőterén, a Made in Hun-
gária című musical nem egy előadása után. 

Az Amerikából hazatérő és Budapesten a
helyét kereső Rickyt Puskás Péter m.v. alakítja.
Kedvenc sztárja, Jerry Lee Lewis szerepében
a legendás Fenyő Miklós m.v. lép fel Komá-
romban. Elsősorban nekik szól a megérde-
melt ováció. Fenyő Miklós és Tasnádi István
darabját Méhes László főrendező vitte színre,
akárcsak a 2001-es budapesti ősbemutatót, a
József Attila Színház színpadán. A siker töret-
len! A komáromi előadásban Holocsy Krisztina
alakítja az Anya, Mokos Attila az Apa szerepét,
Samponként Majorfalvi Bálint áll a közönség
elé. Duci Jucit Tar Renáta játssza. Rudiként
Szabó Viktort, Röné szerepében Tóth Károly
egyetemi hallgatót, Bigali elvtársként Fabó Ti-
bor Jászai Mari-díjas színművészt, a Rendőr
szerepében Skronka Tibort, Lakóként pedig
Olasz Istvánt láthatja a publikum. 

A további szerepeket vendégművészek játsz-
szák, akiket válogatáson talált meg a színház.
A remek tánckar tagjai a Madách Musical
Tánc- és Zeneművészeti Iskola növendékei.
Az előadás koreográfusa Kispál Anita m.v.,
zenei vezetője Gebora György m.v. volt. A pa-
rádés díszleteket Rózsa István m.v., a gyö-
nyörű kosztümöket Horváth Kata m.v. tervez-
ték. A 60-as évek világa és igazi jampi ünnep
várja a közönséget a Petőfi utcában, melyre
nem egyszerű belépőjegyet szerezni.  

(báj)
Fotó: Kiss Gibbó Gábor

Nyolc éve kezdett intenzíven festéssel
foglalkozni a komáromi Marsal Mária

Kveta. Mindig szeretett rajzolni; amióta
nyugdíjba ment, naponta fest. Tanul is
festeni. A minap tagjai közé választotta
egy mosonmagyaróvári művészeti egye-
sület. Galériának is beillő otthonában lá-
togattuk meg.

► Hol tanult festeni?
Most is tanulok. Nyitrán, egy magánműte-

remben, Peter Paol és Janko Kurinec festő-
művészek irányításával, Hrivňáková do-
censnő felügyelete alatt. Minden kedden me-
gyek. Viszem az itthon készült alkotásaimat;
megbeszéljük, hol, mit kell javítani. A kert
mellett van a műhelyem, ahol egész nap fes-
tek. Festeni kell. Ezt mondta Szkukálek La-
jos festőművész is, akinek nagyra becsülöm
a művészetét. A képekhez a férjem csoda-
szép kereteket készít. Két éve kiállítottam a
képeimet a közeli könyvtárban. Nyolcvanné-
gyen voltak a megnyitón. 

► Virágokat, ölelkező párokat, csodála-
tos tájakat látni a képein.

Festettem absztrakt képeket is, de azt
mondták az ismerőseim, inkább valami szép
festményt szeretnének. Az a gitáros fiú ott az
unokám. Azt a nagy képet pedig, amit a Vág-
Duna partján festettem, vittem Mosonma-
gyaróvárra is a minap, az ottani nemzetközi
és országos „BLITZ” kiállításra. Kürthy Ve-
ronika festőművésznő barátnőm mesélt a
helyről.

► Hány festménye szerepelt a tárlaton?
Pintér Éva Kozma István-díjas festővel,

grafikussal, a kiállítást rendező Tarlós Pro-
hászka Istvánnal, a Művészeti Egyesület el-
nökével megbeszéltük, hogy három képet
vigyek. Egyedül állítottam ki nagyméretű fest-
ményt. Az egyik képemet egy német hölgy-
nek ajándékoztam.

► Említette, hogy nemzetközi volt a ki-
állítás.

Németek, lengyelek, osztrákok állították ki
a műveiket. Kürthy Veronikával és egy po-
zsonyi festőművésznővel hárman voltunk
Szlovákiából a huszonhat kiállító közül. 

► A szervezők, gondolom, szép prog-
ramról gondoskodtak.

Kirándultunk Ausztriába. Feledhetetlen
marad a kitzei kolostor, a haltburni és a
bernsteini vár, a csokoládégyár, a hajózás a
Dunán. Nagy örömömre, a Tallós Prohászka
István Művészeti Egyesület tagjává válasz-
tottak.

Kép és szöveg: Bárány János

Hangos siker a Made in Hungária!

Megérintette a festészet 
Fenyő Miklós és a tánckar

Folytatás az 1. oldalról
Tavaly decemberben zajlott a VÚB Banka

alapítványa által hirdetett verseny kiértéke-
lése, egy internetes szavazást követően hir-
dettek győztest. A Szívem Kincsei program
révén történelmi emlékek felújítását támo-
gatja a VÚB Alapítvány a régiókban. Több
történelmi kapu pályázott a felújításra fordí-
tandó forrásokra. A komáromi kapu fölénye-
sen, 45 689 szavazattal diadalmaskodott,
mögötte messze lemaradva, 12 504 szava-
zattal a szepeshelyi kapu végzett. Az óriási
különbség elsősorban a példátlan és becsü-
lendő komáromi összefogásnak köszönhető.

A kiértékelés után beindult az előkészítési
folyamat, a városi hivatal az alapítvánnyal
és a műemlékvédőkkel is egyeztetett a rész-
letekről. Utólag kiderült egy örvendetes hír is,
hogy nem 10, hanem 50 ezer eurós összeg-
ben valósul meg a felújítás. Azóta már le-
zajlottak a közbeszerzések, így tudni lehet,
hogy 25 ezer eurós tételben restaurálási
munkákat, további 25 ezer eurós összeg-
ben pedig építkezési munkákat végeznek el

– tudtuk meg Gráfel Lajos főosztályvezetőtől.
A kivitelezéshez részletes tervek készültek,

ezt egyeztették a műemlékvédőkkel. A res-
taurálási munkákat Csütörtöki András veze-
tésével végzik, a építkezési munkákat egy
pozsonyi cég, a TeraM kivitelezi. Az utóbbi
esetében fontos szempont volt a műemlé-
kekre való specializáció. A munka része a
kapu környékének a javítása is, a kistorony is
új tetőt kap, amire visszakerül a régi szimbó-
lum. 

A munkálatok már elkezdődhettek volna,
azonban a műemlékvédők még néhány ki-
egészítést kértek a városi hivataltól – árulta el
Gráfel Lajos. Néhány rajz és más dokumen-
tum pótlását kérték, ami után elkezdődhet a
munka. Június 18-án lesz a műemlékvédők-
kel az egyeztetés, ekkor kaphat teljes zöld
utat a kivitelezés. Néhány formális dologról
van szó, azonban az engedélyek kiadását
ehhez kötik.

A munkálatok a nyár folyamán készülnek
el, és ősszel már egy új Lipót-kapun keresz-
tül lehet majd bejutni az Újvár területére. (b)

50 ezer euróból újítják fel 
a Lipót-kaput

Komárom - Budapest

Együttműködési megállapodás

Folytatás az 1. oldalról
Az EU-PED 2013 az intéz-

mények közötti szerteágazó
kapcsolatok megerősítését is
szolgálja. Ez alkalommal tu-
dományos és oktatási
együttműködési megállapo-
dást írt alá Rudas Imre, az
Óbudai Egyetem rektora és
Tóth János, a komáromi Se-
lye János Egyetem rektora.
Az együttműködési megálla-
podás értelmében a két in-
tézmény a jövőben oktatási
és kutatási program kereté-
ben folytat együttműködést a
képzési körükbe tartozó kö-
zös tudományterületeken. Az
együttműködés érinti az ok-

tatók és kutatók kölcsönös
kutatási célzatú látogatásait,
óraadást, szemináriumokon
való részvételt, közös tudo-
mányos publikációk megje-
lentetésének támogatását és
a kutatási tevékenységek és
projektek megvalósításában
történő együttműködést.

A rendezők a Kárpát-me-
dencei Pedagógusnapot
tiszteletadásnak szánják a
magyar nyelvű felsőoktatás-
ban részt vevő pedagógu-
soknak, és ez egyben a kár-
pát-medencei magyarság
összetartozásának kifejezé-
sét is jelzi.

Dr. Zakar Piroska

Nemzet- és aktuálpolitikai, valamint gazdasági témák
és a jövőbeli kilátások kérdései kerültek terítékre,

ám az aktuális árvízhelyzetről is szó esett azon a párt-
közi egyeztetésen, amelyre a KDNP küldöttsége és az
MKP vezetői között került sor Komáromban.

Semjén Zsolt az egyeztetés egyik központi témája kapcsán
azt hangoztatta: a következő időszakban Közép-Európa lesz
az Európai Unió (EU) húzóereje, ennek kihasználására pe-
dig a szoros együttműködés biztosít lehetőséget. Emlékez-
tetett: Magyarország 3 százalék alá szorította deficitjét, csök-
kentette államadósságát, és a GDP is növekedésnek indult,
ami bizonyítja, Magyarország egy erősödő ország. Hozzá-
tette: ebből az erősödésből természetszerűleg részesedni
fognak a határon túl élő magyarok, köztük a felvidékiek is.

Berényi József, az MKP elnöke az egyeztetés témái kap-
csán elmondta: Szlovákia gazdasága már nem teljesít úgy,
mint korábban, ezért takarékoskodás vár az országra, ami
felveti annak veszélyét, hogy ennek kárát leginkább éppen a
magyar intézmények látják majd. „Számunkra elfogadhatat-
lan, hogy a takarékoskodásra úgy kerüljön sor, hogy a ma-
gyar kisiskolákat be kelljen zárni, hogy az önkormányzatokat
összevonják anélkül, hogy létrejönnének azok az intézmé-
nyek, amelyek Magyarországon már működnek“ - hangoz-
tatta a nemzetiségi önkormányzatokra utalva a felvidéki ma-
gyar párt elnöke.

A két pártelnök bejelentette: a KDNP és az MKP között
megvalósult pártközi egyeztetést még az idén ősszel egy
újabb, szélesebb körű találkozó keretében kívánják folytatni.

(mti)

Komáromban egyeztetett
Semjén és az MKP

Folytatás az 1. oldalról
A pártelnök szerint a Híd elnöksége ülé-

sezett a szavazás után, és lemondásra szó-
lították fel A. Nagy Lászlót. Bugár elmondta:
a kormánybiztos hónapokon át tárgyalt a
vasúti illetékesekkel és az államtitkárokkal,
mégis elutasította a parlament a vasúti két-
nyelvűségről szóló javaslatot – ezek után el-
mondása szerint nincs értelme a kormány-
biztosi poszt betöltésének.

Bugár megköszönte A. Nagynak munká-
ját, és a rengeteg tárgyalást, amit folytatott.
Hozzátette: a vasúti kétnyelvűségről szóló
javaslat egyértelműen összhangban volt a
status quo-val, sem többet, sem kevesebbet
nem követelt.

Bugár elmondta: pozitív precedenst akar-
tak teremteni azzal, hogy elfogadták a ki-
sebbségi kormánybiztosi posztot. Hozzátette
azonban: ez a mostani eset nem azt jelenti,
hogy feladják az együttműködést, továbbra is
keresik ennek lehetőségét, a partnereket.
Az, hogy ez most nem jött össze, véleménye
szerint teljes mértékben a Smer felelőssége.

Solymos László szerint a XXI. században,
Európában, ahol a kétnyelvű megjelölés ter-
mészetes ott, ahol kisebbségek élnek, ennek
a rendszernek teljesen természetesnek és
automatikusnak kell lennie. Személy szerint
nem tudja megérteni, miért zavar az valakit,
hogy Dunaszerdahelyen a vasútállomáson a
szlovák megjelölés mellett a magyar hely-
ségnév is szerepel.

Elmondása szerint olyan újkori demokrata
politikusok, mint Daniel Lipšic, vagy az Egy-
szerű Emberek több tagja sem szavazta meg
a javaslatot. Leszögezte: a Hídat már un-
tatja és sérti, hogy minden, a kisebbségek
felé pozitív lépésért harcolni kell, holott olyan
kevés is elég lenne. „Szavak vannak, tettek
nincsenek” – utalt Fico status quo-ra vonat-

kozó ígéretére. Hozzátette: a párt továbbra is
dolgozni fog a kétnyelvűség ügyén, és várják
a kormánytól a megoldást. 

A. Nagy László átadta lemondó levelét Ro-
bert Fico kormányfőnek, melyben kérte a
kormányt, hogy menessze őt posztjáról.

„Közöltem, hogy a döntésemet a Híd el-
nöksége felszólításának alapos megfonto-
lása után hoztam meg” – magyarázta A.
Nagy László. „Demokratikus országban nor-
mális dolog, hogy ha egy szubjektum valakit
jelöl egy posztra, joga-kötelessége, hogy vé-
leményt mondjon munkájáról. Azért fogadta
el a Híd döntését, mert már nem volt politikai
támogatása“. A Bumm.sk kérdésére hozzá-
tette: személyesen adta át a levelet a kor-
mányfőnek, aki sajnálatát fejezte ki távozá-
sával kapcsolatban, megköszönte munká-
ját, és kijelentette: az egész ügy politikai, és
nem szakmai hátterű. A. Nagy László egy
évig volt kisebbségügyi kormánybiztos.

Berényi József, az MKP elnöke a Bumm-
nak élesen bírálta a Hídat és a kormánybiz-
tost. A poszt szerinte kezdettől fogva csak a
pénzosztásról szólt, nem kellett volna elvál-
lalni. Hozzátette: a Híd most megpróbálja el-
terelni a figyelmet arról, hogy érdekérvénye-
sítő képessége a nullával egyenlő. Elmon-
dása szerint a Híd koncepciója az lett volna,
hogy a párt szlovák képviselői győzik meg a
szlovákokat a kisebbségi kérdésekben. En-
nek ellenére a javaslatot három magyar kép-
viselő terjesztette be a parlamentbe, nem szó-
lalt fel szlovák hídas képviselő az ügyben.
Leszögezte: a kisebbségi kormánybiztosi
poszt kirakatpozíció volt, A. Nagy László nem
látta el feladatát, nem volt kétnyelvű honlapja,
nem fordították le a törvényeket, nem segí-
tették a magyar nyelvhasználatot. Fico szá-
mára azonban nagyszerű érv volt a kor-
mánybiztos – zárta Berényi. (bumm)

Ezek után nincs értelme a kormánybiztosi poszt betöltésének

A. Nagy László átadta 
lemondását Ficónak
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Bátorkeszi
Karva

Nagymegyer/Izsap

Aközség önkormányzata
szervezésében családi

gyermek- és sportnapra ke-
rült sor a helyi sportpályán.
Ezen a napon a gyermekek
kedvében jártak, mivel a
gyermeknap nekik és róluk
szól.

A speciálisan összeállított fel-
adatoknak köszönhetően vala-
mennyi korosztály megtalálta a
hozzá illő programot. A gyermek-
napi családi hétvége kapcsán az
önkormányzat már második éve

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a sportpályára
látogató gyerekek megmutathassák, mi rejtőzik bennük. Ami a gyerkőcökre
várt: kreatív kézműves foglalkozás, lovaskocsikázás, szórakoztató ügyességi
játékok, labdarúgó-mérkőzések és az elmaradhatatlan gulyásfőzés és pa-
lacsintasütés. A Vöröskereszt helyi szervezetének jóvoltából vérnyomás és
vércukorszint mérésére is sor került.

Az idei is egy kedves ünnepség volt, amely a sok mosoly és nevetés lát-
tán jó hangulatot árasztott, és erre a jó hangulatra mindannyiunknak szük-
sége van. Kép és szöveg: miriák

Az önkormányzat szervezésében ezúttal a kultúrházban került sor az
idei gyermeknapi ünnepségre. Csákvári Ágnes köszöntőjét követően az

ekecsi Kuttyomfitty Társulat fergeteges műsorát láthatta a közönség „A be-
tyárok így éltek, úgy éltek” címmel.

Ezt követte a palacsintaosztás, majd a táncház a farnadi Nádas néptánc-
csoport vezetőjének, Nagyné Csomor Ildikónak a vezetésével. Az 1996-ban
alakult csoport legfőbb célja a hagyományápolás, a népszokások, népi mes-
terségek, néptáncok megőrzése, átadása a fiatalabb nemzedéknek. Tán-
colnak gömöri, mátyusföldi és magyarbődi táncokat.

Közben a jelenlévők megtekinthették a gyermekek rajzaiból készült kiállí-
tást Az én falum címmel. Kép és szöveg: miriák

évről évre rendszeresen megren-
dezik Ifjúságfalván a gyermek-

napi összejövetelt. Ez szinte már ha-
gyomány ebben a kis faluban. Ifjú-
ságfalva és a környék legkisebbjei
nagy örömmel vették tudomásul,
hogy ismét lesz gyermeknap a köz-
ségben. A rendezvény szervezé-
sébe idén a helyi „Bažant“ vadász-
társaság és az ugyancsak helyi gyermekotthon is bekapcsolódott. A kelle-
mes délutáni programot többféle sport- és ügyességi játékokkal tették szí-
nesebbé. Többek között a vadászok bemutatója, a motoros bemutató, az
arcfestés, a szalonna- és virslisütés a tábortűz mellett kellemes élménye-
ket adott a gyermeknapon részt vevő nebulók számára. Természetesen ez
az esemény nem jöhetett volna létre a lelkes szervezők és a támogatók hoz-
zájárulása nélkül, amiért köszönet illeti őket. -pint-

Fotó: Kamenicky Gábor

Az idei gyermek-
nap a község

gyermekeinek érde-
kes és vidám prog-
rammal telt, mivel a
községi hivatal autó-
buszt rendelt szá-
mukra és együtt a
szülőkkel, valamint a
két iskola és az óvoda
pedagógusaival Mar-
celházára utaz tak a
„Ranch“-ra. A belépő-
díjak az iskolák és az
óvoda, gyermeknapi ajándékai voltak. Marcelházán mindenkit kellemes meg-
lepetés várt. Lovagolhattak, simogathatták az állatokat és etethették is őket.
Barangolhattak a természetben, kitombolhatták magukat a trambulinon is. A
gyerekek tízórait is kaptak, majd egymás közötti játékos versengés követke-
zett. A nap fénypontja a szülők „párbaja” volt, akiknek az egyes győzelme-
kért  nagy örömmel szurkoltak gyermekeik. -pint-

Fotó: KH

Keszegfalva

Ifjúságfalva

Gyermeknapok régiónkban

PRÓBÁLJA Ki AZ úJ FÁJDALoMMENTES FiZiKAi 
éRTERÁPiÁT! KéSZÜLéK BéRLéSi LEHETőSéG!

„éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak teljesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szé-
pen  gyógyulnak, csak ajánlani tudom!”

Auxner Lajos (71)
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fáradékonyságom teljesen elmúlt, azóta sok-

kal jobban érzem magam. Külön köszönet a személyzet figyelmességéért.” 
Balla Árpád (60)

• végtagokon jelentkező fájdalom
• elszíneződött végtagok
• lábszárgörcs • fekélyes láb
• hideg kezek, lábak, elnehezedő

fáradó láb
• szédülés, fejfájás

Jelentkezzen fájdalommentes thermokamerás 
állapotfelmérésre!

Gyakran fáj a lába? Egy ideje már nem tud úgy járni, mint régen?
Séta közben feszítő fájdalmak gyötrik?! Miért szenved, ha nem muszáj?!

Hívja CENTRUMUNKAT MoST!
Bejelentkezés:

+036-30-638 24 88
Sonocentrum, Komárom, Szent László u. 16.

Amennyiben az alábbi tünetek bármelyikét észleli, veszélyeztetett lehet 
érszűkületszempontjából:

• féloldali bénulás
• végtagzsibbadás
• átmeneti beszéd-, memória-,

látászavar
• nem gyógyuló sebek, 

végtagsérülések

Kedves vendéget fo-
gadhattak az izsapi vá-
rosrészben található
óvoda Mókus csoportjá-
nak gyerekei a Tábortűz
című ifjúsági lap egykori
főszerkesztője, Tóth Ele-
mér szlovákiai magyar
költő személyében. Az
apróságok Halász Kor-
nélia óvó néni vezetésé-
vel még egy kis műsorral
is meglepték a költőt a
május 23-án lezajlott ta-
lálkozón, amelyen Tóth Elemér A bátor nyúl című verses-mesés-
könyvét is bemutatták. Ebben a gyerekek a címszereplő kis állatka
tizenhat, versbe szedett történetével ismerkedhetnek meg. A csöpp-
ségek találkozóját a költővel azért is tartották fontosnak az ese-
mény szervezői, a nagymegyeri Városi Könyvtár munkatársai, mert
szerintük Tóth Elemér versei, meséi  jókedvre derítenek, a szülőföl-
det, anyanyelvünket, hagyományainkat, végső soron egymást sze-
retni tanítanak meg bennünket, a bajokat derűvel átvészelni, ma-
gyarnak maradni. A költő bácsival történő beszélgetés során azt is
megtudták az óvodások, hogy Tóth Elemér a tanárainak köszönhe-
tően lett az irodalom szerelmesévé, tőlük kapott jó tartást, hogy ge-
rinces magyar emberré váljon. A vendég a gyerekeket pedig a köny-
vek szeretetére biztatta.

Kovács Zoltán (fotó: Tamási Márta)

AFiatalok lendületben program
célja nem formális nevelési prog-

ramokkal támogatni a fiatalokat. A
program 2007-től 2013-ig fut, jelentő-
sen hozzájárul a készségek és ké-
pességek fejlesztéséhez.

A Fiatalok lendületben program kie-
melt fontosságot tulajdonít annak, hogy a
fiatalok tudatában legyenek európaisá-
guknak, és ezért bátorítja a fiatalokat,
hogy olyan európai kérdésekről gondol-
kodjanak, mint az Európa-polgárság és
az Európai Unió építése és jövője. A fent
említett általános célkitűzések figyelem-
bevételével valósult meg a csereprog-
ram a süttői II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a dunamocsi Alapiskola 22-22
tanulója között. A kilenc napig tartó ta-
lálkozó helyszíne Karva, a Korava Pol-
gári Társulás épülete volt. A táborlakók
és a pedagógusok interkulturális est ke-
retében „Láncépítés“ címmel ismerkedő
játék formájában mutatkoztak be.

Az első napon került sor a projekt ké-
szítésére 2-2 csapatban a faluról, isko-
láról, találkozás polgármesterekkel, is-
kolaigazgatókkal, a program hivatalos
megnyitója. A második, harmadik, ne-
gyedik napon csapatszellem-erősítő já-
tékkal „Csővezeték” indult, majd „Ékes-
szóló európaiak” drámapedagógiai be-
vezető, bemelegítő gyakorlatok, kom-
munikációs csatornák áttekintése volt a
programban. Az ötödik napon délelőtt is-
meretek az egységes tanúsítvány fon-

tosságáról, játékos feladatok megoldása
témában. A táborlakók hatodik napja kre-
atív műhely-foglalkozással telt, amelyen
meghívókat, plakátot készítettek a Nyitott
napra. A hetedik napon „Ellenpólus nap”
volt, megtekintették Komárom városát,
majd Gútán, a Vermes  tanyán foglalko-
zásokra került sor a hagyományok jegyé -
ben, összekapcsolva rendhagyó törté-
nelemórával. A nyolcadik napot energi-
záló játékokkal kezdték, valamint előké-
szítették a kiállítást. Kora este került sor

a Nyitott napra, amelyen megjelent Du-
namocs és Süttő polgármestere, Banai
Tóth Pál és Czerman János, a dunamo-
csi Alapiskola pedagógusai Maricsek
Ilona igazgató vezetésével, a szülők, az
önkormányzat képviselői. A tanulók rövid
kultúrműsora után bemutatták települé-
süket, majd  az ügyességi verseny győz-
tes csapata egy tortát vehetett át. 

Miriák Ferenc

Régiónkban az időjárás már lehe-
tővé tette, hogy megrendezhes-

sék az agyaggalamb-lövészetet. Így
volt ez nemrégen Madaron is. A ver-
seny egyre nagyobb népszerűségét
az is bizonyítja, hogy közel ötven va-
dász mérte össze tudását. A korong-
lövők eseménynaptárában előkelő
helyet foglal el a madari verseny, mi-
vel ezt a legnívósabb versenyek közé
sorolják.

„Előszeretettel tréningeznek ebben a
számban a vadászok, mivel ez hasonlít
legjobban az apróvadas-vadászatban
szereplő állatok mozgására, és itt jóval la-
zább szabályok vonatkoznak a fegyve-
rekre és lőszerekre is.  A lőtér napjainkra
is kitartott az elvei mellett, és elsősorban
sportszakmai műhelyként kívánt/kíván
működni. Alapvetően a cél továbbra is az
maradt, hogy a felvidéki korongvadász-
sport meghatározó létesítménye legyen,

a pálya kialakítása, a korongdobó gépek
összetétele, és a korongvadász-sport
magas szintű szakmai ismerete tegye le-
hetővé nemzetközileg is ismert verseny-
zők gyakorlását, a versenysport oktatá-
sát, és magas szakmai színvonalú ver-
senyek megrendezését“ – mondta Édes
István, a madari Vadász Egyesület el-
nöke, polgármester.

A május utolsó vasárnapján megtartott
agyaggalamb-lövészverseny első hat he-
lyezettje: 1. Simonics Ferenc, 2. Lajos
Árpád, 3. Tóth Richárd, 4. Nyúl Gábor, 5.
Kelemen Tamás, 6. Juraj Kelecsényi.  A
régió sörétlövészet ezen létesítménye,
és az annak üzemeltetésében részt ve-
vők szeretettel várják mindazokat, akik
kulturált körülmények között szeretnének
megtanulni sörétes fegyverrel lőni, vagy
lőtudásukat még biztonságosabbá és
még eredményesebbé tenni. (miriák)

A felvételt a madari Vadász 
Egyesület készítette 

A kommunikatívabb Európáért
Dunamocs

Agyaggalamb-lövészet 
Madar

A bátor nyúl
Tóth Elemér költővel találkoztak a gyerekek



8 DELTA 92013. június 10. RÉGIÓ - HIRDETÉSDELTARÉGIÓ

Komárom - Hetény

Megyercs

- Profi frizura, smink - 
Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Profi köröm design - 
Chovan Szilvia, 0905 284 032
- Stílustanácsadás - 
Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Átalakítás helyszíne: Salon Style

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk, 
akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék

visszakapni régi formájukat.

Szépüljön meg
a DELTÁVAL

Fényképes jelentkezésüket június 27-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,

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

Bátorkeszi Község önkormányzata és a Kováts Jó-
zsef Alapiskola igazgatósága tisztelettel kér min-

den szülőt, tanulót, ismerőst, bátorkeszi lakost, hogy aki
rendelkezik mobiltelefonszámmal és e-mail-címmel, az
a felhívás alapján szavazzon a Bátorkeszi Községi ön-
kormányzat pályázatára.

A pályázat célja, hogy anyagi támogatást szerezzen a
községben készülő játszópark létrehozásához. Az új ját-
szótér építéséhez lehetőség van jelentős nagyságú pénz-
ügyi támogatást szerezni a SPPoločne projekt keretén be-
lül. A pályázat első körben sikeres volt, második körben
nagyszámú lakossági szavazatra van szükség. A Kováts Jó-
zsef Alapiskola eddig is igyekezett támogatni ezt az ügyet.
Az anyák napi kultúrműsor és a papírgyűjtés teljes bevéte-
lét (1103,68 €) már felajánlották erre a célra.

Az on-line szavazás a www.sppolocne.sk honlapon folyik.
A projekt értéke 7500 euró. Az internetes szavazás linkje:
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-pro-
jektu/210.

Kérjük, hogy mindannyian szavazzanak! (mf)

Az új, minden igényt ki-
elégítő családi fészkek a
Párkány-Bajcs főút mellett
épültek meg. Virág Ottó, a
falu polgármestere az ünne-
pélyes átadáson elmondta,
hogy külső segítség nélkül
sajnos ez a beruházás nem
valósulhatott volna meg. Így
az Építésügyi Minisztérium-
tól 723 690 euró támogatást
kaptak, ezenkívül hitelre is

szükségük volt, melyet az
Állami Lakásfejlesztési
Alaptól vettek fel 245 890
euró értékben. A község 86
181 euróval szállt be a la-
kások kivitelezésébe. To-
vábbá kiemelte a községi hi-
vatal és a képviselő-testület
munkáját, akik jó döntést
hoztak, amikor megszavaz-
ták az újabb bérlakások épí-
tését. 

A szalag átvágása előtt
Szalay Gyula ógyallai espe-
res-plébános megszentelte
a bérlakásokat. 

A hivatalos átadás után a
lakók átvehették a falu pol-
gármesterétől a lakások kul-
csait, és megtekinthették le-
endő lakhelyüket. A jól sike-
rült tervezésnek és kivitele-
zésnek köszönhetően a bér-
lakások jól beilleszkednek a
község arculatának környe-
zetébe.

miriák

AHídverő Társulás az elmúlt 17 évben
sok változáson ment keresztül. Nagy-

mértékben megváltoztak a politikai és
gazdasági viszonyok és természetesen
változott a településeket képviselő pol-
gármesterek személye is. Jelenleg a Híd-
verő Társulás folyamatos identitás-kere-
sésen megy át.

A társulás elnöke, Szabó Olga, Pat pol-
gármestere az áprilisi ülésén lemondott és
az új elnököt, Duka Gábort, Karva polgár-
mesterét arra kértem, tájékoztassa a közvé-
leményt a társulás jelenlegi és távolabbi cél-
járól.

„2013. május 10-én Hetényen összehív-
tam egy megbeszélést, amelyen részt vett
Lucza Sára, Banai Tóth Pál és Karánse-
bessy Lukács. A megbeszélés témája a Híd-
verő Társulás további tevékenységének és a
hosszú távú stratégiájának felvázolása volt.
A megbeszélésen olyan ötletek merültek fel,
mint honlap elkészítés, a Hídverő Társulás
logójának kivitelezése, az államigazgatás
képviselőinek tervszerű meghívása az ülé-
sekre, meghívni a következő intézmények
vezetőit, mint a Regionális Egészségügyi In-
tézet igazgatónője, a kórház igazgatója, a
Hídverő Társulás éves munkatervének ki-
dolgozása. Szorosabbra fűzni a magyaror-
szági településekkel a kapcsolatot és az
együttműködést. Szorosabbra fűzni a Duna
menti borúttal a kapcsolatot. Településeink
arculatának kialakítása, anyagok és szolgál-

tatások közös beszerzése. Az iskolák együtt-
működése. Határon átnyúló együttműködés
és az anyanyelvhasználat erősítése” – vá-
zolta fel a feladatokat Duka Gábor.

A Hídverő Társulás településeinek karvai
ülésén a következő határozat született: a
Hídverő Társulás megbízza Duka Gábor el-
nököt, Lucza Sára és Banai Tóth Pál alelnö-
köket azzal, hogy készítsék elő a regionális
turisztikai desztináció menedzsment (TDM)
rendszerét.

A karvai ülésen elfogadásra került a Hídverő
Társulás alapszabályának 5. számú kiegé-
szítése. Ennek alapján a társulás székhelye
Karva, cselekvőképességét a Nyitra Kerületi
Hivatal a Társulás székhelyének megfelelő il-
letékességű nyilvántartásába történő bejegy-
zéssel nyeri. A Társulás tevékenységének
célja és érdeke a társult községek érdekeinek
képviselete, a közösen kitűzött célok teljesíté-
sének elősegítése és problémáinak megol-
dása, a mindenkori hatályos települési önkor-
mányzatokról szóló törvénynek és egyéb jog-
szabályoknak való megfelelés, melyek érintik
a Tárulás működését. Együttműködhet más
régió önkormányzataival, külföldi és belföldi
községekkel egyaránt. A Társulás szervei:
taggyűlés, elnök és tanács. A Társulás vég-
rehajtó szerve a Tanács, mely a Taggyűlés
ülésezése közötti időszakban irányítja a Tár-
sulás működését. A Tanács tagja a Társulás
elnöke és három alelnök. Egy alelnök a Tár-
sulás magyarországi tagjai közül kerül ki. A Ta-
nács szükség szerint ül össze, de legkeve-
sebb háromhavonta egyszer.

Miriák Ferenc

Megújult a Hídverő Társulás
Karva

Újabb bérlakások 
kerültek átadásra

Felhívás

Május utolsó napján újabb bérlakások kerültek át-
adásra Bajcson. Az utolsó ilyen jellegű beruházás -

ára 2009-ben került sor, amikor 14 bérlakás került át-
adásra. Az elmúlt hétvégén átadott 22 lakásegységet - 18
háromszobás és 4 kétszobás lakás - tavaly kezdte építeni
a nyitrai illetőségű Mosap építkezési részvénytársaság.

Bajcs

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 

keretben: 1,70 euró/hird
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Hirdetését telefonon is
feladhatja

0905 213 967, 
035/77 33 566

Az SZMPSZ Galántai Regionális Központja, mint Te-
hetségpont, a hagyományok kutatását, megisme-

rését és bemutatását tartja fő céljának. Ennek jegyében
szervezi továbbképző programjait és a tehetségnapokat
is. A 2012/2013-as iskolai évben 8. alkalommal hirdette
meg a szülőföld megismerésére irányuló és a szülő-
földhöz való kötődés erősítését célzó Kincskeresők –
helyi értékeket kutató diákok országos konferenciáját az
alapiskolák felső tagozatosai és a középiskolák diákjai
számára. 

Járásunkból a táborban a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola
és a komáromi Mariánum Egyházi Alapiskola kincskeresői
vettek részt. 

A diákok tanáraikkal együtt csoportokba szerveződtek,
majd az adott témakört előre megfogalmazott kérdések alap-
ján járták körül és a hallottakról feljegyzéseket készítettek. A
terepen szerzett adatokról és tapasztalatokról a tábor má-
sodik napján, a gímesi iskolában megvalósított Új szövétnek
tehetségnapon számoltak be. (miriák)

Az AI felvétele

Nem mindennapi látvánnyal találták magukat szembe
a megyercsiek. A falu határában hosszabb ideje

rendszeresen fészkelő hattyúpár úgy gondolta, hogy a
nemrég kikelt hattyúfiókákkal körülnéznek a község-
ben. Bemutatják az „ifjoncoknak” Megyercs település
jellegzetességeit.

Tervüket a múlt hétre időzítették, amikor is gyalogosan tér-
képezték fel a falu egyes pontjait. Legjobban a község ele-
jén található gyermekpark vonzotta őket, azonban ennek a
megközelítése nem volt veszélytelen dolog, ugyanis a főúton
keresztül kellett áthaladniuk. Az autósok előzékenyen áten-
gedték az úton a közkedvelt bütykös hattyú családot. Az ese-
ménynek több szemlélője is akadt, akik elmondták ilyet még
eddig nem láttak. Érdekességként jegyezzük meg, hogy a te-
lepülés vonzza az extrém jelenségeket, ugyanis tavaly egy
több lufiból álló üzenet érkezett Ausztriából, ami pontosan
Megyercsen ért célba.

Kép és szöveg: -pint-

Rómaiak nyomában a Duna mentén
Aközség a vezető part-

ner a „Rómaiak nyo-
mában a Duna mentén/Po
stopách Rimanov na Du-
naji“ elnevezésű projekt-
ben, amelynek kivitele-
zése 2010 novemberétől
2013 júniusáig tart, Al-
másfüzitő község együtt-
működésével a Magyaror-
szág-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 kere-
tében, amely az EU finan-
szírozásával valósul meg.

A projekt célja innovatív
turisztikai termékek révén a
régió adottságának kihasz-
nálása, valamint együttmű-
ködés kialakítása a lakos-
ság, az önkormányzatok és
a non-profit szervezetek kö-
zött. Igyekszik növelni a ré-
gió iránti érdeklődést és an-
nak láthatóságát, miközben
feleleveníti az elfeledett tör-
ténelmi tényeket és hagyo-
mányokat egyedi ötletek és
lehetőségek vegyítése által.

2013. június 11-én kerül
sor az izsai kultúrház nagy-
termében a projekt záró kon-
ferenciájára. A résztvevők új
és értékes információkat
szerezhetnek az idegenfor-
galom fejlesztésének terüle-
téről. A budapesti Közös
Technikai Titkárság prog-
rammenedzsere ismerteti a
Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program 2014-2020
időszakát. Nem utolsósor-
ban a konferencia folyamán

bemutatják a „Hagyományos
receptek Izsáról és Almásfü-
zitőről”, valamint a „Rómaiak
nyomában a Duna mentén“
című kiadványt.

A projekt által megvalósul:
az 1936-ban épült lakóház,
majd később községi óvodá-
nak használt épületből felújí-
tás, átalakítás és hozzáépítés
után a „Kelemantia” római
kori és néprajzi múzeum ki-
alakítása, új turisztikai infor-
mációs, tanácsadói központ
megvalósítása, hagyomá-
nyos kinti konyha kiépítése,
amely tartalmaz kenyérsütő
kemencét, grillezőt és bográ-
csozó tűzhelyet egyaránt, az
épülethez tartozó telek ren-
dezése, parkosítása, vala-
mint két publikációs anyag ki-
adása – Izsa község által.
Történelmi park kiépítése,
mely bemutatja kulturális és
történelmi örökségünket, ró-
mai kori katonai tábor kiépí-
tése védőbástyás árokkal,
műhely, élő sövény, őrtorony,

belépőkapu és római kert
korhű növényzettel,  egy pub-
likációs anyag kiadása – Al-
másfüzitő község által.

Amint azt Domin István,
Izsa polgármestere a sajtó-
tájékoztatón leszögezte, a
múzeum megvalósulása a
település többéves igyeke-
zetének az eredménye,
amely erős támogatást él-
vez, úgy a lakosság, mint az
önkormányzat részéről. Le-
hetőséget ad majd a helyi
hagyományok (kézműves-
ség, népviselet, mezőgaz-
dasági és halászati szerszá-
mok, hagyományos élet-
mód), valamint a római kori
Kelemantia katonai tábor fel-
tárásából származó leletek
bemutatására. Jelenleg ezek
a leletek Szlovákia külön-
böző múzeumaiban tekint-
hetők meg, mivel eddig a fa-
lunak nem volt lehetősége a
bemutatáshoz szükséges
feltételek megteremtéséhez. 

Miriák Ferenc

Hattyúlátogatás a faluban

Fokla - helytörténeti kutatótábor
Izsa
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Lakiak a Plauter kúriában
Alakszakállasiak is hivatalosak voltak a nagymegyeri Pünkösdi mulatságokra, melyet a

Plauter kúriában rendeztek. A sokszereplős esten régiónkból többek között fellépett a
VaLAKik tánccsoportja, akik ismét nem tagadták meg magukat, és a countrys táncunkkal
megbabonázták a közönséget. A mulatság keretén belül nagy sikerrel szerepelt még a két
tehetséges laki énekes, Fekete Szilvia, aki a TAT sorozatában bukkant fel, valamint Krnčan
Milan, aki szintén ezen a tehetségkutatón debütált, majd az érsekújvári Rockszínház osz-
lopos tagja lett. -pint-
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Szilas

Megnyitottuk 
kihelyezett irodánkat Gútán, 
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete) 

Köszöntők, 
köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HIRDeTéSfeLvéTeL 
HéTfőTőL PénTeKIg.

Akultúrház kihasználtsága az utóbbi időben egyre job-
ban előtérbe került. Ezt bizonyítja az a számos ren-

dezvény, melyet ebben a most már működőképes épü-
letben bonyolítanak le. Volt itt Kihívás Napja vetélkedő,
retro-buli, zumba-akció, nyugdíjasok találkozója, szín-
házi előadás, ős Pandoras Box koncert, egészségnap,
hogy csak néhányat említsünk a rendezvények közül.

Újabban a környékün-
kön egy kevésbé po-

pularizált műfajjal
is próbálkoztak,
mégpedig az
operával. Mint
megtudtuk az
Ope ra -Tr i ó
egy hirtelen
ötletből fa-

kadt. A három
t e h e t s é g e s

hölgy azon tanako-
dott, hogyan lehetne

hazánkban az opera mű-
faját megszerettetni az emberek-

kel, így alapították meg az Opera-Triót. Idén januárban egy
Újévi koncert keretein belül be is mutatkoztak a közönségnek
a dunaszerdahelyi Vermes villában, majd ezt követően Tóth
Péter, Szilas polgármestere hívta meg őket, ahol egy hálás
közönséget szórakoztathattak. Céljuk, hogy az operett leg-
ismertebb dallamain keresztül elkalauzolják az embereket az
opera csodálatos világába. Az Opera-Trió tagjai Kevicky
Tünde - mezzoszoprán, Kollár Katalin - szoprán és Nagy
Andrea – szoprán méltán elnyerte a közönség tetszését, és
akik vették a fáradságot, és eljöttek megtekinteni ezt az elő-
adást, nem csalódtak. 

Remek színvonalú műsor szemtanúi lehettek, és bizo-
nyosan egy nagy élménnyel távoztak az előadás színhe-
lyéről. -pint-

Minden, amit a termé-
szetben szépnek is-

merünk, együtt van Bada-
csony környékén. Minden-
ből ízelítőt kaptak - „ten-
gerből“, büszke hegyek-
ből, omlatag öreg
várakból, napsütötte da-
los szőlős déli lankákból -
a marcelházi Magyar Tany-
nyelvű Alapiskola tanulói
és pedagógusai.

Részesei és egyben sze-
replői lehettek badacsonyto-
maji testvériskolájuk hagyo-
mányos rendezvényének, a
névadójuk tiszteletére szer-
vezett „Tatay Napok“ elne-
vezésű rendezvénysorozat-
nak.

„Iskolánkat 5 diák képvi-
selte a Balaton-parti város-

ban. Szavalóink és citerása-
ink könnyeket csaltak a je-
lenlévők szemébe. A koszo-
rúzást drog-dohányzás-alko-
holfogyasztás megelőzését
szolgáló előadás követte,
majd kerékpáros ügyességi
verseny, mese-előadás,
rendőrségi bemutató, tánc -
ház és még folytathatnánk.

Júniusban bábosaink is
megörvendeztethetik a ba-
dacsonytomaji közönséget.
A tél beköszöntével pedig mi
látjuk vendégül testvérisko-
lánk küldöttségét” - tájékoz-
tatta lapunkat Duka Róbert
iskolaigazgató. 

(mf)
Juhász Gabriella felvétele

Gyógyítani szívvel-lélekkel

Felvidékiek a Balaton-felvidéken

ACsemadok helyi szer-
vezetének meghívá-

sára a naszvadi Művelő-
dési Központ Kamaraszín-
házában prof. Dr. Papp La-
jos világhírű szívsebész
tartott előadást „Szívvel-
lélekkel” címmel. A szere-
tet gyógyító erejéről osz-
totta meg a jelenlévőkkel
gondolatait.

„Egyre durvábbá válik a
minket körülvevő világ. Az
előttünk álló napok semmi
jót nem ígérnek: kíméletlen
harc indult a hatalom birtok-
lásáért. Mindannyiunknak
szükségünk van kapaszko-
dókra, a vad forgatagban
való csendes megállásra,
erőgyűjtésre, hogy a tisztán-
látás képességét meg tudjuk
őrizni” – mondta Papp Lajos

gyógyító, aki az emberek lel-
két és beteg nemzetünk szí-
vét gyógyítja.

Személyében egy egy-
szerű, közvetlen, keresztény,
azon belül is katolikus érték-
rendet valló nyugdíjas orvost
ismerhetett meg a közönség,
aki emellett nagyon szerény
is, hisz nem engedte, hogy
megtapsolják, mert a Jóis-
ten nem szereti a hangosko-
dást, mert csak csendben
tudnak a lelkek egymáshoz
szólni. Mindent kegyelem-
ként él meg, amit az élet tar-
togat számára, legyen akár
rossz, vagy jó, mert évek,
évtizedek múlva a legrosz-
szabbról is kiderül, hogy az
Úrnak a legnagyobb ke-
gyelme volt, amikor a leg-
rosszabbnak vélték. Ezért,
Isten kegyelméből minden-
hová elmegy, ahová meg-
hívják.

Szívsebészként sok ezer
ember életét tartotta a kezé-
ben, és ilyenkor mindig meg-
borzongott. De nem akkor,
amikor műtét közben meg-
állította a szívet, hanem ak-
kor, amikor elindította. 

Papp Lajos mesélt tehát
hitéről, orvos-beteg kap-
csolatairól, szeretetről, és
arról, hogy ha valamiben
igazán hiszünk, soha nem
szabad feladni. Bizonyára a
jelenlévők különböző érzé-
sekkel hallgatták végig a
sok-sok kutatómunka és
élettapasztalat mondta gon-
dolatokat és biztosan mást
és mást tartottak fontosnak
megjegyezni az elmondot-
takból, ennek ellenére a
többség lelkében felcsen-
dült a Hang.

Miriák Ferenc
Holop Ferenc felvétele

Opera-Trió a kultúrházban
Marcelháza

Naszvad

Az egész napot felölelő rendez-
vényre június elsején került sor az

alapiskola udvarán lévő sportpályán. 

Az ötlet a Marcelházi Önkéntes Tűzoltó
Testület két aktív tagjának (ifj. Berentei
László, Vörös Ádám) fejéből pattant ki.
Amint azt elmondták, a fő cél ezzel a ren-
dezvénnyel az, hogy jobban megismer-
tessék az önkéntes tűzoltók munkáját,
összehozzák a környék aktív tűzoltó tes-
tületeit, valamint új kapcsolatokat is sze-
retnének kiépíteni. 

Az ünnepélyes megnyitón a szervezet
elnöke, Bélai János köszöntötte a megje-
lent vendégeket és a 21 csapatot. A meg-
mérettetés 3 fős csapatokban zajlott egy
nem mindennapi pályán. 

A rendezvény foglalkoztatta az aprósá-
gokat is. Éppen ezért a kisebbeknek rajz-
versenyt szerveztek „tűzoltó” témában.
Az egész nap folyamán megtekinthető
volt egy kiállítás is az alapiskola előcsar-
nokában, mely a Marcelházi Önkéntes
Tűzoltóság történetét – múltját és jelenét
– mutatta be, és megtekinthetők voltak
egyéb érdekességek magáról a tűzoltás-
ról és a tűzvédelemről. 

A hivatásos tűzoltók bemutatója előtt
került sor a rajz- és tűzoltóverseny kiérté-
kelésére. A rajzversenyt Gál Angelika pe-
dagógus értékelte. Az ovisok és az első
osztályos tanulók kategóriájának győz-
tese Cintula Levente, második Bogár Fru-

zsina, harmadik Pifkó Kinga. Az alapisko-
lások kategóriájának győztese Domin Bar-
nabás, második helyen végzett Fábik Or-
solya, harmadik pedig Chrém Dóra lett. 

A tűzoltóverseny győztese a dunarad-
ványi trió lett, megelőzve a marcelházi „B”
csapatot és a perbeteieket. Az okleveleket
és a tárgyi díjakat Bélai János, elnök adta
át. A 10 éves dunamocsi Csontos Vero-
nika különdíjban részesült. 

A Tűzoltó nap főszervezői tárgyi juta-
lomban részesítették Škrivanek Árpádot,
az ÖTE járási igazgatóját és Hagyina
László elnökségi tagot, a szervezetnek
nyújtott hathatós támogatásért. 

Kép és szöveg: miriák

Tűzoltó nap Marcelházán

Jegyelővétel a www.szegab.sk oldalon

Május 25-én új irányt vettek az önkéntes tűzoltók. Al-
földy József izsai tűzoltóparancsnok vezetésével takti-

kai gyakorlatra került sor a Dumet Kft. telephelyén.

A gyakorlat témája: Tűzoltás nagy távolságról nyert víz segít-
ségével. Az egyes bevetési egységek feladata az volt , hogy tűz-
oltó szivattyúk és tömlők soros összekötésével megfelelő meny-
nyiségű vizet juttassanak az 500 méterre elhelyezkedő tóból a
tűzoltás helyszínére. A gyakorlatban részt vettek az izsai, mar-
celházi, szilasi, ekeli, nagykeszii községi tűzoltók, valamint az
ógyallai városi tűzoltók. A gyakorlaton jelen volt a komáromi tűz-
oltóság megbízott igazgatója Csontos Imre, aki tapasztalatával
segítette a gyakorlat sikerességét. Az esemény fő támogatója
Sámson Ferenc volt. Az izsai községi tűzoltók Hegedűs Zoltán
bevetési parancsnok vezetésével önfeláldozó munkájukkal se-
gítettek az előkészületekben. 

„Reméljük gyakorlatunk jó példát mutat a többi önkéntes tűz-
oltónak. Az itt részt vevő közsé-

gek és város lakosai is na-
gyobb biztonságban

érezhetik magukat,
mert képesített
önkéntes tűzol-
tók szabadide-
jük feláldozásá-
val készek részt
venni az esetle-

ges vészhelyze-
tek elhárításában“

- értékelte a szakmai
napot Alföldy József

tűzoltóparancsnok.(miriák)
Alföldy József felvételei

Taktikai gyakorlat önkéntes
tűzoltóknak izsán



• Hízók eladók Aranyoson.
Ár: 1,20 €/kg. Tel.: 035/7781
378.
• Eladó Babetta (+ sisak,
elektronok, több alkatrész),
új kompresszor, autogén
(komplett feltöltve) – árak
megegyezés szerint, 3 db 50
literes demizson kosárral.
Tel.: 0907 305 122.

• Eladó cirkula, gabonada-
ráló, állványos karbó. Tel.:
0915 208 652.

• Eladó 130 literes mélyhűtő
láda, számítógép monitor-
ral.Tel.:0915 111 637.
• Bérbe adó befutott, beren-
dezett virágüzlet a Vásár-
csarnokban (esetleg más
célokra is). Tel.: 0905 430
196.

• Dám do prenájmu prero-
bený 3-izbový byt na VII. síd-
lisku. Tel.: 0917 202 952.
• Eladó 3-szobás lakás Ko-
máromban, ár: 25.000 €.
Tel.: 0907 788 043.
• Egynyári és évelő virágok
széles választéka, ezen felül
Futó és álló vinca, amely
kiválóan tűri a tűző napot
és gazdagon virágzik.
Anita virágüzlet – Kolárovo.
Hé-pé: 8-18, szombat: 8-12,
vasárnap: 9-12. Tel.: 0905
457 473.

• Eladó 1 m brabant tuja 1,50
€/db. Tel.: 0908 301 461.
• Eladók hízók 100-120 kg.
Tel.: 0908 567 830.
• Naszvadon 8-hetes puly-
kák eladók. Tel.: 0908 737
325.

• Új fitneszterem nyílt Ógyal-
lán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klub-
fitnes.sk
• Eladó 50 méter hegesztős-
lag autogénhez + pisztoly és
fejek, 10 kg-os és 2 kg-os
gázpalack, valamint 4 db téli
gumi Felíciára. Tel.: 0907
486 768.

• Kölcsönök! Készpénzre
van szüksége? Gyors ügy-
intézés, azonnali hitelelbírá-
lás. Cím:  Župná 14., Komá-
rom (Allianz épületében, 1.
emelet, 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Vennék fejőstehenet. Tel.:
0918 144 472.
• Mentse meg régi emlékeit!
Videokazetta és DV-kazetta
DVD-re mentése (családi vi-
deó, szalagavató, esküvő
stb.) 8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.

• ZTR-Agro Kft. Komárom
gépész végzettségű alkal-
mazottat és alkatrészest ke-
res. Fényképes életrajzot
küldjék a hajabacs.eniko
@zetortrade.sk címre. Tel.:
0905 890 865.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Zene minden alkalomra.
Maxim zenekar. Tel.: 0917
712 004.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768.
• Vennék Škoda octáviát
Tdi, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Akciós gyorskölcsönök al-
kalmazottaknak, vállalkozók-
nak és nyugdíjasoknak. Hív-
jon. Tel.: 0903 429 427.
• Óvónő gyerekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
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ELHUNYTAK:
Illés Alexander (59) Gúta; Szakálová Alžbeta (79) Komá-
rom; Paluková Alžbeta (60) Marcelháza; Herda Kálmán
(72) Kava; Mgr. Tóth Mihály (70) Ógyalla; Jakab Rozália
(89) Bogyarét; Rafaelová Mária (67) Komárom;  Pintár
András (68) Búcs; Šukola Štefan (65) Perbete; Kovács
Iveta (49) Megyercs; Némethová Helena (82) Gúta; Szenkó
Jenő (78) Komárom

HÁZASSÁGoT KöTöTTEK:
Ing. Fábik Attila (Komárom) és Bc. Hajabácsová Katalin
(Ógyalla);  Dorčiak Peter és Karolna Bobeková (Komá-
rom); James Gedrge Tomlinson (Manchester - Nagybritá-
nia) és Sláviková Silvia (Ógyalla)

Első fotóm

Kováčová Sabina
(3200/48)
Ógyalla 
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Vízszerelő - szerelés,
szerviz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, 
Hanem mit szívünkben hordunk némán, csendesen.“

Szomorú szívvel emlékezünk szüleinkre

Varga Jánosra és 
Varga Jánosnéra, szül. Jaksa Máriára
akik 20 illetve 3 éve pihennek a bátorkeszi temetőben.

Emléküket őrzik lányaik, vejeik, unokáik 
és dédunokáik.

Erdélyi nagykörút. Min-
den, amit látni kell! 2013.
8. 5. - 8. 11., 7 napos ki-
rándulás, ár: 235 €/fő,
szállással, utazással,
félpanzióval. infó: 0918
697 959, www.orbis-hur-
banovo.eoldal.hu.

Up! Discobar-
grill Duna-
mocs (benzin-
kúttal szem-
ben). Fatüzelésű
kemencében sült Fai da
te pizza (tetszés szerinti
feltét) – 4 €, Up burger
2,50 €. Focaccia (kemen-
cés lepény) 1,50 €. Valódi
olasz kávék 1 €, koktélok.
Nyitva tartás: K-CS 11-22
ó, P-SZ 11-24 ó, V 13-21,
hétfő zárva.

Gyorskölcsönök 24
órán belül. Tel.: 0907
452 538. 

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komá-
rom (a Penita  étterem
mellett), zálogba ve-
szünk vagy felvásáro-
lunk arany ékszereket,
műszaki cikkeket, régi-
séget, autót, lakásokat -
házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzem-
képtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Ógyallán 2013. június 10-
én! Segítünk elhelyez-
kedni Ausztriában, Német-
országban! 0911 395 737
w w w . p r o s o c i a . s k ,
emese.baranyaiová@pro-
socia.sk

3-napos kirándulás a
debreceni virágfeszti-
válra, pihenéssel Hajdú-
szoboszlón. Szállás, fél-
panzió, utazás, mind-
össze 139 €/fő. infó:
0918 697 959, www.or-
b i s - h u r b a n o v o .
eoldal.hu.

Elektro TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
Plazma-készülékek gyors
és megbízható javítását
vállalom.

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt szerették.”

Emlékezünk június 13-án 
halálának 4. évfordulóján 

Schindler Jarmilára.
Testvére és családja.

„E jeles napon boldogság és öröm,
Hogy e verssel köszönthetlek kisördögöm!
Szívemből szívednek szól e költemény,
Te vagy a legjobb gyermek a Föld kerekén.”
Június 1-jén ünnepelte 5. születésnapját 

Lengyel Ádám Komáromban.
Boldog születésnapot kíván: 
anyucika, apucika, Kovačic 

mamika és papa, 
Lengyel mama, papa, 

Gábor köri, dédi, Icuka, István, 
Ildikó és az egész rokonság.

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
május 30-án, 

halálának 10. évfordulóján 

Bogáč Andrásra Paton.

Emlékét őrzik: édesanyja, huga és fiai.

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet, 
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk 
május 29-én, halálának 

5. évfordulóján

Agg Ilonára, szül. Hozman
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja.

„V oku slza, v srdci žiaľ, 
Čo nám bolo milé, to nám osud vzal.“

Dňa 10. júna uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustil vo veku 52 rokov náš

milovaný manžel, tatino a dedko 

Vaszko Ladislav
s Iže.

Spomína naňho manželka, dcéra a syn s rodinami.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“

Mély fájdalommal emlékezünk 
június 12-én, halálának 20. évfordulóján 

Papp Lászlóra (Komárom).
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléké-

nek egy néma pillanatot. Emlékét őrző lánya 
Annamária családjával, fia László családjával,

húga Panni családjával és anyósa.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”
Június 7-én ünnepelte 1. születésnapját 

Újhelyi Noel Búcson.
Sok szeretettel köszöntik: 
anya, apa, nagyszülei,

Balázs báttya, Józsi
báttya, keresztszü-
lei, valamint Domi-
nik és Sofia és az

egész rokonság.

Auschwitz-Krakkó 
Buszos körutazás. 2013.
06. 22. Ár: 37 €/felnőtt,
30 €/ gyerek. 
Információ: 0948 262
144. További utaink: or-
bis-hurbanovo.oldal.hu.

• Prijmem do pracovného
pomeru mladého, ambicióz-
neho stolára. Tel.: 0905 305
978.
• Esztergályozás, marás,
mindenféle fémmegmunká-
lás. Rövid határidő, precíz
munka és korrekt ár. Tel.:
0908 158 310.

• Sústruženie, frézovanie,
rôzne druhy trieskového ob-
rábania, krátka dodacia
doba. Precízna práca,
výhodná cena. Tel.. 0908
158 310.
• Eladó 5 áras kert Kabátfa-
lun nagyméretű unimóbodé-
val, ár: 7.500 €. Két vagy há-
rom részben is fizethető.
Tel.: 0908 803 731.
• 8-hetes hemsir kismalacok
eladók, ár 60 €/db. Tel.: 0908
779 897.
• Eladó kerítésnek nád 5 te-
kercs 1,80 v 6 m. Tel.: 0905
980 428.
• Zene minden alkalomra.
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231. 
• Kiadó berendezett garzon.
Tel.: 0919 136 940.
• Olcsón eladó sportbabako-
csi, autósülés, járóka, hin-
taló. Tel.: 0907 593 875.
• Pedikűr- manikűr, házhoz
is megyek. Tel.: 0907 198
690.
• Takarítást vállalunk, KN,
DS környéke. Tel.: 0944 203
411, 0944 594 481.

• Eladó 2-személyes ülőgar-
nitúra. Tel.: 0910 535 911.
• Eladó Škoda 125-ös motor
5-ös sebváltóval. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó 4-kerekű dobozos
utánfutó. Tel.: 0905 248 430.

VÁRFESZTIVÁL 2013
Somoskő, Salgó, Fülek,
Hollókő. 3 napos kirándu-
lás. 2013. 6. 28-30. 75
€/fő. INFO: 0948 262 144.
tel. www.orbis-hurba-
novo. eoldal.hu.

• Csemege paprikapalánta
és nagyvirágú krizantém pa-
lánta eladó Cserháton. Tel.:
0902 302 742, 0914 224 677.
• Eladó térkő, járdaszegély,

betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó luxusépítésű nyaraló
a virti tónál, ára: 36.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 3-szobás átépített
téglalakás az Anglia park-
ban. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó heverő és ágynemű-
tartó olcsón. Tel.: 0910 535
911.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580.

Kölcsönök

0907 07 62 64

Az össziskolai találkozó iránti érdeklődés felmérése
Polgári társulásunk értesíti a 2007-ben megszüntetett

Komáromi-Gadóci Mezőgazdaság Középiskola pedagó-
gusait, abszolvenseit, volt alkalmazottait, a tangazdaság és
a laboratórium dolgozóit, hogy kellő érdeklődés esetén
szeptember 21-én (szombaton) össziskolai találkozót szer-
veznénk Komáromban, amelynek részleteiről időben ér-
tesítenénk az érdeklődőket. Kérjük az érdeklődőket, akik
a felmérésről információt szereznek, különösen az osz-
tálytalálkozók szervezőit, a volt osztályelnököket, hogy az
információt adják tovább körükben. Érdeklődési hajlandó-
ság esetén kérjük a nevet, lakcímet,  illetve a telefonszá-
mot. Akik írásban jelentik, a Združenie storočná alma ma-
ter, Hadovce 12/3, 945 01 Komárno címünkre 2013. június
30-ig, vagy a következő e-mail címre: darinazsolnai@cit-
romail.hu, illetve a 0908 558 988-as telefonszámon, annak
egyszeri étkezést biztosítanak a megemlékezésen. A Szá-
zéves Alma Mater vezetősége. 

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., 
vagy  INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. 
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.





Magyarország
legvirágosabb városában,

az élmény- és
gyógyfürdőjéről híres

Zalakaroson 
igényes apartmanok

kiadók. Ár: 11 euró/fő.
lajos.fodi@gmail.com. 

Tel.: +3620 311 6454.

• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld
– külföld. Tel.: 0915 664 048.
• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.
• Keletfríz bárányok eladók,
valamint naponta friss juh-
sajt és brindza. Tel.: 0907
731 562.
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 10. 6. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno, počas
dňa veľká oblačnosť a miestami prehánky
alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od + 14 do + 16  C̊, denná te-
plota od + 25 do + 27  ̊C. Slabý J, JV vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V utorok 11. 6. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, oblačno s mož-
nosťou slabých prehánok. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 13 do + 15  ̊C,
denná teplota od + 22 do + 24  ̊C. Čerstvý
SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.)
V stredu 12. 6. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 9 do + 11  C̊, cez
deň od  + 24 do + 26  ̊C. Mierny S, SV vie-
tor do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)
Vo štvrtok 13. 6. predpokladám v našom

regióne príjemne teplo, zrána dosť chladno,
cez deň polojasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od + 9 do + 11  ̊C, cez deň od + 26 do
+ 28  ̊C.  Slabý S vietor do 2 - 4 m/s. (od 7
– 14 km/h.)  
V piatok 14. 6. predpokladám v našom re-

gióne podobne ako vo
štvrtok, polojasno a
bez zrážok. Nočná te-
plota od + 14 do + 16
̊C, denná  teplota od + 26 do + 28  ̊C. Slabý
SV vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 15. 6. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako vo štvrtok a piatok, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 13
do + 15  ̊C, denná teplota od + 26 do + 28
̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)  
V nedeľu 16. 6. predpokladám v našom re-
gióne viac oblačnosti ale teplo, oblačno, pri
časom zväčšenej oblačnosti miestami pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-
plota od + 14 do + 16  ̊C, cez deň od + 27
do + 29  C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.) 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam spočiatku pekne a
teplo, v druhej polovici týždňa s prehán-
kami a búrkami a slabým ochladením.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 10. 06. 2013 - 16. 06. 2013

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.
ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések 
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Slovenská asociácia univerzitného športu, 

Univerzita J. Selyeho Komárno, Katedra telesnej výchovy a športu usporiada

CELoSLoVENSKé FiNÁLE UNiVERZÍT SR Vo FUTSALE - 2013
Usporiadateľ: Univerzita J. Selyeho Komárno, Katedra telesnej výchovy a športu

Termín: 18. – 19. jún 2013
Miesto: Športová hala, Športová č. 1 Komárno
organizačný výbor: 
Predseda: Doc. RNDr. Tóth János, PhD., - rektor Univerzity J. Selyeho
Členovia: ing. Adrianna Tóth, -  kvestor Univerzity J. Selyeho

Mgr. o. Podkonický – predseda komisie futsalu SAUŠ, 
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Beáta Dobay - vedúca Katedry telesnej 
výchovy a športu 
Súťažná a odvolacia komisia: Mgr. o. Podkonický – predseda komisie futsalu SAUŠ,
PaedDr. Beáta Dobay - vedúca Katedry telesnej výchovy a športu - riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca: PaedDr. Eva Sláviková

Vitaj leto 2013 v Hurbanove

Dňa 29.mája sa žiaci,
učitelia a vychováva-

telia Základnej školy Nám.
Konkolyho–Thege č. 2
Hurbanovo aktívne zapo-
jili do celoslovenského
charitatívneho projektu
Na kolesách proti rako-
vine do škôl, ktorý bol or-
ganizovaný v rámci Dňa
výzvy. 

Projekt má športové za-
meranie, ktorého hlavným
cieľom je zapojenie čo naj-
väčšieho počtu detí do ak-
tívneho pohybu prostredníc-
tvom bicyklov. Už od sko-
rého rána sa mobilné do-
pravné ihrisko školy hemžilo
deťmi. Na pripravenej dráhe

si žiaci z vyšších ročníkov
overovali svoje zručnosti v
jazde na bicykloch a kolo-
bežkách. Kľučkovanie medzi
kužeľmi, jazda na doske,
prenášanie kuželiek, slalom
boli jednotlivé časti dráhy,
ktorú všetci hravo zvládli.
Popoludní p. zást. riaditeľky
školy Melichová odštartovala
symbolický beh prvákov a
druhákov okolo námestia a
tretiaci a štvrtáci ich nasle-
dovali na bicykloch a kolo-
bežkách. Najšikovnejší boli
odmenení medailami a
všetci zapojení si odniesli
symbolickú jojo hračku.
Všetci žiaci a učitelia jazdou
na nemotorovom dopravnom
prostriedku symbolicky vyjad -

rili svoju solidaritu s chorými
na nádorové ochorenie. 

Bicykel ako dopravný pro-
striedok výborne pôsobí na
zdravie, vytvára aktívny
vzťah k športovaniu  a je zá-
kladom prevencie proti civili-
začným chorobám. Poduja-
tie pokračovalo skákaním na
trampolíne, loptovými hrami
a spoločným hip-hop tancom
sa zavŕšil deň. Žiaci školy
spolu so svojimi učiteľmi v
tento deň aktívnym športom
prispeli k podpore svojho
zdravia a zároveň symbo-
licky podporili boj proti rako-
vine.

Text:
RNDr. Mária Hamranová

Foto: archív školy

Študenti SPŠ Komárno 
na záverečnom ceremoniáli 
súťaže Play Energy-ENEL v Ríme 

V dňoch 6.-8. 5. 2013 sa študenti SPŠ Komárno zú-
častnili na medzinárodnom stretnutí národných ví-

ťazov súťaže vyhlásenej spoločnosťou ENEL. Toto stret-
nutie prebiehalo v Ríme, v sídle koncernu ENEL. Štu-
denti našej školy totiž vlani vyhrali celoštátne kolo tejto
súťaže a to projektom Piezoležatého policajta v riešení
študenta komárňanskej priemyslovky, Gábora Kovácsa.
Popri hlavnom riešiteľovi dostali možnosť účasti na zá-
verečnom ceremoniáli ešte traja ďalší študenti, ktorí sa
čiastočne podieľali na tomto projekte a majú v rámci
krúžku Solarwind fungujúcom na komárňanskej prie-
myslovke významné postavenie. išlo o študentov Szi-
lárda Tótha, Máté Krajczára a Tomáš Vargu.

Logistiku súťaže zabezpečovala spoločnosť ENEL Slo-
vensko. Postarala sa o leteckú dopravu, ubytovanie v hoteli
a o celú náplň pobytu. Naši študenti mali okrem účasti na
slávnostnom ceremoniáli možnosť vidieť Vatikán, Anjelský
hrad, Benátske námestie, Forum Romanum i slávne Kolo-
seum, a to všetko pod starostlivým dohľadom sprievodcu v
maďarskom jazyku.

V rámci záverečného ceremoniálu v sídle spoločnosti
ENEL boli postupne s cieľom prezentácie svojho projektu po-
zývaní na pódium auditória zástupcovia všetkých 18 zú-
častnených krajín. 

Gábor a jeho školiteľ - pedagóg prevzali z rúk prezidenta
ENEL, Fulvia Contiho sklenú knižku s  vygravírovaným ná-
zvom projektu, krajiny a menami riešiteľov.

Priemyslováckemu tímu zablahoželal aj zástupca sloven-
ského veľvyslanca v Ríme, pán Fiala. 

Prvá polovica stretnutia prebehla v duchu úžasnej me-
diálnej show s účasťou rôznych osobností a podfarbenej in-
teraktívnymi hrami s možnosťou výhry hodnotných cien. 

Pre našich študentov bolo obrovským zážitkom zúčastniť
sa na takomto medzinárodnom stretnutí. Veď mali možnosť
získať  do budúcnosti obrovskú motiváciu práve v riešení po-
dobných projektov, teda projektov  týkajúcich sa témy alter-
natívnych zdrojov energie. 

ing. František Varga, koordinátor projektu

Mesto Hurbanovo a Mestské kultúrne
stredisko boli ako hlavní koordiná-

tori veľkej open air akcie „Vitaj leto 2013”
v meste.

Akcia odštartovala pod holým nebom a to
koncertmi amatérskych kapiel z Hurbanova
a okolia, za ktorými pokračovalo open air
párty až do rána. Za mixpultom sa predsta-
vili najobľúbenejší dj-i na okolí - Dj Joco, Dj
Atesz a Dj Spider.

V sobotu pod názvom „Aréna guláš fest
2013” & Mdd Aréna Bar organizoval už II.
ročník obľúbenej súťaže vo varení gulášu.
Do súťaže sa zapojili ľubovoľné tímy z ce-
lého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Orga-
nizátor pre tímy zabezpečil zemiaky, vodu,
elektrinu a drevo. Ostatné suroviny si za-
bezpečilo každé družstvo na vlastné ná-
klady.

Celá súťaž sa konala na Konkolyho-Thege
námestí v Hurbanove. Takisto pripravili aj
súťaž pre divákov. Za každý kúpený guláš
získali kupón a boli zaradení do súťaže o
cenu diváka. 1. cena - značkové náramkové
hodinky Casio, 2. cena - digitálny fotoaparát,
3. cena - kompletné prezutie pneumatík.

Celú súťaž spojili s oslavou medzinárod-
ného dňa detí. Deti sa mohli vyblázniť na
rôznych nafukovacích atrakciách: nafukova-
cia šmýkalka, rodeo býk, gladiátor.

Po celý deň divákov čakalo množstvo vy-
stúpení, kde sa predstavilo niekoľko taneč-
ných choreografií zo školy Fáber dance team
a Zumba Hurbanovo. To, že deti mali o zá-
bavu postarané, zaistili aj celodenné súťaže,
ako napríklad skok vo vreci, hod šípkami, há-
dzanie kruhov, preťahovanie lanom a množ-
stvo ďaľších. Taktiež bolo k dispozícií aj do-
pravné ihrisko, kde si deti mohli vyskúšať,
ako sa majú správať v premávke a na ulici.
Pre športovo naladenú mládež pripravili tur-
naje v plážovom volejbale a basketbale.

A aby im zabezpečili maximálny zážitok z
celého dňa, čakali ich prehliadky ťažkých poľ-
nohospodárskych mechanizmov (kombajny,
traktory), hasičských a policajných áut, stro-
jov, zbraní a ukážky jednotlivých zásahov zá-
chranárskych zložiek Slovenskej republiky.

Celú akciu sprevádzal špeciálny hosť An-
drej Bičan, ktorý sa postaral o veľmi zaují-
mavý program pre deti. Dobrú náladu ďalej
stupňoval koncert skupiny SENZUS.

Text a fotky: miriák

Na kolesách proti rakovine do škôl

Celú akciu  sprevádzal špeciálny hosť Andrej Bičan
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M1

9.00 Szerelemhajó Ném. sor., 25/25. 9.45 Rex felügyelő 10.35 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Úticé-
lok. Oroszország 15.05 Boston Legal 15.50 A szenvedélyek lángja
16.35 Rex felügyelő 17.20 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hack-
tion Újratöltve, 24. 21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10
Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff  12.05 Sandokan 12.30 Ge-
ronimo12.55 Animália 13.20 Lizzie McGuire 13.40 Az idő kalandorai
14.05 Amika 14.35 Született kémek 15.00 Animália 15.25 Ger onimo
15.45 Heathcliff 16.10 Garfi eld és barátai 16.35 Nils Holgersson
17.00 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.35 Blinky
Bill kalandjai 18.00 Pom-Pom meséi 18.25 Magyar népmesék 18.35
Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.40 Melissa és Joey
21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.50 Kulisszatitkok 22.15 VilágKép
22.40 Maradj talpon!

DUNA

7.35 Heti Hírmondó 8.00 Kultikon  8.20 Hej, páva… 8.30 Híradó 8.35
Angyali érintés 9.25 Élő egyház 9.50 Isten kezében 10.20 A Tisza.
Magyar dok.film-sor. 11.00 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.05 Kul-
túra a nagyvilágból 12.27 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.30 Térkép 17.00 MacGyver. Am. sor. 17.45 Hej,
páva… Somogyi kanász tánc 18.00 Híradó, sport 18.25 Időjárás 18.30
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés  19.45 Hej, páva… 19.50 Petőfi ,
6/4. 20.45 Hírek, sport 21.00 Dokureflex 22.20 Kultikon 22.35 Sport-
aréna 23.05 Koncertek az A38 Hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörtén-
het! 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40 NCIS VIII. 22.40
NCIS: Los Angeles  23.40 Összeesküvés A

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-
nappal Budapest 14.45 Fókusz  15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős
játszma. 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala, 1. 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt  21.10
Dr. Csont VII., 18–19. 23.15 Észvesztő. 

STORY TV

14.30 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitánynak 16.30 Jim szerint a
világ V., 1. 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Gyilkosság hangje-
gyekkel 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei V., 6. 21.00 Utolsó nap –
Bárdos András műsora 22.10 David Suchet az Orient expresszen.
Ang. dok.film 23.25 Jim szerint a világ I., 1. 

13.40 A szerelem hullámhoszszán. Am. vígjáték 15.45 Columbo: Rek-
viem egy hullócsillagért17.15 A kezdet kezdete 19.00 Szöktetés.
21.00 Temetetlen múlt. Am. thriller 23.30 A bizalom ára

VIASAT

6.55 EZO TV 8.00 Harmadik műszak 9.00 Fél lábbal a Paradicsomban
Ol vígjáték 11.00 A dadus 12.00 Mike és Molly II., 43-44. 12.50 Erica
világa 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  18.25 Erica világa  19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 Űrcowboyok.

STV :1
9.00 Párbaj. Vetélkedő 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim
14.40 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem  16.30 Híradó 17.00
Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Tetthely 21.40 A ki-
választott 22.40 Zsaruk a központból 23.35 A körzet 

STV :2
8.55 Aranykapu 9.50 Mesterségek 10.10 A Pilis körül 11.10 Szemtől
szemben 11.40 Fókusz 12.10 Élő körkép 12.55 Kulturális körkép 13.00
Folklórműsor 13.40 Művészet 2013 14.05 Família 14.35 Lefújva 15.05
Sportvisszhang 15.40 Autószalon 16.20 Lengyel magazin 16.55 Fó-
kusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 A Stósz 18.00 60 állati dolgom, 17.
18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Mesés épületek 20.45 Tudomány
és technika 21.30 Hírek 22.05  Volver Sp. filmvígjáték

MARKÍZA

6.00 Telereggel 9.00 Forr a bor 10.10 Thorm 12.35 A mentalista
13.35 Döglött akták  14.35 Monk 15.30 Két és pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.55 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 Még
egy esély az életre 23.55 Éjszakai hírek

JOJ

7.55 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.50 Fogtündér
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere. Show
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30
Panelházi történetek 21.40 ÖsszeEsküvők 23.15 Halló

M1

9.00 Capri – Az álmok szigete 10.00 Rex felügyelő 10.45 Család-barát
12.01 Híradó 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Hacktion
Újratöltve 14.35 Kalahári szurikáták 15.10 Boston Legal  15.55 A szen-
vedélyek lángja 16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Párizsi helyszínelők  21.05 Hölgyek
öröme  22.05 Az ESTE 22.40 Tudorok 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfi eld és barátai 11.35 Heathcliff ,
11.55 Sandokan 12.25 Geronimo Stilton 12.45 Animália, 40/23. 13.15
Lizzie McGuire 13.35 Az idő kalandorai 14.00 Amika 14.30 Született
kémek, 52. 14.55 Animália 15.20 Geronimo Stilton  15.45 Heathcliff
16.05 Garfield és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa 17.05
Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.30 Blinky Bill kalandjai  18.00 Pom-
Pom meséi  18.05 Miss BG I–II. 18.20 Magyar népmesék 18.30 Esti
mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és
lent 21.45 Munkaügyek – IrReality Show 22.15 A hivatal. Ang. sitcom

DUNA

7.35 Közbeszéd  8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… Felcsík 8.35 Sportaréna
9.05 Századfordító magyarok 10.05 Magyarország 2001 – Családi kró-
nikák 10.30 „Ide nézz a figurára“ – I. Kalotaszegilegényes verseny 11.00
Petőfi 12.00 Híradó 12.10 Édes élet olasz módra 13.00 Kívánságkosár
15.00 Városrajzolatok – Budapest 15.30 Velünk élő Trianon – Egy majd-
nem betiltott filmsor., 2. 16.30 Térkép 17.00 MacGyver, 139/98. 17.45
Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés A19.45
Hej, páva… Baranya 19.55 Kántor, 5/4.21.00 Hírek 21.15 Szerelem a ko-
lera idején 23.25 Kultikon 23.45 Koncertek az A38 Hajón. Nemjuci

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki  14.00 Tények 14.50 Csap-
dába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet!17.25
Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Csa-
ládi titkok 21.00 Jóban-rosszban  21.40 Anya, lánya, unokája 23.50 Es-
küdt ellenségek: Los Angeles. 

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl
ektor 13.05 4ütem. Magazin 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05
Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Ket-
tős játszma  17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Jo,
a profi  22.15 A Grace Klinika  23.20 Reflektor 23.35 Hazudj, ha tudsz!

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Ölni
már nincs idő. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Bűbájos gyilkosok. Ang.
krimi 22.00 Párizsi helyszínelők23.05 Jim szerint a világ 

13.00 Asterix és Obelix 15.10 Columbo: Gyilkosság a műtőasztalon. Am.
krimi 16.40 Temetetlen múlt 19.00 Élő fegyver 20.45 CopLand. Am.
akciófilm 22.45 Rollerball – Könyörtelen játék. Am. akciófilm

VIASAT

6.55 EZO TV 8.00 Harmadik műszak 9.00 Szívek szállodása 11.00 A
dadus  12.00 Mike és Molly  12.50 Erica világa 13.50 Monk  15.40 Har-
madik műszak  16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Erica vi-
lága 19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 CSI: A
helyszínelők22.20 CSI: New York-i helyszínelők 23.15 A híd, 10.

STV :1
7.05 Heléné szemei 7.55 Hírek, sport 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetél-
kedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők
klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca 15.35 Viha-
ros szerelem  16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Pár-
baj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.15 Senki
sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40  22.25 Esküdt
ellenségek: Különleges egység 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Sportvisszhang 9.30 Szlo-
vákok a harctereken 10.25 Lengyel magazin 10.50 Fókusz 11.25 60 ál-
lati dolgom, 17. 11.55 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.20 Az Eva
Burda-eset 14.40 Mesés épületek – Sanghaj 15.35 Egyházi magazin
16.05 Ukrán magazin 16.30 Természetbarátmagazin 16.55 Fókusz 17.30
Körzeti híradó 18.00 Életmentők 18.30 Esti mese 18.40 Roma portrék:
Jana 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A bűntény tudománya
20.50 Rendelő 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Művészet 2013
22.30 Mozimagazin 23.00 Vámház, avagy Csehszlovákia húsz év után

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 11.35 A
mentalista  13.35 Döglött akták  14.35 Monk 15.30 Két és pasi – meg
egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40
Forró vér 23.10 Éjszakai híradó

JOJ

6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. Tévésoro-
zat 11.00 Álom/ház  12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geiss
család  16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.40 Derült égből Polly Am. vígjáték 23.40 A Geiss család 

M1

9.00 Capri – Az álmok szigete 10.00 Rex felügyelő 10.50 Család-
barát 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.30 Párizsi helyszínelők  14.15 Útravaló 14.35 Kalahári szu-
rikáták 15.10 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángjai, 188/84.
16.40 Rex felügyelő 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00
Életművész 22.00 Az ESTE 22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Hír-
adó 23.45 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfield és barátai 11.35 Heathcliff 12.00
Sandokan 12.25 Geronimo Stilton 12.50 Animália 13.15 Lizzie McGuire,
16. 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Amika 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 14.55 Animália 15.20 Geronimo Stilton 15.45 Heathcliff 16.05
Garfield és barátai 16.30 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa 17.05 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 17.30 Blinky Bill kalandjai  18.00 Pom-
Pom meséi 18.10 Miss BG I–II. 18.20 Magyar népmesék 18.30 Esti mese
20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent
21.45 Zöld Tea 22.15 Noé barátai 22.40 Maradj talpon!

DUNA

7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… Moldva 8.35 Angyali
érintés 9.30 Táncvarázs 10.25 Közlekedés 10.55 Kántor 12.00 Híradó
12.10 Édes élet olasz módra 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kerekek és
lépések 15.55 Az emlékezet helyszínei. A bodeni erődítmény 16.30
Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… Békés 18.00 Híradó, sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 A világörökség kincsei
20.05 A Tenkes kapitánya 21.00 Hírek, sport 21.15 Megtört ölelések
23.15 Kultikon 23.30 Beavatás 23.50 Koncertek az A38 Hajón. Odett

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal  13.00 Doki  14.00 Tények  14.50
Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál  16.25 Veled is megtör-
ténhet! 36. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Sher-
lock és Watson 22.40 Gothika

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40
Ízes élet 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső
akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala
18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35
Barátok közt 21.10 Szulejmán 23.35 Refl ektor 23.55 Döglött akták 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Ölni már nincs idő 16.30
Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay  8. 18.00 Columbo: Jobb ma
egy veréb. Am. krimi 20.00 Poirot – A fogorvos széke 22.00 A hi-
degsebész  23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas

13.45 Asterix és Obelix: A Kleopátra- küldetés 15.45 Columbo. Matt
két lépésben 17.15 Rollerball – Könyörtelen játék 19.00 A bosszú-
vágy 20.50 Next – A holnap a múlté 22.40 Menekülj! Am. horror

VIASAT

6.55 EZO TV 8.00 Harmadik műszak 9.00 Anna 1. 11.00 A dadus
12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa  13.50 Monk 15.40 Harmadik
műszak 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Erica világa
19.25 Jóbarátok20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 New Jack City
Am. akciófilm 23.30 A főnök 

STV :1
6.40 Heléné szemei  7.35 Hírek, sport 8.35 Autószalon 9.05 Párharc
9.35 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.05 Viharos szerelem  12.00
Híradó 12.15 Nők klubja 14.10 Taxi 14.40 Anna két arca 15.35 Viharos
szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó19.45 Időjárás 20.10 Hajsza a
végzet lándzsái után 22.05 A férfi a vonatról 23.30 A körzet

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Híres emberek élete. A nemzet vétkese
10.25 Ukrán magazin 10.55 Fókusz 11.30 Életmentők11.55 Élő kör-
kép 12.35 Folklórműsor 13.00 Hallássérültek tévéklubja 13.30 Az
utolsók 14.35 Liptóiak Budapesten 15.05 Tudomány és technika
15.40 Kvartett 16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti
híradó 17.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 18.30 Esti mese 18.45
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Modern épí-
tészet Szlovákiában 20.50 Ivan Gojdič építészet portréja 21.30 Hírek
21.55 Sporthíradó 22.00 A mezők liliomai 23.20 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.30 Forró vér  10.40 Kedves szom-
széd, mi a hézag?  12.35 A mentalista  13.35 Döglött akták  14.35
Monk 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.30
Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.20 Hétmérföldes szerelem 22.50 Éjszakai hírek 23.15 NCIS

JOJ

6.15 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház  12.00 Híradó 13.00 Derült égből Polly 15.00 A Geiss csa-
lád 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00 Csere
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.30 CSI: Vegas-i
helyszínelők  22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0 

KeDD, június 11 SzerDa, június 12

TVműsor június 10 - június 16
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, június 10

Humor Horoszkóp

éSZAK-KoMÁRoM:

Duna Menti Múzeum főépülete:
Június 20-án, 10.00 órakor Földren-
gés Komárom városában 1763-ban
c. nemzetközi szakmai szeminárium,
amely a tragikus esemény 250. év-
fordulója alkalmából kerül megren-
dezésre. 
Zichy-palota:
A Lábik János 80. születésnapja al-
kalmából megrendezett kiállítás au-
gusztus 24-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: Liliomos évszázad. A szlo-
vákiai magyar cserkészet története
kialakulástól napjainkig (1913-2013).
A kiállítás június 22-ig tekinthető
meg.
Csemadok székház: június 13-án,
17 órakor Dr. Csere Péter jogász,
ügyvéd Gróf Tisza István meggyil-
kolása c. könyvének bemutatása.
Matica székháza: Bonsai kiállítás
június 19-21. 9.00-17.00 között. Be-
lépés ingyenes.

DéL-KoMÁRoM:

Fazekárium, Bajcsy-Zsilinszky
utca 18.: V. Művészetek Éjszakája,
június 15-én, déltől éjfélig. Program:
Kiss Kriszta – a lámpagyöngy készí-
tés folyamata. 17.00 és 20.00 Ró-
zsár Brigitta – orgonaművész és
zongoraművész előadása. 22.30
ÉS!? Színház előadása. Kiállítók:

Kiss Kriszta – üvegművész, Ballun
Viktória – képzőművész, Tóth Tamás
– szobrász, Martin Dudek (CZ) – ke-
ramikus.
Klapka György Múzeum:
Időszaki kiállítás a komáromi föld-
rengés 250. évfordulójának emlé-
kére „Úgy rémlett, hogy a Föld nagy
gyomra fölmordul...“ címmel. A kiál-
lítás elsősorban az 1763-as nagy
földrengésnek állít emléket, de be-
mutatja azokat a természeti ka-
tasztrófákat is, amelyek az elmúlt
évszázadokban pusztítottak Komá-
romban. A tárlat július 14-ig tekint-
hető meg.
Magyar Lovas Színház:
Június 21-22, 19.00 órakor Az utolsó
betyár. www.lovastinhaz-koma-
rom.hu.
Jókai Színház:
Június 13., 9.00, 13.00 Süsü a sár-
kány, 18.00 Vasmacska Filmklub:
Mundruczó Kornél: Szelíd teremtés -
A Frankenstein terv.

iZSA:

Duna-part: Június 16-án Magyar
Közösség Napja. Program: Jóté-
konysági futás a gazdátlan kutyák
megmentéséért. 13.00 Van jövő! Be-
szélgetés az MKP politikájáról. 15.00
A magyar kultúra megtartó ereje.
17.00 Iskola a határon. Beszélgetés
a felvidéki magyar oktatás helyzeté-
ről. 19.00 Jövőnk az autonómia - Eva

Maria Barki nemzetközi jogász.
Gyermekprogramok: ugrálóvár, szal-
mavár… 16.00 Korpás Éva kon-
certje, 18.00 ÉS!? Színház: A hely-
ség kalapácsa. 20.00 Ismerős Ar-
cok. Belépés ingyenes.

ÓGYALLA:

Zenés nyári esték – a Művészeti
Alapiskola udvarán.
Június 16-án 19.00 ZBG, Vlado Ur-
banovsky’s Blues Dust, június 23-án
The Brownies – 2 €. Komáromból
busz indul. Info: ogyallacsema-
dok@gmail.com.

iFJúSÁGFALVA:

2013. június 15-én Hagyományos pa-
rasztlakodalom az Új utcában elő-
deink szokásai szerint: hagyomá-
nyos  ételek, vőfény, lakodalmas me-
net, és minden, ami  hozzátartozik
egy igaz paraszlagzihoz! A  hagyo-
mányos parasztlakodalom célja,
hogy megismertessük a közönséget
régi  szokásainkkal.  A lakodalom
középpontja mindig is a család és a
családi összetartás és összetarto-
zás volt. Nászajándékkal segítették a
fiatal házasokat és persze összefu-
tott a rokonság apraja-nagyja, hogy
segítsen a lakodalom körül.  Ezt sze-
retnénk bemutatni, úgy, hogy mi is
részesei lehetünk ennek. Ezzel is az
emberek figyelmét akarjuk felhívni a
ma már sajnos kiveszendőben lévő
szeretetre és összetartásra.
Násznép: A nászajándék 20 euró, 
Kínálat: 3x főétel (rétes, sütemény,
borocska és zene)
Gazsik: 2 euró a belépő, lakodalmi
enni–inni való tetszés szerint meg-
vásárolható
Látványosság, szórakozás garan-
tálva
A bevételből nehéz élethelyzetbe ke-

rült családokat szeretnének támo-
gatni a szervező, a Kultúra-Agrotu-
risztika-Hagyomány Polgári Társu-
lás .

TATA:
Június 28-30 
Víz, Zene, Virág Fesztivál
A tatai vár, az Esterházy-kastély és
az Öreg-tó festői környezetében ked-
vünkre válogathatunk a pop (Paso,
Heaven Street Seven), rock (Tank-
csapda), a világzene (Boban Mar-
kovic, Dresch Mihály, Varga János
Project), népzene (TK) és jazz
(Benkó Dixieland) műfajából, újdon-
ságként élvezhetjük a blues&rocka-
billy-t (Deák Bill Gyula, Mystery
Gang, Tátrai Tibor), a romkocsmá-
ban az alternatív (Zagar, Anna and
the Barbies, Carbonfools, Korai
Öröm) és a party zene (Sterbinszky,
Buday, Bárány) nyújtotta örömöket, a
retro muzsikát a borudvarban.

- Mit énekel a molylepke a szek-
rényben? 

- Eddabluzt!
  

- Mit mond a vak dj?
- Nem látom a kezeket!!!

  

- Miről lehet felismerni a mérges
gombát?

- Ledobja a kalapját, és ugrál rajta.
  

Mi a nő 4 kedvenc állata?
- egy Jaguár a garázsban
- egy bika az ágyban
- egy ezüst róka a nyakban
- és egy marha, aki mindezt finan-

szírozza...
  

- Miért tesz a rendőr az ágya mellé
egy teli poharat meg egy üreset?

- Mert reggel lehet, hogy szomjas
lesz, de lehet, hogy nem.

KOs - III. 21. - IV. 19
Olyan megtapasztalásban lesz ré-
szed, amely életre szóló élményt
nyújt. Alapvetően változtatja meg vé-
leményed a párkapcsolatról.

BIKa - IV. 20. - V. 20.
Nem kell egyedül beleszakadnod
mindenbe. A hét közepén kiegyen-
súlyozott, energikus és kreatív le-
szel.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Szerencsésen alakul párkapcsola-
tod, és életre szóló elkötelezettségre
találsz. Olyan páratlan élményben
lesz részed, amelyet kevesen mond-
hatnak el magukról.

RáK - VI. 22. - VII. 22
Változás áll be a munkahelyeden,
nemcsak szóbeli elismerést hoz, ha-
nem bizony komoly anyagi vonzatai
is lesznek.

OROszlán - VII. 23. - VIII. 22
Csodálatos külföldi utazás elé nézel,
ez az utazás egy szerencsés szere-
lem kibontakozását idézi elő, amely
életre szóló élményt nyújt.

szűz - VIII. 23. - IX. 22
Nagyszerű előlépési lehetőséggel
lepnek meg a munkahelyeden, ez a
lehetőség minden álmodat valóra
váltja. Olyan elismerésben része-
sülsz, amelyre soha nem számítot-
tál.

MéRlEG - IX. 23. - X. 22
Rokonaid, ismerőseid szeretete, fi-
gyelmessége vesz körül. Szeren-
csésnek érezheted magad ezért a
kényeztetésért.
sKORpIó - X. 23. - XI. 21.

Szerencsésen nyúlsz a pénzügyek-
hez, ezért komoly pénz ütheti a mar-
kodat. Karriered felfelé ível.

nyIlas - XI. 22. - XII. 21.
Ha személyiséged szeretnéd valaki-
nek megcsillogtatni, itt az ideje meg-
tenni az első lépéseket. Különösen
kedvez a szerencse most.

BaK - XII. 22. - I. 19.
Ha lakásvásárlásra vagy lakáscse-
rére készülsz, kedvező ajánlatra buk-
kanhatsz, és az sem kizárt, hogy rá-
találsz az otthonodra.

VízönTő - I. 20. - II. 18.
Optimista, megnyerő, türelmes lé-
nyed szerencsét hoz a szerelemben.
Egy új kapcsolat van kibontakozó-
ban, amely akár egész további
életed befolyásolni fogja.

HalaK - II. 19. - III. 20.
Titkos szerelmi kapcsolat bontako-
zik ki, amelyet elsősorban a túlfűtött
szexualitás ural, mégis nagyon sze-
rencsésnek érezheted magad.
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Programajánló

Mystery Gang



19HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri – az álmok szigete 9.55 Rex felügyelő
10.40 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55
Gasztroangyal 14.55 Boston Legal  15.40 A szenvedélyek lángjai
16.30 Rex felügyelő 17.15 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridi-
kül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 Golyóálló szerzetes 22.00 Az ESTE 22.35 Nemzeti
nagyvizit 23.05 Rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfield és barátai 11.35 Heathcliff
12.00 Sandokan12.25 Kaja-kalandok 12.50 Animália 13.15 Lizzie McGu-
ire 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Amika 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 14.55 Animália 15.20 Kaja-kalandok 15.45 Heathcliff , 52/18.
16.05 Garfield és barátai 16.30 Nils Holgersson  17.00 Raju, a riksa
17.05 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.30 Blinky Bill kalandjai 17.55
Pom-Pom meséi 18.05 Miss BG 18.20 Magyar népmesék 18.30 Esti
mese 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent
és lent 21.45 Angi jelenti 22.15 Európai szemmel 22.40 Maradj talpon!

DUNA

8.05 Kultikon 8.35 Angyali érintés 9.20 Nyelvőrző  9.50 Határtalanul
magyar10.20 Gyökerek 11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó 12.10
Édes élet olasz módra 13.00 Kívánságkosár 15.00 Afrika világa Etiópia
– Dorze 15.25 A világörökség kincsei. Az amalfi tengerpart 15.40 Az
imádott paradicsom - A paradicsom világuralma 16.30 Térkép 17.00
MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.25 Időjárás 18.30
Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.50 Dániel 21.00 Hírek, sport 21.15
Jadviga párnája Magyar film 23.20 Kultikon 23.40 MüpArt classic

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal  13.00 Doki  14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva  15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörtén-
het! 37. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Svindler 23.50
Propaganda, 8.

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet
14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat
16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó – Esti kiadás 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest,
81/1. 20.35 Barátok közt  21.10 Gyilkos nap 23.45 A rejtély III.

STORY TV

14.30 Columbo: Jobb ma egy veréb. Am. krimi 16.30 Jim szerint a
világ  17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Titkos ügyek 20.00 Poi-
rotnovellák. A halott ember tükre 21.00 Bridget Jones naplója. Ang.-
am. vígjáték 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas

13.50 CopLand. Am. akciófilm 15.45 Columbo: Kettős ütés. Am. krimi
17.15 Next – A holnap a múlté 19.00 Te nem lehetsz gyilkos 21.00
Penge 2. 23.10 Végzetes túra. Fr. akciófilm

VIASAT

7.20 Harmadik műszak 8.20 Candleford-i kisaszszonyok 11.00 A dadus
12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa  13.50 Monk – Flúgos nyomozó
15.40 Harmadik műszak 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
18.25 Erica világa  19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Észbontók, 2. 22.25 Spartacus – Vér és homok  23.30 A főnök

STV :1
7.35 Híradó, sport 8.30 Ügyintézés a hivatalokban 9.05 Párbaj 9.35
Családi vetélkedő 10.25 A körzet11.10 Viharos szerelem  12.00 Híradó
12.15 Nők klubja 14.10 Irány a kert! 14.45 Anna két arca, 29. 15.35 Vi-
haros szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Toszkán szenvedély 21.35
Riporterek 22.05 Kalózok – Az elveszett kincs 23.15 A körzet 

STV :2

8.30 Óvodások műsora 9.00 Éjszaka az archívumban 10.05 Évekkel
ezelőtt… 10.30 Magyar magazin 10.55 Fókusz 11.35 A fényképészet
története 12.00 Élő körkép 12.35 Amikor Brom swinget játszott 13.15
Életfa 13.35 Rendőrségi magazin 14.05 Modern építészet Szlovákiá-
ban 15.00 Elo Havettára emlékezünk 15.40 Nyugdíjasok klubja 16.05
Romamagazin 16.35 Zöld vonal 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 Az állatok világa 18.30 Esti mese 18.40 Vadászmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A négy évszak Dok.film 20.50 Toda
– köszönöm  21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Atomjárat 12.35 A mentalista 13.35 Döglött
akták 14.35 Monk  15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS IX.,
24/23. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 Forró vér II.
Tévésor. 23.10 Éjszakai híradó 23.35 NCIS IX., 24/23.

JOJ

5.25 Krimihíradó 5.55 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi tör-
ténetek.11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A
Geiss család 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00
Csere 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Panel-
házi történetek 21.40 Az ördög ügyvédje 0.15 A Geiss család

M1

6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30
Lovasmagazin 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11. 30 Nem-
zeti nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Kajak-kenu Európabajnokság. Élő
13.55 Summa 14.25 Angi jelenti 14.55 Odüsszeusz nyomdokain.15.55
Zöld tea 16.25 A világörökség kincsei  16.40 Két csirkefogó… meg
egy fél 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó
este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Brazília-Japán
Konföderációs Kupa labdarúgómérkőzés 23.00 Csendes terror

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.10 Animália 12.35 H2O: Egy vízcsepp elég
13.30 Táncakadémia  13.55 Csajok a zŰrből14.20 Csataterek, 8/3.
14.30 Az okos lány  15.30 Animália 15.55 Tatonka történetei 16.20
Garfield és barátai 16.45 Nils Holgersson csodálatos utazás a vadlu-
dakkal 17.15 Állatkerti óvoda17.40 A Mézga család különös kalandjai
I. 18.05 Raju, a riksa 18.15 Miss BG I–II., 18.30 Magyar népmesék 18.40
Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Top Gear 21.30 Nem va-
gyok gyilkos 23.10 Kasszasiker 23.55 Finánc a pácban

DUNA

7.45 Századfordító magyarok. Hauser Arnold, művészetfi - lozófus
8.40 Élő egyház 9.10 Isten kezében 9.40 Sírjaik hol domborulnak
10.10 Akadálytalanul 10.40 Székely kapu 11.10 Déltenger kincse, 2.
12.00 Híradó 12.15 Magyar történelmi arcképcsarnok Erkel Ferenc
12.45 Jeremiah Johnson  14.45 Táncvarázs 15.35 Önök kérték 16.35
Az alvilág profeszszora. Magy. film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.30
Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?! 20.25 Futó-
tűz.  21.15 Az epsomi úriember. m 22.40 Dunasport 23.00 Koncer-
tek az A38 Hajón. Bohemian Batyars

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 Monster High, 8. 12.00 Ba-
bavilág 12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra  13.30 Doktorok 14.30
Tequila és Bonettilegújabb kalandjai  15.30 Monk – Flúgos nyomozó
III., 40. 16.30 Luxusdoki II. Am. sor., 20. 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények
19.15 Az ének iskolája 21.15 Oviapu Am. vígjáték 23.15 A szerelem
tenge re. Am. krimi

7.00 Kölyökklub 10.25 Lelkipásztor-kutya 12.30 Gasztrotúra 13.00
4ütem. Magazin 13.35 Dilinyósok  14.05 Agymenők 14.35 A zöld íjász
15.35 A hős legendája 16.40 Robotok  18.30 RTL híradó  18.55 Fó-
kusz Plusz 19.30 Odüsszeusz és az alvilág istennője  21.20 Két kop-
per 23.25 A nyughatatlan

STORY TV

12.30 Túrakommandó 13.00 Ovizsaru 15.00 Álomhajó – Srilanka.
Ném. film 17.00 Downton Abbey – A színfalak mögött. Ang. film
18.10 II. Erzsébet – királynő, anya, feleség. Dok. film 19.10 Királyi cse-
meték. Dok.film 20.10 Miss Marple 22.15 Elizabeth

13.05 Fantomas visszatér 15.05 Fantasztikus négyes. Am. akciófilm
17.05 Next – A holnap a múlté 18.50 A Feláldozhatók. Am. akciófilm
20.50 Tango és Cash 22.50 Rendőrakadémia 2. Am. vígjáték

VIASAT

7.30 Véznák kontra dagik  8.30 10 évvel fi atalabb: A kihívás _ Mi tör-
tént azóta?  10.35 Amerikai mesterszakács 12.35 Kertvárosba szám-
űzve13.00 Vérmes négyes 14.55 Doktor House  16.50 Szívek
szállodája 18.50 Szerelemben, háborúban  21.00 Azt beszélik 23.00
Kedvencek temetője.

STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.10 Fidlibum meséi 9.10 Tánc-
akadémia  10.10 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor  11.30 Senki sem
tökéletes 12.35 Riporterek 13.05 Autószalon 14.00 Toszkán szenve-
dély.  15.35 A nő kétszer Am. vígjáték 17.15 Építs házat, ültess fát!
18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Pos-
taláda. Váratlan találkozások 21.15 A boldogság útja Ném. filmdráma
22.45 Sporthíradó 22.55 Amerikai fegyver Am. filmdráma

STV :2
7.45 Körzeti híradó 8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 8.55 Bolygónk9.45
Rendelő 10.15 Az út 10.55 Anya tudja a legjobban 11.25 Ökológiai
magazin 11.50 Kvartett 12.20 Szlovákia–Crna Gora női Eb kosár-
labda- mérkőzés 14.45 Kapura 15.30 Farmergazdaságok 15.50
Tesztmagazin 16.05 Idősebbek klubja 16.35 Vidd fel a hegyre a sírod.
Dokujáték 18.00 Úton. Costa-Rica 18.30 Esti mese 18.40 Kassa – Eu-
rópa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 19.50
Időjárás 20.00 A világ legnagyobb kincsei. Örök pillanatok. Dok.film
20.45 Brazília–Japán labdarúgó Konföderációs Kupa-mérkőzés 22.55
Filmmagazin 23.20 Évekkel ezelőtt…

MARKÍZA

7.00 Madagaszkár pingvinei 7.50 Alf III. 8.20 Gyagyás nyomozás.
10.00 Államfőnök 11.50 Apósok akcióban 13.45 Csak a testeden át!
Am. vígjáték 15.40 Anyámon a tanárom 17.30 Zita, a nyakamon
18.15 Beugró 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20
Könnyű nőcske  22.25 Disturbia 

JOJ

5.05 Híradó 5.35 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.30 Hercegnő
Kanad. film 13.40 Dr. Dolittle 3. 15.45 Fehér Agyar 2.: A fehér farkas
mítosza 18.00 Szórakoztató műsor 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.30 Halálos iramban: Tokiói hajsza.
23.10 Mocskos zsaru – New Orleans utcáin

CSütörtöK, június 13 Szombat, június 15
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 A sokszínű vallás 9.20 Or-
todox örömhír 9.45 Református ifjúsági műsor 9.50 Ke-
resztyén Egyházak Konferenciája Genf 10.20 Katolikus
krónika 11.00 Római katolikus hálaadó szentmise 12.01 Hír-
adó délben 12.05 Világ Kép 12.35 Kajak-kenu Európabaj-
nokság. Élő 14.50 TeleSport 15.20 Endemica Hungarica
16.00 A Bang–Jensenügy.  16.55 Napló apámnak, anyám-
nak 18.20 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Mexikó–Olaszország labdarúgó Konföderációs Kupa-
mérkőzés 23.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013.23.50 Spa-
nyolország– Uruguay labdarúgó Konföderációs
Kupa-mérkőzés, élő

M2

6.05 Rajzfi lmsorozatok 12.40 Táncakadémia13.05 Csajok a
zŰrből  13.30 Született kémek 14.10 Rocky és Bakacsin ka-
landjai,  15.25 H2O: Egy vízcsepp elég I16.20 Tüskevár. 16.50
Garfi eld és barátai 17.10 Nils Holgersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal 17.40 Kérem a következőt! 17.50 Raju, a
riksa 18.00 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.25 Miss GB I–II.,
18.40 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.35 Mad Men – Rek-
lámőrültek 21.25 Napló apámnak  23.20 Miloš Forman –
Amibe nem halsz bele...  

DUNA

7.40 Világ-Nézet 8.35 Új nemzedék  9.05 Hagyaték (ism.)
9.35 Törzsasztal 10.30 Elfeledett magyar irodalom 11.00
Élő világegyház 11.25 Beavatás 12.00 Híradó 12.15 A vilá-
görökség kincsei. Sintra – A világbirodalomról szőtt örök
álom, Portugália 12.35 Mansfeld. Magy.fi lm 14.40 Hazajáró
15.10 Szerelmes földrajz Básti Juli 15.45 Hogy volt?! Bács
Ferenc születésnapjára (ism.) 16.40 Emmy. Magyar fi lm
18.00 Híradó, sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba
20.00 Önök kérték 20.55 A ménesgazda Magyar fi lm 22.35
Dunasport 22.50 Törzsasztal (ism.) 23.40 Koncertek az A38
Hajón. Paddy and the Rats – Kitalált történetek

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.30 EgészségMánia 13.00 Stahl konyhája
13.30 Több mint TestŐr 14.00 Kalandjárat 14.30 Hawaii
Five–0 II. Am. sorozat, 46. 15.30 Lángoló Chicago Am. so-
rozat, 21. 16.35 Oviapu. Am. vígjáték (ism.) 18.30 Tények
19.00 Napló 19.45 Az ének iskolája – döntő 22.00 Földre
szállt boszorkány.

7.00 Kölyökklub 10.10 EgészségKalauz 10.45 Teleshop 11.45
Gasztrotúra 12.05 A Muzsika Tv bemutatja12.45 Dirty Dan-
cing 13.45 Tuti gimi 14.40 Jack és Jill.  16.30 Castle18.30
RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Cobra 11. 20.00 A titánok
harca Am. akciófi lm  22.05 Kickboxer. Am. akciófi lm

STORY TV

13.30 Utolsó nap – Bárdos András műsora 14.30 Danny Blue
– A Tudatfeletti 15.00 Álomhajó – Új- Zéland. Ném. fi lm
17.00 Terence Hill – Alpesi őrjárat., 10. 18.10 Ovizsaru. Am.
akcióvígjáték 20.10 Poirot: Az ABC gyilkosságok. Ang. krimi
22.10 II. Erzsébet – királynő, anya, feleség. Dok. fi lm 23.10
Koncert: Shirley Bassey. Ang. koncertfi lm

14.40 Semmit a szemnek. 16.40 Tango és Cash. Am. akció-
vígjáték 18.40 A szél és az oroszlán 21.00 Nincs kegyelem.
23.10 Szökésben. 

VIASAT

7.25 Vérmes négyes  8.50 Doktor house 10.45 Fogyótúra,
11.15 Újonc 11.45 A nagy házalakítás 13.50 Candleford-i kis-
asszonyok  16.00 Anna 18.05 Sherlock 20.00 CSI: Miami hely-
színelők 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 21.50 Jóbarátok. 

STV :1
6.05 Hírek, sport 7.05 Rajzfilmsorozatok 9.05 Az okos lány
Ném. mesefi lm 10.05 Laeticia és a farkasok. Útifi lm 11.05
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30
Agatha Christie: A láthatatlan kéz 15.10 Adél még nem va-
csorázott 17.00 Orkán 17.50 Irány a kert! 18.15 Konyhatit-
kaim 19.00 Hírek 20.10 A teljes igazság  23.35 Sporthíradó

STV :2
7.30 A hegyekben 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.15 Far-
mergazdaságok  9.35 Tesztmagazin 9.50 A három boldog
cseresznye Mesejáték 10.35 A világ legnagyobb kincsei.
Örök pillanatok  11.20 Az emberi szeretet Mesejáték 12.20
Szlovákia–Ukrajna, női Eb kosárlabadamérkőzés 14.35 Egy-
házi magazin 15.05 A szó 15.20 Folklórműsor 15.50 Őran-
gyalok 16.20 Família. Magazin 16.50 A változás mámora.
Tévéjáték 18.30 Esti mese 18.40 Gombák 18.50 Tu-
dósportrék 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Vám-
ház, avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30 Lefújva 21.55
Éjszaka az archívumban 23.00 Művészet 2013

MARKÍZA

6.00 Monk  6.40 Tom és Jerry 7.05 Madagaszkár pingvinei
7.50 Alf III., 25/18. 8.20 Kutyakomédia Kanad–ang. vígjáték
10.05 Zita a nyakamon 10.45 Anyámon a tanárom. 12.30
Kék lagúna. Am. kalandfi lm 14.45 Jackie Chan: A szépfiú.
17.05 Haláljárat 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Bolondok
aranya Am. kalandfi lm 23.00 A Macskanő.

JOJ

5.50 Rajzfilmsorozatok 8.30 Szórakoztató műsor 9.25 Ha-
lálos iramban: Tokiói hajsza. 12.05 Fehér Agyar 2. 14.20 De-
fektes derbi  16.35 ÖsszeEsküvők 18.20 Lakáskultúra 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.30 Száguldó bomba  22.40 Halálos kitérő 3.

vaSárnaP, június 16
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok szigete 9.55 Rex felügyelő
10.45 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25
Életművész 14.30 Történetek a nagyvilágból 15.00 Boston Legal
15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelő 17.25 Jövő-Időben
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport
20.05 Időjárás 20.15 Finánc a pácban 22.05 Az ESTE 22.35 Szere-
tettel, Hollywoodból 23.05 Pink Floyd – A fal 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.35 Heathcliff
11.55 Sandokan 12.20 Kaja-kalandok 12.45 Animália 13.15 Lizzie
McGuire 13.35 Az idő kalandorai 14.00 Amika 14.30 Rocky és Baka-
csin kalandjai 14.55 Animália 15.20 Kaja-kalandok 15.45 Heathcliff
16.05 Garfi eld és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa
17.10 Richard Scarry... 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Pom-Pom meséi
18.05 Miss BG  18.20 Magyar népmesék 18.30 Esti mese 20.00 Hír-
adó, sporthírek 20.40 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és
lent 21.45 MNASZ Autó-motorsport magazin 22.15 Átok I. 

DUNA

7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés
9.25 Virágzó Magyarország. Ózd 9.45 Hazajáró (ism.) 10.15 Csellen-
gők  10.45 Dániel 12.00 Híradó 12.10 Édes élet olasz módra. Am. sor.,
4. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Madárpark, 1. 15.30 A szabadság rab-
ságában – Holesch Dénes festőművészről 16.30 Térkép 17.00 MacGy-
ver. Am. sor. 17.45 Hej, páva… Szentes 18.00 Híradó, sport 18.25
Időjárás-jelentés 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés  19.45 A vi-
lágörökség kincsei. Graz óvárosa 20.00 Vérvörös nyár 20.55 Hírek,
sport 21.15 Cambridge-i kémek 23.15 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörtén-
het! 38. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Banki meló
23.50 Jog/Ászok

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-
show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Ízes életek 14.05
Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat  16.20 Ket-
tős játszma  17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL hír-
adó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt
21.10 A zöld íjász 22.15 Gyilkos hajsza 23.15 Gyilkos elmék 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Titkos ügyek 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay – A pokol konyhája V., 10. 18.00
Columbo: Fekete etűd. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák 21.00 Szüle-
tett feleségek  23.05 Jim szerint a világ V., 5.

13.15 Vörös zsaru. Am. akciófilm 15.20 Columbo: Gyönyörű gyilkos.
Am. krimi 16.50 Penge 2. 19.00 Hideg veríték. Fr.–ol.–belga akciófilm
20.50 Emelt fővel 22.20 12 majom. Am. film

VIASAT

6.55 EZO TV 8.00 Harmadik műszak 9.00 Sherlock 11.00 A dadus
12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa  13.50 Monk 15.40 Harmadik
műszak 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  18.25 Erica vi-
lága19.25 Jóbarátok  19.55 Kertvárosba száműzve I., 15. 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 Cyborg – A robotnő 23.15 A főnök

STV :1
6.00 Anna két arca  6.45 Heléné szemei 7.30 Hírek 8.30 Riporterek
9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet  11.05 Viharos sze-
relem  12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Gasztronómiai kalauz 14.45
Anna két arca, 30. 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Kony-
hatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Szlovákia, szeretlek!  21.30 Zsaruk a
központból 22.25 Vágott verzió 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Bányászmesék Bábjáték 9.00 A négy évszak
9.50 Toda – Köszönöm 10.45 Romamagazin 11.10 Fókusz 11.45 Az ál-
latok világa II. 12.15 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Anya tudja
a legjobban 13.35 Lámpa alatt 16.05 Szemtől szemben Magyar ma-
gazin 16.30 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45  Mi-
ková 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Bolygónk. Dok.film 20.50 Família 21.20 Sporthíradó
21.30 Malcolm X. Am. életrajzi film

MARKÍZA

8.20 Forr a bor  9.30 Forró vér10.40 Miami buszrablás Am. film 12.35
A mentalista 13.35 Döglött akták . 14.30 Monk 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi  16.00 NCIS IX.  17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor
Tévésorozat 21.40 Két kopper. 

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek (ism.) 11.00 Álom/ház
VI., 9. 12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geiss család III. Rea-
lityshow, 8. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.00
Csere. Show 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-
.jelentés 20.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 Mániákus
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Cash fivérét, egyben bűntársát, Solalt
meggyilkolják az egyik rivális csapat tag-
jai, akik nagy bulira készülnek. Cash
(Jean Dujardin) úgy akar bosszút állni
rajtuk, hogy megszerzi a zsákmányukat.

svindler • 21.40 • TV2

Charlie (Eddie Murphy) és Phil együtt
dolgozik egy nagy cégnél. Amikor egy
viccesnek szánt kampányuk rosszul sül
el, utcára kerülnek. Otthoni vállalko-
zásba kezdenek, óvodát nyitnak.

Oviapu • 21.15 • TV 2

Az eurózóna születésekor két vámtiszt-
viselő a belga-francia határ két oldalán
megtudja, hogy a határállomás hama-
rosan megszűnik. Kénytelenek létre-
hozni egy közös járőrszolgálatot. 

Finánc a pácban • 20.15 • M1

Poďakovanie
Týmto by sme chceli

poďakovať celému
kolektívu chirurgického
oddelenia pod vedením

primára MuDr. Škodáčeka
za obetavú prácu a

príkladnú starostlivosť 
o pacienta 

Vojtecha Cserepesa.
Dcéra s rodinou.

Tegnap ünnepelte 
születésnapját 

Mátyus Erzsébet
Komáromban. 

Boldog születésnapot, 
örök vidámságot 

és jó egészséget kívánunk:
Éva és Gabi.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”
Június 6-án ünnepelte 15. születésnapját

Pastorek Viktória 
(Ógyalla- Bagota).

E szép ünnep alkalmából jó egészsé-
get, boldogságot, sok sikert és kitar-
tást az új iskolában kívánnak: apu,
Rózsi mama, Zoli papa és Adrika.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat  sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Június 9-én ünnepelte 20. születésnapját

Kosa Bálint Vágfüzesen.
E szép ünnep alkalmából  szívből köszöntik, jó egész-
séget, boldogságot és sok szerencsét kívánnak: apu,
anyu, testvéred Dávid, Adamek mama, Kosa mama, dédi
mama, keresztszüleid Kati és Laci, unokatestvéreid Ja-
nika, Katika Tomival, Leuška, Szandi és Szofika, nagy-
nénid Deni, nagybácsid Norbi feleségével Henivel.

Köszönet
Őrsújfalu városrész lakosai köszönik a
város polgármesterének, Anton Mareknak
a szükséges engedélyek gyors kiadását és a
támogatóknak, cégeknek azt a segítséget,
amellyel a városrész részben megújult.

Őrsújfalu lakosai



hivatalos forgalmazója és szervize



• Hogyan értékeli azt az idényt, amelyben
már-már karnyújtásnyira volt a bajnoki cím,
és mégis…?

- Természetesen pozitívan. Nagyszerűen szere-
peltünk az alapszakaszban, megnyertük a Szlovák
Kupát, és szinte szuverén módon jutottunk be a baj-
nokság döntőjébe. A döntő sorozat pedig, többek
közt, már a sportszerencséről is szólt. Nem titok,
hogy ellenfelünk, a pozsonyi Inter olyan háttérrel
rendelkezik, amilyenről mi még csak nem is álmod-
hatunk. Gondolok itt az anyagi és személyi háttérre,
amiből természetesen adódik egy jó játékos-keret is,
annak feltételei, amellyel mi nem tudtuk felvenni a
versenyt. Ennek ellenére, több mint egyenrangú el-
lenfelek voltunk, és valóban csak hajszálon múlott a
bajnoki cím megszerzése. Ennek a sikernek van
azonban egy másik oldala is. A komáromi kosár-
labdázásnak, annak sikereinek köszönhetően, egy
ország beszélt városunkról. Olyan TV állomások fi-
gyelme, amelyek eddig egy szót sem ejtettek ko-
sárlabdáról, most Komárom felé irányult. Valamennyi
országos médium egyhangúlag megállapította, hogy
ez a döntő sorozat az év sporteseménye volt Szlo-
vákiában. És mi ennek voltunk az egyik, teljesen
egyenrangú résztvevői, sőt, sokáig az esélyesei. A
csapat ugyan második, de szurkolói egyértelműen
országos bajnokok lettek. Megragadom a lehetősé-
get, hogy ezúton is köszönetet mondjak valamennyi
szurkolónknak a játékosok, edzők és klubvezetők
nevében. Mi legalább annyira büszkék vagyunk rá-
juk, mint ők a csapatukra. Ugyancsak köszönjük
azoknak a támogatóknak, akik ugyan nem voltak
tagjai a klubvezetésnek, mégis sokat segítettek ab-
ban, hogy idáig eljussunk.

• Szavaiból kiérződik, hogy a sikerek mellett,
nagyon sok problémával is meg kellett küzde-
niük, amiből a kívülállók nem sokat érzékeltek.

- Mitagadás, probléma az volt, és van ma is bő-
ven. Elsősorban anyagi jellegűek. Ha jobban be-
legondolok, szinte magam sem értem, hogyan ér-
hettünk el ilyen sikereket fennálló feltételeink mel-
lett. Egyszerűen nem tudjuk felvenni a versenyt
nagyobb klubokkal, mint például a Nyitra, vagy ép-
pen döntőbeli ellenfelünk, az Inter. Százezres
nagyságrendekben nagyobb a költségvetésük, ar-
ról nem is beszélve, hogy kormánytagok, vagy
azokhoz közelálló személyek, vállalkozók állnak
az említett klubok mögött. Sajnos, azt is meg kell
mondanom, hogy klubunk vezetőségében is lé-
nyegesen több volt, hiszen nem tudta megterem-
teni azokat a feltételeket, amelyek több nyugalmat
kölcsönöztek volna a klubnak. Egyszóval, itt is
akadozott a gépezet, tehát ezen a vonalon is vál-
toztatnunk kell, feltétlenül át kell szervezni a klub-
vezetést is. Én nagyon bízom abban, hogy válto-
zás áll majd be a vállalkozók hozzáállásában is a
klub támogatását illetően. Azt hiszem, mi már bi-
zonyítottuk, hogy érdemesek vagyunk a támoga-
tásra, a lokálpatrióta komáromiak segítségére. 

• Pénz, pénz, pénz. Megkérdezhetjük, meny-
nyibe kerül egy bajnoki idény?   

- Az ideihez hasonló, sikeres idényhez megkö-
zelítőleg 250 ezer €-ra lenne szükségünk, sietek
azonban hozzátenni, hogy ez a nagyobb szlová-
kiai klubok költségvetésének talán az egy ötöde.
Én reménykedem, hogy egy átszervezett klubve-
zetés a várossal karöltve ezt az összeget majd
biztosítani tudja, és akkor a következő idényben is
az ideihez hasonló eredményeket produkálhat-
juk. 

• Lesz kivel? úgy tudjuk, a játékosok a baj-
nokság után szétszéledtek a világ valamennyi
tájára. 

- Kosárlabdában ez így működik. A játékosok és
edző csak egyéves szerződéseket írnak alá annak
reményében, hogy esetleg más, nagyobb nevű
klubok is megszólíthatják őket. Ami a mi klubun-

kat illeti, szinte valamennyi játékosunkkal és az
edzővel is szóbeli megállapodást kötöttünk, a
szerződések aláírása a már említett pénzügyi kér-
dések megoldásának a függvénye. Sőt, több olyan
játékos is szeretne visszatérni Komáromba, akik
az előző idényben vagy idényekben már pályára
léptek piros-fehér mezben. Neveket még korai
lenne mondani, de van köztük amerikai játékos is.
A hónap végéig minden kiderül. Komáromban egy
olyan családias közeg alakult ki a kosárlabda kö-
rül, ami néha megható pillanatokat is előidéz. Az
éppen lezárult bajnoki idény utáni búcsúzás több
játékosnak is könnyeket csalt a szemébe. Mind-
nyájan büszkék vagyunk ezekre a fiúkra, hiszen
mindent megettek a klubért, soha nem nyafogtak,
nem támasztottak feltételeket, együtt éltek a klub-
bal, a szurkolókkal. Csak természetes, hogy őket
is mindenki megszerette Komáromban. 

• önről is többen tudni vélték, hogy több
mint négy évtizedes munka után a férfi kosár-
labdásoknál, befejezi ténykedését. Ebben
mennyi az igazság?

- Aki jártas a sportban az tudja, hogy vannak pil-
lanatok a sportvezetők életében, amikor úgy érzik,
hogy elég volt, nincs tovább. Ez velem is többször
előfordult főleg akkor, amikor már-már kilátásta-
lannak láttam a helyzetünket. Fizikailag ma sem
vagyok fáradt, sőt, köszönöm szépen, jól érzem
magam, bár apró egészségügyi problémák azért
előjönnek néha-néha. Inkább a munka pszichikai
része az, ami megvisel. Sajnos, legtöbb esetben
egyedül maradok a problémák megoldásában, és
ahogy már említettem, ezekből bizony akad bő-
ven, főleg az anyagiak megteremtésének a terén.
Van azonban egy pont, amelyet csak nehezen
tudnék átlépni. Soha nem hagynám cserben a
csapatot, és ezeket a fantasztikus szurkolókat.
Válaszom a kérdésre tehát az, hogy amennyiben
meg tudjuk teremteni az új idényhez szükséges
kellő feltételeket, úgy folytatom a munkát. Ha nem,
akkor viszont logikus következményként az egész
csapat távozik. Bízom benne, hogy erre nem ke-
rül sor a szlovákiai kosárlabdázás egyik fellegvá-
rában, Komáromban. 

Böröczky József
A szerző felvétele 

Kosárlabda
SPORT

Csapatunk ugyan a második lett, 
de szurkolóink országos bajnokok
Kétségkívül, minden idők legsikeresebb idényét zárta a komáromi MBK Rieker férfi kosár-

labdacsapata. A Szlovák Kupa megnyerése után, hajszállal ugyan, elbukták a bajnoki dön-
tőt, de ha figyelembe vesszük valamennyi körülményt, ez a második hely felér akár egy bajnoki
címmel is. A bajnokság igazi kiértékelése bizonyára csak a teljes „lehiggadás” után követke-
zik majd, most egy gyors értékelést végeztünk Paulík Józseffel, az MBK Rieker sportigazgató-
jával, a komáromi kosárlabdázás mozgatórugójával. 
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RÉGIÓBAJNOKSÁG 

Lednické Rovne – KFC 1:4 (0:1),
Szórád, Csonka, Podlucký, Bottyán

Kellemes meglepetést okoztak a
lilák szurkolóiknak, és nemcsak az
eredménnyel, de figyelemreméltóan
jó játékukkal is. A hazaiak képtele-
nek voltak felvenni a komáromiak ál-
tal diktált iramot, egyetlen találatukat
0:3 állásnál érték el.

További eredmények: Galanta –
Domaniža 0:2, Topoľníky – N. Ves
n/V. 2:2, Palárikovo – V. Ludince 2:3,
Neded – J. Bohunice 4:1, Beluša –
Gabčíkovo 0:1, Bánovce n/B. – Šú-
rovce 1:4. Skalica – szabadnapos
volt.  (a 28. fordulóból: J. Bohunice –
Beluša 0:1) 

IV. LIGA

Gúta – Mocsonok 3:0 (0:0), Ma-
gyar, Glofák, Leczkési

A kihagyott helyzetek mérkőzésén
gyakran fogták fejüket a hazai szur-
kolók, de végül a második félidőben
lekerült játékosaikról az átok. Mind-
ezek ellenére, a vendégek nagyon
elégedetten távoztak Gútáról, hiszen
ezt a mérkőzést jól megúszták.

Nyékvárkony – Ímely 6:1 (2:1),
Kender

Az első félidőben egyenrangú el-

lenfelek küzdelme zajlott, de a má-
sodikban öt perc leforgása alatt két
büntetőz is lőhettek a hazaiak, és
az ímelyiek elindultak a padló felé… 

Vága – Nagymegyer 1:3 (1:1),
Csápai 2, Ferenczi

Az izgalmasnak induló mérkőzés
második része átment zöld-fehér
örömfociba, olyan bajnokcsapathoz
illőbe. Merthogy Nagymegyert már
semmi és senki nem állíthatja meg a
cím felé tartó menetelésében.

További eredmények: Šurany –
Želiezovce 3:1, ČFK – V. Lovce 0:1,
Dvory n/Ž. – Štúrovo 3:1, DAC „B“ –
N. Život 1:0, ViOn „B“ – H. Vrbica
7:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Szentpéter – Podhájska 3:3
(2:0), Csapó, Lakatos Gy., Varga P.

A hazaiak hozták „régi formáju-
kat”, hiszen újra egy már megnyert
meccset sikerült „elbénázniuk”.   

Komjatice – Csallóközaranyos
0:0

Az első félidőben volt három ordító
helyzetük a csallóközieknek, a má-
sodikra viszont feltámadtak a haza-
iak, és bizony nagyon kellett magu-
kat „csipkedniük” a vendégeknek.

Ógyalla – Kozárovce 1:1 (1:0),
Tóth P.

Az első félidő még csak megütötte
valahogy az ötödik liga átlagos szín-
vonalát, de a másodikban már na-
gyon gyengén muzsikáltak a sör-
gyáriak.

Naszvad – Marcelháza 3:0 (1:0),
Molnár A. 2 (11 m), Czabány

Bár nem a „gyilkos iram” jelle-
mezte a rangadót, azért helyenként
szikrázott a fű, egyszóval volt min-
den, ami egy-egy rangadón lenni
szokott. Kiállítások, büntetők…, de
ami lényeg, a barátság megmaradt.

További eredmények: D. Ohaj –
Tvrdošovce 2:0, Bánov – Kalná n/Hr.
0:0, Bešeňov – Čaka 2:1. Tlmače –
szabadnapos volt. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT

Ekecs/Apácaszakállas – Csalló-
közkürt 2:6 (1:3), Végh, Póda

A vendégek fiatal csapata min-
denben felülmúlta a hazai csapatot,
amely kényelmesen, szinte öregu-
rasan játszotta végig a találkozót. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG 

Madar – Hetény 1:7 (1:4), Csicsó
R. – Marikovec G. 4, Lucza 3

Lélektelenül játszottak a hazaiak,
mintha tetőfokára kezdenének hágni
a klub belső problémái.

Dunamocs – Šrobárová 1:0
(0:0), Pálik

Ezen a mérkőzésen megbocsájt-
ható volt a gyengébb játék, hiszen a
hazaiak gondolataikban még mindig
a gáton voltak, a vendégek pedig
cserejátékos nélkül is szimpatikusan
végigjátszották a találkozót.

Pat – izsa 2:2 (2:1), Lakatos K.,
Markovics – Vörös, Pavlík T.

A küzdelmes rangadón a játékve-
zetők borzolták fel a kedélyeket, de
végül győzött a sportszerűség mind-
két oldalon, és igazságos döntetlen
született. 

Dulovce – Perbete 2:0 (1:0), Ha-
bara Ľ., Rigó

Nagyszerű mérkőzést hozott a két
„szomszéd vár” összecsapása,
amelynek már hagyományosan sok
nézője is volt. A hazaiak megérde-
melt győzelmet arattak, bár, a sport-
szerencse sem volt hajlandó a ven-
dégek mellé állni, hiszen három
esetben is a felső léc fékezte meg
gólörömüket.   

Ekel – Búcs 7:1 (5:0), Ódor és
Hrabovský 2-2, Kürthy, Tamási, Far-
kas – Szabó T. 

Falunap és bajnokavató. E két
esemény jegyében zajlott a mérkő-
zés, amelyen a hazaiaknak nem kel-
lett különösebben erőlködniük az
ilyen eredmény eléréséért. A ven-
dégek érthetetlen módon hamar fel-
adták, talán érezve a hazai domi-
nanciát. Szabó T. szépségdíjas gólja
azonban némileg javított a búcsi
csapat megítélésén.  

Bátorkeszi – Gúta „B” 1:0 (0:0),
Tóth P. (11 m)

RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Šúrovce 26 17 4 5 54:28 55
2. Skalica 26 16 6 4 55:21 54
3. Komárno 25 13 7 5 46:32 46
4. L. Rovne 27 13 6 8 46:29 45
5. Gabčíkovo 26 13 6 7 42:29 45
6. Palárikovo 25 11 8 6 34:24 41
7. V. Ludince 25 10 5 10 38:36 35
8. Topoľníky 26 10 5 11 30:46 35
9. Beluša 26 8 8 10 28:32 32

10. Domaniža 26 9 3 14 31:44 30
11. Bánovce n/B. 28 8 3 17 23:44 27
12. Galanta 26 8 3 15 30:54 27
13. N. Ves n/V. 26 6 8 12 18:34 26
14. J. Bohunice 26 7 5 14 33:52 26
15. Neded 26 6 3 17 36:39 21

IV. LIGA
1. V. Meder 28 19 4 5 83:23 61
2. Vrakúň 28 18 4 6 56:28 58
3. Šurany 28 17 5 6 51:26 56
4. ViOn "B" 28 14 7 7 63:41 49
5. V. Lovce 28 13 5 10 41:34 44
6. ČFK Nitra 28 10 10 8 44:34 40
7. N. Život 28 12 4 12 39:39 40
8. Kolárovo 28 12 3 13 34:30 39
9. Dvory n/Ž. 28 11 6 11 49:52 39

10. Močenok 28 12 2 14 52:51 38
11. Štúrovo 28 11 5 12 42:42 38
12. Želiezovce 28 10 4 14 34:52 34
13. DAC "B" 28 8 8 12 32:41 32
14. Váhovce 28 9 5 14 37:58 32
15. imeľ 28 5 7 16 35:72 22
16. H. Vrbica 28 3 1 24 23:92 10

V. LIGA
1. Tvrdošovce 26 17 3 6 75:31 54
2. Hurbanovo 27 15 5 7 55:33 50
3. Kalná n/Hr. 26 14 6 6 47:15 48
4. Čaka 26 10 9 7 48:42 39
5. Nesvady 26 11 5 10 61:42 38
6. Komjatice 26 11 5 10 51:56 38
7. Marcelová 26 11 4 11 46:45 37
8. D. Ohaj 26 9 10 7 40:45 37
9. Kozárovce 26 9 8 9 57:41 35

10. Bánov 26 10 4 12 34:41 34
11. Podhájska 27 7 9 11 61:62 30
12. Sv. Peter 26 9 3 14 41:89 30
13. Bešeňov 26 9 2 15 38:65 29
14. Zlatná n/o. 26 9 1 16 55:65 28
15. Tlmače 26 7 2 17 35:72 23

Területi Bajnokság
1. Ekel 29 24 4 1 111:16 76
2. Perbete 29 17 7 5 62:36 58
3. Dulovce 29 18 1 10 62:46 55
4. Gúta "B" 29 17 3 9 77:48 54
5. Fk Activ 29 13 3 13 84:63 42
6. Keszegfalva 28 12 5 11 52:48 41
7. Bátorkeszi 29 12 4 13 51:43 40
8. Hetény 28 12 3 13 72:43 39
9. Izsa 29 10 8 11 40:50 38

10. Šrobárová 29 11 4 14 49:66 37
11. Dunamocs 29 10 6 13 66:73 36
12. Búcs 29 10 4 15 46:67 34
13. Lakszakállas 27 10 2 15 48:65 32
14. Madar 29 10 2 17 36:75 32
15. Pat 29 8 4 17 45:102 28
16. Tany 29 5 2 22 42:102 17 
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Focisták a gáton 
Lényegesen javított a KFC szurkolói előtt a negyedi kisiklás után. A

táblázaton szomszédos Lednické Rovne csapatát otthonában
küldte padlóra, de ami még fontosabb, hogy ismét régi formájában
tündökölt Gyurenka istván csapata. A negyedik ligában lassan be-
hűthetik a pezsgőt Nagymegyeren, de a gútaiak előtt is le a kalappal,
hiszen tartják jó formájukat, aminek most a mocsonokiak látták a ká-
rát. Az ötödik ligában aranyat érő pontot raboltak az aranyosiak Kom-
játon, a járási rangadón pedig a naszvadiak gázoltak át Marcelházán.
A Területi Bajnokságban ismét nagy ünneplés volt Ekelen, ahol re-
mekül ötvözték a falunapi vigasságot egy újabb bajnokavatóval. A baj-
noki érmeket és kupákat Nagy Ferenc, a TLSZ elnöke és Kovačic Ti-
bor, a sporttechnikai bizottság elnöke adták át a szurkolók óriási ová-
ciói mellett. Figyelemreméltó, hogy a dunamocsi csapat játékosainak
zöme úgy is vállalta a játékot, hogy szinte valamennyien a dunai gá-
ton dolgoztak a mérkőzést megelőző éjszakán. Ugyancsak dicséretes
a keszegfalvi játékosok áldozatos munkája a gáton, de ők, sajnos
nem tudtak pályára lépni Lakszakállas ellen, hiszen a mérkőzés idő-
pontjában is keményen dolgoztak. 

Két versennyel zárta a tavaszi idényt a Se-
ishin Karate Klub. Előbb a naszvadi, első

alkalommal megrendezett Közép-európai Ku-
pán mérettették meg magukat Markovics Já-
nos növendékei, majd idényzáróként „hazai
pályán” mutatkoztak be a Polgármesteri Ku-
pán. 

A naszvadi Közép-európai Kupán csak kis lét-
számú versenyzői gárda gyűlt össze. Három or-
szág (Lengyelország, Magyarország és Szlovákia)
17 klubjának 60 versenyzője vett részt a hagyo-
mányteremtő kupán, a Seishin Karate klubot 15 fi-
atal harcos képviselte. Az ifjúságiak küzdelmé-
ben hat érmet gyűjtöttek be, Unyatinszki Tímea és
Čajan Dávid aranyérmet, Kulcsár Krisztián és Ko-

vács Kata Zsófia ezüstérmet, míg Trenčík Nikolas
és Lády Ramóna bronzérmet szereztek. 

A haladók korcsoportjában Bajcsi Adrián és
Varga Hédi állhattak fel a győzelmi dobogó má-
sodik fokára. A felnőtt kategóriában két versenyző
képviselte a klubot, Szabó Norbert aranyérmet,
míg Nagy Róbert ezüstérmet szerzett.

• • •
Az idényzáró, keszegfalvi Polgármesteri Kupán

130 versenyző mérte össze erejét, 15 klubot kép-
viselve. Lehocký Milan polgármester nyitotta meg
a 31 kategóriát magába foglaló nagyszabású ver-
senyt, amely igencsak színvonalas küzdelmeket
hozott. A Seishin Karate Klub versenyzői 17 győ-
zelmet arattak, név szerint: Trenčík Erik, Marko-
vics Ádím, Trenčík Nikolas, Fűri Péter (Keszeg-

falva), Czine Erik, Kocsis Gergő, Görcs Lara, Kósa
Tamás, Nagy Bettina (Dunaszerdahely), Nagy Ró-
bert, Gergely Márton, Vígh Vivien (Ekecs), Lády
Dávid (Nagymegyer), Németh Bence, Méhes Pat-
rícia, Szilágyi Virág (Ekel), Cserepes Zoltán (Ne-
mesócsa).

A torna legharcosabb versenyzője: Szabó
Bálint (Ekel)

A torna legtechnikásabb versenyzője: Ko-
csis Gergő (Dunaszerdahely)

Markovics János különdíja: Fűri Péter (Ke-
szegfalva) 

Keszegfalva Község polgármesterének külön-
díját Bakos Orsolya Virág (Keszegfalva) nyerte
el, aki kimagasló eredményeket ért el honi és
nemzetközi versenyeken egyaránt. 

Remek tavaszi idényt tudhat maga mögött
a Seishin Karate Klub

A felvételen a Seishin Karate Klub versenyzői láthatók az idényzáró, keszegfalvi verseny után. 

„A Jet Sky Magyar Országos Bajnokságon Szép Attila képviselte városun-
kat és nem is akármilyen eredménnyel. Kategóriájában mindhárom futamot
megnyerte, így országos bajnoki címet szerzett. Gyorsasági motorcsónak-ver-
senyzőink közül Miroslav Bazinský (Kormorán S.E.) és Szép Csaba (Lodiar
S.E.) az OSY 400 kategóriában szálltak hajóba a lengyelországi Chodzies vá-
rosában, ahol a kategória Európa-bajnokságát rendezték meg. Mirko a ne-
gyedik, míg Csaba a tizenegyedik helyen zárta a versenyt. A csehországi Je-
dovnicében is Eb futamot rendeztek, ott az O-350-es kategóriában mérték ösz-
sze erejüket a kontinens legjobbjai. Sajnos, az ebben a kategóriában induló
ifj. Szabó János (Lodiar S.E.) motorja az edzések folyamán meghibásodott, így
kénytelen volt feladni a további versenyzést. Az FV-500-as kategóriában hár-
man indultunk, ifj. Sarkadi Sándor, id. Sarkadi Sándor, és jómagam. A két Sar-
kadi hozta a tőlük elvárt eredményeket, ifj. Sarkadi az első, id. Sarkadi pedig
a második helyen fejezte be a versenyt. Sajnos, én az első futam után kény-
telen voltam feladni a versenyt motorhiba miatt. Egy szó mint száz, ez a ver-
seny nem a „Szabók” versenye volt. Persze, nem lazítunk, gőzerővel készü-
lünk a következő megmérettetésre. Végezetül, szeretném ezúton is megkö-
szönni az Anaplast vállalat vezetőségének a segítségét, amelyet szakosztá-
lyunknak és annak versenyzőjének, ifj. Szabó Jánosnak nyújtott, lehetővé téve
részvételét a dél-koreai versenyen. A jedovnicei versenyen ifj. Szórád „Tocsi”
Rudolf és id. Sarkadi Sándor nyújtottak segítséget csapatunknak, akik meg-
érdemlik legnagyobb elismerésünket és tiszteletünket” – mondta el lapunknak
a klubelnök.

Vízimotorozás

Eseménydús hét volt a vízimotorosoknál
Nos, a nem éppen kedvező időjárási viszonyok ellenére, rendesen

beindulni látszik a vízimotoros idény. igaz, a Duna magas vízállása
miatt el kellett halasztani az országos bajnokság komáromi futamát, de
ettől függetlenül, a környező országokban sorra rendezték meg a ver-

senyeket. A komáromi versenyzők valamennyi rangosabb viadalon
ott voltak, sőt, jelenlétükkel tovább öregbítették a város vízimotoros
sportjának hírnevét. A sikerekről id. Szabó János, a komáromi Lodiar
Vízimotoros Egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat.

Jó ezt látni. Együtt a két komáromi egyesület versenyzői

A nagyon rokonszenves, fiatal gú-
tai csapat sokáig állta a sarat, de vé-
gül a rutinosabb hazai csapatnak
mégis sikerült áttörni szilárd védel-
mét. 

FK Activ – Tany 8:1 (3:1), Nagy J.
4, Géč 2, Keller, Lipták – Bódis 

Az igyekezetet ugyan nem lehetett
megvonni a vendégektől, de ezen a
mérkőzésen ennyire futotta erejük-
ből, tudásukból. 

Keszegfalva – Lakszakállas – el-
maradt A Területi Bajnokság győztese, az Ekel FC
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

A komáromiak eredményei:
K2 – lányok (13-14 évesek): 1. Lisa
Gamsjäger – Mariana Petrušová
(országos bajnokok), 5. Anita Ko-
nečná – Csicsó Jolán, 6. Gőcze
Andrea – Viktória Zalková   

K1 – fiúk (13 évesek): 3. Szépe Filip
C1 – fiúk (14 évesek): 3. Banai-Tóth
István, 7. Samuel Daniel Sýkora, 8.
Csontos István
C1 – fiúk (13 évesek): 1. Zilizi Richárd
(országos bajnok), 2. Koczkás Dávid

K2 – kadett lányok: 2. Szépe Va-
nessa – Lenka Kolpachová
K1 – fiúk (14 évesek):
2. Obert Ákos, 8. František Brandt
K1 – kadett fiúk: 1. Adam Botek (or-
szágos bajnok) 4. Szabó Michael,
13. Keszan Viktor, 20. Farkas Péter
C1 – kadett fiúk:
3. Kara Mátyás, 6. Mikeš Gábor
K2 – fiúk (13-14 évesek): 
2. Obert Ákos – Libai Zsolt, 5. Fran-
tišek Brandt – Samuel Živický
C2 – fiúk (13-14 évesek): 1. Zilizi Ri-
chárd – Koczkás Dávid (országos
bajnokok) 5. Banai-Tóth István – 

Samuel Daniel Sýkora, 6. Csontos
István – Pavol Melko, 7. Méhes*Zol-
tán -  Szász Péter
K1 – lányok (14 évesek): 
1. Mariana Petrušová (országos
bajnok) 2. Lisa Gamsjäger, 7. Anita
Konečná, 10. Csicsó Jolán
K1 – lányok (13 évesek): 

3. Gőcze Andrea 
K2 – kadett fiúk: 1. Adam Botek –
Szabó Michael (országos bajnokok)
K1 – kadett lányok: 

3. Szépe Vanessa
C2 – kadett fiúk: 

3. Kara Mátyás – Mikeš Gábor
K1 – junior fiúk: 7. Szokol Dániel 

•••   
Rossz hír, hogy az árvízhely-
zetre való tekintettel a Komá-

romi Kajak-Kenu klub kény-
telen volt későbbi idő-
pontra halasztani a ha-
gyományos, 55. Komá-
romi Nagydíjat, amelyet
az elmúlt hétvégére terve-

zett. Soós Tibor klubel-
nöktől megtudtuk, hogy a

versenyre szeptember 
21-22-én kerül sor, mivel a zsú-

folt idényben ez az egyetlen alkal-
mas időpont. 

Taroltak a komáromi kajakosok és kenusok  

Érsek Róbert aranyérmes lett Zágrábban
ANaszvadi Birkózó Klub versenyzői meghívást kaptak a horvátor-

szági Zágrábban megrendezett nemzetközi kötöttfogású birkózó-
versenyre, amelyen három ország – Szlovénia, Szlovákia és Horvát-
ország – 115 versenyzője küzdött meg a legjobb helyezésekért. 

Koczkás Eszter első érme
Akomáromi Delta úszóklub eredetileg négy versenyzőjét nevezte be

a Bécsi Nagydíjra, de végül csak hárman állhattak rajtkőre, mivel
Udvardi László, a klub egyik reménysége közben megbetegedett. Mint
arról egyik előző számunkban beszámoltunk, Michal Knihár edző két
újoncot is versenylehetőséghez juttatott, Ádám Eszter és Koczkás Esz-
ter személyében, akik a bécsi versenyen második alkalommal vehettek
részt „igazi nagy versenyen”. Mindkét kislány remekül szerepelt, sőt,
Koczkás Eszter megszerezte élete első érmét is. Mindezt olyan közeg-
ben, ahol hét ország (Horvátország, Magyarország, Norvégia, Lengyel-
ország, Románia, Szlovákia és Ausztria) 49 klubjának korosztályos ver-
senyzői álltak rajthoz. ifj. Knihár Michal három versenyszámban rajtolt,
valamennyiben érmet szerzett.

Eredmények:

Ádám Eszter (2003)
50 m gyorsúszás: 

10. hely, ideje 00:43,50  

ifj. Knihár Michal (2004)
50 m gyorsúszás:

3. hely, ideje 00:35,83 
50 m mellúszás: 

2. hely, ideje 00:48,32
50 m pillangóúszás: 

3. hely, ideje 00:41,52

Koczkás Eszter (2003)
50 m gyorsúszás: 
11. hely, ideje 00:43,74

50 m mellúszás: 
2. hely, ideje 00:51,57

Szűcs Tamás (2002)
50 m gyorsúszás: 
45. hely, ideje 00:49,34

A K2 országos bajnokai Szabó Michael (balra) és Adam Botek 
C2-ben a Zilizi Richárd (hátul) 
– Koczkás Dávid páros dominált

Birkózás Úszás

Érsek Róbert a dobogó legfelső fokán

Jól szerepeltek Bécsben a Delta Úszóklub ver-
senyzői. Balról jobbra ifj. Knihár Michal, Kocz-
kás Eszter, Ádám Eszter és Szűcs Tamás, ed-
zőjükkel, id. Knihár Michallal.

Nyitranovákiban rendezték meg a síkvízi gyorsasági kajak-kenu
országos bajnokságot 5000 méteres távon. A Komáromi Kajak-

Kenu Klub húsz versenyzővel vett részt a viadalon, és mi sem termé-
szetesebb, lenyűgöző végeredménnyel. A klub versenyzői együtt hat
országos bajnoki címet szereztek, amit még megtoldottak öt ezüst- és
hat bronzéremmel. Az érmek mellett több dobogó-közeli helyezést is
elértek a komáromi versenyzők, mindez együtt továbbra is az ország
legszűkebb elitjébe sorolja a klubot. 

A naszvadiak három versenyző-
vel vettek részt a megmérettetésen,
és ahogy később kiderült, a heti öt
edzés ebben az esetben is meg-
hozta gyümölcsét. A serdülők kate-
góriájában Érsek Róbert a 100 ki-
logrammosok súlycsoportjában
aranyérmet szerzett, amivel nem kis
meglepetést okozott, hiszen 85 ki-
logrammos versenysúlyát jócskán
meghaladó birkózókkal küzdött meg
úgy, hogy ellenfelei egyetlen pontot
sem tudtak rajta csinálni. Mi sem ter-
mészetesebb, ő nyerte el a torna
legtechnikásabb versenyzőjének
járó különdíjat is. 

A kadettok 85 kilogrammos súly-

csoportjában Sipka Norbert lépett
szőnyegre, és remek birkózással a
döntőig jutott, ott azonban szoros
küzdelemben vereséget szenvedett,
így ezüstérmet akasztottak a nya-
kába.

Gál Bence, a naszvadiak harma-
dik versenyzője a 48 kilogrammos
súlycsoportban vette fel a versenyt,
de mivel első összecsapásait elve-
szítette, így kiesett a további küzdel-
mekből. Mentségére legyen
mondva, két évvel idősebb birkó-
zókkal próbálta tartani a lépést, de
ahogy arról maga is meggyőződhe-
tett, ebben a megmérettetésben
még könnyűnek találtatott. 


