
17. júna 2013. június 17. 
• Ročník X. évfolyam

0,50 €

A LEGTÖBB 
MAGYAR NYELVŰ 

TV MŰSORT 
KÍNÁLJUK!

freeSAT szerelés teljes körű ügyintézéssel

 

                           

A jó dolgok az égből jönnek.

 
 

 

 

                           

 
 

 

 

                           

5   97 845 409: 0.lte
ks.svireosmem.www

onrámo, Ká 5nteL
SIVERSOEMM

 
 

 

 

                           

Delta hetilap www.deltakn.sk 25 Tel: 0917 833 128

Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
25 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Levonulóban van az árhullám régiónkban, de hogy mi is maradt
utána? Iszap, hordalék, bűz, rengeteg szúnyog és a lakosok életét
megkeserítő talajvíz. A Duna már lassan visszahúzódik a medrébe
és a Vág sem okoz már olyan nagy gondokat Kabátfalu és Kava vá-
rosrész környékén. Azonban most újabb feladatokkal kell meg-
birkózniuk az illetékeseknek. Elsődlegesen a homokzsákok elta-
karítását kell elvégezniük, valamint a szúnyog-invázióval is fel
kell venni a harcot. Folytatás a 3. oldalon

Komárom

Két hétig teljes útzár lesz
Június 20-tól július 2-ig lezárják a

Komárom–Gúta út kivezető sza-
kaszán a vasúti átkelőt, tájékozta-
tott a Komáromi Városi Hivatal.

2013. június 20-án 7 órától július 
2-án 18 óráig teljes és állandó útlezá-
rás lesz a Doprastav melletti vasúti át-
kelőhelyen Komárom és Gadóc között
az 573-as számú másodosztályú úton
(Komárom–Gúta irány). A kerülőút
táblákkal lesz kijelölve.

„Az autóbuszok ebben az időszak-
ban is (június 20 - július 2) a megszo-
kott útvonalon közlekednek, azzal a
különbséggel, hogy az utasoknak a
vasúti átjárónál át kell szállniuk a so-
rompók mögött várakozó autóbusza-
inkra. Ez csak néhány percet vesz el a
menetrend szerinti időből" - mondta
el lapunknak Justyák Alfréd, az érsek -
újvári Autóbusz-Közlekedési Vállalat
komáromi részlegének vezetője.

(d)

Örök probléma: a nyári szünidő alatt hol legyenek a
gyerekek, mi van akkor, ha a nagyszülő is dolgozik

még, vagy ha egészségi állapota miatt nem alkalmas a
gyerekek ellátására? Ilyenkor már csak a pénztárcánk
szab határt, hogy melyik tábort válasszuk. Összeállítá-
sunkban a táborok adta lehetőségeket jártuk körbe já-
rásunkban. Folytatás a 5. oldalon

Komárom - Őrsújfalu

Segítségre
szorulnak

Árvíz után

Az őrsújfalusi szocális otthon lakói
nehéz napokat élnek át. Sajnos az

árvíz súlyosan megrongálta otthonu-
kat, ahová nem térhetnek vissza, és
mindenük odalett. Most a jószándékú
emberek segítségét kérik.

Folytatás a 3. oldalon

Régió

Hol táborozzon a gyerek?
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Komárom

Karva

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta

Komárno priamym predajom 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
1164/C/2013 zo dňa 23. mája 2013 a v súlade s ustanove-
ním § 9a ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený
zámer predaja pozemku priamym predajom,  novovytvo-
renej parcely registra „C“ č. 2501/4 o výmere 16 m2, os-
tatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
32414013 – 5/12 z parcely reg. „C“ č. 2501/1 o výmere 3048
m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,
minimálne za cenu podľa BDÚ 76,48 eur/m2, v celkovej
výške najmenej za 1 223,00 eur.

Podmienky zámeru predaja nehnuteľnosti priamym pre-
dajom sú zverejnené na úradných tabuliach Mesta Komárno,
a na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je
predmetom priameho predaja poskytne Mestský úrad v
Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01
Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č. dv. 13C,  tel. č.
035/2851 319, 035/2851 377. MUDr. Anton Marek

primátor mesta

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve

Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže v
súlade s § 9a ods. 9  zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
1157/2013 zo dňa 23. mája 2013 bol schválený zámer pre-
nájmu nehnuteľnosti, nebytového priestoru s podlahovou
plochou 39,47 m2 so súp.č. 1390 na p.č. 5820, vedeného
na LV 8581 v k.ú. Komárno (býv. malá pošta sídl.II.), s
vyvolávacou cenou nájomného vo výške 20,- eur/m2/rok,
ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú  5 ro-
kov, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Podmienky zámeru prenájmu nehnuteľnosti formou
obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradných
tabuliach Mesta Komárno, a na internetovej stránke
mesta: www.komarno.sk. 

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

primátor mesta

Folytatás az 1. oldalról
Csütörtökön az esti órák-

ban a Duna rakparton már
elkezdték felszámolni a ho-
mokzsákokat. Mint ismere-
tes, Komáromban és kör-
nyékén körülbelül 60 ezer
zsákot raktak ki a tűzoltók,
rendőrkadétok, katonák és
önkéntesek. A takarítást a
Szlovák Vízgazdálkodási

Vállalat komáromi részle-
gének munkatársai végzik.
Információink szerint a zsá-
kokat megsemmisítik. Te-
hát pár napon belül már
csak emlék marad a lezárt
utak, a tornyokban álló ho-
mokzsákok és a nyüzsgő
szorgos kezű emberek lát-
ványa.

A másik nagy probléma,

ami megkeseríti a lakosok
életét, az egyre elszaporodó
vérszívók megjelenése.
Amint a vizek elérik a 18 Cel-
sius-fokot, a szúnyoglárvák
kikelnek és elkezdődik a
harc. Sajnos az árvíz után
kialakult kisebb tócsák még
jobban kedveznek a szúnyo-
goknak. Lapunkat az ST-ING
Invest vállalat ügyvezető
igazgatója tájékoztatta, aki
megnyerte a város által kiírt
közbeszerzési eljárást a szú-
nyogirtásra: „Már pénteken
elkezdődött a permetezés a
Vág, a Nyitra és a Zsitva ár-
területein. Majd a Dunánál
és a városban folytatjuk a
munkát, ahogy azt a meg-
rendelő – a város - igényli“.

Tehát remélhetőleg az idő-
ben megkezdett irtással
megállítják a vérszívókat, és
így zavartalanul élvezhetjük
az egyre melegedő napsu-
garak hatását, hiszen az elő-
rejelzések szerint beköszön-
tött a kánikula. szt

Fotó: ganzer

Őrsújfalu városrész lakosai és
önkéntesek összefogtak és

több napon át dolgoztak, hogy
megerősítsék a gátat a szociális
otthon körül, azonban a víz utat
tört magának és teljesen elárasz-
totta a területet. A betegeket még
időben evakuálták, azonban érté-
keiket elmosta a víz.

Egyelőre a lakók a komáromi Ipari
Szakközépiskola kollégiumában kap-
tak helyet, amíg az intézmény fenn-
tartója – Nyitra megye – nem talál
megoldást a szociális otthon jövőjé-
vel kapcsolatban.

A mintegy 70 beteg és 35 alkal-
mazott kér minden jószándékú em-
bert, hogy segítsenek, mivel minde-
nük odalett. Szükségük lenne ágy-
neműhuzatra, törölközőkre, tisztító-
szerekre és a lakók szabadidős fog-

lalkozásához szükséges kellékekre
(színes ceruza, zsírkréta, papír,
fonal, cérna, hímzéshez szüksé-
ges alapanyagok). Az adomá-
nyokat a szociális otthon koordi-
nátorai gyűjtik: Jana Koníčeková
– főnővér, tel.: 0905 441018 és

Nagyváthy Ildikó – szociális mun-
kás, tel.: 0908 326452. Segítségü-

ket előre is köszönik.
szt

Segítségre szorulnak

Árvíz után

Az Erzsébet-szigeten a talajvíz okoz gondot

2013

2002

Köszönet
Komárom, a szűkebb és tágabb környék lakói a városunkat és a kö-

zeli falvakat komolyan veszélyeztető rekordszintű ár elleni közös
küzdelem az állam, a város és a civil társadalom szintjén bebizonyí-
totta, hogy képesek vagyunk a bajban összezárni és a politikai és más
ellentéteken felülkerekedve közösen munkálkodni, egymást segítve
küzdeni a természet felbecsülhetetlenül nagy és kiszámíthatatlan
erejével. 

A közösség példát mutatott összefogásból, bátorságból és szervezett-
ségből. Országos viszonylatban is Komáromban volt a legmasszívabb az
összefogás, a Kabátfalu és Keszegfalva közti gáton váltásban mintegy 500
ember dolgozott, vízügyes szakember, tűzoltó, szlovák rendőrkadét, helyi
polgár, férfiak és nők közösen. Hasonlóképpen Komáromban a homok-
zsákok elkészítésénél több százan, ami a jövőre nézve táplál némi reményt
azzal kapcsolatban, hogy még nem mérgezte meg teljesen a lelkeket a po-

litikai és egyéb széthúzás. Személy szerint nem tudom mindenkinek meg-
köszönni a segítségét - pedig szívesen megtenném -, de ezúton fejezem
ki nagyrabecsülésemet és köszönetemet mindenkinhek, aki bármi módon
segített, hogy szeretett városunkat közösen megvédjük a természet tom-
boló haragjától. Köszönöm minden magánembernek és közületnek, cég-
nek, vállalkozónak, aki a keze erejével, fuvarral, étellel, itallal, vagy bármi
más módon segítő kezet nyújtott nekünk, ezzel mentve meg a várost a be-
törő víztől! A gátőr mondta halkan a Kabátfalu utáni gáton, hogy ha nincs
ennyi önkéntes segítő, a vízügyesek és az állam által kirendelt erők bizony
kevésnek bizonyultak volna. 

Köszönet jár a városi hivatal polgári védelmi koordinátorainak, a szer-
vezési osztály munkatársainak, akik éjt nappallá téve tartották a frontot,
szerveztek, informáltak, nyilatkoztak. Hasonlóképpen óriási köszönet jár a
médiának is, amely nem szenzációhajhász módon a pánikkeltésben je-
leskedett leginkább, hanem tárgyilagosan a valós és ellenőrzött, hivatalos
információkra alapozva tájékoztatta és motiválta az embereket cselek-
vésre. Köszönjük!

Anton Marek, polgármester

Mátrai Márta, a Magyar
Országgyűlés házna-

gya koordinálásával zajlik
a Kaposvári Egyetem és
a Selye János Egyetem
közötti együttműködési
megállapodás előkészí-
tése.

Az előzetes egyeztetések
során megállapítást nyert,
hogy az oktatás és a kuta-
tás területén mindkét egye-
tem közös érdekekkel és
célokkal bír. A közös szak-
mai tevékenységek elősegí-
téséért mindkét intézmény
kölcsönösen érdekelt a kap-
csolatok építésében. A jö-
vőbeni tudományos és ku-
tatási tevékenységek érinte-
nék többek között a tudo-
mányos publikációk és aka-

démiai információk cseréjét,
az oktatók és kutatók cseré-
jét, a közös kutatási progra-
mok és projektek megvaló-
sítását, akadémiai és admi-

nisztratív együttműködést
közös szakmai konferenciák
és szimpóziumok szervezé-
sében.

PaedDr. Zakar Piroska

Együttműködési szerződés
előkészítése

Kovács Zoltán, a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyet-
tese, Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagya és
Tóth János, a Selye János Egyetem rektora

Aképviselő-testület jóváhagyott
egy majd 25 ezer eurós pénz-

összeget a komáromi gyermek-
park fejlesztésére. A napokban el
is kezdődtek a munkálatok a park
környékén.

Első lépésként a bevezető út jár-
dáját újítják fel, tehát térkővel fogják
lerakni, valamint esőgyűtőket is ki-
helyeznek. Második lépésként két új,
modern és az Európai Unió szabvá-
nyainak megfelelő hintát is kihelyez-
nek, amelyekkel a kisgyermekeknek
szeretnének kedvezni. Ezzel a beru-
házással még nem merítik ki teljesen
a pénzkeretet, így még folyamato-
san felújításokat fognak elvégezni a
gyermekparkban – tájékoztatta la-
punkat Mayer Tibor, a szervezési
osztály munkatársa.

szt

Új hintákat szerelnek fel
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Ünnepelt a Munka utcai
alapiskola. Zsúfolásig

megtelt nézőtér, színvona-
las programok, szerkeze-
tileg jól megkoreografált
táncok jellemezték az is-
kola Tarka délután című
műsorát, melyet a komá-
romi VMK-ban tartottak.

Fekete Zoltán iskolaigaz-
gató szavai után kezdetét
vette a közel kétórás pro-
dukció, melyben szinte az
egész iskola közreműködött.
Tanítók, felkészítők és diá-
kok láthatóan keményen
megdolgoztak a sikerért.
Műsorindítónak a negyedi-
kesek Mary Poppins musi-
calrészletével debütáltak,
majd őket követte Králik
Máté, aki A halál és a vén-
asszony monológját ecse-
telte. Az iskolán belül mű-
ködő alsó tagozatos Mákvi-
rágok drámakör egy nép-
mese-feldolgozással, „A bol-
dog ember”-rel rukkolt elő.
Horváth Eszter diáklány egy
zoboraljai népdallal kedves-
kedett. Az iskola elsősei is
kitettek magukért, a „Táncra
hív a muzsika hangja” című
jól megkoreo grafált műsoruk
nagy tetszést aratott. Nagy

Zsolt színészi képességeit
„fitogtatva” adta elő a „Nem
tudom, de nekem a felesé-
gem gyanús” című Karinthy
fricskát. A Pogácsakedvelők
színjátszó csoport előadá-
sában egy balladafeldolgo-
zást láthattak a nézők A csu-
dahalott címmel, majd ezek
után a negyedikesek csa-
pata a népszerű Léggömb
számot énekeltek. A  harma-
dikosok pedig egy vidám,
modern táncot állítottak szín-
padra. 

A végére maradt a csat-
tanó. Egyrészt a mozgásfej-
lesztő szakkör produkciójá-
ban, másrészt pedig a kilen-
cedikesek Napló című hatá-
sos, sokmozgásos és érze-
lem-orientált előadásában. A
műsorszámokat Szalay Má-
tyás és Sági Judit konferál-
ták. A produkciókat elnézve
egyet mindenképpen leszö-
gezhetünk, mégpedig azt,
hogy jól érzékelhető volt a
színpadi produkciókban az
összhang, az egymásra való
figyelés. Ez azt bizonyítja,
hogy az iskolában komoly
szakmai munka folyik. S ez
mindenképpen biztató a jö-
vőt illetően.

-pint-

A komáromi Munka utcai 
alapiskola tarka délutánja

AJókai Mór Alapiskolában
sok más sikeres szak-

kör, tevékenység mellett az
egyik legnagyobb érdeme-
ket, sikereket felmutató mű-
vészeti ág a képzőművé-
szet. Ennek bizonyítéka-
ként országos szinten is

produktívak az iskola tanulói. 

A közelmúltban több ilyen
jellegű versenyen vettek
részt, ahol szép sikereket
könyvelhettek el. Ilyen volt a
28. alkalommal kiírt „A világ -
űr a gyermekek szemével”
című verseny, ahol 5 kate-
góriában zajlottak a megmé-
rettetések. Varga Roderik III.
B osztályos tanuló és Nagy
Emese VI. B osztályos diák-

lány ezen a versenyen belül az országos fordulóba jutottak. 
Egy másik ugyancsak képzőművészeti versenyen, még-

hozzá a Nemzetközi gyermek rajzversenyen, melyet Lidicén
rendeztek, s ahol 2 059 képzőművészeti alkotást bíráltak el,
a Jókaisok közül Gerencséri Barbara III. B osztályos és Né-
meth Patrícia IV. A osztályos tanuló elismerésben részesült. 

A nemrég megtartott Duna Menti Tavasz országos feszti-
vál alkalmából egy gyermek képzőművészeti versenyt hir-
dettek meg, melyen a II. kategóriában Baráth Krisztina IX.B
osztályos diáklány szép eredményt ért el. A gyerekek sike-
ressége nagyban függ a felkészítéstől, melyben nagy érde-
mei vannak Jókai Éva tanárnőnek. -pint-

Komárom

Gerencséri Barbara képe

Németh Patrícia 

Országos szinten is helytállnak

Folytatás az 1. oldalról

Észak-komárom
A városban az alapiskolás gyere-

kek számára napközis tábort a sza-
badidőközpont tart (CVČ), ennek lé-
nyege, hogy napközi felügyeletet
kapnak a gyerekek, és ugyanúgy
reggel vinni, és délután hozni kell
őket, mint az iskolai időszakban na-
ponta 6.30 és 16.00 óra között. Idő-
pontok: július 1-5., július 8-12., au-
gusztus 16-23. és augusztus 26-30.
A program nagyon színes, kézmű-
ves foglalkozások, társasjátékok, ki-
rándulások. Ezen kívül lehetőség
van egy hetes nemzetközi táborba
jelentkezni Tátralomnicban, július 13-
20. között. Díja: 135 €. A gyerekeket
teljes ellátás valamint animációs
programok várják. A központ ten-
gerparti tábort is kínál Olaszor-
szágban - Lignano üdülővárosában,
július 27. - augusztus 3. között. Díja:
330 €. További információt a
035/7730 396 vagy a 0905 926 090
telefonszámokon kaphatnak.

Idén nyáron is több tábor és fog-
lalkozás várja a gyerekeket, a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége szervezésében az egyik
ilyen a III. Harmos Károly Képző-
művészeti Alkotótábor június 30. -
július 5. között. A tábor célja a fiatal
tehetségek felkarolása és felkészí-
tése a vizuális nevelés eszközeinek
segítségével a hazai és nemzetközi
képzőművészeti versenyekre. Június
30. - július 5. között kerül megren-
dezésre a jubileumi X. Jókai Mór
Vers- és Prózamondó Tábor. Ez a
tábor a verset szerető, tehetséges
gyermekek tábora, mely egyben fel-
készülés az elkövetkező verse-
nyekre, fesztiválokra, másrészt a
gyermekek adottságainak és a te-
hetség kibontásának is a tere. A fog-
lalkozásokat hazai és magyarországi
szakemberek végzik. Programkíná-
latunkban szövegválasztás, szöveg-
elemzés és előadás, valamint be-
szédtechnikai foglalkozások szere-
pelnek. Mindkét tábor programját
egy magyarországi tanulmányút is
színesíti. A hét folyamán a tanulókra
pedagógusok felügyelnek, és szer-
vezik a táborozók szabadidejét. A
táborok részvételi díja bentlakóknak
50 euró,  hazajáróknak 30 euró.

Pro Arte Danubií Polgári Társulás
természeti, honismereti és képző-
művészeti tábort szervez 10-16
éves gyermekek számára 2013. jú-
lius 8-14. Pozsonyeperjesen. Rész-
vételi díj: 80 euró/fő. A táborozó hoz-
zon magával: sátrat, egészségügyi
kártyát, gyógyszereit, elemlámpát,
karimatkát, váltó fehérneműt, tisztál-
kodó szereket, napszemüveget, szú-
nyogirtót, naptejet, tornacipőt termé-
szetjáráshoz, fürdőruhát, sapkát, ka-
lapot, strandpapucsot, melegítőt, ki-
sebb hangszereket, esőkabátot. In-
dulás: gyülekező hétfőn reggel 9
órakor, 2013. július 8-án a Limes Ga-

lériából (Komárno, Ferencesek ut-
cája 31.) Jelentkezni lehet június 30-
ig Farkas Veronika elérhetőségein:
0907 719 493 vagy 0905 903 920,
vagy személyesen a Limes Galériá-
ban.

DÉl-komárom
WF sporttábor - sportfoglalkozá-

sok, szabadidős programok. Elhe-
lyezés: kényelmes 4-6-8 fős fahá-
zakban. A vizesblokk jól felszerelt,
több mosdóval, toalettel, zuhanyzó-
val. Táborozás ára: bentlakásos:
33.900 Ft/fő/turnus (6 nap/5 éj-
szaka). Napközis: 20.900 Ft/fő/ - 5
nap. Bővebb infó: wfpark.hu.

Gúta
A gútai szabadidőközpont 5 héten

keresztül biztosít programot a gye-
rekeknek naponta 7.00 és 17.00 óra
között. 1. hét július 1- 4. Szabad-
idős tábor programja: játékos spor-
tolás, kajakozás, strandlátogatás, ke-
rékpártúra, tánc, kézműves foglalko-
zás, mesevetítés, virtuális játékok
(ára 4,80 €/nap). 2. hét július 8.-12.
Népművészeti tábor: kézműves
foglalkozások és néptánc oktatás
(ára 3 €/nap). 3. hét július 15.-19.
Szabadidős tábor: kézműves fog-
lalkozások, játékos és mozgásos te-
vékenységek (ára 4,80 €/nap). 4-5.
hét július 22. – augusztus 2. Sport
tábor: strandlátogatás, lovaglás, bi-
ciklitúra. Az árak tartalmazzák az
ebédet, strandbelépőt, a foglalko-
zásra használt anyagok árát. Az egy
hetes Vízi tábort július 29. és au-
gusztus 2. között tartják. Az első na-
pokban a kajak-kenuzás alapjait ta-
nulják meg a gyerekek, majd 1, ill. 2
napos túrára mehetnek, Pozsonye-
perjestől Gútáig. A tábor ára 24 €.
Korhatár 12 éves kor felett.  Bővebb
információ személyesen a szabad-
időközpontban vagy a 035/77 71
800-as telefonszámon. 

Médiaismeret - tehetséggondozó
újságírói szaktábort szervez a gútai
Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola 2013. augusztus 21–24. kö-
zött, középiskolások, ill. az alapisko-
lák felső tagozatosai számára. Az idei
évben az újságírás mellett a rádió-
zás is felkerül a tábor palettájára. A
tábor célja a Médiasztár országos di-
ákversenyre való felkészülés mellett a
nyomtatott és elektronikus média is-
meretének terjesztése, valamint a rá-
diós munka megismerése. Előadá-
sok, vidám szakmai gyakorlatok, be-
szélgetések sorozatát építik bele a
Médiaismeret táborba, mely nagyban
hozzájárul a tehetségek fejlesztésé-
hez és fejlődéséhez. További infor-
máció a táborról és a jelentkezés
módjáról iskolánk honlapján
www.scholaprivata.edupage.org ol-
vashatók.

ÓGyalla
Szabadidőközpont által szervezett

táborok: napi nyári foglalkozások jú-

lius 8- 12. között, július 29- 31. között
és augusztus 19-23. között. Nyári
tábor július 1- 7. Kysucán. Érdek-
lődni a 035/761 00 49 telefonszá-
mon lehet. Nyári olvasói terasz a
Konkoly-Thege Miklós Művelődési
Központ mellett működő városi
könyvtárban díjmentesen kölcsö-
nözhetnek napi- és hetilapokat, szí-
nes újságokat. A nyitva tartás hétfőn
14.00-18.00, és keddtől péntekig
10.00-18.00 óráig.

Bátorkeszi
A Fiatal Reformátusok Szövetsége

három tábort szervez. 1. Fireszke
gyermektábor: július 1-6. (hétfő-
szombat). 2. Fireszke gyermektá-
bor időpont: július 8-13. (hétfő-szom-
bat), korosztály: 6-13 évesek (1-7.
évf.). Tini sátortábor 13-17 évesek-
nek: július 15-20. Részvételi díja 55
€.

Búcs
Július 1- 5. között Evangéliumi

Napközis Gyermektáborra – Vaká-
ciós Bibliahétre kerül sor a búcsi
alapiskolában. A tábort az alapisko-
lás gyerekek és a leendő 1. osztá-
lyosok számára szervezik. Az alkal-
mak hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-
ig tartanak.

csallÓközaranyos
VIII. Kuckótábor a Kóczán Mór

Alapiskolában július 8-12. között.
Foglalkozások: gyöngyfűzés, szö-
vés, szalvétatechnika,  gyertyaké-
szítés, bábkészítés, batikolás, ne-
mezelés. A foglalkozások naponta
8.00 órától 18.30 óráig tartanak.
Szállás az iskolában, osztálytermek-
ben (takarót, párnát hozni kell). Ét-
kezés napi ötször (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna, vacsora). A gyere-
kek az elkészített tárgyakat hazavi-
hetik. A nyári táborba szívesen fo-
gadják az óvodáskorú (5 – 6 éves)
gyerekeket is. Velük külön, a Manó-
csoportban fognak folyni a foglalko-
zások. Jelentkezni lehet 0905 245
871-es telefonszámon, illetve a va-
radynelli@gmail.com email címen.

VII. Árgyélustábor - az őrsújfalui
ÉS?! Színház gyermekszínjátszó tá-
bor július 15-19 között, alapiskolás
korú gyermekeknek. A tábor díja 60 €,
amely magába foglalja a szállást és
napi ötszöri étkezést és a  foglalko-
zásokat. A szállás osztálytermekben
lesz. Párnát,  takarót hozni kell. Ét-
kezni a résztvevők az iskola konyhá-
ján fognak. A tábor kezdetekor le kell
adni az egészségügyi kártyát és or-
vosi igazolást arról, hogy a gyermek
egészséges, közösségben tartóz-
kodhat. Jelentkezni a 0905 245 871-
es telefonszámon, illetve az esszin-
haz@gmail.com  e-mail címen lehet.

karva
A Karvai és Vidékfejlesztési Tár-

sulás a hagyományőrző kézműves
és képzőművészeti tábort 8-15

éves gyerekek számára július 21-26.
között hirdette meg. A táborban le-
hetőség nyílik a hagyományos kéz-
műves mesterségek elsajátítására,
de a modern képzőművészeti tech-
nikák rejtelmeibe is betekintést nyer-
nek a táborlakók. Mindezek mellett
tartalmas és szórakoztató szabad-
idős programokkal várják a táboro-
zókat öt napon keresztül. Helyszín a
volt karvai alapiskola területe a Duna
partján. Ellátás, napi négyszeri ét-
kezés. Szabadidős programok: ki-
rándulás, sportrendezvények, tábor-
tűz, táncház, vetélkedők, íjászat, lo-
vaglás. Ár sátorban 70 €/fő, épület-
ben 80€/fő. Bővebb információ: 0908
834 770 vagy: korava@freemail.hu.

lakszakállas
Mese- és kalandtábort július 15-

19. között tartanak a községben.
Kreatív készség- és képességfej-
lesztő foglalkozásokkal várják a gye-
reket a napközis táborba (közös me-
sefeldolgozás, önkifejezést segítő és
gazdagító mozgás kézműveskedés-
sel, csoportjátékokkal, sok-sok ka-
landtúrával és vidámsággal). Rész-
vételi díj 20 €. Az ár tartalmazza a
napi háromszori étkezést, 1 éjszakai
szállást, kirándulást és a programok
egyéb költségeit. Jelentkezési határ-
idő: június 30. A táborba jelentkezni
a 0905 451 393-os telefonszámon
lehet.

martos
A Martosi Református Lelkészi Hi-

vatal szervezésében egyhetes
sporttáborba lehet jelentkezni. A tá-
bor Magyarországon a Velencei tó
partján lesz július 14-20. között. A
szállást korszerű faházakban bizto-
sítják, napi 4-szeri étkezéssel. Spor-
tolási lehetőségek: kajak-túrák, kenu,
windsurf, kerékpártúra, tenisz, tutaj-
verseny és fürdés minden mennyi-
ségben. Jelentkezni a Martosi Lel-
készi Hivatalban vagy a 0905 294
906-os telefonszámon lehet. A tá-
borba 10-16 év közötti fiatalok je-
lentkezhetnek.

naszvaD
A szabadidőközpont által szerve-

zett aktív táborok: július 15-19.  és
július 22-24. között. Továbbá 1-na-
pos kirándulás a Balatonra (Siófok)
július 19-én. Balatoni (Siófok) 1 he-
tes tábor időpont: 2013. július 5-11.
YMCA – Naszvad Polgári Társulás
nyári tábora Kožiar pri Žiari – július
13-21. között, angol nyári tábor jú-
lius 29 - augusztus 9. Érdeklődni a
035/76 92 391-es telefonszámon le-
het. -ga-

Hol táborozzon a gyerek?Véget értek az 50. Jókai Napok

Varga Anna, a Komáromi
Városi Művelődési Központ
igazgatónője, korábban maga
is aktív színjátszó, mondott ün-
nepi beszédet; Kálosi Zsófia,
Horváth Barbara, Melecsky
Kristóf és Szurcsík Ádám, az
országos szavalóverseny dön-
tősei szavaltak. A zsűrinek,
melynek tagjai Boldoghy Olivér
színművész; Gágyor Ildikó ren-
dező, pedagógus; a budapesti
Naszlady Éva színművész, ren-
dező; Peter Kováč, a pozsonyi
Nemzeti Színház dramaturgja
és Tóth Miklós budapesti ren-
dező voltak a tagjai, először
hétfőn este volt dolga. Akkor
adta elő Janusz Glowacki: An-
tigoné New Yorkban című tra-
gikomédiáját a losonci Kármán
József Színház, Peter Cibula
rendezésében. (Nívódíjat kap-
tak a fesztivál végén; szereplő-
jüket Setény Öcsit pedig alakí-
tás-díjjal jutalmazta a zsűri).
Késő este megnyílt a feszti-
válklub a Rév Magyar Házban.

Kedden délelőtt színre lépett
az első diákszínjátszó együt-
tes. A rozsnyói G.I.K.SZ.E.R
Diákszínpad a Dr. Karolina
Show című produkciót hozta,
amit Kristóf Roland rendezett
(a zsűri különdíjat ítélt nekik a
klasszikus szöveg korszerű
színpadi megjelenítéséért).
Délután kiállítás nyílt a Csema-
dok Galériában „50 bizonyíték”
címmel. Este a füleki Zsák-
színház szórakoztatta a publi-
kumot Molár Ferenc: Az ibolya
című vígjátékával, Mázik István
főszereplésével és rendezésé-
ben. (Ilonka megszemélyesí-
tője, Tóth Mónika kapta a leg-
jobb női alakítás díját). Este a
Rév Magyar Házba érkező kö-
zönség még nem sejtette, hogy
az idei fődíjas előadást tekint-
heti meg. A lévai Bárka Szín-
pad (rendező: Újváry László)
Székely Csaba: Bányavirág
című tragikomédiát adta elő. (A
fődíj mellett Forgács András a
legjobb férfi alakítás, Kovács
Péter a legjobb férfi epizódsze-
replő díját vehette át a szombati
díjkiosztó gálán). Szerdán dél-
előtt a galántai Kodály Zoltán
Gimnázium diákjaié volt a szín-
pad. A TSÍZIÓ Diákszínpad ní-
vódíjat kapott A projekt című
előadásért, melynek rendezője,
Bergendi Barnabás a legígére-
tesebb fiatal rendezőnek járó
Gergely-József díjat nyerte; a
Bábcsoport pedig, melyet Mé-
száros Andrea vezet, a zsűri
különdíját érdemelte ki az ötle-
táradatért. Este a fesztiválklub

közönsége a TSÍZIÓ Diákszín-
pad Kamaftu című produkció-
jának tapsolhatott, Bergendi
Barnabás rendezésében. Szer-
dán délután öt órakor lépett fel
a népes szereplőgárdával dol-
gozó komáromi GIMISz Diák-
színpad. A csörgess meg! című
zenés játék, amit Csengel Mó-
nika álmodott színpadra, nívó-
díjat hozott a csoport számára.
Több díjjal is értékelte a zsűri
az őrsújfalui ÉS?! Színház idei
előadását. Szabó Csilla ren-
dező a zsűri különdíjában ré-
szesült Háy János: Házassá-
gon innen és túl című tragiko-
médiájának dramaturgiai meg-
oldásáért; Gyepes Bianka, a
Szerető alakítója Ferenczy
Anna-díjat kapott, Ölvecky
András pedig, aki a fesztivál be-
mondójaként is tevékenykedett,
a GIMISz Diákszínpad és az
őrsújfalui ÉS?! Színház pro-
dukcióiban végzett alkotói zenei
közreműködéséért a zsűri kü-
löndíját vihette haza. Csütörtö-
kön délelőtt a füleki Apropó Kis-
színpad nívódíjat hozó Rómeó
és Júlia-értelmezése (rendező:
Szvorák Zsuzsa) és a kassai
Szerda délután nevű csoport
Bodon Andrea rendezte Köte-
lezők röviden című, a zsűri kü-
löndíját kiérdemlő sziporkázó
előadása volt színen. Majd az
emlékek öntötték el a fesztivált.
Előbb a Múzeumi Szalon kere-
tében egykori szereplőkkel és
szervezőkkel beszélgetett Mik-
lósi Péter publicista, majd a Jó-
kai Napokat alapító atyákat, Tő-

zsér Árpád Kossuth-díjas és
friss Madách Irodalmi Díjas köl-
tőt és Gál Sándor költőt, írót
faggatta Bárdos Ágnes televí-
ziós személyiség, a Tiszti pavi-
lon dísztermében. Késő este
állt a közönség elé a nagyme-
gyeri Poloska Színház Ivan Ho-
lub: Temetés című vígjátéká-
val. Az előadást Varga Viktor
és Dósa Zsuzsa rendezték.
Pénteken még 4 előadás volt
hátra. A Történet a hetediken
című dráma előadásáért nívó-
díjat kapott a kassai KGSzT Di-
ákszínpad; szereplőjük, Krausz
Tímea a legjobb női epizód-
szereplő címének örülhetett.
Arany János: Ágnes asszony
című balladáját hozta az 50.
Jókai Napokra a dunaszerda-
helyi Fókusz Diákszínpad. Ja-
rábik Gabriella a legjobb ren-
dezés díjában részesült és a
csoport részt vehet a zsámbéki
Határon Túli Magyar Színját-
szók Fesztiválján. A királyhel-
meci Sycorax Diákszínpad Pe-
károvics Marianna rendezésé-
ben játszotta a Kamasz című
produkciót. Csoportdíjat ítélt
nekik a zsűri a tehetséges kez-
désért. Az 50. Jókai Napok
programját a gútai Kis-Duna
Menti Rockszínház előadása
zárta. Heltai Jenő: A prima-
donna című zenés bohózatát
Kiss Péntek József rendezte.
Az idén is naponta megjelent a
Visszhang című fesztiválnapi-
lap és szombaton megkoszo-
rúzták a fesztivál névadója, Jó-
kai Mór szobrát a nagy meleg
elől a múzeumkerti fák árnyá-
kéba húzódó fesztivállakók. Va-
sárnap pedig minden csoport
hazautazott.

Bárány János
Fotó: Molnár Mónika   

Jelenet a komáromi GIMISz Diákszínpad nívódíjas, Csör-
gess meg! című előadásából.

Az őrsújfalui ÉS?! Színház. A bal szélen a Ferenczy Anna-
díjas Gyepes Bianka.

Az ország legjobb magyar színjátszói adtak egymásnak
randevút a múlt héten városunkban. 6 felnőtt színját-

szó csoport és 9 diákszínpad mutatta be ősz óta gyakorolt
előadását a városi művelődési központ, a Rév Magyar
Ház, vagy a Tiszti pavilon színpadán. Ott volt az 50. Jókai
Napok ünnepélyes megnyitója is június 10-én, kora este.
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Több ezer kezelt bizonyíték!

dr. Schéder Ákos - vezető főorvos
Bejelentkezés: +36 30 638 24 88
Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

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

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

„A komáromi sonocentrumot 2012. május 5-én kerestem fel éjszakai lábzsibbadás,
valamint lábgörcsök miatt. Járótávolságom kb. 100 m volt. Így egy állapotfelméré-
sen, majd 30 kezelésen vettem részt. A kezelések után mára megszűntek panaszaim.
A görcsök, zsibbadás elmúlt. Járástávolságom nagyban nőtt.

Köszönet dr. Schéder Ákos főorvos úrnak, valamint a kezelést végző személyzet
tagjainak szakszerű munkájáért.“ Szerencse József, Dél-Komárom

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni 

lábszár-fájdalom
• Görcsbe álló lábikra
• Vérellátási zavarok
• Hideg kezek, lábak

• Gyakori szédülés
• Nyaki verőér szűkület
• Stroke utáni állapot
• Éjszakai végtag fájdalom
• Elszíneződött végtagok
• Hajszálérszűkület

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás 

állapotfelmérésre!

Tizenöt évvel ezelőtt a horgászat há-
rom megszállottja úgy döntött,

hogy horgászversenyt szerveznek az
ekeli, tanyi és környékbeli gyermekek
számára. Szabó Zoltán, a štúrovái és
Magyarics Dezső, a tanyi szövetkezet
elnöke, valamint Szendi József, a Já-
rási Horgászszövetség akkori titkára
talán még csak nem is sejtették, hogy
egy hosszú évekre szóló hagyomány
alapkövét rakták le.

És lám. Ez év június 1-jén – bizonyára
nem véletlenül ezen a napon - már a ti-
zenötödik évfolyamához érkezett a gyer-
kőcök által annyira megszeretett horgász-
verseny. A két szövetkezeti elnök és a ma
már járási szövetség alelnöke, Szendi Jó-
zsef olyan megállapodást kötöttek, misze-
rint páros években Tanyon, míg páratla-
nokban Ekelen kerül megrendezésre a
gyermekek által annyira várt esemény. És

maga a verseny remekül sikerült, hiszen a
szervezők, Magyarics Dezső, Nagy Kál-
mán, Szendi József és a helyi horgász-
szervezet elnöke, Horváth András nagyon
komolyan vették a dolgukat, aminek ered-
ménye a versenyzők általi legnagyobb el-
ismerés volt. A szervezéshez hozzájárult
a helyi önkormányzat is. Ahogy Horváth
András, a helyi szervezet elnöke lapunk-
nak elmondta, ezekben a versenyekben
ők nemcsak a bőséges jutalmak átadását,
az abból fakadó örömöt látják, de szeret-
nék elérni azt is, hogy a gyerkőcök így is
megszeressék a természetet, és a horgá-
szat valamennyi szépségét, tudományát
elsajátítsák. Nos, ezzel a rendezvényükkel
is bizonyították, hogy jó úton haladnak cél-
jaik elérése felé. 

Az idei verseny dobogósai: 1. Paksi
Nick (Komárom) – 3,06 kg, 2. Venth Jó-
zsef (Ekel) – 1,70 kg, 3. Kása Dominik
(Nemesócsa) – 0,78 kg. -bör-

Az MKP helyi szerve-
zete és a Sziget Pol-

gári Társulás közös
szervezésében első al-
kalommal került sor
tyúkpörköltfőző-ver-
senyre a sportpályán. 

Az előzetes bejelentke-
zés alapján 16 csapat ne-
vezett be a főzőver-
senybe. A maximum öt-
tagú csapatoknak a szer-
vezők biztosították a tűzi-
fát, 2,5 kg tyúkhúst,
kenyeret, tányért és kana-
lat, valamint egy kis reg-
geli megvendégelést. A

pörkölt elkészítéséhez a
többi hozzávalót a csapa-
tok hozták magukkal.

Amíg a bográcsban, kat-
lanban rotyogott a tyúk,
addig a gyermekek ré-
szére ugrálóvárat biztosí-
tottak a szervezők. Dél-
után 14 órára elkészült a
tyúkpörkölt, így a zsűri:
Tűri György, a Debreceni
Egyetem BTK etnográ-
fusa, Puskás Péter énekes
és Keszeg István polgár-
mester kihirdette a győz-
test, aki az ógyallai Cse-
madok alapszervezetének
csapata lett, második a

martosi Nyugdíjasklub,
harmadik a martosi Vörös-
kereszt alapszervezete,
míg különdíjban részesült
a „Butykók” csapata.

A győztes csapat la-
punknak elárulta a tyúk-
pörkölt készítésének saját
receptjét: hozzávalók a
tyúk mellett 3 db paprika,
1 paradicsom, 4-5 fej na-
gyobb hagyma, 4-5 ge-
rezd fokhagyma, 2 csapott
evőkanál kacsazsír, 3 kis-
kanál őrölt pirospaprika, 1
csipet egész kömény, 1
csipet majoránna, őrölt
bors, 2 db kisebb babérle-
vél, 2-3 szem borókabo-
gyó. A főzés lényege: kis
lángon főzzük, hagyjuk,
hogy teljesen lefőjön a
leve, mindig csak egy ke-
vés vizet adva hozzá. Az
a legjobb, ha sütjük egy
kicsit a zsírján, mielőtt pó-
toljuk a vizet. Ha a hús pu-
hulni kezd, hozzáadjuk az
apróra vágott fokhagymát
és a fennmaradó fűszere-
ket, s ízlés szerint sózzuk.

Kép és szöveg: miriák

Második alkalommal rendezett nemzetközi éjjeli tűzoltóver-
senyt a Polgármesteri kupáért az ímelyi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület.

I. Martosi tyúkpörköltfőző-verseny
Ímely

A 21 órakor kezdődött versenyen húsz férfi és öt női csapat indult.
A hölgyek mezőnyében ezúttal Malý Lapáš csapata szerezte meg a
győzelmet, megelőzve Berencs (Branč) és Brehy csapatát. A férfi-
aknál a Nyitrai járásból érkezett Poľný Kesov csapata győzött, má-
sodik lett Malý Lapáš, harmadik pedig Nová Dedina csapata.

Mindkét kategória első három helyezetje 50, 30, 20 eurót kapott és
egy kupát, amelyet a község polgármestere, Tyukos Ferenc adott át
a versenyzőknek. (miriák)

Ímelyi ÖTE felvétele

Ekel

Jó úton haladnak céljaik elérése felé

Nemzetközi éjjeli tűzoltóverseny

Idén Eger adott otthont a Kárpát-meden-
cei Leány- és Asszonytalálkozónak. Fel-

vidékről a Kultúráért és Turizmusért Tár-
sulás képviselőiként Szobiné Kerekes Esz-
ter vezetésével kilencen vettek részt ezen
a találkozón: Karváról Mészáros Éva, Ko-
máromból Csenger Szerénke, Balázsy Má-
ria, Hetényről Nagy Mária, Bátorkesziről
Szenczi Júlia, Múcska Matild, Varga Márta
és Izsáról Sámson Gizella.

A konferenciáról Szobi Eszter adott tájé-
koztatást hetilapunknak. „Nagyszerű elő-
adásokat hallottunk a kormány nő- és csa-
ládpolitikájáról és annak hatásáról a civil

szervezetek munkájára, a nők közéleti sze-
repéről, képzéséről, továbbá a női vállalko-
zók lehetőségeiről”. (miriák)

Szobi Eszter felvétele

Június 2-án a bátorkeszi református
templomban találkoztak a Komáromi

Református Egyházmegye kórusai,
amelynek a gyülekezet már második al-
kalommal adott otthont. A kilencedik al-
kalommal megrendezésre kerülő találko-
zóra 10 felnőtt- és két gyermekkórus (Bá-
torkesziről, Hetényről ) vett részt, és fel-
lépésükkel megörvendeztették a jelenlé-
vőket.

Az ünnepi alkalom Czinke Zsolt lelkipász-
tor és Dobai Sándor esperes köszöntőjével,
majd Süll Tamás, ifjúsági lelkész kezdő áhí-
tatával vette kezdetét. Ezután mutatkoztak
be az énekkarok: az Egyházmegyei Gyer-
mekkórus, a bátorkeszi Református Ének-

kar, a búcsi Éneklőcsoport, a komáromi Col-
legium Musicum gyülekezeti kórus, az ér-
sek újvári Hálaadás Kórus, a csúzi Egyházi
Kórus, a hetényi Gyülekezeti Kórus, a ka-
mocsai Laudate Kórus, a komáromi Colle-
gium Musicum gyülekezeti kórus, a me-
gyercsi énekkar, a negyedi Napsugár ének-
kar és a bátorkeszi Kará -tsony Imre Kama-
rakórus. Az énekkarok fellépését követően
Süllné Rácz Kinga, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztály-
ának igazgatója köszönetet mondott min-
den résztvevőnek, kitért arra, hogy minden
kórus fellépése egyben Isten dicsérete is,
így ezen a napon soha vissza nem térő al-
kalom nyílik arra, hogy a sok-sok gyüleke-
zetből érkező résztvevők közösen méltassák
együtt az Urat.

Kép és szöveg: miriák

Egyházmegyei kórustalálkozó
Bátorkeszi

Felvidéki asszonyok a Kárpát-medencei
Leány- és Asszonytalálkozón 
Régió

Május elején nagyszabású községcsinosítás volt Ke-
szegfalván. Ennek mintegy folytatásaként most a

bálványi részt vették célba a „Takarítsuk ki a Duna men-
tét!“ – határon átnyúló projekt keretén belül. 

Az akció során mintegy hét nap alatt a munkagépek 39
konténer szemetet szállítottak el a helyszínről. Mint ahogy
Lehocký Milan polgármester elmondta, remélhetőleg sikerült
felszámolni a hosszú évek során felhalmozódott szemetet,
melyet ezeken az illegális lerakatokon egyes személyek el-
helyeztek. „Remélem, hogy ez a megtisztított terület már
nem fog többé illegális lerakatként szolgálni” - tette hozzá a
falu polgármestere. -pint-

Takarítás Bálványon
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Marcelháza

Megyercs

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.

Ajelentős mennyiségű
csapadékkal és szél-

sőséges hőmérséklet-in-
gadozással járó tél a szo-
kásosnál is komolyabb ká-
rokat okozott az elörege-
dett, rossz állapotú me-
gyercsi utakon, ezért
elkezdték az útburkolatok
hibáinak kijavítását.

Vannak utcák, ahol a bur-
kolat már nem bírta a gyűrő-
dést és megadta magát.
Ilyen az egyik legrosszabb
állapotban levő utca, a Do-
mažlicei. Ideiglenes megol-
dásként a útjavítást ütemez-

ték be, ez 40 méteres útsza-
kaszt jelent. Mivel több olyan
utca is fellelhető a települé-
sen, mely szintén javításokra
szorul, természetesen vala-
mennyit szeretnék megjaví-
tani. Küllő részen is folytak
munkálatok, és tervezik Vio-
línban is a javításokat. Nyil-

vánvaló, hogy ez csak átme-
neti megoldás, hisz a kátyú-
zás hosszú távon nem javít
az útburkolatok állapotán. A
hosszú távú megoldást csak
a teljes felújítás jelenthetné,
amihez viszont, mint tudjuk
nem kis pénzösszeg szük-
ségeltetik. -pint-

Kátyúmentesítés

Marcelháza

Ógyalla

AKreatív Környezetvédő Klub célja az
italos dobozok újrahasznosításának

egy új módjával megismertetni a vilá-
got. A módszer kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt hasznos, élvezhető és
módfelett szórakoztató. Ezt be is bizo-
nyították a marcelházi Tavaszi Fesztivál
rendezvényén, ahol Balázs Gyula ismer-
tette meg az érdeklődőket az újfajta tech-
nikával.

Hogyan is működik az Alu-GO? A lemezek
rögzítése egy egyszerűen és gyorsan alkal-
mazható kézi szerszámmal, az Alu-GO fo-
góval történik. Az alapanyag: a hulladék alu-
mínium italdobozokból nyerhető vékony alu-
mínium-lemez. A felhasználásra kerülő
anyag sajátos összetételénél fogva jobb mi-
nőségű ollóval oly módon vágható, hogy a
vágási felület tompa marad. Így kis fantáziá-
val a legkülönfélébb egyéni ötletek is bizton-
ságosan kivitelezhetőek. Az Alu-GO szinte
gerjeszti a gyermekek alkotókedvét: valódi
kreativitása abban rejlik, hogy a módszer

birtokában a felhasználó könnyedén kiléphet
a rendszer által kínált tervrajzok kereteiből is.

A módszer valamennyi korosztály szá-
mára megadja az alkotás örömét! Tehát el-
dobod vagy feldobod? Rajtad múlik, hogy a
flakon a kukában végzi, vagy a kezedben!
Lépj be Te is az Alu-GO táborába! Ha kész
a mestermű, mutasd meg mindenkinek,
hogy Te lehess a legjobb! Miriák Ferenc

Lancz Ildikó felvétele

Alu-GO: játékos magyar találmány

A verseny folyamán az
MTA Nyelvtudományi Inté-
zetének munkatársai tartot-
tak szakmai előadásokat.
Szlovákiát nyolc tanuló kép-
viselte: Szalay Krisztina,
Molnár Mátyás, Tamáš Hen-
rietta, Gajdosík Rebeka,
Pszota Máté, Marczel Krisz-
tina, Takács Bernadett, Ta-
kács Kornél. A digitális he-

lyesírási csapatversenyt 100
%-os teljesítménnyel a felvi-
déki csapat nyerte meg holt-
versenyben további 3 csa-
pattal. Az egyéni verseny-
ben pedig a nagymegyeri
Pszota Máté és a madari
Takács Bernadett bejutott a
legjobb 10 határon túli ver-
senyző közé, így még kü-
löndíjban is részesültek. A
legeredményesebb felké-
szítő tanárok pedig Arany
Oklevélben részesültek. A 6
díjazott között ott volt az
ekeli Ódor Anikó is. Remél-
jük, hogy jövőre is hasonló
szép sikerekben lesz részük
a felvidéki tanulóknak és a
felkészítőknek. 

Marcsa Enikő, 
az Édes Gergely

alapiskola pedagógusa

Felvidéki diákok az ELTE-n

Ahelyi Szabadidőközpont
ezúttal a városi sport-

telepen rendezte meg ha-
gyományos rendezvé-
nyét a gyermekek és a
családok részére. Az
egész napos akció célja
az volt, hogy a család tag-
jai vidáman töltsék el
együtt az időt.

Délelőtt Gyurász Ildikó előadóművész
szórakoztatta a jelenlévőket, ahol nem hiá-
nyozhatott a karaoke show sem. A családi
nap ünnepélyes megnyitója után a színpadot
birtokukba vették a néptánc-, mazsorett- és
modern tánccsoportok. Közben Klaudia Go-
golová ismertette a szabadidőközpont
2013/2014-es tanévben sorra kerülő kézi-
labda szakkör működésének feltételeit, majd
a helyi diákcsapat tagjainak kiosztották az ér-
meket a járási bajnokság megnyeréséért. A

helyi Kutyakiképző
Klub tagjainak be-
mutatója mellett
Jožo Pročko szó-
rakoztatta a gye-
rekeket és a fel-
nőtteket. 

„Manapság a
gyerekek számára

a szórakozási lehető-
séget a számítógép je-

lenti. Éppen ezért fontos mi-
nél több alkalmat teremteni a szabadban
való tartózkodásra, a közösségi játékokra,
hiszen így nemcsak a szocializációjukat se-
gítjük, de a játékok révén fejlődnek is. A ren-
dezvény sikere arra ösztönz minket, hogy
jövőre is legyen családi nap, amely remé-
nyeink szerint lassan hagyománnyá növi ki
magát” – értékelte a rendezvényt a szabad-
időközpont igazgatónője, Viera Gyüreová.

Kép és szöveg: miriák

ACsemadok naszvadi alapszervezete
május 31. és június 9. között ismét

megrendezte a Tűzvirág – Művészetek
Hete elnevezésű rendezvénysorozatát. En-
nek negyedik alkalommal szerves része
volt a naszvadi Képzőművészeti Szabad-
iskola Szimpóziuma, amely nyitott volt a
képzőművészet legkülönbözőbb ágazatai
iránt. A Tűzvirág – Művészetek Hete egy
másik eseménye volt a Tűzvirág Nemzet-
közi Zománcművészeti Seregszemle 5. év-
folyama.

Idén Európa nyolc országából 44 alkotó
küldte el munkáját, köztük több, nemzetközi
szinten elismert művész, de vannak kevésbé
ismert, szárnybontogató alkotók is, akik szá-
mára jó bemutatkozási lehetőséget jelent ez
a fesztivál. A szakmai bírálóbizottság a Nagy-
díj mellett első, második és harmadik díjat, va-
lamint életműdíjat is kiosztott. Az idei évre
meghirdetett tematika a szeretetről szólt. A
szakmai zsűri értékelése alapján idén a ma-
gyarországi Turi Endre A Beteljesítő című al-
kotása lett a Tűzvirág Nemzetközi Zománc-
művészeti Seregszemle fődíjasa. Az első dí-
jat a spanyol Feliu-Ferrer Maria Isabel kapta
Eyes of Love című alkotásáért. Második díjat
nyert Tóth Szvetlána, harmadik díjat meg-
osztva R. Török Mária a Természet oltára c.
alkotása és Kőrös Sára. Iparművészeti kü-
löndíj: Vincze Zita és Eva Julius-Lněničková.
További kiemelt alkotók: Czóbel Marianna,
Dely Teréz, Hidasi Ágnes, Anna Kałamrz-
Kucz, Morelli Edit, Szendrei Judit.

A fesztivál mindkét hétvégéjén volt kézmű-
vesek vására, bor- és pálinkaudvara, vala-
mint számtalan kiállítást is szerveztek.

Jól érezték magukat Naszvadon a Nem-
zetközi Képzőművészeti Szabadiskola részt-
vevői is, az alkotók háromnegyede évről évre
visszajár. Ezúttal a hazaiak mellett további 4
országból érkeztek fafaragók, szobrászok,
festők és természetesen tűzzománcosok.

A tavalyi zenekutatót követően idén ne-
gyedszer rendezett tehetségkutató fesztivált a
Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete. A
Tűzvirág Zenei Tehetségkutató végeredmé-
nye: Takács László - Taki díja: 8 óra stúdióidő
egy professzionális magyarországi hangstú-
dióban. Akik nyerték: Horváth Marianna, Ta-
kács Krisztina. Emmer Péter díja: stúdióidő az
Emmer Stúdióban. Akik nyerték: John Boy-
tosh and Band. Cserteg István díja: részvétel
a Peron Music tehetségkutatón. Akik nyer-
ték:•Even Now. Dombóvári Balázs - Dombesz
díja: egy fellépés professzionális koncertfel-
vétele. A nyertesek tehát: John Boytosh and
Band, Even Now, Horváth Marianna, Sukola
Tamás, Takács Krisztina. Tóth Klára, illetve a
nagycétényi Csemadok és a Generációk Ta-
lálkozása díja: fellépési lehetőség az idei vagy
a 2014-es Zoboralji Rockfesztiválon. Akik
nyerték: Even Now. Martinka János és az Er-
délyi Szervezési Iroda díja: fellépési lehetőség
a sepsiszentgyörgyi Utcazene Fesztiválon.
Akik nyerték: Horváth Marianna, Takács
Krisztina. Tóth Tibor és a Médiagerilla portál
díja: zenei honlap elkészítése. John Boytosh
and Band. A Madách-Posonium könyvkiadó
díjai: Nagy könyvcsomag: Takács Krisztina.
Kis könyvcsomag: Sukola Tamás.

Teljességében a 10 napos rendezvényen
szinte minden érdeklődő megtalálhatta a szá-
mára legjobb szórakozási lehetőséget és sok
érdekes újdonsággal ismerkedhetett meg, le-
gyen az a zene vagy a képzőművészet vilá-
gából. Kép és szöveg: miriák

Boldog gyermek – boldog család Szórakoztató műsorok sokasága
az idei Tűzvirág fesztiválon
Naszvad

Május 25-én 16. alkalommal
rendezték meg Budapes-

ten a Simonyi Zsigmond he-
lyesírási verseny kárpát-me-
dencei döntőjét. A nívós ver-
senynek az ELTE Bölcsészettu-
dományi Kara adott otthont. A
136 magyarországi és határon
túli versenyzőt, valamint felké-
szítő tanárait Dezső Tamás, az
ELTE BTK dékánja köszöntötte.

Határtalanul! program keretében
emlékoszlopot állítottak

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

„Bárhová is repítsen sorsunk, legyen bármilyen messze
a magyar ég, szívünkben örök napként ragyog a Felvi-
dék"! – szavalta Czibor Eszter, a marcelházi Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola tanulója Danis Renáta – a község szü-
lötte – Felvidéki dal című versét azon az ünnepségen,
amely keretében felállították az emlékoszlopot a Határ-
talanul! program keretében.

„Döntő fontosságú a jövő generációjának nemzeti elkötele-
zettsége szempontjából a Határtalanul! tanulmányi program.
A kirándulási program nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a
jövő nemzedék is át tudja élni a nemzeti összetartozás élmé-
nyét, és hogy azokat a szálakat, amelyek összekötik a ma-
gyarságot, ne lehessen eltépni. A kirándulásokon olyan cse-
rekapcsolatok, baráti, emberi és szakmai kapcsolatok szö-
vődhetnek, amelyek egész életükön át elkísérhetik a diákokat”
– véli Duka Róbert marcelházi iskolaigazgató.

Varga Ervin, Marcelháza polgármestere és az iskola igaz-
gatója köszöntötték a megjelent vendégeket, köztük a tapol-
cai Egyesített Általános Iskola tanulóit, pedagógusait, Bajner
Imre igazgató vezetésével.

„Két év telt el azóta, hogy 2011-ben felvette a két iskola egy-
mással a kapcsolatot. Sokan és sokat tettek azért, hogy a ta-
polcai diákok immár harmadik alkalommal látogassanak el ide,
Marcelházára. Idén egy emlékoszlop állításával kívánunk em-
léket hagyni magunk után. A kopjafa kifejezi azt a kapcsola-
tot, ami a két település között szövődött, de mégis az újszerű
megjelenési formáján túl, nem klasszikus kopjafáról van szó,
mégis hordozza az ősi magyar motívumkincs két nagyon fon-
tos elemét, és a két település címerét” – mondta Bajner Imre
igazgató. Ezt követte az emlékoszlop felavatása, majd a Test-
vériskolai szerződés ismertetése és aláírása a marcelházi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a tapolcai Általános Is-
kola között. Kép és szöveg: miriák
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Ekel
Régió

Szilas
Minden igényt kielégítő falunap

Június 8-án már
ötödik alkalommal

rendezték meg a fa-
lunapi ünnepséget
Szilason. Minden
igényt kielégítő prog-
ramokkal várták az
érdeklődőket.  11 órá-
tól a lángossütő csa-
patok vették birto-
kukba a terepet, és
elkezdődhetett az
első ízben kiírt lán-
gosfesztivál.

A falunap ünnepé-
lyes megnyitója után,
melyet Tóth Péter, Szi-
las község polgármes-
tere tartott meg, bein-
dult a műsordömping a
szabadtéri színpadon.
Először a legkisebbe-
ket szólították meg,
méghozzá a dunaszer-
dahelyi Aranykert Báb-
színház „A bűvös
kendő“ című bábjáté-
kával. Ezidőben a kul-
túrházban egy diák-ta-
nár találkozó zajlott,
mintegy visszapillan-
tásként a múltba, mely-
nek során Madi Irén ta-
nítónő vallott munkás-
ságáról. Csallóköz szí-
nei címmel ugyancsak
a kultúrházban felvi-
déki képzőművészek
kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
Időközben a szabadtéri
színpadon is cserélőd-
tek a fellépők. Többek
között a kisudvarnoki
Pünkösdi rózsa nép-
dalkör, a nemesócsai
Oucha mazsorettcso-
port és a hazaiak nagy
kedvence, a Szilfácska
gyermek néptánccso-
port. A gelléri Amazo-
nok ismét bebizonyítot-

ták, hogy nem véletlen
a környékbeli sikerük.
A zumba világába
adott betekintést a be-
mutatójában a Zumba
Zumbastic. A folytatás-
ban megmutatták tu-
dásukat a győri Arra-
bona Ensemble együt-
tes tagjai, valamint a
TAT felfedezettjei,
Krnčan Milán, Bartha-
los Andrea és Fekete
Szilvia. Kevicky Tünde,
Kollár Katalin és Nagy
Andrea operett -sláge-
reket énekelt. Igazi él-
ményt nyújtott a Vox
Megere élőkoncertje.
Az est igazi fénypontja
előtt megtörtént a tom-

bola-húzás is. A nép-
szerű V-Tech koncertje
felforrósította az
amúgy is csúcsponton
levő hangulatot.  

Az egész nap folya-
mán nem akármilyen
színvonalú látvány-
konyha is csábítgatta a
kulináris finomságokra
vágyókat. A falunapon
a gyerekekről sem fe-
ledkeztek meg. Így volt
ugrálóvár, trambulin és
strandfoci is, melyek
kellő mozgási lehető-
séget biztosítottak az
energiadús fiataloknak.

Kép és szöveg: 
-pint-

AKatedra Alapítvány
szervezésében került

sor Dunaszerdahelyen, a
Magyar Tannyelvű Építé-
szeti Szakmunkásképző-
ben az Irodalmi és Törté-
nelmi Versenyek országos
döntőjére.

Az irodalmi versenyben
második helyen az ógyallai
Feszty Árpád Alapiskola –
„Feszty utódai” nevű csapata
végzett: Bartalos Angelika,
Mácsik Szimona és Petrás
Mária részvételével, a felké-
szítő tanár Bagin Tünde. Har-
madik lett a komáromi Maria-

num Egyházi Iskolaközpont
„Úri Duó” csapata: Kárpáthy
Fanni és Magyarics Arianna
versenyzésével, felkészítő ta-
náraik Balogh Melinda és Ko-
cur Márta voltak, nyolcadik lett
a lakszakállasi Alapiskola
„Mando csapata”: Kiss Mária,
Kürthy Andrea és Plauter Do-
minika részvételével, a felké-
szítő tanár Bajcsi Szilvia, ti-
zedik helyezést pedig az ekeli
Hetényi János Alapiskola és
Óvoda „Cicmóricok” csapata
érte el: Szabó Nikolett,
Szendi Fanny és Balogh
László részvételével, akiket a
versenyre Ódor Anikó készí-
tett fel. A Katedra Irodalmi
Verseny további sikeres meg-

oldói között volt a Dunamocsi
Alapiskola „Zichy” csapata.

A történelmi versenyben
első helyezést ért el a búcsi
Katona Mihály Alapiskola „Zu-
luk” csapata: Kara Mátyás,
Kerekes András, Záborský
János részvételével, felké-
szítő tanáruk Pelle István volt,
a 6. helyet a bátorkeszi Ko-
váts József Alapiskola „Trón-
bitorlók” csapata érte el: Pén-
tek Dorina, Szegi Cyntia és
Székely Melinda részvételé-
vel, felkészítő tanáruk Pelle
István volt, 7. helyen végzett a
csicsói Gáspár Sámuel Alap-
iskola „Csicsói rosszcsontok”
csapata: Babiak Sabina, Mé-
száros Gábor és Szabó Do-
minik részvételével, őket
Nagy Edit tanárnő készítette
fel. A Katedra Történelmi Ver-
seny további sikeres megol-
dói voltak: a komáromi Munka
Utcai Alapiskola „Tsobolyó”
csapata, a gútai II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola „Fehér li-
liom” csapata, a madari Édes
Gergely Alapiskola „Madar-
kák” csapata és a perbetei
alapiskola „Töribarátok” csa-
pata. (miriák)

Az AI felvétele

ABorlovagrend 2003 júniusában alakult. Tagjai a Ko-
máromi járásból az ógyallai szőlészeti térség borá-

szai 17 községből. Június második hétvégéjén Virten
rendezték meg a Borlovagrend tizedik borversenyét,
amelyre a gazdák 75 bormintával neveztek.

A zsűri értékelése alapján a jubileumi borverseny Cham-
pion-díját Jobbágy József 2006-os évjáratú Devín bora
nyerte el. Aranyérmet értek el: Novák Jozef (Alibernet barri-
que, Cabernet sauvignon), Hengerics Péter (Chardonnay),
Jaroslav Bugaň (Hárslevelű), Gőgh Géza (Cabernet franc),
Füle József (Olaszrizling), Bóna Pincészet (Alibernet), Me-
zőgazdasági Szövetkezet Perbete (Syrah), Badex vín (Olasz-
rizling), Lengyel László (Olaszrizling), Virex (Kékfrankos),
Adam Šutovec (Syrah), Jobbágy József (Olaszrizling), New
Concept (Radava) és Virex (Cabernet sauvignon). Harminc -
egy borminta ezüst-, huszonhárom bronzérmet, öt borminta
oklevelet kapott. (miriák)

Krutek Ottó felvétele

A búcsi tanulók sikere A Szent Orbán Borlovagrend 
X. Borversenye
Virt

Olyan fényképeket vá-
runk Önöktől, ame-

lyeken a nyári kirándu-
lás alkalmával a DELTA
hetilap felismerhetően
Önöknél van. Készítse-
nek fényképet önmaguk-
ról, családtagjaikról, ba-
rátaikról a világ bármely
pontján, miközben
strandolás vagy pihenés
közben hetilapunkat la-
pozgatják, vagy más
célra használják. A leg-
ötletesebb fotók készítő-
jét megjutalmazzuk és
lapunkban megjelenít-
jük. A fényképeket au-
gusztus 31-ig várjuk. A
fotókat küldjék a del-
takn@gmail.com címre
vagy hozzák be szemé-
lyesen szerkesztősé-
günkbe. A sorsolás a fa-
cebook oldalunkon ke-
resztül történik majd.

Fotózzon!Nagyszínpad 
14:20 Szőllősy Gipsy Band
15:00 Szabó László Árpád
16:00 Erich Boboš Procházka & Marek Wolf
17:00 Selčianka
20:00 Ünnepi megnyitó
21:00 Korál
22:30 Disco

Kisszínpad 1. 
10:00 Carson
12:00 Jam Duó
14:00 Erich Boboš Procházka & Marek Wolf
15:00 Szőllősy Gipsy Band
17:00 Berta Zsolt

Kisszínpad 2. 
10:00 Berta Zsolt
12:00 Carson
14:00 Jam Duó
15:00 Erich Boboš Procházka & Marek Wolf
16:00 Jam Duó
17:00 Szőllősy Gipsy Band

Nagyszínpad
14:00 Komáromi Dixieland Band
16:00 Jam Duó
17:30 Vidám Fiúk Csapata
19:00 História
20:30 United
22:30 Disco

Kisszínpad 1. 
10:00 Szórakoztató zene
14:00 Szőllősy Gipsy Band
16:00 Berta Zsolt

Kisszínpad 2. 
10:00 Szórakoztató zene
14:00 Carson
16:00 Szőllősy Gipsy Band

VASÁRNAP 2013. június 23.

SZOMBAT 2013. június 22.

Egy egészen új fogalommal bő-
vült néhány évvel ezelőtt a

községek szótára. Falunap. A cél
világos volt. Olyan szórakozást
biztosítani a lakosoknak, amelyen
bemutathatják vendégeiknek tele-
pülésüket, annak hagyományait,
kulturális és sportéletét. Mindezt
úgy, hogy az emberek legalább
néhány órára megfeledkezzenek
mindennapos ügyes-bajos gond-
jaikról.

Nos, Ekelen is ennek jegyében zaj-
lott ez a nap. A község abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy szinte
valamennyi falunapi eseményt egy
helyen, a sokak által már megcsodált
sporttelep térségében lehet megren-
dezni, ahol szabadtéri színpad is ren-
delkezésre áll. És bizony, az ezen a
napon nagyon ki volt használva. Az
ismert, nemesócsai Oucha fúvósze-
nekar, és az attól elválaszthatatlan
mazsorettcsoport kezdték a sort, mi
sem természetesebb óriási sikert
aratva. Érthető, hogy a legtöbb taps
mégis a helyi Hetényi János Alapis-
kola és Óvoda diákjainak fellépését
kísérte, de ebből bőven kijutott a csal-
lóközaranyosi, nagykeszi, tanyi és
megyercsi csoportoknak is.

Falunapon szinte kihagyhatatlan a
gulyásfőző verseny és a különböző
ügyességi versenyek gyermekeknek
a délelőtt folyamán. A sokat ígérő esti
programok előtt bajnoki focimérkő-

zést tekinthetett meg a szépszámú
közönség, amelynek igazi apropója a
helyi focicsapat bajnoki megkoroná-
zása volt.

Az esti programok aztán már igen-
csak felpörgették a hangulatot. Ismert
sztárok váltották egymást a színpadon,
de nagy sikerrel mutatkozott be a hazai
FKH együttes is. Kefír, Kozsó és a Fi-
esta koncertek után léptek közönsé-
gük elé, és bizony, az ilyen sztárok
után sem vallottak szégyent. Mitaga-
dás, az igazi zenei csemege mégis az
Európa-szerte ismert, komáromi Dixie -
land Band fellépése volt. Hajnalig tartó
utcabál zárta a falunapot, amelynek si-
kerét a résztvevők pozitív észrevételei
tettek egyértelművé. Ezért köszönet jár
azoknak a támogatóknak is, akik teljes
egészében fedezték a kultúrműsorok
költségeit, valamint a vendéglátás na-
gyobb részét is.

-böröczky-, 
A szerző felvétele

Remek szervezés, 
jó hangulat

Jöhetnek bármilyen sztárok, a legkedvesebbek mindig a csupaszív gyerkőcök
lesznek!

Minden korosztályt felölelő falunapi ren-
dezvényt tartottak Nagykeszin a múlt

hétvégén. A szervezők évről évre bővülő mű-
sorkínálattal igyekeznek a helybeliek és a
vendégek kedvében járni. A helyi sportpá-
lyán lebonyolított falunapi ünnepséget Csóka
Lajos, Nagykeszi község polgármestere nyi-
totta meg, majd utána 11 községi utca és 6
szervezet nekifogott a főzőcskének, hogy mi-
nél jobban sikerüljön a Falu ízei elnevezésű
főzőfesztivál.

Közben a tűzoltócsapat női tagjai fociban mu-
tatták meg tehetségüket. A helyi önkéntes tűzol-
tószervezet pedig egy precíz bemutatót tartott a
közönségnek. Az óvodások és az iskolások fel-
lépését a hastánc szerelmesei követték Komjáti
Erika vezényletével. A továbbiakban a mulatós

nótáké volt a főszerep, ebben remekeltek a Csa-
naki testvérek. A Nagykeszin népszerű zumba
sem maradhatott ki a falunapi programból, mint
ahogy Pécsi Virág fellépése sem. Nagy érdeklő-
dés mellett zajlott a MOST-HÍD és a helyi öregfiúk
futball-összecsapása, melyet az előbb említett
csapat nyert meg 10:3 arányban. A nemesócsai
Oucha mazsorettek színvonalas műsora és a
Bölcskei Sándor vezette Rodeó és lovasverseny
is nagy közönségsikert aratott. A gyerekek na-
gyon várták már a sárkányeregető versenyt,
melynek Nagy Panna lett a győztese.

A tábortűzgyújtás után az esti műsorban sokan
voltak kíváncsiak a mulatós zene egyik sztár-
jára, Csocseszra. A szokásos utcabállal - mely-
nek talpalávalóját a Partner zenekar szolgáltatta
- ért végett a 16. nagykeszi falunap.

-pint-

Falunapi vigadalom volt Nagykeszin
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ÚJSZÜLÖTTEK:
Rigová Petra (Dulovce); Kóša Tibor (Bátorkeszi); Ková-
čová Sabina (Ógyalla); Horecký Tomáš (Tvrdošovce); Du-
šová Dóra (Komárom); Jeníková Natália (Madar); Lakatoš
Viktória (Ógyalla); Záhorec Dávid (Komárom); Bohuš Vik-
tor (Keszegfalva); Gogolová Lilien (Komárom); Beke Pé-
ter (Bátorkeszi); Horváthová Zara (Dunaradvány); Rafae-
lová Mirella (Komárom); Dávid Dominik (Búcs); Ďuráč
Bendegúz Boldizsár (Megyercs); Farkaš János (Perbete);
Kmeťová Lara (Ógyalla – Zöldállás)

ELHUNYTAK:
Uhrinová Anna (93) Komárom; Sebők Margit (89) Hetény;
Herdics Anna (91) Komárom; Kocsis Dezső (68) Me-
gyercs; Labancz Július (71) Gúta

Első fotóm

Rafaelová Mirella
Keszegfalva – Bálvány

(3300/48)
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Dávid Dominik
Búcs

(3600/52)

Beke Péter 
Búcs

(4150/54)

Vízszerelő - szerelés, szer-
viz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

„Hiába, az idő sem gyógyíthatja sebeinket,
Mert Te igazán szerettél bennünket.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Mély fájdalommal a szívünkben 
emlékezünk halálának 6. évfordulóján

a drága gyermekre és unokára
Füsi Attilára (Komárom),

aki tragikus körülmények közt 21 éves korában távozott
szerettei köréből. Akik ismerték és szerették, emlékezze-
nek rá ezen a szomorú évfordulón. Köszönet ez egy-egy
szál virágokért. Soha nem felejtő szülei és testvére.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Nyári akció az ápolói tanfo-
lyamra Komáromban mind-
össze 170 euróért! Kezdés
július 10-én! Munkalehető-
ség Ausztriában, Németor-
szágban! Német nyelvtanfo-
lyam ápolóknak! 0911 395
737, www.prosocia.sk,
emese.baranyaiova@proso-
cia.sk

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

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

Kölcsönök

0907 07 62 64

Magyarország
legvirágosabb városában,

az élmény- és
gyógyfürdőjéről híres

Zalakaroson 
igényes apartmanok

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

Tel.: +3620 311 6454.Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet nyivánítani 
a FORLIFE gyorsmentősöknek és az ADOS-os

nővérkének. Mélyen fejet hajtunk szakmai 
tudásuk és emberséges hozzáállásuk előtt.

Amikor egy ember jót cselekszik,
Anélkül, hogy kényszerítve lenne rá,
Akkor Isten lepillant, 
Elmosolyodik és azt mondja:
„Ezért az egyetlen pillanatért
Érdemes volt megteremteni a világot.“

Köszönet mindazoknak, akik 
eljöttek elbúcsúzni és 

elkísérték utolsó útjára 

Remes Irmát 
(1921-2013),

a drága jó édesanyát, nagymamát
és dédnagymamát.

A Fitiskin család.

Mély fájdalommal tudatjuk ismerőseinkkel 
és barátainkkal, hogy a komáromi

Zernovácz Géza
életének 89. évében
és szeretett felesége

Zernovácz Mária szül. Gvoth
életének 81. évében

csendben távoztak sorainkból.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik szerette-
inket 2013. június 14-én utolsó útjukon elkísérték.

A gyászoló család.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme priateľom 
a známym, že

Gejza Zernovácz
vo veku 89 rokov a jeho milovaná manželka

Mária Zernováczová, rod. Gvothová
vo veku 81 rokov

tíško opustili naše rady.
Ďakujeme všetkým, ktorí im v piatok 14. júna 2013
na komárňanskom cintoríne vzdali poslednú úctu.

Smútiaca rodina.

„Már két éve, hogy örökre itt hagytál minket,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Bármily csodás e világi élet,
Pótolni nem tud senki sem Téged.
Árván maradt minden, amit annyira szerettél,
Drága kezeiddel, amit teremtettél,
Szíved nemes volt, két kezed dolgos,
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.“

Mély fájdalommal, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk június 18-án, halálának 

2. évfordulóján
Rajkovics Gyulára 

Lakszakállason.
Emlékét örökké őrző szerető családja.

„Sok az emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Fájó szívvel emlékezünk 
édesanyánkra 

özv. Szabó Annára 
Komáromban, 

június 19-én, halálának 5. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző lányai: Jolika, Ilonka, Edit

családjaikkal. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá e szomorú évfordulón.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap.
De a szívünkben él, örökre ott maradt.
Lelkünk mély fájdalmában mindig veled leszünk,
Sosem feledünk, mert nagyon szeretünk.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
31. évfordulóján 

özv. Németh Margitra (Szépe) 
Nemesócsán.

Emlékét őrzik: keresztlánya Margit családjával, ke-
resztfia Laci családjával, leányai: Erzsi családjával,

Mari családjával, fia Pityu családjával, unokái,
dédunokái.

„Csak az hal meg, akit könnyen elfelednek,
Örökké él, az, akit igazán szeretnek.“

Fájó szívvel emlékezünk 
a drága jó szüleinkre:

Dóczé Klárára szül. Bocska, 
halálának 3. évfordulóján 
és Dóczé Dénesre 

halálának 20. évfordulóján (Szentpéter).
Akik ismerték és szerették, emlékezze-
nek velünk ezen a szomorú évfordulón.
Emléküket örökké őrzik: szerető hat lá-
nyuk családjaikkal és a rokonság.

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk 
június 21-én, halálának 1. évfordulóján 

Kosztyu Jánosra 
Komáromban.

Köszönjük a virágokat, 
mellyel enyhíteni 

igyekeztek mély fájdalmunkat.

Emlékét örökké őrző gyászoló család.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rövid-
hengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig repterekre. Sporto-
lóknak, iskolásoknak ked-
vezmény. 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 motorhibás.
Tel.: 0905 624 310.
• Dám do prenájmu prerobený
3-izbový byt na VII. sídlisku.
Tel.: 0917 202 952.

• Csemege paprikapalánta és
nagyvirágú krizantémpalánta
eladó Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.
• Búza és árpa eladó. Tel.:
035/7781 378.
• Eladó 16-os Dema márkájú
gyermekkerékpár papírokkal,
40 €-ért. Tel.: 0915 767 673.
• Eladó családi ház Csallóköz-
aranyoson. Tel.: 0903 253 282.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
918 388.

• Eladó Gútán régebbi férfi  ke-
rékpár, Opel corsa, gy.év:
1995. Tel. 0905 918 388.
• Külső szigetelést, színhúzást
egyéb külső munkát vállalunk.
Tel.: 0908 751 987.
• Od 1. 7. dám do dlhodobého
prenájmu jednoizbový byt pre
jednu osobu na Vnútornej ok-
ružnej. Tel.: 0905 871 890.

• Július 1-től hosszú távra bér-
beadó egyszobás lakás 1 sze-
mélynek a Belső Körúton. Tel.:
0905 871 890.
• Gyümölcs- és zöldség-keres-
kedéssel foglalkozó 4Fruit,
spol. s r.o. csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi raktá-
rába, meghallgatás minden
pénteken 9-11 óra között. Ér-
deklőni a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámokon
lehet hétköznapokon 8-16 óra
között.

• Eladó térkő, járdaszegély, be-
tonkerítés, betonoszlopok. Tel.:
0908 042 655.
• Eladó cserepes leander fi-
kusz, páfrány, füge, citrom.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó RS-után rotovátor. Tel.:
0905 248 430.

• Eladó kétkerekű káré, biciklire
gyerekülés hátra Gútán. Tel.:
0908 547 1563.
• Eladó 2 db brokát bevonatú
pehelypaplan. Tel.: 0910 535
911.
• Nagyon olcsón eladó írógép,
valamint dívány 2 m + fotel.
Tel.: 0904 911 773.
• Kiadó hosszú távra négyszo-
bás lakás Gútán a központban.
Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Peugeot 106 típusú
autó Bátorkeszin. Tel.: 0944
386 097.
• Eladó Karosa 735-ös kitűnő
állapotban. Tel.: 0905 248 430.

Eladó autogén (komplett
+ tele palackok), áramfej-

lesztő, Babetta, 
kompresszor. 

Tel.: 0907 305 122.

Kert eladó, 461 m2, kerti lak-
kal Kabátfalu mellett. Árban
megegyezünk. Tel.: 0908
403 495.

Készpénkölcsön a létező 
legalacsonyabb kamattal 24
órán belül de akár megvá-
rásra 1.000 €-tól 25.000 €-ig
ingatlanfedezet és kezes
nem szükséges. Ingatlanfe-
dezettel magasabb összeg,
szétírható hosszabb időre,
de visszafizethető hama-
rabb is. Alacsony havi tör-
lesztő. „Určitá“ munkavi-
szonyra és hosszabbított
szerződésekre. Régi köl-
csönök összevonása kisebb
törlesztőre mellé készpénz.
Külföldi munkaviszonyra is.
Fiatalok most előnyöseb-
ben. Felvehető munkavi-
szonyra, „živnosť-ra”, nyug-
díjra, invalidra. Tel.: 0949
664 167.

Otthonról végezhető mun ka,
egyszerű, könnyű, jó kereset,
szükséges számítógép, in-
ternet. Heti 3-4 óra, független
munkaidő. Jelentkezni lehet
a homejobog @gmail.com
email címen.

• Esztergályozás, marás, min-
denféle fémmegmunkálás. Rö-
vid határidő, precíz munka és
korrekt ár. Tel.: 0908 158 310.
• Sústruženie, frézovanie,
rôzne druhy trieskového obrá-
bania, krátka dodacia doba.
Precízna práca, výhodná cena.
Tel.. 0908 158 310.

• 8-hetes hemsir kismalacok el-
adók, 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. Dan-
cing zenekar. Tel.: 0908 120
231. 
• Keletfríz bárányok eladók, va-
lamint naponta friss juhsajt és
brindza. Tel.: 0907 731 562.
• Olcsón eladó sportbabakocsi,
autósülés, járóka, hintaló. 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.

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

• Személyszállítás 1+8 teher-
szállítás, 1 tonna. Belföld – kül-
föld. Tel.: 0915 664 048.
• Idősek gondozását, nappali
ellátását (bevásárlás, főzés, ta-
karítás) vállalok. Akkreditált
ápolói kurzussal rendelkezem.
Tel.: 0917 390 985.
• Mentse meg régi emlékeit!
Videokazetta DVD-re men-
tése (családi videó, szalaga-
vató, esküvő stb.) 8 euróért.
Bővebb infó: 0908 585 544.
• Eladó 3-szobás lakás Komá-
romban, ár: 25.000 €. Tel.:
0907 788 043.
• Bérbe adó befutott, berende-
zett virágüzlet a Vásárcsarnok-
ban (esetleg más célokra is).
Tel.: 0905 430 196.

• Egynyári és évelő virágok
széles választéka, ezen felül
futó és álló vinca, amely ki-
válóan tűri a tűző napot és
gazdagon virágzik. Anita vi-
rágüzlet – 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 pulykák
eladók. Tel.: 0908 737 325.
• Bérbe vennék 4-áras kertet.
Tel.: 0905 388 471.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580.

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

Zálogház - bazár, Ference-
sek utcája 5. Komárom (a
Penita  étterem mellett),
zálogba veszünk vagy fel-
vásárolunk arany ékszere-
ket, műszaki cikkeket, ré-
giséget, autót, lakásokat -
házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

Erdélyi nagykörút. Min-
den, amit látni kell! 2013.
8. 5. - 8. 11., 7 napos ki-
rándulás, ár: 235 €/fő,
szállással, utazással, fél-
panzióval. Infó: 0918 697
959, www.orbis-hurba-
novo.eoldal.hu.

• Akciós gyorskölcsönök alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon.
Tel.: 0903 429 427.
• Új fitneszterem nyílt Ógyal-
lán, Súdna 19. (Slovenská spo-
riteľňa). Tel.: 0949 760 860.
Nyitva tartás naponta: 9-12, 14-
21óráig. www.klubfitnes.sk.

• Kirándulás, Rám-szakadék Pi-
lis. Pihenés a Dunakaranyban,
ár: 15 €/fő. Info: 0948 262 144.
www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.
• Eladó 50 méter hegesztőslag
autogénhez + pisztoly és fejek.
Tel.: 0907 486 768.
• Kölcsönök! Készpénzre van
szüksége? Gyors ügyintézés,
azonnali hitelelbírálás. Cím:
Župná 14., Komárom (Allianz
épületében, 1. emelet, 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.

• Óvónő gyerekgondozást vál-
lal. Tel.: 0907 487 695.
• Eladó Megyercsen szép kör-
nyezetben 4-szobás családi
ház. Tel.: 035/7792 258, 0904
103 788. 
• Vennék fejőstehenet. Tel.:
0918 144 472.

VÁRFESZTIVÁL 2013. So-
moskő, Salgó, Fülek, Hol-
lókő. 3 napos kirándulás.
2013. 6. 28-30. 75 €/fő.
INFO: 0948 262 144. tel.
www.orbis-hurbanovo. eol-
dal.hu.

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

3-napos kirándulás a deb-
receni virágfesztiválra, pi-
henéssel Hajdúszobosz-
lón. Szállás, félpanzió,
utazás, mindössze 139
€/fő. Infó: 0918 697 959,
www.orbis-hurbanovo.
eoldal.hu.
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOšKOLA  ELÁN

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

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

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

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 17. 6. predpokladám v našom
regióne veľmi pekne a teplo, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 15 do + 17
̊C, denná teplota od + 31 do + 33  ̊C. Slabý
J, JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V utorok 18. 6. predpokladám v našom re-
gióne už horúco, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 19 do + 21  ̊C, denná te-
plota od + 33 do + 35  ̊C. Mierny JV vietor
do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)
V stredu 19. 6. predpokladám v našom re-
gióne veľmi horúco, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 21 do + 23  ̊C, cez deň
od  + 35 do + 37  ̊C. Mierny JV vietor do 4 -
8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)
Vo štvrtok 20. 6. predpokladám v našom

regióne podobne ako v stredu, veľmi ho-
rúco, polojasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od + 21 do + 23  ̊C, cez deň od + 35
do + 37  C̊.  Čerstvý JV  vietor do 8 - 12 m/s.
(od 29 – 43 km/h.)  
V piatok 21. 6. predpokladám v našom re-
gióne zmenu počasia, oblačno, počas dňa
veľkú oblačnosť a miestami prehánky a
búrky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná tep -
lota od + 20 do + 22  ̊C, denná  teplota od

+ 26 do + 28  C̊. Mierny
SZ vietor do 4 - 8 m/s.
(od 14 – 29 km/h.) 
V sobotu 22. 6. pred-
pokladám v našom regióne podobne ako v
piatok, veľkú oblačnosť až zamračené s
prehánkami, búrkami alebo občasným daž-
ďom. Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná tep -
lota od + 17  do + 19  ̊C, denná teplota od 
+ 26 do + 28  ̊C. Mierny SZ vietor do 4 - 8
m/s. (od 14 – 29 km/h.)  
V nedeľu 23. 6. predpokladám v našom
regióne podobne ako posledné dva dni,
veľkú oblačnosť až zamračené s prehán-
kami, búrkami alebo občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota
od + 16 do + 18  C̊, cez deň od + 25 do + 27
̊C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29
km/h.) 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam teplotne primerané
ale daždivé počasie, občasný dážď, pre-
hánky a búrky, môžu nastať povodňové stavy.

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

Predpoveď počasia 17. 06. 2013 - 23. 06. 2013

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

Silové zložky mohli vlani 
odpočúvať vyše 2000 Slovákov Rezort diplomacie odporúča necesto-

vať alebo zvážiť cestovanie do desia-
tok krajín. Pozor si treba dávať v niekto-
rých exotických krajinách, ale aj v obľú-
benom Egypte, Tunisku či Turecku.

Slováci, ktorí sa v lete chystajú vycestovať
do exotických či netradičných dovolenkových
destinácií, by sa niektorým krajinám radšej
mali vyhýbať. Pred začínajúcou letnou sezó-
nou na to upozorňuje ministerstvo zahranič-
ných vecí. 

Pri cestách na africký kontinent rezort vôbec
neodporúča cestovať do Mali v súvislosti s
medzinárodným vojenským zásahom proti te-
roristickým skupinám v krajine, existuje tu ne-
bezpečenstvo únosov občanov štátov EÚ a
NATO. V Džibuti odporúčajú necestovať do
hraničných oblastí s Eritreou, riziková môže
byť aj cesta do Nigérie. Bezpečnostná situácia
v Líbyi je stále veľmi nestabilná, cestovať do
hlavného mesta Tripolisu rezort diplomacie
odporúča iba v nevyhnutných prípadoch. Pri
cestách do Etiópie sa treba vyhýbať turistickej
oblasti Modrého Nílu a oblastiam somálskeho
regiónu v Etiópii. Úplne sa treba vyhýbať aj
Stredoafrickej republike a Mauritánii. Pri ces-
tách do Ázie neodporúčajú cestovať do Je-
menu, Sýrie, niektorých častí Pakistanu, Iraku,
Afganistanu a niektorých oblastí Iránu. Ne-
bezpečné môže byť cestovanie do Libanonu,
ale aj pohyb v okolí pásma Gazy. Vzhľadom
na to, že Slovenská republika nemá v KĽDR
svoj zastupiteľský úrad, má obmedzené mož-
nosti pre poskytnutie pomoci v prípade núdze.
Občanom Slovenskej republiky sa preto od-
porúča v súčasnej situácii obmedziť cestova-
nie do Severnej Kórey. 

Rezort diplomacie tiež neodporúča cesto-
vať do problematických oblastí v Indonézii a
na Filipínach. V Indonézii trvá zvýšené ne-
bezpečenstvo teroristických útokov a nábo-
ženských incidentov v provinciách Aceh (se-
verná Sumatra), Papua a Západná Papua. Vo
Filipínskej republike sú vážnym vnútropolitic-
kým problémom prejavy islamského separa-
tizmu v južných provinciách na ostrovoch Min-
danao a Palawan. Ministerstvo upozorňuje
samostatne cestujúce ženy na možné ne-
bezpečenstvo sexuálneho obťažovania a úto-
kov na celom území Indie. Pri cestách do
Južnej Ameriky odporúčajú zvýšenú pozor-
nosť v Haiti a Peru. Pri tradičných turistických
destináciách ministerstvo upozorňuje, že v
Turecku, Tunisku a Egypte treba tiež zvýšiť
pozornosť. V súvislosti s nárastom napätia a
násilnými udalosťami na hranici medzi Turec-
kom a Sýriou neodporúčajú slovenským ob-
čanov cestovať do pohraničných oblastí Tu-
recka v blízkosti Sýrie a do regiónu juhový-
chodného Turecka. Bezpečnostná situácia v
tuniských letoviskách je v súčasnosti dobrá.
Je však potrebné, aby slovenskí občania, ktorí
plánujú cestovať do Tuniska, zachovali zvý-
šenú opatrnosť a vyhýbali sa demonštráciám
alebo väčším zhromaždeniam osôb. V Egypte
dochádza k demonštráciám spojeným s ne-
pokojmi spravidla po piatkových poludňajších
modlitbách, najmä v centre Káhiry a v iných
väčších mestách. Rezort dôrazne upozorňuje
slovenských občanov, aby sa vyhýbali de-
monštráciám a nefotografovali protestujúcich,
vojakov a policajtov. Odporúčajú preto zvážiť
fakultatívne výlety do centier väčších miest
(Káhira, Alexandria a pod.).

Zdroj: webnoviny.sk

Silové zložky podali v roku 2012 na
súdy spolu 2 106 žiadostí o vydanie

súhlasu na odpočúvanie. Súdy vyhoveli
2 034 žiadostiam a 72 žiadostí zamietli. 

Policajný zbor, Kriminálny úrad Finančnej
správy, Slovenská informačná služba, Vo-
jenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a jus-
tičnej stráže podali v roku 2012 na súdy
spolu 2 106 žiadostí o vydanie súhlasu na
odpočúvanie. 

Súdy vyhoveli 2 034 žiadostiam a 72 žia-
dostí zamietli. Vyplýva to zo Správy Výboru
Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
o stave použitia informačno-technických pro-
striedkov za rok 2012, ktorú v stredu parla-
ment zobral na vedomie.

Policajný zbor podal 1 687 žiadostí o vy-
danie súhlasu na odpočúvanie, súdy vyho-
veli 1 617 žiadostiam a 70 žiadostí zamietli. 

Slovenská informačná služba (SIS) žia-
dala o použitie informačno-technických pro-
striedkov (ITP) 218-krát, príslušný súd vy-
hovel 216 žiadostiam a dve žiadosti zamietol.

Kriminálny úrad finančnej správy SR podal
157 žiadostí o odpočúvanie, súdy všetkým
žiadostiam vyhoveli. 

Vojenské obranné spravodajstvo (VOS)
podalo 44 žiadostí o vydanie súhlasu na po-
užitie ITP, súd všetkým žiadostiam vyhovel.
Vojenská spravodajská služba (VSS) a Zbor
väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepo-
dali za rok 2012 žiadnu žiadosť o odpočúva-
nie. Súdy príslušné na rozhodovanie o žia-
dostiach na použitie ITP nezistili v roku 2012
nezákonné použitie ITP.

Parlament zobral na vedomie Správu o
stave ochrany osobných údajov za roky 2011
a 2012, zobrali na vedomie aj Správu o stave
vysielania v Slovenskej republike a o čin-
nosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za
rok 2012 a Výročnú správu Slovenského po-
zemkového fondu za rok 2012. Odsúhlasili i
správu o členstve Slovenska v Európskej
únii za rok 2012, ktorá poskytuje prehľad naj-
dôležitejších aktivít SR na pôde EÚ v minu-
lom roku. 

Zdroj: webnoviny

Ministerstvo odporúča Slovákom necestovať
do desiatok krajín

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

Prázdninové leto s CVČ  2013

☺ oMEroVE DoBroDrUŽsTVÁ 
Medzinárodný Tábor Tvorivej Mládeže 

Miesto: TaranskÁ loMnICa - Hotel TaTranEC
Termín: 13. 7. 2013 – 20. 7. 2013
Cena: 135 EUro   
Doprava sa rieši dodatočne podľa počtu záujemcov !!!

Cena zahrňuje :
V cene je :
7 x ubytovanie, 7x plná penzia , animačný program 
Program: turistika, hry, súťaže, kúpanie v aquaparku 
aquaCity Poprad, tvorivé dielne, dramatická tvorba,
odysea Mysle, pedagogický dozor
konverzácia v anglickom a ruskom jazyku !!!
InFo: http://www.hoteltatranec.com/
kontakt: 0905 926 090

☺ ZÁMorskÉ oBJaVY 

Prímorský pobytový tábor v Taliansku pre deti 
a dospelých.   luxusné letovisko 
Miesto: lIGnano- saBBIaDoro, Vila lIana
Termín: 27. 7. – 3. 8. 2013 
Cena: 330 Euro 
Cena zahrňuje :
7x ubytovanie pri pláži, 7x plná penzia, doprava, 
réžia a poistenie proti insolventnosti, 
animačný program, pedagogický dozor 
kontakt: 0905 926 090

PrÍMEsTskÝ TÁBor v CVČ 
4 turnusy 
1. turnus : 1. - 5. 7. 2013
2. turnus :  8. - 12. 7. 2013
3. turnus : 19. - 23. 8. 2013
4. turnus : 26. – 30. 8. 2013

Program: hry, súťaže, tvorivé hry, výlety...

kontakt: 035/77 30 396
rozmarínova č. 2 komárno

SPEVY DOMOVA
Krajská prehliadka speváckych zborov. 

6. júla 2013 o 14.00 v dome MS Komárno.



16 DELTASZóRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Vágtass velem! 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri –
Az álmok szigete. Ol. sor., 5. 9.15 Balatoninyár 11.10 Rex felügyelő IX.,
5. 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Bala-
toni nyár – összefoglaló 16.05 Boston Legal 16.55 A szenvedélyek
lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő IX., 6.
19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve,
25. 21.10 Kékfény 22.10 II. Károly szenvedélyes élete 23.10 Arany-
feszt 2013 23.40 Az utolsó előtti út

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.50 Heathcliff 12.15 Sandokan 12.40 Kaja
kalandok 13.05 Animália 13.30 Lizzie McGuire 13.50 Az idő kalando-
rai 14.15 Amika 14.45 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.10 Animália
15.35 Kaja-kaland 15.55 Heathcliff 16.20 Garfi eld és barátai 16.45
Nils Holgerssonl 17.10 Raju, a riksa 17.20 Richard Scarry Tesz-vesz
városa  17.45 Blinky Bill kalandjai  18.10 Pom-Pom meséi 18.20 Miss
BG  18.35 Esti mese 20.10 Tahiti–Nigéria labdarúgó Konföderációs
Kupa 23.05 Díszkíséret. Am. filmvígjáték

DUNA

7.35 Élő egyház  8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Isten kezében 9.05 A
Tisza 9.40 Angyali érintés 10.30 Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú 2013.
Magyar dok. film 11.05 Déltenger kincse, 2. 12.00 Híradó 12.10 Mú-
zeumtúra 12.35 India és Nepál 13.40 Édes élet olasz módra 14.30
Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver  18.00 Híradó, sport
18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés  20.00 Petőfi  20.55 Hírek 21.00
Dunasport 21.10 A szabadság ára 23.20 Sportaréna 23.50 Koncer-
tek az A38 Hajón. Nonverse

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. 14.00 Tények  14.50 Csap-
dába csalva Ném. sorozat, 68. 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is
megtörténhet!, 39. 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40
NCIS VIII. 22.40 NCIS: Los Angeles 23.40 Összeesküvés 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor reggel 13.05 Fókusz plusz 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-
nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat16.20 Kettős
játszma 17.25 Riválisok, 141/2. 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL
híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt
21.10 Dr. Csont 23.10 Észvesztő. 

STORY TV

14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája V., 11. 18.00 Columbo: Columbo a panoptikumban.
Am. krimi 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei V., 7. 21.00 Utolsó nap
–Bárdos András műsora 22.10 Downton Abbey – A színfalak mö-
gött. 23.25 Jim szerint a világ I., 6.

15.10 Nincs kegyelem.  17.15 A szállító. 19.00 Szupervihar 2. – Ha
eljön a világvége.  20.45 A tengerészgyalogos. Am. akciófilm 22.25
Másodpercekre a haláltól. Am. akciófilm

VIASAT

7.00 Gyilkos sorok 8.00 Harmadik műszak  8.55 Azt beszélik 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 18.30 Erica
világa 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Halál a
mélyből  23.40 A főnök

STV :1
7.05 Heléne szemei, 9. 7.55 Hírek, sporthírek 8.40 Szlovákia képekben
9.05 Párbaj. Vetélkedő 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 14.00 Konyhatitkaim
14.45 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00
Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 19.45 Időjárás  20.10 Tetthely. Fájdalom és gyász 21.40
A kiválasztott 22.35 Zsaruk a központból23.30 A körzet

STV :2
8.30 Óvodások műsora 8.55 Aranykapu 9.45 Mesterségek 10.10

Szemtől szemben 10.35 Fókusz 11.15 Família 11.40 Élő körkép 12.25
Folklórműsor 12.50 Művészet 2013 13.20 Sportvisszhang 13.45 FIFA-
magazin 14.15 Autószalon 14.50 Szlovákia–Törökország női kosárlabda
Eb, élő 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati dolgom, 18.
18.30 Esti mese 18.40 Albert Marenčin 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyar nyelven 20.00 Mesés épületek  20.45 Tudomány és technika
21.30 Hírek  22.05 Euromozi: Megtört ölelések. Sp. filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 9.00 Forr a bor10.10 Bolondok aranya  12.35 A men-
talista 13.35 Döglött akták14.35 Monk 15.30 Két és pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Szomszédok
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

6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 13.50
Száguldó bomba 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták
18.00 Csere 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-
jelentés 20.30 Panelházi történetek 21.40 ÖsszeEsküvők Valóságs-
how 23.15 Halló. Szórakoztató műsor, 8.

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013
13.55 Hacktion Újratöltve 14.55 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10
Boston Legal 16.55 A szenvedélyek lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcse-
rélt lányok 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Pá-
rizsi helyszínelők  21.05 King I. 21.55 II. Károly szenvedélyes élete 22.55
Barangolások öt kontinensen 23.25 A WikiLeaksbotrány. 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Heathcliff  12.20 Sandokan 12.45 Kaja
kalandok13.10 Animália 13.35 Lizzie McGuire13.55 Az idő kalandorai
14.25 Amika 14.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.15 Animália 15.40
Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.25 Garfield és barátai 16.50 Nils Hol-
gersson 17.20 Raju, a riksa 17.25 Richard Scarry Tesz-vesz városa17.50
Blinky Bill kalandjai  18.20 Pom-Pom meséi I. 18.30 Miss BG I–II. 18.40
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szeme.  21.35 Gusztáv 21.45 Sop-
hie Paquin fent és lent  22.30 Lépteid nyomában Ol. film

DUNA

7.35 Sportaréna  8.05 Térkép  8.40 Rocklexikon 9.30 Angyali érintés
10.20 Kisváros 11.00 Petőfi 12.15 Városrajzolatok – Budapest 12.40
Velünk élő Trianon 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros. Té-
vésor. 19.05 Angyali érintés 19.55 A világörökség kincsei. Észak-Moldva
kolostorai 20.15 Kántor.  21.00 Hírek, sport 21.15 Az öreg hölgy láto-
gatása 22.50 Nemzetközi Gastroblues Fesztivál 1993–2012 23.50
Koncertek az A38 Hajón. Alvin és a Mókusok

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 csalva15.25 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 Kivonat  23.40 Esküdt ellen-
ségek: Los Angeles.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor 13.05 4ütem. Magazin 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-nap-
pal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős
játszma, 31. 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  22.10 A Grace Klinika  23.15 Reflektor

STORY TV

12.30 Született feleségek14.30 Columbo: Columbo a panoptikumban.
Am. krimi (ism.) 16.30 Jim szerint a világ V., 7. 17.00 Gordon Ramsay –
A pokol konyhája  18.00 Columbo: Hattyúdal. Am. krimi 20.00 Miss
Marple 22.00 Párizsi helyszínelők III., 1. 23.05 Jim szerint a világ 

13.35 Columbo: A bűn jelöltjei. 15.35 A tengerészgyalogos 17.20 Taxi
3. 19.00 Szupervihar 2.  20.45 Hipervándor.  22.25 Gamer – Játék a
végsőkig. Am. akciófilm

VIASAT

7.05 Gyilkos sorok 8.05 Harmadik műszal  9.05 Szívek szállodása 11.00 A
dadus  12.00 Mike és Molly  12.50 Erica világa  13.50 Monk –Flúgos nyo-
mozó 15.40 Harmadik műszak16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
18.30 Erica világa 19.25 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
CSI: A helyszínelők 22.20 CSI: New York-i helyszínelők  23.20 A főnök 

STV :1
7.30 Hírek, sport 8.30 A világ képekben 9.00 Párbaj. Vetélkedő 9.30
Családi vetélkedő 10.20 A körzet  11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 14.00 Építs házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca, 32.
15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Konyhatitkaim
17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 A mentőa-
utó 22.15 Esküdt ellenségek: Különleges egység  23.40 A körzet 

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Sportvisszhang 9.30 FIFA-magazin 10.00
A föld szelepei 10.30 Szlovákok a nagyvilágban  11.00 Fókusz 11.35
60 állati dolgom 12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.20 Pávaszo-
náta 14.50 Mesés épületek – A világ legnagyobb metrója Kínában
15.40 Egyházi magazin 16.05 Ruszin magazin 16.35 Az élet értelme…
16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Életmentők, 12/3. 18.30 Esti
mese 18.40 Roma portrék 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A
bűntény tudománya 20.50 Rendelő 21.30 Hírek 22.05 Művészet 2013
22.30 Mozimagazin 22.55 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 17.25 Reflex 17.50 Szomszé-
dok18.30 Két pasi – meg egy kicsi  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 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. 11.00
Álomház 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. Szórakoztató
show 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Pa-
nelházi történetek 21.40 Házasodik a család. 

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az
álmok szigete. 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő IX. 12.01 Híradó
délben 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló
13.40 Ridikül. Talkshow 14.30 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Bos-
ton Legal – Jogi játszmák  16.55 A szenvedélyek lángja, 188/89.
17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok  18.40 Rex felügyelő IX., 8. 19.30
Híradó 20.00 Időjárás 20.05 Bosszú  20.50 Brazília–Mexikó labda-
rúgó Konföderációs Kupamérkőzés 23.35 Híradó 23.50 Olaszor-
szág–Japán labdarúgó Konföderációs Kupamérkőzés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.55 Heathcliff 12.20 Sandokan 12.45 Kaja
kalandok 13.10 Animália 13.35 Lizzie McGuire 13.55 Az idő kalando-
rai 14.20 Amika 14.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.10 Animália
15.40 Kaja-kalandok 16.00 Heathcliff 16.25 Garfield és barátai 16.50
Nils Holgersson 17.15 Raju, a riksa 17.25 Richard Scarry Tesz-vesz vá-
rosa 17.55 Blinky Bill kalandjai 18.20 Pom-Pom meséi 18.30 Miss BG
18.45 Esti mese 20.30 Híradó, sport 21.00 Sophie szeme 21.30 Gusz-
táv 21.40 Sophie Paquin fent és len 22.25 Oltalmazó ég

DUNA

7.35 Határtalanul magyar  8.05 Térkép 8.35 Magyar elsők 8.55 Tánc-
varázs 9.45 Angyali érintés 10.35 Kisváros 11.10 Kántor, 5/5. 12.00 Hír-
adó 12.15 Kerekek és lépések. A nyugati Zemplénben 13.05 Az
emlékezet helyszínei 13.40 Édes élet olasz módra.  14.30 Kívánságko-
sár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros
19.05 Angyali érintés 20.10 A Tenkes kapitánya 21.00 Hírek, sport 21.15
Vonzások és választások 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Cherry Bomb

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, 108. 21.00 Jóban-rosszban  21.40 Sherlock és Watson 22.40
Én is menyasszony vagyok 23.15 Ringer – A vér kötelez

7.35 Híradó 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 – Ma-
utner Zsófi val 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső
akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok17.55 A bosszú angyala
18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Ba-
rátok közt  21.10 Szulejmán 23.15 Reflektor 23.35 Döglött akták 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Egy falatka sajt. Am. krimi
20.00 Híd Terabithia földjére 22.00 A hidegsebész 23.05 Jim sze-
rint a világ  23.30 Dallas

13.55 Kígyók a mélyben. Am. thriller 15.35 Az elnök zsoldosa. Am.
film 17.20 Hipervándor9.00 Árvíz. Ang.– kanad. film 21.00 Végső ál-
lomás 3.  22.45 Elhagyott szoba 2.

VIASAT

6.55 Gyilkos sorok  7.55 Harmadik műszak 8.55 Anna 11.00 A dadus
12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa IV., 44. (ism.) 13.50 Monk 15.40
Harmadik műszak 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék18.30
Erica világa 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25
Halálos terápia  23.50 A főnök 

STV :1
6.45 Heléné szemei 7.30 Hírek, sport 8.30 Autószalon 9.00 Párharc
9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00
Híradó 12.15 Nők klubja 14.10 Taxi 14.45 Anna két arca 15.35 Viha-
ros szerelem 16.30 Híradó, sporthírek 17.00 Konyhatitkaim Kamila
Magálová főzőshow-ja 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.10 Hajsza a Borostyánkő után 22.00 Fivér. Jap.-am.-ang.
krimithriller 23.50 A körzet

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Híres emberek élete 9.55 Ruszin maga-
zin 10.25 Fókusz 10.55 Vyšné Hágy 1941– 2011. Dok.film 11.15 Élet-
mentők, 3. 11.35 Élő körkép 12.15 Folklórműsor 12.45 Az út 13.10 Fiú
hegedűvel 14.35 Tudomány és technika 15.00 Szlovákok a nagyvi-
lágban 2012 15.40 Ökológai magazin 16.05 Magyar magazin 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A fényképészet története 18.30
Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
19.50 Legionáriusok 20.45 Brazília–Mexikó labdarúgó- Konföderációs
Kupa-mérkőzés, élő 23.00 Sporthíradó 23.10 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

8.25 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.45 Nincs menedék 12.35 A men-
talista  13.35 Döglött akták 14.35 Monk 15.30 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30
Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.20 Szerelem kölcsönbe 22.55 Éjszakai hírek 23.15 NCIS 

JOJ

6.00 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 12.55 Házasodik a család. 15.00 A Geiss csa-
lád 16.00 Szójáték Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták
18.00 Csere 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 CSI: Vegas-i helyszínelők 22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0 

Kedd, június 18 Szerda, június 19

TVműsor június 17 - június 23
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, június 17

Programajánló Horoszkóp
ÉSZAK-KOMÁROM:

Zichy-palota: Vietnam a hatvanas
években egy katona szemével – fo-
tókiállítás.
Limes Galéria: Rétegek című cso-
portos kiállítás.
Matica székháza: Bonsai kiállítás
június 19-21. 9.00-17.00 között. Belé-
pés ingyenes.
Selye János Gimnázium: Június
19. – Hites Kristóf emlékév – Záró-
konferencia. Június 26. – Művésze-
tek napja.

DÉL-KOMÁROM:
Magyar Lovas Színház: Június 21-
22, 19.00 órakor Az utolsó betyár.
www.lovasszinhaz-komarom.hu.

ÓGYALLA:
Művészeti Alapiskola udvara: Zenés
nyári esték –  Június 23-án The Brow-
nies – 2 €. Komáromból busz indul.
Info: ogyallacsemadok@gmail.com

Kos - III. 21. - IV. 19
Eluralkodhat körülötted a feszült-

ség, úgy érezheted darabokban he-
versz, melyeket képtelen vagy ösz-
szeszedegetni. Munkahelyeden szin-
tén problémád akad.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ezen a héten szépen alakulhat,

vagy javulhat meglévő párkapcsola-
tod. Most partnerednek is lesz ideje
veled foglalkozni.

IKreK - V. 21. - VI. 21.
Vigyázz, hogy kinek, s miként

mondod el a véleményedet, mert
akaratlanul is megbánthatsz olyan
személyt, aki fontos számodra!

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Szerelemre vágysz.  Hiába próbá-

lod gondolataid másfelé terelni, re-
ménytelen. Ezen a héten még nem
talál rád a nagy Ő.

oroszLÁn - VII. 23. - VIII. 22
Nyeregben érzed magad, minden-

kin uralkodni akarsz. Környezeted
fellázad, te pedig megsértődsz. Ve-
gyél vissza, mert elvesztheted a ba-
rátaidat.

szűz - VIII. 23. - IX. 22
Megint apróságokkal bíbelődsz,

jelentéktelen semmiségeken húzod
fel az orrod. Ezzel a fontos dolgoktól
veszed el az időt.

MérLeg - IX. 23. - X. 22
Veszélyt jelenthet egy elhamarko-

dott döntés, amelynek kellemetlen
következményeivel később kell
szembenézned.
sKorpIó - X. 23. - XI. 21.
Úgy érzed, mindenki átver és szó-

rakozik az érzelmeiddel, de ez csak
egy fatális félreértés következménye.
Ne légy ennyire érzékeny.

nyILAs - XI. 22. - XII. 21.
Légy különösen megértő és fi-

gyelmes életed párjával vagy csa-
ládtagjaival, nekik is lehetnek meg-
erőltető napjaik.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Olyan emberekkel találkozol a hé-

ten, akikkel öröm lesz társalogni,
akikre felnézel, mert valami olyat tud-
nak, amit te csodálsz.

Vízöntő - I. 20. - II. 18.
Régi álmodat teljesítette a sors,

amitől vannak, akik majd megpuk-
kadnak. Nem baj, inkább irigyelje-
nek, mint sajnáljanak.

HALAK - II. 19. - III. 20.
A szerelemben van valaki, aki le-

nyűgöz, leginkább az esze és hu-
mora az, amire vevő vagy, de a kül-
seje, valamint a szokásai kissé el-
gondolkodtatnak.
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Falunapok
CSICSó

2013. június 21.-22.
Péntek:
17.00 Megemlékezés az I. és II. vi-
lágháborúban elesettekről a helyi
temetőben – koszorúzás.
Szombat:
Futballpálya:
8.30 Zenés ébresztő
11.00 Légvár, csúszda a gyermekek
részére (11-15 ó. között ingyenes)
11.00 Barátságos diák labdarúgó
mérkőzés Nemesócsa és Csicsó kö-
zött
12.30 Barátságos labdarúgó mérkő-
zés Nagykeszi és Csicsó között
14.15 Tizenegyes-rúgó verseny
14.00 A Gáspár Sámuel Alapiskola
és Óvoda és a helyi zeneiskola ta-
nulóinak műsora
15.00 A Kuttyomfitty társulat 
„Eltáncolt cipellő” című előadása
16.00 Kempo bemutató
17.00 A csicsói „Közkincs” együttes
fellépése

17.30 Bősi Szabó László és Dóka
Zsuzsa nóta- és operett-műsora
18.30 Mészáros Tamás és Varga
Evelin „Musical ragyogás“ című ze-
nés, szórakoztató műsora
19.30 A TAT tehetségkutató szerep-
lőinek fellépése
20.30 A „Mini Tini“ tánccsoport 
21.00 A csicsói „GRANDIOSO“
együttes fellépése
22.00 Utcabál

ÍMELyI NApOK
2013. június 21.-23.

Péntek:
Az alapiskola és az óvoda területén:
10.00 Társasjátékok gyerekeknek -
Egészségügyi utca, labdarúgás a di-
ákoknak – Iskola utca, az ímelyi tűz-
oltók mutatványai, Black Archer
íjászklub, kábítószer elleni program a
fiataloknak – szlovákiai rendőrség, a
helyi kutyakiképző klub munkájának
bemutatása, Workshop – tárgyalás
a jobb munkalehetőségekről az 
Európai Unióban, 20 éves európai
polgárság – előadás az európai pol-
gárságról, népi hagyományok vará-
zsa – tollfosztás és káposzta elrakás,
áldomás – mulatság és tánc citerával.
Szombat:
Blaskovics József tér
09.00 – Háziállatok kiállítása
10.00 – Kakaspörkölt – verseny a
kakaspörkölt főzésben
10.00 – Futball előkészítők tornája –
Lakszakállas, Mocsa, Ekel, Ímely
13.00 – Partner-települések képvi-
selői tárgyalása az új szerződésekről
– Románia  és Szlovénia
14.00 – Kézimunka kiállítás
14.00 – A kakaspörkölt verseny ér-
tékelése és kihirdetése
14.00  - Festmények kiállítása
14.00 - Labdarúgás – öregfiúk – fo-
cipálya
15.00 – Öt nemzetek kultúrája – cso-
portok fellépése: az ímelyi alapiskola
és óvoda, Nemesszalók – HU, Beled
– HU, Héreg – HU, Csemadok –
Ímely, Comuna capleni – Románia,
Dolga Vas – Szlovénia, Pstruží – CZ,
Nyugdíjasklub – Ímely, Naszvad, Idő-
sebbek akcióban – vetélkedő az idő-
sebbeknek
17.00 – Bajnoki labdarúgó mérkőzés
– focipálya
20.00 – Mulatság
Vasárnap:
08.00 – Ünnepi szentmise a római ka-
tolikus templomban magyar nyelven

09.30 – Ünnepi szentmise a római ka-
tolikus templomban szlovák nyelven
11.00 – Ünnepi istentisztelet a refor-
mátus templomban
13.00 – Az új partner-szerződések
ünnepi megkötése
14.00 – Közös kívánságok a jövőbe

MEgyERCS
2013. június 22.

8.00 Halászverseny, Molaj Fotostú-
dió kiállítása
13.30 Futballmérkőzés: Megyercs –
Csallóközaranyos
15.30 Öregfiúk: Megyercs – Csicsó
17.45 Koszorúzás
18.00 Kultúrműsor, tombola, utcabál
21.00 A COOL CLUB TÁRSULAT fel-
lépése

pERBETE
2013. június 21.-22.

Péntek:
18.00 Tóth Zsuzsanna Napsugár ba-
bakiállítás, Vitrázsüveg és tűzzo-
mánc kiállítás - Magán Szakközép-
iskola Gúta, Ógyallai Művészeti
Alapiskola növendékeinek kiállítása,
helyi kézimunkakör kiállítása, Sakk
klub - Kultúrház. 
Szombat: 
8.00 Sportdélelőtt (röplabda, foci, élő
csocsó), 
10.00 Gulyásfőzőverseny
13.00 Ökumenikus istentisztelet a re-
formátus templomban, 
14.00 Koszorúzás az I. és a II. világ-
háborúban elesettek emlékművénél
15.00 Ünnepélyes megnyitó – sza-
badtéri színpad
15.15 Szépség és a szörnyeteg – ze-
nés mesejáték – kultúrház
16.00 Kultúrműsor: helyi óvodások,
alapiskolások, Napraforgó Gyermek
Néptáncegyütes, Árvalányhaj Nép-
dalkör, Margaret Mazsorett- és Tánc-
klub
18.30 Az ógyallai Művészeti Alapis-
kola énekműsora

20.00 Utcabál a Bonita zenekarral
21.00 Péter Szabó Szilvia (egykori
Nox) koncertje. 

További rendezvények: néprajzi ki-
állítás a katolikus iskola épületében,
Szürke Farkas Ijászcsoport bemuta-
tója, Édes aprósütemények verse-
nye, Térzene – Kameráta zenekar,
borkóstoló.

SZENTpÉTER
2013. június 22.

Sportpálya:
11.00 Hernádi vendégek fogadása
és a kitelepítettek emlékművének ko-
szorúzása 
14.30 Megnyitó
14.40 Az Őszirózsa énekegyüttes  
15.00 A Konvalinka énekegyüttes 
15.20 A hernádi alapiskola fellépése
„Tréfás mesék - egyveleg”
15.40 A hernádi Búzavirág ének-
együttes fellépése: „Népdalcsokor“
16.00 A szlovák alapiskola és óvoda
műsora
16.20 TNT SZTK színjátszó kör Her-
nádról „Pályaudvaron”
16.30 A Kossányi József Alapiskola
és óvoda műsora
16.50 TNT SZTK színjátszó kör Her-
nádról: „Julcsa Marcsa”
17.00 Szabad szórakozás  
Sportrendezvények:
15.00 Futballmérkőzések: diákcsa-
pat és öregfiúk csapata
17.00 - Szent Orbán Borosgazdák
Társulásának Olaszrizling-borkósto-
lója

Mészáros Tamás és Varga Evelin

Péter Szabó Szilvia



19HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vágtass velem! 13.55 Ridikül 14.45
Balatoni nyár – összefoglaló 16.00 Boston Legal 16.45 A szenvedélyek
lángjai 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok  18.35
Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY
21.35 Életművész 22.30 Az ESTE 23.05 Nemzeti nagyvizit 23.35 Hír-
adó 23.50 Nigéria–Uruguay labdarúgó Konföderációs Kupa

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.30 Garfield és barátai 11.55 Heathcliff
12.20 Sandokan 12.45 Kaja-kalandok 13.10 Animália 13.35 Lizzie
McGuire 13.55 Az idő kalandorai 14.25 Amika 14.50 Rocky és Bakacsin
kalandjai 15.15 Animália 15.40 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.30
Garfield és barátai 16.55 Nils Holgersson 17.20 Raju, a riksa 17.30 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 17.55 Blinky Bill kalandjai  18.20 Frakk,
a macskák réme 18.30 Miss BG 18.45 Esti mese 20.30 Spanyolor-
szág– Tahitilabdarúgó Konföderációs Kupa-mérkőzés 23.00 Gusztáv
23.05 Barbarossa 2/1.

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Elfeledett magyar irodalom  8.05 Térkép 8.35 Mesélő
cégtáblák 9.05 Üzenem az otthoni hegyeknek... 9.45 Angyali érintés
10.30 Kisváros 11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó 12.15 Szeren-
csét, sok tejet! - Juhmérés Magyardécsében 12.45 Újra nyár, újra Ba-
laton! - Siófok, a magyar tenger fővárosa 13.40 Édes élet olasz módra
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó,
sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés  20.05 Sipsirica 21.00 Hírek
21.15 Vámmentes házasság 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Tangram

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 Peacemaker 

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 –
Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat 16.20 Kettős játszma, 33. 17.25 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.20 Revolution 22.55 A rejtély 

STORY TV

14.30 Columbo: Egy falatka sajt 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gor-
don Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Poirot-novellák 21.00 A Karib-ten-
ger foglyai.  23.00 Jim szerint a világ  23.25 Dallas

14.05 Simlisek akcióban 15.45 Taxi 3. 17.20 Másodpercekre a halál-
tól. Am. akciófilm 19.00 Árvíz. Ang.–kanad. katasztrófafilm 21.00 Az
57-es utas 22.40 Öldöklő vágyak. Am. thriller

VIASAT

5.50 Zsírégetők  6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.50 Cand-
leford-i kisaszszonyok 11.05 A dadus 12.05 Mike és Molly 13.05 Erica
világa 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak16.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  18.30 Erica világa 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 Észbontók 22.30 Spartacus – Vér és homok
23.35 A főnök

STV :1
6.35 Heléné szemei 7.25 Híradó 8.30 Ügyintézés a hivatalokban 9.00
Párbaj  9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem
12.00 Híradó 12.15 Nők klubja 14.10 Irány a kert! 14.45 Anna két arca
15.40 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.50 Pár-
baj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthír-
adó 20.10 Toszkán szenvedély 21.45 Riporterek 22.15 Kalózok – Az
elveszett kincs 23.25 A körzet

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.00 Éjszaka az archívumban
10.05 Menekültek Dok.film 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.35
A fényképészet története 12.05 Élő körkép 12.45 Kedvelt melódiák
13.20 Rendőrségi magazin 13.50 A remény kataklizmája 14.20 Legio-
náriusok 15.10 A romák szociális helyzete Szlovákiában 15.45 Nyugdí-
jasok klubja 16.10 Romamagazin 16.40 Miro jilo – Szívem Dok.film 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 magyar nyelven 20.00
A négy évszak 20.50 Természetfilm 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok  9.00 Ikon 12.35 A mentalista 13.35
Döglött akták  14.35 Monk 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20
Forr a bor 21.40 Forró vér 23.10 Éjszakai híradó 23.35 NCIS 

JOJ

6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 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 Panelházi történe-
tek 21.40 127 óra. Am. film  23.50 A Geiss család

M1

6.55 Balatoni nyár 9.00 A magyar úszás napja. Balatonfüredi nyílt
vízi Európa Kupa, 10 km 12.01 Hírek 12.05 Történetek a nagyvilág-
ból 12.35 Életművész 13.30 Kerékpártúra 14.00 Angi jelenti 14.30
Újrafestett valóság. Capena, 2012 15.00 Weöres 100 – A teljesség
fele 16.00 Zöld tea 16.25 A világörökség kincsei, 60/9. 16.45 Két
csirkefogó… meg egy fél, 8/7. 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-je-
lentés 20.15 Olaszország–Brazília labdarúgó Konföderációs Kupa
23.05 A vér kötelez Am. thriller

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.25 Animália 12.50 H2O: Egy vízcsepp elég
13.40 Táncakadémia  14.10 Csataterek14.15 A mestertolvaj 15.15
Animália 15.40 Tatonka történetei 16.10 Garfi eld és barátai  16.35
Bigyó felügyelő 17.00 Nils Holgersson 17.25 Caillou 17.30 Aprónép
17.40 Állatkerti óvoda 18.05 A Mézga család különös kalandjai  18.30
Raju, a riksa 18.40 Miss BG I–18.55 Esti mese 20.30 Híradó, sporthí-
rek 21.05 Top Gear  22.00 I’m Not There – Bob Dylan életei 

DUNA

7.50 Élő egyház 8.15 Isten kezében 8.45 Századfordító magyarok 9.40
Sírjaik hol domborulnak 10.05 Akadálytalanul 10.35 Székely kapu
11.05 Déltenger kincse, 3. 12.00 Híradó 12.20 Ízőrzők 13.00 Hinden-
burg Am. film 15.00  Tíztánc Ranglista Bajnokság, Hajdúböszörmény
16.00 Önök kérték 16.55 A dunai hajós Tévéfilm, 2/1. 18.00 Híradó,
sport 18.30 A világörökség kincsei 18.45 Alfa Rómeó és Júlia. Magyar
film (ff .) 20.25 Futótűz 21.15 A balek bosszúja 22.50 Kultikon + 23.20
Dunasport 23.35 Koncertek az A38 Hajón. The Grenma.

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 Monster High 12.00 Baba-
világ 12.30 Én is menyasszony vagyok 13.00 Abraka Babra13.30 Dok-
torok, 12. 14.30 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai 15.30 Monk
16.30 Luxusdoki 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív extra
19.35 A Szépségkirálynő  21.35 Kapj el, ha tudsz! Am. krimivígjáték

7.00 Kölyökklub 10.25 Az ötödik hős  12.10 Gasztrotúra 12.35 4ütem.
Magazin 13.10 Dilinyósok 14.05 Agymenők  14.30 A zöld íjász I., 22.
15.35 A hős legendája 16.35 Suzanne naplója Am. film 18.30 RTL
híradó  18.55 Fókusz Plusz 19.30 Keresztes hadjárat farmerben.
Ném.– holl. kalandfilm 21.20 Halálos fegyver Am. akcióvígjáték 23.30
DJ testőrbőrben Am. filmvígjáték

STORY TV

10.30 Dallas 12.30 Túrakommandó 13.00 A muskétás 15.00 Álom-
hajó – Bora Bora. Ném. kalandfilm 17.00 Rózsák harca 18.00 Álom és
szerelem. Ném. filmdráma 20.00 Miss Marple: Holttest a könyvtár-
szobában. 22.00 Időzavarban. 

12.40 Fantomas a Scotland Yard ellen 14.30 A Gyűrűk Ura – A király
visszatér. Am. kalandfilm 18.00 Piedone, a zsaru. Ol. akcióvígjáték
20.00 Az ötödik elem 22.25 Rendőrakadémia 3. 

VIASAT

6.30 Chicago Hope Kórház  8.25 Véznák kontra dagik 10.35 Ameri-
kai mesterszakács  12.20 Kertvárosba száműzve  12.55 Vérmes né-
gyes 14.55 Doktor House 16.50 Szívek szállodája 18.50 Jöttem,
láttam, beköltöztem 20.55 Szerelem Hitler árnyékában.  23.20 Ked-
vencek temetője 2. 

STV :1
7.55 Fidlibum meséi 8.50 Táncakadémia 9.45 Szlovákia, szeretlek!
11.10 Autószalon 12.00 Kolumbusz 13.40 Toszkán szenvedély 15.20
Az arc nélküli ember.  17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda.  21.15 Folyó
szeli ketté 23.15 Sporthíradó 23.25 Buhersereg. 

STV :2

8.30 Hétvége 8.55 Bolygónk. Dok.sor. 9.45 Rendelő 10.15 Hallássérültek
tévéklubja 10.40 Ha elfogy a levegő 11.15 Az apám. Tévéjáték 12.05 Ti-
zenkettő után öt perccel. Vita 13.05 Szlovákok a nagyvilágban – Bul-
gária 13.30 Mozdulj! Turisztika 14.00 Valaki van az ajtó mögött 15.00
Kapura 15.40 Farmergazdaságok 16.05 Tesztmagazin 16.20 Idősebbek
klubja 16.50 Előjáték moll-ban Tévéfilm 18.00 Úton II. Új-Skócia 18.30
Esti mese 18.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 20.00
60 éves a Szlovák Tudományos Akadémia. Díjátadó 20.30 Jozef Masa-
rik 20.45 Brazília–Olaszország Konföderációs Kupa labdarúgómérkő-
zés 23.00 Filmmagazin 23.25 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA

6.40 Tom és Jerry 6.50 Madagaszkár pingvinei 7.40 Alf III., 25/19.
8.10 Leharcolt oroszlánok 10.10 Jószomszédi iszony 11.45 Válótársak.
13.35 Szerelem kölcsönbe 15.45 Doktor Szöszi 3 17.30 Zita, a nya-
kamon 18.15 Beugró 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Honnan tudod?  23.00 Mit ér egy élet 

JOJ

5.10 Híradó 5.40 Rajzfilmsorozatok  11.55 V, mint Viktória, avagy
nyomoz a bébicsősz 13.55 Kutyám Jerry Lee 3. 16.00 Tejben für-
dünk Am. filmvígjáték  18.00 Szórakoztató műsor 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.30 Villámtolvaj –
Percy Jackson és az olimposziak Kanad.–am. vígjáték 23.15 Hulk. Am.
akciófilm

CSütörtöK, június 20 Szombat, június 22
M1

6.55 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Cigány pasz-
toráció, 1–2. 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református
magazin 10.55 Református ifjúsági műsor 12.01 Híradó dél-
ben 12.05 Világ Kép 12.35 FIFA World Cup 2014 13.05 Te-
leSport – Sport7 13.40 Épül a park 14.10 Komisz kamaszok…
15.45 Erik, a viking 17.15 A Hópárduc tapra áll 18.20 A Lé-
nyeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15
Nigéria–Spanyolország labdarúgó Konföderációs Kupa, élő
23.05 A 13-as. Am. film

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.45 Táncakadémia 13.10 Csajok a
zŰrből 13.35 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.35 H2O: Egy
vízcsepp elég 16.25 Tüskevár 17.00 Garfield és barátai 17.25
Nils Holgersson 17.50 Kérem a következőt! 18.05 Raju, a
riksa 18.15 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.40 Miss GB
18.55 Esti mese 20.30 Híradó, sport 21.05 Mad Men – Rek-
lámőrültek 21.55 Meghallgatás Csehszl. filmszatíra 23.15
Miloš Forman – Amibe nem halsz bele...

DUNA

7.05 Lyukasóra 7.35 Törzsasztal 8.40 Világ-Nézet 9.30 Élő
világegyház 10.00 Hagyaték 10.30 Határtalanul magyar
11.00 Római katolikus szentmise 12.00 Híradó 12.20 Buda-
pesti díszpolgári címek átadása 12.50 Ízőrzők 13.25 Vörös
tinta Magyar film 14.55 Hazajáró. Magas- Tátra 2. 15.25
Csellengők 15.55 Hogy volt?! Korda György születésnapjára
16.55 Csákó és kalap Magyar film (ff .) 18.00 Híradó, sport
18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 19.55 Különös há-
zasság 21.30 Psyché és Nárcisz

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster High, 6.
11.50 EgészségMánia 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint
TestŐr 13.20 Kalandjárat 13.50 Hawaii Five–0  14.50 Lán-
goló Chicago  15.50 Kapj el, ha tudsz!  18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Az 50 első randi 21.55 Ki nevel a végén? 23.50
Üvöltő szelek Am.–ang. filmdráma

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika Tv bemutatja: Mi, muzsikus lel-
kek 12.30 Dirty Dancing 13.25 Tuti gimi 14.25 Majom bajom
16.25 Castle 18.30 RTL híradó 18.55 Cobra 11.  20.00 Gar-
field 2. 21.40 Szükségállapot Am. akciófilm

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Utolsó nap – Bárdos András műsora
15.00 Álomhajó – Panama 17.00 Terence Hill 18.10 A mus-
kétás  20.10 Poirot: Halál a felhők között. Ang. krimi 22.10 Si-
ralomház. Am. thriller 0.15 Időzavarban. Am. krimi

15.20 A sötét lovag 18.10 Én a vízilovakkal vagyok 20.00 Na-
varone ágyúi 2. – Az új különítmény. Ang. háborús kaland-
film 22.25 X-akták: Hinni akarok. Am.–kanad. thriller

VIASAT

7.30 Vérmes négyes I., 13–17. 9.35 Doktor House VI., 115–
116. (ism.) 11.30 A nagy házalakítás13.30 Candleford-i kis-
asszonyok 15.45 Anna. Kanad. tévésor., 3. 18.05 Sherlock I.,
3. (ism.) 20.00 CSI: Miami helyszínelők IX., 202. 20.55 CSI:
New York-i helyszínelők VI. Am sor., 18. 21.55 Szórd a pénzt
és fuss! Am. filmvígjáték Monty Brewster kisstílű baselball-
játékos, aki rég kiöregedett az élsportból, mégis egy álom-
szerződésre vár... 23.55 Spartacus – Vér és homok I., 11.
(ism.)

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozatok 9.00 Holle anyó  10.05 Csimpánzok
Útifilm 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben
11.55 Öt perc múlva tizenkettő Vitaműsor 13.00 Ügyintézés
a hivatalokban 13.30 Agatha Christie: A Sittaford-rejtély
Ang. krimi 15.10 Négy gyilkosság elég, drágám! Cseh krimi-
vígjáték 17.00 Orkán 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sport 20.10 Megfagyott égbolt  2/1–2. 23.10
Sporthíradó 23.25 Agatha Christie: A Sittaford-rejtély

STV :2

8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin
9.50 Kassa – Európa kulturális fővárosa 10.00 Ünnepi szent
mise 12.10 A hátsó Poľana (ism.) 12.25 Elcserélt hercegnő
Mesejáték 14.00 Egyházi magazin 14.25 A szó 14.40 Folk-
lórműsor 15.45 Família. Családi magazin 16.15 Vigyázzatok!
Tévéjáték  17.55 Évekkel ezelőtt… 18.30 Esti mese 18.40
Gombák 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Vám-
ház, avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30 Fotográfusok
Huszár Tibor – A visszatérés 22.00 Színházi meghívó: Két úr
szolgája

MARKÍZA

6.40 Tom és Jerry 6.50 Madagaszkár pingvinei  7.40 Alf III.
8.10 A tó királynője  10.00 Zita a nyakamon 10.40 Doktor
Szöszi 3.  12.25 Visszatérés a kék lagúnába. 14.30 Titkos-
ügynök a férjem.  16.45 Ütközéspont – Berlin.  19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Pókember 3.  23.35
A halálraítélet 

JOJ

8.30 Szórakoztató műsor 9.20 A három muskétás Am.
anim. film 10.45 Hulk. 13.50 Villámtolvaj – Percy Jackson és
az olimposziak. Kanad.–am. vígjáték (ism.) 16.35 ÖsszeEs-
küvők. Valóságshow 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Volt. Am.
anim. film 22.40 Banki meló. Am.– ang. krimithriller

vaSárnaP, június 23
M1

7.30 Noé barátai 8.00 Híradó 8.15 Capri – az álmok szigete,  9.10 Ba-
latoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.25 A Baheini Nemzeti Színház 13.55 Ridikül 14.45 Ba-
latoni nyár – összefoglaló 16.10 Boston Legal  16.55 A szenvedélyek
lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő  19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Zimmer Feri 21.50 MR2
Szimfonik + a MŰPÁBÓL 23.05 I'm Not There – Bob Dylan életei 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.20 Garfield és barátai 11.45 Heathcliff
12.10 Sandokan 12.35 Kaja-kalandok 13.00 Animália 13.25 Lizzie
McGuire 13.45 Az idő kalandorai 14.15 Amika 14.40 Rocky és Bakacsin
kalandjai 15.05 Animália 15.30 Kaja-kalandok 15.55 Heathcliff 16.20
Garfield és barátai 16.45 Nils Holgersson  17.10 Raju, a riksa 17.20 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 17.45 Caillou I–II 17.50 Aprónép 17.55
Blinky Bill kalandjai 18.20 Frakk a macskák réme 18.30 Miss BG I–II.
18.45 Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.05 Sophie szeme 21.40
Sophie Paquin fent és lent 22.25 Barbarossa  2/2.

DUNA

7.35 Akadálytalanul 8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.40 Hazajáró 9.10 Sze-
relmes földrajz 9.40 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.05 Sipsirica
12.00 Híradó 12.15 Madárpark. A koronás galamb 12.45 Európa
egészsége – Elhízott Európa = XXL. Dok.film 13.40 Édes élet olasz
módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Hír-
adó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.05 Angyali érintés 20.00 Vér-
vörös nyár 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.15 Cambridge-i kémek
23.15 Koncertek az A38 Hajón. Cabaret

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 A kabalapasi
Am. vígjáték 23.45 Jog/Ászok, 12.

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 – Ma-
utner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat, 8. 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 A zöld íjász 22.10 Gyilkos hajsza  23.10 Gyilkos elmék

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Vihar egy pohár borban.
Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Co-
lumbo: Szemfényvesztő. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák: Mi nyílik a
kertedben? 21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ 

12.20 Columbo 13.45 Spartacus. 2/1–2. 17.25 Az 57-es utas 19.00 A
Gyűrűk Ura – A király visszatér. Am. kalandfilm 22.35 Kill Bill

VIASAT

7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 Sherlock 11.00 A dadus
11.30 Mike és Molly  12.50 Erica világa 13.50 Monk 14.45 Monk  15.40
Harmadik műszak16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.30
Erica világa 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 A Keresztapus  23.35 Halálos terápia 

STV :1
7.00 Heléné szemei 7.45 Hírek, sporthírek 8.30 Riporterek 9.00 Pár-
baj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Gasztronómiai kalauz 14.45 Anna
két arca  15.40 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim
17.45 Párbaj 18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 Szlovákia, szeretlek! 21.30 Zsaruk a központ-
ból.  22.30 A komédia királya

STV :2

8.00 Élő körkép 8.30 Bányászmesék Bábjáték 9.00 A négy évszak
Ang. dok.film 9.55 Természetfilm 10.20 Romamagazin 10.50 Fókusz
11.25 Az állatok világa 11.55 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.00 A
makula degeneráció új gyógymódjai 13.30 Lámpa alatt 16.05 Szem-
től szemben 16.30 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
17.45 Smrečany 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Bolygónk. Dok.film 20.55 Família. Családi
magazin 21.25 Egy nap. Vasemberek. Dokujáték 21.50 Sporthíradó
22.00 Kutyaszorítóban Am. thriller

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor 9.30 Forró vér10.40 Látomás. Kanad.
thriller 12.35 A mentalista  13.35 Döglött akták 14.35 Monk 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50
Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor  21.40 Tűz a mélyben 

JOJ

7.35 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00
Híradó 13.05 127 óra. Am. kalandfilm 15.00 A Geiss család 16.00 Szó-
játék 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
Mániákus vásárlók a celebek között 23.10 Kutyám Jerry Lee 3. 

PénteK, június 21

Áramszünet veszi kezdetét a Földön,
semmi nem működik, kitör az anar-
chia. A hatalmat a Milícia veszi át.
Vannak azonban, akik meg akarják
dönteni Monroe tábornok hatalmát.

revolution • 21.20 • rtL KLUB Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio)
dolgozott orvosként, ügyvédként és piló-
taként. Mindezt a huszonegyedik szüle-
tésnapja előtt. Hanratty (Tom Hanks) FBI
ügynök azonban eltökélte, hogy elkapja.

Kapj el, ha tudsz! • 21.35 • tV 2

Fikász Ferenc  vállalkozó kibérel egy
balatoni üdülőt, terve szerint őszre ki-
fizeti az adósságot. Természetesnek
veszi, hogy ennek a célnak az el-
éréséhez minden eszköz bevethető.

zimmer Feri • 20.15 • M1

Komárom

Május 25-én Budapesten rendezték
meg a 2013-as év Miss Dundi és Dö-

gös szépségversenyét a budavári For-
tuna Mátyás Étterem rendezvénytermé-
ben. A zsűriben olyan szakértő szemek fi-
gyelték a lányok minden lépését, mint
Szkiba Zsuzsanna zsűrielnök, a Cupcake
& Pearld Plus Size divatblog írónője, Pá-
kai Petra énekesnő, Molnár Anikó mé-
diaszemélyiség.

Az eseményen Komárom is képviselve
volt, méghozzá a 41 éves Chrtianska Gyön-
gyi személyében. Az egy-gyermekes anyuka
az erős mezőnyben a harmadik helyet sze-
rezte meg a 30 éven felüliek kategóriájá-
ban.Természetesen lapunk is megkereste a
hölgyet. Mindjárt az elején megkérdeztük,
vajon honnan az ötlet, és az ambíció? Gyön-
gyi így válaszolt: „A felhívást interneten ol-
vastam, gondoltam benevezek, mit veszít-
hetek? Vidám, mosolygós, pozitív beállított-
ságú vagyok. Imádok vásárolni és a kony-
hában finomságokat varázsolni. Szeretem a
kihívásokat, és ezt is annak tekintettem. A kí-
váncsiság is vezérelt, hogy mit tudnak belő-
lem kihozni. Én azt vallom, hogy ne féljünk
megmutatni magunkat, legyünk bátrak. Egy
jó smink, egy szép ruha sokat nyom a latban.

Fontos, hogy legyen önbizalmunk. Megem-
líteném, hogy hobbi szinten a székesfehér-
vári Mondecaste modelljeként is szerepe-
lek“. Arra a kérdésre, hogy milyen tervei van-
nak a nyárral és jövővel kapcsolatban, Gyön-
gyi azt mondta: „A nyár a fellépések idő-
szaka lesz. Sok olyan rendezvényre vagyok
hivatalos, ahol főleg a teltkarcsúak mutat-
hatják meg magukat. Hát a jövő? Szeretnék
több ilyen minőségű szépségversenyen részt
venni, netán még Szlovákiában is“ – tette
hozzá a Miss Dundi és Dögös szépségver-
seny bronzérmese. pint

Komáromi hölgy harmadik helye 
a Miss Dundi és Dögös 
szépségversenyen

„Arany sugarakkal ragyogjon rátok a Nap, 
Bánat felhői pihenni hagyjanak.
Legyen kedves előttetek az élet, 
Sok boldog szülinapot kívánunk Néktek!“

Szeretettel köszönti 
családja a 80 éves  

Nagy Máriát
Lakszakállason 

és a 7  éves 

Kürti Laurát 
Gútán.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind a Tiéd legyen.”
Június 12-én ünnepelte 2. születésnapját 

Dolník Barbara 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
anya, apa, testvére 

Krisztián, 
nagymamád 

és a keresztapukád. 

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Június 22-én ünnepli 25. születésnapját 

Janetka Márti Hetényen.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget,
boldogságot kíván:
édesapád, mamád és 
a kislányod Edina, aki 
sok puszit küld. A jókívánsághoz 
csatlakozik Icu nénéd.

„ Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni.
Boldog születésnapot.”
Június 17-én ünnepli 4. születésnapját 
Káša Dorina Lakszakállason.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál, jó egészséget és boldog
gyermekkort kíván: anya, Márti, a

nagyszülők Lakról és Dunaszer-
dahelyről, körike, körösztapa

családjával, dédimama és dédi-
papa Ócsáról és az egész rokonság.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, 
Hogy hozzánk küldött Téged.“

Június 19-én ünnepli 
5. születésnapját 

Kianek Edina 
Marcelházán. 

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál: anya, apa és mindazok, 

akik szeretnek téged.



hivatalos forgalmazója és szervize



Karate

SPORT
ASzlovák Shito Ryu Karate

Szövetség öt ország 62 klubja
476 versenyzőjének részvételével
rendezte meg az Ifjúsági Szlovák
Nagydíjat, amelyen régiónkat a
Gútai Taiyó Karate Klub képvi-
selte 13 versenyzővel. 

Mindazok ellenére, hogy az érem -
esélyes Bogár Dominika és Nagy
Viktor egészségügyi, míg Forró
Ákos, Vermes Ákos és Szulcsányi
Roland egyéb okok miatt nem vettek
részt a versenyen, a gútaiak ismét
szépen teljesítettek. Bagita Dániel
és Jóba Attila kumiteban aranyérmet
szereztek, Veres Zsolt, Forró Réka
Dorina és Szulcsányi Viktor pedig a
dobogó harmadik fokára állhattak fel
egy-egy bronzéremért. A 62 klub
versenyében ezzel az előkelő 14. he-
lyet szerezték meg.  

A Szlovák Nagydíjat általában
idényzáró versenyként tartják szá-
mon, de a gútaiakra még két nagy-
szabású verseny vár. A Shito Ryu
Eb és az Osztrák Nagydíj. 

•  •  •

Karatézók erőpróbája 

Rendhagyó, de mindenképpen
jó sportkiállást igénylő verse-

nyen vettek részt a keszegfalvai
Seishin Karate Klub versenyzői. A
várpalotai erőpróbára kaptak
meghívást Markovics János mes-
ter növendékei, akik örömmel vet-
ték ezt az idényzárás utáni ver-
senyzési lehetőséget. A verse-
nyekre csodálatos környezetben,
a Várpalota szívében fekvő Thury-
várban került sor.

A gyors regisztráció után, az erő-
próba első részében, mintegy be-
melegítésként, a gyermekeknek 10
kilogrammos rudat kellett többször
kinyomniuk, míg a felnőttek fekve-
nyomással és deszkatöréssel pró-
bálkoztak. Itt Hupián Krisztina 50 ki-
logrammot teljesített (testsúlya 63
kg), Markovics János pedig teljesí-
tette a 100 kilogrammot (testsúlya 90
kg). Deszkatörésben is jól teljesítet-
tek, hiszen Krisztina keze alatt 9
deszka vált pozdorjává, míg János
13 darabot tört el úgy, hogy mind-
ketten ép kézzel megúszták. 

Ez után a bemelegítés után kez-
dődtek az igazi versenyek három ka-
tegóriában.  A gyermekeknek 6 kilo-
méteres távon kellett futva teljesíte-
niük nyolc versenyszámot, ugrálókö-
téltől a dombfutásig, íjászattól a 
rönk átugrásig. A versenyszámok tel-
jesítéséhez minden versenyzőnek
30 másodperc állt rendelkezésére. 

Az ifjúságiak korcsoportjában már

13 számot kellett teljesíteni 12 kilo-
méteres távon. Itt történt egy apró
baki, mivel az ekecsi  Varga Máté
és nemesócsai Cserepes Zoltán ser-
dülőket tévedésből az ifjúságiakhoz
sorolták be. Mindezek ellenére ők
szerezték meg az első két helyet.

A Seishin Karate Klub érmesei:
6 kilométeres távon:
Bakos Orsolya Virág (Keszegfalva)

– 1. hely gyermekek és 1. hely lányok 
Kovács Kata Zsófia (Ekecs) – 1.

hely serdülő és 1. hely ifi lányok 
Markovics Ádám (Keszegfalva) –

2. hely gyermek és 2. hely fiúk  
12 kilométeres távon:
Varga Máté (Ekecs) – 1. hely ser-

dülő fiú 
Hupián Krisztina (Keszegfalva) –

1. hely felnőtt nő
Cserepes Zoltán (Nemesócsa) –

2. hely serdülő fiú 
Markovics János (Keszegfalva) –

3. hely senior és 1. hely férfi  

Gútaiak az Ifjúsági Szlovák Nagydíjon 

A Gútai Taiyó Karate Klub versenyzői a nagydíj után

A várpalotai Thury-vár

Alistálon negyedik alka-
lommal rendezték

meg Danube Bikemaraton
kerékpárversenyt, ame-
lyen a komáromi bringá-
sok is szép számban meg-
jelentek. És nemcsak
megjelentek, de eredmé-
nyeikkel jelezték is, hogy
Jókai városában a ver-
senyszerű kerékpározás
több mint százéves ha-
gyományokkal rendelke-
zik, így mindenképpen ma
is számolni kell verseny-
zőivel.

A hagyományos 45 kilo-
méteres rövid távú és 85 ki-
lométeres hosszú távú pá-
lyák mellett, idén első alka-
lommal jelöltek ki egy MTB-s,
50 kilométeres távot is, ame-
lyet végül a komáromi ver-
senyzők vettek teljes uralmuk
alá. Annyira, hogy az újon-
nan kijelölt pályán azonnal
hármas komáromi győzelem
született. Az első helyen
Kurdi István, a másodikon
Kovács Kamill a Piko-bike
Egyesület versenyzői, míg a
harmadikon a Szabadság

Kerékpározás

Vándorai Egyesületet képvi-
selő Csiba Zoltán értek
célba. Ugyancsak hármas
komáromi győzelem szüle-
tett a hölgyek hosszú távú
versenyében, ott a csapat
nélküli Szabó Annamária
végzett az első helyen, őt

Nagy Tímea és Bujna Ág-
nes, a Szabadság Vándorai
Egyesület versenyzői követ-
ték a célban. Persze a rövid
távon lebonyolított versenyen
is ott voltak a komáromiak az
élvonalban, hiszen a lányok
korcsoportjában Haris Dária

vitte el a győzelmi pálmát, aki
a nők korcsoportjában is si-
keresen szerepelt, ott bron-
zérmet szerzett, az ugyan-
csak komáromi Judita
Banská mögött. A fiúk kor-
csoportjában Haris Dárius
harmadikként ért célba. 

Csúcsjáraton 
a komáromi
bringások 



zetek dolgában is a hazaiak kere-
kedtek ugyan némileg felül, de játé-
kukban igazából nem volt benne a
győzelem. Igazságos döntetlen lett a
vége.

További eredmények: Želiezovce
– ViOn „B“ 2:1, H. Vrbica – DAC „B“
1:2, N. Život – Dvory n/Ž. 3:1, štú-
rovo – Váhovce 3:0, Močenok – ČFK
0:2, V. Lovce – šurany 0:4.

V. LIgA – KELETI CSOpORT 
Cseke – Naszvad 1:4 (0:1), Pász-

tor és Varga A. 2-2
Az első félidőben a hazaiak még

úgy-ahogy tartották az iramot a jól
játszó naszvadiakkal, de a máso-
dikban már nem tudtak ellenállni a
vendégek remek játékának. Ebben a
játékrészben már akkora volt a ven-
dég fölény, hogy a hazai csapat já-
tékosai már csak a hármas sípszó-
nak tudtak örülni.  Az eredmény rá-
juk nézve ugyanis hízelgő. 

Marcelháza – Bánov 5:1 (2:1),
Vörös és Pivoda 2-2, Kürthy

Akár már az első félidő végén
ilyen eredmény világíthatott volna az
eredményjelzőn, de ehhez a hazai
csatároknak pontosabban kellett
volna célozniuk. Igaz, a vendégek
kapujában szinte varázsolt a hálóőr,
aki remek védései mellett, még bün-
tetőt is hárított. A második félidőben
a hazaiak rátettek egy lapáttal, már
ami a góllövést illeti, hiszen magával
a játékukkal addig sem volt semmi-
lyen probléma. Az csak természetes,
hogy ismét vastaps kísérte öltözőbe
a győztes csapatot. 

Garamkálna – Ógyalla 3:0 (0:0)
A sörgyáriak rendesen „bevásá-

roltak” Garamkálnán, bár, a találkozó
65. percéig még 0:0 volt az állás. A
vendégek táborának hangulatáról
sokat elárul, hogy a csapatot egye-

dül a csapatvezető kísérte el a mér-
kőzésre… 

Csallóközaranyos – Szentpéter
2:5 (1:2), Olajos, Csonka N. –
Cséplő és Lakatos Gy. 2-2, Urbá-
nek

A kiesési rangadón a hazaiak sze-
reztek vezetést és úgy tűnt, ezt az
eredményt akarták „jegelni”. Az első
félidő végén azonban a vendégek
két gyors góllal fordítottak, így a má-
sodik elején ismét az aranyosiaknak
lett sürgősebb. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott, újra a vendégek lőttek
gólt, és ettől teljesen megtorpantak
az aranyosiak. Annyira, hogy a
szentpéteriek teljesen egyértelművé
tették ilyen arányú győzelmük jo-
gosságát ezen a „hatpontos” talál-
kozón. Főleg a második félidőben
igyekeztek jobban a hazaiaknál, job-
ban áhították a győzelmet, amit vé-
gül teljes joggal meg is szereztek.
Ezzel, nagy valószínűséggel kie-
sésre ítélték ellenfelüket.   

További eredmények: Tlmače –
Bešeňov 2:3, Kozárovce – D. Ohaj
3:1, Tvrdošovce – Komjatice 1:3.
Podhájska – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAjNOKSÁg 
A 28. fordulóból: 
Hetény – Lakszakállas 3:0 – já-

ték nélkül, a vendégek nem utaztak
ki a találkozóra

A 30. fordulóban:
Hetény – Keszegfalva 4:2 (0:2),

Csintalan I. 2, Kovács, Lévai – Cúth-
Lami, Budai

Az első félórában óriási iramot dik-
táltak a csapatok, a vendégek gyors
ellentámadásokat vezetve veszé-
lyeztették a hazai kaput. Félidőben
ők is álltak jobban, bár a hazaiaknak
volt némi kifogásuk a játékvezetés,
pontosabban a két vendég gól jo-

gossága ellen. A második félidőben
azonban saját erőből oldották meg a
rébuszt úgy, hogy a vendégek erőn-
létileg sem bírták a hazaiak által dik-
tált iramot.   

Lakszakállas – FK Activ 2:4
(2:2), Kovács, Inczédi T. – Kršte-
ňanský Zd. 2, Latta, Lipták

Bár a mérkőzésnek különösebb
tétje nem volt, a csapatok megle-
pően jó játékkal rukkoltak elő. Mind-
két oldalon voltak jó helyzetek, azok
jobb kihasználása döntött a komá-
romi vendégek javára. 

Tany – Bátorkeszi 1:2 (1:0), Ha-
lász Zs. – Barton, Tóth

Barátságos hangulatú és színvo-
nalú mérkőzésen a hazaiak szerez-
tek vezetést, de a második félidőben
bizony nagyon elfáradtak, amit a ru-
tinos vendégek ki is használtak.
Ezen a mérkőzésen mindkét csapat
tudása legjobbját nyújtotta, aminek a
nézők voltak az igazi haszonélvezői.   

Gúta „B” – Ekel 1:1 (1:1), Kis –
Ódor

Az ekeliek bajnokhoz méltó játékot
produkáltak a hazai „fakó” ellen,
amely viszont remekül kontrázott. A
vendégek mesterien adták a labdát,
a labdatartási statisztika is mellet-
tük szólt, de a lelkes hazai csapat ki-
védekezte a számára elfogadható
eredményt. 

Búcs – Dulovce 4:1 (3:0), Kovács
2, Bruszi és Jávorka – Holub 

Nagyon hosszú idő után újra a
legerősebb felállításban léphettek
pályára a hazaiak, ami igencsak
meglátszott nemcsak a mérkőzés
színvonalán, de a végeredményen
is. Az első negyedóra után már 3:0
volt az eredmény, miközben azt sem
lehet mondani, hogy a vendégek
rosszul játszottak volna. Ezután
ugyan leállt a gólgyártás, de a szín-
vonal továbbra sem csökkent. És
bár mindez az utolsó fordulóban tör-
tént, jó hír, hogy Búcs hozta tavalyi
formáját, jelezve, hogy az új idény-
ben ismét éreztetni fogja jelenlétét a
bajnokságban.    

Perbete – Pat 8:0 (5:0), Sýkora 4,
Lakatos 2, Csicsó, Méhes

A vendégek tíz játékossal léptek
pályára, így egyértelmű, hogy más
dolguk, mint a szoros védekezés,
nem nagyon volt. Becsülettel azon-
ban végigjátszották a találkozót,
amelynek lefolyását az olvasó talán
el tudja képzelni.   

Izsa – Dunamocs 5:1 (1:0), Ma-
jer, Vörös, Pavlík, Rovács, Hegedűs
Cs. – Bábi

Az eredmény ugyan kissé csa-
lóka, de a foci már csak ilyen. A két
egyforma erőt képviselő csapat mér-
kőzésén a második félidőben muta-
tott jobb helyzetkihasználás billen-
tette a mérleget a hazaiak javára. A
nagyon jó színvonalú találkozón a
hazaiaknak szinte minden bejött a

RÉgIóBAjNOKSÁg
1. šúrovce 27 18 4 5 63:29 58
2. Skalica 27 17 6 4 61:21 57
3. Komárno 27 15 7 5 57:34 52
4. L. Rovne 28 14 6 8 49:31 48
5. Gabčíkovo 27 14 6 7 44:30 48
6. Palárikovo 27 12 8 7 37:27 44
7. V. Ludince 27 11 5 11 43:41 38
8. Topoľníky 27 10 5 12 30:54 35
9. Beluša 27 8 8 11 29:41 32

10. Domaniža 27 9 3 15 31:50 30
11. N. Ves n/V. 27 7 8 12 22:35 29
12. Bánovce n/B. 28 8 3 17 23:44 27
13. Galanta 27 8 3 16 31:58 27
14. J. Bohunice 27 7 5 15 33:53 26
15. Neded 28 6 3 19 39:44 21

IV. LIgA
1. V. Meder 29 19 5 5 84:24 62
2. šurany 29 18 5 6 55:26 59
3. Vrakúň 29 18 5 6 57:29 59
4. ViOn "B" 29 14 7 8 64:43 49
5. V. Lovce 29 13 5 11 41:38 44
6. ČFK Nitra 29 11 10 8 46:34 43
7. N. Život 29 13 4 12 42:40 43
8. štúrovo 29 12 5 12 44:42 41
9. Kolárovo 29 12 4 13 36:32 40

10. Dvory n/Ž. 29 11 6 12 50:54 39
11. Močenok 29 12 2 15 52:53 38
12. Želiezovce 29 11 4 14 36:53 37
13. DAC "B" 29 9 8 12 34:42 35
14. Váhovce 29 9 5 15 37:61 32
15. Imeľ 29 5 8 16 37:74 23
16. H. Vrbica 29 3 1 25 24:94 10

V. LIgA
1. Tvrdošovce 27 17 3 7 76:34 54
2. Kalná n/Hr. 27 15 6 6 50:15 51
3. Hurbanovo 28 15 5 8 55:36 50
4. Nesvady 27 12 5 10 65:43 41
5. Komjatice 27 12 5 10 54:57 41
6. Marcelová 27 12 4 11 51:46 40
7. Čaka 27 10 9 8 49:46 39
8. Kozárovce 27 10 8 9 60:42 38
9. D. Ohaj 27 9 10 8 41:48 37

10. Bánov 27 10 4 13 35:46 34
11. Sv. Peter 27 10 3 14 46:91 33
12. Bešeňov 27 10 2 15 41:67 32
13. Podhájska 27 7 9 11 61:62 30
14. Zlatná n/O. 27 9 1 17 57:70 28
15. Tlmače 27 7 2 18 37:75 23

TERüLETI BAjNOKSÁg
1. Ekel 30 24 5 1 112:17 77
2. Perbete 30 18 7 5 70:36 61
3. Gúta "B" 30 17 4 9 78:49 55
4. Dulovce 30 18 1 11 63:50 55
5. Hetény 30 14 3 13 79:45 45
6. FK Activ 30 14 3 13 88:65 45
7. Bátorkeszi 30 13 4 13 53:44 43
8. Keszegfalva 29 12 5 12 54:52 41
9. Izsa 30 11 8 11 45:51 41

10. šrobárová 30 12 4 14 51:67 40
11. Búcs 30 11 4 15 50:68 37
12. Dunamocs 30 10 6 14 67:78 36
13. Lakszakállas 29 10 2 17 50:72 32
14. Madar 30 10 2 18 37:77 32
15. Pat 30 8 4 18 45:110 28
16. Tany 30 5 2 23 43:104 17 
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ARégióbajnokságban rendesen betartalékoltak puskaporral a csa-
patok, így egy fordulóval az idény befejezése előtt már nem na-

gyon takarékoskodtak, és bizony lőtték becsülettel egymás kapuját. A
fordulóban együtt 38 gólt lőttek a csatárok, ami jóval meghaladja az
ötös mérkőzésenkénti átlagot. A komáromi lilák szurkolóinak nem
kis örömére, ebből nyolcat éppen az ő „tüzéreik” helyeztek el a nyá-
rasdi kapuban. A KFC ezzel a győzelmével biztosította végső harma-
dik helyét a bajnoki tabellán, ami bizony a nem régi események tük-
rében több mint szenzációs eredmény. Sőt. Egy fordulóval a bajnok-
ság vége előtt már ugyanannyi pontot tudhat magáénak, mint ameny-
nyit az őszi idényben szerzett, és mindezt még ezen a szombaton
„űberelheti” akár három ponttal is. Hogy mi ebből a tanulság? Talán
„csak” annyi, hogy tisztességes munkával, megnyirbált költségve-
téssel, saját nevelésű és régióbeli játékosokra építve is lehet szép
eredményeket elérni. A IV. ligában igazi fociünnep volt Nagymegyeren,
ahol mintegy 1700 néző volt kíváncsi a feljutási rangadóra, amely vé-
gül döntetlen eredménnyel zárult. Ennek ellenére, már szinte biztos a
nagymegyeriek bajnoki címe. A komáromi, járási rangadónak sem volt
győztese, az ímelyiek és gútaiak nem bírtak egymással. Az ötödik li-
gában minden szurkolói szempár a Csallóközaranyos – Szentpéter
rangadóra irányult. A vendégek ezen a mérkőzésen igazolták az utóbbi
hetek formajavulását, és magabiztosan küldték padlóra – talán a Te-
rületi Bajnokságba – vendéglátóikat. A Területi Bajnokságban végleg
lehullott a függöny, bár egy mérkőzés (Keszegfalva – Lakszakállas)
még hátravan. A bajnok kiléte már régen ismert, már csak egy kérdés
maradt megválaszolatlanul, ki kíséri (kísérik) a tanyiakat a II. osz-
tályba, és ki lesz a marcelházi fakó ellenfele az osztályozóban? Erre
az V. liga utolsó fordulója után kapunk (talán) választ, amikor is kide-
rül, mely csapat – csapatok térnek vissza a TLSZ irányítása alá. Is-
merve a honi zűrzavarokat így a bajnokságok befejezése előtt és
után… Majd kiderül.  

második 45 percben, míg a vendégek
csak helyzetekig jutottak el. 

Šrobárová – Madar 2:1 (1:1), Pa-
luška, Gažo V. – Takács

A jó színvonalú, korrekt, mindkét
oldalon helyzetekben bővelkedő
szomszéd-rangadón most a hazai
csapat mellé szegődött a szerencse.
A vendégek ugyanis játékban telje-
sen egyenrangú ellenfelek voltak, és
bizony, az egy bajnoki pontot megér-
demelték volna. 

„Mindent az ifjúságért, legjobb ed-
zőket az ifjúságnak, építsünk saját
nevelésű játékosokra”. Elcsépelt
szólamok, amelyeket évtizedek
óta ismételgetnek az egyes klu-
bok vezetői, de csak nagyon ke-
vesen tudatosítják, hogy az ifjú-
sági labdarúgás elhanyagolása a
honi labdarúgás fejlődését gá-
tolja. Sőt, egy kis szkepticizmus-
sal talán azt is lehetne mondani,
leépíti, teljesen padlóra küldi.

Szűkítsük le ezt a problémakört
szűkebb régiónkra. Az egyes baj-
nokságokban – régióbajnokságtól a
területi második osztályig – 34 klub
szerepel, ezekből mindössze 16-ban
rendelkeznek ifjúsági csapattal: KFC
(Régióbajnokság), Ekel FC (IV. liga),
Csallóközaranyos, Ímely, Szentpéter,
Nemesócsa, Ógyalla, Gúta, Marcel-
háza, Naszvad (V. liga), Hetény, Du-
lovce, Perbete, Madar, Őrsújfalu, FK
Activ (Területi Bajnokság).  

A felnőttek Területi Bajnokságában
kilenc egyesület nem foglalkozik az
utánpótlás nevelésével: Lakszakál-
las, šrobárová, Izsa, Pat, Búcs, Bá-
torkeszi, Keszegfalva, Dunamocs és
Tany. A területi II. osztály 12 egyesü-
letéből mindössze háromban szen-
telnek figyelmet az ifjúság nevelésé-
nek, és milyen érdekes, ez a három
csapat végzett a bajnoki dobogó első
három fokán. Nemesócsa, Marcel-
háza „B”, Őrsújfalu. Ugyanez el-
mondható a Területi Bajnokság első
osztályáról, hiszen a bajnok Ekel FC-t
Perbete, Dulovce, Gúta „B” és a ko-
máromi FK Activ követik a tábláza-
ton. Véletlen? Szó sincs róla. A cél-
tudatos munka és befektetés minden
esetben meghozza gyümölcsét, csak
éppen a klubok részéről nincs elég
akarat, vagy éppen anyagi keret. Van
azonban más tényező is, ami gondot
okoz néhány településen. Nem egy
klubvezetőtől hallani, hogy a srácok
nemes egyszerűséggel nem akarnak
focizni, nem vállalják a fizikai meg-
terhelést, ami bizony néha fájdalmas
is tud lenni, ha valakinek komolyabb
elképzelései vannak a jövőt illetően.
Itt viszont le kell szögezni azt a tényt
is, hogy legtöbb helyen nincsenek is
megteremtve a személyi (szakmai-
lag képzett edzők), sem egyéb felté-
telei az ifjúsággal való komolyabb
foglalkozásnak. Közben csodálko-
zunk, hogy sok településen kényte-
lenek olyan játékosok segítségét
igénybe venni, akik már évekkel ez-
előtt, koruknál fogva szögre akasz-
tották csukáikat. Értelemszerű, hogy
ez így sokáig működni nem fog, ha
nem áll be változás ebben a kérdés-
ben. Az egyes szövetségek ugyan
néha-néha előjönnek egy új ötlettel,
de azok is inkább a represszióra,
vagy éppen a már említett frázisokra,

mintsem egy hosszú távra kidolgo-
zott, folyamatában ellenőrizhető ter-
vezetre épülnek. 

A kerületi szövetség által vezényelt
bajnokságokban csak azok a csapa-
tok vehetnek részt, amelyek rendel-
keznek ifjúsági csapattal, ám ez is bi-
zonyos értelemben csak merő szem-
fényvesztés. Az ugyanis már senkit
nem érdekel, a klubok milyen szinten
foglalkoznak ezekkel a csapatokkal.
Vannak, és kész. A klubok eleget
tesznek a frázisok mentén felépített
előírásoknak és minden szépnek tű-
nik. A TLSZ vezetése is már próbál-
kozott különböző „megoldásokkal”,
de soha nem jutott semmire. Előbb a
felnőttek Területi Bajnokságába való
besorolást kötötte feltételhez, misze-
rint az abban résztvevő klubok köte-
lesek ifjúsági csapattal rendelkezni.
Ha ezt a feltételét nem szűntette
volna meg azonnal, a fentiek szerint,
ma kilenc csapat jogosulatlanul sze-
repelne ebben a bajnokságban. Ek-
kor, a szövetség elégségesnek ta-
lálta már azt is, hogy a besorolt klu-
bok rendelkezzenek legalább di-
ákcsapattal, ami hosszú távon jó
megoldásnak is látszik. Ámde. Több
kisközség ezt a kérdést sem tudja
megoldani, hiszen sok helyen még
alapiskolájuk sincs, ahol próbálkoz-
hatnának a gyermekfoci megszerve-
zésével. Egy bűvös körben mozgunk
tehát, amelyből nagyon nehéz lesz
kitörni. Elsősorban a kluboknak kell
keresniük a megoldás kulcsát, még-
pedig saját érdekükben, nem pedig
különböző trükkökkel eleget tenni
holmi értelmetlen előírásoknak azt a
látszatot keltve, hogy minden a leg-
nagyobb rendben van. 

Mert milyenek is a következmé-
nyek ott, ahol elhanyagolják ezt a
problémát? A helyi önkormányzatok
és egyéb támogatók által nyújtott tá-
mogatás nagy része úgy tűnik el a
felnőtt csapatok öltözőjében, hogy
közben ott alig-alig található hazai
nevelésű játékos, fiatal meg már las-
san egyáltalán. Egy szó mint száz,
már azt is elhitetjük magunkkal, hogy
tényleg amatőr szinten, saját játéko-
saink és szurkolóink szórakoztatá-
sára, pusztán fociszeretetből csinál-
juk azt, amit csinálunk.  Akkor meg
ne csodálkozzunk, hogy ott tartunk
szűkebb régiónk labdarúgásával,
ahol éppen „a part szakad”. 

Böröczky József 

(Szívesen vennénk klubvezetők,
edzők és más érintettek észrevéte-
leit, tapasztalatait és javaslatait eb-
ben a kérdésben, amelyek segítené-
nek a probléma megoldásához ve-
zető út kijelölésében. A névvel ellátott
hozzászólásokat szívesen leközöl-
jük.). 

Mi lesz veled, ifjúsági
labdarúgás?

RÉgIóBAjNOKSÁg 

Megismételt mérkőzésen (28.
forduló):

KFC – Palárikovo 3:2 (1:1), Mé-
száros 2, Szórád 

A jó színvonalú mérkőzésen telje-
sen megérdemelt győzelmet arattak
a lilák, mindezt annak ellenére, hogy
a vendégek kétszer is vezettek. A
mérkőzés nagyobb részében
ugyanis a hazaiak diktálták az ira-
mot, és rengeteg helyzetet hagytak
kihasználatlanul. A győztes találatot
a mérkőzés hosszabbításában ér-
ték el Szórád Csaba révén. 

A 30. fordulóban: 
KFC – Nyárasd 8:0 (4:0), Mészá-

ros 3, Kóša 2, Gonzáles, Szórád,
Nagy P. (öngól)

Folytatták az utóbbi mérkőzése-
ken mutatott remek játékukat a lilák,
és szinte lesöpörték a pályáról el-
lenfelüket. Az eredmény lehetett
volna akár kétszámjegyű is, hiszen
a hazaiak legalább annyi helyzetet
elpuskáztak, mint amennyi gólt lőt-
tek. Ebben különösen Kóša jeles-
kedett, aki viszont kétszer betalált,
és végig nagy kedvvel játszott csak-
úgy, mint a csapat többi tagja is.
Mészáros klasszikus mesterhár-
masa már nem is volt meglepő, hi-
szen simán vezeti a házi góllövő lis-
tát. Mint tényt azonban le kell szö-
gezni, hogy a vendégek 11 játékos-
sal érkeztek a találkozóra, tartalék
kapusukat is a mezőnyben voltak
kénytelenek játszatni. Mindezek el-
lenére becsülettel küzdöttek, és

sportszerűen viselték el a „nagy za-
kót”. 

További eredmények: šúrovce –
Beluša 9:1, Gabčíkovo – Neded 2:1,
J. Bohunice – Palárikovo 0:1, V. Lu-
dince – L. Rovne 2:3, N. Ves n/V. –
Galanta 4:1, Domaniža – Skalica
0:6. Bánovce n/B. – szabadnapos
volt. V. Ludince – Neded 3:2 (a 28.
fordulóból).

IV. LIgA 
Nagymegyer – Nyékvárkony 1:1

(1:1), Csápai
A rangadók rangadóján a vendé-

gek szereztek vezetést, de a haza-
iak egy remekbeszabott Csápai gól-
lal egyenlítettek. A játék oda-vissza
hullámzott, mindkét oldalon voltak
helyzetek, a hazai csapat a mérkő-
zés utolsó percében is kihagyott egy
óriásit. A rekordszámú közönség vé-
gig izgalmakban bővelkedő mérkő-
zést látott, amelyen a két csapat tel-
jesítménye messze meghaladta a
IV. liga színvonalát. „Remélem,
mindketten felsőbb osztályba lé-
pünk, hiszen ennek a két csapatnak
a Régióbajnokságban van a helye” –
mondta el lapunknak Tarcsi Imre, a
cseppet sem csalódott nagymegyeri
klubelnök. 

Ímely – Gúta 2:2 (1:2), Németh
K., Haris L. – Glofák (11 m), Tóth

A gútaiak kezdték jobban a remek
színvonalú járási rangadót, de a ha-
zaiak gyorsan kiegyenlítették a játé-
kot, így igencsak izgalmassá vált a
találkozó. Labdatartásban és hely-

Szentpéter leiskolázta az aranyosiakat 

Legjobb kezekben a bajnoki serleg
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Ahol felelősségteljesen törőd-
nek az utánpótlás nevelésé-

vel, ott jönnek az eredmények is.
Ezt nagyon jól tudják Hetényen,
ahonnan évtizedek alatt megany-
nyi remek labdarúgót indítottak el
a sikeres karrier felé. Legtöbbjük
hazai mezben igyekszik helytállni,
de sokan magasabb osztályok-
ban is jó hírnevet szereztek nem-
csak maguknak, de községüknek

és klubjuknak egyaránt.  Leg-
utóbb Szabó Marek nevétől volt
hangos az országos média, aki
nagyszerű teljesítményeivel hívta
fel magára a figyelmet az első li-
gás Nyitra mezében. Jelenleg a
KFC színeiben halad a Régióbaj-
nokság dobogója felé.

A június 1-jén megtartott falunap
többek közt a fociról is szólt Heté-

nyen, pontosabban, annak ünnepé-
ről. Mert az mindenütt ünnepnap
ahol bajnokot avatnak, és ha ifjúsá-
git, az kétszeresen, hiszen a fiúk
többsége életében először és re-
mélhetőleg nem utoljára éli meg azt
a felemelő érzést, amikor bajnoki ér-
met akasztanak a nyakába. Ez nagy-
ban meghatározhatja későbbi pálya-
futásuk ívét. A Csintalan Tamás
edző vezette gárda a falunapi baj-

noki mérkőzésen 12:0 arányú győ-
zelemmel búcsúzott a Területi Baj-
nokságtól az őrsújfalusiak „sérel-
mére”. És hogy teljesen kerek legyen
ez a bajnokavató ünnepség, a baj-
nokság gólkirályának kijáró díjat is
hetényi fiú vehette át. Lévai Lajos 37
alkalommal vette be az ellenfelek ka-
puját, ami a csapat elért góljainak
több mint egyharmadát teszi ki. Fi-
gyelemre méltó teljesítmény csak-
úgy, mint az egész csapaté egya-
ránt. 

A bajnokság végeredménye:
1. Hetény 20 17 3 0 94:18 54
2. Dulovce 20 10 4 6 62:30 34
3. Perbete 20 10 3 7 76:51 33
4. Madar 20 8 2 10 55:66 26
5. Őrsújfalu 20 4 2 14 34:98 14
6. FK Activ 20 3 2 15 28:86 11

Négy érem Zentáról
Birkózás

Eredmények:

29 kg: 
5. Sluka Ádám (Madar)

39 kg: 
3. Kürthy Adrián (Gúta)
3. Kürthy Márió (Gúta)

42 kg: 
6. Turančíková Anett
(Naszvad)

51 kg:  
1. Kovács Nikolas (Madar)
5. Gál Bence (Naszvad)

56 kg: 
1. Sluka István (Madar)

• • •

És még egy nagyszerű
hír régiónk birkózósportjá-
nak sikeréről. Papp Lajos,
a Madari Birkózó Klub ver-
senyzője a nemzetközi
rangsorversenyek eredmé-
nyeinek alapján, a kadet-
tok 85 kg-as súlycsoport-
jában jogot nyert a június-
ban megrendezésre kerülő
montenegrói kötöttfogású
Eb-n való részvételre.

Régiónk versenyzői Kovács László és Gál János edzők tár-
saságában

Aszerbiai Zentán kilencedik alkalommal rendezték
meg a Magyar Szó nemzetközi kötöttfogású bir-

kózóversenyt, amelyen négy ország 138 tehetséges
birkózója lépett szőnyegre. Köztük a régiónkat képvi-
selő madari, naszvadi és gútai tehetségek. Eredmé-
nyeik is bizonyítják, hogy ismét remekül képviselték a
komáromi régiót, hiszen két arany- és két bronzérmet
szereztek a neves birkózógálán. Mi több, a legjobb
külföldi versenyzőnek járó díjat a madari Sluka István
vehette át.

Hetény mindent vitt

„Fuss a kék Dunáért” 
2013. június 22-én szom-

baton, ötödik alkalommal
rendezik meg a „FUSS A
KÉK DUNÁÉRT” elnevezésű
futóversenyt Dunamocson,
melynek főszervezője a Du-
namocsi Községi Önkor-
mányzat. Társrendezőként a
Dunamocsi Alapiskola és
Óvoda, Karva Község, vala-
mint a Helén Panzió vesznek
részt a hagyományos ver-
seny megszervezésében.

A versennyel kapcsolatos
fontos tudnivalók:

Nevezés: A dunamocsi főté-
ren 8,45 órától

Rajt: A dunamocsi főtéren 11
órakor (valamennyi kategória
közös rajtja)

Kategóriák a 15 km távon:
A) férfiak 39 évig  B) férfiak 40-
49 évesek  C) férfiak 50-59
évesek  D) férfiak 60 év felett
E) nők 39 évig  F) nők 40-49
évesek  G) nők 50 év felett 

Amatőr futók és gyaloglók:
5 kilométeres táv – az első há-
rom helyezett díjazva lesz

Diákok 400 m: egy kör a He-
lén Panzió és a községi hivatal
körül

Diákok 1200 m: három kör a

Helén Panzió és községi hiva-
tal körül

Megjegyzés: A kategóriákba
történő besorolásnál a szüle-
tési év mérvadó. Juniornak az
az atléta számít, aki a verseny -
év december 31-éig nem tölti
be 20. életévét. A diákok ver-
senye 9 órakor veszi kezdetét. 

A 15 km verseny útvonala:
Dunamocs – Karva az öreg
úton a Duna partján (aszfalt)

Kiértékelés: 14 órakor a du-
namocsi főtéren

További tudnivalók:
- A verseny bármilyen időjá-

rás esetén megvalósul
- Szállást a következő tele-

fonszámon lehet biztosítani:
00421 35 7777971 és 0903 231
864 

- A versenyzők saját, illetve
anyaegyesületeik költségére
versenyeznek

- Egészségügyi szolgálat biz-
tosítva van 

- Valamennyi versenyző saját
felelősségére versenyez és kö-
teles betartani a közúti közle-
kedési szabályokat

- A rendezőség valamennyi
felnőtt versenyzőnek uzsonnát
és üdítőt biztosít.


