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.

0,50 €
Delta hetilap

Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti.
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Tel: 0917 833 128

arázs vitát folytatott pénteken Berényi József, a
Magyar Közösség Pártja és Bugár Béla, a Most-Híd
párt elnöke Komáromban a felvidéki magyarságot
érintő aktuális témákról. Több témakört is érintettek a
pártelnökök: szóba került a két párt viszonya és
együttműködési lehetőségei, a gazdasági és autonómiát érintő témák is.
Részletek a 2. oldalon

P

A plébános nem jelent meg a temetésen

Az „Ekeli fejtörő“
Egy temetés kálváriája megfejtése: NEM!
M
A
z egyházi temetés liturgikus szertartás,
mellyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget, testüknek tiszteletet, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja.

Mélységes felháborodásában fordult szerkesztőségünkhöz P. É. izsai lakos, akinek panaszát az indokolja, hogy
soha sehol ilyen eset ne fordulhasson elő. Az történt, hogy
a 2013. május 21-én 15 óra 30 percre Karva községben
meghirdetett szentmise, majd azt követően a 16 órára meghirdetett temetés több mint egy órát csúszott, annak ellenére, hogy minden időpont előzetesen egyeztetésre került
Bátorkeszi község plébánosával (V. R.).
Folytatás az 5. oldalon

últ szombaton lezajlott az a népszavazás Ekelen,
amely a helyi hulladéktároló további sorsáról volt
hivatott dönteni. A népszavazáson a következő kérdésre kellett válaszolniuk a szavazásra jogosult polgároknak: Egyetért Ön azzal, hogy Ekel Község vagyona,
nevezetesen a szeméttelep és az Ekeltour Kft. maradjon
tartósan a község 100 százalékos tulajdonában, és
hogy legyen kizárva az eladásuk vagy bérbeadásuk?
Folytatás a 2. oldalon

Köszönjük, MBK Rieker!
ár a komáromi férﬁ kosarasok nem tudták
megszerezni a bajnoki címet, ez a bajnoki
idény és ez a döntő sorozat mindenképpen arany
betűkkel íródik be a komáromi sport történelmébe. A legkisebb költségvetéssel dolgozó honi
extraligás klub olyan magasságokba emelkedett,
amilyenről néhány évvel ezelőtt még csak nem is
álmodhattunk. A Szlovák Kupában való győzelem
után, ismét bajnoki ezüstérmet szereztek az MBK
Rieker kosarasai egy olyan döntő sorozatban,

B

amely minden idők legszorosabb, legizgalmasabb és színvonalában is a legjobbja volt Szlovákiában. Sajnos, a lépéselőny ellenére, az
utolsó, mindent eldöntő találkozót nem sikerült
megnyerniük a komáromi ﬁúknak, de mindezek
ellenére emelt fővel hagyhatták el azt a pályát,
amelyen megannyi örömöt szereztek a komáromi
szurkolóknak, tegyük hozzá, az ország legelismertebb, leghangosabb és legsportszerűbb szurkolóinak.
Folytatás a sportmelléklet 3. oldalán

A jó dolgok az égből jönnek.
freeSAT sz
er
teljes kö elés
ügyintézésrű
sel
A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!

MEMO SERVIS
L e t n á 5 , Ko m á r n o
w w w.m emoser vis . sk
tel. : 0 9 05 4 47 8 95
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Az „Ekeli fejtörő“
megfejtése: NEM!

AKTUÁLIS - HIRDETÉS

Vörös papírt vitt
a városházára

Folytatás az 1. oldalról
Ahogy azt megtudtuk a szavazóbizottság elnökétől, Tóth
Adriannától, a népszavazás érvénytelen lett, mivel a választásra jogosult 1235 polgárból 560-an éltek szavazati jogukkal, tehát a részvételi arány mindössze 45,34 százalék
volt. A kérdés mindezek ellenére továbbra is rezonál a csallóközi településen, a végső döntés joga viszont visszakerült
az önkormányzat hatáskörébe. A népszavazás eredményeit
a keddi testületi ülésen hirdeti ki hivatalosan az önkormányzat.
-böröczky-

Komárom
örös Péter több doboz papírral látogatta meg Komárom város polgármesterét, Anton Marekot. Elmondása szerint a város polgáraként
szeretné segíteni azt, hogy az érvényes határozatot végre tudják hajtani,
és magyar nyelven is értesítsék a lakosokat az ingatlanadóról.

V

A Munkatörvénykönyvre hivatkozva
bocsát el a Tesco
M

ájus közepén Robert Fico kormányfő azzal védte a
Munkatörvénykönyv módosítását, hogy nem történt miatta semmilyen tömeges elbocsátás. A Tesco
üzletlánc, mely Szlovákia második legnagyobb munkaadója a magánszférában, most épp erre hivatkozva jelentett be tömeges leépítést.

„Az elbocsátás reakció a kiskereskedelmi piacon történő
változásokra, valamint az új Munkatörvénykönyvre, mely
csökkentette a munkapiac rugalmasságát” – idézte a Sme
napilap Zuzana Lošákovát, az üzletlánc szóvivőjét.
A hírek szerint 268 alkalmazottat bocsát el a Tesco, ez a
teljes állomány csaknem 3 százaléka. Országszerte, különböző régiókban és boltokban bocsátanak el, ám nem az eladókat. A Sme számításai szerint ha az átlagos kiskereskedelmi béreket kapják az elbocsátott alkalmazottak, a Tesco
havi 200 ezer eurót spórol meg. A kiskereskedelmi középmenedzserek átlagbérével számolva a megtakarítás 300
ezer euró lehet havonta.
A lánc azt állítja, az elbocsátottak nagy részének más pozíciót ajánlottak fel, csak az alkalmazottakon múlik, elfogadják-e. Azt nem pontosították, mikor kezdik a leépítést, előbb
a munkavállalókkal szeretnének egyeztetni. Az elbocsátás
részleteit a Munkaügyi Központ sem közölte.
A lap megkereste Robert Fico kormányfőt az üggyel kapcsolatban, ám a kormányfő szóvivőjén keresztül a munkaügyi minisztériumhoz irányította a Sme munkatársait. A tárca
azt állítja: 156 szabad munkahelyet kínál fel a Tesco az elbocsátott alkalmazottaknak. Ha mindegyik állást betöltik, a
lánc gyakorlatilag „csupán” 112 embert bocsát el.
Michal Stuška, a munkaügyi minisztérium szóvivője nem
érti, mi köze van a leépítésnek a Munkatörvénykönyvhöz,
ugyanis 2013 januárjától több pénzbe kerül elbocsátani az alkalmazottakat. Elismerte azonban, hogy az új törvény emelte
az alkalmazottakra fordított kiadásokat, például az éjszakai
műszakok bérezése kapcsán. Visszatért a párhuzamos felmondási idő és lelépő intézménye is. Stuška szerint a módosítás célja az volt, hogy lehetővé tegyék az alkalmazottak
vásárlóerejének emelkedését.
(b)
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Folytatás az 1. oldalról
A két pártelnök a tavalyi
parlamenti választások óta
először ült le nyilvános vitára, és az eseményt több
felvidéki magyar hírportál is
élőben közvetítette.
A vita során több kérdés
is szóba került, többek között a nyelvhasználati hiányosságok, a gazdasági témák, a két párt megyei választásokon alkalmazott
stratégiája, de a múltbéli
sérelmek is. Bugár Béla
úgy vélte: a magyarság érdekeinek érvényesítéséhez
alternatív utakon is el lehet
jutni, az autonómia megteremtéséhez szerinte leginkább arra lenne szükség,
hogy azzal a szlovák közvélemény is megismerkedjen. Berényi József a magyar érdekképviselet egységes fellépésének, illetve
az autonómia felvállalásának fontosságát hangsúlyozta, s rámutatott, hogy
pártja magyar identitását
fenntartva kívánja keresni

az együttműködés lehetőségeit.
A közel két órán át tartó
pártelnöki vita központi témái a magyar érdekérvényesítés, az autonómia, a
kettős állampolgárság, a
vasúti kétnyelvűség, a
leszakadó déli régió problémái és a megyei választások voltak.
A felvidéki magyarok érdekérvényesítésével összefüggésben Berényi József
azt hangoztatta: mivel az elmúlt 20 év során 110 ezerrel
csökkent a Szlovákiában élő
magyarok száma, az MKPnak ennek értelmében kell
alakítania a politikáját, és
ennek egyik fontos pontja,
hogy vissza kell hozni a
köztudatba az autonómia
témáját. „Nem számíthatnak
szélsőséges javaslatnak az
autonómiát célzó indítványok“ - fogalmazott, hozzátéve: az autonómia megvalósítása melletti kiállás ma
már trendnek számít KözépEurópában.

A Most-Híd elnöke, Bugár Béla az érdekérvényesítés témájában annak a
véleményének adott hangot, hogy a magyarság érdekeit szolgáló eredményekhez csak a szlovákokkal való egyezkedés által
lehet eljutni. „Fontos, hogy
mi helyzetet teremtsünk, a
civil társadalom pedig nyomást gyakoroljon“ - hangoztatta Bugár Béla. A
Most-Híd által a pozsonyi
parlament elé terjesztett a kisebbségi nyelvhasználati törvényt és a vasúti törvényt módosító - javaslatra
utalva hozzátette: jelenleg
is ez folyik, és ha ezt a módosítást sikerül második olvasatba juttatni, akkor két
olyan dolgot is sikerülhet
keresztülvinni, ami javít a
helyzeten.
A vita létrejöttét mindkét
pártelnök pozitívan értékelte, és bár konkrét megegyezés nem született, a
vita folytatásától egyikük
sem zárkózott el.
mti

Még sincs versenytárgyalás?
Komárom
int arról már korábban beszámoltunk, a múlt hét folyamán kellett volna kihirdetni
annak a versenytárgyalásnak az eredményeit, amelyet a Comorra Servis megbízott igazgatója, Mgr. Nagy Tamás írt ki a komáromi strand és a Panoráma szálló kapcsán. A versenytárgyalás a strandi szolgáltatások és a szálloda éttermének üzemeltetési jogát volt hivatott eldönteni. Lapzártánk előtt azonban olyan információk birtokába jutottunk, miszerint a megbízott igazgató ezen a héten visszavonja a kiírt versenytárgyalást, azaz semmisnek tekinti az eddigi történéseket, holott a bizottsági tagok már ellátták kézjegyükkel a pályázati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet. És
bár ez az eljárás nem sért törvényt, kétségeink vannak afelől, hogy ezt önszántából
tenné, hiszen a versenytárgyalást saját jogköreit gyakorolva hirdette meg. Az igazgató
erre a hétre ígért pontos tájékoztatást lapunknak.
-börFotó: net
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Múlt héten tanácskozott a komáromi önkormányzat, ahol újra felmerült a kétnyelvűség ügye. Még tavaly novemberben fogadta
el az önkormányzat azt a határozatot, aminek értelmében az ingatlanadókról és a szemétilletékekről szóló értesítéseket magyar
nyelvű változatban is postázza az önkormányzat. Akkor Novák Tamás alpolgármester azt jelezte, hogy már nyitott kapukat döngetnek, mivel már szervezésben van ennek
kivitelezése, a Gramma irodával egyeztettek a fordítás ügyében.
Ezzel szemben az ingatlanadóról szóló kiértesítések mégsem lettek lefordítva, csupán egy kis papírdarab került a borítékba,
ami arra utal, hogy a polgároknak jogukban
áll egy magyar fordítást is kikérni.
A múlt heti testületi ülésen kérték számon
az érvényes határozat teljesítését, ami a kétnyelvű értesítésről szól. Novák Tamás (független) alpolgármester technikai problémákról beszélt, amit nem tud megoldani a hivatal. Elmondása szerint a fordítás megvan,
azonban a kivitelezést nem tudják megoldani. Szabó Béla (MKP) alpolgármester arra
utalt, hogy ennek a többletköltsége sem tisztázott, mivel a kétnyelvűsítésnek anyagi vonzata van.
Az elhangzott vita után Boldoghy Olivér, a
Fontos vagy! mozgalom vezetője fogalmazta
meg blogjában érveit, hogy miért fontos a vizuális kétnyelvűség. Megrökönyödését fejezte ki, hogy a város alpolgármestere a kauﬂandos válaszokkal azonosul, mely szerint
a kétnyelvűség az anyagi vonzata miatt nem
kivitelezhető. Számításai szerint az erre fordított összeg eltörpül a város költségvetésében, és arra is rámutatott, hogy milyen más
tételek esetén költ nagyvonalúan a város,

csupán itt szeretne spórolni.
Boldoghy
bejegyzése komoly visszhangokat
váltott ki,
több MKP-s politikus is
kifejezte nemtetszését, gyors megoldást
sürgetett. Samu István országos elnökségi
tag szerint „Szabó Béla sajnos hibát követett
el, mert nem a közösség érdekét nézte, hanem a város költségvetését.“ Németh Gabriella, szintén országos alelnök így reagált:
„Ugye ez csak rossz vicc? Amennyiben nem,
javaslom az alpolgármester úrnak, saját költségén nyomtassa ki és postázza a magyar
nyelvű értesítést. Ez a legkevesebb, amit
bocsánatkérés-képpen megtehet!“
Vörös Péter szerdán meglátogatta Anton
Marek polgármestert, és 30 ezer fénymásolópapírt vitt a város első emberének. Elmondása szerint nem pártemberként (Vörös a Híd párt tagja, korábbi parlamenti képviselője), hanem a város polgáraként látogatta meg Anton Marekot. Személyesen is
bekopogott az irodájába, de egy levélben is
megfogalmazta meglátásait. Komárom polgáraként arra kérte a város vezetőjét, szerezzen érvényt az érvényes határozatnak,
és a jövőben két nyelven értesítsék a város
lakosait. Ezt segítve járult hozzá a kiadásokhoz, ezért vitt a hivatalba 30 ezer darab
papírt, hogy a 16 ezer háztartásba is magyar
nyelven is eljusson a fordítás.
Vörös elmondása szerint a polgármester
segítőkész volt, a felmerülő gondokról beszélt, de elfogadta a felajánlást, és behordták a több doboz papírt a hivatalba. „A város
első emberéhez fordultam, mivel elsősorban
ő felelős a határozatok betartásáért és a város működéséért. Én nem politikai ügyet szeretnék ebből gyártani, hanem a megoldást
szeretném segíteni, mivel a családom itt él,
és a kölcsönös tolerancia egyik jól látható
példája lehet az írott kétnyelvűség“ - mondta
Vörös Péter.
b

Sikerült! - Elkészült!
lkészült a Munka utcai alapiskola tornatermének padlózata, így a diákok már használhatják a létesítményt. Mint ismeretes, idén február elején felújították a tetőszerkezetet, de a talaj
olyan rossz állapotban volt, hogy
nem lehetett használni azt. A februári átadáson a városvezetés
ígéretet tett, hogy a talaj is fel lesz
újítva. Az ígéret most megvalósulni látszik, mivel az 550 m2-es
alapterületű teremben kicserélték
a parkettát, amely egy helyi vállalkozó – L&B Parkett – keze
munkáját dicséri. A város költségvetését 19 ezer euróval terhelte
meg ez a beruházás.
ssy

Ingyenes kondipark
Komáromban
ettrekész ﬁatalok álmodtak egy nagyot, összefogtak
és lassan elkészül Komáromban, Singellő városrészben a szabadtéri kondipark, amelyet kortól, nemtől
függetlenül lehet szabadon használni.

T

Szóval-képpel

E
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Az ötletgazdák: Kiss Bence, Petruš Pál és Kozma Patrik
szabadidejükben a kondizás szerelmesei. Azonban felﬁgyeltek arra, hogy más országokban már nagy érdeklődésnek örvend a szabadtéri kondizás, ezért kutakodtak egy kicsit és az egyik közösségi oldalon felvetették, hogy Komáromban is kéne egy szabadtéri kondiparkot létesíteni. Az ötletükre felﬁgyelt Varga Tamás (HÍD) városi képviselő, és innentől beindult a gépezet. Első lépésként a ﬁatalok
alapítottak egy polgári társulást, majd elkezdődtek a tárgyalások a várossal és a támogatókkal. A polgári társulás fő támogatója a SAM, a.s., amely legyártotta a szereket a kondiparkba. A területet két évre megkapták a várostól, a munkálatokat szintén segítséggel és önerőből oldják meg. Tehát
a kondipark lassan elkészül és 2-3 hét múlva bárki használhatja.
A park a szigorú európai biztonsági normák, ill. egy hivatalos statikai vélemény szerint lesz megépítve és a TÜV-SÜD
certiﬁkációjával lesz ellátva, tehát ez lesz Szlovákiában az
egyetlen hivatalos szabadtéri kondipark.
„Ez ismét egy nagyon jó példa arra, hogy a „jó dolog” érdekében össze lehet fogni a tenniakaró polgárokkal, vállalkozókkal. Hiszen az ő segítségük nélkül nehezen lehetne
megoldani, hogy Komárom városában fejlesztések és beruházások valósuljanak meg” – mondta végezetül Varga Tamás képviselő.

De hogy mi is az a kondipark? A parkban kortól,
nemtől függetlenül bárki edzhet, minden izomcsoportot lehet itt erősíteni, és a rendszeres aktív testmozgást
teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt azoknak, akiknek
nincs módjukban rendszeresen ﬁzetni a drága konditermek bérletét. Másik szempont, hogy kicsalogassák
a ﬁatalokat a számítógépeik elől és inkább a friss levegőn az egészséges életmódot válasszák.
szt

Hirdetését telefonon is
feladhatja
0905 213 967,
035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó,
félkövér betűvel: 30 cent/szó,
keretben: 1,70 euró/hird
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

MOZAIK - HIRDETÉS
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Ellepik a várost a színjátszók
Komárom
2013. JúnIuS 10. HÉTfő
Ünnepélyes megnyitó – a Tiszti pavilon díszterme, 18.00;
Janusz Głowacki: Antigoné new Yorkban (tragikomédia)
– Kármán József Színház, Losonc – rendezte: Peter Cibula – a városi művelődési központ kamara tere, 20.00
2013. JúnIuS 11. KEDD
Hans Sachs: Dr. Karolina show (komédia) –
G.I.K.S.Z.E.R. Diákszínpad, Rozsnyó – rendezte: Kristóf
Roland – a városi művelődési központ kamara tere, 10.00;
50 bizonyíték – a Csemadok Komáromi Városi Szervezete
és a Kossuth Téri Média Klub közös tárlata az 50. Jókai
Napok tiszteletére – fuvolázik: Misák Bence – Csemadok
Galéria, 16.00; Molnár ferenc: Az ibolya (vígjáték) – Zsákszínház, fülek – rendezte: Dr. Mázik István – a városi művelődési központ kamara tere, 17.30; Székely Csaba:
Bányavirág (tragikomédia) – Bárka Színpad, Léva – rendezte: újváry László – Rév Magyar Ház, 21.00
2013. JúnIuS 12. SZERDA
W.R. Jones: A projekt (színmű) – TSÍZIÓ Diákszínpad,
Galánta – rendezte: Bergendi Barnabás – a városi művelődési központ kamara tere, 9.30; Bergendi Barnabás: A
verseny (előadás kézzel, bábbal) – a Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportja, Galánta – rendezte: Mészáros
Andrea – a városi művelődési központ kamara tere, 11.30;
Csörgess meg! (zenés játék) – GIMISz Diákszínpad, Komárom – rendezte: Csengel Mónika – a városi művelődési
központ kamara tere, 17.00; Háy János: Házasságon
innen és túl (tragikomédia) – ÉS?! Színház, őrsújfalu –
rendezte: Szabó Csilla – a városi művelődési központ kamara tere, 20.30; Hrisztov Tamás: Kamaftu (abszurd
színmű) – TSÍZIÓ Diákszínpad, Galánta – rendezte: Bergendi Barnabás – Rév Magyar Ház, 22.00
2013. JúnIuS 13. CSÜTÖRTÖK
„Színház az egész világ” (színdarab William Shakespeare,
Varró Dániel, Mizser Attila, Szvorák Zsuzsa tollából) –
Apropó Kisszínpad, fülek – rendezte: Szvorák Zsuzsa –
városi művelődési központ, 10.00; Kötelezők röviden (öszszeállítás Szophokész, Shakespeare, Katona József, Zrínyi
Miklós művei alapján) – Szerda délután, Kassa – rendezte:
Bodon Andrea – városi művelődési központ, 12.00; Múzeumi Szalon – a Jókai napok egykori szervezőivel, résztvevőivel – vezeti: Miklósi Péter – Tiszti pavilon, klub, 17.00;
Kezdetek – közönségtalálkozó a fesztivál megálmodóival, Gál Sándorral, Tőzsér Árpáddal, Szabó Rezsővel –
vezeti: Bárdos Ágnes – a Tiszti pavilon díszterme, 19.00;
Ivan Holub: Temetés (vígjáték) – Poloska Színház, nagymegyer – rendezte: Varga Viktor és Dósa Zsuzsa – városi
művelődési központ, 21.00
2013. JúnIuS 14. PÉnTEK
Morris Panych: Történet a hetediken (dráma) – KGSzT Diákszínpad, Kassa – rendezte: Bodon Andrea – a városi
művelődési központ kamara tere, 10.00; Arany János:
Ágnes asszony (színpadi játék) – fókusz Diákszínpad,
Dunaszerdahely – rendezte: Jarábik Gabriella – városi művelődési központ, 16.00; Szászi Zoltán – Gyenes Gábor:
Kamasz (verses próza) – Sycorax Diákszínpad, Királyhelmec – rendezte: Pekárovics Marianna – városi művelődési
központ, 17.30; Heltai Jenő: A primadonna (zenés bohózat) – Kis-Duna Menti Rockszínház, Gúta – rendezte: Kiss
Péntek József – a Tiszti pavilon díszterme, 19.30
2013. JúnIuS 15. SZOMBAT
Menedék/Asylium (mozgásszínházi előadás külső és belső
utazóknak) – Soltis Lajos Színház, Celldömölk – rendezte:
Benkő Ágnes – a városi művelődési központ kamara tere,
14.00; Jókai Mór szobrának megkoszorúzása – Múzeumkert, 17.30; Szöveg és ritmus – felolvasó-slam poetryest a SZMÍT és a FÍK szervezésében – RÉV Magyar Ház,
18.00; Ünnepélyes díjkiosztás – városi művelődési központ, 20.00
A szervezők a műsorváltoztatás lehetőségét fenntartják!

ubileumot ünnepel a
diákszínjátszók és felnőtt színjátszó csoportok
országos fesztiválja. Június 10-én, hétfőn 18 órakor az 50. Jókai napok
nyitóünnepsége kezdődik
a Tiszti pavilon dísztermében. Csengel Mónika szervezőt először arról kérdeztük, mennyivel lesz ünnepélyesebb a fesztivál
idei évfolyama.

J

- Sok emléket szedtünk
elő a múltból – kezdte a
szervező. – Június 11-én,
kedden délután 16 órakor,
„50 bizonyíték” címmel kiállítás nyílik a Csemadok Galériában. A tárlat anyagát közösen állította össze a Csemadok Komáromi Városi
Szervezete és a Kossuth
Téri Média Klub. A megnyitón Misák Bence fuvolázik.
Lesznek közönségtalálkozók
a Jókai Napok megálmodóival, legendás rendezőkkel
és szervezőkkel. A 132 oldalas műsorfüzetben viszszaemlékezések olvashatók
a fesztivál egykori szereplőitől, nagynevű rendezőktől,

Csengel Mónika: – Valamennyi előadásra díjtalan a
belépés
hajdani szavalóktól. Emlékek
között játszik majd a 15
résztvevő csoport. Vadonatúj a fesztivál logója. 12 beküldött pályamű közül Németh Tibor alkotása nyerte a
pályázatot.
• Közönség is lesz?
- Ez a kérdés évek óta felmerül, és nincs rá jó válaszom. Ha az emberek délután négytől este tízig sorozatokat néznek a tévében,
nehéz színházba csalogatni
őket. Nem mozdulnak ki,
hogy jó amatőröket lássanak

a színpadon. Aki érdeklődik
a kultúra iránt, és Komáromban van ilyen réteg, most is
eljön a Jókai Napokra.
• nincs fesztivál zsűri
nélkül.
- A zsűritagok meghívásakor is a múltat, az emlékeket
és a jelent, a folytonosságot
tartottuk szem előtt, bár az
idén nehezebb dolgunk volt.
Solténszky Tibor dramaturg,
aki hosszú éveken át a zsűri
elnökeként tevékenykedett a
fesztiválon, az idei évadban
a Pécsi Országos Színházi
Találkozó műsorának válogatója volt, ezért Pécsett kell
lennie. A POSZT-on játszik a
Jókai Napok ideje alatt a Komáromi Jókai Színház társulata is, onnan sem hívhattunk zsűritagot. A kassai
Thália Színházban pedig
mesebemutatóra készülnek.
Az idén Boldoghy Olivér színész; Gágyor Ildikó rendező,
pedagógus; Peter Kováč, a
pozsonyi Nemzeti Színház
dramaturgja; Naszlady Éva
budapesti színművész, rendező és Tóth Miklós budapesti rendező lesznek a
zsűri tagjai.
Bárány János
Fotó: archívum

Selye siker külföldön is
lassan tíz éve működő Selye János Egyetem külföldön is bizonyított. Az Egyetem
Gazdaságtudományi Karának
hallgatói: Kürthy Anikó és Méri
Tamás sikeresen helytálltak a
XXXI. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában,
melynek a veszprémi Pannon
Egyetem adott otthont.

A

A
Közgazdaságtudományi
Szekción belül 57 albizottságban mintegy
603 dolgozat mérettetett meg számos neves
magyarországi és határon túli felsőoktatási
intézmény képviseletében. A bírálóbizottság

döntésének értelmében Kürthy
Anikó az Óbudai Egyetem különdíjában részesült, melyet az ünnepélyes díjátadó keretén belül
vehetett át Dr. Bakacsi Gyula
szakbizottsági elnöktől és Dr.
Szabó Lajostól a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának
megbízott dékánjától. A szervezők a tudományos megmérettetésen túl a résztvevők számára színes kultúrprogramot biztosítottak,
melyen
megismerkedhettek
Veszprém város történelmével, új szakmai
és baráti kapcsolatokra tehettek szert és
gazdag élményekkel térhettek haza.
-pint-

A plébános nem jelent meg a temetésen

Egy temetés kálváriája
Folytatás az 1. oldalról
A bátorkeszi plébánossal
két nappal korábban az elhunyt hozzátartozói megbeszélték a temetést és kiﬁzették a 30 eurót a szertartásért. Az elhunyt (P. J.) Karva
község szülötte volt.
Az elhunyt hozzátartozóinak elmondása szerint olyan
négy óra tájban elmentek
Bátorkeszire, hogy megkeressék a plébánost, de nem
találták, mintha elfelejtette
volna, hogy e napon feladata, kötelezettsége volt.
A temetési szertartást végül is egy órás csúszással
megtartották, köszönhető ez
Karva polgármesterének,
Duka Gábornak. Tájékoztatása szerint 20 perces várakozás után a családtagokkal
elkezdtek intézkedni, mivel a
szertartást végző plébános
nem jelent meg és nem küldött maga helyett helyettest
sem. Ekkor Duka Gábor felhívta Burián László ebedi 91
éves nyugalmazott plébánost (Karva díszpolgára), aki
beleült 25 éves autójába és
minden feladatát félretéve
Karvára sietett. Így 17 órakor megkezdődhetett a szertartás. A család ezúton is
szeretné megköszönni a plébános úrnak, hogy a rendel-
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kezésükre állt és megadta
az elhunytnak a végső tisztességet.
A gyászoló család úgy
érzi, a bátorkeszi plébános
ezzel a tettével megalázta az
elhunytat, megalázta gyermekét és családját, megalázta a rokonságot és megalázta mindazon jóravaló
embereket, akik kijöttek a temetőbe, hogy leróják kegyeletüket és elkísérjék utolsó
útjára az elhunytat. Alaposan lejáratta a katolikus egyházat is. Az egész cselekedet különösen fájdalmas a
család számára. A temetés
méltatlan körülmények között történő lebonyolítása
sérti a halott emlékét és a
hozzátartozók kegyeleti jogait.
Végül is a család tagjainak a plébános azzal ma-

gyarázta
„cselekedetét”,
hogy egészségügyi problémája akadt (beverte a fejét),
ezért nem tudta a szertartást elvégezni. Megkérdeztük a plébánost, aki azt
mondta: „Köszöni a sajtó érdeklődését, de a témában
nem kíván nyilatkozni”.
A gyászoló család a temetés után panasszal fordult
Elek László komáromi esperes-plébánoshoz, aki a levelet átküldte Ógyallára, Szalay Gyula ógyallai esperesplébánosnak is, akihez a bátorkeszi plébános egyházközségileg tartozik.
Az ógyallai esperes-plébános érdeklődésünkre elmondta: „A levelet elküldtem
a Nagyszombati Főegyházmegye hivatalába, ahol majd
az említett panasz kivizsgálásra kerül. Utána szívesen
adok tájékoztatást a sajtónak az ügy végkimeneteléről”. Majd az esperes-plébános ezúton kifejezte őszinte
részvétét és együttérzését a
család hozzátartozóinak a
szeretett családapa elvesztése miatti fájdalmukban.
Mélyen együtt érez a családdal, és elnézést kér a katolikus egyház nevében a temetés körüli kálvária miatt is.
Miriák ferenc

Egyetemisták nemzetközi sikerei
ár ötödik alkalommal vettek részt a
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói az amerikai
Greensboro Egyetem által koordinált
nemzetközi üzleti esetmegoldási programban. Különösen fontosnak tartjuk
programunk mérföldkő jellegét, mert kiléptünk a globális színtérre. A korábban már beindult Erasmus diákcsere
mellett létrejött minden angolul tudó és
angol tudását fejleszteni kívánó hallgatónak egy nagyon modern kooperatív
tanulási forma. Szlovákiában mi vagyunk az elsők, akik magyar nyelvű felsőoktatási intézményként bekapcsolódtunk egy ilyen programba. Eddig 51
hallgatónk kapta meg a program sikeres
elvégzését igazoló oklevelet.

M

A programmal kapcsolatos tapasztalatait az alábbi módon foglalta össze két
hallgatónk: Pilcz Henrietta (nappali tagozatos hallgató): Az X-Culture program lehetővé tette számomra, hogy részt vehessek egy nemzetközi programban, melyben a világ számos részéről vesznek részt
diákok. Ezáltal a program nagymértékben
hozzájárult, hogy megismerhessek különböző kultúrákat és szokásokat, ezzel is
bővítve az ismereteimet. Emellett számos
tapasztalatra tettem szert a nemzetközi

menedzsment területén is, ugyanis egy
vállalat számára kellett egy sikeresnek bizonyuló üzleti tervet kidolgoznunk. Annak
érdekében, hogy minél hatékonyabban
együtt tudjunk működni, igyekeztünk minden nap kapcsolatba lépni egymással.
Úgy vélem, az X-Culture remek alkalmat
kínál akár baráti kapcsolatok kialakítására
is, így minden ﬁatal és tapasztalatra vágyó
diák számára csak ajánlani tudom.
Juhos Ágnes (nappali tagozatos hallgató): Az X-Culture programban való részvételem során nagyon sok tapasztalatra
tettem szert. Sok kihívás merült fel, amelyekre a megoldást nekünk kellett megtalálni. Szembesülnünk kellett kulturális különbségekkel, nyelvi akadályokkal, valamint az időeltolódással is. A csoporttársakkal próbáltuk a lehető legjobb megoldásokat
megtalálni
a
felmerült
problémákra. Ennek érdekében nagyon
sokat egyeztettünk, szinte napi rendszerességgel. Ezáltal nem csupán az angol
nyelvtudásunk fejlődött, de a kommunikációs készségünk, valamint különböző kultúrákból származó személyekkel való
együttműködésünk is. Összességében elmondhatom, hogy csakis előnyökkel jár a
programban való részvétel.
Dr. Poór József,
egyetemi tanár, a program vezetője

Templomuk tornyának
a megújítását tervezik
Csicsó
csicsói gyülekezet tovább folytatja temploma teljes
felújítását. A 2009-ben elkezdődött munkálatok során sok minden megújult, a torony viszont még várat
magára. Ennek feltétele a megfelelő anyagi fedezet előteremtése.

A

A csicsói református gyülekezet presbitériuma még 2008ban határozott a templom teljeskörű felújításáról, beleértve
a tornyot is, melynek az évek során a fa- és a pléhszerkezete
alaposan elhasználódott. A munkálatok a templomon 2009.
január végén el is kezdődtek, ami magába foglalta a belső és
külső vakolat teljes eltávolítását, s annak új vakolattal való
helyettesítését. Sor került a templom körüli vízelvezető-rendszer kiépítésére, új villanyhálózatot kapott a templom és új
villámhárítókat szereltek fel. Megújult a templomhajó tetőszerkezete is, melynek keretén belül a palaburkolat új tetőcseréppel lett helyettesítve.
Az ezzel járó szakmunkák teljes költsége mintegy negyven
ezer eurót tett ki. A munkálatok első részének a befejezésével az elmúlt év október végén meg is tartották a templomszentelési ünnepséget Fazekas László püspök igeszolgálatával. Ennek apropója kapcsán a csicsói egyházközség
tíz év eltelte után megújította testvér-gyülekezeti szerződését a boldogkőváraljai reformátusokkal.
A munkálatok második szakaszában a torony megújítására kerülne sor. Költségspórolás céljából – hogy ne kelljen
több hónapig ﬁzetni az állványozás bérleti díját - a presbitérium daruval tervezi az alapjairól leemelni a fakonstrukciójú
tornyot, amelyre aztán a pléhezés kerülne.
Az ezzel járó munkálatok elkezdésének a feltétele az
anyagiak megléte. Mivel az egyházközség kasszájában erre
nincs elegendő anyagi forrás, így a szükséges pénzügyi keretet megpróbálják pályázat útján előteremteni, de erre a
célra felhasználják a földek bérbe adásából származó bevételeket is, valamint gyűjtést is hirdetnek a hívek között.
Amennyiben az egyházközség rendelkezésére áll majd a felújításhoz szükséges összeg 75 százaléka, akkor közbeszerzési eljárás útján választják ki a munkálatokat elvégző kivitelezőt.
A csicsói református templom tornyának a megújítása az
előzetes költségvetés szerint mintegy 18-20 ezer euróba kerülne.
Reformata.sk

fedetlen csatornanyílás
últ héten egy édesanya
telefonált
szerkesztőségünkbe,
miszerint a Vág-hídnál,
a töltésen, ahol a környéken élő gyerekek játszanak, és ahol sokan
sétáltatják házi kedvenceiket, hatalmas lyuk tátong.

M

A helyszínen mi is megállapítottuk: az akna körülbelül 2 méter mély lehet,
és semmilyen ﬁgyelmeztető tábla nem jelzi, hogy
veszélyes lenne arra közlekedni. Azt, hogy mióta
lehet fedetlen ez az akna,
sajnos nem tudjuk, de a
környéken nem ez volt az
egyetlen veszélyforrás. Pár méterrel odébb szintén egy balesetveszélyes nyílást találtunk, de több betondarab is „ékesíti” a környéket.
Még belegondolni is rossz, hogy sötétedés után mekkora
baj történhet, ha valaki beleesne a fedetlen csatronanyílásokba.
-ga-
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RÉgIó - HIRDETÉS

hirtelen felmelegedés utáni gyors virágzás
és a kevés méh miatt nem lehet kiemelt
gyümölcstermésre számítani az idén. A szakemberek a gyümölcsfák virágzásakor kiváló
szezont jósoltak. A hirtelen meleg miatt a
megszokott sorrend helyett most minden fafajta szinte egyszerre borult illatos virágba.
Ez az időjárás bizony megzavarta a természet
rendjét, a megtizedelt méhek pedig egyszerűen
nem bírtak a feladattal, nem sikerült minden virágot beporozniuk. Nehezítette a helyzetet, hogy
jóval kevesebb méh jutott a virágokra, a többségük
ugyanis sokáig a kaptárban maradt, így nem tudott kialakulni megfelelő rajmennyiség. A méhek
tehát nem bírták a sok munkát: kevesebb lesz a
gyümölcs idén.
Jelenleg országos szinten úgy 30-40 százalékkal kevesebb a méh, mint egy átlagos évben. A
márciusi tél megtizedelte a méhállomány létszámát is. A méhkolóniák pusztulása egyébként nem
csak Szlovákiában probléma.
Azonban a repce lehet az idei év egyik kiugróan
jó hasznot hozó növénye. A tavalyi aszályos időjárás miatt a repce vetése elhúzódott, ezért a vetésterület jelentősen elmaradt az előző évitől. Az
azóta eltelt időszak időjárása azonban többnyire
kedvezett a repcének. Télen nem volt igazán hideg, és viszonylag sok volt a csapadék. Ez öszszességében kedvező a repcére nézve, a legpro-

fesszionálisabb termelők négy tonnát is elérő hektáronkénti hozamra számítanak. Az árak a repce
esetében viszonylag stabilnak tekinthetők, a betakarítás után is 4 ezer euró körül alakulhat majd
az olajos növény tonnánkénti ára.
Természetesen jó termés csak akkor lesz, ha továbbra is kedvezően alakul az időjárás. Bár a
repce betakarítása viszonylag korai, a termelők
szerint „még sokat alszik kint a növény”.
A búza ígéretes, szépen néz ki, ezért valószínűleg a közepesnél jobb idei búzatermés várható,
amelyet erősít az is, hogy májusban a csapadék
mértéke elegendőnek bizonyul, ezért a piac is jó
termést, és csökkenő árakat vár.

lbúcsúztak alma materüktől a hidaskürti Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett részlegének
hotelakadémistái, kozmetikusai, valamint a közétkeztetési és gépészeti
szak végzősei, összesen huszonnégyen.

E

Új irányok nyíltak az árpa termesztésében. Európa-szerte csökken a sörfogyasztás, emiatt a
malátagyárak kevesebb sörárpát vásárolnak a termelőktől. A klasszikus minőségű, hagyományos
sörfőzéshez tavaszi vetésű árpa dukál. Csakhogy
a fogyasztók mind nagyobb tábora igényli az olcsóbb söröket, ehhez pedig a söripar inkább a nagyobb mennyiségben és olcsóbban termeszthető
őszi árpát részesíti előnyben. A tavaszi árpa vetésterületének ingadozása főként a szélsőséges
időjárásnak és a sörfogyasztói szokások, illetve a
söripar által diktált igényeknek/áraknak a függvénye. Az őszi árpa (hazánkban nem nagyon jellemző) olcsóbban és biztonságosabban termeszthető, de újabban a speciális sörárpafajtákból az ipar is tetemes mennyiségeket vásárol,
azonban közel sem annyit, hogy ellensúlyozza az
állatállomány csökkenésével kieső mennyiségeket.
Miriák ferenc

„Minden történésnek oka és szerepe
van. A dolgok összefüggnek és összetartoznak, kölcsönösen erősíthetik, de
akár gyengíthetik egymást. Az eredmény
a tudás és tapasztalat, mely

előreviszi sorsunk alakulását” – mondta
útravalóul a tanintézmény udvarán felsorakozott ballagó diákoknak ünnepi beszédében Berényi Renáta iskolaigazgató. A búcsúzó diákok mindegyike korábban már sikeresen vette az írásbeli
vizsga akadályát. A május 23-án lezajlott
ballagást követően akadémiai hét várt
rájuk, hogy ezt követően a zöld asztalnál
is bizonyítsák szakmai rátermettségüket.
A négy- és ötéves szakokon most végző
diákok közül heten a komáromi Selye János Egyetem, a
pozsonyi Szent
Erzsébet Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett
részlegén, illetve
a Nyugat-Magyarországi
Egyetem idegenforgalmi
szakán szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Kép és
szöveg:
Kovács Zoltán

Kidobott kutyák

Aktív angol hét

Ifjúságfalva

hhoz, hogy a könyvekből történő
idegen nyelvtanulás élő nyelvvé
fejlődjön, mindenképp a kommunikációs készség fejlesztését kell előtérbe helyeznünk - vélekedett Horváth Erzsébet a Kereskedelmi Akadémiától.

kutya az ember legjobb barátja, mondják, ám hétről hétre
dobnak ki ebeket. Legutoljára az ifjúságfalvaiak tapasztalták, milyen is egy út mentén sétáló kutya szomorú látványa.
Egyre több gazdátlan kutya jelent meg ebben a községben. Talán mondani sem kell, hogy a helyzet egyre jobban nyugtalanította a helyieket. Eleinte csak egy-kettő, de később nagyobb
létszámban is megjelentek a kutyák a község területén. Éjjelente egyszerűen képtelenség volt aludni tőlük, hisz a kutyák irritálták a többi ebet.

A

Gönczöl Gabriella, Ifjúságfalva polgármesternője ezzel
kapcsolatban a következőket
mondta: „A falu lakosai hívták
fel a figyelmet, hogy idegen kutyák kóborolnak a faluban. Előrebocsájtom, ezek a kutyák nem
a helyi lakosok kedvencei voltak. Itt valójában kidobott kutyákról van szó. A probléma
megoldása nem is olyan egyszerű feladat, mint ahogy egyesek gondolják. Sajnos vannak
ilyen emberek is, akik a megunt
ebeiket egy másik település közelében, egyszerűen kidobják.
Például: Kisszigeten egy szemtanú a főút mentén első kézből
tapasztalhatta, hogyan „szabadul“ meg az egyik ilyen „lelketlen“ gazda a kutyájától. Természetesen ezek a kutyák keresik
az emberek társaságát, és így
vetődnek be a faluba. Azt gondolom, hogy a kötelező chipelés
is emeli a kidobott kutyák számát“ – mondta a falu polgármestere.

Bizonyosan nem ezt érdemlik
a négylábú barátaink. Miközben
ők hűségesen szeretik gazdájukat, mit sem sejtve arról, hogy
ha a gazda megunja, akkor kihajítja az utcára, mint egy szemetet. Szomorú, de azt kell
mondanunk, hogy mindennapos
esetté vált, hogy valaha felelősségteljes gazdák teszik utcára
megunt állataikat. Mielőtt tehát
úgy döntenénk, hogy kutyát veszünk magunkhoz, gondoljunk
bele, mit jelent ez. Felelősség,
hiszen egy érző, szerető, hűséges lény lesz a társunk. Ne szórakozásból vásároljunk kutyát,
azért mert ez most divat, mert
aztán ebből is csak az utcára
dobott állatok száma fog növekedni. Ahogy a róka mondta Antoine de Saint-Exupéry könyvében - a kis hercegnek: „Felelős lettél azért, akit megszelídítettél“.
-pint-

A

„Ez a cél lebegett előttünk, amikor iskolánkon ebben a tanévben is immár
hatodik alkalommal, május 20-tól május
24-ig megszerveztük az Active English

Week - Aktive deutsche Woche nyelvi
hetet. Öröm volt számunkra, hogy a diákok szép számmal jelentkeztek" - folytatta. Kifejtette, hogy az angol anyanyelvű lektorok, Sam és Evert személyében, tele ötletekkel érkeztek. Ezúttal
is olyan lektorokkal dolgozhattak, akik
képesek voltak aktív problémamegoldó
beszélgetésekre buzdítani azokat is,
akik azelőtt nem igazán mertek idegen
nyelven megnyilvánulni.
-kiss-

Szeretethíd 2013 Nagymegyeren
nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és a
Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Gimnázium 45
önkéntes diákja, valamint
2 tanára az alistáli ECORI
Polgári Társulással karöltve május 24-én ismét
bekapcsolódott a Szeretethíd mozgalomba, melyet a
Kárpát-medencei Református Egyház szervezett.

A

A programban résztvevők
– kilépve a mindennapok
mókuskerekéből – megtapasztalhatták a közösségben végzett segítő szándékú
munka örömét. A különböző
korosztályok közös cél érdekében végzett együttes munkája felerősíti a generációk
egymáshoz való közeledését, megértését.
KZ
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Ballagási ünnepségen
búcsúztak

Kevesebb gyümölcs lesz idén
A

2013. június 3.

tűzoltók mindennapjait bemutató rajzpályázatot hirdetett a
Csemadok apácaszakállasi alapszervezete, a település kultúrháza és önkéntes tűzoltótestülete.

A

A Lánglovagok elnevezésű rajzversenyt Szent Flórián napja alkalmából hirdették meg óvodás gyerekek, valamint az alapiskolák alsó és
felső tagozatos tanulói számára. A téma, természetesen, a tűzoltók
munkájával és a tűzzel volt kapcsolatos. Az apácaszakállasi kultúrház
vezetője, Gazsó Petronella elmondta: „A május 16-án lezajlott kiértékelésre végül kilencven rajz érkezett a gyerekektől, ebből harminchetet díjazott a szakmai zsűri.” A három kategóriában meghirdetett rajzpályázat legjobbjai a következők voltak - óvodások: 1. Papp Regő Ernő
(ekecsi óvoda), 2. Tóth Angelika (ekecsi óvoda), 3. Győri Áron (apácaszakállasi óvoda); alapiskolák 1-4. évfolyama: 1. Horváth Ágnes
(ekecsi alapiskola, 2. B), 2. Cziria Mirella (ekecsi alapiskola, 3. B), 3.
Mikor Krisztián (ekecsi alapiskola, 2. B); alapiskolák 5-9. évfolyama:
1. Koller Roland, 2. Dibusz Ágnes, 3. Lévai Szandra (mindnyájan
Egyesített Iskola Apácaszakállas). A legjobb rajzokat már hagyományosan egy kiállításon mutatják be, ahol a helyezéseket elért alkotók
díjaikat is átvehetik. Kovács Zoltán (fotó: a kultúrház archívumából)

8
Népművészeti
Fesztivál Perbetén

RÉgIó - HIRDETÉS

DELTA

Készül a szabadtéri színpad Intézményvezetők
Megyercs
regionális szakmai
A
találkozója

Döme-nap Izsán
Csemadok helyi alapszervezete harmadik alkalommal rendezte meg a népművészeti fesztivált, amelyen 17 műsorszám mintegy 200 szereplője állt fel a délután folyamán a színpadra. népdalokat éneklő gyerekek, népi játékokat és néptáncokat bemutató csoportok, mesemondók, népdalkörök és citeraegyüttesek
mutatkoztak be.

A

A műsort Basternák Nikoletta szólóéneke nyitotta meg,
majd Török Sarolta, a Csemadok helyi szervezetének elnöke
megnyitotta rendezvényt. „A fesztivál célja a korábbi alkalmak
hagyományait követve, a néptáncegyüttesek, az alkotók számára művészeti fórumot biztosítani, és új alkotások létrejöttét
ösztönözni. Támogatni az egyéni művészi alkotás minél szélesebb kiteljesedését, tekintettel a XXI. század elejének megkerülhetetlen elvárásaira. Teret adni a színpadi néptáncművészetet megújítani szándékozó, bátor kezdeményezéseknek. A nép dala el nem múló életet hirdet. A zene szent hivatása, hogy eloltsa a gyűlölködést, lecsillapítsa a szenvedélyeket, és meleg közelségbe hozza egymáshoz a szíveket.”
A fesztivál a perbetei Nyitnikék óvoda fellépésével folytatódott, majd színpadra lépett Gulyás Árpád, a szentpéteri
néptánc-csoport, a naszvadi Kis Viza citeraegyüttes, a Napraforgó gyermek néptáncegyüttes kis csoportja, a tardoskeddi citerások, Répás Janika mesemondó, Tárnok Boglárka, Uzsák Judit, Petrík Anasztázia énekesek, a tardoskeddi Fehér akác asszonykórus, a Sústya citerazenekar, a
Napraforgó középső csoportja, a tardoskeddi Búzavirág
éneklőcsoport férﬁkar és az Árvalányhaj népdalkör. A műsort
a Napraforgó gyermek néptáncegyüttes fellépése zárta.
Miriák ferenc
A szerző felvétele

KONTÉNERES

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,
homok szállítása
• Ipari hulladékok

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667
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napokban a Döme Károly Magyar Tanítási
nyelvű Alapiskola és
Óvoda tanulói rendhagyó
ünnepi misével kezdték a
tanítást a katolikus templomban. Már hagyománynyá vált, hogy minden évben ünnepélyes keretek
között emlékeznek meg
az iskola névadójáról,
Döme Károlyról.

A

Az ünnepi szentmisét követően az iskola vezetése, a
község polgármestere, Domin István, a Csemadok helyi szervezete és a Csemadok Izsai Fiatalok Egyesülete az iskola bejáratánál
megkoszorúzta Döme Károly pozsonyi kanonok, izsai
plébános emléktábláját.
Az iskola folyosóján sorra

kerülő emlékműsorban Boschetti Adrianna, az iskola
igazgatónője ünnepi beszédében elmondta: „A mai napon emlékezünk iskolánk
névadójára, Döme Károlyra,
aki Komáromban született
1768. január 26-án, majd
1800-ban került Izsára.
1816-ban, amikor alesperessé nevezték ki, távozott a
faluból. Sokat tett az izsaiakért és kiérdemelte, hogy
mi most rá emlékezzünk.
Minden időben fontos, hogy
tisztelettel megköszönjük az
iskoláért végzett munkát.
2004-től iskolánk névadójának ünnepélyén minden évben emléklapokat adunk át.
Az iskola pártolásával, az iskola fennmaradásáért végzett munkájával szerezhető
meg az elismerés. Ebben

Bíborpiros szép rózsa
– népzenei verseny
Lakszakállas
helyi
kultúrházban
rendezték meg a Bíborpiros szép rózsa - országos népzenei verseny
járási fordulóját immár kilencedik alkalommal. A
vetélkedősorozat célja,
folytatva az egykori, mára
már fogalommá vált Tavaszi szél eszméit, országos
fórumot biztosítani népdalénekesek és népdalkörök, valamint népzenei
hangszerszólisták és zenekarok részére. Magának
a vetélkedőnek a célja a
népzenei mozgalom szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése.

A

A verseny főszervezője és
szakmai rendezője a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet (volt Csemadok Művelődési Intézet), társrendezője a Csemadok Komáromi
Területi Választmánya. A
megnyitó Plauter Éva tolmácsolásában Nagy Teréz lakszakállasi költőnő versével
kezdődött, majd a község

polgármestere, Bartal András köszöntötte a versenyzőket. Vass Laura, a Csemadok Komáromi Területi
Választmány titkára a versennyel kapcsolatos tudnivalókat ismertette. A versenyben 5 népdalkör, 2 népzenekar, 1 hangszerszólista,
valamint 11 szólista mutatta
be tudását. A vetélkedőt
szakmai szemmel Bíró Huszár Ágnes és Hriagyelné
Pelle Andrea népzenei szakemberek felügyelték és értékelték. A szakmai színvonal és elvek alapján a következők jutottak tovább: Hárompatak zenekar (Komá-

az évben egy kilencedikes
diák veheti át az emléklapot, Molnár Márk. Az iskolapártolók közül pedig Domin
István polgármester, aki
mint magánember, mint alapító tag, valamint mint a
képviselő-testület tagja, sok
éve támogatja iskolánkat” –
mondta az igazgatónő.
Az ünnepi beszéd után az
iskola tanulói megemlékeztek a község jelentős személyiségeiről is. Ezek közé
tartozik Tóth Kurucz János
középiskolai tanár, történész, Ifj. Dudich László néprajzkutató és Világhy Árpád
tanár.
Az ünnepséget az iskola
tanulóinak gazdag és sokrétű kultúrműsora is színesítette.
Miriák ferenc
A szerző felvétele
rom), Kis Viza citerazenekar
(Naszvad), Illés Gábor
hangszeres szólista (Komárom), Árvalányhaj népdalkör
(Perbete), Jácint népdalkör
(Lakszakállas), Búzavirág
férﬁ éneklőcsoport (Naszvad), Búzavirág női éneklőcsoport (Naszvad), Búzavirág vegyes éneklőcsoport
(Naszvad), szólisták: Deme
Attila (Ógyalla), Pastorek
Cyntia Éva (Ógyalla), Mácsik
Simona (Ógyalla), Szabó
Julcsi (Naszvad), Ágh Erika
(Naszvad) és Sándor Eszter
(Dunaradvány).
A járási fordulón továbbjutott szereplők az országos
elődöntőn 2013. október 19én, Galántán mérettetnek
meg, az országos versenyre
pedig 2013. november 2324-én, Dunaszerdahelyen
kerül sor.
-pint-

falunapi ünnepségek
alkalmával
mindig
gond volt a színpad szervezésével. Ezt sok esetben
alkalmi színpaddal oldották
meg, amely legtöbbször
egy kamionvontatóból állt.
Idén az önkormányzat úgy
döntött, végett vet ennek
és egy új szabadtéri színpadot építenek.

A hely kiválasztásánál
azonban több elképzelés is
felmerült. Voltak, akik a helyi
focipálya környékén szerették volna látni az új építményt, de akadtak olyanok
is, akik másképp, más helyen képzelték el a színpad
„üzembehelyezését”. Végül

Búcs

a többség döntése alapján a
főtér egyik részében, a községi hivatal bejáratához közel építik meg Megyercs új
szabadtéri színpadát. A
munkálatok már gőzerővel
folynak. Maga a színpad egy
6x7 méteres alapon nyugszik
1,10 cm-es magassággal.

Idén csak a színpad felületét
csinálják meg, majd a későbbiek folyamán a befedését is tervezik. Tehát annyi
már biztos, hogy a június 22i falunapi ünnepséget már az
új szabadtéri színpadon tartják a megyercsiek.
Kép és szöveg: -pint-

Két elismerés az íjásznak
Perbete
tavaszi évad kezdete
az íjászversenyek tekintetében szép eredményeket hozott a perbetei
Juhász Gábor számára.
Két alkalommal is felállhatott a dobogó 3. fokára.

A

Először Érsekújvárott a
Berekben megrendezett 3D
terepíjász versenyen, majd
a magyarországi Süttőn,
ahol a Kerecsensólyom Történelmi Íjászklub oklevelét
vehette át a 9-14 évesek kategóriájában nyújtott teljesítményéért.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Érsekújvári Területi
Választmánya és a Komáromi Területi Választmánya kétnapos szakmai találkozót szervezett Búcson, a magyar tanítási
nyelvű oktatási és nevelési intézmények vezetői
számára.

A

Az íjászat szempontjából
az igényes és színvonalas
lőterep próbára tette a versenyzőket. Mindenki, aki en-

nek a tradicionális sportnak
hódol, a magyar történelmi
kultúrát viszi tovább és élteti
azt.
J.T.

A megnyitó után „Változó
világ – változó elvárások a
pedagógus/vezető munkaszerepeiben” címmel Pecsenye Éva magyarországi
szakember előadására került sor.
„Ki kell mondani, hogy a
hagyományos oktatási rendszer idejét múlta. Váltani kell
az önművelésre épülő tanulásra, amely tartalmaz felfedezést, értelmezést, beleélést, önértékelést és a tanulás szeretetét. Ezekhez a
változásokhoz bizony az iskolának, a vezetőnek is alkalmazkodnia kell. Abban,
hogy az iskola változzon, a

tanárok szemlélete változzon, a vezetőnek kiemelt
szerepe van. Olyan vezetővel, aki az intézmény „kötőanyagának” a szerepét tölti
be, akivel „egy húron pendülünk”, akinek a tantestülete
innovatív, kezdeményező,
lelkesen dolgozik, aki az
egész intézmény fejlődésében gondolkodik, érdemes
együttműködni. A hagyományos vezetői kompetenciák
(szakmai ismeretek, intellektuális képesség, érzelmi intelligencia) mára már kiegészülnek újfajta, elvárható vezetői kompetenciákkal, képességekkel, így tehát az „új
típusú” vezető egyben stratéga, tréner, coach, motivátor, moderátor, kommunikátor és mediátor is” – hangsúlyozta az előadó.
A csoportokban végzett
képzés és tréning során elméleti ismeretekkel, gyakorlatok segítségével a vezetői
képességek fejlesztésére
helyezték a hangsúlyt.
(miriák)

Szépüljön meg
a DELTÁVAL

Vidám, színes külsőt kapott
Ondriska Adri így írt nekünk
:
„45 éves vagyok és szeretném megváltoztatni a kül
sőm, szeretnék egy kic
sit
megváltozni...“. Mi a kérésé
nek eleget téve elvittük
őt
Radvanszká Renáta fodrászatába, ahol proﬁk vették
őt
„kezelésbe“. Renáta a leg
többet a haján változtatott:
a
vállig érő frizurából renget
eget ritkított, majd egy kell
emes, vöröses árnyalatot varázsolt rá. „A hajam színe sokat változott, ennyire világos
és rövid még sohasem volt
.
Szoknom kell, de nagyon tetszik“ - osztotta meg élm
ényeit velünk Adrika. Kocsis
Jutka stílustanácsadó összeállításában
megmutatta,
hogy nemcsak feketébe lehet öltözködni, a vidám és
színes ruhadarabok javítják
a közérzetünket is, ami a képeken is látszik.
-ga-

Előtte

utána

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.
- Proﬁ frizura, smink Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Proﬁ köröm design Chovan Szilvia, 0905 284 032
- Stílustanácsadás Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST
Átalakítás helyszíne: Salon Style
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.
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Bátorkeszi tanulók Bajon „Bulldog“– amatőr labdarúgó kupa
„Legyetek felkiáltójellé“ Munkaerő-mobilitás
Ekecs-Apácaszakállas
Közép-Európa térségében ropták a táncot
Ekel
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Baj Község Önkormányzata szervezésében a Tata melletti Bajon
került sor a XI. Komárom-Esztergom Megyei nemzetiségi Gyermek Együttesek
Találkozójára. Nagy Mária, a szlovák
nemzetiségi önkormányzatok megyei elnöke meghívta a bátorkeszi Szlovák
Tannyelvű Alapiskola tanulóit is, akik elfogadták a meghívást és tánccsoportjukkal képviselték a községet.

A

Ógyalla
z ógyallai Szakközépiskola pályázatot nyert
a Tempus Közalapítvány
által meghirdetett „Comenius Iskolai Együttműködések - Életen át tartó tanulás” című programjában.

A

z V. Szeretethíd önkéntes napok programjába, melyre
május 25-én került sor, ismét bekapcsolódott az ekeli
református gyülekezet. A vállalt feladat a helyi temetőkert
szépítése volt, kerítésfestéssel és kapálással tették szebbé
szeretteik nyugvóhelyét. A kitűzött feladatok elvégzésébe
bekapcsolódtak a katolikus testvérek is. Öröm volt látni az
idősek és fiatalok közös tevékenységét. A munka szeretetvendégséggel ért véget, Isten áldása velük volt ezen a
napon.
-kh-

A

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

A tervezett projekt a négy
ország egy-egy szakközépiskolájának a partnerkapcsolatára épül. A program témája a munkaerő-mobilitás
a közép-európai térségben,
különösen a szakmai képzésekre összpontosítva, lényege pedig a pályázatban
leírt tervek megvalósítása a
külföldi utazások során. A
kétéves program időszakában diákok utazhatnak külföldre a partneriskolákba.
2013 májusában a németországi partnerek látták vendégül egy hétre a szakközépiskola diákjait. Az útról
Simon Mária pedagógus, a
projekt vezetője tájékoztatta
lapunkat.
„A diákok kíváncsiak voltak,
hogy milyen lesz az első találkozás a vendéglátókkal,
mennyire tudják „élesben“
használni az idegen nyelvet.
A legfontosabb jelentősége a
találkozónak az volt, hogy a

A rendezvényt Popovics György megyei
közgyűlési elnök nyitotta meg. A rossz idő kicsit átírta a forgatókönyvét a szombati ese-

ménynek, így elmaradt a falu központjában
tervezett, színesnek ígérkező felvonulás.
Azonban a helyi Szent István Általános Iskola sportcsarnoka színültig telt nézőkkel és
fellépőkkel, hogy immár 11. alkalommal örüljenek és tapsoljanak egymásnak kicsik és
még kisebbek.
Tímea Szegiová, a bátorkeszi Szlovák
Tannyelvű Alapiskola igazgatónője elmondta,
csodálatos szép napot töltöttek Bajon, megismerkedtek a községgel, az alapiskolával, új
barátságok alakultak, tanulóik megismerkedtek más régióból érkező csoportok népi
hagyományaival.
(miriák)
Az AI felvételei

eggel kilenckor vette kezdetét a második alkalommal megrendezett „Bulldog“ amatőr labdarúgó kupa
sorozata. Az esemény megnyitóján Polák László polgármester is buzdította a csapatokat.

R

diákok élményekben gazdag
programokon vettek részt.
Mindenekelőtt a partneriskolát, az oktatási rendszerét és
a tanítás-oktatás menetét,
módszereit ismerhettük meg.
Az első napunk délutánját
egy weissenburgi iskolában
tölthettük. A következő napokon autóbusszal bejártuk
Ansbach környékbeli városait,
a legfontosabb történelmi és
irodalmi vonatkozású emlékhelyeit. Első és számunkra jelentős állomás Rothenburg
ob der Tauber volt. Szűk sikátoraival, fagerendás, színes
házaival igazi turistalátványosság. A következő nap

műhelymunkát végeztek a diákjaink. Öröm volt őket nézni
munka közben. Pénteken búcsút vettünk a barátainktól és
elindultunk a hosszú úton
haza az átélt élményekkel”.
Ezeknek a projekteknek
egyik legfontosabb célja,
hogy a tanulók tevékenyen
részt vegyenek a projekttel
kapcsolatos valamennyi feladatban – főleg a tevékenység értékelésében. Fontos
ezért, hogy lehetőleg minél
több diák kapcsolódjon be a
projekttel összefüggő tevékenységekbe.
Miriák ferenc
Simon Mária felvétele

Amikor a „királynő“
Bulcsú vezér falujába látogat

Bátorkeszi Borfesztivál
a Galamboson
bben az évben a SZEGAB Polgári Társulás vezetősége döntése értelmében a Galambosi-dűlőn rendezi meg a 8. Bátorkeszi
Borfesztivált 2013. június 22-23
között.

E

Búcs
Katona Mihály Alapiskola tizenkilencedik alkalommal rendezte meg a Regionális Atlétikai napot. A versenyen öt
alapiskola – Bátorkeszi, Hetény, Dunamocs, Madar és Búcs – 70 tanulója vett
részt.

A

A sportban tehetséges tanulók 4 kategóriában és 6 versenyszámban mérték össze
erejüket. Az egyes versenyszámokban olimpiai pontozással lehetett pontokat gyűjteni,
amelyeket összeadva a legjobbak megküzdöttek Búcs község polgármestere által felajánlott vándordíjért. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Az atlétikát, mint a sportok „királynőjét”
immár 19-edszer fogadta tisztelettel a Katona
Mihály Alapiskola apraja-nagyja. Ilyenkor a
királynő tiszteletére ünneplőbe öltözik a salakpálya.
Az összesített pontok alapján a madari
Édes Gergely Alapiskola legeredményesebb
versenyzői: I. Papp Lajos, II. Paradi Ramóna,
III. Margit Tamás. A bátorkeszi Kováts József
Alapiskola dobogósai: I. Kočkovič Barbara, II.
Őszi Kevin, III. Misák Barbara. A dunamocsi

A csoportmérkőzéseken a következő eredmények születtek: Bulldog - KGB 1:1, Balonyi öregﬁúk - Webasto Edscha
0:1, UCSK Győr - Bulldog 5:2, Webasto Edscha - Silver G.T.
2:0, KGB - UCSK Győr 0:0, Silver G.T. - Balonyi öregﬁúk 5:1.
Ezután az elődöntőbe jutott csapatok mérkőztek meg egymással: Webasto Edscha - Bulldog 3:3 (11 m- 5:3), KGB - Silver G.T. 3:0, majd végül a helyosztók következtek: a 3.helyért Bulldog - Silver G.T. 1:6. A döntő eredménye a következő
lett: KGB - Webasto Edscha 3:3 (11m 3:6).
Kiértékelték a legjobb kapust Németh Gábor (Webasto), és
a legjobb góllövőt Végh Ede (Silver G.T.) személyében. A focimeccsek között tizenegyesrúgó versenyt is szerveztek
több mint 30 ember részvételével, melyet végül nagy küzdelem után Orosz László nyert. A szurkolók és versenyzők
gyerkőceinek szórakoztatásáról ügyességi játékokkal gondoskodtak. Az este is a futball jegyében telt, hiszen a pályáról egyenesen a kivetítők elé ültek a játékosok, hogy végigszurkolják a BL döntőt.
-pint-

A búcsi Alapiskola versenyzői
Magyar Tannyelvű Alapiskola legjobbjai: I.
Takács Bálint, II. Kele Fanni, III. Szuri Katalin. A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola legjobbjai: I. Juhász Áron, II. Czibor Kinga, III.
Tóth Ádám. A búcsi Katona Mihály Alapiskola legeredményesebb tanulói: I. Hollósi
Viktória, II, Hatyina Olivér, III. Szegi Dávid.
A Búcs község polgármestere által felajánlott vándordíjat a madari Papp Lajos
nyerte, megelőzve a bátorkeszi Kočkovič
Barbarát és a dunamocsi Takács Bálintot.
(miriák)
A szerző felvétele

Azért költöztették a rendezvényt a
falu központjából a szőlőhegyre,
hogy a hivatalosan is borfaluként
jegyzett település borászainak italait
helyben kóstolhassák meg a résztvevők.
A hagyományos, természethű bor
csak a természet és az ember közvetlen együttélésből, csak tökéletes
szőlészeti munkával és a pincében
gyakran használt adalékanyagok teljes kizárásával jöhet létre. A helybéli,
újonnan, bár több esetben régi családi gyökereken alakuló pincészetek
megkezdték az útkeresést, kutatják
lehetőségeiket szőlőfajta-használatban, szőlészeti és borászati technológiákban egyaránt.
Az ébredező felvidéki borászat
propagálását szolgálja a Bátorkeszi
Borfesztivál is. A Galambosi szőlőhegy a maga gyönyörű fekvésével

mutatja be a sajátos bátorkeszi arculatot. Az idelátogatók 2 kilométeren sétálhatnak azokon a helyeken,
ahol a szőlő és a borok születnek.
Beszélgethetnek a borászokkal, és
megkóstolhatják az egész évi munkájuk gyümölcsét. Ugyanis az itt élők
élete hosszú évtizedek óta össze
van kötve a szőlészettel és a mindennapi életük szerves részét képezi. A vendégfogadó borászok
most is arra vállalkoztak, hogy két
napon keresztül nyitva tartanak és
fogadják az érdeklődőket, egyedi élményeket nyújtva a látogatóknak.
Reméljük a színpadok programjai, a
sok-sok sztárfellépő, a rendkívül változatos gasztronómiai kínálat, a különleges kiállítások mind-mind maradandó élményeket tartogatnak a
résztvevők számára.
Szép és igaz csak egy tőről fakadhat – ez a borászat alaptézise
is. Hinni kell benne, hogy a Kárpátok
által ölelt tájon újra sok kis szőlőbirtok működhet ennek szellemében.
Keressük boraikat, és minden
cseppben ezt a gondolatot Bátorkeszin is!

Bátorkeszi környéke a legmelegebb éghajlatú területek közé tartozik Szlovákiában. Az itteni szőlőhegyek területén minden évben kiváló
minőségű szőlők teremnek és ezáltal minőségi borokat tudnak termelni
a borászok. Bizonyítják ezt a nemzetközi és hazai borversenyeken elért eredmények is.
A pincesoron és a település egyéb
helyein megbúvó évszázados pincék különleges hangulatot kínálnak.
Pótolhatatlan élmény a nemes penésszel vastagon borított falú pincék
felkeresése.
A jó bort csak kortyolni szabad,
mohón nem lehet inni. Sőt a kortyok között hosszú szünetet kell
hagynunk, hogy a zamat a szánkban kiteljesedhessen és a bor jóleső melege testünkben szétáradhasson; s legyen idő élményeinket
megosztani szeretteinkkel, barátainkkal és vendéglátóinkkal. Azt
mondják a bor a legrövidebb út az
emberek között, hiszen a bor a
meghitt beszélgetés, egymás kölcsönös megbecsülése, a barátság,
a jókedv itala.

Reméljük, mindezeket megtalálja
Bátorkeszin is. Részese lehet a
meghitt beszélgetéseknek, a jókedvnek, az új barátságoknak. A jó
borban öröm, barátság és dal van –
tartja egy régi magyar mondás. A
magyar ember erre emeli poharát,
amikor azt mondja – Egészségünkre! Hát váljék egészségére Kedves Vendégünk a bátorkeszi borokkal való személyes találkozás élménye!
(miriák)
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Vízszerelő - szerelés,
szerviz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Szomorú szívvel emlékezünk
június 5-én, halálának 3. évfordulóján

• 2013. 6. 15-én indul kirándulás Baden-be. Program:
Badeni Rózsafesztivál, laxenburgi Sisi kastély. Ár: 20
€/fő. Infó: 0918 697 959.
www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna, belföld
– külföld. Tel.: 0915 664 048.
• Eladó 3-szobás családi ház
Csallóközaranyoson. Tel.:
0918 771 161.

Baran Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző szerető szülei, testvére, nagyszülei.

„Elmentél, mint a lenyugvó Nap,
De emléked szívünkben örökre megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk
június 2-án, halálának első
évfordulóján

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

Kiss Sándorra
Madaron.
Emlékét megőrizzük.
A rokonság.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el,
Hogy már Téged hiába várunk.
Csak az évek múlnak, feledni nem lehet,
Hogy ﬁatalon tört ketté az életed.
Temető csendje ad Neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De Drága emléked szívünkben él örökké.”

Június 2-án, halálának 3. évfordulóján,
fájó szívvel emlékezünk Gál Marian-ra.
Emléked örökké őrizzük: édesanyád, kisﬁad Levente, Deni, hugaid párjukkal és családjukkal, rokonaid és barátaid.
„Úgy mentél el, mint a madár,
Elköszönni már nem tudtál.
Tied a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom.”
Fájó szívvel emlékezünk június 6-án,
halálának tizedik évfordulóján

Lukács Gusztávra
(Lakszakállas).
A velünk emlékezőknek tisztelettel megköszöni
özvegye és családja.

„Amikor halkan sírdogál a szél,
Mindig azt gondolom, hogy ő beszél.
A szeretteit sírja vissza tán?
Fáj a sötétség neki, a magány.
A hideg ellen hallat tán panaszt,
Mi fáj a holtnak, Isten tudja csak.
Ám megjött a nyár tegnap délelőtt,
S a Nap sugarával borítja a komáromi temetőt.
Drága jó édesanyánk már nem panaszkodik,
Biztosan jót és szépet álmodik.”

Fájó szívvel emlékezünk június 4-én

Zácsik Mártára szül. Kuczman
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét örökké őrzik: gyermekei, szülei, testvére
és az egész gyászoló család.

„Elmentél tőlünk, de nem mentél messze,
Tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve.
Számtalan napod ajándék volt nekünk,
Mit együtt tölthettél boldogan velünk,
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél,
Őrizzük azt, mit mondtál és tettél!“
Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk
május 28-án, halálának 3.évfordulóján

id. Nagy Józsefre

Mátyási Ilonát

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna,
Bocsássatok meg, én nem tehetek róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját ﬁgyelemmel kísérni,
Ne sírjatok, már többé nem szenvedek.”

Fájó szívvel emlékezünk május 30-án, halálának
5. évfordulóján drága szerettünkre

Motajcsek Ferencre (Ekel).
Gyászoló feleséged, lányod, ﬁaid, menyed,
kis unokáid, testvéred és családja.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.

• Szabadföldi paprikapalánta
(csemege, fűszer) és nagyvirágú krizantémpalánta eladó Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.
• Új ﬁtneszterem nyílt Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klubﬁtnes.sk
Zálogház - bazár, ferencesek utcája 5. Komárom (a Penita étterem
mellett), zálogba veszünk vagy felvásárolunk arany ékszereket,
műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat házhoz
is
elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor

Lakszakállason.

Felesége Julianna és gyermekei családjukkal.

Szívünkben mély fájdalommal
mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek, volt munkatársnak
és a szomszédoknak,
akik 2013. május 21-én elkísérték
utolsó útjára a 82 éves
a csallóközaranyosi temetőbe.
Köszönjük a sok koszorút, virágot és a vigasztaló
szavakat.
A gyászoló család.

DELTA

• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768.
• Vennék Škoda Octáviát
Tdi, lehet sérült vagy motorhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Akciós gyorskölcsönök alkalmazottaknak, vállalkozóknak és nyugdíjasoknak. Hívjon. Tel.: 0903 429 427.
• Eladó 5,5 m átmérőjű 1,30
m mély fürdőmedence tartozékokkal és fűtőrendszerrel.
Tel.: 0918 043 029.
Erdélyi nagykörút. Minden, amit látni kell! 2013.
8. 5. - 8. 11., 7 napos kirándulás, ár: 235 €/fő,
szállással, utazással,
félpanzióval. Infó: 0918
697 959, www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.

• 2013. 6. 8-án indul kirándulás Gödöllőre. Program:
kastélylátogatás, a Csárdáskirálynő c. operett megtekintése. Ár: 33 €/fő. Infó: 0918
697 959. www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek, 10 kg-os és 2 kg-os
gázpalack, valamint 4 db téli
gumi Felíciára. Tel.: 0907
486 768.
• Kölcsönök! Készpénzre
van szüksége? Gyors ügyintézés, azonnali hitelelbírálás. Cím: Župná 14., Komárom (Allianz épületében, 1.
emelet, 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Eladó Megyercsen szép
környezetben 4-szobás családi ház. Tel.: 035/7792 258,
0904 103 788.
• Eladó 1 m brabant tuja 1,50
€/db. Tel.: 0908 301 461.
Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580.
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2013. június 3.
Első fotóm

Fotó: Böröczky József
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Turcsik Dániel
Ógyalla
(3600/52)
• Kőművesmunkát, csempézést, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Eladó 2 db új gumiabroncs,
mérete 11,00 – R20. Tel.:
0918 043 029.
• Vennék fejőstehenet. Tel.:
0918 144 472.
• Prezentácia produktov
Kyäni, každý štvrtok tu v Komárne. Upresniť na č.mob.:
0948 740 088, 0904 687
424.
• Öntözőmotorok, fűnyírók,
búvármotorok tekercselése,
Gadóci
út,
Agrostav
areál.Tel.: 0915 470 709.
• Eladó az Erzsébet-szigeten (Platánfa sor 9.) régebbi
4-szobás családi ház, jutányos áron. Tel.: 0904 179
889.
Vennék Zetor traktort és
TZ-14 K kistraktort üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Predám starší 4-izbový rodinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platánová alej č. 9)
za výhodnú cenu. Tel.: 0904
179 889.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán a Brünni téren, 2. emelet. Tel.: 0918 548 747.
• Legalacsonyabb kamatú
fogyasztói hitel 400-20.000
euróig. Tel.: 0905 587 413.
• Lovaglási lehetőség Hetényen. Elérhetőség: 0918 252
143, Tereplovaglás, hobbilovaglás.
• Pedikűr-manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0915 470 806.

Kesegová Lea
Dunaradvány
(3100/49)

Rosinská Martina
Martos
(3600/50)

úJSZÜLÖTTEK:
Szalai Adam (Ógyalla); Bóna Fruzsina (Karva); Sándor
Enikő (Őrsújfalu); Soványová Kamila (Érsekújvár); Trencsíková Nicol (Köbölkút); Kolibáč Emma (Komárom)
ELHunYTAK:
Szenkó Jenő (78) Komárom; Mgr. Tóth Michal (70) Ógyalla;
Pócs Erzsébet (68) Szentpéter; Majer Alexander (71) Komárom; Menczel Eszter (87) Komárom; Danázs Štefan
(70) Kava; Fűri Imrich (80) Gúta; Kaplík Pavel (87) Šrobárová; Horváth József (67) Komárom; Vajliková Alžbeta (76)
Lakszakállas; Görner Václav (63) Gúta; Répás Pál (78) Komárom; Forró Erzsébet (90) Gúta
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bognár Dušan és Kajanová Nikoleta (Komárom); Pál Gabriel (Tajti) és Vachová Klaudia (Ógyalla); Ferenczi Zsolt és
Fekete Tímea (Komárom); Kučera Zoltán és Szalaiová
Henrieta (Komárom); Fekete Zoltán (Komárom) és Bürgöndiová Anikó (Balony)
• Mentse meg régi emlékeit!
Videokazetta DVD-re mentése (családi videó, szalagavató, esküvő stb.) 8 euróért.
Bővebb infó: 0908 585 544.
• Hízók eladók Aranyoson.
Ár: 1,20 €/kg. Tel.: 035/7781
378.
• Kössön legolcsóbb, legmegfelelőbb élet- és balesetbiztosítást. Érdeklődni
tel.: 0907 056 575.

3-napos kirándulás a
debreceni virágfesztiválra, pihenéssel Hajdúszoboszlón. Szállás, félpanzió, utazás, mindössze 139 €/fő. Infó:
0918 697 959, www.orbis-hurbanovo.
eoldal.hu.

Akkreditált ápolói tanfolyam indul Komáromban,
Ógyallán 2013. június 10én! Segítünk elhelyezkedni Ausztriában, Németországban! 0911 395 737
www.prosocia.sk,
emese.baranyaiová@prosocia.sk
• Eladó Babetta (+ sisak,
elektronok, több alkatrész),
új kompresszor, autogén
(komplett feltöltve) – árak
megegyezés szerint, 3 db 50
literes demizson kosárral.
Tel.: 0907 305 122.
• Eladó cirkula, gabonadaráló, állványos karbó. Tel.:
0915 208 652.
• Eladó 130 literes mélyhűtő
láda, számítógép monitorral.Tel.: 0915 111 637.
• Dám do prenájmu prerobený 3-izbový byt na VII. sídlisku. Tel.: 0917 202 952.
• Eladó 3-szobás lakás Komáromban, ár: 25.000 €.
Tel.: 0907 788 043.
• Idősek gondozását, nappali
ellátását (bevásárlás, főzés,
takarítás) vállalom. Akkreditált ápolói kurzussal rendelkezem. Tel.: 0917 390 985.
• Térkövek gyártása és lerakása. Tel.: 0908 042 655.

• Egynyári és évelő virágok
széles választéka, ezen felül
futó és álló vinca, amely
kiválóan tűri a tűző napot
és gazdagon virágzik.
Anita virágüzlet – Kolárovo.
Hé-pé: 8-18, szombat: 8-12,
vasárnap: 9-12. Tel.: 0905
457 473.
• Eladók hízók 100-120 kg.
Tel.: 0908 567 830.
• Naszvadon 8-hetes pulykák eladók. Tel.: 0908 737
325.
• Óvónő gyerekgondozást
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Eladó két dugattyús kompresszor, 3Kw-os motor 1420
fordulatú, Romanov fajta
anyabirkák és kos. Tel.:0907
082 313.
• Prijmem do pracovného
pomeru mladého, ambiciózneho stolára. Tel.: 0905 305
978.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
Elektro TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
Plazma-készülékek gyors
és megbízható javítását
vállalom.
• Kiadó garázs közel a belvároshoz, a Belső Körúton.
Tel.: 0905 640 957.
• Betonkerítés gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Eladó emeletes nyaraló a
Virti tónál. Tel.: 0905 230
373.
• Gyermekfelügyeletet, takarítást vállalok, KN járás. Tel.:
0907 635 419.
• Eladó 156 m2-es polgári lakás a belvárosban, 60.000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Novootvorená predajňa Sekond Hand aj s detským tovarom. Tržnica 132.
up! Discobargrill
Dunamocs (benzinkúttal szemben). fatüzelésű
kemencében sült fai da
te pizza (tetszés szerinti
feltét) – 4 €, up burger
2,50 €. focaccia (kemencés lepény) 1,50 €. Valódi
olasz kávék 1 €, koktélok.
nyitva tartás: K-CS 11-22
ó, P-SZ 11-24 ó, V 13-21,
hétfő zárva.
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Otthonról végezhető munka, egyszerű, könnyű, jó
kereset, szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra, független munkaidő.
Jelentkezni lehet a homejobog @gmail.com email
címen.
• Eladó piros vázas Mirage
mountain bike, ára: 90 €.
Tel.: 0905 847 531.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, proﬁ kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után, ár
60 €. Mob.: 0905 847 531.
• Eladó kerti mázsa, 200 kgig + súlyok, ár: 60 €. Tel.:
0905 847 531.

Anyagi gondjai
vannak?
Nem tudja,
hogyan
tovább?
Hívjon –
mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás
• Kiadó hosszú távra négyszobás lakás Gútán a központban. Tel.: 0905 847 531.
• Esztergályozás, marás,
mindenféle fémmegmunkálás. Rövid határidő, precíz
munka és korrekt ár. Tel.:
0908 158 310.
• Sústruženie, frézovanie,
rôzne druhy trieskového obrábania, krátka dodacia
doba.
Precízna práca,
výhodná cena. Tel.: 0908
158 310.

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!
Tel.: 0918 727 431.

CSúCSPOLITIKuSOK A CSEMADOKBAn
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és
Csáky Pál, Szlovákia egykori miniszterelnök-helyettese lesz
a Csemadok Komáromi Városi Szervezetének vendége, tájékoztatta lapunkat a házigazda Stubendek László, a szervezet elnöke.
Bemutatásra kerül Csáky Pál legújabb, Csend és lélek c.
könyve, majd Semjén Zsolttal időszerű nemzetpolitikai kérdések kerülnek megvitatásra.
A találkozóra június 6-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor
a Csemadok Kossuth téri székházában.

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

EmISNÉ KONtROLy NA pOčKANIE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autoservis • mobil: 0903 431 736

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

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

www.autoskolaelan.sk
"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

0905 489 059

Vek závislých od drog klesá
edničkou na slovenskom drogovom
trhu je marihuana a jej užívanie vykazuje alarmujúce čísla najmä u stredoškolákov.

J

Súčasné drogové prostredie na Slovensku
sa oproti minulosti zmenilo. Kým povzbudzujúcou správou je, že na Slovensku sa z drogovej závislosti lieči čoraz viac užívateľov drog,
smutnou informáciou je, že ich vek klesá. Uvádza sa tak v tlačovej správe, ktorú agentúre
SITA poskytla Eva Slováková z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.
Dominantné postavenie na drogovom trhu
má marihuana. "Jej užívanie vykazuje alarmujúce čísla najmä u stredoškolákov," píše
sa v tlačovej správe. Kým v roku 1995 malo
skúsenosť s touto drogou necelých 9 percent
z nich, v roku 2011 prieskum ukázal, že až 27
percent stredoškolákov túto drogu vyskúšalo. Európska správa o drogách za rok 2013
uvádza, že v roku 2011 absolvovalo liečbu
závislosti až 1,2 milióna Európanov. Tento
počet je rekordný. Podobný rastúci trend liečení drogovo závislých zaznamenávame aj
na Slovensku, v roku 2011 absolvovalo liečbu
v ústavných zdravotníckych zariadeniach
1 609 ľudí. Takmer polovica z nich sa liečila
prvýkrát a takmer tri štvrtiny z nich mali menej ako 20 rokov.
Medzi liečenými mali najväčšie zastúpenie
užívatelia stimulačných látok a tí, ktorí si
drogu dávali injekčne. „Žiaľ, v Slovenskej re-

publike narastá trend užívania psychoaktívnych látok, vrátane kombinácie nelegálnych
látok s legálnymi, akými sú alkohol alebo
kontrolované lieky na predpis," povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
Viaceré prieskumy poukazujú na to, že s alkoholom a tabakom sa stretávajú už desaťročné deti a skúsenosti s nelegálnymi drogami majú žiaci posledných ročníkov základných škôl, prípadne študenti prvých ročníkov stredných škôl. Riaditeľ Odboru koordinácie
protidrogovej
stratégie
a
monitorovania drog na ministerstve zdravotníctva Imrich Šteliar hovorí, že v roku 2011 sa
z drogovej závislosti liečilo až 14 detí vo veku
do 14 rokov. Najčastejšie išlo o závislosť od
marihuany, prípadne o problémy s prchavými látkami. V skupine tínedžerov sa počet
liečených zvýšil až 20-násobne, liečbu absolvovalo 302 mladých a viac ako tretina z
nich práve pre kanabis.
Vo ﬁnálnej fáze prípravy je Národná protidrogová stratégia 2013 - 2020, ktorá má prevencii a boju proti drogám pomôcť. Jej hlavnou úlohou je znížiť dopyt po drogách, potlačiť drogovú kriminalitu a nelegálny trh s
drogami. Zlepšiť má tiež šírenie výsledkov
monitorovania a dôsledne ich využiť pri
tvorbe opatrení. „Musíme pôsobiť preventívne, vrátane nežiaducich sprievodných sociálnych javov, ktoré súvisia s užívaním
drog," dodáva Zvolenská.
Zdroj: webnoviny.sk

Predpoveď počasia 3. 06. 2013 - 9. 06. 2013

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

V pondelok 3. 6. predpokladám v našom
regióne chladno, oblačno, počas dňa veľkú
oblačnosť a miestami prehánky. Množstvo
vlahy do 3 mm. Nočná teplota od + 9 do +
11 ̊ C, denná teplota od + 15 do + 17 ̊ C.
Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.
V utorok 4. 6. predpokladám v našom regióne slabé oteplenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 9 do + 11 ̊ C,
denná teplota od + 22 do + 24 C
̊ . Mierny SZ
vietor do 6 - 8 m/s.
V stredu 5. 6. predpokladám v našom regióne premenlivo ale teplo, zrána polojasno,
počas dňa veľkú oblačnosť a miestami prehánky alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 5
mm, miestami aj viac. Nočná teplota od + 9
do + 11 ̊ C, cez deň od + 23 do + 25 ̊ C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 6. 6. predpokladám v našom regióne daždivo a dosť teplo, veľkú oblačnosť
až zamračené a občasný dážď, prehánky a
búrky. Množstvo vlahy do 8 mm, miestami aj
viac. Nočná teplota od + 12 do + 14 C
̊ , cez
deň od + 25 do + 27 C
̊ . Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.

V piatok 7. 6. predpokladám v našom regióne podobne ako vo štvrtok, veľkú oblačnosť až zamračené s občasným dažďom,
prehánkami a búrkami. Množstvo vlahy do
5 mm. Nočná teplota od + 13 do + 15 ̊ C,
denná teplota od + 25 do + 27 ̊ C. Slabý
premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 8. 6. predpokladám v našom regióne zlepšenie počasia, polooblačno, len
miestami zväčšenú oblačnosť s možnosťou
prehánok. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od + 14 do + 16 C
̊ , denná teplota od
+ 26 do + 28 ̊C. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.
V nedeľu 9. 6. predpokladám v našom regióne znovu viac oblačnosti, oblačno, pri časom zväčšenej oblačnosti miestami prehánky. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od + 13 do + 15 C
̊ , cez deň od + 26 do
+ 28 C
̊ . Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam premenlivé ale teplé
počasie s početnými prehánkami a búrkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Vodné dielo Kolárovo je podmienkou
splavnenia dolného Váhu

inisterstvo dopravy
tvrdí, že pre sprevádzkovanie vodnej cesty na
Váhu treba doriešiť úseky
Vodné dielo Selice - Komárno a Hlohovec - Vodné
dielo Kráľová.

M

Vodná cesta na Váhu nie
je stále v prevádzke napriek
vloženým značným investíciám. Podľa rezortu dopravy
nedoriešenými
ostávajú
úseky Vodné dielo Selice Komárno a Hlohovec Vodné dielo Kráľová.
Podmienkou dokončenia
splavnenia dolného Váhu je
vybudovanie Vodného diela
(VD) Kolárovo. „Musí byť navrhnuté tak, aby eliminovalo
rozkolísanosť plavebných
hladín na Dunaji a súčasne
navyše zaistilo podmienky
pre splavnenie Nitry“ - uviedol
pre agentúru SITA hovorca
ministerstva dopravy Martin
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Kóňa. „VD Kolárovo má slúžiť
na lepšie splavnenie dolného
toku Váhu a Nitry. Rozvoj
vnútroštátnej vodnej dopravy
tam, kde to slovenské rieky
umožňujú, je určite v našom
záujme,“ dodal.
Ako agentúra SITA už informovala, rezort dopravy
vyhlásil verejnú súťaž na
modelový výskum dispozičného riešenia VD Kolárovo
z hľadiska nautických podmienok a plavebnej bezpečnosti. Cieľom výskumu je
stanoviť rozmery a správne
rozmiestnenie objektov, plavebnej komory s rejdami,
hate, vodnej elektrárne, biokoridoru, sklzu pre športové
plavidlá a parametre prevádzky vodného diela.
„Aby boli vytvorené optimálne podmienky pre bezpečnú a kapacitnú plavebnú
prevádzku pri zachovaní
ostatných funkcií vodného

diela - vodohospodárske,
environmentálne a energetické," informoval Kóňa.
Predpokladaná cena výskumu plánovaného počas
dvoch rokov je 270 tis. eur.
Ministerstvo dopravy v
roku 2012 spracovalo štúdiu
prípravy výskumu, projektu
a realizácie plavebného
stupňa VD Kolárovo na
Váhu. Tento dokument podľa
rezortu umožnil zosúladenie
účelov vodného diela so
schválenými zámermi týkajúcimi sa Vážskej vodnej
cesty,
protipovodňovej
ochrany a ochrany životného
prostredia dolného Považia.
Štúdia zároveň určila objekty, ktoré majú byť súčasťou vodného diela z hľadiska
jeho využitia. Rozhodlo sa
tiež o hydraulických a hydrologických parametroch, návrhu cieľových parametrov
vodného diela, o náplni
čiastkových výskumov, návrhu ich metodiky aj časového postupu výskumu, projekcie a realizácie. „Vodohospodárska výstavba, š.p. v
90-tych rokoch spracovala k
VD Kolárovo projektovú štúdiu, ale tá je už neaktuálna z
pohľadu súčasných nárokov
na riešenie vodného diela,"
uzavrel Kóňa.
Zdroj: webnoviny.sk

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

Colníci zaistili viac ako 11-tisíc
párov čínskych topánok

Nitrianski a komarňanskí colníci zaistili viac ako 11-tisíc párov čínskych topánok. U 4 339 párov je podozrenie, že ide o
falziﬁkáty značkovej obuvi. Pri ďalších 6 812 zadržaných
pároch obuvi vzniklo podozrenie, že boli porušené práva majiteľa dizajnu.
Colníci z Komárna a Nitry objavili topánky dovezené z Číny
17. a 18. mája pri kontrole kontajnera. Topánky skončili v colnom sklade. Ak sa majiteľ tovaru a majiteľ práv na ochranu
dizajnu dohodnú, tovar bude zničený pod colným dohľadom. Ak sa nedohodnú, prípad skončí na súde.
„V prípade, že súd právoplatne rozhodne o tom, že zaistený tovar porušuje práva na ochranu dizajnu, môžu byť topánky v súlade s colnými predpismi bezodplatne poskytnuté
na humanitárne účely," informovala dnes hovorkyňa ﬁnančnej správy Patrícia Macíková.
Ak bude preukázané porušenie predpisov v oblasti práv
duševného vlastníctva, môže právnická osoba, ktorá sa ho
dopustila, dostať sankciu prepadnutia tovaru a pokutu podľa
rozsahu spôsobenej škody až do maximálnej výšky 132
775,67 eura.
Zdroj: topky.sk

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Vörös Attila
geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

VEĽKÝ VÝBER NEpÁLSKyCh
RučNE tKANýCh KOBERCOv LACNO!

Zľavy
0%
až do 2

Predávame PVC a koberce na m2,
a režeme na požadované rozmery

pokládka
kobercov,
pvC a
laminátových
parkiet

AKCIA
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Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

2
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G
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Viac o šachu na www.chess.sk

DELTA
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Riešenie:
1. Je8+ (Biely dáva šach jazdcom. Čiernemu nezostáva nič iné, iba ho zobrať vežou.) Vxe8 (Kráľ nemá
žiadne ústupové polia.)
2. Vxd7≠ (Keď sme odlákali čiernu vežu od obrany,
možeme dať mat našou vežou.)
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Falunapok
SZILAS - 2013. júNIUS 8.
11.00 I. Lángossütő fesztivál
14.00 A falunap ünnepélyes
megnyitója
14.10 I. Lángossütő fesztivál
eredményhirdetés
14.30 Aranykert Bábszínház Dunaszedahely – A bűvös kendő
16.00 Diák-tanár találkozó
- visszapillantás a múltba
– Madi Irén tanítónő
16.00 Kastélykert:
Szilfácska néptáncegyüttes fellépése,
kisudvarnoki Pünkösdi rózsa népdalkör fellépése, a nemesócsai Oucha
mazsorettek fellépése, a gelléri Amazonok fellépése, zumba bemutató – a
Zumba Zumbastic előadásában, Arrabona Ensemble – Győr, Krnčan Milán, Barthalos Andrea, Fekete Szilvia
fellépése, Vox Megere élőkoncert
20.10 Tombolahúzás
21.00 V-Tech koncert
23.00 Retro disco, karaoke show
(DJ Bedecs)
24.00 Meglepetés
Az egész nap folyamán ugrálóvár,
trambulín és strandfoci várja a szórakozni vágyó gyerekeket és felnőtteket.
NAgYKESZI - 2013. júNIUS 8.
11.00 A falunap megnyitója
- nagy színpad
11.10 A falu ízei - főzőcske a községi utcák részvételével
12.30 Női foci - műfüves pálya
13.00 Tűzoltó bemutató
14.00 A nagykeszi óvodások és iskolások fellépése - kis színpad
15.30 Hastáncbemutató - kis színpad
15.40 Csanaki testvérek fellépése
- kis színpad
16.00 Zumba bemutató
- nagy színpad
16.15 Pécsi Virág fellépése
- kis színpad
16.30 HÍD-Nagykeszi öregﬁúk futballmérkőzés - műfüves pálya
16.35 A megfőzött ételek kóstolása

DELTA

SZóRAKOZÁS - HIRDETÉS
Programajánló
17.00 A nemesócsai OUCHA
mazsorettek fellépése
- nagy színpad
17.20 Ródeó - lovasverseny
19.00 Sárkányeregető verseny
19.30 Tábortűzgyújtás
20.00 Utcabál Vörös Zoltán közreműködésével - nagy színpad
A sztárvendég Csocsesz fellépése nagy színpad
Arcfestés, luﬁhajtogatás és kvadozás
a gyermekek részére.
EKEL - 2013. júNIUS 8.
Délelőtt: Gulyásfőző verseny, gyermek ügyességi versenyek
12.30 Az OUCHA fúvószenekar
koncertje
13.20 Megnyitó, a délelőtti programok kiértékelése
13.30 A Hetényi János Alapiskola és
Óvoda, valamint a környékbeli
falvak műsorai (Csallóközaranyos, Nagykeszi, Megyercs)
15.00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés
(Ekel – Búcs)
17.00 Kutyabemutató
18.00 Kefír koncert
18.30 Kozsó koncert
19.00 Fiesta koncert
19.30 Tombola
20.00 A DDT együttes koncertje
21.00 Az FKH együttes koncertje
22.00 A Komáromi Dixilend Band fellépése, majd utcabál Mészáros Bálint közreműködésével.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy-palota: A Lábik János 80.
születésnapja alkalmából megrendezett kiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg.
Csemadok Galéria: Morelli Edit
„Tűzzománcok” című kiállítása június 7-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete: Liliomos évszázad, a
szlovákiai magyar cserkészet története a kialakulástól napjainkig
(1913-2013). A kiállítás június 22-ig
tekinthető meg.
Jókai Színház: június 4-5., 11.00
Sári bíró, június 7-8., 19.00 Made
in Hungaria, június 9., 15.00 Made
in Hungaria.
RÉV - A Magyar Kultúra Háza: június 4-én Komáromi Szalon:
Trianon. Tények. Értelmezések.
Mítoszok. Az est házigazdája: Simon Attila történész. Vendégek:
Pomogáts Béla irodalomtörnénész, a Querela Hungariae: Trianon és a magyar irodalom című
kötet szerkesztője, Zeidler Miklós
történész (ELTE BTK), a Revíziós
gondolat című könyv szerzője. Belépés díjtalan.
újvár, Lőporos raktár: június 4,
17 órakor - Beszéljük meg Trianon
emléknapján! Van jövőnk a Felvidéken! Beszélgetők: Csáky Pál,
Fehér István, Petheő Attila. Vitaindítót mond Czíria Attila.

DÉL-KOMÁROM:
Klapka György Múzeum: Időszaki kiállítás a komáromi földrengés 250. évfordulójának emlékére.
Jókai mozi: június 4-én Nemzeti
összetartozás napja. 16.00 Trianon. Koltay Gábor dokumentumﬁlmjének vetítése. 18.00 Beszélgetés Koltay Gábor ﬁlmrendezővel, Komárom város díszpolgárával. 19.00 Megemlékezés a Turul
szobornál.
Június 7-8, 19.00 Légy jó mindhalálig, musical két részben. Jegyár:
1500 Ft.
Csillag Erőd: V. Hon-Nap Duna
Menti Hagyományőrző Nap, június
8-9. Megnyitó 10.00 órától gyermekprogramok:
Garabonciás
együttes, Mazsola és Tádé. 21.30
Bikini koncert. Lovasíjász bemutató,
barantások, játszóház, népművészeti bemutató és vásár.
GúTA:
VMK: június 9-én, 18.00 órakor
Wass Albert est, Szerelmem Erdély. Rékasi Károly önálló estje.
Jegyár: 5 €.
ÓGYALLA:
Művészeti Alapiskola udvara:
Zenés nyári esték – június 9-én
19.00, Historia 2 €, június 16-án
19.00 ZBG, Vlado Urbanovsky´s
Blues Dust. Komáromból busz indul, info: ogyallacsemadok@
gmail.com.

fELHÍVÁS
Felhívjuk a tehetségüket szívesen bemutató egyének vagy csoportok ﬁgyelmét, hogy az „Ógyallai napok” alkalmából 2013. június 29-én
KI MIT TuD vetélkedőt rendezünk, melyre várjuk jelentkezésüket. A közönség szavazatai alapján, a legjobb előadót értékes díjjal jutalmazzuk!
Jelentkezési határidő: 2013. június 10.
Jelentkezni lehet: személyesen Ógyallán a művelődési központban
Darázs Sylviánál, vagy emailen: csemadokogyalla@gmail.com vagy
postai úton a Csemadok Nám. Konkoly-Thege 3 947 01 Hurbanovo címen. Információ: 0915 789 684, 0908 645 054, 035 760 2383.

Horoszkóp
KoS - III. 21. - IV. 19
Energikusan és pozitívan állsz a feladataidhoz, ez előrevetíti a sikereket. Vedd észre az összefüggést, és
hasznosítsd a tapasztalataidat máskor is!
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Lényeges, hogy levezesd a benned
felgyülemlett feszültséget. Több
módszerrel is kieresztheted a „fáradt
gőzt”.
IKREK - V. 21. - VI. 21.
Ez a hét minden szempontból neked kedvez. Szó szerint úgy érezheted, hogy te vagy a főszereplő, és körülötted forog a világ.
RáK - VI. 22. - VII. 22
Kösd fel azt, amit fel kell kötni, mert
ezen a héten nagy volumenű változások indulnak el! Ezek érinthetik a
munkádat és/vagy az otthonodat.

oRoSzLáN - VII. 23. - VIII. 22
Nagyon önfejű és makacs leszel,
nem hallgatsz senkire. Hatalmas
lendületed senki sem tudja megállítani, határozottan haladsz célod
felé.
Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismeretesen, hatalmas kitartással végzed a
munkád. Ennek természetesen meglesz az eredménye, anyagilag stabilizálhatod az életed.
MéRLEG - IX. 23. - X. 22
Talán egy kicsit sokat beszélsz a
héten, ne fecsegj ki másokat a hátuk mögött. Szakíts időt a pihenésre is.
SKoRpIó - X. 23. - XI. 21.
Sokat gondolkozol gyermekeid jövőjén, ha nincs még gyermeked, megérik benned rá az igény.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Ne hagyd, hogy depresszióssá válj,
inkább menj el vásárolni, az jót tesz,
és a környezetedtől is nagyobb ﬁgyelmet kaphatsz, ha jókedvű vagy.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Sajnos alakulhatnak úgy a dolgok a
héten, hogy több a konﬂiktus és a nézeteltérés, mint általában. De ebből
nem szabad végzetes és katasztrofális következtetéseket levonnod.
VízöNtő - I. 20. - II. 18.
Egészségedre kell ügyelned. Nem
dolgozhatsz folyamatosan pihenés
nélkül. A szervezeted megbosszulja,
ha a végtelenségig kizsigereled.
HALAK - II. 19. - III. 20.
Könnyen szerelembe eshetsz. Ha
párkapcsolatban élsz, akkor ne nézz
máshova! A párodban fedezd fel a
vonzerőt!
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TVműsor

június 3 - június 9

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉtfő, június 3

KEDD, június 4

SzERDA, június 5

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Családbarát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Romamagazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 15.00 Boston
Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.35 Rex felügyelő 17.20 JövőIdőben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó,
sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10
Az ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés
M2
6.00 Rajzfil msorozatok 11.40 Heathcliff 12.30 Geronimo 12.55 Animália 13.20 Lizzie McGuire 13.40 Az idő kalandorai 14.10 Amika 14.35
Született kémek 15.00 Animália 15.25 Geronimo 5.45 Heathcliff
,16.10 Garfi eld és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa
17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00
Pom-Pom meséi 18.25 Magyar népmesék 18.35 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin
fent és lent 21.45 Kulisszatitkok 22.15 Szeretettel Hollywoodból
22.45 Maradj talpon! 23.35 Ridikül. Talkshow
DUNA
7.00 Sírjaik hol domborulnak 7.35 Heti Hírmondó 8.05 Kultikon 8.20
Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 9.25 Magyar elsők 9.40 Élő egyház
10.10 Isten kezében 10.35 Hagyaték 11.05 Klubszoba 12.00 Híradó
12.05 Kultúra a nagyvilágból 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés
a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 MacGyver 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 Petőfi 20.40
Hírek 21.00 Dokureflex 22.15 Kultikon 22.30 Gyulafehérvártól Trianonig 23.15 Sportaréna 23.45 Koncertek az A38 Hajón. Fire!

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó, 21. 9.45 Rex felügyelő VIII. Osztr.
krimisor., 9. 10.35 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion Újratöltve 14.25 Sao Paulo
15.10 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángja 16.45 Rex felügyelő
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Ábel
az országban 21.05 Hölgyek öröme Ang. sor., 8/7. 22.15 Az ESTE
22.50 Krisztusnak ajánlva – Boldog Bogdánffy Szilárd püspök élete és
kora. Román dok. fil m, 2/1. 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfield és barátai 11.30 Heathcliff 11.55
Sandokan 12.20 Geronimo Stilton 12.45 Animália 13.10 Li zzie McGuire
13.35 Az idő kalandorai 14.00 Amika 14.25 Született kémek 14.50 Animália 15.15 Geronimo Stilton 15.40 Heathcliff 16.05 Garfield és barátai 16.30 Nils Holgersson 16.55 Raju, a riksa 17.05 Richard Scarry
Tesz-vesz városa 17.25 Caillou 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 PomPom meséi 18.10 Miss BG 18.25 Magyar népmesék 18.35 Esti mese
20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent
21.45 Munkaügyek
DUNA
7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej,
páva… 8.30 Híradó 8.35 Sportaréna 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Ajándék a végzettől - Márai Sándor. 16.30 Térkép 17.00
Velünk élő Trianon 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés 19.50 Kántor 20.40 Hírek 20.45 Dunasport 21.00
Trianon. Magyar dok.fil m 23.05 Kultikon 23.25 Szlovákmagyar

M1
9.00 Szerelemhajó. Am. sor., 25/22. 9.45 Rex felügyelő VIII., 13/10.
10.35 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska Kronika
12.55 Ecranul Nostru 13.25 Vörös tűzhangya – A legyőzhetetlen
hadsereg 14.15 Útravaló 14.30 Vadászfilm. Magy. dok.fil m 15.10 Boston Legal 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelő 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Életművész 22.00 Az
ESTE 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff 12.05
Sandokan 12.30 Geronimo Stilton 12.55 Animália 13.20 Lizzie McGuire 13.40 Az idő kalandorai 14.10 Amika, 14.35 Született kémek, 48.
15.00 Animália 15.25 Geronimo Stilton 15.50 Heathcliff 16.15 Garfield és barátai 16.40 Nils Holgersson 17.05 Raju, a riksa 17.15 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 17.40 Blinky Bill kalandjai 18.05 Pom-Pom
meséi 18.10 Miss BG 18.25 Magyar népmesék 18.35 Esti mese 20.00
Híradó 20.34 Időjárás 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent
és lent 21.45 Zöld Tea 22.15 Noé barátai 22.40 Maradj talpon!
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.20 Hej, páva… 8.35 Angyali érintés 9.25 Táncvarázs
10.20 A Gyalog-tenger szigetei 11.05 Kántor, 5/3. (ff .) 12.00 Híradó
12.10 Magyar elsők 12.30 Liszt Ferenc 14. 13.00 Kívánságkosár 15.00
Csonkavár a romokon 15.30 Angelique és az ezüsthátú gorillák 16.30
Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés 19.45 A világörökség kincsei 20.05 A Tenkes kapitánya 7-8. 21.00 Hírek, sport 21.15 Bobby Kennedy – A
végzetes nap 23.05 Kultikon 23.25 Koncertek az A38 Hajón. Hangmás

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 AstroVilág 11.30 Árva angyal 13.00 Doki II. 14.00 Tények 14.55 Amit a szív
diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet!, 29. 17.25
Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55
Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 NCIS X. 22.40 NCIS: Los
Angeles 23.40 Összeesküvés
7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Éjjel-nappal
Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma.,
20. 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt, 21.10 Dr. Csont
VII., 22.10 Showder Klub 23.20 Észvesztő
STORY TV
14.30 Columbo: Béke poraira. 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon
Ramsay 18.00 Columbo. 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00
Utolsó nap 22.10 Downton Abbey 23.30 Jim szerint a világ IV., 23.
14.00 A csúf igazság 15.45 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján
17.15 Időzsaru. Am.–jap. fil m 19.00 Terminátor 2. 21.40 Fantasztikus négyes 23.40 A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső
VIASAT
6.00 Gyilkos sorok 7.05 EZO TV 8.10 A médium 9.10 Derült égből Polly
11.00 A dadus 12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa 13.50 CSI: A helyszínelők 15.40 Nyomtalanul 17.30 Esküdt ellenségek 18.25 Erica világa
19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Egy igaz ügy
STV :1
6.55 Hírek, sport 7.40 Szlovákia képekben 8.05 Párbaj 8.35 Családi
vetélkedő 9.25 A körzet 10.10 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.20 Nők klubja 14.00 Konyhatitkaim 14.40 Anna két arca
15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10
Tetthely 21.40 A kiválasztott 22.40 Zsaruk a központból 23.35 A
körzet
STV :2
8.30 Óvodások műsora 8.55 Aranykapu 9.45 Mesterségek 10.05
Szemtől szemben 10.30 Mikuláš Galandaportré 10.55 Fókusz 12.00
Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Művészet 2013 13.40 Família.
Magazin 14.10 Lefújva 14.35 Sportvisszhang 15.00 Autószalon 15.35
BL-magazin 16.00 Nemzetiségi magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti
híradó 17.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 18.00 60 állati dolgom, 16. 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
19.50 Időjárás 20.00 Gigászi építmények 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek 22.05 Euromozi: Mindent anyámról
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Forr a bor. Sorozat 9.25 Feleségcsere 10.50 A
medál 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Két és pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal
17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Forr a bor 21.40 Még egy esély az életre. Realityshow
23.45 Éjszakai hírek
JOJ
7.25 Bírósági akták 9.40 Halálos iramban 2. 12.00 Híradó 13.50 A
szállító 3. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.30 Bírósági akták 18.00
Csere. Szórakoztató show 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történetek. Tévésorozat
21.40 ÖsszeEsküvők Valóságshow 23.15 Halló.

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 14.55 Amit
a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet!, 30.
17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.55 Családi titkok, 99. 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Utódomra ütök
23.40 Esküdt ellenségek: Los Angeles.
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi val
14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem
16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL
híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt
21.10 Jo, a profi I. 22.15 A Grace Klinika 23.20 XXI. század
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A nagy
elterelő hadművelet. Am. krimi 20.00 Miss Marple: A Bertram Szálló.
Ang. krimi 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ
13.15 Poseidon 15.00 Columbo: Fekete etűd. Am. krimi 17.00 Fantasztikus négyes. Am. akciófil m 19.00 Ragadozó 21.05 A bűn árfolyama
23.20 Halálos célpont
VIASAT
7.05 EZO TV 8.10 A médium 9.10 Utazó szívek Ném. fil m 11.00 A dadus
12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa 13.50 CSI: A helyszínelők 15.40
Nyomtalanul 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Erica világa 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: A helyszínelők 22.30 CSI: New York-i helyszínelők 23.20 A híd, 9.
STV :1
7.35 A világ képekben 8.00 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.20 A körzet 10.10 Kachora 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 14.00 Építs házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.15 Senki sem tökéletes 21.25 Fő, hogy
szeretjük egymást 21.45 Doktor House 22.30 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.10 A körzet 23.55 Senki sem tökéletes
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Sportvisszhang 9.30 Családon belüli erőszak 10.00 Vadkutyák 10.35 Nemzetiségi magazin 11.05 Fókusz 11.40 60
állati dolgom 12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.30 Beérés 15.00
Gigászi építmények – a világ legkülönlegesebb vasútja 15.55 Egyházi
magazin 16.20 Ruszin magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
Életmentők 18.30 Esti mese 18.40 Roma portrék 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 A bűntény tudománya. 20.50 Rendelő 21.30
Hírek és kommentárok 21.55 Sporthíradó 22.05 Művészet 2013 22.30
Mozimagazin 23.00 Vámház, avagy Csehszlovákia húsz év után
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.45 Még egy esély az életre 11.40
Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két és pasi –
meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor
21.40 Forró vér 23.05 Éjszakai híradó 23.30 NCIS
JOJ
6.00 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. 11.00
Álom/ház 12.00 Híradó 14.00 Bírósági akták 15.00 A Geiss család III. Realityshow, 19/1. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.30 Bírósági akták
18.00 Csere. Szórakoztató show 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.40 Gyerekrablók 23.15
A Geiss család 0.15 Dr. Csont III.

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 14.55
Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25
Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Sherlock és
Watson 22.40 Hibrid. Kanad.
8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50
Refl ektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjelnappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Kettős
játszma 17.25 Riválisok17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10
Szulejmán 21. 22.20 Házon kívül 22.55 Döglött akták
STORY TV
14.30 Columbo: A nagy elterelő hadművelet. 16.30 Jim szerint a
világ. 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Pillangó a sötétség árnyékában. 20.00 Poirot – Veszedelem a romházban. 22.00 A hidegsebész II., 8. 23.05 Jim szerint a világ IV., 25. 23.30 Dallas, 238.
13.30 Pusztító szélvihar 15.15 Columbo: Melegházi dzsungel. 16.50
A bűn árfolyama 19.00 Terminátor 3. 21.00 Tisztítótűz.
VIASAT
6.45 EZO TV 7.50 A médium 8.50 A szeretet szimfóniája 11.00 A
dadus 12.00 Mike és Molly 12.50 Erica világa 13.50 CSI: A helyszínelők 14.45 Monk 15.40 Nyomtalanul 16.35 Esküdt ellenségek 17.30
Esküdt ellenségek 18.25 Erica világa 19.25 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Tökéletes katona 23.25 A főnök
STV :1
6.00 Anna két arca 6.45 Heléne szemei 7.30 Hírek, sport 8.35 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 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim
17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 A Niebelungok kincse 22.10 88 perc
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Híres emberek élete 10.10 A tiltott birodalomban 10.40 Ruszin magazin 11.10 Fókusz 11.45 Életmentők
12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.20 A sikeres férfi felesége.
14.35 Az út 15.00 Tudomány és technika 15.40 Ökológiai magazin
16.05 Magyar magazin 16.35 Tempó 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 20.00 Luník 20.50
Történetek a lakótelepről 21.30 Hírek és kommentárok 21.55 Sporthíradó 22.05 Banditaballada 23.35 Rendőrségi magazin
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Forró vér 10.45 Tűzhányó New
Yorkban 12.40 Rex felügyelő 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55
Vacsoracsata 19.00 Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.30 Hírek 23.00 NCIS 23.55 Monk
JOJ
7.15 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek. Tévésor. 10.30 Gyerekrablók 12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geiss család III.
Realityshow, 2. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.30 Bírósági akták
18.00 Csere. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárásjelentés 20.30 Dr. Csont 22.30 Castle IV. 23.30 Hawaii Five-0.

CSütöRtöK, június 6
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó 9.45 Rex felügyelő 10.35 Családbarát 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok-Duna-Adria
13.25 Vizitúra 13.55 Gasztroangyal 15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek lángja 16.30 Rex felügyelő 17.20 Szerencse Híradó 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek 22.05
Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfield és barátai 11.35 Heathcliff
12.00 Sandokan 12.25 Geronimo Stilton 12.50 Animália 13.15 Lizzie
McGuire, 12. 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Amika 14.35 Született
kémek 14.55 Animália 15.20 Geronimo Stilton 15.45 Heathcliff 16.10
Garfield és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 PomPom meséi 18.10 Miss BG 18.25 Magyar népmesék 18.35 Esti mese
20.00 Híradó 20.30 Magyarország– Kuvait barátságos labdarúgómérkőzés 22.30 Európai szemmel 23.00 Maradj talpon!
DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.20 Hej, páva…
8.35 Angyali érintés 9.20 Elfeledett magyar irodalom 9.50 Határtalanul magyar 10.20 Kapásjelző 11.05 A Tenkes kapitánya 12.00 Híradó
12.15 Kultúra a nagyvilágból 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár
15.00 Szafari - A vadon testközelben 16.30 Térkép 17.00 MacGyver.
Am. sorozat 17.45 Hej, páva… 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd
19.00 Angyali érintés 19.50 Dániel 21.00 Hírek, sport 21.15 A kétarcú ember 22.55 Kultikon 23.10 MüpArt classic
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Amit a szív
diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update
konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok
20.55 Jóban-rosszban 21.40 A pók hálójában 23.45 Propaganda

A pók hálójában 21.40 •tV 2
Alex Cross nyomozó (Morgan Freeman)
visszavonul, miután társa meghal egy balul sikerült akcióban. Egy nap talál valamit
a postaládájában, ami arra kényszeríti,
hogy újra felvegye a kesztyűt.

pÉNtEK, június 7

SzOmBAt, június 8

M1
9.00 Szerelemhajó, 24. 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életművész 14.30 Történetek a nagyvilágból 15.00 Boston Legal 15.45 A szenvedélyek
lángja 16.35 Rex felügyelő 17.25 Jövő-Időben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca extra 20.09 Időjárás 20.15 Legenda. Zenés show 21.30 Az ESTE
22.05 Forma–1. Kanadai Nagydíj 23.50 Híradó
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfi eld és barátai 11.40 Heathcliff
12.05 Sandokan 12.30 Geronimo Stilton 12.55 Animália 13.20 Lizzie
McGuire, 13. 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Amika 14.35 Született
kémek 14.55 Animália 15.25 Geronimo Stilton 15.45 Heathcliff 16.10
Garfi eld és barátai 16.35 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 17.00 Raju, a riksa 17.10 Richard Scarry Tesz-vesz városa
17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Pom-Pom meséi 18.10 Miss BG18.25
Magyar népmesék 18.35 Esti mese 20.00 Híradó 20.33 Boxutca
extra 20.40 Melissa és Joey 21.00 Sophie Paquin fent és lent 21.45
MNASZ Autó-motorsport magazin 22.15 Átok
DUNA
7.35 Közbeszéd 8.05 Kultikon 8.35 Angyali érintés. 9.25 Akadálytalanul 9.55 Hazajáró 10.25 Szerelmes földrajz 10.55 Dániel 12.00 Híradó 12.30 Liszt Ferenc 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kultúra a
nagyvilágbó 15.15 A tótól az asztalig 15.25 Jillian utazásai – Afrika.
16.30 Térkép 17.00 MacGyver 17.45 Hej, páva… Baranya 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Angyali érintés Am. sorozat 19.45
A Pireneusok a levegőből. A Nyugati- Pireneusok 20.15 Isten szolgája
21.00 Hírek, sport 21.15 A kétarcú ember 22.55 Kultikon 23.10 Koncertek az A38 Hajón. Kistehén

M1
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Pecatúra 10.00
Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01
Hírek 12.05 Summa 12.35 Angi jelenti 13.05 Mrs. Bradley titokzatos
esetei. Ang. krimi 14.40 Zöld tea 15.10 A világörökség kincsei. 15.35
Két csirkefogó… meg egy fél. 16.20 Boxutca. Forma–1- magazin
16.50 Gasztroangyal 17.50 SzerencseSzombat 18.45 Forma–1. Kanadai Nagydíj 20.25 Híradó 20.55 Sport 21.00 Időjárás 21.10 Magyarország, szeretlek! 22.25 Fonogram 2013 – Magyar Zenei Díj.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.50 Kaja-kalandok. 12.15 Animália. 12.40 H2O: Egy vízcsepp elég. 13.30 Táncakadémia. 14.00 Csajok a zŰrből 14.25 Csataterek. 14.35 Hófehérke. 15.35 Animália,.
16.00 Tatonka történetei. 16.25 Garfield és barátai. 16.50 Nils Holgersson csodálatos utazás a vadludakkal. 17.15 Állatkerti óvoda. 17.45
A Mézga család különös kalandjai 18.10 Raju, a riksa. 18.15 Miss BG I–
. 18.30 Magyar népmesék 18.40 Esti mese 20.00 Top Gear 20.50 Híradó, sport 21.30 Forma–1. Kanadai Nagydíj 23.05 Kasszasiker.
DUNA
7.30 Gyökerek. Tegnap Gyimesben jártam 8.15 Szép Szó–Rónay
Györgyre emlékezünk. 8.45 Élő egyház 9.15 Isten kezében 9.40 Sírjaik hol domborulnak 10.10 Akadálytalanul 10.35 Székely kapu 11.10
Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők. Szigliget 12.50 Holtomiglan, holtodiglan. 14.25 Táncvarázs. U 21. Tíztánc Magyar Bajnokság, Szentes 15.20 Önök kérték 16.15 Sziámi macska 18.00 Híradó,
sport 18.30 Hagyaték 19.00 Határtalanul magyar 19.30 Hogy volt?!
20.25 Futótűz. 21.15 Alvilági melódia 23.00 Dunasport 23.15 MüpArt.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki III. 14.00 Tények
14.55 Amit a szív diktál 15.55 Csapdába csalva 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények
19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-rosszban 21.40 Az olasz
meló 23.50 Jog/Ászok
8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50
Refl ektor reggel 13.05 4ütem. Magazin 13.40 Ízes életek – Mautner
Zsófi val 14.05 Éjjel-nappal Budapest, 78/2. 14.45 Fókusz (ism.) 15.20
Bűnös szerelem 16.20 Kettős játszma, 24. 17.25 Riválisok, 138/2.
17.55 A bosszú angyala Mex. sor., 7/2. 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz
19.50 Éjjel-nappal Budapest, 79/1. 20.35 Barátok közt, 6539–6540.
21.10 A zöld íjász I., 20. 22.05 Gyilkos hajsza I. Am. thrillersor., 1. 23.10
Gyilkos elmék
STORY TV
14.30 Columbo: Columbo legveszélyesebb éjszakája. Am. krimi 16.30
Jim szerint a világ IV., 27. 17.00 Gordon Ramsay 20.00 Poirotnovellák: Az elrabolt miniszterelnök. Ang. krimi 21.00 Született feleségek
II., 6-7. 23.05 Jim szerint a világ IV., 27.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROshow 12.50 Refl ektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Kettős játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest
20.35 Barátok közt 21.10 A majmok bolygója 23.35 A rejtély III.
STORY TV
14.30 Columbo: Pillangó a sötétség árnyékában 16.30 Jim szerint a
világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo legveszélye- 13.15 A Jaguár. Fr. kalandfil m 15.15 Columbo: A döntő játszma. Am.
sebb éjszakája. Am. krimi 20.00 Poirotnovellák. Mr. Davenheim eltű- krimi 16.50 Éli könyve. Am. akciófil m 19.00 Total Recall – Az emléknése 21.00 Diane – a tündérmese véget ér 23.00 Jim szerint a világ más. Am. akciófil m 21.10 Halálos hajsza. Am.–ném. fil m 23.25 Bosszú
mindhalálig. Am.– ang.–ném. akcióthriller
VIASAT
13.15 Tisztítótűz. Am. akciófil m 15.00 Columbo: Columbo a panoptikumban 17.00 Terminátor 3 19.00 Ragadozó 2. 21.00 Éli könyve 23.10 8.00 Harmadik műszak II., 27. (ism.) 9.00 Rejtélyes alkony Am. fil
Véres gyémánt. Am. akcióthriller
mdráma 11.00 A dadus VI. Am. sor., 135–136. (ism.) 12.00 Mike és
Molly II., 42–43. 12.50 Erica világa III., 36. 13.50 Monk – Flúgos nyoVIASAT
8.00 A médium 9.00 A férfi ak nem hazudnak 11.00 A dadus 12.00 mozó I., 2. 14.45 Monk – Flúgos nyomozó I. Am. krimisor., 3. 15.40
Mike és Molly 12.50 Erica világa 13.50 Monk 14.45 Monk – Flúgos nyo- Harmadik műszak II., 28. 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék III.,
mozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szán- 2. (ism.) 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék III. Am. sorozat, 3.
dék 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék18.25 Erica világa 19.25 18.25 Erica világa II., 37. 19.25 Jóbarátok IX., 218. 19.55 Kertvárosba
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Észbontók 22.25 száműzve I., 14. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi III., 65-66. 21.25 Tökéletes katona 3. – Befejezetlen ügy Kanad. akciófil m 23.20 A főnök
Spartacus – Vér és homok 23.30 A főnök
STV :1
STV :1
6.05 Anna két arca 6.50 Helen szemei 7.35 Híradó 8.35 Ügyintézés a 6.55 Helen szeme 7.35 Hírek, sporthírek 8.35 Riporterek 9.05 Párhivatalokban 9.05 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.10 baj. Vetélkedő 9.35 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.05 Viharos
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Nők klubja 14.10 Irány a kert! szerelem 12.00 Hírek 12.15 Nők klubja 13.55 Gasztronómiai kalauz
14.45 Anna két arca, 24. 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 14.45 Anna két arca 25. 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00
Konyhatitkaim 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó, sportsporthírek 20.10 Toszkán szenvedély 21.40 Riporterek 22.10 Kalózok hírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.20 Szlovákia, szeretlek!
21.30 Zsaruk a központból 22.30 Amerikai szépség
– Az elveszett kincs 23.20 A körzet
STV :2
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Éjszaka az archívumban 10.05 Trezor 8.00 Élő körkép 8.30 Bányászmesék 9.10 Fertőző rák 10.00 A legré10.30 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.35 A fényképészet története gibb keskenynyomtávú gőzös. 10.35 Romamagazin 11.05 Fókusz
12.00 Élő körkép 12.35 Jitka és Jana Zenés műsor 13.10 Rendőrségi 11.40 Az állatok világa 12.10 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05
magazin 14.10 Luník 15.00 Történetek a lakótelepről 15.40 Nyugdí- Anya tudja a legjobban 13.30 Lámpa alatt 16.05 Szemtől szemben
jasok klubja 16.05 Romamagazin 16.35 Zöld vonal 16.55 Fókusz 17.30 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 Kechnec
Körzeti híradó 18.00 Az állatok világa18.30 Esti mese 18.45 Va- 18.00 A hegyekben 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek madászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Fertőző rák gyarul 20.00 Bolygónk 20.50 Família 21.20 Miss Daisy sofőrje 22.55
20.50 A legrégibb keskenynyomtávú gőzös. 21.10 Dokumentumfilm Sporthíradó 23.05 Pozsonyi Dzsessznapok 2012. Dianna Reeves (USA)
21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.50 Pánikjárat.
8.30 Teljesítjük legtitkosabb álmát 10.50 Meteor vihar 12.40 A men- 12.40 A mentalista. 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két pasi
talista 13.40 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Két pasi – meg egy – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.55 Vacsokicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Vacsoracsata 19.00 racsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 Forró bor 21.40 Nemzetbiztonság Bt. k 23.30 Beépített múlt
JOJ
vér 23.05 Éjszakai híradó 23.30 NCIS IX.
JOJ
7.10 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Gyerekrablók
6.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek11.00 12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geiss család 16.00 SzójáÁlom/ház 12.00 Híradó 13.50 Bírósági akták 15.00 A Geiss család ték 17.00 Híradó 17.30 Bírósági akták 18.00 Csere 19.00 Krimihíradó
16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.30 Bírósági akták 18.00 Csere 19.00 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. TéKrimihíradó 19.30 Híradó,20.30 Panelházi történetek 21.40 Gyerek- vésorozat 21.40 Mániákus vásárlók a celebek között 23.25 A hűtlen
Klára esete
rablók 23.15 A Geiss család

6.25 TV2-matiné. 10.25 Astro-Világ 11.30 Babavilág 12.00 Tűsarok
12.30 AutóGuru 13.00 Abraka Babra 13.30 Doktorok. 14.30 Tequila
és Bonettilegújabb kalandjai 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30
Luxusdoki 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.15 Az ének
iskolája 21.15 A Szmokinger. 23.15 Ultraviola.

Elektra • 19.30 • RtL KLUB
Elektra (Jennifer Garner) felgyógyul a
halálosnak hitt sérüléséből és a világ
legveszélyesebb bérgyilkosává válik.
Amikor új megbízása során megkönyörül áldozatain, ő maga válik célponttá.

7.00 Kölyökklub. 10.35 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.10
Házon kívül 11.40 4ütem. 12.15 Dilinyósok. 13.10 Agymenők. 14.15 A
zöld íjász 15.15 A hős legendája. 16.20 Szóbeszéd 18.30 Híradó 18.55
Fókusz Plusz 19.30 Elektra. 21.25 Túszjátszma 23.30 Kavaró korisok.
STORY TV
12.30 Túrakommandó 13.00 Nora Roberts – Holdfogyatkozás. 15.00
Álomhajó – Seychelles-szigetek.17.00 Downton Abbey 18.10 Robinson Crusoe kalandos élete. 20.10 Miss Marple: A kristálytükör meghasad. 22.15 A végső megoldás: szerelem.
14.05 Fantomas. 16.05 Valami Amerika. 18.20 Újra a pályán. 20.00
Jöttünk, láttunk, visszamennénk. 22.05 Rendőrakadémia.
VIASAT
6.45 Chicago Hope Kórház 8.45 Véznák kontra dagik 9.45 10 évvel
fiatalabb: A kihívás 10.50 Amerikai mesterszakács 12.40 Kertvárosba
száműzve 13.10 Vérmes négyes 15.10 Doktor House 17.05 Szívek
szállodája 18.55 Fél lábbal a Paradicsomban 21.00 Akilegyőzte Al Caponét. 23.25 Féktelen Minnesota.
STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.10 Fidlibum meséi 9.10 Táncakadémia II. 26/11–12. 9.40 Szlovákia, szeretlek! (ism.) 11.05 Senki
sem tökéletes 12.10 Riporterek 12.40 Autószalon 13.35 Toszkán
szenvedély. Ol. sor., 12/8. 15.15 Generálmama Ném. vígjáték 16.45
Fő, hogy szeretjük egymást! 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi
18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda 21.15
Az utolsó szép nap. Ném. dráma 22.45 Sporthíradó 22.55 Jóravaló
feleség. Am. filmvígjáték
STV :2
8.55 Bolygónk. Fr.–ang. dok.sor. 9.45 Rendelő 10.15 Hallássérültek
tévéklubja 10.45 Anya tudja a legjobban 11.10 Életfa 11.30 A 9 a.
osztály Realityshow 12.05 Tizenkettő után öt perccel. Vitaműsor
13.05 Szlovákok nagyvilágban 2012 13.30 A főszerepben Soňa Valentová: Közeli idegen emberek. Tévéjáték 14.55 Kapura 15.40 Farmergazdaságok 16.00 Tesztmagazin 16.15 Idősebbek klubja 16.45 A
medve. Tévéjáték 18.00 Úton. Sydney 18.30 Esti mese 18.40 Kassa
– Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 20.00 A világ legnagyobb
kincsei. Tűzhányók. Ném. dok.film 20.45 Őrangyalok 21.10 Filmmagazin 22.40 Filmklub: My Blueberry Nights
MARKÍZA
7.00 Tom és Jerry 7.25 Madagaszkár pingvinei 8.10 Alf 8.35 Andre.
Am. film 10.20 Bújj, bújj, szőke! 12.05 Szupersztár – döntő (ism.)
15.25 Szívrablók.17.40 Zita, a nyakamon. 18.20 Társadalmunk krémje
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Gagyi mami –
Mint két tojás. 22.45 Tango és Cash
JOJ
5.45 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.25 A Geiss család 11.20 A
Nílus gyöngye 13.50 Állj, vagy lő a mamám! Am. filmvígjáték 15.50
Angyali szemek Am. thriller 18.00 Szórakoztató műsor 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.30
Gulliver utazásai Am.–ang. kalandvígjáték. Fsz.: Jack Black, Billy Connelly, Emily Blunt, Catherine Tate 22.25 Van Helsing Am. akciófilm

vASÁRNAp, június 9
M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 9.50 Krisztusnak ajánlva – Boldog Bogdánffy
Szilárd püspök élete és kora. 10.30 A Biblia a magyar képzőművészetben 10.40 Református magazin 11.15 A gyökerek tartanak 11.40 Zsinagógák 12.01 Híradó délben 12.05
Világ Kép 12.35 Fény és árnyék – Levelek otthonról Magy.
dok.film 13.20 TeleSport 13.50 Milesz veled belváros? 14.40
Komisz kamaszok. 16.20 MKB Veszprém KC–Világválogatott
férfi kézilabda GÁLA 18.20 A Lényeg 19.00 Híradó, sport
19.25 Időjárás 19.35 Forma–1. Kanadai Nagydíj 22.15 Mocskos zsaru – New Orleans utcáin.
M2
6.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.40 Táncakadémia
13.05 Csajok a zŰrből. 13.35 Született kémek. 15.30 H2O:
Egy vízcsepp elég. 16.20 Kincskereső kisködmön. 16.45
Garfi eld és barátai. 17.10 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 17.40 Kérem a következőt! 17.50 Raju, a
riksa 18.00 Rejtélyek Tesz-vesz városban. 18.25 Miss GB.
18.40 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.15 Komisz kamaszok Indiában 22.50 Forma–
1. Kanadai Nagydíj, a futam.
DUNA
6.25 Magyar elsők 6.40 Világ-Nézet. Női szemmel 7.35 Hagyaték 8.05 Nyelvőrző 8.30 Napok, évek, századok 9.30
Csángó mise 11.00 WTCC 2013, Túraautó- vb. Moszkva –
Oroszország 11.55 WTCC 2013, Túraautó-vb Moszkva –
Oroszország 13.00 Három sárkány 14.15 Hazajáró 14.45
Csellengők 15.15 Hogy volt?! 16.10 Tilos a szerelem 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Klubszoba 20.00 Önök kérték 21.00 Az ötödik pecsét.
6.25 TV2-matiné. 10.25 Astro-világ 11.30 Nagy vagy! –
Tesco Kupa 12.30 EgészségMánia 13.00 Stahl konyhája
13.30 Több mint TestŐr 14.00 Kalandjárat 14.30 Hawaii
Five–0 15.30 Lángoló Chicago 16.35 A Szmokinger. 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Távkapcs 22.15 A felejtés bér
7.00 Kölyökklub 10.05 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.40
Gasztrotúra 12.05 A Muzsika Tv bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 12.40 Dirty Dancing 13.20 Tuti gimi 14.20 Elektra.
16.20 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! 18.30
Híradó 18.55 Cobra 11. 20.00 Ünneprontók ünnepe. 22.20
A bátrak igazsága.
STORY TV
13.30 Utolsó nap 14.30 Danny Blue – A Tudatfeletti 15.00
Álomhajó – Botswana. 16.40 Terence Hill – Alpesi őrjárat.
17.50 Nora Roberts – Holdfogyatkozás. 19.50 David Suchet

az Orient expresszen. 20.55 Brazília- Franciaország válogatott labdarúgó- mérkőzés 23.00 Huligánok.
12.50 Újra a pályán. 14.30 Jöttünk, láttunk, viszszamennénk. 16.35 Stuart Little kisegér. 18.10 A kezdet kezdete.
20.00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 22.15 A fülke.
VIASAT
6.30 Vérmes négyes 8.25 Doktor House 10.20 Fogyótúra.
10.50 Újonc 11.20 A nagy házalakítás 13.15 Candleford-i kisaszszonyok. 16.00 Anna. 18.05 Sherlock20.00 CSI: Miami
helyszínelők 20.55 CSI: New York-i helyszínelők 21.50 Retkes verdák rémei. 23.50 Spartacus – Vér és homok.
STV :1
6.05 Hírek, sporthíradó 7.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.30 Viszlát, Zsuzsika! 8.55 Terülj, terülj asztalkám!
10.00 Ünnepi szentmise 11.55 Öt perc múlva tizenkettő.
13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.25 Agatha Christie: Balhüvelykem bizsereg... 15.00 Titkos vár a Kárpátokban.
16.45 Postaláda 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sport, időjárás 20.10 Orosz rulett. 23.10 Sporthíradó 23.20 Agatha Christie: Balhüvelykem bizsereg...
STV :2
8.30 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin
9.50 Dribling. 11.00 A világ legnagyobb kincsei. Tűzhányók
11.45 Miško Drotár és az igazi hercegnő 13.10 Egyházi magazin 13.40 A szó 13.45 Família. Magazin 14.25 Folklórműsor 15.30 Slovakia Ring motorkerékpár-verseny 17.00
Mozdulj! 17.25 Őrangyalok 18.00 A televízió archívumából
18.30 Esti mese 18.40 Gombák 18.50 Tudósportrék. Ondrej
Šedivý professzor 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép
20.00 Vámház, avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30 Lefújva. 21.55 Színházi meghívó Heilbronni Katinka 23.50 Művészet 20136.40 Scooby Doo.
MARKÍZA
7.05 Tom és Jerry 7.15 Madagaszkár pingvinei. 8.05 Alf. 8.30
Csapd le csimpánz 2. 10.15 Zita a nyakamon 10.55 Gagyi
mami – Mint két tojás. 13.00 Testre szabva 13.45 Sóhivatal
14.45 Nemzetbiztonság Bt. 16.40 Jackie Chan: Az elveszett
zsaru Hongkongi akciófilm 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Thor. Am. kaland- film 22.55
Star Trek. Am. akció-kalandfilm.
JOJ
6.10 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.55 Szórakoztató
műsor 9.50 Van Helsing. Am. akciófilm (ism.) 12.45 Állj, vagy
lő a mamám! Am. krimivígjáték (ism.) 14.40 Gulliver utazásai Am.–ang. kalandvígjáték (ism.) 16.35 ÖsszeEsküvők
18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.30 Fogtündér. Am.– kanad. filmvígjáték 22.50 Majd, ha
fagy! Am. filmvígjáték.
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„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
Egyéves lettél, édes pici lányunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!”

Kulcsár Boglárka
(Komárom)
június 3-án 1 éves.
Boldog születésnapot
kívánnak: anyukája,
apukája, nagyszülei,
köriék, dédi és
az egész rokonság.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”
Május 30-án ünnepelte
18. születésnapját

Benko Ferenc.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget,
boldogságot kívánnak neki:
anya, Laci,
testvére Szilvia Karbuval
és az egész rokonság.
„A Jóisten megadta a 39 évet,
Kívánunk Néked megannyi szépet,
Kerüljön el messzire a betegség és a bánat,
Szeretnénk úgy látni, mindig csak vidámnak.
S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a legjobb családra.”

Június 8-án ünnepli 39. születésnapját

Izsó Erika Bátorkeszin.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál és hosszú, boldog életet kíván:
édesanyád és bátyád Péter, valamint
élettársad László és két ﬁad Dominik
és Lacika, akik sok puszit küldenek
az ünnepeltnek.
2013. május 19-én ünnepelte
1. születésnapját kisﬁunk,

Fotózzon!

lyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken a nyári kirándulás alkalmával a DELTA
hetilap felismerhetően
Önöknél van. Készítsenek fényképet önmagukról, családtagjaikról, barátaikról a világ bármely
pontján,
miközben
strandolás vagy pihenés
közben hetilapunkat lapozgatják, vagy más
célra használják. A legötletesebb fotók készítőjét megjutalmazzuk és
lapunkban megjelenítjük. A fényképeket augusztus 31-ig várjuk. A
fotókat küldjék a deltakn@gmail.com címre
vagy hozzák be személyesen szerkesztőségünkbe. A sorsolás a facebook oldalunkon keresztül történik majd.

Jobbágy Levente.
Ez alkalomból köszöntik: szülei,
nagyszülei, dédszülei, nagynénijei és
keresztszülei.

O

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen
helyezzük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket,
amelyek a szemes kávét automatikusan darálják,
adagolják és főzik. Csak egy gombnyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is
készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran az új lehetőséget! Egyszerűbb, korszerűbb, biztonságosabb és persze sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi
töltögetéses módszer.

s.r.o.,
Coffe up Slovakia740 019,
11
0915 744 019, 09 stonline.sk
@
e-mail: coffeup

„Teljen a napod boldogan, vidáman,
Ezt a napot minden évben türelmesen kivártad.
Milyen nap van ma? Azt Te is tudod jól,
Születésnapodon kívánok minden jót!“
Június 2-án ünnepelte 6. születésnapját
Szuh Attila Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: anyu, apu, testvéred Viktória,
hetényi mama, papa, osztrák mamáék,
dédik, és az egész rokonság!

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Május 22-én ünnepelte 3. születésnapját

Varjú Dóra Csallóközaranyoson.
Szívből köszöntik: anyukája,
Varjú mama és papa, keresztszülei és unokatestvérei Natika, Karinka és
az egész család.

2013. június 8.
8,00 - Regisztráció
9,00 - Megnyitó, kultúrprogram

JóTéKonysági KonceRT
A Timóteus-ház javára
Helyszín: Református templom, Komárom, Jókai utca
időpont: 2013.06.07., 18.00 - 19.15
előadók: Reiter Duó

„Képek a múltból” (zenemű két hegedűre)
georg Philipp Telemann: g-dúr szonáta

10.00 - 12.00
1. „Tudásnak teszek panaszt” (40´)
Kellermayer Miklós
Magyarország
2. Krisztus arca és nemzetünk kultúrája
szembenéz a tudományban is! (40´)
Csókay András
Magyarország
3. „Legnagyobb és legdicsőbb
remekművünk a helyes élet” (40´)
Szíjártó István
Magyarország
13.45 - 15.40

Wolfgang Amadeus Mozart: Duó két hegedűre oP.70
Bartók Béla – id. Reiter istván: „este a székelyeknél ”
„Három magyar népdal ”
id. Reiter istván: „Képek a múltból, duó két hegedűre”
Kodály Zoltán – id. Reiter istván: „Kállai kettős”
Johannes Brahms – id. Reiter istván: „5-ik Magyar Tánc”

1. Diagnózis a határon túlról (40´)
Batta György
Felvidék
2. A hit, a remény és a szeretet
a gyógyításban (40´)
Tahy Ádám
Magyarország

Johann strauss – id. Reiter istván: „éljen a Magyar” – Polka
Vittorio Monti: „csárdás”

3. Önzés és elmagányosodás:
társadalmi fejlődésünk zsákutcái
– analógiák a biológiai evolúció
világából (40´)
Freund Tamás
Magyarország

SPORT
Kajak - kenu

Komáromi sikerek a pőstyéni regattán
alán már nem is meglepetésként, inkább a sikeres sorozat
folytatásaként könyvelhetjük el a
Komáromi Kajak – Kenu Klub versenyzőinek eredményességét különböző versenyeken. Most a
pőstyéni juniorok és kadettok
nemzetközi regattáján vettek részt
a szlovák válogatott mezében,
egészen kimagasló teljesítményeket nyújtva. A versenyen 19
ország mintegy 300 versenyzője
ült hajóba, köztük több tengeren
túli síkvízi kajakos is.

T

A népes mezőnyben hat komáromi
versenyző ölthette magára a válogatott mezt, de ha ﬁgyelembe vesszük,
hogy a pozsonyi ŠKP színeiben versenyző Demin Viktor is a komáromi
klub neveltje, sőt az utóbbi évek
egyik legnagyobb tehetsége, akkor…
Nos, a komáromi klubot ezen a versenyen képviselő kajakosok közül
Lőrincz Balázs a 23 évesek, Szokol
Dániel a juniorok, Adam Botek a 1516 éves ifjúsági ﬁúk, míg Szépe Vanessa a 15-16 éves ifjúsági lányok
kategóriájában kaptak lehetőséget
válogatott mezben. Az igazi meglepetést azonban szándékosan hagytuk a végére. A válogatott szakvezetése merész húzásra szánta el magát, és a 15-16 éves ifjúsági lányok
kategóriájába besorolta a mindössze
14 éves komáromi Lisa Gamsjägert
és Mariana Petrušovát, akik végül a
regatta kellemes meglepetését okozták. Mindent összevetve, a komáromi
versenyzők három arany-, két ezüstés három bronzérmet gyűjtöttek be
ezen a kétségkívül világszínvonalú
megmérettetésen. Ehhez, még nyu-

A két komáromi lány edzőjükkel, akik a regatta meglepetését okozták.
Balról jobbra Lisa Gamsjäger, Polhammer László és Mariana Petrušová.
godtan hozzá lehet számítani Demin
Viktor két arany- és egy bronzérmét
is, hogy teljes komáromi sikerről számolhassunk be.
Eredmények:
500 méteres távon:
K2 – junior ﬁúk:
8. Szokol Dániel – Horváth Pál
K1 – 15-16 éves ifjúsági ﬁúk:
6. Adam Botek
K1 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
3. Lisa Gamsjäger
8. Mariana Petrušová
K2 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
3. Lisa Gamsjäger
– Mariana Petrušová
8. Szépe Vanessa
– Lenka Kolpachová
K4 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
2. Lisa Gamsjäger – Mariana Petru-

Ökölvívás

Hat érem az országos
bajnokságon
ágújhelyen (nové Mesto nad Váhom) rendezték meg a junior és női
ökölvívók országos bajnokságát, amelyen a 24 résztvevő klub között szerepeltek a Komáromi Ökölvívó Klub versenyzői is. A Győrﬁ
György és Sárközi János (Jani) edzők vezette küldöttség nagyszerűen
helytállt, hiszen két arany, három ezüst és egy bronzéremmel gazdagították a klub éremgyűjteményét.
Az ŠKB Spartak versenyzőinek helyezései:
Juniorok:
52 kg: 2. Rizov Angel
60 kg: 1. Csonka Márió – országos bajnok
+91 kg: 3. Bélai Tibor
nők:
60 kg: 2. Mészáros Adrianna
69 kg: 2. Csóka Bernadett
81 kg: 1. Koczkás Tünde – országos bajnok

V

Sárközi János (balra) és Győrﬁ György edzők a klub egyik
büszkeségével, a frissensült országos bajnokkal, Csonka Márióval

šová – Veronika Csánová – Paulína
Tesáriková
4. Szépe Vanessa – Lenka Kolpachová – Romana Mikušová – Lenka
Oršulová
K1 – u23:
1. Demin Viktor (ŠKP)
K2 – u23:
2. Demin Viktor – Matej Michálek
1000 méteres távon:
K2 – junior ﬁúk:
9. Szokol Dániel – Horváth Pál
K4 – junior ﬁúk:
6. Szokol Dániel – Horváth Pál
– Patrik Stránsky – Michal Blaho
K1 – 15-16 éves ifjúsági ﬁúk:
3. Adam Botek
K4 – 15-16 éves ifjúsági ﬁúk:
2. Adam Botek – Kiss Zsolt – Bóri
Alexander – Martin Nemeček

K2 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
1. Lisa Gamsjäger
– Mariana Petrušová
8. Szépe Vanessa
– Lenka Kolpachová
K4 – u23:
1. Demin Viktor – Matej Michálek –
Marek Krajčovič – Jakubík Gábor
200 méteres távon:
K2 – junior ﬁúk:
9. Szokol Dániel – Horváth Pál
K1 - 15-16 éves ifjúsági ﬁúk:
6. Adam Botek
K1 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
8. Lisa Gamsjäger
9. Mariana Petrušová
K2 – 15-16 éves ifjúsági lányok:
1. Lisa Gamsjäger
– Mariana Petrušová
6. Szépe Vanessa
– Lenka Kolpachová
K1 – u23:
5. Lőrincz Balázs
K2 – u23:
1. Lőrincz Balázs – Martin Vajda

•••
Ezen a hétvégén, szombaton és
vasárnap ismét megpezsdül a Vág
vize, hiszen jubileumi, 55. alkalommal rendezik meg az ország
legöregebb síkvízi gyorsasági kajakversenyét, Komárom Város
nagydíjáért. Két napra tehát ismét
benépesül a csónakház környéke,
öröm lesz látni a rengeteg ﬁatal
kajakos és kenus nyüzsgését, de
a hagyományosan remek versenyeket is. Akinek még tehát hétvégére nincs programja, íme, a lehetőség.
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Labdarúgás

Több mérkőzést is elmosott az „égi áldás”
öbb helyen is elmaradtak mérkőzések az időjárás „garázdálkodása miatt”. Komáromban csak egy félidőt játszottak le Palárikovo
ellen, az ismétlésre kedden, június 11-én kerül sor. A Területi Bajnokságban Hetényen nem játszottak, de több mérkőzés is igencsak nedvesen ért véget. Sok esetben ennek ellenére jó színvonalú mérkőzésekről kaptunk jelentést, összességében tehát az erőviszonyoknak
megfelelő eredmények születtek, bár néhány pályán, mintha a hazai
csapatok elfelejtettek volna egyet s mást a labdarúgásból. A Területi
Bajnokság II. osztályában befejeződtek a küzdelmek, a bajnoki címet
a nemesócsaiak már régebben megünnepelhették csakúgy, mint a Perbetét verő ekeliek az első vonalban.
Garamkálna – naszvad 1:0 (1:0)
RÉgIóBAjNOKSÁg
A közepes iramú találkozóra inkább
KfC – Palárikovo 1:0 – a 46. perca sárdagasztás volt a jellemző, hiszen
ben félbeszakadt
A második félidőre már nem mentek az égiek itt is közbeszóltak. A hazaiak
ki a csapatok, mivel a pályára és Ko- már a 4. percben találtak egy „gómáromra olyan mennyiségű víz zú- locskát“, ami később döntőnek bizodult, amely meggátolta a mérkőzés nyult a végeredményt illetően.
Tardoskedd – Ógyalla 3:1 (2:0),
folytatását. A csapatok megállapodtak az ismétlés időpontjában, jövő hé- Czingel
Érdekesen alakult a bajnoki címért
ten, kedden 17.30 órakor kerül sor anfolytatott egyenes konfrontáció Tarnak lebonyolítására.
További eredmények: Gabčíkovo doskedden. Az első félidőben egyér– Bánovce n/B. 5:1, J. Bohunice – Be- telműen a hazaiak játszottak jobban,
luša (elmaradt), V. Ludince – Neded amit gólokban is kifejeztek. A máso(elmaradt), N. Ves n/V. – L. Rovne dikra azonban fáradni látszottak, ami0:1, Domaniža – Topoľníky 6:0, Ska- nek következtében Czingel a 67. perclica – Galanta 6:0. Šúrovce – szabad- ben szépített, és bizony drámai pernapos volt. A június 22-re elhalasztott ceket kellett átélniük a hazaiaknak.
Csallóközaranyos – D. Ohaj 4:3
19. forduló előrehozott mérkőzésén:
(2:2), Bagin, Csonka N., Turza (11 m),
Bánovce n/B. – L. Rovne 1:3)
Susík J.
IV. LIgA
A csallóköziek játszadoztak a tűzzel,
nagymegyer – udvard 5:1 (3:1),
amiből kishíján bajuk is lehetett volna.
Ferenczi 4, Tushel
A bajnoki cím legnagyobb váromá- A kék-fehérek ugyan rakétastartot vetnyosának nem volt igazából kemény tek, és a 13. percben már 2:0 volt az áldió az udvardi legénység. Még akkor lás. Minden rendben – gondolhatta
sem, ha a hazaiak első góljára a ta- volna a szurkoló, de sajnos, így gonlálkozó első percében, már öt perc dolkodtak a játékosok is. Ennek kömúlva válaszolni tudott. A nagy kedv- vetkezményeként a vendégek még a
vel játszó zöld-fehérek egy pillanatig félidő előtt egyenlítettek. A második
nem hagytak kételyeket afelől, melyik félidőben újra kétgólos hazai előny következett, és megint leállt a hazai géis a jobbik csapat.
pezet. Az utolsó negyedóra szenveÍmely – Vága 1:2 (0:1), Kender
Hihetetlen, mire képes ez az ímelyi désének a hármas sípszó vetett véget.
Szentpéter – Komjatice 5:4 (2:1),
csapat. Az egészen kiváló teljesítményeket hirtelen váltják a minősíthetet- Molnár V. 2, Lakatos Gy., Cséplő, Vida
lenek. Múlt vasárnap, szinte az utolsó E. (11 m)
Ha valaki lázban tudja tartani szurlehetőségét puskázta el a hazai csapat,
de ami még ettől is fájóbb, egy gyenge, kolóit, az minden kétséget kizáróan a
szentpéteri csapat. Emlékezzünk csak
alig focizó ellenféllel szemben.
vissza, mennyi meglepő eredménnyel
újlót – Gúta 3:0 (0:0)
Nyílt sisakkal játszottak a gútaiak szolgált már ebben az idényben. Most
Lóton, ahogy ezt tőlük az ellenfelek sem maradtak adósok, csakhogy
már megszokhatták. Csakhogy, most most önszántukból vállalták a drá„belehaltak a szépségbe”, hiszen mát... Nehéz lenne ugyanis megmamindkét oldalon adódtak szép hely- gyarázni, hogy miként lehet drámai
zetek, csak azok kihasználásában volt egy mérkőzés, ha a hazai csapat a
83. percben 5:2-re növeli előnyét, és
némi különbség.
További eredmények: Želiezovce mégis...
További eredmények: Podhájska
– H. Vrbica 3:0, N. Život – ViOn „B“
3:0, Štúrovo – DAC „B“ (elmaradt), – Tlmače 9:2, Kozárovce – Bánov 5:2.
Močenok – Vrakúň 5:2, Šurany – ČFK Čaka – szabadnapos volt.
2:2.
V. LIgA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas – VágfarV. LIgA – KELETI CSOPORT
Marcelháza – Zsitvabesenyő 6:0 kasd 0:3 (0:2)
Kétségkívül a vendégek voltak a
(5:0), Németh P. 2, Vörös, Pivoda M.,
jobbak ezen a találkozón, de... Sajnos,
Gumbér, Török
Egy félidő alatt bedarálta ellenfelét a a játékvezetői hármas alárendelt szemarcelházi csapat. Igaz, a második repet szánt az egyébként lelkes sefélidőben, amikor már az időjárási vi- reghajtó ekecsieknek/apácaszakállaszonyok is közbeszóltak, a hazai csa- siaknak.
pat kénytelen volt visszavenni az iramTERÜLETI BAjNOKSÁg
Hetény – Lakszakállas – elmaradt,
ból, így a vendégek megúszták egy
a pálya alkalmatlansága miatt
hatossal.
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Tany – Keszegfalva 0:2 (0:1), Budai, Untermayer P.
Jó mérkőzést vívott a két csapat,
mindkét oldalon helyzetekkel. Mivel a
vendégek kettőt ki is használtak, győzelmük megérdemelt. Ehhez hozzátett Koton P. kiállítása, de a hazaiak elmondása szerint, Beták József játékvezető is.
Gúta „B“ – fK Activ 5:2 (2:0), Német 2, Szlatky 2 (mindkettő büntetőből), Ferencz
A mérkőzést szinte végigtámadó
hazai fakó ilyen arányban is megérdemelten nyerte a találkozót. A komáromiak most nem igazolták a róluk
szálló egyre jobb híreket.
Búcs – Bátorkeszi 2:1 (2:0), Vágó,
Szabó – Németh
A találkozó 10. percében már 2:0
arányban vezettek a hazaiak, vendégeiknek csak a második félidőben sikerült szépíteniük az egyébként korrekt, barátságos hangulatban zajló
mérkőzésen.
Perbete – Ekel 1:6 (1:3), Lakatos –
Horváth 4, Erdei, Ódor
A bajnokság presztízsmérkőzésén
ilyen eredmény született. Tévedés
lenne azonban azt gondolni, hogy a
játékban is ekkora volt a különbség.
Ami döntött, az Horváth gólerőssége
volt.
Izsa – Dulovce 3:1 (1:1), Majer (11
m), Vörös, Smolka – Šmida
Egészen kimagasló színvonalú
mérkőzésen, a hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott ugyan, de
vendégeik játékáról is a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott lapunk tudósítója.
Šrobárová – Pat 3:4 (2:0), Gere 2,
Paluška – Magala 3, Markovics
Az első félidőben megnyugtatónak
látszó előnyre tettek szert a hazaiak,
ami vélhetően meg is nyugtatta őket.
Sőt, a második félidő elején újabb három ordító helyzetet is kihagytak, aztán elindult a pati lavina. Előbb a vendégek fordítottak, amire a hazai csapat még tudott válaszolni, aztán...
Madar – Dunamocs 2:1 (1:1), Répás, Gáspár Z.
A ﬁatal csapattal pályára lépő madariak kellemes meglepetést okoztak
szurkolóiknak. Győzelmük megérdemelt annál is inkább, mivel valamenynyien „odatették” magukat a győzelem
érdekében. A vendégek kissé idegesen fogadták az eredményt, hiszen
nem titkolt szándékuk volt a pontrablás.
TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLY
Megyercs – Bogya/Gellér 3:2 –
félidei eredményt és góllövőket nem
jelentettek
Bogyarét – Martos 4:2 (4:1), Molnár 2, Gubica, Hrotko – György 2
Dunaradvány – Ifjúságfalva 2:1
(0:1), Tóth P. 2 (1 – 11 m) - Bagita
Csicsó – Vágfüzes/Kava 0:3 (0:0),
Kósa, Varga L., Bučai
nagysziget – nemesócsa 0:0
őrsújfalu és Marcelháza „B“ –
szabadnaposak voltak.

Kosárlabda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RÉgIóBAjNOKSÁg
Skalica
26 16 6 4
Šúrovce
25 16 4 5
L. Rovne
26 13 6 7
Komárno
24 12 7 5
Gabčíkovo
25 12 6 7
Palárikovo
24 11 8 5
Topoľníky
25 10 4 11
V. Ludince
24 9 5 10
Beluša
24 7 8 9
Domaniža
25 8 3 14
Bánovce n/B. 27 8 3 16
Galanta
25 8 3 14
J. Bohunice
24 7 5 12
N. Ves n/V.
25 6 7 12
Neded
25 5 3 17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V. Meder
Vrakúň
Šurany
ViOn "B"
V. Lovce
ČFK Nitra
N. Život
Močenok
Kolárovo
Dvory n/Ž.
Štúrovo
Želiezovce
Váhovce
DAC "B"
Imeľ
H. Vrbica

IV. LIgA
27 18 4
27 17 4
27 16 5
27 13 7
27 12 5
27 10 10
27 12 4
27 12 2
27 11 3
27 10 6
26 10 5
27 10 4
27 9 5
26 7 8
27 5 7
27 3 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tvrdošovce
Hurbanovo
Kalná n/Hr.
Čaka
Marcelová
Komjatice
nesvady
Kozárovce
D. Ohaj
Bánov
Podhájska
Sv. Peter
Zlatná n/O.
Bešeňov
Tlmače

V. LIgA
25 17 3
26 15 4
25 14 5
25 10 9
25 11 4
25 11 4
25 10 5
25 9 7
25 8 10
25 10 3
26 7 8
25 9 2
25 9 0
25 8 2
26 7 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TERÜLETI BAjNOKSÁg
Ekel
28 23 4 1 104:15
Perbete
28 17 7 4 62:34
Gúta "B"
28 17 3 8 77:47
Dulovce
28 17 1 10 60:46
Keszegfalva 28 12 5 11 52:48
FK Activ
28 12 3 13 76:62
Bátorkeszi
28 11 4 13 50:43
Izsa
28 10 7 11 38:48
Šrobárová
28 11 4 13 49:65
Hetény
27 11 3 13 65:42
Búcs
28 10 4 14 45:60
Dunamocs
28 9 6 13 65:73
Lakszakállas 27 10 2 15 48:65
Madar
28 10 2 16 35:67
Pat
28 8 3 17 42:100
Tany
28 5 2 21 41:94

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

55:21
50:27
45:25
42:31
41:29
32:21
28:44
35:34
27:31
29:44
22:40
30:52
32:47
16:32
32:38

54
52
45
43
42
41
34
32
29
27
27
27
26
25
18

5
6
6
7
10
7
11
13
13
11
11
13
13
11
15
23

80:22
50:27
48:25
56:41
40:34
44:33
39:38
52:48
31:30
46:51
38:39
33:49
36:55
31:38
34:66
23:85

58
55
53
46
41
40
40
38
36
36
35
34
32
29
22
10

5
7
6
6
10
10
10
9
7
12
11
14
16
15
17

75:29
54:32
47:15
47:40
46:42
51:56
58:42
56:40
38:45
34:41
58:59
38:86
55:65
36:64
35:72

54
49
47
39
37
37
35
34
34
33
29
29
27
26
23
73
58
54
52
41
39
37
37
37
36
34
33
32
32
27
17

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLY
nemesócsa 22 19 3 0 82:7 60
Marcelháza "B" 22 18 1 3 107:19 55
Nagysziget
22 11 5 6 36:26 38
Őrsújfalu
22 11 4 7 63:28 37
Megyercs
22 12 1 9 41:60 37
Vágfüzes/Kava 22 10 2 10 54:47 32
Dunaradvány 22 10 2 10 49:47 32
Bogya/Gellér 22 9 3 10 51:50 30
Csicsó
22 5 3 14 30:54 18
Martos
22 4 5 13 33:73 17
Bogyarét
22 4 4 14 22:93 16
Ifjúságfalva
22 0 5 17 15:79 5

Köszönjük, MBK Rieker!

Folytatás az 1. oldalról
A függöny tehát lehullott, véget ért a 2012/2013as idény. A klubvezetésnek, de a szurkolóknak is bizonyára egy rövid időre lesz szükségük ahhoz,
hogy feldolgozzák az idény valamennyi történését.
Főleg a döntő sorozatot, amelyben kétszer is (3:2
és 3:3 állásnál) már a kezükben érezhették a bajnoki címet. Persze, fontos tényező az is, hogy pozsonyi ellenfelünk a döntő sorozatra egy remek
csapatot épített fel, mérkőzésről mérkőzésre javult
a játéka, és szinte dúskált a jobbnál jobb feltételekben, ami a komáromi piros-fehérekről messze
nem mondható el. A bajnokságban való szereplés
alapfeltételei ugyan teljesítve voltak kisebb-nagyobb problémákkal dúsítva, de a két csapat feltételei közti különbség érezhető volt. Amiben viszont
Komáromot nem tudta legyőzni senki az országban, az a mindennél lelkesebb szurkolótábor volt.
Ezt, valamennyi médium elismerte, a TV társaságok szinte versengtek a piros-fehér szurkolók méltatásában. De ami a legfontosabb, egy ország beszélt hetekig, vagy talán hónapokig egy Duna menti
városról, annak sportjáról. Köszönjük, MBK Rieker!
Köszönjük, támogatók! Köszönjük, szurkolók!
SZERDÁN
Inter – MBK Rieker 78:74 (13:29, 22:15, 26:16,
17:14)
Az egész sorozat alatt ezen a találkozón vezetett legnagyobb arányban a komáromi csapat, és
amikor a zsúfolásig megtelt pozsonyi Hant Arénában mintegy 400 torokból felcsendült a „Bajnokcsapat, bajnokcsapat”, ebben még a maradék
3000 pozsonyi szurkoló sem nagyon kételkedett.
Aztán minden másként történt. A második negyed
ötödik percében 17:40 világított az eredményjelzőn, a pozsonyi sárga-feketék azt sem tudták, merre
kapkodják a fejüket, egyszóval, a komáromi vendégeknek szinte nem volt hibája. Aztán viszont
egyre több, a hazaiak türelmesen dolgozták le behozhatatlannak látszó hátrányukat, mígnem a harmadik negyed utolsó percében először vezettek a
mérkőzés folyamán (61:60). A sorozatban ekkor

először „felébredt” a pozsonyi közönség is, és drámai végjátékba hajtotta bele kedvenceit, akik szemmel láthatóan jobban bírták idegekkel, és szinte a
sírból hozták vissza a mindent eldöntő hetedik mérkőzés lehetőségét. Mint később kiderült, magát a
bajnoki címet is.
Pontszerzők: Lowe 17, Thompson 16, Kratochvíl 12, Kozlík 9, Simpson és Stevens 8-8, Bílik és
Šoška 2-2 – Tucker 24, Rančík 20.
SZOMBATON
MBK Rieker – Inter 80:82 (23:26, 19:27, 24:7,
14:22)
Nem kétséges, ezen a találkozón a hazai csapatnak volt több vesztenivalója, hiszen hazai csarnokban, az ország legjobb szurkolótábora előtt ez
volt az utolsó lehetősége annak, hogy a történelmileg legsikeresebb idényre feltegyék a legszebb,
bearanyozott pontot. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a piros-fehér csapat játékosai eléggé
idegesen játszottak, és az első félidőben kimondottan rosszul védekeztek. Ez a vendégeket „ültette
nyeregbe”, akik szinte végig vezettek, többször kétszámjegyű különbséggel is. A harmadik negyed
végén aztán felcsillant a remény, amikor is a 11
pontos vendég vezetésből, hirtelen hatpontos hazai vezetés lett (66:60). Sajnos, ezután sorozatban
négyszer is elveszítették Rón mester ﬁai a labdát,
amivel a rutinos pozsonyiak már tudták, mit kell
kezdeni. Innen kezdve már csak az volt a kérdés,
melyik együttesnek lesz több szerencséje a végjátékban. A pozsonyiaknak volt.
Pontszerzők: Stevens 19, Lowe és Bílik 15-15,
Thompson 10, Dubovský 9, Kozlík 8, Kratochvíl 4
– Rančík 20, Tucker 19.
A döntő sorozat eredményeinek összegzése:
1. MBK Rieker – Inter 99:77 – 1:0
2. Inter – MBK Rieker 72:73 – 0:2
3. MBK Rieker – Inter 82:89 – 1:2
4. Inter – MBK Rieker 97:95
– hosszabbítás után – 2:2

5. MBK Rieker – Inter 88:81 – 3:2
6. Inter – MBK Rieker 78:74 – 3:3
7. MBK Rieker – Inter 80:82 – 3:4
A komáromi szurkolóknak még egy lehetőségük lesz találkozni az MBK Rieker kosarasaival, edzőjével, klubvezetőivel. A klub ugyanis
búcsú-autogramosztást rendez a szurkolóknak
ezen a hétfőn, 16.30 és 18 óra között, a komáromi Shopping Center III. emeletén. A szurkolók túl azon, hogy csapatképekre kérhetnek aláírásokat, elhozhatnak bármilyen olyan tárgyat,
amelyre szeretnék megörökíteni a klub sikeres
játékosainak aláírásait.
Fotó: Molnár Mónika
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A gútaiak készülhetnek az Eb-re formula future
gútai Corvin H.E. és a Taiyó Karate
Egyesületek 17 versenyzője kezdheti
meg a felkészülést az Érsekújvárban
megrendezésre kerülő Shito Ryu szövetség Európa-bajnokságára. Ez, az ugyancsak Érsekújvárban megrendezett országos bajnokságon derült ki, amelyen a
gútai klubok közül a Corvin három, míg a
Taiyó tizennégy versenyzője kvaliﬁkálta
magát a szövetség kontinensviadalára.
Az Eb-re jövő hétvégén kerül sor, reményeink szerint, gútai sikerrel.

A

Az országos bajnokság eredményei:
Taiyó Karate Egyesület
Szulcsányi Anasztázia – 1 arany
Varga Tünde Emese – 1 ezüst
Bogár Dominika – 1 arany, 1 ezüst

Nagy Viktor – 1 arany
Veres Zsolt – 1 arany
Čerňanský Patrik – 1 ezüst
Bagita Roland – 1 bronz
Kiss Tibor – 1 ezüst, 1 bronz
Szulcsányi Viktor – 1 bronz
Bagita Dániel – 1 arany, 1 ezüst
Forró Áron – 1 ezüst
Jóba Attila – 1 ezüst
Bogár János – 1 bronz
Balázs Zoltán – 1 ezüst, 1 bronz
Corvin H.E.
Bezúr Nikoletta – 1 bronz
Mezei Szabolcs – 1 bronz
Kurucz Márió – 1 ezüst, 1 bronz
Nos, ők valamennyien ott lesznek a közelgő
Eb-n, nagyon fogunk nekik szurkolni, és természetesen beszámolunk eredményeikről.

agyszerűen szerepeltek a komáromi vízimotoros
„növendékek” a Pőstyénben megrendezett formula
future országos bajnokság első fordulójában. Az ifjabb
diákok kategóriájában Barbara Bazinská, az idősebb
diákoknál pedig Szép Emese szereztek ezüstérmet.

n

Eredmények:
Ifjabb diákok:
2. Barbara Bazinská
Idősebb diákok:
2. Szép Emese
7. Čičaiová Adriana

Kempo

négy aranyérem a törökországi vb-ről
törökországi Antalyában rendezték
Eredmények:
meg a X. IKf Kempo világbajnoksáA
got, amelyen komáromi és dunaszerdaKádár Filip – 1 arany, 2 bronz
helyi versenyzők képviselték Szlovákiát.
A Szayka Róbert mester vezette hattagú
küldöttség kiemelkedett a mezőnyből, hiszen valamennyien érmet, érmeket szereztek, négyen pedig a dobogó legfelső
fokára is felállhattak.

Szayka Róbert – 1 ezüst
Nikker Ronald – 1 bronz
Kanozsay Máté – 2 bronz
Marák Róbert – 1 bronz
Vass Mátyás – 2 bronz

Balról jobbra Szép Emese, Barbara Bazinská és Čičaiová
Adriana

Birkózás

Csehországban is
bizonyítottak a naszvadiak
naszvadi Birkózóklub képviselte Szlovákiát a Karlovy Varyban megrendezett X. nejdek Kupán. A magas színvonalú versenyen 86 versenyző lépett szőnyegre Csehországból, Szlovákiából és németországból. A hattagú naszvadi csapatot a madari Szluka István
erősítette. Valamennyi naszvadi versenyző egy korosztállyal magasabb kategóriában rajtolt, ami még értékesebbé teszi eredményeiket. Sőt, a legtechnikásabb versenyzőnek járó díjat is naszvadi ﬁú vehette át, Érsek Róbert személyében.

A

Eredmények:
Serdülők:
53 kg: 1. Borka Kevin
90 kg: 1. Érsek Róbert
Diák :
54 kg: 2. Gál Bence
56 kg: 1. Szluka István
A 44 kilogrammos súlycsoportban Turančík Anett, sajnos,
a nagyon erős mezőnyben nem tudott felülkerekedni a háromszoros német bajnokon. Az óvodások kategóriájában
Turančík Arnold jeleskedett, akinek bronzérmet akasztottak
a nyakába.
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

