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Részletek a harmadik oldalon

Mirko Bazinský
Ívóvíz nélkül
világbajnoki ezüstérmes Ifjúságfalva
zenzációs eredményt ért el az olaszországi Barcis
városában megrendezett világbajnokságon a komáromi Kormorán Vízimotoros Egyesület versenyzője,
Mirko Bazinský. A 2009-es vb győztese, Európa-bajnok
komáromi versenyző óriási csatában végül ezüstérmet
szerzett az OSY 400 kategóriában, de ﬁgyelembe véve
az előzményeket, ez az ezüstérem aranyként csillog.
Múlt kedden a vb ezüstérmes és édesapja, aki egyben
technikusa is szerkesztőségünkbe látogattak, ahol tájékoztattak bennünket az olaszországi eseményekről.
Folytatás a sportmelléklet 3. oldalán
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edd reggel hat
órától nem volt
vízszolgáltatás
a
községben. Sajnos
nem ez volt az
egyetlen település,
amely víz nélkül maradt, mivel az Érsekújvári, Galántai és
Vágsellyei járásban
tizenegy községben
sem volt víz.

K

Egy éve történt az ógyallai gyilkosság
avaly június 16-án történt, hogy az 52 éves
ógyallai városi rendőr, Juhász Milán egy
roma család három tagját gyilkolta meg házuk
udvarán, két személyt pedig megsebesített. A
gyilkos rács mögött van, a sértettek alkotmányos panasszal éltek.

T

A sokkoló lövöldözés sértettjei meg vannak róla győződve, hogy a Speciális Büntetőbíróság ítélete sértette
jogaikat. Anna Pančurová, az Alkotmánybíróság szóvivője a SITA hírügynökségnek megerősítette, a panaszt május 27-én vették nyilvántartásba, két nappal

később pedig kiutalták egy jelentéstevő bírónak, aki
előkészíti az ügyet a szenátusban való megtárgyalásra. A sértett fél illetve jogi képviselőjük szerint a Juhászt elmegyógyintézetbe utaló szakértői véleménnyel
van a legnagyobb gond, ez tette lehetővé, hogy az
ilyen esetekben érvényes legalacsonyabb büntetési
tétel, azaz 25 év helyett 9 évre és gyógykezelésre ítélték a tettest. Stanislav Jakubčík ügyvéd szerint a szakértői vélemény minőségével kapcsolatban a kezdettől
fogva kétségek merültek fel. Az alkotmányos panaszt
a Romák Jogainak Európai Központjával közösen
nyújtották be.
Folytatás a 3. oldalon

A Nyugat-szlovákiai Vízszolgáltató vezetője, Jozef Tarič szerint a helyzet azért állhatott elő, mert a bősi vízi erőműben meghibásodtak az elektronikus berendezések. A községben a vízszolgáltatás megszűnéséről
senki sem értesítette a lakosokat. Kedd délben
jelent meg egy tartálykocsi, amely ivóvizet hozott a faluba, majd este 19.00 órától 21.00
óráig újra volt ivóvizük a falubelieknek, de
szerda reggel ismét elzárták. A hibát ezután sikerült elhárítani, és szerda déltől már folyamatos volt a vízellátás a községben.
pint
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Hiperaktív funkcióhalmozó Mobilgátakat kap Komárom
az esélyes kisebbségügyi I
kormánybiztos
gyáltalán nem szende szűz a szlovákiai politikában Michal Kaliňák, aki elképzelhető, hogy A.
Nagy László utódja lesz a kisebbségi kormánybiztos
posztján. Szépeket ír a kisebbségek és a többség viszonyáról.

E

A leendő kisebbségi kultúrfelelős már számos pozíciót
megjárt az állami-önkormányzati szerveknél. Első politikai
funkciójaként a Demokratikus Baloldal Pártja (Robert Fico
egykori pártja, melyet később beolvasztott a Smerbe) egykori elnökének, Jozef Migašnak volt az asszisztense.
Végzettségét tekintve politológiát és ukrán nyelvet-irodalmat tanult, politikai elméletből pedig le is doktorált az
Eperjesi Egyetem bölcsészkarán. A kassai Šafárik Egyetemen a mai napig tanít, politikai kommunikációval kapcsolatos tárgyakat.
Tevékenykedett a mezőlaborci (Medzilaborce) képviselő-testületben, 2004-től az eperjesi városi hivatal sajtótitkára volt 2008-ig. Kisebbségi mivoltának első hivatalos
jeleként 2009-ben a Ruszin Megújhodás eperjesi helyi
szervezetének elnöke (2010-ig), szintén 2009-től pedig
Dušan Čaplovič kisebbségekért felelős miniszterelnökhelyettes tanácsadója és szóvivője lett.
A kormányváltást követően eperjesi önkormányzati képviselővé vált, egyidejűleg a Szlovákiai Városok és Községek Szövetségének (ZMOS) szóvivője, egészen 2012-ig,
amikortól ismételten az immár oktatási miniszterré avanzsált Dušan Čaplovič alkalmazta szóvivőként, ami mind a
mai napig tart.
Korábban tagja volt a baloldali Slovo szerkesztőbizottságának, jelenleg is aktívan blogol a Hospodárske Noviny
blogszekciójában, és saját honlapja is van, valamint különféle regionális lapokban publikál.
Igazi funkcióhalmozó, a szlovák lapok kiderítették, egyszerre hét pozíciót tölt be jelenleg: szóvivő, önkormányzati
képviselő Eperjesen, az egyik eperjesi városi bizottság
tagja (melynek egyetlen ülésén vett részt idén), oktató a
kassai egyetemen, valamint két állami cég felügyelőtanácsának is tagja (Hotely mládeže Slovenska, Intenda Alapítvány - itt ráadásul az igazgatótanács elnöke).
Fellelhető írásaiban elvétve foglalkozik a kisebbségek
helyzetével. Az egyik ilyenben „A kisebbségek a valódi tolerancia próbája“ címmel azt írja, hogy a nemzetiségi és
etnikai kisebbségek létszámukban kicsi, ám jelentőségükben nagy közösségek, melyek történelme, jelentősége és jövője sokat elárulnak a többségi társadalom által részükre felkínált életkörnyezet minőségéről is.
Egy másik írásában a kisebbségi rádiózásért aggódik
2012 februárjában, konkrétan amiatt, mert megváltozott a
közszolgálati rádió programja, mégpedig kedvezőtlen módon, emiatt közös petíciót kezdeményeztek a ruszinok, romák és ukránok. Az ügyben pozitívan emlegeti Lovász Attilát, a szlovák közmédia (RTVS) kisebbségi adókért felelős igazgatóját, aki nagyrészt egyetértett velük, és változásokat eszközölt a műsortervben. Írása végén ennek
ellenére Kaliňák azt követelte, hogy az RTVS tanácsában
kapjanak helyet a kisebbségek képviselői is.
Kaliňák a Szlovákiai Ruszin Megújhodás - egy huszonhárom éves polgári társulás - hivatalos jelöltje a kormánybiztosi posztra, s hét szervezet áll mögötte. Az előzetes hírek szerint a szerveződés még két másik jelöltet
is fontolgatott, de Vladimír Protivňák szóvivő szerint végül
az oktatási tárca alkalmazottja mellett döntöttek. A kisebbség véleménye szerint a szakember ismeri a ruszin
régiókat és a kisebbség problémáit.
A. Nagy László június negyedikén mondott le tisztségéről, a Híd szólította erre fel annak kapcsán, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvényt nem tudták összehangolni a vasúti szabályozásokkal.
(b)

nterpellációban faggatta
a környezetvédelmi minisztert Bastrnák Tibor
(Híd) képviselő, mit készül
tenni a kormány az árvízvédelemért. Žiga miniszter egymilliós támogatást
ígért Komáromnak, és további segítséget Dévénynek.

Interpellációban kérte számon Peter Žiga minisztert
Bastrnák Tibor, a Híd komáromi képviselője: Mit kíván
tenni a kormány az árvízvédelem fejlesztése érdekében, tervezik-e megerősíteni
a kritikus pontokat a Duna
mentén?
A környezetvédelmi miniszter válaszában elmondta, hogy a teljes sza-

Párkányban így védekeztek
kaszon nem terveznek komolyabb befektetéseket, mivel Szlovákia más részein
még kritikusabb a helyzet.
De két helyen készülnek komolyabb fejlesztésre, Dévénynél és Komáromban.
Komárom esetében egymillió eurós összegről volna

Komáromnak nagy szüksége van a mobilgátakra

szó, ami a gátkapuk erősítéséről és a mobilgátak beszerzéséről szólna. Azt jelezte, hogy már a közbeszerzési folyamat is beindult.
Bastrnák Tibor lapunknak
elmondta: „A miniszter komáromi látogatásakor felhívtam a ﬁgyelmét a problémára. Igaz, a gátak most segítettek elkerülni a nagyobb
bajt, de a gátrendszer már
közel 50 éves és semmi garancia nincs arra, hogy a jövőben nem érkezik még magasabb ár. Ezért szükséges
felkészülni a védelemre. A
miniszterrel már többször
egyeztettem az ügyben, de
azért tartottam fontosnak az
interpellációt, hogy az ígéret
nyilvánosan is elhangozzék“
– mondta a képviselő. (d)
Illusztrációs fotó

Karva

Egy éve történt az
ógyallai gyilkosság
bben az évben sorra dőlnek meg a rekordok. Tavasszal rekord mennyiségű hó
zúdult régiónkra, ami nagy zűrzavart okozott, pár héttel ezelőtt a Duna vízszintje volt
rekord magasságon és az elmúlt héten történelmi csúcsokat döntött a meleg szerdán
és csütörtökön, emberek rekordszámban lettek rosszul a hőségtől, a szlovák meteorológiai intézet másodfokú riasztást rendelt el.
Ezekután feltehetnénk azt a kérdést magunknak: mi jöhet még ezután?
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A meteorológiai szolgálat szerint a múlt szerdai nap az elmúlt másfél évszázad legmelegebb
napja volt Szlovákia területén. A „trópusi“ éjszakát követően, csütörtökön sem csökkent a hőség, az ország déli, délnyugati járásaiban szinte
mindenütt 35 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékleteket mértek. Régiónkban is meghaladta a

z elnöki vétót követően, módosított formában hagyta jóvá a pozsonyi törvényhozás a népesség-nyilvántartási törvény módosítását: kihagyták a jogszabályból
azt a cikkelyt, amely bejelentési kötelezettséget
írna elő a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás esetére.

A széles körű társadalmi
kritikát kiváltó jogszabály
eredeti változatát még májusban szavazta meg a pozsonyi parlament.
A törvénymódosítás alapján 2014 januárjától minden
szlovák állampolgár, bírság
terhe alatt, köteles lett volna
előzetesen bejelentést tenni
külföldre utazási szándékáról, amennyiben annak feltételezett időtartama meghaladja a 90 napot. Amennyiben ezt az állampolgár a lakhelye szerinti népesség-nyilvántartó irodában nem tette
volna meg, az új jogszabály

szerint szabálysértést követett volna el, amiért pénzbírságot szabhattak volna ki rá
a hatóságok.
A javaslatot a belügyi tárca
terjesztette elő, a változtatást azzal indokolva, hogy
arra a közigazgatási ügyintézés elektronikussá tételéhez van szükség. A kezdeményezés kiváltotta a közvélemény felháborodását,
azt a sajtó is hevesen bírálta,
és több ismert személyiség
is kiállt ellene. Az üggyel
kapcsolatban már-már legendássá és sajtó által is
gyakran idézetté vált
Robert Kaliňák
szlovák belügymin i s z te rnek a
módosítást
védő kijelentése, mely
szerint meggyőződése,
hogy „az államnak

aktuális adatokkal kell rendelkeznie az ország lakosairól“.
A széles körű társadalmi
kritikát követően a módosítást megvétózta a szlovák államfő is, és a törvény ominózus részének kihagyását
kérve utalta vissza a törvényhozásba. A szlovák parlament végül a vitatott paszszust kihagyva szavazta
meg a jogszabályt, amelynek elnöki véglegesítésére
így várhatóan már a közeljövőben sor kerül.
mti

35 fokot a hőmérséklet, ahogy a trópusi éjszakák
száma is növekedett. Ógyallán 27 fok fölé emelkedett a napi átlaghőmérséklet (beleértve az éjszakákat), ami rendkívül magasnak számít.
Az elmúlt napok során jelentős mértékben
nőtt és rekordot döntött a hőség miatt rosszul lett
emberek száma is. Az egészségügyi mentőszolgálat központjának jelentése szerint a hét
közepén már csaknem kétszer annyi helyszínre
kellett kiszállniuk rosszullétek miatt, mint egy átlagos júniusi napon.
Azonban a meteorológiai intézet előrejelzése
alapján a héten már nem kell ilyen kánikulára
számítanunk. Járásunkban a hét közepén akár
18 fok alá is lesüllyedhet a hőmérséklet, tehát
felfrissül időjárásunk. Csak abban tudunk reménykedni, hogy negatív rekordok nem fognak
megdőlni és kellemes nyárban lehet részünk.
ssy, fotó: ganzer

Folytatás az 1. oldalról
A panaszosok azt is kifogásolják, hogy a bíróság
kérésük ellenére nem rendelte el ellenőrző szakértői
vélemény elkészítését, sőt, nem is foglalkozott a kéréssel. Emiatt a hiányzó döntést nem is lehet felülvizsgálni, véli az ügyvéd, aki szerint így további lépéseket lehetetlenített el a bíróság, amelyek végső
soron az egész ügy felülbírálását eredményezhették
volna. Mindemellett a bíróság a panaszosok szerint
a tanúk kihallgatásánál több olyan kérdést sem engedett feltenni, amelyek segíthettek volna az eset
felderítésében. Az ügyvéd szerint e tekintetben az Európai Emberjogi Bíróság már megállapította praxisában, hogy a legközelebbi hozzátartozók számára lehetővé kell tenni a részvételt az eljárásban oly módon,
amely szükséges jogos érdekeik védelme érdekében.
A városi rendőr Juhász 2012. június 16-án szombaton délután érkezett a roma család házának udvarára. Lelőtte a családfőt, ﬁát és vejét, valamint megsebesítette másik ﬁát és feleségét. Ezt követően a
polgármester házához ment, akit azonban nem talált
otthon. Őt állítólag nem akarta bántani, csak elmondani neki tettét, amelynek oka állítása szerint a család viselkedése volt, amely frusztrálta őt, és rendet
akart tenni velük. A hatóságok azonban nem láttak
rasszista indítékot tettében.
A szakértők egyre romló paranoiát véltek felfedezni
Juhásznál, megállapították, hogy a gyilkosságok idején csökkentett felismerési és irányítási készséggel
rendelkezett cselekedeteit illetően, a lövöldözés abnormális reakció volt, felfokozott állapotban.
(b)

Új röntgengépet kap
a Városi Egészségügyi Központ

Mégsem kell bejelenteni a 90 napnál Ógyalla
A
hosszabb külföldi tartózkodást
A
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város
képviselő-testülete
rendkívüli ülésen tárgyalta
meg az új röntgengép vásárlását a
Városi Egészségügyi Központ részére.

A polgármester, Zemkó Margit megnyitóját követően Pavlík Ildikó, a Városi
Egészségügyi Központ igazgatója ismertette, hogy a jelenleg használt Chirodur 125 C röntgengépet nem lehet
használni, mivel meghibásodott rajta a
felvételeket készítő időmérő műszer.
Az 1985-ben gyártott röntgengéphez
már alkatrészeket sem lehet kapni,
mivel a prágai székhelyű gyártó vállalat időközben megszűnt. A röntgengép a hetvenes évek végén és a
nyolcvanas évek elején lett gyártva,
minden alkatrésze fokozatosan meghibásodott, az említett okok miatt már
nem lehet megjavítani, elavult. A szakemberek egyöntetű véleménye az
volt, hogy a több mint harmincéves
gépet ki kell selejtezni, és új röntgengépet kell vásárolni.
A mai, modern röntgengépeknek a
foszforlemezes
megoldásokkal
szemben óriási előnye, hogy a kazetta behelyezése, kivétele, előhívása, illetve kiolvasása a direkt digitális rendszer segítségével kihagyható a munkafolyamatból. A direkt
digitális felvételek minősége jobb,

minden munkaállomáson lehívhatóak, a röntgen szakorvos mellett a
beküldő orvos is szinte azonnal látja
azokat. Mindez lehetőséget teremt a
gyors konzultációra. Az új röntgengép aprólékos felbontásának köszönhetően pedig az itt keletkező képek segítségével a legapróbb elváltozásokat is diagnosztizálni tudják. A
röntgengép nemcsak a város, de
Perbete, Bajcs, Ímely, Naszvad, Hetény, Marcelháza, Szentpéter, Dulovce és Martos lakosságát is szolgálta, és az új gép is tovább fogja
szolgálni.
Ezt követte a pénzügyi osztály vezetőjének, Gogola Editnek a tájékoztatása. Ezek alapján az új röntgengép közel 50 ezer euróba kerül és lízing formában szeretnék megvásárolni.
Basternák Ildikó képviselő egyöntetűen támogatta az új gép vásárlását, mivel nélküle az egészségügyi
központ szinte nem tud működni. A
képviselők és az alpolgármester javaslatai után a megjelent tíz képviselő közül kilenc támogatta, egy tartózkodott, s ezzel jóváhagyták az új
röntgengép vásárlását. Majd megneveztek egy öttagú bizottságot is Both László, Basternák Anna, Hegyi
Zoltán, Anna Žigová, Štefan Tomaščin –, akik majd döntenek az új röntgengép megvásárlásának feltételeiről.
(miriák)

ÉLVEZZE
A NYARAT PATON

- 10 belső és külső termálvizes medence
- 4 csúszda
- animációs foglalkozások gyermekeknek és fakultatív kirándulások
- kedvező nyaralási csomagok
- maszázs, kozmetika és testkezelések
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Olvasói levél

Szép eredmények
a Marianumban
I

Remek pályamunkák a Selye János
Gimnáziumban

skolánk május 15-én ünnepelte meg a Cornides István
Társaság megalakulásának 10. évfordulóját. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett emléknap fő célja,
hogy diákjainkkal is megismertessük a tanár úr életét, pályafutását. Az esemény díszvendége volt özv. Cornides
Istvánné, Magdi néni. PaedDr. Kalácska József előadásában egykori tanárára emlékezett, Prof. RNDr. Hegedűs
Erzsébet PhD. és PaedDr. Balla István PhD. is érdekes előadásokat tartottak.

Ezen a napon díjaztuk azokat a diákjainkat, akik a természettudományi versenyeken értek el kimagasló eredményeket.
A kitüntetésben három tanuló részesült: az alapiskola alsó tagozatán tanuló Csaplár Viktor, felső tagozaton Édes Lili és a
gimnazisták közül Murányi Gábor. A Német Nyelvi Olimpia járási fordulójában 1. helyezést, Nyitrán pedig a megyei fordulóban 2. helyezést ért el Elek Fanni Mária.
Több katolikus iskolával jó kapcsolatot ápolunk. Idén az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola alapításának 20. jubileumát ünnepelte, s ez alkalomból több tantárgyból vetélkedőt rendeztek. Csapatunk első helyezést ért el
az angol nyelvi versenyen. Mihalek Petra a képzőművészet terén ért el 2. helyezést. A Bibliaverseny országos döntőjét szintén itt szervezték meg, melynek győztesei lettünk. A csapat tagjai Németh Ambrus, Ďurdík Ágoston és Tarics Ákos voltak.
Az év legfontosabb ünnepein és eseményein a szavalatokból sem volt hiány. Kiváltképp nagy lelkesedéssel készültek a
XXII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyre, a körzeti fordulón Baštrnák Lilla és Magyarics Arianna
aranysávos minősítést kapott. Az országos elődöntőben Édes
Lili és Baštrnák Lilla ezüstsávos lett.
A magyar irodalom szeretetét és alapos ismeretét bizonyítja
az az eredmény, amelyet az „Úri duó“ csapata ért el a Katedra
Irodalmi Verseny országos fordulóján, ahol Magyarics Arianna
és Kárpáthy Fanni 3. helyezést ért el. A IV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjében Bencz Gabriella
koloni meséjével lett aranysávos. Történelmünk tanulása nem
egyszerű feladat a ma gyermekének, de minden bizonnyal csoportban jobb eredmények születtek. A „NEC ARTE NEC
MARTE“ elnevezésű vetélkedőn tanulóink a dobogó első helyén állhattak. Az „Aranyváros hercege” és a „Ne bántsd a magyart!” című kárpát-medencei történelmi vetélkedőkön is szép
eredményt értünk el. A nyári szünidőben sem áll meg a felkészülés, mert szeptemberben „Lev Tolsztoj és kora” c. verseny
döntőjére készülünk. Énekkarunk szépen szerepelt a XV.
Csengő Énekszó Országos Gyermek- és Ifjúsági Kórusversenyen. A kis és nagy „Schola Mariana” aranysávos lett. Privigyén, az országos fordulóban bronzsávot kaptak az „Éneklő Ifjúság 2013” c. versenyen. A Komáromi Napok alatt megrendezésre kerülő ügyességi verseny során alapiskolás csapatunk
a polgármester vándorserlegét hozhatta el.
A beszámolóm végén köszönetet mondok az iskola nevében
minden diáknak, aki eredményeivel öregbítette jó hírünket.
Ollári Hozman Zsanett, az iskola pedagógusa

Már Gútán is
HiRDetésfelvétel
Hétfőtől péntekig.
Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)
Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

DELTA
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Kuszala Orsolya, a győztes
pályamunka szerzője
Kutató diák pályázat
munkáinak ismertetésével fejeződött be a tavaly szeptember 21-én
meghirdetett Hites Kristóf
Emlékév, a Selye János
Gimnázium dísztermében,
a múlt héten, szerdán délelőtt.

A

Kilenc írott, 3-4 oldalas terjedelmű pályamunka és egy
rövidﬁlm került a zsűri elé,
melynek elnöke Oláh Ilona,
a gimnázium nyugdíjazott tanárnője volt. A zsűriben továbbá Dr. Borián Elred pannonhalmi atya, Herdics
György címzetes apát, Fehér Csaba történész, valamint Dr. Deák Irén és Elek
József, az iskola tanárai,
szervezők foglaltak helyet.
„Iskolánk azon neves tanárairól illetve diákjairól írtak
a diákok, akik példaként
szolgálhatnak a XXI. századi
ﬁatalságnak is. Az volt a célunk, hogy a gyerekek a kutatómunka során olyan példaképeket találjanak, akik
kapaszkodók lehetnek ezekben a nehéz években. A hagyományok tisztelete és
ápolása nagyon fontos az iskolánkban” – tudatta Dr.
Deák Irén. „A Hites Kristófﬁlm, Az utolsó mohikánok
forgatása előtt Oláh Ilona
ajánlotta, hogy keressük fel
Szabó Rezsőt, aki Hites
Kristóf osztályába járt, és
maga is hőse volt ennek a

történetnek. Kedvesen fogadott bennünket, mesélt az élményeiről. Molnár Tamással
voltunk nála, egy órát beszélgettünk vele. Sok mindenről mesélt; a bujdosó
osztályról, Hitesről. Ennek
alapján írtuk a forgatókönyvet” – avatott be Dóczé Péter, a ﬁlmes diák. Bese Bernadett Turczel Lajosról, Juhász Anikó Kaszás Attiláról,
Bagin Vivien és Jenei Vivien
Dr. Szénássy Zoltánról, Molnár Tamás Oláh Imréről, Misák Zoltán pedig Selye Jánosról írták pályamunkáikat.
Juhász Anita „A zsidók helyzete a gimnáziumban” témában kutatott. Az Ollé Roland,
Filipská Zdenka, Farkas
Réka trió „Oktatás és diákélet Alma Materünkben 16491918” című munkája a 3. helyen végzett. Paluska Zsuzsa Bíró Luciánról írt pályamunkája a 2. helyre volt
elég. A Kutató diák pályázatot Kuszala Orsolya III. B
osztályos tanuló nyerte „Király József – Komárom ﬁa,
Pécs püspöke” című pályamunkájával. Bárány János
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Panaszok és észrevételek nyomában
ét bosszantó esettel is találkoztunk az elmúlt hét folyamán, egyikre olvasónk hívta fel a
ﬁgyelmet, a másikra mi lettünk ﬁgyelmesek. Közérdekű dolgokról
lévén szó, a helyszíneken tájékozódtunk, majd megkerestük a városi hivatal szóvivőjét, Králik Róbertet, választ keresve a megoldásokra.

K

Az egyik bejelentés a Belső körút
egyik lakótömbjéből érkezett szerkesztőségünkbe. Az 55-ös számú
bejáratban lakók a bejárat előtti, hulladéktároló konténereknek fenntartott építmény állapotára hívták fel a
ﬁgyelmet. A tető nemrég tűz martalékává vált gyújtogatás következtében, de az objektumhoz egyéb problémák is párosulnak. Ezek persze
nem újkeletű problémák, hiszen Komárom több pontján is szinte naponta szembesülünk hasonlókkal.
Azokban a hulladéktárolókat őrző
építményekben, amelyek kulcsra
zárhatóak, még úgy-ahogy rend honol. A többi viszont ki van téve a hajléktalanok és kukázók kényénekkedvének. Nemcsak a turkálás „mel-

léktermékei”, de emberi ürülékek is
nehezítik a környéken lakók életét.
Főleg ezekben a nyári melegekben
elviselhetetlen a bűz, amely a legfelső emeleteken is érezhető. No, de
visszatérve a Belső körút problémájához. A panaszos azt is javasolta,
hogy ezeket az építményeket el kellene távolítani, amiben a lakók is segítséget nyújtanának. Véleménye
szerint, maga az építmény minden
probléma előidézője, ahol ilyen
nincs, az emberek nem is találkoznak ennyi problémával. Nos, nézőpont kérdése.
Nézzük azonban, hogyan látja ezt
a problémát a városi hivatal. Králik
Róbert, szóvivő: „Ami az említett

A Jókaisok
tanévzárója

építményt illeti, valóban leégett a tetőszerkezete, de mivel biztosítási
eseményről van szó, meg kellett várnunk a biztosító általi kárfelmérést,
amely nemrég meg is történt. Most a
városi hivatal illetékesei gyorsan lebonyolítják a közbeszerzést, pontosabban három árajánlatot kérnek különböző kivitelezőktől, és megkezdődik a tetőszerkezet újjáépítése,
amely július folyamán be is fejeződik.
Ami a hulladéktárolók körüli külső
beavatkozásokat, tehát a kukázást
és egyéb gusztustalanságokat illeti,
el kell mondanom, hogy ezzel a város nemigen tud mit kezdeni, ez a
rendőrség hatáskörébe tarozik. Ennek kapcsán meg is kérdeztem
Rozsnyó Lajost, a városi rendőrség
parancsnokát, aki elmondta, hogy
ilyen jellegű bejelentés ugyan nem
érkezett, de ennek ellenére, a járőrök
jobban oda fognak ﬁgyelni a hulladéktárolókra és a körülöttük zajló történésekre. És még egy megjegyzés,
ha lehet. A városban volt próbálkozás zárható építmények kialakítására, de sajnos, ez sem vált be úgy,
ahogy azt elképzeltük. A kukázók pillanatragasztóval tömítették el a zá-

rakat, amely használhatatlanná tette
azok működését. Nem kis költségekkel járt a zárak cseréje, és több
esetben akár 200 kulcs elkészítése
is. Úgy látszik, ez az út sem járható”
– mondta el lapunknak a szóvivő.
Másik kérdésünk a tavaly lebontott, szintén Belső körúti, „Komárom
szégyenének” nevezett objektum helyén található „gazerdő” felé irányult.
A bontás idején azt ígérték az illetékesek, hogy nem sokáig marad kihasználatlanul ez az egyébként exkluzív, városközponthoz közeli telek.
Most mi a helyzet? – kérdeztük Králik Róbertet. „Voltak némi tulajdonjogi
problémák a telek egyik részével, de
nemrég elkészült a végleges geometriai vázrajz, ami minden további
lépés alapja. Minden valószínűség
szerint a telek eladásra kerül, az illetékes bizottságban ezt a kérdést
már megtárgyalták. A testület elé
minden valószínűség szerint a szeptemberi ülésen kerül, így van realitása annak, hogy még az ősz folyamán ez a kérdés is megoldódik” –
mondta el bizakodva a szóvivő.
Böröczky József
A szerző felvételei

Több ezer kezelt bizonyíték!
Komárom

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

komáromi VMK-ban tartotta hagyományos tanévzáróját a Jókai Mór Alapiskola.
Több mint 600 néző volt kíváncsi a színvonalas rendezvényre, melynek elején Vörös Mária, az iskola igazgatónője üdvözölte az egybegyülteket.

A

Elsőként a Viczencz Andrea által vezetett
gimnasztika szakkör produkcióját láthatta a
közönség. Ezután léptek színpadra az elsősök, akik az édesanyák szívét dobogtatták
meg. Krizsan Bence prózamondását követően újra az elsősök vették birtokukba a
színpadot, akik a Baj van a részeg tengerésszel című dal angol nyelvű változatára
táncoltak. Skuta Szilvia tanítványai egy népmesét dolgoztak fel „A kőleves“ címmel, dallal és kis drámajátékkal fűszerezve. Az iskola repertoárjából nem hiányozhatott a komolyzene sem. Váradi Petra és Piršel Katalin tolmácsolásában, akik egy négykezeszongoradarabot adtak elő. A folytatásban a
kilencedikesek dalban és versben köszön-

tötték szüleiket, és búcsúztak az alapiskolától. Fazekas Réka Gabriella és Ribarics Vivianna egy táncbetéttel szórakoztatták a közönséget. A tánc után ismét próza következett, Pfeiferlik Anna jóvoltából. Stirber Bianka szlovák népdalokat énekelt, majd a
másodikosok nagy lelkesedéssel adták elő
a régi vásári hangulatot idéző játékot. A IV.
B osztály Kire ütött ez a gyerek? című darabját állították színpadra. Az ünnepi műsor
végére maradt a kilencedikesek hagyományos palotás tánca.
A közönség elégedetten távozott, hisz betekintést nyerhettek az iskolában folyó aktív
kulturális és zenei életébe.
Kép és szöveg: -pint-

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

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni
lábszár-fájdalom
• Görcsbe álló lábikra
• Vérellátási zavarok
• Hideg kezek, lábak

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

Cukorbetegségemből kifolyólag sérültek az ereim és idegeim. Hosszú gondolkodás
után jöttem kipróbálni ezt a gyógymódot. Már a 16. kezelés után érezhető volt a változás. Ezért csak ajánlani tudom. A személyzet hozzáállása és kedvessége nagymértékben hozzájárult a sikerekhez. Köszönet a doktor úrnak, Líviának és Marikának.
Tisztelettel: Andriskin József, Komárom
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Rekordot döntöttek

Mintegy huszonhárom tonna
papírt gyűjtöttek a tanulók
Nagymegyer
smét szorgos kis hangyákként dolgoztak a Bartók Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola tanulói a legutóbb
meghirdetett papírgyűjtés alkalmával. A
tanintézmény évente kétszer hirdeti meg
akcióját, melybe besegítenek a gyerekek
szülei és nagyszülei is.

I

Nagysikerű westernyek
- Heg
m
o
r
á
m
o
K
lovasverseny
lső ízben rendeztek az MClub lovasfarmon western lovasversenyt, amelyre
amatőrök és proﬁk is egyaránt jelentkeztek. Az eseményen több mint 700 néző
drukkolt a gyerekeknek és a
felnőtt lovasoknak. Több versenyszámban is összemérték erejüket és tehetségüket
a versenyzők, volt szlalom,
hordókerülés és akadálypálya is.

E

A legkisebbek kezdték a
megmérettetést, ahol mindkét
(szlalom és hordókerülés) versenyszámot a komáromi
Szendi Fanni nyerte meg Laky
nevű pónilovával. Második lett
szlalomban Horváth Evelyn
Saci nevű pónijával és harmadik Veronika Lamačková, aki
Csabin lovagolt. Hordókerülésben második lett Veronika Lamačková és harmadik helyen
Soﬁa Tlčinová végzett.
Junior kategóriában a hordókerülés versenyszámban első
helyet szerzett Filip Graňo, aki
nagyon nagy teljesítményt nyúj-

tott, mivel Down-szindrómás és
mégis az egészséges gyermekek között tudott első lenni,
második lett Pál Mónika és harmadik Tóth René. A szlalomban Tóth René vehette át a kupát, második helyen Múcska
Gergő végzett, harmadik Ladislav Bobek lett.
A felnőtteknél a tapasztalt
Fehér István lett az első helyezett szlalomban, második Ivan
Tkáčik, harmadik Jarmila Urbánová lett. Hordókerülésben Nikola Ballová győzedelmeskedett, megelőzve Fehér Istvánt
és Soňa Púchovskát. A versenyzők értékes díjakat vehettek át a szervezőktől, de senki
sem távozott üres kézzel.
A kilátogatóknak is kedveztek, legfőképpen a gyerekeknek, mivel arcfestés, kézműves
foglalkozás és ugrálóvár is volt.
Aki kihagyta ezt a remek színvonalú versenyt, ne csüggedjen, hiszen idén még több hasonló programot szerveznek a
hegyeki M-Club lovasfarmon.
szénássy
Fotó: jakó

Talán ennek is köszönhető, hogy legutóbb
rekord mennyiségű papírt sikerült felhalmozniuk a tanulóknak, pontosan 22 818 kilogrammot adtak le. Ami igazi csapatmunkát
feltételez a gyerekek családjai részéről is,

hiszen a leadás dátumáig sokan hónapokig
otthon gyűjtögetik, tárolják a puha és kartonpapírt, hogy aztán a leadáskor a mázsára
kerülhessen.
„510 diákunkból 246-an kapcsolódtak be a
gyűjtésbe, sokan szüleikkel, nagyszüleikkel.
A mostani akciónkba az iskola mind a 28
osztálya bekapcsolódott, a legtöbb papírt
gyűjtött osztály 2229 kg papírt hozott, egyénileg a legtöbb 1000 kg volt. Tanulóink közül
összesen 79-en adtak le 100 kg feletti menynyiségű papírt, ők tárgyi jutalomban is részesülnek. A neveket a pontos helyezésekkel most még nem mondhatom meg, mert
azt csak az eredményhirdetéskor tudják
meg, amelyet egy későbbi időpontban tartunk. Egyébként a papírgyűjtésből befolyt
pénzt mindig jutalmakra fordítjuk, a más akcióinkon, például tisztasági és sportversenyeinken sikeres gyerekeket díjazzuk elért
eredményeikért” – mondta Árvai Ildikó igazgatóhelyettes a már évek óta hagyományos
iskolai papírgyűjtés kapcsán. A pedagógus
még azt is kihangsúlyozta, hogy köszönet jár
minden felnőttnek a segítségért, hiszen az ő
támogatásuk nélkül nem lehetett volna ilyen
eredményes a tanintézmény. A következő
papírgyűjtést októberben tervezik.
Kovács Zoltán

Családi piknik
Ekecs - Apácaszakállas
inden évben megrendezik a községben a már hagyományos
Családi pikniket. Ez a közösséget építő program
a falu apraját-nagyját kicsalogatja az alapiskola
udvarára.

M

A hivatalos program előtt
a délelőtt egy biciklis túrával
indult Inczédi Gábor szervezésében a falu kataszterén belül, megtekintve az
értékes tanyavilágot. Majd
délután vette kezdetét a főzés, amiben a község szervezetei, baráti társaságok
és frissen alakult csoportok
vettek részt. A csoportok
hagyományos marhagulyást, őzpörköltet, vaddisznógulyást, csirkepörköltet,
halászlét főztek, de egyikmásik bográcsba került

még csülök és pacal is. A
gyerekeknek palacsintával,
gofrival és tarkedlivel kedveskedtek. Természetesen
nemcsak a főzésről szólt
az ekecsi-apácaszakállasi
családi piknik. Kulturális
programok váltották egymást a színpadon. Volt
népi, klasszikus és modern
táncbemutató. A gyerekek
kipróbálhatták magukat
íjászkodásban és ostorcsattogtatásban, valamint
ügyességi játékokban. A
nap egyik fő attrakciója volt

a sörivó verseny, ahol a férﬁak
összecsapásában
Húshegyi András, a hölgyeknél pedig Ignát Patrícia
diadalmaskodott. Az esti
órákig tartott a mulatság,
míg ki nem ürültek a bográcsok és a poharak. A
szervezők, Gazsó Petronella és Varga Irén ügyesen megszervezték a délutánt, tényleg családias volt
a hangulat, ahonnan mindenki mosolyogva, elégedetten tért haza.
-pint-

Ötödik „Prioros” találkozó
A Klapka vigadóban már ötödik alkalommal rendezték meg az egykori Prior áruház dolgozóinak találkozóját. Burger Lajos, az akkori textil-részleg vezetője volt valamennyi találkozó főszervezője, most Helena Rišková segédletével hozta össze az
egykori munkatársak találkozóját. A vigadóban most is remek hangulat uralkodott,
ízletes vacsora, üdítő és zene mellett beszélgettek el a Prior bezárása utáni életükről. A találkozón ott volt az áruház akkori igazgatója, Marian Ďuračka is. Az igencsak kellemes est végeztével a volt munkatársak megállapodtak abban, hogy jövőre
is megszervezik találkozójukat.
-bör-

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon.
Légy boldog sokáig ezen a világon.”
Június 24-én ünnepli
30. születésnapját

Vasmera Roman Csicsón.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti: felesége Mónika, kisﬁa Csabika, öccse Adrián, húga
Brigitta és szülei.

Tureček Kristián
(Komárom) és

Kosdi Éva
(Marcelháza)
házasságot kötöttek
2013. június 8-án.
Sok boldogságot!
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Rómaiak nyomában a Duna mentén
– zárókonferencia Izsán
„Kapcsolódás a nemzetközi turisztikai útvonalra: Rómaiak nyomában a Duna mentén”
című pályázat zárókonferenciáját tartotta az izsai
művelődési ház nagytermében. A megjelenteket Domin István Izsa és Karánsebessy Lukács Almásfüzitő polgármestere köszöntötte.

A

Elsőként Hirschberg Attila, a Magyar Limes Szövetség
ügyvezető elnöke tartotta meg előadását „A közös nevezés helyzete, perspektivikus turisztikai lehetőségei“
címmel. Őt követte Dr. Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke, aki a „Hajózási programok a limes turizmusban”
címmel tartott előadást a közös munka lehetőségeinek
bemutatásával, területfejlesztésével. Török Zsolt, a Váthi
Kht. közös technikai titkárság programmenedzsere a
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési program 2014-2020 időszakról beszélt. Lívia Bertóková, a Szlovák Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium idegenforgalmi részlegének
dolgozója tartott előadást. Molnár Pál, a Csallóköz területi idegenforgalmi szövetség igazgatótanácsának elnöke a Csallóköz területi idegenforgalmi szövetség munkáját ismertette. Peter Klučka, a Szlovák Közlekedési,
Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium vezető
tanácsadója a kerékpárutak kiépítésének támogatásáról beszélt. „A vidékfejlesztés támogatása Nyitra megyében” címmel Viera Juricová-Melušová, a stratégiai tevékenységek szekciójának dolgozója tartott előadást.
Nyitra megye önkormányzatának tevékenységéről, az
idegenforgalom támogatásáról Karol Jurica beszélt. A
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat és tevékenységei a
regionális fejlesztés támogatásáról Vladimír Vnuk, igazgató nyújtott tájékoztatást. A vidéki élet minőségének javításáról pedig Ludmila Sitáriková, a Szlovák Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium
vezető tanácsadója szólt.
„A világörökséggel többszörösen érintett két Komárom
turisztikai kapcsolódása Izsához” címmel Siklósi József, Komárom főépítésze tartott előadást, majd Bekéné Magyar Melinda mutatta be az Azaum tábort. Vasi
Emma, a Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség
igazgatónője a projekt pályázati tapasztalatait ismertette.
A hagyományos receptek Izsáról és Almásfüzitőről
című kiadványt Litomericzky Anita és A nagymama receptjeit Helena Vicianová, az izsai Matica Slovenská helyi szervezetének elnöke mutatta be. A Rómaiak nyomában a Duna mentén – útikalauzt Dénes Éva ismertette.
Az augusztusban átadásra kerülő Római és néprajzi
múzeumról Kacz László beszélt, aki elmondta, hogy a
múzeum megvalósulása a település többéves igyekezetének az eredménye, amely erős támogatást élvez,
úgy a lakosság, mint az önkormányzat részéről. Lehetőséget ad majd a helyi hagyományok, valamint a római
kori Kelemantia katonai tábor feltárásából származó leletek bemutatására.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele
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nap a fürdőben
Emléknap a néhai tanító tiszteletére Baráti települések találkozója Családi
Megyercs
Pat

Búcs

község önkormányzatának döntése értelmében emléknappal tisztelegtek a néhai tanító Világhy Árpád emléke előtt Paton.

z Európai Bizottság programja, az Európa a polgárokért program 2007-től
2013-ig tart. A program szerepe, hogy igazi
kapocs legyen Európa és az állampolgárok között.

A

A

A rendezvény a volt iskola udvarában kezdődött, ahol a Szózat után Donászi Magda „Ma szívünk ünnepel” c. versét mondta el Tóth Vivien,
majd következett Szabó Olga polgármester ünnepi beszéde.
„Ki volt Világhy Árpád? Mit tett
a faluért, hogy utcát neveztek el
róla? Világhy Árpád Csallóköznádason született és 26 éves
volt amikor Patra helyezték tanítónak. Itt ismerte meg Esőssy
Ilona tanítónőt, későbbi feleségét. A háború szele nem kímélt
senkit, így levente oktatóként
1944-ben be kellett vonulnia.
Épségben hazatért és egy új országban találta magát, ahol a
magyar iskolákat bezárták és a
magyar tanítókat elbocsájtották. Munka és fedél
nélkül maradt. Ebben a kilátástalan helyzetben
állt mellé a falu népe. Hét év után taníthatott újra
és a pati iskolát igazgatta. Nevelte és tanította az
egész közösséget. Ezért neveztek el utcát róla,
ezért őrizzük emlékét. Nemzedékek nőttek fel,
akiket már nem ő tanított a betűvetésre, akik az
általa képviselt értékeket már szüleik közvetítésével ismerték meg. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy emléktáblát helyez el születésének 110. évfordulója alkalmából a volt iskola
épületére és ünnepi műsorral tiszteleg emléke
előtt” – mondta a polgármester.

Ezt követte az emléktábla leleplezése, amely Zsapka Gyula alkotása.
A táblát a család nevében Kruta Ilona,
a község képviseletében Szabó Olga,
a tanítványok nevében Viczena Ilona
leplezték le. A koszorúzás alatt Hegedűs Fanny előadásában a Kell ott
fenn egy ország c. dalt hallgathatták
meg, majd Mezei Gizella szavalt.
A megemlékezés a kultúrházban
ünnepi műsorral folytatódott. A műsorban felléptek a helyi óvodások, Petrécs Zsolt,
Hegedűs Fanny, az izsai Döme Károly Alapiskola tanulói. A kultúrműsort a Piros tulipán énekcsoport fellépése zárta.
A család nevében Boschetti Adrianna (unoka),
az izsai Döme Károly Alapiskola igazgatónője
köszönte meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, nagyapja szíve Paton volt igazán otthon,
hiszen részt vett a falu mindennapi életében.
Végül az emlékezők felkeresték Világhy Árpád
sírját a régi temetőben. Az emléknap családi
sportnappal folytatódott.
Kép és szöveg: miriák

Ifjúsági és Nyugdíjasklub átadása
E

Az ünnepélyes megnyitón,
ahol a helyi Búzavirág népdalkör is fellépett, a község polgármestere, Ľubomír Púchovský elmondta: a „Közobjektumok felépítése és modernizálása” programba beadott
pályázat pozitív elbírálás alá
esett, így egy többlépcsős fejlesztési folyamat indulhatott
meg a községben. Először a
régi buszmegállók cseréjére
került sor, majd a digitális hangszórórendszer lett kiépítve. Ezután egy többcélú műfüves pálya kialakítása az orvosi rendelő mögött, s nem utolsósorban a projektsorozat a régi
MNV épület modernizációjával
zárult. Az összköltség 274 991
eurót tett ki, vissza nem térí-

tendő támogatás formájában,
melynek 85%-át az EU adta és
15%-át az állami költségvetés.
A régi MNV épülete teljes felújításon esett át, mely magába
foglalja egy új emeleti szint ráépítését az eredetileg földszintes épületre, a földszint teljes
felújítását, beleértve a nyílászárók cseréjét, új villanyvezetékek és központi fűtési rendszer
kiépítését, szociális helyiségek
felújítását. A megbízás kivitelezését a komáromi Agrostav
s.r.o. cég végezte. A földszinten
kapott helyett a könyvtár. Szintén ezen a szinten kaptak egy
két helyiségből álló épületrészt
a nyugdíjasok is, melynek kul-

csát Acsay Ilonka, a Búzavirág
éneklőcsoport vezetője vette át
az ünnepélyes megnyitón. Ízlésesen bebútorozott, televízióval is ellátott helyiségekben a
nyugdíjas korosztálynak lehetősége lesz különböző összejövetelek, foglalkozások, rendezvények megszervezésére.
Az emeleten lesz az ifjúsági
klub.
A nap folyamán a műfüves
pályán kispályás futballtornára
is sor került. Délután a pályát a
gyerekek vették birtokukba.
Este pedig a marcelházi Melodik zenekar szolgáltatott zenét
a község borházánál.
Hornyák László

helyi gyermekek legnagyobb örömére családi napot
tartottak a fürdőben. A községi hivatal, a nyugdíjasklub, a Csemadok és több magánvállakozó is serénykedett a nap sikerében. Jóval 200 fölött volt a látogatók száma.

A

Tartalmas program várta a családokat, melyek elsősorban
ügyességi játékokból álltak. Volt itt kugli, célbadobás, kötélhúzás, darts és füves hoki, azonkívül, akik a kézműves foglalkozások iránt érdeklődtek, kiélhették magukat az arcfestésben és az aszfaltrajzolásban. Természetesen nem maradhattak el az ilyenkor szokásos ajándékok sem, sőt Mihalík Denis jóvoltából minden gyerek ingyen fagyit is kapott. A
nap egyik attrakciója volt a gútaiak kutyásbemutatója. A jó
hangulatú, családias légkörben tartott napba még egy saccverseny is belefért, ahol egy kivágott fának a hosszát kellett
eltalálni. A felnőtteknél Koton Róbert, a gyerekeknél pedig
Koltai Dominik lett a győztes. A nyugdíjasklub tagjai palacsintával kedveskedtek a fürdőbe kilátogató gyerekeknek.
-pintBalog Éva felvétele

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják

Gellériek nyerték a lángossütő versenyt

Dunaradvány
gy felújított épülettel, Ifjúsági és Nyugdíjasklubbal gazdagodott a Duna
menti település június elején. A falu közepén, az orvosi rendelő mellett található
létesítményre már ráfért a rekonstrukció, s a község vezetőinek elképzeléseit tettek
is követték, melynek eredménye sikeres községi pályázat az EU-s alapokban.

A program támogatja a különböző országok
polgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a
sokszínűséget tiszteletben tartó európai kör-

nyezetről. Ennek keretében egy szép ünnepen
és egy nagy rendezvényen vannak túl a búcsiak.
Méltóképp megünnepelték az idei falunapot
és sikeresen megrendeztek egy nagy volumenű rendezvényt, a baráti testvértelepülési
találkozót, melyre hét baráti településről, a
magyarországi Dányról, Kesztölcről, Zámolyból, Nagyszentjánosból, Erdélyből Backamadarasról érkeztek vendégek. Szlovákiát Búcs
mellett Felsőkirályi képviselte a találkozón.
A község önkormányzata nagyon fontosnak tartja, hogy az ünnepeik rangját és fényét
megőrizzék, hogy ne hagyják megkopni, ellaposodni, kiüresedni őket. A baráti kapcsolatok
ápolása, megerősítése is hasonlóképp nagy
jelentőségű, a jövőre is kiható, folyamatos feladat. A háromnapos rendezvény pénteken
ﬁlmvetítéssel és kiállítás-megnyitóval kezdődött, amit zenés est követett. A szombati program tóparti horgászversennyel kezdődött,
majd istentisztelettel folytatódott a református
templomban. A délutáni program főzőversennyel indult, amelyen az összes baráti település képviselői részt vettek. A főzőverseny
mellett került sor az erős emberek versenyére.
A végső győzelmet a csallóközaranyosi Mészáros Zoltán szerezte meg, második lett a búcsi Labancz Attila, harmadik pedig a bátorkeszi Tóth Dávid. Negyedik és ötödik helyen két
búcsi versenyző, Tóth Tibor és Barton Péter
végzett.
Ezután mutatkoztak be a búcsi és a baráti
települések kulturális és hagyományőrző csoportjai a szabadtéri színpadon. Őket követte
Zalatnay Sarolta fellépése. A szombati napot
utcabál zárta. Vasárnap délelőtti focimaratonnal és sportdélutánnal zárult a találkozó.
Kép és szöveg: miriák

Szilas

örténelmet írtak a szilasiak.
Régiónkban
első ízben rendeztek lángossütő versenyt. A helyi
kultúrház udvarán felállított sátrakban már jóval a
lángoscsata megkezdése
előtt nagy volt a sürgölődés. Hét csapat nevezett
be, és érezte úgy, hogy leteszteli tudását a szilasi
lángosfesztiválon.

T

A helyi SZISZETA nyugdíjasklubon és a helyi Csemadokon kívül részt vett még a
versenyben a lakszakállasi
NyugiLAK nyugdíjasklub, a

Jácint népdalkör, a gelléri
nyugdíjasklub, a nemesócsai Őszirózsa nyugdíjasklub csapata, valamint a lakszakállasi Donna Bár csapata. A fesztivál megnyitóján
Tóth Péter polgármester üdvözölte a csapatokat, majd
ezután Fügedi Edit szervező
hangsúlyozta, hogy hagyományt szeretnének teremteni a lángossütő versenyből, majd ismertette a legfontosabb szabályokat. A
zsűrinek 1 db lángost kellett
leadni, egy csapat többfajta
lángossal is versenyezhetett
a fesztiválon. Az alapanyag-

ról, a sütéshez és étkezéshez szükséges eszközökről
minden csapatnak saját magának kellett gondoskodnia.
A verseny kiértékelését egy
előre kiválasztott zsűri végezte, melynek tagjai királyi
szakácsok voltak. Névszerint: Bojtor Tibor, Szabó Mária, Tornyi Gyula és Tornyi
Judit. Az értékeléskor a következő szempontokat vették ﬁgyelembe: a lángos kinézete, illata, zamata, színe,
az íz harmóniája és a tálalás.
Minden a versenybe benevezett csapat díjazásban
részesült. Ezek után nézzük,
ki nyerte az I. Lángossütő
fesztivált. A „lángosítészek”
döntése alapján a gelléri
nyugdíjasklub által készített
hagyományos lángos vitte el
a pálmát. Második lett a SZISZETA nyugdíjasklub medvehagymás lángosa, míg a
harmadik helyet a lakszakállasi NyugiLAK nyugdíjasklub
lángosa érdemelte ki. Különdíjat kapott a helyi Csemadok lángossütő csapata.
Kép és szöveg: - pint-

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. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran az új lehetőséget!

Coffe UP Slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk

Szépüljön meg
a DELTÁVAL
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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Apák napja az óvodában

Harcművészek a határon túliakért

Játékos nap

Dunaradvány

Ógyalla
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda vezetősége harmadik alkalommal tartotta meg az Apák napját az
óvoda udvarában.
„A délutáni sportnapra ezúttal olyan édesapák is ellátogattak a csemetéikkel, akikkel az év folyamán nemigen találkozhattunk az óvodában. Egyesek a fővárosban, vagy a
lakhelyüktől néhány száz kilométerre, külföldön dolgoznak.
Kicsi lányaik és ﬁaik a hét nagy részében kénytelenek őket
nélkülözni. Nemcsak az édesapák, hanem a gyerekek ünnepe is volt tehát ez a rendezvény, hiszen az óvoda udvarában végre együtt lehetett az egész család” - mondta megnyitójában az óvoda vezetője, Éles Éva.
A gyerekek egy kis tárgyi ajándékkal is kedveskedtek az
édesapáknak.
Kép és szöveg: miriák

bben az évben már harmadik alkalommal került megrendezésre Budapesten a ,,Harcművészek a határon túliakért“ kulturális és sportnap, melyen felvidéki és erdélyi iskolák képviselői vehettek részt. Felvidékről két autóbusznyian
vágtak
neki
az
útnak:
dunaradványiak, dunamocsiak, izsaiak,
hetényiek és ógyallaiak. Az egész rendezvény fővédnöke Dr. Simicskó István,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
sportért és ifjúságért felelős államtitkára
volt.

A közös
kolbászsütés öröme
önmagáért
beszélt

Tany
község önkormányzata, az óvoda és
iskola pedagógusai, alkalmazottai, a
Szülői Szövetség képviselői Gyermeknapi szórakozások címmel június 8-án
vidám, játékos napot szerveztek.

A

Délelőtt 9 órától gyülekeztek a gyerekek a
helyi sportpálya mellett „löködős“ motrokkal
és rollerekkel, melyre luﬁt kaptak, jelezve,
hogy részt vesznek a 10 órától kezdődő „löködős felvonuláson“. Hogy a várakozás órája
rövidebb legyen,addig megrajzolták a gyereknapi színkört.
Az ünnepélyes megnyitó után kezdődtek
az ügyességi játékok, mint a csoszogó, gólyalabirintus, lyukkerülgető, kutyafuttatás,
lengőteke, búzát a kannába és a krumpliszedés. Természetesen a jutalom sem maradt el. A játékban részt vevő gyerekek csillagokat kaptak az alkarjukra, amelyeket az-

után ajándékokra válthattak be. A játékok
mellett lovaglás, íjászat és kézműves foglalkozás várta a gyerekeket és felnőtteket. Az
ebéd után Lelkes Simona gyereknapi műsora következett, valamint felléptek a marcelházi Művészeti Alapiskola táncosai. A nap
lezárásaként a bevásárlókocsi-tologató verseny következett, majd a veterán autók is
bevonultak a pályára.
Egy igazán kellemes, élményekkel teli napot élhettek át a gyerekek, hiszen ez a nap
tényleg csak róluk szólt.
Szabó Kinga

XV. Marcelházi falunap
kétnapos rendezvény
első napján nyitott napot tartottak az alapiskolában, majd a rendezvény
a kultúrházban folytatódott. Előbb kultúrműsorral, majd a kis galériában
Takács Antal, Kőszárhegyen élő és alkotó festőművész képeiből rendeztek kiállítást. A helyi szlovák tannyelvű alapiskola
tanulóinak fényképkiállítását az iskola igazgatónője,
Agnes Kajtárová nyitotta
meg.

A

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

A szombati nap már
hagyományosan zenés
ébresztővel és az elmaradhatatlan főzőversenynyel indult. A szervezők
ezúttal is gondoltak a gyermekekre, kilenc órától megnyílt a fanyűvő játékpark,
ahol óriási lengőteke, fakörhinta, hordólovaglás, sárkánydobáló, sajtlabirintus,
dínókereső, nyílkilövő, veszsződobáló, medvetántorgó
várta a legkisebbeket egész
nap. Volt még számukra lövészverseny, jurtaállítás,
íjászkodás, kézművesség,
rajzverseny.
Délután a kultúrház mögötti szabadtéri színpadon a

község
polgármestere,
Varga Ervin ünnepélyesen is
megnyitotta a falunapot,
majd köszöntőjében elmondta: a falunap célja,
hogy a helybeliek- és adott
esetben a rendezvényre hazatért családtagjaik -, valamint a testvértelepülések
küldöttsége
egymással,
együtt töltsék el az időt: kö-

zös beszélgetéssel, nevetéssel, énekkel és tánccal.
A rendezvény kultúrműsorral
folytatódott,
amelyben az óvodások,
alapiskolások és a falu
ﬁataljai léptek fel. Közben a labdarúgó pályán
öregﬁúk mérkőzésére került sor, majd a Szent Imre
Herceg Borlovagrend látványos felvonulása következett
és a borlovagavatás. Ezt követte a magyarországi és erdélyi hagyományőrző csoportok fellépése. A labdarúgás szerelmesei megtekinthettek egy bajnoki mérkőzést is. Este a Felvidéki
Rockszínház előadása zárta
az idei falunapi ünnepség
kulturális részét. A rendezvény utcabállal ért véget.
Kép és szöveg: miriák

Simicskó István, maga is a harcművészetek aktív művelője, elmondta: barátja, Máday
Norbert kung-fu mester javaslata alapján vetődött fel benne az ötlet, hogy határon túli
magyar ﬁatalok számára egy parlamenti látogatással egybekötött, közös sportprogramokkal tarkított napot szervezzenek.
A nap kung fu bemutatóval kezdődött, majd
ki-ki ereje szerint megpróbálhatta elsajátí-

Madari hétpróba
helyi Édes Gergely Alapiskola igazgatósága már
hatodik alkalommal rendezte meg a gyerekek ügyességi versenyét „Madari hétpróba” címmel. Az idei versenyen öt oktatási intézmény - a búcsi Katona Mihály, a
bátorkeszi Kováts József, a hetényi Tarczy Lajos, a madari Édes Gergely és a marcelházi Magyar Tannyelvű
Alapiskola - tíz csapata vett részt.

A

E

A
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tani a különböző fogásokat. Ezután mindenki
átvehetett egy oklevelet emlékül, hogy ha
ránéz, eszébe jusson ez a nap. Ebéd után
kultúrműsor következett, ahol a résztvevők
megismerkedhettek a tárogatóval és annak
történetével. Néptánc, szavalat, ének színesítette a kultúrműsort, mely kardbemutatóval
zárult. Rövid edzés következett ismét a kung
fu fogásaiból, majd mindenkit meghívtak a
Hadtörténeti Múzeumba.
(miriák)
Zalackó Ilona felvétele

Újra összeállt a Forte együttes
A győztes madari csapat

Csallóközaranyos
gyre-másra állnak öszsze a régi amatőr zenekarok, hogy több éves hallgatás után ismét egy jót
zenéljenek. Egyrészt a maguk örömére, másrészt kiszolgálva a régi közönség
igényeit. Másrészt így idézik fel a régi szép időket,
emlékeket. Erre vállalkozott a csallóközaranyosi
Forte együttes is, melynek
tagjai július 6-án ismét
színpadra állnak, hogy néhány szám erejéig múltidézőt tartsanak a Hídverő Napok esti rendezvényén.

E

De, hogy is alakult a nevezetes együttes? A hetvenes
évek végén egy fúvószenekar működött a faluban a néhai Csóka Ferenc vezetésével. Füsi Nagy Károly egy új
zenekar alapítására adta a
fejét, és ebből a már említett
fúvósokból ragadott ki néhány tehetséges ﬁatalt. Névszerint: Kovács Tamást,
Szűcs Istvánt, Horváth Zoltánt, akikkel később hivatalosan is megalakították a Forte
együttest, ugyanis 1976 óta
már léteztek, de akkor még
csak az ifjúsági rendezvényeken, bálokon szórakoztatták a közönséget. Ebben a
gárdában játszott Füsi Nagy
Károly, Vendégh Gábor, Horváth Zoltán, Tóth Károly, Kovács Tamás és egy hölgy,
Sztankó Erzsébet.
A Füsi Nagy Károly által
alapított zenekar egyre népszerűbb lett, nemcsak a falu-

ban, hanem a környéken is.
Szinte nem volt szabad hétvégéjük. Sok helyre hívták
őket. Valójában a Forte név
fogalommá vált a falusi bálok tekintetében. Ehhez kapcsolódik egy frappáns történet, már ami a névadást illeti.
Tudni kell azt, hogy akkoriban minden valamirevaló zenekarnak kötelező minősítési
vizsgát kellett tenniük. E nélkül nem játszhattak nyilvánosan. Mivel az együttesnek
nem volt még neve, Mátyási
Gyula a helyszínen találta ki
az együttes nevét. Amikor érdeklődtek a zenekar neve
iránt, a kultúrház vezetője rápillantott a közelében álló
hangfalra, melyre az volt
írva: Forte, és ő a világ legtermészetesebb módján közölte: Forte-nak hívják az
együttest. Így lett Forte az
aranyosaik zenekara. A
gárda életében többször került sor személycserékre. Így
játszott az együttesben Kovács Árpád dobos, Varga
Ibolya és Vörös Zoltán énekesek, Herdics Tibor gitáros,

Herdics Róbert dobos és
Szénásy Kornél billenytűs.
1987 augusztusában bomlott
fel a népszerű zenekar, de a
tagok nagy része ma is aktívan zenél. Szénásy Kornél,
Herdics Tibor, Herdics Róbert és Vendégh Gábor a
DDT együttesben fejtenek ki
zenei tevékenységet, Vörös
Zoltán pedig jó pár éve egyszemélyes zenekarként próbál szerencsét. Kovács Tamás szintén zenei berkekben
mozog.
26 év telt el az utolsó fellépés óta. A próbák már javában zajlanak, hogy július 6án méltóképpen prezentálják
magukat az aranyosi közönség előtt. Arra a kérdésre,
hogy csak erre az egy alkalomra jöttek-e össze a csapat
tagjai, vagy vannak merészebb elképzelések is, Szénásy Kornél ezt válaszolta:
„Jelenleg erre az egy fellépésre fókuszálnak, de nem
lepődne meg, ha netán ennek az egyszeri zenélésnek
később lenne folytatása is”.
Kép és szöveg: -pint-

A kétszer négy tagú csapatok ügyességi feladatokat oldottak meg, mint lövészet, függőleges és vízszintes kötélhúzás, célbadobás, gólyalábon járás, hason kúszás és
iránytű-ismeret. Tehát a hétpróbán nem csupán ﬁzikai erőnlétre és ügyességre, hanem szellemi ismeretekre is szüksége volt annak, aki benevezett a megmérettetésre.
A pontszámok összegezése után hirdették ki a hétpróba
idei eredményeit: a lányoknál a győztes Czibor Kinga lett Hetényről, második Paradi Ramóna Madarról, míg harmadik helyen a hetényi Takács Kamilla végzett. A ﬁúknál a győzelmet
a marcelházi Kelkó Viktor szerezte meg, megelőzve a szintén marcelházi Balogh Norbertet és a madari Margit Tamást. A csapatversenyt a Madari A csapat nyerte a Hetényi
A és B csapat előtt.
„A madari hétpróbát közösségfejlesztő programnak tekintjük, mivel a feladatok segítségével a személyiségfejlesztés és a jó hangulat egyaránt biztosított. Itt nem elsősorban a vetélkedésről, sokkal inkább a kapcsolatok építéséről, a vidám, jókedvű játékról van szó” - értékelte az idei
versenyt Szász Veronika, az Édes Gergely Alapiskola igazgatónője.
(miriák)
Rancsó Péter felvétele

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.

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

,,Lehunyjuk a szemünket, de nem azért mert félünk,
Lehunyjuk a szemünket, mert tudjuk, ott van vélünk.
A szívünkben hordozzuk minden szép emlékét,
Elmékét őrzik mindazok, kik ismerték és szerették.
Emlékeit kincsként őrizzük, telhet el akármennyi év,
Kitörölni azokat nem lehet, mert ő bennünk tovább él.“
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
2013. június 30-án, halálának 3. évfordulóján

Cseh Józsefné (szül. Kósa) Katalinra
Nemesócsán.
Emlékét örökké őrizzük. Gyászoló családja.

„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.”
Fájó szívvel emlékezünk június 26-án,
halálának 1. évfordulóján

Tamási Sándorra
Tanyon.
Emlékét örökké őrző szerető: felesége, ﬁai, menye,
unokája Attila és az egész rokonság.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, szomszédnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2013. június
17-én elkísérték utolsó útjára a komáromi református temetőbe a drága jó
férjet és édesapát,

Sárkány Mihályt,
aki életének 73. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

Megemlékezés
„Áldja meg az Isten a sírhalmod minden porszemét,
Amely takarja ﬁam áldott jó szívét.
Oda a remény, oda a szeretet.
Aki sírban fekszik, feledni nem lehet.
Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.”
Fájó szívvel emlékezünk vissza
névnapján és egyben halálának 25. évfordulóján
Hipszki Péterre Komáromban.
Emlékét örökké őrzik: édesanyja, édesapja, húga
Éva, Stelli, Bandi, Attila, Évike, öccse Pali, Betty,
Tomi, öccse Iván, Szilvia, Ádám, Dávid, nagybátyja
Laci családjával, nagynénje Ili családjával.
• 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.
Kert eladó, 461 m2, kerti
lakkal Kabátfalu mellett.
Árban
megegyezünk.
Tel.: 0908 403 495.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,
KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Eladó esztergapad (fára)
és körfűrész. Tel.: 0907 486
768.

• Új ﬁtneszterem nyílt Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klubﬁtnes.sk.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Személyszállítás 1+8 teherszállítás, 1 tonna. Belföld
– külföld. Tel.: 0915 664
048.
• Idősek gondozását, nappali ellátását (bevásárlást,
főzés, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzussal
rendelkezem. Tel.: 0917 390
985.
• Mentse meg régi emlékeit! Videokazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.

DELTA

• Dám do prenájmu prerobený 3-izbový byt na VII. sídlisku. Tel.: 0917 202 952.
• 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.
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

• 8-hetes hemsir kismalacok
eladók, ár 60 €/db. Tel.: 0908
779 897.
• Bérbe adó befutott, berendezett virágüzlet a Vásárcsarnokban (esetleg más
célokra is). Tel.: 0905 430
196.
• Eladó kerítésnek nád 5 tekercs 1,80 v 6 m. Tel.: 0905
980 428.
• Zene minden alkalomra.
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.
Készpénkölcsön a létező
legalacsonyabb kamattal
24 órán belül de akár
megvárásra. 1.000 €-tól
25.000 €-ig ingatlanfedezet és kezes nem szükséges. Ingatlanfedezettel
magasabb összeg, szétírható hosszabb időre, de
visszaﬁzethető hamarabb
is. Alacsony havi törlesztő. „Určitá“ munkaviszonyra és hosszabbított
szerződésekre. Régi kölcsönök összevonása kisebb törlesztőre, mellé
készpénz. Külföldi munkaviszonyra is. Fiatalok
most előnyösebben. Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664
167.

• Keletfríz bárányok eladók,
valamint naponta friss juhsajt és brindza. Tel.: 0907
731 562.
Harmony Life
Kínai gyógyászat, állapotfelmérés, akupreszszúra, masszázs, EFT
(pszichológia), tanácsadás táplálkozás, diéta,
méregtelenítés, mozgás,
konﬂiktuskezelések területein. Cím: Lehár épülete, 2. emelet/210. Tel.:
+421/910 328 502.
• Olcsón eladó sport babakocsi, autósülés, járóka, hintaló. Tel.: 0907 593 875.
• Pedikűr- manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0907 198 690.
• Takarítást vállalunk, KN,
DS környéke. Tel.: 0944 203
411, 0944 594 481.
• Csemege paprikapalánta
és nagyvirágú krizantémpalánta eladó Cserháton. Tel.:
0902 302 742, 0914 224 677.
• Eladó 16-os Dema márkájú gyermekkerékpár papírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.

• Eladó családi ház Csallóközaranyoson. Tel.: 0903
253 282.
• Od 1. 7. dám do dlhodobého prenájmu jednoizbový
byt pre jednu osobu na Vnútornej okružnej. Tel.: 0905
871 890.
3-napos kirándulás a debreceni virágfesztiválra, pihenéssel Hajdúszoboszlón. Szállás, félpanzió,
utazás, mindössze 139
€/fő. Infó: 0918 697 959,
www.orbis-hurbanovo.
eoldal.hu.

• Július 1-től hosszú távra
bérbeadó egyszobás lakás
1 személynek a Belső körúton. Tel.: 0905 871 890.
• Kőműves, hőszigetelést,
csempézést, pince-padlástakarítást vállal. Tel.: 0905
295 528.

Magyarország
legvirágosabb városában,
az élmény- és
gyógyfürdőjéről híres
Zalakaroson
igényes apartmanok
kiadók. Ár: 11 euró/fő.
lajos.fodi@gmail.com.
Tel.: +3620 311 6454.
• Gyümölcs- és zöldség-kereskedéssel
foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába, meghallgatás minden pénteken 9-11
óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185
810 telefonszámokon lehet
hétköznapokon 8-16 óra között.
• Bérbe vennék 4-áras kertet. Tel.: 0905 388 471.
• Eladó a II-es lakótelepen
3-szobás lakás, ul. Dvorská,
24.000 €. Tel.: 0908 983
828.

kölcsönök
0907 07 62 64
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Komáromi DORMIO BEAUTY szépségszalonunkba
magánvállalkozói engedélylyel rendelkező műkörmöst
ill. kozmetikust keresünk!
Belépés: 2013. július 1. Bővebb infó: Németh Tímea.
0905 911 047
• Eladó Škoda STK, 2015,
vízpumpa komplett felszereléssel, 4-kerekű traktor, rotovátor Robi, villanymotorok.
Martos 156.

Anyagi gondjai
vannak?
Nem tudja,
hogyan
tovább?
Hívjon –
mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

2013. június 24.
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Első fotóm

„Ajándék vagy nekunk,drága kicsi csillagunk,
A legszebb,mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk,hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Június 29-én ünnepli 2. születésnapját

Szépe Vivien
Fotó: Böröczky József

12

Benedek Abigél
Lakszakállas
(3500/50)

Nyári akció az ápolói tanfolyamra Komáromban
mindössze 170 euróért!
Kezdés július 10-én! Munkalehetőség Ausztriában,
Németországban! Német
nyelvtanfolyam ápolóknak!
0911 395 737, www.prosocia.sk, emese.baranyaiova@prosocia.sk
• Fiatal énekes lány népi zenekart keres. Tel.: 0905 295
528.
• Csempézést, szobafestést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• Hľadám magistra a laborantku do novootvorenej lekárne v Hurbanove. Tel.:
0905 524 985.
• Gyógyszerészt és laboránst keresünk újonnan nyílt
gyógyszertárba Ógyallán.
Tel.: 0905 524 985.
VÁRFESZTIVÁL 2013.
Somoskő, Salgó, Fülek,
Hollókő. 3 napos kirándulás. 2013. 6. 28-30. 75
€/fő. INFO: 0948 262 144.
tel.
www.orbis-hurbanovo. eoldal.hu.
• 47-ročná zúfalá žena prosí
o pomoc. 4 roky bez práce,
bez peňazí a bez domova.
Akákoľvek pomoc mi veľmi
pomôže. Tel.: 0908 766 981.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.

Ďuráč Bendegúz Boldizsár
Megyercs
(3700/51)

Döme Péter
Komárom
(2650/46)

ÚJSZüLÖTTEK:
Csepy Benett (Komárom); Izsmán Fanni (Dunaszerdahely); Stojka Bianka (Ógyalla); Rehorčík Tomáš (Sókszelőce); Baráth Réka (Pat); Kósa Dominik (Ógyalla – Bagota); Benedek Abigél (Lakszakállas); Döme Péter (Komárom); Kiss Alex (Komárom); Rigó Mónika (Dulovce);
Mezei Attila (Dunamocs); Szádvári István Zsombor (Karva);
Szelid Jozef Daniel (Komárom)
ELHUNYTAK:
Zernovácz Géza (89) Komárom; Zernovácz Mária (81)
Komárom; Kollár Gizella (69) Ifjúságfalva; Vass Julianna
(83) Gúta; Gáliková Mária (67) Komárom; Sárkány Mihály
(73) Komárom; Markac František (66) Marcelháza; Tamáš
Jozef (63) Marcelháza; Navrátil Ladislav (84) Gúta; Horváth
Béla (63) Komárom; Miháliková Helena (93) Gúta; id. Krist
Miroslav (84) Okánikovo; Patusová Magdaléna (92) Komárom; Špániková Gabriela (63) Komárom; Kerekesová
Julianna (80) Komárom; Debrovský Martin (34) Komárom;
Horján Tibor (66) Komárom
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Csepy Peter és MUDr. Shcherba Beata (Komárom); Kajaba
Vojtech és Kovács Mária (Komárom); Baji Kristián (Kisudvarnok) és Rozsárová Silvia (Komárom)
• Keszegfalván nagyobb
családi ház kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Eladó vagy kiadó 3-szobás
felújított téglalakás, KN központ. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó rövidhengeres Consul írógép. Tel.: 0903 124
552.
Vennék
Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Takarítást, házimunkát vállalok, KN és környéke. Tel.:
0907 635 419.
• Predám invalidný detský
kočík. Tel.: 0903 124 552.
• Predám nový nepoužívaný
barový pult. Tel.: 0903 124
552.
Otthoni munka az interneten akár másodállásban.
homejob@gmail. com.
• Eladó 8 pléhes Fornetti kalácssütő kelesztővel, szalámiszeletelő. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó Naszvadon családi
ház közel a központhoz, költözhető. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó 3-szobás lakás Perbetén kedvező áron. Tel.:
0917 101 771.
• Eladók kismalacok. Tel.:
0904 505 381.
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.

Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából
köszöntik őt: anya, apa,
Gútai mama, papa,
keresztszülei
és az egész család.
• Eladó kerekes kuka, 25 €,
kerti mázsa + súlyok 200 kgig, 60 €. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Mirage piros vázas
mountain bike, 90 €. Tel.:
0905 847 531.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, teljes felújítás
után, 60 €. Tel.: 0905 847
531.
Prijmeme vodiča na medzinárodnú dopravu v EU
do 3,5 t a 7,5 t. Životopisy
čakáme
na
zivotopis11@zoznam.sk e-mailovú adresu.
• Kutyakozmetika Gútán,
proﬁ kozmetikus, új szalon.
Tel.: 0908 125 930.
• Kiadó hosszú távra négyszobás lakás Gútán a központban. Tel.: 0905 847 531.
Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580.
• Lešenie automobilov. Autópolírozást vállalok. Tel.:
0908 438 394.
Digitális antennák szerelése és javítása (TV havidíj nélkül), öreg antennák
leszerelése, KN és környéke. Tel.: 0908 132
362.
• Eladó 3-szobás ház 7 ár,
telek, gáz, víz, villany. Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0948 519 920.

ne várjon,
kölcsönözzön
most!
tel.: 0918 727 431.
Prijmeme do pracovného
pomeru účtovníčku. Znalosť podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistika, prax min. 2
roky, maďarský a slovenský jazyk. Životopisy
čakáme
na
zivotopis11@zoznam.sk e-mailovú adresu.

• Eladó jó állapotban lévő
ágy, barna színű, méret 220
x 120. Tel.: 0907 198 690.
• Eladó erkélyes szoba-konyhás lakás a Cseh utcában.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó önsegélyes lakás,
garázzsal, kerttel, 51.000 €.
Tel.: 095 230 373.
• Predám automatickú
práčku, cena: dohodou. Tel.:
0907 373 611.
• Starožitnosti Unicorn Régiségek, Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup, eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu. Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.
Záložňa Unicorn, Komárno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahlivejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožitnosti, elektroniku, mob. telefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.
Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

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

tátna ochrana prírody SR sa prvýkrát
v histórii pokúsila o slovenský rekord, symbolicky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia – 5. júna.
Pracovníci 8 národných parkov, 10 chránených krajinných oblastí, slovenských
jaskýň a ďalších chránených oblastí privítali mladých milovníkov prírody.

Š

Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

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

www.autoskolaelan.sk
0905 489 059

„Najviac mladých milovníkov prírody
v chránených územiach“ sa vydaril
Hurbanovo

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

Pokus o slovenský rekord

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

Väčšina detí v súčasnej dobe trávi veľmi
málo času v prírode. Deti nepoznajú vôňu
rozkvitnutých kvetov, nevedia ako chutí šťaveľ, nepočuli nočné húkanie sovy, nikdy sa
nepopŕhlili, nepotkli o konár a nepočuli ako
šumí les. Príroda je svet, ktorý nám ponúka
veľa možností, vedomostí, radostí. Poukázať
na to, že čas strávený v prírode je zvlášť pre
deti zmysluplný a že sa v nej môžu naučiť
skutočným hodnotám o pokore, je hlavným
posolstvom pokusu o vytvorenie slovenského rekordu „Najviac milovníkov prírody v
chránených územiach“. V tento deň deti zo
všetkých kútov Slovenska putovali do našich
pralesov, mokradí, vtáčích území, parkov,
aby zažili zaujímavý a poučný deň.
Do realizácie pokusu sa zapojilo aj 380
žiakov zo Základnej školy Námestie Konkolyho – Thege č. 2 v Hurbanove, ktorí sa

rozmiestnili do chránených areálov Hurbanovský park a Bohatský park, kde im učitelia pripravili rôzne ekohry, súťaže a zaujímavé environmentálne programy. Prítomní
boli aj svedkovia pokusu, pracovníci mestského úradu a RNDr. Alžbeta Szabóová zo
Štátnej ochrany prírody. Hlavným cieľom
bolo aktívne a zmysluplne stráviť dopoludnie
v prírode a zviditeľniť aj tieto naše chránené
parky. Najväčšou odmenou pre dospelých
bola detská radosť, smiech, chuť a potreba
vrátiť sa nielen do chránených území, ale i
do záhrad, parkov a okolitej prírody. Raz táto
generácia bude rozhodovať o životnom prostredí a preto dnes musíme využiť každú
možnosť, aby ho súčasné deti dôverne poznali a aby ho v budúcnosti hájili. No a ako
dopadol rekord? Na druhý deň žiaci a všetci
zapojení dostali spätnú informáciu, že komisár Knihy slovenských rekordov potvrdil, že
sa pokusu zúčastnilo 3276 detí a teda pokus
bol úspešný a bude zaregistrovaný do Slovenskej knihy rekordov. Posolstvo rekordu –
prilákať deti a rodičov do prírody, z ktorej
môžu čerpať silu, energiu, krásu, radosť, múdrosť a skúsenosť – sa naplnilo a znelo zo
všetkých kútov Slovenska.
Text a foto: RNDr. Mária Hamranová

Obvodové kolo Biologickej
olympiády opäť v Hurbanove

Prázdninové leto s CVČ 2013
☺ oMEroVE DoBroDrUŽsTVÁ

ž po tretíkrát dala domov na uskutočnenie
obvodového kola Biologickej olympiády kategórie F
„Rastliny a zvieratá našich
lesov“ Základná škola
Nám. Konkolyho – Thege
č.2 Hurbanovo.

U

Nádherný lesopark, trieda v
prírode a nové altánky v areáli
školy vytvárajú príjemné, poučné, ale aj relaxačné prostredie na uskutočnenie tejto
olympiády, ktorá je zameraná
na poznávanie rastlín a živočíchov. Súťaž je určená pre
mladších ako aj starších žiakov, ktorí súťažia v päťčlenných družstvách. Súťaží sa v
troch tematických častiach –
Farebný les, Spiaci les a Zelený les. Cieľom súťaže je naučiť žiakov základné poznatky
o bežných druhoch rastlín a
živočíchoch, vedieť ich určiť a
pomenovať, vedieť pripraviť
zbierky pobytových stôp,
zbierky plodov a semien,
zbierky obrázkov ako aj herbárových položiek. Súčasťou
súťaže je aj niekoľko dňové
pozorovanie vtákov, pozorovanie rastu rastlín a príprava
mapky okolia školy s mapovaním výskytu rôznych druhov

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

rastlín. Vedomosti a pripravenosť žiakov hodnotí odborná
porota zložená z učiteľov základných škôl a pracovníkov
Podunajského múzea z Komárna. Tentokrát sa do súťaže
prihlásilo 8 súťažných družstiev. Pekné vecné ceny a diplomy boli veľkou motiváciou
pre všetkých súťažiacich. Ale
na najvyššie stupienky víťazov
mohli vystúpiť len najúspešnejší, a to súťažné družstvá zo
ZŠ J.A. Komenského Komárno v mladšej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka a žiaci zo
ZŠ Nám. Konkolyho – Thege
Hurbanovo v kategórii starších
žiakov z 5. ročníka. Všetkým
súťažiacim srdečne blahoželám a učiteľom vyjadrujem po-

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

ďakovanie za celoročnú náročnú prípravu žiakov na túto
olympiádu. Veľkým zadosťučinením je aj vyjadrenie pochvalných slov a poďakovania
z úst prítomných súťažiacich
ako aj doprevádzajúcich učiteľov, ktorí sa na tejto súťaži cítia veľmi príjemne. Miestnych
organizátorov z hurbanovskej
základnej školy to nielen poteší, ale aj naštartuje a motivuje na nové aktivity realizované v areáli prekrásneho lesoparku školy. Tak dovidenia
opäť o rok na Biologickej olympiáde v areáli Základnej školy
v Hurbanove.
Text a foto:
RNDr. Mária Hamranová,
predseda obvodovej
komisie BIO

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

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

Záplavy narobili veľké škody
oľnohospodárske plodiny, postihnuté
na poliach a v záhradách priamymi záplavami, predstavujú zdravotné riziko a ľudia by ich nemali konzumovať.

P

Predpoveď počasia 24. 06. 2013 - 30. 06. 2013

vörös Attila
geodet - földmérő

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

V pondelok 24. 6. predpokladám v našom
regióne vlhko a daždivo, veľkú oblačnosť až
zamračené a početné prehánky, búrky a
dážď. Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná
teplota od + 16 do + 18 C
̊ , denná teplota od
+ 20 do + 22 C
̊ . Čerstvý SZ vietor do 8 - 12
m/s.
V utorok 25. 6. predpokladám v našom regióne celkom príjemne, oblačno s malou
možnosťou slabých prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 11 do
+ 13 ̊C, denná teplota od + 22 do + 24 ̊C.
Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.
V stredu 26. 6. predpokladám v našom regióne znova daždivo, veľkú oblačnosť až
zamračené a občasný dážď alebo prehánky. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od + 11 do + 13 C
̊ , cez deň od + 24 do
+ 26 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 27. 6. predpokladám v našom
regióne stále dosť nepríjemne, veľkú oblačnosť až zamračené s občasným dažďom. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 12 do + 14 C
̊ , cez deň od + 21 do
+ 23 ̊ C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s,
v nárazoch aj viac.

V piatok 28. 6. predpokladám v našom regióne podobne ako vo
štvrtok, veľkú oblačnosť a miestami prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 9
do + 11 ̊C, denná teplota od + 21 do + 23
̊C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.
V sobotu 29. 6. predpokladám v našom regióne pomalé zlepšenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 12 do + 14 ̊C,
denná teplota od + 24 do + 26 C
̊ . Mierny SZ
vietor do 4 - 8 m/s. ( od 14 – 29 km/h.)
V nedeľu 30. 6. predpokladám v našom
regióne opäť zhoršenie, veľkú oblačnosť až
zamračené s prehánkami, búrkami alebo
občasným dažďom. Množstvo vlahy do 6
mm. Nočná teplota od + 13 do + 15 C
̊ , cez
deň od + 25 do + 27 C
̊ . Mierny SZ vietor do
4 - 8 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam teplotne nadpriemerné ale daždivé počasie, občasný dážď,
prehánky a búrky.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo
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AKTUÁLNE - INZERCIA

24 júna 2013

Zložitá situácia farmárov spôsobená nedávnymi povodňami sa ešte neskončila, jednotlivé regionálne poľnohospodárske samosprávy vyčísľujú prvé hrubé odhady škôd.
„Z doterajších hlásení je zrejmé, že najmä v
okresoch Galanta, Dunajská Streda, Komárno
a Bratislava, ale aj v oblasti Záhoria, bolo zaplavených alebo podmáčaných niekoľko tisíc
hektárov poľnohospodárskych pozemkov,“ informoval Stanislav Nemec, hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Tamojšie poľnohospodárske
plochy sú osiate prevažne kukuricou, pšenicou, jarným jačmeňom, ale aj slnečnicou a
repkou.

„Najcitlivejšia z pohľadu záplav býva zelenina, ktorá sa po zaplavení vodou nemôže
konzumovať, a teda ani predávať,“ konštatoval
Nemec. Ako sa záplavy podpísali pod úrodu
obilnín a olejnín, sa podľa SPPK ukáže až neskôr, dôležité bude to, ako rýchlo opadne voda
z polí.
Po povodniach je v zatopených oblastiach
navyše nutné zistiť obsah ťažkých kovov,
hrozbu môže podľa SPPK predstavovať aj
kontaminácia jedovatými látkami, prípadne zamorenie zárodkami rôznych patogénov. „Zdravotníci upozorňujú, že poľnohospodárske plodiny, postihnuté na poliach a v záhradách priamymi záplavami, predstavujú zdravotné riziko
a ľudia by ich nemali konzumovať," zdôraznil
Nemec. Dodal, že ovocie na stromoch a
kroch, ktoré nebolo priamo zaplavené, by sa
malo dať konzumovať po dôkladnom umytí
pitnou vodou.
Zdroj: webnoviny.sk

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

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

SPEVY
DOMOVA
Krajská prehliadka speváckych
zborov.
6. júla 2013 o 14.00 v Dome
MS Komárno.

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
8
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Viac o šachu na www.chess.sk

DELTA

AKTUÁLNE - INZERCIA

Riešenie:
1. Vf3+ (Nenápadný šach vežou. Čierny má jedinú
obranu.) Jf6 (Predstavenie jazdca je jedinou obranou.)
2. Vxf6≠ (Veža vyhadzuje čierneho obrancu a čierny
kráľ musí kapitulovať.)
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Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum Főépülete: A Duna hullámain 90 éves a csehszlovák és
szlovák dunai hajózás.
Duna Menti Múzeum és
Könyvtár épülete: A Komáromi Alkotóművészek Egyesületének tagsági kiállítása.
Zichy-palota:
Vietnam a hatvanas években
egy katona szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénnyel
festve című fotókiállítása
szeptember 12-ig.
A Lábik János 80. születésnapja alkalmából megrendezett kiállítás augusztus 24-ig
tekinthető meg.
Limes Galéria:
Június 28-án, 17 órakor Karika Lívia Mandalák című kiállítása.
Selye János Gimnázium:
Június 26. – Művészetek
napja (az iskola több tanterme, ill. udvara)
Június 27. 18 – 24 óráig Afterparty – zenés tanévbúcsúztató buli az iskolaudvaron – Fellépnek: LGT Revival
Band, Jóvilágvan, Undermind, 22 órától disco – Bényi
Máté DJ.
Borozó (Európa udvar): június 27., 20. Táncház – Muzsikál a Ritka Magyar Folkband és barátai.
DÉL-KOMÁROM:
Szabadság tér: Június 29.,
20.00 „Táncdalfesztivál Anno”
- Nyári Zenés Esték. A műsorban a 60-as, 70-es évek
táncdalfesztiváljainak legismertebb dalai hangzanak el,
így többek között Koós János,
Szécsi Pál, Kovács Kati, Za-

DELTA

SZÓRAKOZÁS
Falunapok
latnay Sarolta, Cserháti Zsuzsa, Koncz Zsuzsa, Aradszky
László, az Illés, a Metro, a
Hungária együttes dalait hallgathatja a közönség. A dalokat zsűri értékeli majd, akik a
közönség soraiból kikerült ítészek lesznek.
Gyógyfürdő: június 29-én
Egészségnap.
ÓGYALLA:
IX. Kulturális Napok
2013. június 28. – péntek
13.30 Koszorúzás a KonkolyThege Miklós szobornál. Ünnepi akadémia a kultúrházban.
19.30 Diszkó – vendég: Kali
és Peter Pann (Ógyallai kultúrház 5 €)
2013. június 29. – szombat
8.00 Strandröplabda torna a
polgármesteri kupáért, IX. évfolyam – volt korcsolyapálya
9.00 Jacek UP – Futball
Torna, II. évfolyam a polgármester védnöksége alatt (városi stadion)
11.00-14.00 Animációs gyerekműsor
14.00 Középkori vásári forgatag, kézműves vásár
14.00-18.00 „Ki mit tud?” – vetélkedő – Csemadok ASZ
18.00 Ünnepi megnyitó
18.10 The People
19.00 Jolly és Suzy a Nóta
Tv-ből
20.00 Daavid buli
21.00 Suvereno
22.00 diszkó: DJ´s: Joco,
Atesz lézershow
2013. június 30.
– vasárnap
15.00 Ünnepi szentmise a
Szt. László templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából.

IFJÚSÁGFALVA:
2013. június 29
Szombat:
13.00 A falunapi rendezvény megnyitója
13.20 Forradalmi hagyományok szobájának
megtekintése - a gútai nyugdíjasklub mellett
működő kézimunka kör kiállításának megtekintése. Az ifjúságfalvai „Bažant“ vadásztársaság kiállításának megtekintése. Kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár,
trambulin, elektromos kisautók
16.00 Ifjúságfalva – Most-Híd barátságos
labdarúgómérkőzés
18.00 Kultúrműsor: a gútai Mlynček folklóregyüttes, az ipolyszakállosi SZIGNÁL esztrádcsoport, a madari Tini Girls, a nagyszigeti Korber Darina, az izsai Skopp Ildikó, a
kolozsnémai Beke Dóra, Fábik Flóra, Czita
Nikolas, a tallósi Bús Anikó, a lakszakállasi
Fekete Szilvia, az ekecsi Bajcsi Barbara, a
bősi Fodor Denisza, a csallóközkürti Szűcs
Csilla, a szentpéteri Moravcsík Veronika, a
pati Hornyák Erika.
21.00 Utcabál a Partner zenekarral - Vörös
Zoltán és Vörös Sandra.
23.00 Tombola sorsolás
NEMESÓCSA:
2013. június 28 -30
Péntek:
17.00 Bemutatkoznak a helyi oktatási intézmények – kiállítás
Szombat:
8.00 - 10.00 I. falunapi futballkupa
8.00 - 12.00 Ügyességi játékok a cserkészekkel
10.00 - 12.00 Bemutatók: Katica Junior mazsorettek, karate- és kutyabemutató, erős
emberek, Ki a jobb? - labdavarázs (11-es rúgások, dekázás), szálfamászás.
10.00 Ökumenikus istentisztelet
12.00 Értékelés, díjátadás
13.00 Ünnepi fogadás
14.15 Motoros felvonulás „Csallóközi Vadkanok Motoros Klub”
15.00 Ünnepi műsor - fellépők: a helyi Móra
Ferenc Alapiskola és a Szlovák Tannyelvű
Alapiskola tanulói, az óvoda növendékei,
az OUCHA fúvószenekar, a Katica Junior
mazsorettcsoport, a Kodály Zoltán népdal-

kör, a helyi nyugdíjasklub énekkara, a tanyi
Simi Dance Club tánccsoport, a gelléri
Amazonok, zumbabemutató, a szilasi Szilfácska néptáncsoport.
18.30 A Csobolyó néptáncegyüttes fellépése
19.30 Tombolahúzás
20.00 Koncert: V3 – Vikidál Gyula, Varga
Miklós és Vadkerti Imre

21.00 Utcabál a Rubin együttessel és retrodiszkó
Vasárnap:
17.00 Adalékok Nemesócsa történetéhez
LAKSZAKÁLLAS:
2013. június 29
Szombat:
9.30 Kalandtúra Micimackóval és barátaival
a vadászház környékén
11.30 A szabadidőpark ünnepélyes átadása
13.30 Diákmérkőzések a sportpályán
14.30 Lakikatlan beharangozóval és borkóstolóval
16.00 Felnőtt futballmérkőzés
16.00 Táncház a Hárompatak zenekarral
17.00 Kultúrműsor - fellépnek: A helyi óvodások, iskolások, a Katicák és a Csinibabák
tánccsoportok, a nagymegyeri Csiribiri és a
szilasi Szilfácska néptánccsoportok, a gelléri Amazonok és a nagymegyeri Daylight
tánccsoportok, a laki-gelléri nótakedvelők, a
Jácint népdalkör, a pusztavámi Német nemzetiségi tánccsoport.
19.30 Lakszakállas hangjai: Fekete Szilvia,
Barthalos Andrea és Krnčan Milan.
21.00 A VaLAKik és a Lakiiﬁk közös műsora
22.00 Sztárvendég: Vikidál Gyula
23.00 Utcabál a Dancing zenekarral
Kísérő programok: Falunéző kisvonatozás,
luﬁbohóc, lovagoltatás, állatsimogató, íjászat, kézműves foglalkozások.

Horoszkóp

Kedvenceink is
hűsölnek

KOs - III. 21. - IV. 19
Pároddal romantikahegyek várhatók
a héten. Ha egyedülálló vagy, akkor
egy pasi randira hívhat, de ehhez
nyitottnak kell lenned.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Fáradtabb lehetsz a szokásosnál,
ugyanis a hétvégén nem igazán sikerülhetett kipihenni magad. Igyekezz minden nap egy kis időt csak
magadra szánni.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Pénzügyi problémáid támadhatnak
egy korábbi nagyobb kiadásod miatt.
Ha költségvetést írsz, könnyebben
átvészelheted a pénzhiányt.
ráK - VI. 22. - VII. 22
A karrieredben pozitív hír várható.
Talán egy új állásajánlat, ﬁzetésemelés? Mindenképpen jól fog jönni.

OrOszlán - VII. 23. - VIII. 22
Az elmúlt időszakban eléggé elfáradhattál, így most különösen örülhetsz, mivel laza heted lesz, így a
párodnak is több időt szentelhetsz.
szűz - VIII. 23. - IX. 22
Ingerlékenyebb lehetsz és mivel a
legboldogabb kapcsolatokban is előfordulhatnak viták, ezért légy megértő és kompromisszumkész!
MérlEg - IX. 23. - X. 22
A sors lehetőséget ad arra, hogy külön bevételre tegyél szert. Kiváló a
hét banki, biztosítási, örökséggel
kapcsolatos ügyek intézésére.
sKOrpIó - X. 23. - XI. 21.
A gyermeked vagy a szerelmed miatt
nehéz helyzetbe kerülhetsz, és még
az is megtörténhet, hogy a rokonságoddal kell csatároznod.

nyIlAs - XI. 22. - XII. 21.
Valaki olyan információkat adhat ki
rólad, amit nem szerettél volna, hogy
kiderüljön. Vigyázz, hogy kivel osztod meg titkaid.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Most ne vállalj pénzügyi kockázatokat, mert nagy baj lehet belőlük. A
baráti társaságodban és a családodban is vannak anyagi problémák.
VÍzöntő - I. 20. - II. 18.
A munkahelyi viták elveszik a kedved
attól, hogy szorosabbra fűzd a kapcsolatot a kollégáiddal. Ahol lehet, kivonod magad a közös programokból.
HAlAK - II. 19. - III. 20.
Az egészséged rendetlenkedik
mostanság, nagyon megvisel a hőség. Igyál sok vizet és próbálj többet
pihenni.
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TVműsor

június 24 - június 30

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, június 24

KeDD, június 25

SzerDa, június 26

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Kerékpártúra 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az
álmok szigete 10. 9.10 Balatoninyár 11.05 Rex felügyelő 10. 12.01
Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta
14.25 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal 16.55 A szenvedélyek lángja
17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sport 20.15 Régimódi történet 21.10 Kékfény 22.10 II. Károly
szenvedély élete 23.10 Híradó 23.25 Aranyfeszt.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.05 Heathcliff 12.30 Sandokan 12.55 Kaja
kalandok 13.20 Animália 13.45 Lizzie McGuire 14.05 Csajok a zŰrből
14.35 Varázslók14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.20 Animália
15.45 Kaja-kaland16.10 Heathcliff 16.35 Garfield és barátai 17.05 Nils
Holgersson 17.30 Raju, a riksa 17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa
18.05 Blinky Bill kalandjai 18.30 Frakk, a macskák réme 18.40 Miss BG
18.55 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.45 Sophie Paquin fent és lent 22.30 Komisz kamaszok
DUNA
7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.35 Isten kezében 9.05 A Tisza 9.40
Angyali érintés 10.25 Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó
12.15 Múzeumtúra – francia módra Párizs hídjai 12.40 India és Nepál
13.40 Édes élet olasz módra. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05
MacGyver. 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros. 19.10 Angyali érintés
20.00 Petőfi 21.10 Hírek, sport 21.20 Kaszás Attila díjátadó gála
22.15 Arany János: Tetemre hívás

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Boston Legal 16.55 A
szenvedélyek lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 King
21.55 Életművész 22.50 Híradó 23.05 Rejtélyes XX. század 23.35 A
gyerek sztárgyár
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff 12.05 Sandokan 12.30 Kaja
kalandok 12.50 Animália 13.20 Lizzie McGuire 13.40 Az idő kalandorai
14.05 Varázslók 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.20 Animália 15.45
Kaja-kalandok 16.10 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 17.05 Nils Holgersson 17.30 Raju, a riksa 17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa18.05
Blinky Bill kalandjai 18.30 Frakk, a macskék réme 18.40 Miss BG 18.55
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv
21.45 Sophie Paquin fent és lent 22.30 Bízzál bennem
DUNA
7.00 Domovina 7.35 Sportaréna 8.00 Térkép 8.35 Rocklexikon. Zorán
Sztevanovity 9.30 Angyali érintés 10.15 Kisváros 10.50 Petőfi 12.00
Híradó 12.05 Időjárás-jelentés 12.15 Városrajzolatok – Budapest12.40
Velünk élő Trianon – Egy majdnem betiltott filmsorozat 13.40 Édes
élet olasz módra. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.00 MacGyver.
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés.
Am. tévéfilmsor. 20.00 Két pisztolylövés 3/1. 21.10 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Áramlat. 23.10 Koncertek az A38 Hajón. Tóth Evelin

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó
12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40
Ridikül 14.30 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Boston Legal 16.55
A szenvedélyek lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex
felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.00 Időjárás 20.05 Bosszú
20.50 Labdarúgó Konföderációs Kupa, 1. elődöntő 23.00 Átok I.,
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.35 Heathcliff 12.00 Sandokan 12.25 Kaja
kalandok 12.50 Animália 13.15 Lizzie McGuire 13.35 Az idő kalandorai 14.05 Varázsló 14.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.15 Animália
15.40 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.25 Garfield 17.00 Nils Holgersson 17.25 Raju, a riksa 17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa
18.05 Blinky Bill kalandjai 18.30 Frakk, a macskák réme 18.40 Miss BG
18.55 Esti mese 20.30 Híradó 21.00 Sophie szerint a világ 21.30
Gusztáv 21.40 Sophie Paquin fent és lent 22.25 Bízzál bennem
DUNA
7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 A papiros
története A fehér művészet 8.55 Építészet XXI 9.25 Angyali érintés
10.10 Kisváros 10.50 Két pisztolylövés 12.00 Híradó 12.15 Kerekek
és lépések 13.05 Az emlékezet helyszínei 13.40 Édes élet olasz
módra. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00
Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 A Tenkes
kapitánya 20.30 Örökzöld dallamok 21.00 Hírek, sport 21.15 Lépteid
nyomában Olasz film 23.05 Koncertek az A38 Hajón. Jónás Vera

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok. 21.00 Jóban-rosszban 21.40 NCIS 22.40
NCIS: Los Angeles 23.40 Összeesküvés
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor 13.05 Fókusz plusz 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat. 16.20 Kettős
játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45
Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt. 21.10 Dr. Csont 23.15 Észvesztő.
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Szemfényvesztő. 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A bűn jelöltje. 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Nora Roberts – Csendes holtág. 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas
14.15 Navarone ágyúi 2. – Az új különítmény. 16.40 Az ötödik elem.
19.00 A fáraó bosszúja. 20.40 Az aranyszirmok átka. 22.50 Anna és
a király.
VIASAT
6.40 Gyilkos sorok 7.45 Harmadik műszak 8.45 Charleston. 10.55
Mike és Molly 11.55 A főnök 12.50 Erica világa 13.45 Monk – Flúgos
nyomozó 15.35 Harmadik műszak 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 18.20 Erica világa 19.20 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Járványveszély 23.30 A főnök
STV :1
7.35 Hírek, sport 8.30 Szlovákia képekben 9.00 Párbaj. 9.30 Családi
vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20
Nők klubja 14.00 Konyhatitkaim 14.45 Anna két arca Orosz sor., 36.
15.35 Viharos szerelem VI., 145. 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Tetthely. 21.40 A kiválasztott. 22.30 Zsaruk a központból 23.30 A körzet
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 8.55 Aranykapu 9.45 Mesterségek 10.15 Metód-misszió Dok.film 10.45 Szemtől szemben
10.35 Fókusz 11.15 Família. Magazin 11.50 Peter Matejka képzőművész protréja 12.15 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.25 Família. Magazin 13.55 Ha elfogy a levegő 14.30 Harcművészetek estje 15.20
Sportvisszhang 15.55 Autószalon 16.20 Német magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 60 állati dolgom, 19. 18.30 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Mesés épületek 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Euromozi:
A bőr, amelyben élek
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor 9.35 Pókember 3. 12.35 A mentalista
13.35 Döglött akták 14.30 Monk 15.30 Két és pasi – meg egy kicsi
15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Szomszédok 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Forr a bor 21.40
Még egy esély az életre 23.55 Éjszakai hírek
JOJ
6.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 10.00 Álom/ház 12.00 Híradó
13.50 Láncreakció Am. akcióthriller 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25
Bírósági akták 18.00 Csere. Szórakoztató show 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 22.00 ÖsszeEsküvők Valóságshow 23.40 Halló.

6.00 Abraka Babra 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája
9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal
13.00 Doki II. 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája
16.25 Amit a szív diktál 17.20 Update konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóbanrosszban 21.40 Amerikai pite 23.45 Esküdt ellenségek: Los Angeles.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok, 112. 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Sherlock és Watson 22.40 Én is menyasszony vagyok, 2. 23.15 Ringer –
A vér kötelez.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor 13.05 4ütem. Magazin 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat
Török sor., 10. 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL
híradó – Esti kiadás 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35
Barátok közt 21.10 Jo, a profi I 22.15 A Grace Klinika 23.15 Refl ektor
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A bűn jelöltje. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyak. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Gyilkosság a paplakban. 22.00 Párizsi helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Refl ektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40
Ízes élet 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső
akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt
21.10 Szulejmán. Török sor., 26–27. 23.45 Refl ektor
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyak
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Személycsere 20.00 Asterix és Obelix. 22.00 A hidegsebész 23.05 Jim
szerint a világ 23.30 Dallas, 253.13.25 Columbo: Végzetes gyakorlat.

13.35 Columbo: Embert barátjáról. Am. krimi 15.35 A fáraó bosszúja.
Am. kalandfilm, 2/1. 17.15 Taxi 4. Fr. akcióvígjáték 19.00 A fáraó boszszúja 2/2. 20.40 A Mars szelleme. 22.30 Hegylakó.
VIASAT
6.10 Zsírégetők 7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszal 9.05 Szívek
szállodája 11.00 Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 Erica világa13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A
főnök 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék15. 18.25 Erica világa
19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: A helyszínelők22.25 CSI: New York-i helyszínelők 23.25 A főnök
STV :1
6.00 Anna két arca, 37. 6.45 Heléne szemei 7.30 Hírek, sport 8.30 A
világ képekben 9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet III.,
11.05 Viharos szerelem12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs
házat, ültess fát! 14.40 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30
Híradó, sport 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 A mentőautó 22.15 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.40 A körzet
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.10 Sportvisszhang 9.35 Német magazin
10.05 Fókusz 10.35 Sportfesztivál 11.35 60 állati dolgom, 19. 12.00
Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.20 A földi. Tévéjáték 14.25 Mesés
épületek 15.35 Egyházi magazin 16.05 Ukrán magazin 16.30 Természetbarátmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Életmentők 18.30 Esti mese 18.40 Roma portrék 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 A bűntény tudománya 20.55 Rendelő 21.30 Hírek
21.55 Sporthíradó 22.05 Művészet 2013 22.30 Mozimagazin 23.00
Vámház, avagy Csehszlovákia húsz év után
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Még egy esély az életre 11.35 A
mentalista 13.30 Döglött akták 14.30 Monk 15.30 Két pasi – meg egy
kicsi 15.55 NCIS V. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30
Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 Forr a bor 21.40 Haláli zsaruk 23.40 Éjszakai híradó
JOJ
5.30 Híradó 6.05 Krimihíradó 8.15 Bírósági akták 10.30 Nap, széna, szalonna 12.00 Híradó 12.50 Kutyák, Jerry Lee. 15.00 A Geiss család 16.00
Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Show 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Nap, széna, szalonna 22.00 Amikor megállt a Föld.

15.25 A fáraó bosszúja. Am. kaland- film, 2/2. 17.05 A szállító 3. Fr.–
ang.–am. film 19.00 A Főnix útja. Am. kalandfilm 21.10 Felpörgetve.
Ang.– am. akciófilm 22.50 Hat töltény ára. Am. akcióthriller
VIASAT
6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Anna. 3. 11.00 Mike és
Molly11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék12.50 Erica világa 13.50
Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25
Két pasi – meg egy kicsi21.25 Higgy neki, hisz zsaru 23.50 A főnök
STV :1
5.00 Híradó, sporthírek 6.00 Anna két arca, 38. 6.45 Heléné szemei.
7.35 Hírek, sport 8.35 Autószalon 9.05 Párharc 9.35 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.10 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 14.10 Taxi 14.45 Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30
Híradó, sporthírek 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 19.50
Sporthírek 20.10 Szemtől szemben 22.55 Tigrisek földjén
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 A mesekirály Tévéjáték 10.35 Ukrán magazin 11.05 Fókusz 11.40 Életmentők 12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.25 Hallássérültek tévéklubja 13.50 Bűn és bűnhődés 14.35
Tudomány és technika 15.05 Függő vagyok? 15.40 Tudomány és
technika 16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 A fényképészet története 18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Vincent Rosinec
operatőr portréja 20.45 Labdarúgó Konföderációs Kupa, 1. elődöntő,
élő 23.00 Sporthíradó 23.05 Rendőrségi magazin 23.35 Autószalon
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.45 Szomszédok 10.45 Haláli zsaruk,
1–2. 12.30 A mentalista 13.30 Döglött akták 14.30 Monk 15.25 Két
pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 A szív bajnokai 23.25 Éjszakai hírek 23.50 NCIS
JOJ
6.10 Krimihíradó 8.20 Bírósági akták 10.30 Nap, széna, szalonna.
11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.50 Amikor megállt a Föld. 15.00 A
Geiss család16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere show 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.30 CSI: Vegas-i helyszínelők 22.30 Castle 23.30 Hawaii Five-0

CSütörtöK, június 27
M1
5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó
12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül. Női
talkshow 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 16.00 Boston Legal 16.45
A szenvedélyek lángjai 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Labdarúgó Konföderációs Kupa, 2. elődöntő 23.05 Az ESTE 23.35 Nemzeti nagyvizit
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff
12.05 Sandokan 12.30 Kaja-kalandok, 11. 12.55 Animália 13.20 Lizzie
McGuire 13.45 Az idő kalandorai 14.10 Varázslók 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.20 Animália 15.45 Kaja-kalandok 16.10 Heathcliff
16.35 Garfi eld és barátai 17.05 Nils Holgersson 17.35 Raju, a riksa
17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Blinky Bill kalandjai 18.30
Frakk, a macskák réme 18.40 Miss BG 18.55 Esti mese 20.30 Híradó
21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45 Sophie Paquin fent
és lent 22.30 Bízzál bennem
DUNA
7.35 Lyukasóra 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Mesélő cégtáblák 9.00
Üzenem az otthoni hegyeknek...9.40 Angyali érintés 10.25 Kisváros
11.05 A Tenkes kapitánya 11.30 Örökzöld dallamok 12.00 Híradó 12.15
Afrika világa. Etiópia – Key Afer 12.40 Ketten egy fészekben 13.40 Édes
élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.05 Sipsirica
21.00 Hírek, sport 21.15 Szívzűr 22.40 Kocsis Zoltán jótékonysági hangversenye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára 2013.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Hajsza 23.40
Propaganda, 10.

PénteK, június 28

Szombat, június 29

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.08 Rex felügyelő 12.01 Híradó
délben 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból
13.55 Ridikül. 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Boston Legal
16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok, 10.
18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este 20.05 Boxutca extra 20.10
Időjárás 20.15 9 és ½ randi Magy film 21.50 Szeretettel, Hollywoodból 22.20 Híradó 22.35 Forma–1. Brit Nagydíj

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Vízitúra 10.00 Történetek a nagyvilágból 10.30 Életművész 11.30 Valóságos Kincsesbánya, 10/1. 12.01 H írek 12.10 Másfél millió lépés Magyarországon –
32 év múlva 13.15 Boxutca. Forma–1- magazin 13.45 Forma–1. Brit
Nagydíj, időmérő edzés 15.20 Gombold újra! Közép-Európa 15.50
Szeretettel, Hollywoodból 16.20 A világörökség kincsei, 60/10. 16.40
Két csirkefogó… meg egy fél, 8/8. 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárásjelentés 20.15 Nem férek a bőrödbe. Am. film 21.55 Ez VOLT a
huszadik. Hangulatfilm a 2012-es VOLT Fesztiválról 22.50 A gyerekek
jól vannak. Am. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.30 Animália, 40/39. 12.55 H2O: Egy vízcsepp elég I., 26/21–22. 13.45 Varázslók. Am. sor., 21/5–6. 14.35
Csataterek, 8/5. 14.45 A libapásztor. Ném. mesefilm 15.45 Animália,
40/40. 16.10 Tatonka történetei II., 20/13–14. 16.35 Garfi eld és barátai, 121/59. 17.10 Nils Holgersson csodálatos utazás a vadludakkal, 52/33. 17.35 Állatkerti óvoda, 10/8. 18.05 A Mézga család
különös kalandjai I. 18.30 Raju, a riksa, 78/53. 18.40 Miss BG I–II.,
104/33. 18.55 Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.05 Top Gear
XIV., 7/5. 22.00 Forma–1. Brit Nagydíj, időmérő edzés 23.35 Kaszszasiker. Am. zenés sor., 15/14.
DUNA
7.20 Kapásjelző 7.50 Századfordító magyarok 8.40 Élő egyház 9.10
Isten kezében 9.40 Sírjaik hol domborulnak 10.10 Akadálytalanul
10.35 Székely kapu 11.10 Déltenger kincse, 4. 12.00 Híradó 12.25 Beszélgetés Dr. Gémesi György polgármesterrel 12.50 Ízőrzők. Bálványos 13.25 Bocsáss meg, drágám! Fr. film 15.00 A Duna – Európa
ütőere. A Feketeerdőtől a Fekete-tengerig 16.00 Táncvarázs 16.55
A dunai hajós, 2/2. 18.00 Híradó, sport 18.30 Önök kérték (ism.)
19.40 Futótűz. Am. sor., 22. 20.30 A Magyar Szabadság Napja Gödöllőn 21.50 Hálátlan kor. Fr. film 23.15 Kultikon 23.45 Dunasport

Az elektromos ködben • 21.15 • DUnA tV
Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones)
nyomozó kegyetlen sorozatgyilkost üldöz.
Egyik este összeakad egy híres hollywoodi sztárral, aki az egyik díszlet közelében
összeláncolt tetemet látott a mocsárban.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Garfield és barátai 11.35 Heathcliff12.00 Sandokan 12.25 Kaja-kalandok 12.50 Animália 13.15 Lizzie
McGuire 13.40 Az idő kalandorai 14.05 Varázslók 14.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.15 Animália15.40 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff
16.30 Garfi eld és barátai 17.00 Nils Holgersson 17.25 Raju, a riksa
17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Caillou I–II. 18.05 Blinky
Bill kalandjai 18.30 Frakk a macskák réme 18.40 Miss BG I–II., 18.55
Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.10 Sophie szerint a világ. 21.35
Gusztáv 21.45 Sophie Paquin fent és lent 22.30 Bízzál bennem
DUNA
7.00 Alpok-Duna-Adria 7.35 Akadálytalanul 8.00 Térkép 8.30 Híradó
8.35 Hazajáró 9.05 Csellengők 9.35 Angyali érintés 10.20 Kisváros
11.00 Sipsirica 12.00 Híradó 12.10 Madárpark 12.40 Európa egészsége – Gyermekek nélküli jövő 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.05 Vérvörös nyár
20.55 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Az elektromos ködben 23.10
Koncertek az A38 Hajón. Anti Fittness Club

Hajsza • 21.40 • tV 2
Armand Degas (Mickey Rourke) a mafﬁa
bérgyilkosa. Sosem hibázott, és sosem
hagyott szemtanúkat. Egészen mostanáig.
Egy házaspárt véletlenül életben hagy.
Degas azonnal a nyomukba szegődik.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner
Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10
Revolution 23.10 A rejtély
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Személycsere. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Negatív reakciók 20.00 Poirotnovellák 21.00 Gyilkos vizeken 23.00 Jim
szerint a világ 23.25 Dallas
14.45 A Főnix útja 16.55 Hat töltény ára. Am. akcióthriller 19.00 Az
elveszett Jézus-videó nyomában. 21.00 A Feláldozhatók. 23.00 Leszámolás Kis-Tokióban.
VIASAT
7.45 Harmadik műszak 8.45 Candleford-i kisaszszonyok 11.00 Mike és
Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 A médium 13.50
Mo 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.35 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Észbontók 22.30 Spartacus 23.40 A főnök
STV :1
5.20 Hírek 6.00 Anna két arca 6.45 Heléné szemei 7.35 Híradó, sporthírek 8.30 Ügyintézés a hivatalokban 9.05 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő
10.25 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
14.10 Irány a kert! 14.45 Anna két arca, 39. 15.35 Viharos szerelem 16.30
Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthíradó 20.10 Toszkán szenvedély 21.40
Riporterek 22.05 Kalózok – Az elveszett kincs 23.20 A körzet
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.10 Éjszaka az archívumban 10.15 Évekkel ezelőtt... 10.40 Magyar magazin 11.10 Fókusz 11.45 A fényképészet története 12.10 Élő körkép 13.00 Utak 13.40 Rendőrségi magazin 14.10
Vincent Rosinec operatőr portréja 14.55 Lazacok vizeinkben 15.30
Nyugdíjasok klubja 16.00 Romamagazin 16.25 Igor Radič kovácsmester
16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet értéke 18.30 Esti
mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 A négy évszak 20.45 Labdarúgó Konföderációs Kupa 23.00 Sport
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Szomszédok 9.00 Tornádó New Yorkban. 10.45
Kegyes hazugság 12.30 A mentalista 13.30 Döglött akták 14.30 Monk
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi19.00 Híradó 20.00
Sport 20.20 Forr a bor 21.40 Gazdálkodj okosan! 22.55 Híradó
JOJ
6.05 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Álom/ház VI., 114–15. 12.00 Híradó 12.50 Rossz lányok Am. western
15.00 A Geiss család 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Show
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás
20.30 Nap, széna, szalonna. 22.00 Holnapután.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50
Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok, 113. 21.00 Jóban-rosszban 21.40 Erin
Brockovich – Zűrös természet. Am. filmdráma
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTROshow 12.50 Refl ektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Ízes életek – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 A zöld íjász 22.10 Gyilkos hajsza 23.10 Gyilkos elmék
STORY TV
14.30 Columbo: Negatív reakciók 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Hajnali derengés 20.00 Poirot-novellák:
Hová lett egymillió dollárnyi kötvény? 21.00 Született feleségek23.05
Jim szerint a világ
13.05 Columbo: Hajnali derengés15.05 Teljes gázzal 17.05 A Feláldozhatók. 19.00 Az elveszett Jézusvideó nyomában 21.00 Gyilkosság a Fehér Házban 23.05 Gyilkos nap
VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.05 Harmadik műszak 9.05 Sherlock 11.00 Mike
és Molly 12.50 A médium 13.50 Monk 14.45 Monk 15.40 Harmadik
műszak 16.35 A főnök 17.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25
Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Dermesztő szenvedélyek
STV :1
6.05 Anna két arca 6.50 Heléné szemei 7.40 Hírek 8.30 Riporterek
9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Gasztronómiai kalauz 14.45
Anna két arca 15.35 Viharos szerelem 16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim 17.45 Párbaj 18.15 Családi párbaj 19.00 Híradó, sport 20.20 Szlovákia, szeretlek! 21.30 Zsaruk a központból 22.30 A végső
visszaszámlálás
STV :2
8.30 Bányászmesék 9.05 A négy évszak 9.55 Važec község élete
10.30 Romamagazin 11.00 Fókusz 11.35 A természet értéke 12.00
Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Természetfilm 14.00 Levelek
Júliának Tévéjáték 15.40 Eurovirtuál 16.05 Szemtől szemben 16.30
Az éltető víz Dok.film 17.00 Arany Amos. Az év pedagógusa 18.00
Hétvége 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Himalája 21.00 Família 21.30 Egy nap. Fényes világ 22.00 Precious –
A boldogság ára 23.45 Sporthíradó
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Szomszédok 10.40 Engedj a
tűzzel játszani 12.30 A mentalista13.30 Döglött akták 14.30 Monk
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Forr a bor 21.40 A szökevény
JOJ
6.10 Krimihíradó 8.20 Bírósági akták 10.30 Nap, széna, szalonna. 12.00
Híradó 12.50 Holnapután 15.30 A Geiss család 16.00 Szójáték Nyelvi
vetélkedő 17.00 Híradó 17.25 Csere 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.30 Nap, széna, szalonna
22.00 Mániákus vásárlók a celebek között 23.30 Kitört a vakáció!

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 Monster High, 3. 12.00 Babavilág 12.30 Én is menyasszony vagyok 13.00 Abraka Babra 13.30
Doktorok, 13. 14.30 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai Am. sorozat, 5. 15.30 Monk – Flúgos nyomozó III., 42. 16.30 Luxusdoki II., 22.
17.30 Sas kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Indiana Jones:
Az elveszett frigyláda fosztogatói. Am. kalandfilm 21.45 Vadászat a
Sas Egyre. Am. akciófilm 23.35 Marha nagy kalamajka. Am. vígjáték
7.00 Kölyökklub 10.10 Szerelemért szerelem. Am. vígjáték 12.10
Gasztrotúra – extra 12.30 4ütem. Magazin 13.10 Dilinyósok 14.00
Agymenők 14.30 A zöld íjász15.30 A hős legendája 16.35 Tucatjával olcsóbb 18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Fantasztikus
négyes. 21.25 Halálos fegyver 2.10.30 Dallas
STORY TV
12.30 Túrakommandó 13.00 A kert végében. Kanad. filmdráma 15.00
Álomhajó – Mézeshetek Arizonában. Ném. kaland- film 17.00 Rózsák
harca 18.00 Álom és szerelem 20.00 Miss Marple: Gyilkosság meghirdetve 22.00 88 perc.
14.00 Egy cipőben. Am. vígjáték 16.30 Mondvacsinált hős. 18.45 Piedone Hongkongban. Ol. akcióvígjáték 21.00 A tégla. Am.–hongkongi
thriller 23.50 Rendőrakadémia 4.: Zseniális amatőrök az utcán.
VIASAT
6.10 Chicago Hope Kórház 7.10 Véznák kontra dagik 8.15 10 évvel fi
atalabb: A kihívás – Mi történt azóta? 10.25 Amerikai mesterszakács12.25 Kertvárosba száműzve 12.55 Vérmes négyes II., 13–16.
14.50 Doktor House 16.50 Szívek szállodája 18.50 A tökéletes pasi
20.50 A kód neve: Merkúr 23.10 Kilenc.
STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum 8.30 Pasik vakációja Tévéfilm
9.15 Táncakadémia 10.10 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor 11.35 Autószalon 12.30 Kolumbusz. 13.45 Toszkán szenvedély 15.20 A szeretet szimfóniája. Am. filmdráma 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00
Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Aranykorong
2013 Ünnepi gála 21.25 Millió dolláros bébi. Am. filmdráma 23.30
Sporthíradó 23.45 Szemközti ablak
STV :2
7.45 Hírek magyarul 8.00 Élő körkép 8.35 Hétvége 9.00 Himalája
10.05 Rendelő 10.30 Út. Kisemberek nagy világa 11.00 Idősebbek
klubja 11.25 Tizenkettő után öt perccel. Vita 12.25 Farmergazdaságok 13.00 Tour de France kerékpáros-körverseny – stúdió 13.10 Tour
de France kerékpáros-körverseny – legenda 14.10 Tour de France
kerékpáros-körverseny. Porto–Vecchio–Bastia, élő 17.45 Tesztmagazin 18.00 Úton II. Gambia 18.30 Esti mese 18.45 Kassa 18.50 Tudósportrék 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Vége a Vörös
Októbernek 20.45 Őrangyalok 21.10 Filmmagazin 21.40 Ha…
MARKÍZA
6.00 A mentalista 6.40 Scooby Doo, hogy vagy? 7.00 Tom és Jerry
7.15 Madagaszkár pingvinei 8.00 Alf III., 8.30 Polar Expressz Am.
anim. film 10.30 A legjobb vakáció Am. film 12.20 Babaház. Kanad.
vígjáték 14.15 Fúrófej Taylor 16.20 Az üresfejű Am. vígjáték 18.15
Beugró 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Macilaci.
Am. filmvígjáték 22.10 Börtöncsapda
JOJ
5.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.35 Street Fighter – Chun Lilegendája Am.–kanad.–jap. thriller 13.40 Karate tigris. Am.– hongkongi akciófilm (ism.) 15.50 DJ testőrbőrben Am. filmvígjáték 18.00
A legjobb hazai torták. Realityshow 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.30 Terápiás szerelem Am. vígjáték 22.45 Riddick – A sötétség krónikája. Am. akció sci-fi

HIRDETÉS

vaSárnaP, június 30
M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató
10.05 Megkeresni az embert 10.15 A sokszínű vallás 10.30
Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági műsor
11.05 Szolga csak egy van, az Isten 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Híradó délben 12.10 Világ Kép 12.40 Séf.
13.00 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1. Brit Nagydíj, a
futam 16.15 Vilmos herceg és Catherine – Királyi esküvő.
Dok.film 17.30 Zack és Cody egy ikerkísérletben 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Kedves
John! 22.00 Labdarúgó Konföderációs Kupa,
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Táncakadémia 13.25 Csajok a
zŰrből 13.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.45 H2O 16.35
Tüskevár 17.05 Garfi eld és barátai 17.40 Nils Holgersson
csodálatos utazása a vadludakkal, 34. 18.05 Raju, a riksa,
18.15 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.40 Miss GB I– 18.50
Esti mese 20.30 Híradó, sport 21.05 Mad Men – Reklámőrültek
DUNA
8.00 Világ-Nézeti 8.55 Isten kezében 9.20 A Duna – Európa
ütőere 10.30 Elfeledett magyar irodalom. Károli Gáspár I.
rész 11.00 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó
12.10 A világörökség kincse 12.25 Ízőrzők 13.00 Kertes
házak utcája 14.25 Hazajáró 14.55 Szerelmes földrajz 15.30
Hogy volt?! Mécs Károly 16.20 Dankó Pista Magyar film
18.00 Híradó, sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 WTCC 2013,
Túraautó Világbajnokság. Porto – Portugália 20.35 Különös
házasság Magy. tévésor., 4/2. 21.55 Önök kérték 22.50 Bakaruhában
6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Zöld világ 6.50 TV2-matiné
10.30 Astro-világ 11.35 EgészségMánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint TestŐr 13.05 Kalandjárat 13.35 A kiválasztott – Az amerikailátnok 14.35 Békétlen békítő. Am.
sor., 1. 15.35 Sue Thomas – FBI 16.35 Nicsak, ki beszél! Am.
vígjáték 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Hirtelen 30 22.00
Elvált nők klubja
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika Tv bemutatja 12.30 Tuti gimi
14.25 Kőkemény család 16.30 Castle 18.30 RTL híradó 18.55
Cobra 11. 20.00 Mi kell a nőnek? Am. vígjáték 22.30 Blackjack.
STORY TV
13.30 Cukipárbaj: kölykök kontra babák 14.30 Danny Blue –
A Tudatfeletti 15.00 Álomhajó – Mézeshetek a Bermudá-

kon. 17.00 Terence Hill – Alpesi őrjárat. 18.00 A kert végében. Kanad. filmdráma 20.10 Poirot: A kisegér mindent lát.
Ang. krimi 22.10 A szerelem tengere
13.30 Bolondok aranya 15.40 Rendőrakadémia 4.: Zseniális
amatőrök az utcán 17.20 Haláli fegyver 18.55 Kincs, ami
nincs 21.00 A barbár 23.05 Szellemkutya.
VIASAT
6.20 Véznák kontra dagik 7.20 Vérmes négyes 9.20 Doktor
House 11.15 A nagy házalakítás 13.10 Candleford-i kisaszszonyok 15.30 Anna18.00 Sherlock 20.00 CSI: Miami helyszínelők 20.55 CSI: New York-i helyszínelők 21.55 Shop-stop
2. 23.50 Spartacus – Vér és homok
STV :1
6.10 Hírek, sporthíradó 7.10 Rajzfilmsorozatok 9.00 Hófehérke. Ném. mesefilm 10.05 Szardínia. Útifilm 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.35 Agatha
Christie: Nemesis. Ang. krimi 15.15 Isteni Emma Csehszlov.
film 17.10 Orkán 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek 20.10 A szitnóilovagok legendája Szlov. film
21.20 Szép kilátás 22.50 Sporthíradó
STV :2
8.25 A Kapurka 9.05 Farmergazdaságok 9.30 Tesztmagazin
9.45 Vége a Vörös Októbernek. Ném. dok.film (ism.) 10.30 A
bolond szerencséje. Mesejáték 11.50 Egyházi magazin 12.15
A szó 12.20 Gorazd Zvonický századai. Dokfilm 13.00 Tour de
France kerákpároskörverseny – stúdió 14.10 Tour de France
kerákpároskörverseny. Bastia– Ajaccio útszakasz, 17.50 Vagyonelosztás 18.30 Esti mese 18.40 Gombák 18.50 Tudósportrék 19.00 Híradó 20.00 Vámház, avagy Csehszlovákia
20 év után 21.30 Fotográfusok. Párizs– Lőcse útvonal 21.55
Éjszaka az archívumban 23.00 Művészet 2013
MARKÍZA
6.00 Monk 6.45 Scooby Doo, hogy vagy? 7.05 Tom és Jerry
7.25 Madagaszkár pingvinei 8.10 Smallville 8.10 A tó királynője Cseh–ném. mese- film 10.05 Macilaci. Am. vígjáték
11.35 Az üresfejű. 13.30 Forma–1. Angol Nagydíj 16.45
Csajok a pályán 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Ne szórakozz Zohannal! 23.00 Alcatraz
JOJ
7.10 Rajzfilmsorozatok 9.30 DJ testőrbőrben11.45 Riddick –
A sötétség krónikája 14.20 Terápiás szerelem 16.35 ÖsszeEsküvők 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.30 Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága. Am. kalandfilm 23.15 Brooklyn mélyén Am. akciófilm

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

Remiás Renének
Komáromban
június 29-i
névadója alkalmából
gratulálnak:
szüleid, nagyszüleid,
dédiék, Géziék
és az egész
rokonság.

Június 30-án ünnepli
születésnapját

Remiás János
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából
gratulálnak: feleséged, kisﬁad,
szüleid és az egész rokonság.

„Álmodd, hogy az élet egy szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat sose érje.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind tiéd legyen.“
Június 18-án ünnepelte
6. születésnapját

Plauter Dianka
Lakszakállason.
E szép ünnep
alkalmából sok szeretettel köszöntik: szülei,
testvére Edinka
és a mama.
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Nagy Imre
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Komáromba
,
kalmából jó erőt
E szép ünnep al
et
et
él
og
ld
bo
zú
egészséget, hoss
zália, ﬁa Péter
kíván: felesége Ro a Andrea
családjával, lány
családjával.

„Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett,
Szívem imádságát suttogja a szeretet.
Kérem a Jóistent óvjon Téged,
Adjon Neked egészséget, hosszú boldog életet!“
Boldog születésnapot szemünk fénye!

Molnár Lacika
június 19-én ünnepelte
7. szülinapját!
Köszöntik keresztszülei,
anyáék és nagyszülei.

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni, hogy 50 év elteltével osztályfőnöki órát
tarthattam egykori diákjaimnak 2013. 6. 8-án,
a szilasi kultúrházban. Köszönet Tóth Péter
polgármester úrnak, Fügediné Dohorák Editnek és Huryné Fehér Zsuzsa alkalmazottaknak, valamint Ferenczi Mártikának, hogy
megszervezték és hogy meghívtak
erre a számomra nagyon kedves eseményre.
Madiné Kulcsár Irén (Csiri néni)

Kvas Pavel
64 éves
Boldog születésnapot
kívánunk:
feleséged Kati,
sógornőd Panni,
barátod Gabi
és az egész
családja.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Azok, akik igazán szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Nektek!“
Június 20-án ünnepli 35. születésnapját

Gabriel Janovics és
június 26-án ünnepli 5. szülinapját
Nathan Janovics.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál anyuka, mama,
papa és az egész család.

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

Hipszki Pali
Komáromban június 29-én ünnepli
névnapját. E szép ünnepen
köszöntik őt: édesanyja, édesapja,
ﬁa Tamás, élettársa Betty, nővére
Éva, Stelli, Bandi, Attila, Évike,
öccse Iván, Szilvia, Ádám, Dávid.

Lovaglás és lovasoktatás
kezdőknek + haladóknak

Állatsimogatás

GYEREKEKNEK

Érdeklődni és időpontot egyeztetni:
Tel.: 0905 170 791
0908 049 316
Svätý Peter Szentpéter

Több info: www.facebook.com/svatypeter.bukefalos
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Birkózás

Ostraván is remekelt a Spartacus
Sokol Vítkovice Testnevelési Egyesület tizenegyedik alkalommal rendezte meg Ostraván a Jiří Klepec Emlékversenyt szabadfogású birkózásban. A nemzetközi ifjúsági versenyre meghívást kapott a komáromi Spartacus is, amelynek képviseletében hét versenyző utazott ki az észak-morvaországi
városba Kúr Károly és Csóka Krisztián edzők
vezetésével. A négy ország 200 versenyzője
közé szépen beilleszkedtek a komáromi ﬁúk,
és bár a Spartacusban közismerten kötöttfogásban űzik a sportágat, a másik fogásnemben sem okoztak csalódást. Annyira nem,
hogy egyikőjük sem végzett rosszabbul a negyedik helynél. Sőt, Hulman Nikolas aranyérme mellett Dolník Krisztián és Nagy Arnold
is ezüstérmet szereztek.

A

Eredmények:
Diákok:
31 kg: 2. Dolník Krisztián
44 kg: 1. Hulman Nikolas
48 kg: 4. Hegedűs Alexander
Serdülők:
42 kg: 2. Nagy Arnold
66 kg: 4. Petrók Markusz
Felnőttek:
84 kg: 4. Bári Patrik
96 kg: 4. Bajcsi Ferenc
Ennyi lenne maga a tudósítás, de rendhagyóan, most egy versennyel szorosan összefüggő történettel folytatjuk. A Spartacus elnöke, JUDr. Kúr Károly egy levelet juttatott el
szerkesztőségünkbe, amelyben olyan nemes
emberi cselekedetről – cselekedetekről – számol be, amelyhez talán nem is kell további
kommentárt fűzni. Íme a levél:
„Ez év június 15-én a komáromi Spartacus Birkózó Klub hét versenyzővel és két vezetővel vett
részt az ostravai nemzetközi ifjúsági versenyen.
Ez magában nem is különös, hiszen év közben
rengeteget utazunk, ugyanúgy nem különös hír az
sem, hogy gyerkőceink két arany- és két ezüstérmet szereztek. Ezek az utazások azonban mindig
hordoznak magukban némi izgalmakat, hiszen a
9 személyes Fiat Ducato gépkocsink már újnak
éppen nem mondható, és bár utasait veszély nem
fenyegeti, néha ráférne egy-egy tüzetesebb karbantartás. Több ízben próbálkoztam már támogatót szerezni a karbantartás elvégzésére méltányos áron, de sajnos, régiónkban kérésem süket
fülekre talált. Mígnem, elérkezett az ostravai verseny…
Szerencsésen, minden gond nélkül megérkeztünk Ostravára, a verseny is rendben lezajlott,
csakhogy, hazaindulás előtt észrevettük, hogy
gond van az akkumulátor utántöltésével. Ez annál nagyobb problémának látszott, mivel 320 kilométeres út volt előttünk. Ekkor, nagy szerencsénkre, találkoztam egyik nagyon régi birkózó
barátommal, akit közel nyolc éve nem láttam, és
mivel tudtam, hogy egy ezermester, megkértem,
megnézné-e a kocsinkat. Azonnal bemászott a
kocsi alá és megállapította, hogy sajnos, az egyik
rögzítő csavar meglazult, amihez csak javítógödörből lehet hozzáférni. Mivel ő Ostravától 30 kilométerre, Nový Jičínben lakik, felajánlotta, hogy

menjünk át hozzá, ahol van javítógödör és megfelelő szerszámok is rendelkezésére állnak. A baj
azonban soha nem jár egyedül. Amikor megérkeztünk Nový Jičínbe, és éppen beálltunk volna
barátom műhelyébe, lemerült az akkumulátor, és
egy roppanást hallottunk. Elment a kuplung is.
Már sötétedett, amikor sikerült az utántöltést megjavítani és beindítani a motort. Korai volt azonban
az örömünk, mivel egyetlen sebességi fokozatot
sem lehetett használni és a kuplungon sem lehetett állítani. Este volt, a gyerkőcök fáradtak és
éhesek voltak. Mit csináljunk? Hol fogunk aludni,
vacsorázni? És különben is, a szülők estére várják haza gyermekeiket, joggal várják el, hogy azokat biztonságosan hazaszállítjuk. Leoš Bača barátom azonban sokat nem gondolkodott, és annak
ellenére, hogy éjszakai műszakba kellett volna
mennie, rögtön hívta a feleségét, akivel közölte,
hogy ma este kilenc személlyel bővül a család!
Hozzáteszem, hattagú családról lévén szó, így
összesen 15 személynek kellett vacsorát, szállást és tisztálkodási lehetőséget biztosítani. Az
autót lezártuk, és Leoš barátom saját kocsijával
hazaszállított bennünket lakásába. Felesége és
családja már vacsorával vártak bennünket, majd a
ﬁúk lefürödtek és a két, rendelkezésünkre bocsájtott szobában nyugovóra tértek, egy izgalmas
nap után. Mi felnőttek késő éjszakáig tanácskoztunk, hogyan tovább? Leoš, aki taxisofőrként dolgozik, egész éjszaka intézkedett gépkocsink megjavításával kapcsolatosan. Reggel azzal jött haza,
hogy két lehetőség mutatkozik, mivel csapágyat
kell cserélni. Vagy hazavontatják a kocsit, vagy pedig elfogadjuk egyik autószerelő barátjának a felajánlását, aki hajlandó baráti alapon elvégezni a
javítást. Leoš felajánlotta, hogy térítésmentesen
hazaszállítja a csapatot Komáromba, és hogy ne
kelljen a kocsiért felutaznunk Nový Jičínbe, a javítás elvégzése után azt hazahozza, és vonattal
majd visszautazik. Megnyugodtam, hogy biztonságosan és kényelmesen hazajutnak a gyerkőcök,

A madari különítmény Győrben

arról nem is beszélve, hogy Leoš felesége kiadós
reggelit és ebédet is biztosított a Spartacus alakulatnak. A srácok új barátságokat kötöttek Leoš
barátom négy gyermekével. Nagyon remélem,
hogy ezek a barátságok olyanok lesznek, mint az
enyém és Leoš barátomé! Délután búcsút vettünk Leoš családjától, majd ő, biztonságosan hazaszállított bennünket.
A birkózók: egy nagy család! Mindig számíthatunk egymásra a bajban, az önzetlen segítségre,
segítségnyújtásra. Sajnos, Ostravára kellett elmennünk és bajba kerülnünk, hogy ezt megtapasztalhassuk. Itthon senkit (tisztelet a kivételnek) nem érdekel a segítségnyújtás, még azokat
sem, akik ezt gond nélkül megtehetnék, segítve
ezzel a komáromi gyermekek, birkózók szállítását.
Aki elolvasta ezt az írást, kérem, gondolkodjon el
a segítségnyújtás fogalmáról, értelméről.”
Dr. Kúr Károly,
a Spartacus BK elnöke
•••
Régiónkból a madari birkózók kaptak meghívást
a győri, ötödik Sillai László Emlékversenyre, amelyen 18 csapat 102 versenyzője volt jelen. A madariak most is remekül helytálltak, hiszen hat
éremmel gazdagították a klub éremgyűjteményét.
Eredmények:
Gyermek I. kategória:
26 kg: 3. Gábor Balázs
Gyermek II. kategória:
42 kg: 2. Domonkos Máté
Diák I. kategória:
35 kg: 1. Brand Alex
5. Pogáň Erik
40 kg: 5. Kajtár Sándor
46 kg: 3. Csicsó Kevin
50 kg: 2. Kovács Nikolas
58 kg: 1. Sluka István
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Labdarúgás

Örömmámor és népünnepély Nagymegyeren
Régióbajnokságban csodálatos idényt zártak a komáromi
lilák, bár az is igaz, hogy régen álltak ilyen közel a bajnoki címhez. A
téli, klubon belüli eseményeket
azonban ﬁgyelembe véve kijelenthető, hogy szinte padlóról kerültek
fel a dobogó harmadik fokára. A
IV. ligában már korábban világos
volt, hogy Nagymegyer nyeri a bajnokságot, de a zöld-fehérek nagyon bölcsen, óvatosak voltak nyilatkozataikban. „A labda gömbölyű” – mondogatták szerényen,
miközben keményen dolgoztak, és
sorra verték ellenfeleiket. Az V. ligában tovább kuszálódtak a szálak, ebből viszont kimaradtak a
naszvadiak és marcelháziak, akik
az idény folyamán összességében
jól teljesítettek. Különösen a naszvadiak helyezése kellemes meglepetés és úgy érezzük, ennek a
nagyközségnek a csapata még
sok kellemes meglepetést fog
okozni a közeljövőben. És a kiesések? Nos, egy zűrzavaros focirendszerben ez még a bajnokság
végén sem világos, mint ahogy
annak kellene lennie. Az új idény
kisorsolása után, de lehet, hogy a
bajnokságok megkezdése előtt
néhány nappal, majd erre is fény
derül.
RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – N. Ves n/V. 3:0 (1:0), Szórád 2 (1-11 m), Gonzáles
Tetszetős játékkal búcsúztak szurkolóiktól a lilák. Bár Nagy József,
Podlucký és Uzola nélkül voltak kénytelenek pályára lépni, végig fölényben játszottak és egy pillanatig nem
hagytak kétséget afelől, hogy dobogós helyezésük teljesen megérdemelt. Sajnos, a csapat gólvágóját,

A

Mészáros Ádámot, egy teljesen ártatlan mozzanat után az igencsak
gyenge telesítményt nyújtó játékvezető kiállította.
További eredmények: Beluša –
Palárikovo 0:0, Šúrovce – Topoľníky
2:0, Gabčíkovo – Galanta 3:0, J. Bohunice – Skalica 0:3, V. Ludince –
Domaniža 3:1, Bánovce n/B. – L.
Rovne 1:3. Neded – szabadnapos
volt.
IV. LIGA
Hontfüzesgyarmat – Gúta 1:7
(1:3), Magyar Zs. 4, Kürti R., Kürti A.,
Máté Zs.
A minden tekintetben jobb vendégek ilyen arányban is megérdemelten
nyerték a találkozót. A gútai örömfoci
kicsúcsosodására Magyar Zsolt tette
fel pontot, egy szépségdíjas góllal.
Nagymegyer – Újlót 4:0 (2:0), Ferenczi 3, Rózsa
A vendégek nem érkeztek felemelt
kezekkel Nagymegyerre, de Ferenczi
első gólja lehűtötte a kedélyeket, és
innen kezdve már csak az történt a
pályán, amit a friss bajnokcsapat
akart. Aztán kitörhetett a zöld-fehér
örömmámor. Tegyük hozzá, teljesen
megérdemelten!
Ímely – Mocsonok 6:1 (3:0), Haris, Oršolík, Németh, Zemanek, Lovász J, Lovász M.
Az egész idényben igencsak rapszodikus teljesítményt nyújtó ímelyiek
most, az utolsó mérkőzésen nagyon
odavágtak ellenfelüknek. A minden
szempontból jobb hazaiak akár magasabb arányú győzelmet is arathattak volna, de legalább annyi helyzetet
kihagytak, mint amennyit belőttek.
További eredmények: Dvory n/Ž.
– Želiezovce 2:0, DAC „B“ – Váhovce
2:0, ViOn „B“ – Vrakúň 1:1, N. Život –
ČFK 3:2, Štúrovo – Šurany 1:1.

V. LIGA
Naszvad – Podhájska 5:1 (2:1),
Molnár A. 2, Varga A., Andris, Konc
A naszvadi közönség kiélvezhette a
találkozó szinte minden pillanatát. A
hazai játékosok ugyanis erre törekedtek az idényzáró mérkőzésen, és
bizony játékukkal gyakran hozták kilátástalan helyzetbe a vendégek védelmét. Molnár Attila fejesgólja, vagy
Konc gólja a találkozó vége előtt sokáig megmarad a szurkolók emlékezetében.
Marcelháza – Szentpéter 1:0
(0:0), Tóth Z.
Óriási érdeklődés előzte meg a régiós rangadót, a marcelházi lelátó reménytelenül megtelt. Nem volt igazuk azoknak, akik már hét közben
tudni vélték a mérkőzés eredményét.
A csapatok rendesen egymásnak feszültek, és sokáig kétséges volt a
mérkőzés végső kimenetele. A 75.
percben aztán Tóth Zoltán pontot tett
a találgatások végére.
Garamkálna – Csallóközaranyos
2:1 (0:1), Csonka N.
Az első félidőben a csallóköziek kihasználták egyetlen adódó helyzetüket, bár azt le kell szögezni, hogy ekkor is inkább védekezésre voltak berendezkedve. Tény, hogy a mérkőzés folyamán nagy hazai nyomásnak
voltak kitéve, de egy kis szerencsével
pontot is rabolhattak volna. A mérkőzés egyik asszisztense azonban 1:1
állásnál a vonal mögött látott egy kapus által megfogott labdát. Sajnos,
ezt csak ő látta így, de az ő szava
döntőnek bizonyult.
További eredmények: Bešeňov –
Bánov 4:2, Tlmače – D. Ohaj 3:3,
Čaka – Komjatice 0:4, Kozárovce –
Tvrdošovce 2:1. Ógyalla – szabadnapos volt.

Karate

Gútai Európa-bajnokok és érmesek
z Európai Shito Ryu Karate Szövetség Érsekújvárban rendezte meg az idei Európabajnokságát, amelyre két gútai egyesület, a Taiyó Karate Klub, valamint a Corvin H.E. több versenyzője is kvaliﬁkálta magát. A gútaiak egyébként is remek évet tudhatnak magukénak, hiszen ahol tatamira léptek, onnan többségében
érmekkel tértek haza. Nem volt ez másképp az érsekújvári Eb-n sem, ahol a Taiyó Karate Klub
tagjai két Európa-bajnoki címet, öt ezüstérmet és
két bronzérmet gyűjtöttek be, de további előkelő
helyezéseket is elértek. A Corvin H.E. versenyzői
ugyan „csak” egy érmet szereztek ezen az Eb-n,
viszont teljesítményeikkel és helyezéseikkel mindenképpen felhívták magukra a ﬁgyelmet. Ebben a klubban már az Eb-re való kijutás is nagy
fegyverténynek számít, és csak gratulálni lehet
versenyzőinek a hősies helytállásért.

A

Eredmények:
Taiyó Karate Klub
Kiss Tibor (kata) – Európa-bajnok
Bagita Dániel (kumite) – Európa-bajnok
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Szulcsányi Anasztázia (kata) – ezüstérmes
Bogár Dominika (kata) – ezüstérmes
Balázs Zoltán (kumite)
– ezüstérmes és bronzérmes
Jóba Attila (kumite) – ezüstérmes
Bagita Roland (kata) – ezüstérmes
Szulcsányi Viktor (kumite) – bronzérmes
Angyal Zoltán (kumite) – 5. hely
Szabó Imre (kumite) – 5. hely
Čerňanský Patrik (kata) – 5. hely
Forró Áron Gyula (kumite) – 5. hely
Bogár Ján (kumite) – 7. hely
Nagy Viktor (kata) – 7. hely
Corvin H.E.
Kurucz Márió (kumite) – 3. hely, (kata) – 5. hely
Mezei Szabolcs (kata) – 7. hely
Horváth Zoltán (kumite) – 7. hely
Samu István (kata) – 5. hely
Bezúr Nikoletta (kata) 5. hely
Kiss Tibor (Taiyó Karate Klub Gúta)
– a Shito Ryu Európa-bajnoka

VÉGSŐ TÁBLÁZATOK
RÉGIÓBAjNOKSÁG
1. Šúrovce
28 19 4 5 65:29 61
2. Skalica
28 18 6 4 64:21 60
3. Komárno
28 16 7 5 60:34 55
4. Gabčíkovo
28 15 6 7 47:30 51
5. L. Rovne
28 14 6 8 49:31 48
6. Palárikovo
28 12 9 7 37:27 45
7. V. Ludince
28 12 5 11 46:42 41
8. Topoľníky
28 10 5 13 30:56 35
9. Beluša
28 8 9 11 29:41 33
10. Domaniža
28 9 3 16 32:53 30
11. N. Ves n/V.
28 7 8 13 22:38 29
12. Bánovce n/B. 28 8 3 17 23:44 27
13. Galanta
28 8 3 17 31:61 27
14. J. Bohunice
28 7 5 16 33:56 26
15. Neded
28 6 3 19 39:44 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

IV. LIGA
30 20 5
30 18 6
30 18 6
30 14 8
30 14 4
30 13 5
30 11 10
30 13 4
30 12 6
30 12 6
30 12 2
30 10 8
30 11 4
30 9 5
30 6 8
30 3 1

5
6
6
8
12
12
9
13
12
12
16
12
15
16
16
26

88:24
56:27
58:30
65:44
45:42
41:42
48:37
43:33
45:43
52:54
53:59
36:42
36:55
37:63
43:75
25:101

65
60
60
50
46
44
43
43
42
42
38
38
37
32
26
10

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

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

V. LIGA
28 17 3
28 16 6
28 15 5
28 13 5
28 13 5
28 13 4
28 11 8
28 10 9
28 9 11
28 11 2
28 10 4
28 10 3
28 7 9
28 9 1
28 7 3

8
6
8
10
10
11
9
9
8
15
14
15
12
18
18

77:36
52:16
55:36
70:44
58:57
52:46
62:43
49:50
44:51
45:69
37:50
46:92
62:67
58:72
40:78

54
54
50
44
44
43
41
39
38
35
34
33
30
28
24

Mirko Bazinský
világbajnoki ezüstérmes
Folytatás az 1. oldalról
Elsősorban le kell szögezni, hogy a vb-n annak rendje s módja szerint megjelent valamennyi világnagyság, különösen az erőtől duzzadó észtországi versenyzőkre fókuszált a
szép számban jelenlévő média. Mirko szemszögéből nézve nagyon rosszul kezdődött a
vb. Az időmérő edzésen műszaki hibát észlelt,
aminek az lett a következménye, hogy csak a
10. rajtpozícióból vághatott neki a négyfutamos viadal első futamának. Persze, előtte
édesapjával a hibát elhárították, de ez az esemény nem sokat tett hozzá a nyugalmához. Az
első futam elrajtolása után azonban már csak
a versennyel törődött, és ez később meghozta
a gyümölcsét. Szenzációs versenyzéssel elérte, hogy a második futamban már az ötödik,
a harmadikban pedig a második helyről vághatott neki a küzdelemnek. A döntő, negyedik
futamban már ő sorakozhatott be az első rajtpozícióba. Ez annak is volt köszönhető, hogy
az észt Rasmus Haugasmägi magabiztosan
nyerte az előző három futamot, így pontszám-

ban behozhatatlan előnyre tett szert, így a negyedik futamot már friss világbajnokként a partról izgulta végig. Nemzettársáért, a címvédő
Sten Kalderért izgult, akit szeretett volna maga
mellett látni a dobogó második fokán. Látta is,
de csak a harmadikon. Rajta kívül ugyanis mindenki más Mirkónak szurkolt, látva nagy igyekezetét és a látványos felzárkózást a tizedik
helyről a lehetséges ezüstéremig. A parton álló
versenyzők és nézők egy emberként tették le
voksukat Miro mellett, és felhangzott a: „Komárno, Komárno”! Nagy segítség volt. A negyedik futamban Miro a vb legjobb futamidejét
elérve legyőzte a címvédő Sten Kaldert, ami
ezüstérmet jelentett a komáromi versenyzőnek.
Minden örömbe azonban vegyül némi üröm
is. Információink szerint, a város eladni készül
a Duna melletti, köznyelven „Tocsi csárdaként”
ismert sportlétesítményt, ahol a két komáromi
klub, a Lodiar és Kormorán műhelyei és raktárai vannak. Ha a hír igaz, úgy nagy veszélyben
forog a komáromi vízimotorozás jövője…

Egyetemi labdarúgás

Legjobbak között a komáromi „Selyések”
A
Komáromi Városi Sportcsarnokban rendezték meg a szlovákiai egyetemek futsal
bajnokságának országos döntőjét. A rendezésre az is feljogosította a Selye János Egyetemet, hogy csapata bejutott az ország legjobb
négy csapata közé.

Legjobb csapattal a kassai egyetemi válogatott
rendelkezett, amelynek soraiban több első ligás
játékos is pályára lépett. A pozsonyi válogatott szerezte meg a második helyet, míg a zsolnaiak és a
„Selyések” összecsapása volt hivatott eldönteni,
mely csapat állhat még fel a dobóra. A mérkőzés
döntetlen eredményt hozott, és mivel a zsolniak
jobb gólaránnyal rendelkeztek, így ők voltak a befutók. Le kell szögezni, hogy a hazaiak mindenképpen sikerként könyvelhetik el ezt a döntőt úgy
sport-, mint szervezési szempontból. Ami viszont
eléggé fura, hogy a rekkenő hőség ellenére a sportcsarnok személyzete nem kapcsolta be a légkon-

dicionáló berendezést, ami eléggé megnehezítette
a sportolók dolgát. Állítólag, ezt két héttel korábban
kellett volna megrendelniük… (!?) Van itt ész!

A döntő eredményei:
Kassa – Pozsony 4:1 (3:0)
Zsolna – Selye János Egyetem 2:2 (0:1),
Boros P. 2
Pozsony – Zsolna 1:0 (0:0)
Selye János Egyetem – Kassa 0:7 (0:2)
Selye János Egyetem – Pozsony 1:2 (0:0),
Kanyicska D.
Zsolna – Kassa 2:5 (0:0)
A döntő végeredménye:
1. Kassa
3
3
2. Pozsony
3
2
3. Zsolna
3
0
4. S.J.E.
3
0

0
0
1
1

0
1
2
2

16:3
4:5
4:8
3:11

9
6
1
1

X. Jubileumi R-MAX kupa
Kispályás labdarúgótorna
A Hetényi Futball Klub kispályás labdarúgótornát szervez immár 10. alkalommal, 2013. június 29-én, azaz szombaton a helyi sportpályán. Kérünk minden résztvevőt, hogy 8:30-ig
legyen a helyszínen!
Feltételek:
1. A nevezési díj 5 €/fő (ami harapnivalót is tartalmaz)
2. A csapatok létszáma max. 10 fő, sorsolás a
helyszínen
3. A csapatok 4+1-es felállásban játszanak
(cserélni a mérkőzés alatt bármikor lehet)
4. A lebonyolítási forma a csapatok létszámától függ
5. Közben, a helyosztók előtt 11-es rúgó verseny is lesz.
Jelentkezni a sportpályán található „11-es
Büfében“, vagy a torna lebonyolítása napján a
helyszínen lehet. Felhívjuk továbbá a sportszerető emberek ﬁgyelmét, hogy az egésznapos rendezvényre ingyenes a belépés.
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Krakkói maratoni élményeim
ízedik maratoniját is sikerrel
teljesítette régiónk kiváló maratoni futója, a dunamocsi Kele
Géza. Olvasóinkat most is megtisztelte azzal, hogy megossza velük élményeit. Az érdekes, olvasmányos beszámolót természetesen a legnagyobb örömmel teszszük közé azzal a nem titkolt
szándékkal is, hogy ezeknek a beszámolóknak a nyomán többen
kedvet kapnak majd a legolcsóbb
sportág űzésére.

T

„Negyedszer vettem részt ezen a
világszínvonalú versenyen ebben a
csodaszép városban. A verseny már
úgy kinőtte magát, hogy a maratonival egy időben nem rendeznek más
távon versenyeket. A rendezők kénytelenek voltak ezt a megoldást választani, hiszen ötezer maratoni futó
lepi el a várost. A pozsonyi verseny
jut eszembe ilyenkor, ahol a szervezők hétezer futót emlegetnek, holott
az összes távon együtt van ennyi
ember. A maratonit alig ezren választják.
Ötórás autózás után érkeztünk
meg Krakkóba, amely 420 kilométerre van Komáromtól. Jól ismerem a
várost, de egyébként sem lehet eltévedni, mert az egymilliós város legnagyobb sportlétesítményét, a Wisla
Krakkó stadionját már messziről
látni. A város tele van turistákkal, hiszen nagyon sok a látványosság,
műemlék, de a várostól alig harminc
kilométerre találhatók a hírhedt volt
haláltáborok, Auschwitz és Birkenau.
Mivel azokat már tavaly megnéztem,
most barátaimmal úgy döntöttünk,
hogy városnézésre indulunk. A főtér
párját ritkítja. Aki már látta, soha nem
felejti el. Mivel szállásunk alig száz
méterre volt a főtértől, gyalog indultunk meghódítani a várost, a krakkói
várat, templomokat és a régi zsidó
negyedet. Ez utóbbi mindnyájunkat
elragadott másságával. Egy régi kor
küszöbét léptük át. Hangulatos sikátorok, héber felirat, mindenütt Dávid
csillag. A házakon céh-feliratok, sok
helyen hangulatos kertvendéglő az
udvarban, zöld liget, kóser ételek a
kínálatban. Az árak magasan Európa szintűek, de így is minden telítve volt turistákkal. Megebédeltünk.
Későre járt, így elindultunk benevezni a Wisla stadionba. Fantasztikusan volt minden megszervezve.
Ötezer futó, legalább annyi kísérő,
családtag. Mindezek ellenére nem
volt sorban állás, minden zökkenőmentesen zajlott. Megkaptuk a rajtszámot. Micsoda technika! A rajtszám már tartalmazta a mikrocsipet,
így már nem kell külön magunkra
aggatni semmit. A rajtcsomag bőséges volt, tele édességgel, minden ﬁ-

nomsággal, amit a verseny támogatói bocsájtottak a szervezők rendelkezésére. Megkaptuk a szép kivitelezésű futópólót, amilyenhez hasonlóan jó minőségűt csak elvétve adnak a versenyeken. Mi komáromiak,
Pitzer Károly, Hübsch Norbert, Zsélyi Zoltán és jómagam, egy nagyobb
csoportban találtuk magunkat, hiszen nagyon sok ismerős futóval üdvözöltük egymást. A zsolnaiak is
csatlakoztak hozzánk. A futók közt
működik a nemzetek közti barátság,
az európai gondolkodásmód.
Este, egy kis pihenő után még kisétáltunk a főtérre. Gyalogosok ezrei, hintók, vidáman söröző ﬁatalok
sokasága. A lengyel sört sem hagyhattuk ki. Legtöbben ezen a vidéken
a Žiwec nevű sört fogyasztják, amelyet – ahogy azt a pincértől megtud-

is ezért egy kis félelmünk, hogy ismét megered, de szerencsénkre végig kitartott a tökéletes, esőmentes,
kellemes futóidő. Norbi, Karesz, Zoli
és én elhatároztuk, hogy egyenletes
iramban, együtt haladva futunk a
harmincadik kilométerig, aztán majd
lesz, ami lesz. Ki-ki, érzése és ereje
szerint gyorsít, vagy csak túlél.
Elrajtoltunk. A belvárosban futottunk, át a főtéren. Mindenütt kordonok, a kordonok mentén pedig emberek ezrei szurkoltak a futóknak.
Köszönjük, Krakkó, gyönyörű volt!
Az egész 42 kilométeres táv úgy volt
kijelölve a városban, hogy egy helyen sem futottunk át kétszer. Ebből
is látszik, mekkora ez a város. Jól
éreztük magunkat. Frissítettünk, nézelődtünk, és közben nyomtuk az
5:10-es tempót. Egy helyen meglát-

Balról jobbra: Zsélyi Zoltán, Kele Géza, Hübsch Norbert és Pitzer Károly
tuk – egy közeli városról neveztek
el. Alkoholtartalma öt százalék fölötti,
ami véleményem szerint nem a legjobb tulajdonság egy sörnél.
Másnap korán reggel, irány a rajt
helyszíne. Mindenütt rengeteg autó,
de a jó szervezésnek köszönhetően,
könnyűszerrel találunk parkolót. A
reggeli eső elmosta az út porát, volt

tuk az élbolyban futókat. Ki más is lehetett? Három kenyai futó vágtázott,
majd sokáig senki, és akkor jött egy
nádszálvékony lengyel ﬁú. Mögöttük
mi, a tömeg. Ez a megszokott forgatókönyv pénzdíjas versenyeken. A
kenyaiaké a királyság!
Az utolsó hét kilométer a Wisla
partján volt kijelölve. Úgy éreztem,

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

mintha a dunamocsi Duna-parton
futnék. Igaz, a Duna nálunk kétszer
olyan széles. Sétálgató emberek
hangos szóval biztattak. Beleerősítettem. Éreztem, ma sokkal jobb időt
fogok futni, mint az előző hetekben.
Norbi és Karesz tartották az eddigi
tempót, Zoli erősített. Az utolsó hét
kilométer. Már csak hét. Végiggondoltam. Egy maratoni futó számára
végzetes lehet, ha 35 kilométer után
azt fogalmazza meg magában, hogy
még hosszú hét kilométer van előtte.
A gondolat befolyásolja a teljesítményt. Ha elhiszed, megcsinálod!
És ebben a pillanatban döbbentem
rá az élet egyik nagy igazságára,
hogy miért is állítják a szakemberek,
hogy a kimondott szó és a gondolat
befolyásolják életünket, mindennapjainkat. Ezért is lehet annyi negatívan gondolkodó ember. A szépet és
jót kell meglátni a dolgok mögött, azt
kimondani és azon gondolkodni. Az
én esetemben, futás közben annak
van értelme, ha agyamon átfuttatom,
majd kimondom, hogy alig van hátra
néhány kilométer, és nagyon jól érzem magam!
Elmélkedve haladtam, talán ekkor
nem is érzékeltem a szurkolók biztatását. 14 km/óra volt a sebességem. Ez nem kis tempó. Felemelt
kézzel értem be a célba. Megvan az
idei tizedik siker, időm 3:42. Szép,
gravírozott érem kerül a nyakamba.
Egy lány érdeklődik, jól vagyok-e,
majd egy teﬂonos takarót tesz rám
megfázás ellen. A célban nem szabad megállni, lassan folytatni kell a
frissítőig. A hirtelen megállás ájuláshoz vezethet. Ezt nem tudta az éppen utánam beérkező versenyző.
Összeesett. Jöttek az elsősegélyesek, és közösen felsegítettük. Az élet
megy tovább, érkeznek a további befutók. A célkapu mögött, vagy húsz
masszőr igyekezett lazítani a beérkező futók izmait. Barátaim is egészségben beértek a célba. Gratuláltunk egymásnak, de a többi ismerősnek is. Átöltöztünk, majd elfogyasztottuk a szervezők által biztosított ételt és italt.
Elbúcsúztunk lengyel, magyar,
szlovák, szerb futó ismerőseinktől,
irány hazafelé! Ez az út mintha rövidebbnek tűnt volna, mint odafelé. Talán, mert tele voltunk új, felemelő érzésekkel, élményekkel? A maratoni
verseny teljesítése után, az első
négy órában kell legtöbbet enni, a
szervezet regenerációja ezt kívánja
meg. Így, Szlovákiába érve, egy Koliba - csárdában el is fogyasztottunk
egy extra adag szénhidrátot, juhtúrós
galuska árvai módra, no és persze,
fokhagymaleves formájában. Eldöntöttük, jövőre ismét eljövünk!”
Kele Géza, Dunamocs
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Krakkói maratoni élményeim
ízedik maratoniját is sikerrel teljesítette régiónk kiváló maratoni futója, a dunamocsi Kele
Géza. Olvasóinkat most is megtisztelte azzal, hogy megossza velük élményeit. Az érdekes, olvasmányos beszámolót természetesen a legnagyobb örömmel teszszük közé azzal a nem titkolt szándékkal is, hogy ezeknek a
beszámolóknak a nyomán többen
kedvet kapnak majd a legolcsóbb
sportág űzésére.

T

„Negyedszer vettem részt ezen a
világszínvonalú versenyen ebben a
csodaszép városban. A verseny már
úgy kinőtte magát, hogy a maratonival
egy időben nem rendeznek más távon versenyeket. A rendezők kénytelenek voltak ezt a megoldást választani, hiszen ötezer maratoni futó lepi el
a várost. A pozsonyi verseny jut
eszembe ilyenkor, ahol a szervezők
hétezer futót emlegetnek, holott az
összes távon együtt van ennyi ember. A maratonit alig ezren választják.
Ötórás autózás után érkeztünk meg
Krakkóba, amely 420 kilométerre van
Komáromtól. Jól ismerem a várost,
de egyébként sem lehet eltévedni,
mert az egymilliós város legnagyobb
sportlétesítményét, a Wisla Krakkó
stadionját már messziről látni. A város
tele van turistákkal, hiszen nagyon
sok a látványosság, műemlék, de a
várostól alig harminc kilométerre találhatók a hírhedt volt haláltáborok,
Auschwitz és Birkenau. Mivel azokat
már tavaly megnéztem, most barátaimmal úgy döntöttünk, hogy városnézésre indulunk. A főtér párját ritkítja.
Aki már látta, soha nem felejti el. Mivel szállásunk alig száz méterre volt a
főtértől, gyalog indultunk meghódítani
a várost, a krakkói várat, templomokat
és a régi zsidó negyedet. Ez utóbbi
mindnyájunkat elragadott másságával. Egy régi kor küszöbét léptük át.
Hangulatos sikátorok, héber felirat,
mindenütt Dávid csillag. A házakon
céh-feliratok, sok helyen hangulatos
kertvendéglő az udvarban, zöld liget,
kóser ételek a kínálatban. Az árak
magasan Európa szintűek, de így is
minden telítve volt turistákkal. Megebédeltünk.
Későre járt, így elindultunk benevezni a Wisla stadionba. Fantasztikusan volt minden megszervezve. Ötezer futó, legalább annyi kísérő, családtag. Mindezek ellenére nem volt
sorban állás, minden zökkenőmentesen zajlott. Megkaptuk a rajtszámot.
Micsoda technika! A rajtszám már tartalmazta a mikrocsipet, így már nem
kell külön magunkra aggatni semmit.
A rajtcsomag bőséges volt, tele édességgel, minden ﬁnomsággal, amit a
verseny támogatói bocsájtottak a

Balról jobbra: Zsélyi Zoltán, Kele Géza, Hübsch Norbert és Pitzer Károly
szervezők rendelkezésére. Megkaptuk a szép kivitelezésű futópólót, amilyenhez hasonlóan jó minőségűt csak
elvétve adnak a versenyeken. Mi komáromiak, Pitzer Károly, Hübsch Norbert, Zsélyi Zoltán és jómagam, egy
nagyobb csoportban találtuk magunkat, hiszen nagyon sok ismerős futóval üdvözöltük egymást. A zsolnaiak
is csatlakoztak hozzánk. A futók közt
működik a nemzetek közti barátság,
az európai gondolkodásmód.
Este, egy kis pihenő után még kisétáltunk a főtérre. Gyalogosok ezrei,
hintók, vidáman söröző ﬁatalok sokasága. A lengyel sört sem hagyhattuk
ki. Legtöbben ezen a vidéken a Žiwec
nevű sört fogyasztják, amelyet –
ahogy azt a pincértől megtudtuk – egy
közeli városról neveztek el. Alkoholtartalma öt százalék fölötti, ami véleményem szerint nem a legjobb tulajdonság egy sörnél.
Másnap korán reggel, irány a rajt
helyszíne. Mindenütt rengeteg autó,
de a jó szervezésnek köszönhetően,
könnyűszerrel találunk parkolót. A reggeli eső elmosta az út porát, volt is
ezért egy kis félelmünk, hogy ismét
megered, de szerencsénkre végig kitartott a tökéletes, esőmentes, kellemes futóidő. Norbi, Karesz, Zoli és én
elhatároztuk, hogy egyenletes iramban, együtt haladva futunk a harmincadik kilométerig, aztán majd lesz,
ami lesz. Ki-ki, érzése és ereje szerint
gyorsít, vagy csak túlél.
Elrajtoltunk. A belvárosban futottunk, át a főtéren. Mindenütt kordonok, a kordonok mentén pedig emberek ezrei szurkoltak a futóknak. Köszönjük, Krakkó, gyönyörű volt! Az
egész 42 kilométeres táv úgy volt kijelölve a városban, hogy egy helyen
sem futottunk át kétszer. Ebből is látszik, mekkora ez a város. Jól éreztük
magunkat. Frissítettünk, nézelődtünk,
és közben nyomtuk az 5:10-es tempót. Egy helyen megláttuk az élboly-

ban futókat. Ki más is lehetett? Három
kenyai futó vágtázott, majd sokáig
senki, és akkor jött egy nádszálvékony lengyel ﬁú. Mögöttük mi, a tömeg. Ez a megszokott forgatókönyv
pénzdíjas versenyeken. A kenyaiaké a
királyság!
Az utolsó hét kilométer a Wisla partján volt kijelölve. Úgy éreztem, mintha
a dunamocsi Duna-parton futnék.
Igaz, a Duna nálunk kétszer olyan
széles. Sétálgató emberek hangos
szóval biztattak. Beleerősítettem.
Éreztem, ma sokkal jobb időt fogok
futni, mint az előző hetekben. Norbi és
Karesz tartották az eddigi tempót, Zoli
erősített. Az utolsó hét kilométer. Már
csak hét. Végiggondoltam. Egy maratoni futó számára végzetes lehet,
ha 35 kilométer után azt fogalmazza
meg magában, hogy még hosszú hét
kilométer van előtte. A gondolat befolyásolja a teljesítményt. Ha elhiszed,
megcsinálod! És ebben a pillanatban
döbbentem rá az élet egyik nagy igazságára, hogy miért is állítják a szakemberek, hogy a kimondott szó és a
gondolat befolyásolják életünket, min-

dennapjainkat. Ezért is lehet annyi negatívan gondolkodó ember. A szépet
és jót kell meglátni a dolgok mögött,
azt kimondani és azon gondolkodni.
Az én esetemben, futás közben annak van értelme, ha agyamon átfuttatom, majd kimondom, hogy alig van
hátra néhány kilométer, és nagyon jól
érzem magam!
Elmélkedve haladtam, talán ekkor
nem is érzékeltem a szurkolók biztatását. 14 km/óra volt a sebességem.
Ez nem kis tempó. Felemelt kézzel
értem be a célba. Megvan az idei tizedik siker, időm 3:42. Szép, gravírozott érem kerül a nyakamba. Egy lány
érdeklődik, jól vagyok-e, majd egy teflonos takarót tesz rám megfázás ellen. A célban nem szabad megállni,
lassan folytatni kell a frissítőig. A hirtelen megállás ájuláshoz vezethet. Ezt
nem tudta az éppen utánam beérkező versenyző. Összeesett. Jöttek
az elsősegélyesek, és közösen felsegítettük. Az élet megy tovább, érkeznek a további befutók. A célkapu mögött, vagy húsz masszőr igyekezett
lazítani a beérkező futók izmait. Barátaim is egészségben beértek a
célba. Gratuláltunk egymásnak, de a
többi ismerősnek is. Átöltöztünk, majd
elfogyasztottuk a szervezők által biztosított ételt és italt.
Elbúcsúztunk lengyel, magyar, szlovák, szerb futó ismerőseinktől, irány
hazafelé! Ez az út mintha rövidebbnek tűnt volna, mint odafelé. Talán,
mert tele voltunk új, felemelő érzésekkel, élményekkel? A maratoni verseny teljesítése után, az első négy
órában kell legtöbbet enni, a szervezet regenerációja ezt kívánja meg. Így,
Szlovákiába érve, egy Koliba - csárdában el is fogyasztottunk egy extra
adag szénhidrátot, juhtúrós galuska
árvai módra, no és persze, fokhagymaleves formájában. Eldöntöttük, jövőre ismét eljövünk!”
Kele Géza, Dunamocs

Boldog születésnapot Józsi!
Minden hétfőn reggel ezrek állnak sorban az újságosoknál, hogy megvásárolhassák kedvenc hetilapjukat. Így tesznek járásunk sportolói is,
szinte valamennyien: sportolók és sportkedvelők, szurkolók. A községeket
járva rendszeresen ez hangzik el: „Olvastad a DELTÁT? A Böröczky jól
megírta!”
Igen, a DELTA hetilapról beszélek. Futballbeszámolók a hétvégi eseményekről, esélylatolgatások, építő jellegű cikkek, amelyek a sport, a futball tisztaságát és színvonalát hivatottak megcélozni. Sok-sok más sportágról való naprakész tudósítás, és ez mind elfogulatlanul, szakszerűen és
hozzáértően. De ki áll e mögött a hatalmas munka mögött, aki hétről
hétre friss információkat gyűjt nekünk olvasóknak?! Böröczky József sportújságíró és sportember, a DELTA Sportmelléklet szerkesztője az!
Józsi, születésnapodhoz gratulálunk, a további munkához kitartást és jó
egészséget kívánunk, hogy még sokáig olvashassuk beszámolóidat a
hétvége sporteseményeiről.
A járás valamennyi sportolója nevében
a Dunamocsi FC vezetősége és Kele Géza.

