Hitelek ingatlan fedezet nélkül
25 000 euróig 14 év futamidőre.
1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan
fedezettel 28 év futamidőre
- most vásárolja meg álmai ingatlanát.

0,50 €
Delta hetilap

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

Panoráma hotel bérbe adása,
az uszoda bezárása, a röplabdacsarnok eladása – többek
között ilyen paprikás témákról
kell véleményt formálnia a komáromi önkormányzatnak a szerdai
ülésén. Újra szóba kerül a városi
média, a Com-Média is, így a parázs szóváltások bizonyosan
nem maradnak el. A komáromi
önkormányzat rendhagyó módon, nem csütörtökön, hanem
szerdán ül össze.
Részletek a 3. oldalon

A

Ünnepélyesen átadták a
Karva–Lábatlan révátkelőt

Az erődrendszer látogatható
kazamatáinak kibővítése
Duna két partján, a két
Komárom területén található egységes Erődrendszer már ma is a régió
jelentős turisztikai vonzereje.

A

Gerenday Közösségi Házban (Lábatlan) került megrendezésre az „Együttműködés határok nélkül“ című projekt záró
konferenciája és a révátkelő – folyami kikötő ünnepélyes átadása.
Folytatás az 5. oldalon

A

Észak-Komárom Város Önkormányzata és a Monostori
Erőd Nonproﬁt Kft. az elmúlt
években több közös fejlesztést kezdeményezett, illetve

Orvosi rendelőkbe törtek be

valósított meg az Erődrendszer elemeiben. A két partnerszervezet lehetőségeihez
mérten eddig is mindent megtett az erődelemek állapotának javításáért, látogathatóvá
tételéért, de az ingatlanok óriási méretéből kifolyólag ezt a
feladatot nem lehetett és nem
lehet pályázati támogatások
nélkül megoldani.
Folytatás az 5. oldalon

A jó dolgok az égből jönnek.
freeSAT sz
er
teljes kö elés
ügyintézésrű
sel

Komárom
smeretlen tettesek törtek be a hétvégén egy komáromi egészségügyi központba, ahol 12 rendelő és
egy laboratórium van. A közös udvarba valószínűleg a
nyitott ajtónak köszönhetően jutottak be, mivel a szomszéd épületben a hétvégén is felújító munkálatok folytak. A várótermekbe vezető ajtóhoz kulcsuk lehetett, az
ajtón ugyanis nem voltak sérülések. A tolvajok a laboratóriumba az ablakon át jutottak be - számolt be a betörésről a JoJ televízió.
Folytatás a 3. oldalon

Illusztrációs felvétel

I

A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!

MEMO SERVIS
L e t n á 5 , Ko m á r n o
w w w. m em oser vis . sk
tel. : 0 9 05 4 47 8 95
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Kommentár

Szemétség
Bár a hőség idején érkezett meg a
legtöbb komáromi háztartásba az idei
szemétilletékről szóló értesítés, valószínűleg az összeg láttán sokan egy
pillanatra lefagytak. Néhányan már korábban értesültek a hírről, hogy a hivatal javaslatára, a képviselők többségének jóváhagyásával a szemétilleték
18,50-ről 27 euróra emelkedik fejenként.
A 27 euróval Komáromnak sikerült überelni az országos
átlagot (25.50), de a régióban is egyértelműen az élre tört.
Párkányban és Gútán 18, Érsekújvárban 23, Dunaszerdahelyen 22 euró a szemétilleték évente. Sokan szeretnék,
hogy Komárom valamiben az első legyen, de nem ilyenre
gondoltak.
A beszedett összegből azonban nem a város gazdagodik, hiszen még ezt is ki kell egészíteni más forrásból. Komáromban az új közbeszerzés után annyival drágább lett
a szolgáltatás, hogy a hivatalnak muszáj volt emelni. A közbeszerzés akár lehetett volna jobb is, hiszen a város többször nekifutott az ügynek. Csupán a sikertelen próbálkozások kerültek közel 20 ezer euróba, majd ezt követően
született ez a végeredmény.
Vannak községek, ahol az emelkedő költségek miatt teljes váltást hajtottak végre. Rimaszombatban például teljesen átszervezték a szemételhordást, visszavették városi
irányításba, aminek köszönhetően elég 17 eurós díjat beszedni. Komáromban viszont a városvezetés egyelőre csak
a hagyományos keretek közt mozog, ami miatt az összegek egyre nagyobb terhet jelentenek a családoknak. Könynyen lehet, hogy a jelentős emelés miatt tovább emelkedik
a nem ﬁzetők aránya, de egyre gyakrabban hallani olyanról, hogy a lakosok „papíron” átjelentkeznek szomszéd
községekbe.
A városi hivatal nemcsak emelt, de sikerült ezt még viszonylag érzéketlen módon tálalnia. Elméletileg lehetőség
nyílik a részletﬁzetésre, két tételben, amit bizony egyre
több család kihasználna (egy 4 tagú, átlagos család 108
eurót ﬁzet). A hivatal viszont június 11. körül hordatta szét
a leveleket (igaz, májusi dátummal), ami után felajánlották
az első részlet ﬁzetését 15 napon belül, a második tétel törlesztését pedig június 30-ig. Közel ugyanarra a napra esik
mindkét tétel határideje, így elég valószínűtlen, hogy ez
bármilyen segítséget nyújtana a 46 százalékkal (!) megemelt szemétilleték kiﬁzetésében.
A szemételszállítás esetén ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy néhány helyen szörnyű állapotban vannak a
szemétlerakó telepek. Több helyen a sarat gyúrják esőben,
a kukák környéke nem európai körülményekre utal. Könynyen előfordulhat, hogy pénzhiány miatt elmarad az őszi
nagytakarítás is, így az is lehet, hogy az emelt összeg után
még a szolgáltatás is szűkül.
Ugyancsak a szemétdíjhoz kapcsolódik a hivatal furcsa
hozzáállása a kiértesítésekhez. Érvényes határozat értelmében ennek szlovák és magyar nyelven kéne megtörténnie. A magyar nyelvet továbbra is mellőzi a hivatal, a papírlap másik oldalának nyomtatása helyett inkább külön cetliket gyárt, amiben jelzi, a lakosok kérhetik a fordítást (annak is van költsége és még szeletelni is kell). Néhány száz
eurós kiadásra hivatkozva szabotálják el a kiértesítés kétnyelvűsítését, ugyanakkor reprezentációs svédasztalokra,
tűzijátékra mindig van forrás. A kétnyelvű értesítés szimbolikus ügy, ráadásul az érvényes határozatok teljesítése
egy nagyon komoly téma, amiben a mostani vezetés nem
remekel. De a kérdés az, Komáromban a magyarok miért
nem lehetnek egyenrangú felek?
De nem marad más hátra, mint ﬁzetni, mivel amúgy érkezik a végrehajtó. A magas összeg is sok családnak okoz
gondot, de a legtöbben talán azon bosszankodnak, hogy
milyen módon kezelik ennek behajtását, és főleg azért,
hogy mit kapnak a pénzükért cserébe.
Reméljük, nemcsak az összeg, de a szolgáltatás is az országos átlag fölé kerül nemsokára.
Keszegh Béla, városi képviselő

Skultéty emléktáblát avattak
Komárom
katolikus temetőben,
az 1848/49-es szabadságharcban elesett katonák emlékhelyénél avatták
fel Skultéty László, a magyar huszár emléktábláját.
Az Egy Jobb Komáromért
polgári társulás iniciálta az
emléktábla kihelyezését,
mintegy reakcióként az elmúlt hetek eseményeire.

A

Az avatáson megjelent
Harmati Zsolt, Magyarország
pozsonyi nagykövetségének
első tanácsosa, valamint Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese, a polgári társulás aktivistái és szimpatizánsai.
Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért polgári társulás elnöke beszédében elmondta:

elfogadhatatlannak tartja,
hogy a legöregebb magyar
huszár földi maradványait
úgy hantolták ki az újaradi temetőben a szlovák és a román hatóságok megegyezése alapján, hogy a magyar

felet ezen tervükről nem is
értesítették. A tábla kihelyezése nem irányul senki ellen,
azért állítottunk emléket,
hogy személye ne szétválasszon, hanem összekössön nemzeteket.
szt

Karva

Fontos döntések előtt
a komáromi képviselők
Folytatás az 1. oldalról
A leghúsbavágóbb téma a több városi intézményt kezelő Comorra Service gazdasági nehézségeinek kezelése lesz. Javaslatokat fogalmazott meg a pénzügyi bizottság és a városi hivatal pénzügyi főosztálya is. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a javaslatok közt komoly döntésekre várnak, a számok kozmetikázása csak
tovább ronthatja a helyzetet. A Comorra Servicenek nem csupán az adósságait kell sürgősen rendezni, hogy kikerüljön az adósság-spirálból, de mihamarabb olyan költségvetésre van szükség, ami
a valós számokra épül.
A pénzügyi bizottság javaslatai között olyan merész elképzelések szerepelnek, mint a röplabdacsarnok eladása a Com-therm vállalatnak, mivel
velük szemben jelentős tartozás halmozódott fel.
A bizottság szerint így nemcsak az adósság csökkenne, de az éves fenntartási díjjal (cca. 30-40
ezer euró) csökkennének az éves kiadások.
Ugyancsak felmerült a fedett uszoda bezárása,
aminek éves költsége 160 ezer euró körül mozog.
A dél-komáromi uszoda kapacitása nem tudná
teljes mértékben befogadni az északi oldalon működő úszókat és pólósokat, így más megoldással
pótolnák a helyzetet. Javaslatukban a strandon található medence fölé egy mobil, felfújható sátor
kerülne, így a téli időszakban is használhatnák az
úszók.
Felmerül néhány további ingatlan értékesítése

is, többek között az autóbusz pályaudvar, a „piramis-épület“-ben található néhány helyiség és a
vasúti hídhoz közel található Danubius épület eladása.
A városi hivatal pénzügyi főosztályának új vezetője, Bohumír Kôňa javaslatában egyes tételek
átcsoportosítását javasolja. Bizonyos összegeket
venne el a nagyobb sportklubok támogatásából, a
VMK-tól és a Com-Mediától, és ezekkel a tételekkel foltozná a Comorra Service nehéz helyzetét.
Közel féléves halogatás után napirendre kerül a
Panoráma szálló és étterem bérbeadása. Az épület tavaly közel 50 ezer euró mínuszt termelt, annak ellenére, hogy (az Európa szálló bezárásával)
az egyetlen nagyobb szállodai szolgáltatásról van
szó Komáromban. A bérleti kikiáltási ár közel havi
2.500 euró (29.634 euró/év). Az összeg nagysága miatt kétségek merültek fel, azonban az önkormányzatot törvények kötik a minimális összeg
meghatározásában.
Újra porondon a Com-Média, amely esetében
egy szerződést szeretnének elfogadni, ami azt
pontosítja, mire kapja a városi médiát kezelő cég
az éves támogatást (idén 150 ezer euró). A pontos szerződés a cég megalapítása óta nem készült el. Vannak, akik pontosan felvázolnák a városi média feladatait, hogy valóban közszolgálati
feladatokat lásson el.
Szóba kerülnek az oktatási intézményekben található játszóterek, mivel egy képviselők által kért

Orvosi rendelőkbe
törtek be

A legek szabadegyeteme
agy dobásra készül a Via Nova ICS,
a Selye János Egyetem HÖK és a
galántai Bonita. A három szervezet közös munkájával, felvidéki magyar viszonylatban példátlanul gazdag rendezvény bontogatja szárnyait a martosi Feszty-parkban. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott Martosi Szabadegyetem nagyszínpadán
minden nap neves zenei előadók váltják egymást.

N

Leginkább a legekkel lehet leírni a fellépőket. Itt lesz Magyarország jelenlegi legsikeresebb rockzenekara, a Tankcsapda, a
leglegendásabb P. Mobil, a magyar fúziós
népzene legismertebb előadója, a Ghymes,
valamint a tehetségkutatókon megfordult
énekesek sokaságából legmagasabbra jutott Rúzsa Magdi. Azok meggyőzésére, akik
kevesellik mindezt, érkezik még a Hooligans, a Kormorán, a Kor-Zár, Vastag Csaba
és a Zsapka-Emmer duó. Végül a négynapos
együttlétre, egy zenei és összetartozási
élmény szempontjából is emlékezetesnek
ígérkező Ismerős Arcok koncert teszi fel a

koronát. A koncerteken kívül természetesen sokrétű szabadidős programok és izgalmas beszélgetések tarkítják majd a rendezvényt. Utóbbiakra bennfentes, közismert személyiségeket hívtak meg, akiktől
jóval több ismeretanyag szívható fel a helyszínen, mint az újságokból olvasva. Ezekről
a programokról hamarosan részletes tájékoztatás is várható.
Nyilván megfordul a fejekben, hogy egy
ilyen felhozatalért borsos árat kell leszurkolni, de a szervezők nem rugaszkodtak el
a felvidéki ﬁatalok lehetőségeinek valóságától. Az elővételben mindössze 15 eurós
négynapos belépő biztosítja, hogy mindenki számára elérhető legyen a nyár legnagyobb felvidéki magyar rendezvénye. A
napijegyek 5 euróba kerülnek majd, amartfeszt.sk honlapon pedig megtalálhatók a
jegyelővételi helyek, valamint az email-cím,
ahol megrendelhetők a belépők. Már csak
egy hónap van a kezdésig, érdemes mielőbb megvenni a jegyeket, nehogy lemaradjatok a legek szabadegyeteméről.
-vianova-
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Folytatás az 1. oldalról
Az ablakot felfeszítették, és nemcsak az alkalmazottak öltözőjében,
hanem a laborvezető főorvos irodájában is alaposan körülnéztek. Szétdobálták a dolgokat, cipőket, nadrágokat, parfümöket loptak el, de zsákmányoltak orvosi nadrágot, kabátokat, virágtartót, vasalót, csészéket, illatgyertyákat is. A legnagyobb
zsákmányt a széfben találták, itt 1110
euró volt. Az öltözőben találtak egy
kulcsot az egyik rendelőhöz is, így
oda is bementek. Tönkretették a
számítógépet, és itt is pénzt keres-

tek, de csak 20 eurót találtak. Az orvosokat alaposan meglepte a betörés, a rendelőkben ugyanis senki
sem tart értékeket. Egy helyi orvos
szerint a számítógép nem túl értékes, a bútorok nem modernek vagy
stílusosak, a kábítószeresek számára érdekes gyógyszerek pedig
nem a rendelőkben, hanem a gyógyszertárakban vannak.
A rendőrség betöréses lopás miatt
indított büntetőeljárást – mondta Renáte Čuháková nyitrai rendőrszóvivő.
(b)

Köszönet az árvíz elleni védekezésben
részt vevő önkéntes tűzoltóknak
Tűzoltó szervezetek: Marcelháza, Dunamocs, Izsa, Ekel, Keszegfalva,
Perbete, Kolozsnéma, Naszvad, Ógyalla, Nagykeszi, Búcs, Szilas, Lakszakállas, Komárom, Dunaradvány, valamint két községből a határon kívül is segítettek Almásfüzitőn és Neszmélyen.
Önkéntes tűzoltói szervezet járási bizottsága

Programajánló
2013 július 3-án 18 órai kezdettel a Csemadok galériában
„Harminchárom“ címmel Karaffa attila fótóiból nyílik kiállítás.
a tárlat július 31-ig tekinthető meg.

felmérés rámutatott, több játszó-alkalmatosság
nem felel meg az érvényes normáknak.
Információs anyag készül a kinnlevőségekről.
Bohumír Kôňa egy részletes anyagban számol
be az elmaradásokról az ingatlanadó, a kommunális hulladék illetéke és az ebadó kapcsán. Hatalmas összegek szerepelnek a listán. A főosztályvezető arról is számot ad, milyen ütemben zajlanak a behajtások.
Amennyiben valaki élőben szeretné követni az
eseményeket, annak semmi akadálya, mivel az
ülés nyilvános. A legfontosabb részletekről, tudnivalókról pedig jövő heti számunkban olvashatnak. Mint mindig, most is a helyszínen követjük végig az eseményeket.
b

KoMÁRoM VÁRoS
a közszolgálatban végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 5 §-a értelmében a későbbi
előírásoknak megfelelően
pályázatot hirdet a CoMoRRA SERVIS járulékos szervezet
igazgatói posztjára.
Kvaliﬁkációs feltételek, kritériumok és elvárások a poszt betöltésével kapcsolatban:
a) legalább mesterfokú főiskolai végzettség (közgazdasági, menedzsment jellegű vagy jogi
végzettség előnyt jelent)
b) legalább 5 éves gyakorlat, ebből 2 éves gyakorlat vezetői beosztásban
c) feddhetetlenség
d) szervezési, igazgatási és kommunikációs készség
e) a járulékos szervezetek jogi hátterének, a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, energetikai, fürdőműködtetési, vendéglátóipari és szállodaüzemeltetői előírásoknak ismerete
f) személyi számítógépes munkavégzés
g) B típusú személygépkocsi-vezetői jogosítvány
Egyéb feltételek és elvárások:
1. ügyfélközpontúság
2. kezdeményezőkészség
3. megbízhatóság
4. az interperszonális kapcsolatok megfelelő kezelése
5. személyi felelősségvállalás
6. megfelelő személyi és erkölcsi hozzáállás
A szükséges dokumentumok jegyzéke:
1. kérvény a pályázati besorolással kapcsolatban
2. hitelesített fénymásolatok az elért végzettségről és egyéb, feltételként megszabott dokumentumokról
3. személyi kérdőív kitöltése és leadása
4. szakmai önéletrajz
5. erkölcsi bizonyítvány - szlovákul „výpis z registra trestov” (3 hónapnál nem lehet régebbi)
6. a járulékos szervezet fejlesztési koncepciója
7. a személyes adatok feldolgozásának engedélyezése a 428/2002-as törvény értelmében
A pályázat győztesének kiválasztási kritériumai:
a) szakmai rátermettség és vezetői készség
b) szakmai végzettség típusa
c) gyakorlat hossza
A pályázati besorolással kapcsolatos kérvény és a szükséges dokumentumok leadási, postázási határideje 2013. augusztus 30. Postai úton a Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
címre kell elküldeni vagy személyesen elvinni a Komáromi Városi Hivatal iktatójába (Vársor
út 3., Komárom - Pevnostný rad 3, Komárno) zárt borítékban, amire a következőt kell ráírni:
„a CoMoRRA SERVIS igazgatója – NE NYISSA KI - riaditeľ CoMoRRA SERVIS – NEoTVÁRAŤ”.
A győztes pályázó kiválasztásának helyét és időpontját a pályázati bizottság a feltételeknek
megfelelt pályázókkal legkevesebb 7 nappal a kiválasztás időpontja előtt tudatni fogja.
Komárom, 2013. június 17.

MUDr. Anton Marek, polgármester
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Az erődrendszer látogatható
A „Szerethető” iskola Pihennek a színházi varázslók Ünnepélyesen átadták a
Karva–Lábatlan révátkelőt kazamatáinak kibővítése
ünnepi műsora
2
m
Komáro

z Eötvös Utcai Alapiskola a múlt hét keddjén tartotta
meg hagyományos ünnepi évzáróját a komáromi
VMK épületében.

A

Az iskolában nagy sikerrel működő Nagyok kórusa indította
a délutánt, majd a hivatalos megnyitó következett, melyben
Ölveczky Árpád, az iskola igazgatója üdvözölte a vendégeket. A folytatásban elismert pedagógusok kitüntetéseket vehettek át. Többek között Vrečič Katalin, aki idén elnyerte a
Hűséggyűrűt, valamint Horváth Júlia, aki Eötvös-díjat kapott.
Több pedagógusnak köszönő levelet és emlékplakettet nyújtottak át. Utána a második osztályos Jelen Jázmin villantotta
meg kivételes képességét a „Sötétben nem látok aludni”
című frappáns monológjával. A műsor hátralevő részében
színpadra lépett még a II. B osztály Nagy Bandó András
megzenésített verseivel, az elsősök és a kilencedikesek közös tánccal. Osztatlan sikert arattak a kilencedikesek a Hófehérke és a rakoncátlan törpék című kabaréval. A „Vízitündérek” és az „Ilyenek voltunk” összeállítás is méltó volt az ünnepi műsor színvonalához. Az iskola Tarisznyás néptánccsoportja és a Tekergők bábosok Cirkusz előadása után
egy modern hangvételű tangó következett, majd a műsor végén az elsősök és a kilencedikesek közös tánca, a palotás
zárta a tanévzáró ünnepséget.
Kép és szöveg: -pint-

Iparisták Rómában
komáromi Ipari Szakközépiskola diákjai
egy rangos nemzetközi találkozón vehettek részt Rómában. Kovács Gáboron,
a tavalyi díjnyertes piezo
fekvőrendőr kivitelezőjén
kívül az iskolában működő
Solarwind szakkör további
három aktív tagja - Tóth
Szilárd, Krajczár Máté és
Varga Tamás – képviselték
még az intézményt.

A

Kovács Gábor és tanára, a
Solarwind szakkör vezetője,
Varga Ferenc mérnök az

ENEL elnökétől, Fulvio Contitól átvehették az üvegkönyvecskét, benne a találmány
elnevezésével és a sikeres
alkotók névsorával. Az alternatív energiaforrások ifjú kutatóinak csodálatos élmény
volt a római tanulmányút,
mely nem nélkülözte a városnézést és a műemlékek
megtekintését sem. A nemzetközi találkozón való részvétel pedig óriási motivációt
jelent a diákoknak az energiaforrások kutatásának továbbfejlesztésében.
PaedDr. Tóth Katalin

0905 179 581
Elektrárenská ulica 3, KN

Autósuli
Am, A1, A, B

Megtalálsz
minket az FB-n is
/AutoskolaKomarno
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03 előadást tartott a Komáromi Jókai Színház a
60. évadban, ebből 158 volt
saját produkció: 61 tájban,
97 a Petőﬁ utcában. Hangzott el a múlt heti évadzárón. Miképp az is, hogy
maradéktalanul és jelesre
teljesített a társulat.

Tóth Tibor színházigazgató
előbb ismertette, milyen előadások voltak a 2012/2013as évadban, majd örömmel
tudatta, hogy beindult a Vasmacska Filmklub, a színház
honlapja, az Év Honlapja Minőségi Díjban részesült, és
még soha annyi előadást
nem tartottak színdarabból,
mint a Süsü, a sárkány című
zenés mesejátékból, kereken
100-at. A további szakmai sikerekről Varga Emese dramaturg számolt be. A színház és a sajtó viszonyáról
Skronka Tibor színész, sajtós beszélt. Dobai Tibor gazdasági igazgató az anyagi
hátteret elemezte. Méhes
László főrendező „A népszínház, mint jelleg” címmel
fogalmazta meg gondolatait.
Színes a következő komáromi évad. Páratlan stúdióbérletet indít a színház,
amely Harold Pinter: Árulás
című, önéletrajzi ihletésű drámájának előadásával indul,
Valló Péter m.v. rendezésében. Yasmina Reza: Művészet című darabját a kassai
Thália Színház hozza, rendezte: Ľubomír Vajdička. Jön
Rudolf Péter és Kálloy Molnár
Péter Marie Jones: Kövek a
zsebben című darabjával. Ér-

Tar Renáta és Majorfalvi Bálint

kításra került egy jegyárusításra is alkalmas
kiszolgáló-helyiség, valamint a már meglévő
kishajó felújítása. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 783 068
euró volt, melyből az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kormányzati társﬁnanszírozás által nyújtott támogatás összesen 743
915 euró. A projekt
megvalósításához Lábatlan önkormányzata
24 473 euróval, Karva
település pedig 14 680
euróval járult a hozzá.

A konferencia végén
emléklapokat adtak át,
majd
Darányiné
Csonka Valéria és
Szabó János, a református és a katolikus
egyház képviselői ünnepélyesen is felszentelték a révátkelőt.
A szalag átvágását
követően a záró konferencia résztvevői megtekintették az új kikötőt
s ezzel megkezdődhet
a „szomszédolás“ a vízen át.
Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Erdélyi Zoltán

Mokos Attila
kezik Alföldi Róbert és Jordán Tamás, Mark St. Germain: Az utolsó óra című
színművének előadásával. A
nagyszínpadon Rumcájsz, a
rabló október 7-től öleli majd
Mankát, Naszlady Éva m.v.
rendezésében. A Lili bárónő
című operettet december 6án mutatják be; rendezi: Méhes László. Bereményi
Géza: Az arany ára (az Eldorádó ﬁlm színpadi változata) című piaci játéka, melynek rendezője Bagó Bertalan m.v. lesz, 2014. február
28-tól tekinthető meg. Tavaszszal kerül színre az Egy
szoknya, egy nadrág című 2
részes zenés vígjáték, amit
Méhes László rendez. Az
évadot William Shakespeare:

A velencei kalmár című színműve zárja, az erdélyi Harsányi Zsolt rendezésében.
Díjakat is osztottak az évadzárón. A színészrobot díjat a
Tar Renáta, Majorfalvi Bálint
színészházaspár vehette át.
A Ferenczy Anna alakítás díjat, a társulat szavazatai
alapján, Mokos Attila kapta.
Az idén is ifjabb Erdélyi Zoltán lett a legjobb műszaki
dolgozó. Az évadzárón levetítették Molnár Csaba –
Varga Emese – Miklós
László: Varázslók című dokumentumﬁlmjét (operatőr:
Lukáš Teren), amely egyszerre felemelő és megható.
Méltó a most véget ért jubileumi évadhoz.
Kép és szöveg: (bárány)

Művészetek Napja a gimnáziumban
„A művészet ﬁnom és érzékeny hártya
közöttünk és a világ szíve között, és persze
jobb, ha az embert vékony hártya borítja,
nem pedig páncél”. Hermann Hesse író gondolata volt a Művészetek Napja mottója múlt
héten, szerdán a Selye János Gimnáziumban. Szinte szó szerint a padlástól a pincéig
zajlottak kulturális események Szabó Gábor pedagógus szervezésében. Amíg a tetőtérben Juhász Katalin költő, újságíró, valamint Szászi Zoltán költő vezettek foglalkozásokat, addig az aulában az „Ahogy
esik, úgy puffan” című beugró műsor pergett
Bandor Éva, Majorfalvi Bálint, Nagy László,
Olasz István, a Komáromi Jókai Színház
tagjai és Ollé Erik közreműködésével; a tantermekben ﬁlmet vetítettek, nemezeltek, táncházat tartottak; a tornateremben latin táncokat tanultak, az udvaron aszfaltrajzokat
készítettek a diákok. „Sajnos, a pályázatunkat egy héttel az akció előtt azzal adták viszsza az illetésesek, hogy nincs módjukban támogatni, így mindehhez a Szülői Munkaközösség anyagi hozzájárulása kellett” –
mondta Szabó Gábor főszervező, majd hoz-

Folytatás az 1. oldalról
Elsőként Lábatlan
polgármestere, Dinynyés István köszöntötte
a megjelenteket, majd
Duka Gábor, Karva polgármestere is szólt a
jelenlévőkhöz.
A kikötő ponton elsősorban a Lábatlan és
Karva közötti járatot
biztosító kishajó mindkét parton történő kikötését szolgálja. A két
különböző magassági
szintű
beszállóhely
azonban lehetővé teszi
más hajók kikötését is.
A beruházással kiala-

zátette, hogy az idén minden eddiginél több
külső előadó érkezett. Így színesedett a kínálat, emelkedett a Művészetek Napja nívója.
Kép és szöveg: -báj-

Dinnyés István, Popovics György, Duka Gábor és Kapás István

Folytatás az 1. oldalról
A hasznosításban érintett szervezetek 2011-ben közös pályázatot nyújtottak be a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 felhívására, mely
pályázatuk eredményeként a mintegy
570.000 euró összköltségű projekthez
470.000 euró értékben nyertek ERFA
támogatást. A nemzeti társﬁnanszírozási hozzájárulásoknak köszönhetően
a projekt partnerei 5% önrész biztosítása mellett valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket. A projekt Monostori Erődöt érintő projektrészeinek
megvalósításához Dél-Komárom Önkormányzata jelentős támogatással,
14.803 euróval járul hozzá.
Az érintett szervezetek és a támogatást nyújtó szervezetek, együttműködésének köszönhetően a Monostori Erőd úgynevezett belső- és külső
kazamatáinak hulladékoktól, portól
való megtisztítása, a várárok káros
növényzeteinek kiirtása mellett ezen
erődrészek biztonságos használatát
lehetővé tevő tevékenységek is elvégezhetőek. A ma még nem látogatható területeken lőszermentesítés történik, majd a hulladék eltakarítása
után a felületi egyenetlenségek megszüntetésével biztosítható, hogy e páratlan építészeti és hadiépítészeti ele-

meket a látogatók akár tárlatvezetéssel, akár egyénileg is megismerhessék.
A projekt során azonban nem csak
az épületek, egyes zöld felületek biztonságos megközelítését, látogathatóvá tételét segítő tevékenységet tervez megvalósítani a Nonproﬁt Kft., hanem a szolgáltatásait is bővíteni kívánja. Olyan új programokkal, ajánlatokkal, melyek a kazamatákban, a
várárokban ad lehetőséget szórakozásra, kikapcsolódásra, aktív időtöltésre.
A projekt egyik fő célja a határon átnyúló erődrendszer ismertségének
növelése, az információkhoz való egyszerű, gyors hozzáférés biztosítása.
Ehhez a Monostori Erőd a főbejárathoz kialakítani tervezett turisztikai információs pont létrehozásával járul
hozzá.
A projekt keretében olyan eszközöket is beszerzésre kerülnek, melyekkel
a várárok egy szakaszán a kortárs
művészetnek helyt adó performansz
tér kerülhet kialakításra. E kis közönség számára tervezett előadások igazán egyedi háttereként a várárok szolgálhat majd.
A projekt befejezésének várható
ideje: 2014. szeptember 30.
-d-
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Olvasói levél

A nemesócsai
Vöröskereszt életéből
Az idei évben már második alkalommal rendeztük a véradást. Mivel felhívást tettünk közzé Sméja Tímea gyógyítására, megnövekedett azok száma, akik először adtak vért.
Azoknak, akik részt vettek a véradáson, tisztelettel megköszönjük a család és a helyi Vöröskereszt nevében a nemes cselekedetüket. Köszönet a komáromi kórház véradóállomása orvosainak, nővérkéinek és a Vöröskereszt négy
vezetőségi tagjának, akik segédkeztek. Kívánjuk mindanynyian, hogy a kis Tímea mielőbb meggyógyuljon, visszakapja
az egészségét.
Horváth Júlia
Véradó referens

Tavasz
Nyílnak a virágok és rügyeznek a fák,
Szabadon szállnak a madárkák.
Zümmögnek a méhek, illatozik a jácint,
hónak nyoma szerencsére már nincs.
Játszanak a gyerekek, hintáznak és csúszdáznak,
De néha még a barackfára is felmásznak.
Nem akarom, hogy hamar véget érjen,
Hisz most jön még csak a véleményem!
Süt a nap, és szellő száll,
Az udvaron a fű kihajtott már.
Emberek kacaja hallatszik mindenhol,
Hol nincs szomorúság, ott nincsen gond.
Én hosszú verset írni nem tudok,
de azt tudom, hogy a bicajomra most felpattanok.
Kimegyek a járdára, bringázom egyet,
Aztán bejövök, és mondom: „Ez a pár kör jólesett“!
Na, megyek, megtöltöm a bendőt,
És eszek gyümölcsöt egyet-kettőt.
Szusszanok is egy kicsit, picit már kifáradtam,
De azt mondhatom, jól éreztem magam!
Este majd még tévézek egy kicsit,
Hisz az ember is pihenhet egy arasznyit.
Ezzel én most versemet befejezem,
Hogy holnapra is sok új ötletem legyen.
Sméja Tímea, Móra Ferenc Alapiskola Nemesócsa

Borfesztivál volt a borfaluban

Biztonságos
napozás
szakemberek évek óta ﬁgyelmeztetnek a túlzásba vitt napozás ártalmaira. Nagyon fontos, hogy napozás közben
kellő védelmet biztosítsunk bőrünknek. A
bőrgyógyász azt javasolja, akiknek 20-30
anyajegynél több van a bőrükön, vagy
szabálytalan formájúak, azok évente járjanak szakorvoshoz szűrésre.

Bátorkeszi

A napozókrémek magas faktorszáma inkább marketingfogás, és nincsenek akkora
eltérések, amit ezek sugallnak (elhanyagolható különbség van például egy 15-ös és egy
40-es faktorú naptej között). Nem véletlen,
hogy az Európai Unió is a naptejeken lévő
címkék mihamarabbi lecserélését sürgeti. Az
uniós szakbizottság tervei szerint a faktorszámok helyett elsődleges információként annak kellene szerepelnie, hogy a termék „alacsony-“, „közepes-“, „magasfokú“, esetleg
„ultra“ védelmet nyújt a bőrnek. Aki a bio termékeket részesíti előnyben, itt is talál magá-

n a k
kiváló alternatívát. A természetes kókuszolaj képes megszűrni a Napból érkező UV-sugarak 30%-át. Érdemes a
kókuszolajat belsőleg és külsőleg is alkalmazni a megfelelő hatás érdekében. Azoknak, akik kénytelenek „együtt élni” egy vagy
több krónikus betegséggel és tartós gyógyszerszedésre szorulnak, bizonyos összetevőjű gyógyszerek szedése mellett kifejezetten
tilos napozniuk, mivel e készítmények alapanyagai/összetevői túlérzékennyé tesznek a
napfényre. Ide sorolhatók az antidepresszánsok, az antibiotikumok, az altatók, a nyugtatók, a vérnyomáscsökkentők, a vízhajtók, a
hormon- és vércukorszint szabályozására
szolgáló készítmények.
-ga-

Kólatúladagolás - modernkori betegség
gy Monacóban élő nőt
ájulás miatt szállítottak kórházba. A vizsgálatok során kiderült, hogy
vérében vészesen alacsony volt a káliumszint.
A műszerek kimutatták
nála az úgynevezett QTszindrómát, azaz a szív ingervezető rendszerének
zavarát, ami az eszméletvesztést okozhatta - idézték fel Athénban, az Európai Szívritmuszavar Társaság tanácskozásán.

E

A nő családjában nem fordultak elő sem szív-, sem
hormonális betegségek. Orvosának azonban bevallotta,

15 éves kora óta nem ivott
mást, csakis szénsavas üdítőt, mindenekelőtt kólát. Miután kedvenc italait egy hétre
megvonták tőle, szervezetének káliumszintje és szívének elektromos aktivitása
újra normális lett. A mértéktelen kólafogyasztás következtében túl sok víz kerül a
belekbe, mely hasmenéshez,
ezáltal káliumvesztéshez vezet - állítják a kutatók. A nagy
mennyiségű koffein gyakori
vizelést okoz, ez pedig akadályozza a káliumfelvételt.
Alacsony káliumszint pedig
szívritmuszavart okozhat.
Hasonló esetek után kutatva
a tudósok hat kóla-túladago-

lásos kórképet találtak. „A történet egyik üzenete, hogy a
szívspecialistáknak tisztában
kell lenniük a szénsavas üdítők és a káliumveszteség közötti összefüggéssel“ - vonta
le a tanulságot Naima Zarqane, a monacói Princess
Grace Kórház orvosa.
A kutatók szerint további
vizsgálatokat kell végezni,
hogy összevethessék, a kóla
túladagolóinak vagy ellenzőinek alacsonyabb-e a káliumszintje. A szénsavas üdítők
zabolátlan fogyasztása a
testsúlyt is gyarapítja, mely
szintén fokozza a szív rendellenességeinek kockázatát.
Forrás: mti

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

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

községben a hetvenes években épült a
helyi temetőben levő halottasház. Sajnos abban
az időben az épület kinti
részének előterét nem sikerült befedni. Erre a régi
problémára
kerestek
megoldást, és úgy néz ki,
találtak is.

A

Szegab polgári társulás és a község
önkormányzata kétnapos borfesztivált szervezett, nyolcadik alkalommal. Tavaly két dűlőn zajlott a rendezvény,
amelyek elég távol esnek egymástól, ezért a
látogatóknak körülményes volt egyik helyszínről a másikra eljutniuk. Idén a borászokkal egyetértésben úgy
döntöttek a szervezők,
hogy egy helyen, a Galambos-dűlőn összpontosuljon az esemény.

A

A

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

2012. május 5-én szélütést kaptam. Bal felem lezsibbadt. Kórházban is voltam. El voltam keseredve. Nehezen ment a járás, fáradt voltam. A kezelések folyamán stabilabb
lett a járásom, megszűnt a fáradtság. Köszönöm a doktornak és a nővérnek a segítőkész munkáját és hozzáértését.
Köszönettel: Sarus István
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A két nap során harminc helyi, valamint hat
vendégborász kínálta nedűi legjavát, a választék
tehát bőséges volt. A vendégek megismerkedhettek a borászok fáradságos, egyedülálló munkájával, s belekóstolhattak
különleges, féltett nedűikbe. A borosgazdák szerető szívükkel, tudásuk
legjavával készített ritkaságokat kínáltak, így a
borbarangoló nem csupán
a jellegzetes fajtákat, de

Mivelhogy a helyi temető halottasháza előterének tetőszerkezetét
a napokban készítettek el, a közadakozásból létrehozott tetőrész egy
régi gondot orvosol. Elsősorban azt, hogy a szertartás alatt az elhunyt családtagoknak már nem kell dacolni az időjárás viszontagságaival. A falu újból bizonyította, hogy közös erővel sok minden
megoldható.
-pint-

a különböző borvidékek
ízvilágát is összehasonlíthatta.
A gazdag kultúrprogram, kézműves foglalkozások és vásár, na meg a
gyerekeknek játszóház,
gasztronómiai ínyencségek garmadája és megannyi számtalan kísérőprogram is várta a publikumot. Mint kiderült, a bátorkesziek tudják, hogy
„mitől döglik a légy“.
Nem ismeretes, hogy a
két nap alatt hányan koc-

cintottak egy pohár borral,
de a vidéki élet részeként
a bor még fontosabb helyet kapott a település
életében. A koccintás szó
hallatán a legtöbb embernek az egyetértés szó jut
az eszébe. Tehát egyetértünk abban, hogy a bátorkeszi bor jó, sőt évről évre
egyre jobb.
A hangulat, a hely, az
emberek tömege igazán
mámorossá és felejthetetlenné tette az idei borfesztivált. Miriák Ferenc

MESTo KoMÁRNo
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
príspevkovej organizácie CoMoRRA SERVIS
Kvaliﬁkačné predpoklady, kritériá a
požiadavky na vykonávanie funkcie:
a) min. vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa (vítané vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu alebo práva)
b) najmenej 5 rokov praxe, z čoho najmenej 2 roky v riadiacej činnosti
c) bezúhonnosť
d) organizačné, riadiace a komunikačné
schopnosti
e) znalosť právnych predpisov v oblasti
činnosti a fungovania príspevkových
organizácií a ďalších právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických
zariadení, životného prostredia, energetiky, prevádzkovania umelého kúpaliska, reštauračnej činnosti a hoteliérstva
f) ovládanie práce na osobnom počítači
g) spôsobilosť riadiť motorové vozidlo
skupiny B
Iné kritériá a požiadavky:
1. zákaznícka orientácia
2. iniciatíva
3. spoľahlivosť
4. medziľudské vzťahy
5. osobná zodpovednosť
6. osobnostné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní
2. overené fotokópie dokladov o splnení
kvaliﬁkačných a ostatných predpokladov
3. vyplnený osobný dotazník

4. profesijný životopis
5. doklad o preukázaní bezúhonnosti výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace)
6. návrh koncepcie rozvoja činnosti príspevkovej organizácie
7. súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi
výberového konania:
a) odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
b) typ odborného vzdelania
c) dĺžka praxe
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a
potrebné dokumenty možno podať do
30. augusta 2013 poštou na adresu
mestského úradu (Nám. gen. Klapku 1,
945 01 Komárno) alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne,
Pevnostný rad 3, Komárno v uzatvorenej
obálke s označením: „Riaditeľ CoMoRRA SERVIS – NEoTVÁRAŤ”.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
kritériá a predpoklady, najmenej 7 dní
pred jeho konaním.
Komárno 17. júna 2013
MUDr. Anton Marek, primátor

Starosta obce Nesvady vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Sládkovičova
2, Nesvady.
Predpoklady na výkon funkcie a požadované doklady, ako aj termín odovzdania prihlášok sú zverejnené na internetovej stránke
obce www.nesvady.sk a na vývesnej tabuli obce.
Naszvad Község polgármestere pályázatot hirdet a Naszvadi
Sládkovič utcai Óvoda igazgatói posztjára.
A pályázati feltételek, a beadási határidő és a feltételek teljesítését igazoló okmányok jegyzéke megtalálható a község hivatalos honlapján, a www.nesvady.sk-n vagy a község hirdetőtábláján.

Kis tűzoltók
Ősztől
járási versenye Keszegfalva
Dunaradvány
helyi focipályán került megrendezésre a kis tűzoltók
járási versenye, a „Láng”. Azért éppen itt volt, mert
a dunaradványi önkéntes tűzoltó szervezet 2013-ban
ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját, és ebből az
alkalomból a helyi szervezet zászlót kapott.

A

A versenyt megtisztelte jelenlétével az önkéntes tűzoltó
szervezet főtitkára, Horváth Vendelín, valamint az ÖTSZ
tagja, Kunkola Peter is, aki rövid köszöntőjében méltatta az
önkéntes tűzoltókat, akik helytálltak a gátakon.
A versenyre kilenc csapat nevezett be, de sajnos az árvíz
itt is közbeszólt, és csak hét csapat jött el a megmérettetésre.
Két versenyben mérték össze erejüket a csapatok - stafétában és a tűztámadásban. Mivel most csak ﬁúcsapatok voltak, így hamar meglett az eredmény: 1. Dunaradvány, 2.
Perbete A, 3. Perbete B.
Az eredményhirdetés után mindenkinek megköszönték a
részvételt és felhívták a ﬁgyelmet a jövő évi versenyre is,
ahonnan tovább lehet majd jutni a kerületi versenyre.
(miriák)
Zalackó Ilona felvétele

Ógyalla
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda 2012 őszén hirdette meg az iskola mesevetélkedőjét Meseládikó
címmel. Nagy örömükre a környékbeli megszólított alapiskolák közül 6-an (Búcs, Dunaradvány, Hetény, Madar,
Szentpéter és a szervező Ógyalla) be is neveztek öszszesen 14 csapattal, valamint csatlakozott hozzájuk a
baráti Feszty Árpád Általános Iskola Dél-Komáromból.

A

célegyenesbe érkeztek. A
multifunkciós pálya megálmodásához az Orange Alapítvány 2500 euró támogatással járult hozzá. A pályán
tanult közlekedési szabályok
elsősorban gyerekek számára nyújtanak nagy élményt, mivel itt megtanul-

hatják, hogyan kell majd közlekedni a valódi forgalomban. Minden valószínűség
szerint az iskolák is kihasználják majd a keszegfalvai
skatepark adta lehetőségeket. A közlekedési pályát
ősztől szeretnék üzemeltetni. Kép és szöveg: -pint-

A vándorserleg Hetényen maradt
únius közepén immár
16. alkalommal került
megrendezésre a hetényi
Tarczy Lajos Alapiskolában a „Pro Patria et Libertate“ elnevezésű sportverseny, melyen évről évre a
régió iskoláinak tanulói
versengenek a hetényi
iskola vándorserlegéért.

J
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Mesebirodalomban jártak

fog üzemelni

A

A verseny lényege: minél
rövidebb idő alatt lefutni a kijelölt távot, miközben több
ügyességi feladatot kell teljesíteni. A verseny festői környezetben, a hetényi Nagy
tó körül zajlik. Az idei évben
a búcsi, szentpéteri, madari
és bátorkeszi iskolák vendégcsapatai mérték össze
erejüket a hetényi csapatokéval.
Egyéni ﬁú versenyszámban 1. helyen végzett Tóth
Ádám (Hetény). A második
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2013. július 1.

helyi óvoda területén
épült a környék egyedülálló mini skateparkja,
melynek célja az ifjúság
számára térbeli lehetőséget biztosítani a szabadidő aktív eltöltésére, és ezáltal a sporthoz való pozitív hozzáálás és az egészséges életmód kialakítására.

A 21. században egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a skateparkok iránt. A keszegfalvai minőségében és
látványában is a legjobbak
közé tartozik. Mint ahogy Lehocký Milan polgármestertől
megtudtuk, nemcsak skateparkként, de újabban közlekedési pályaként is szolgálni
fog, ugyanis a pálya területén végzett munkák már a
A győzelmet a dunaradványiak szerezték meg, Perbete A és
B csapata előtt

DELTA
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A győztes búcsi csapat

Tarr Nóra felvételei

8

Az alapiskola tornatermében megtartott vetélkedőn a
csapatok találkoztak népmesevilágunk óriásaival, ördögökkel, királyokkal, királykis-

asszonyokkal, megértették
az állatok nyelvét és szerencsét próbáltak.
A vetélkedőről Tarr Nóra
pedagógus tájékoztatta la-

punkat: „A vetélkedő 5 fordulóból állt. Minden fordulóban 4 mesével ismerkedtek
meg a csapatok, melyekhez
feladatsorok is tartoztak. Az
első 3 fordulót minden iskola
háziversenyként bonyolította
le, majd az elődöntőben találkoztunk először márciusban, ahol a résztvevő 14
csapatból 7 jutott tovább a
május 21-én megrendezett
döntőbe. A döntőig 20 mese
szereplőit, helyszíneit, tanulságait kellett megjegyezni.
Minden csapat nagyon felkészülten érkezett, élvezettel vezettük a versenyt ebben az igyekezettől fűtött
hangulatban, melyet nagyban a felkészítő pedagógusoknak is köszönhetünk. A
végeredmény a következőképpen alakult: a Meseládikó
kulcsát a búcsi Kövecskék
csapata vitte el, ők végeztek
az 1. helyen. 2. hely: a hetényi Gumimacik, 3. hely: a
dél-komáromi Mesefalók, 4.
hely: a hetényi Hupikék Törpikék, 5. hely: a dél-komáromi Gézengúzok, 6. hely: a
dunaradványi Gézengúzok,
a házigazda ógyallaiak Hangyócák csapata pedig a 7.
helyen végzett” – mondta a
főszervező.
A döntő eredményhirdetésének előkészületei alatt
Écsi Gyöngyi nagyszerű mesejátéka szórakoztatta a
gyerekeket.
(miriák)

KONtÉNEREs

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

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

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

1. Hagyományos parasztlakodalom
Ifjúságfalva
helyen holtverseny alakult ki
Németh Máté (Hetény) és
Margit Tamás (Madar) között. 3. lett: Juhász Adalbert
Áron (Hetény). A lányok mezőnyében az 1. helyet Czibor Kinga (Hetény) szerezte
meg 5 perc 47 másodperccel, mellyel sokéves rekordot döntött meg. Második

helyen végzett Bukovszky
Orsolya (Szentpéter), holtversenyben harmadik lett
Žapka Melissa (Szentpéter)
és Hollósi Nikolett (Búcs). Az
1 lány és 2 ﬁú részvételével
kialakított csapatok versenyében összeadódtak a csapattagok időeredményei. A
végeredmény:
1. hely: Hetény - 7. osztály
csapata (Czibor Kinga, Németh Máté, Juhász Adalbert
Áron),
2. hely: Szentpéter A csapata (Bukovszky Orsolya,
Jakab Richárd és Kajan Róbert)
3. hely: Szentpéter B csapata (Žapka Melissa, Jakab
Viktor és Csalava Denis).
A vándorserleg így Hetényen maradt, de jövőre újra
ringbe lehet szállni a megszerzéséért.
(miriák)
AI felvételei

Napjainkban a ﬁatalok már
csak szüleik, nagyszüleik
visszaemlékezéseiből tudhatják, hogy egy lagzihoz
hozzátartozott a násznagy,
a rigmusokat mondó vőfély,

az ifjú párt szállító parádéskocsi, mint ahogy a gazsi, no
meg az ínycsiklandó ételek.
Mindezt szinte történészi
pontossággal idősorrendbe
állították a szervezők az 1.

Hagyományos parasztlakodalmon. Így a rendezvény látogatói találkozhattak a háború előtti falusi jegyzővel és
bíróval, a felpántlikázott parádéskocsival és annak hajtójával, a pergő nyelvű vőfélylyel, aki a szokásokhoz híven találós kérdésekkel ostromolta az örömszülőket.
Volt leánykérés, cserépseprés, csökhasítás és persze
a menyasszonyi tánc se maradt el, miután a násznagyok
visszaszerezték a cipellőt.
Aki ott járt, nem maradt
éhes, aki nem, annak majd
lesz módja mindezekkel
megismerkedni jövőre is,
minden bizonnyal hagyomány született. Utólag már
mindenki bevallhatja, hogy
nagyszerű ötletnek bizonyult,
amikor a Kultúra–Agroturisztika–Hagyomány polgári társulás úgy döntött, hogy a lassan néphagyománnyá váló
parasztlakodalom egykori
szokásait felújítják.
Ham Erika, a p.t. elnöke

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!
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Búcsú és falunapi ünnepség az európai polgárság évének jegyében Nívós programok sztárvendég nélkül
Bajcs

Ímely

ilencedik alkalommal rendezték meg a falunapot
együtt a búcsúval a községben. A kétnapos rendezvény első napja horgászversennyel indult. A legnagyobb halat Hencz Mareknek sikerült kifogni, míg a legtöbb hal Boldizsár Denisnek akadt a horgára, a második
helyen ifj. Szenczi Béla, a harmadik helyen pedig id.
Szenczi Béla végzett.

pénteki rendezvényre
az alapiskola és óvoda
területén került sor. Az ünnepélyes megnyitó után az
ímelyi óvodások társasjátékokat mutattak be. Ezt
követte a diák labdarúgótorna, az ímelyi tűzoltók és
az íjászklub mutatványai, a
helyi kutyakiképző klub bemutatója és előadások az
európai polgárságról és a
kábítószer hatásáról.

K

Délután a helyi motoros klub tagjai bemutatót tartottak az
érdeklődők nagy-nagy örömére. A rendezvény a megújult
sportpályán folytatódott, ahol felnőtt futball-versenyekre került sor. A győzelmet a Roklyner csapata nyerte meg. Egy támogató jóvoltából a helyi ifjúsági csapat tagjai átvették az új
labdarúgó-felszereléseiket.
Vasárnap az ünnepség szentmisével indult a Keresztelő
Szent János katolikus templomban. Délután a búcsú és a falunapi ünnepség a községi hivatal előtti téren folytatódott. A
szabadtéri színpadon elsőként a perbetei Táncklub szórakoztatta a nagyérdeműt, majd az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda legkisebbjei mutatták be műsorukat. Ezt követte a helyi oktatási intézmények tanulóinak műsora. A magyarországi sztárvendég (3+2 együttes) élő koncertje előtt az
Atlantic duó szlovák és cseh dalokkal szórakoztatta a szépszámú közönséget.
A község önkormányzata gondoskodott a legkisebbek
szórakoztatásáról is, így az idei falunapi búcsú a faluról, a
falu közösségének szól, mint azt mondta a polgármester Virág Oto.
Kép és szöveg: (miriák)

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

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

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

A

Csicsó
lakosok lakják, ugyanis a település többször is Magyarországhoz tartozott közigazgatásilag. A másik új partnertelepülés a 620 lakosú Hoszszúfalu. Közigazgatásilag
Lendvához tartozik, 2 km-re
északra közvetlenül a magyar
határ mellett, a rédicsi határátkelő szlovén oldalán fekszik.
A Blaskovics József téren
felállított sátor alatt a délutáni
kultúrműsorban a négy nem-

zet hagyományőrző csoportjai léptek fel és a helyi oktatási intézmények tanulói. A
szombati napot utcabál zárta.
Vasárnap ünnepi szentmisére került sor a református
és katolikus templomban,
majd aláírták az új partnerszerződéseket. A háromnapos rendezvény „Az európai
polgárság éve” projekt támogatásával valósult meg.
Kép és szöveg: (miriák)

Szombaton háziállatok kiállítását láthatták az érdeklődők, majd Lakszakállas, Dunamocs, Ekel és Ímely diákcsapatainak futball-tornájára került sor a sportpályán.
Közben bográcsba kerültek a
kakasok is.
A községi hivatal üléstermében pedig a partner-települések képviselőinek tárgyalására került sor. Nemesszalók, Beled, Héreg és
a cseh Pstruží után a partner-települések száma bővült
a romániai Kaplony községgel és a szlovén Hosszúfaluval.
A 3200 lélekszámú Kaplony község Románia északnyugati részén fekszik. A községet zömével magyar ajkú

Perbete
z idei kétnapos falunapi ünnepség
pénteken a kultúrházban vette kezdetét, ahol a Tóth Zsuzsanna Napsugár babakiállításnak, a gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola növendékei képzőművészeti alkotásainak, a kultúrház mellett működő kézimunkakör és a sakk klub
kiállításának megnyitójára került sor.

A

Másnap sportdélelőttel kezdődött az ünnepség, volt ott röplabda, labdarúgás, élő csocsó. A református templomban megtartott ökumenikus istentisztelet után a rendezvény az I.
és II. világháborúban elesettek emlékművénél
folytatódott, majd az ünnepi felvonulás után
Kósa József polgármester a sportcsarnok előtt
felállított szabadtéri színpadon megnyitotta a
rendezvényt. További rendezvények is gazdagították a falunapi programot: néprajzi kiállítás a volt katolikus iskola épületében, a
Szürke Farkas Íjászcsoport bemutatója, édes

aprósütemények versenye, térzene és az elmaradhatatlan gulyásfőző verseny. A szabadtéri színpadon megtartott kultúrműsorban
felléptek a helyi oktatási intézmények tanulói,
a Margarett Mazsorett- és Táncklub, az ógyallai Művészeti Alapiskola növendékei.
Az este nyolc órakor kezdődött utcabált 9
órakor Péter Szabó Szilvia csodálatos műsora szakította meg, a jelenlévők nagy-nagy
örömére.
Kép és szöveg: (mf)

Focifesztivál és szabadtéri
színpadavató a falunapon
Megyercs
„Falunap a falusiaknak” jelszó alatt zajlott a megyercsiek falunapja. A kellemes idő is hozzátett, hogy nagyon sokan voltak kíváncsiak a programokra.

zombaton zenés
ébresztővel jelezték a csicsóiaknak: ma a jókedvé,
a szórakozásé a főszerep. A falunapi
menü sokszínű volt.
Mindenki mazsolázhatott kedvére.

S

A gyerekeket már reggel lekötötte a légvár és
a csúszda. Kedvükre ugrálhattak, élvezhették
a falunap hangulatát. A 18. alkalommal megrendezett esemény délelőttje a fociról szólt. A
helyi diákcsapat a nemesócsaiakkal csapott
össze, a felnőtteknél pedig a Nagykeszi csapata volt az ellenfél. A mérkőzések félidejében
tizenegyes rúgó versenyre is sor került. A diákoknál a 16 éves Beke Norbert, a felnőtteknél
pedig Dudás János bizonyult a legjobbnak.
Délután kettőkor Földes Csaba polgármester hivatalosan is megnyitotta a falunapot, és

Kiállítások, sportdélelőtt, kultúrműsor
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elkezdődhetett a nívós kultúrműsor. Elsőként
a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda tanulóinak a műsorát tekinthette meg a szépszámú
közönség, majd a folytatásban a Kuttyomﬁtty
társulat „ Eltáncolt cipellő” című előadását tapsolhatták meg a legkisebbek. A programok
további részében fellépett a Bajnóczi Roland
mester vezette kempo csoport, a kéttagú Közkincs zenekar, Bősi Szabó László és Dóka
Zsuzsa, akik nóta- és operettdalokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. A műsorok között az
árvízvédelemben szolgáló személyek emléklapot vettek át. Ahogy közeledett az este, úgy
emelkedett a műsorok színvonala. Mészáros
Tamás és Varga Evelin „Musical ragyogás“
című műsora, és a TAT tehetségei nagy sikert
aratott, szintúgy a 47 tagból álló nagymagyari
„Mini Tini“ tánccsoport. A csicsóiak kedvenc
zenekara, a pop irányzatot képviselő Grandioso kellemes perceket szerzett a hallgatóságnak. Ezután pedig az utcabál vette kezdetét, melyen a nagymegyeri Oscar and Company zenekar volt a zenefelelős.
-pint-

A falunapi menü reggel kezdődött a gyermek horgászversennyel, melyen 13 ifjú horgász „harcolt” a halakkal. A pecaverseny győztese a hazai Paluška Ádám lett. Délután a helyi focipályán kiélvezhették szenvedélyüket azok, akik megszállottjai ennek a sportnak. Előbb a hazaiak a csallóközaranyosi focistákkal csaptak össze. Utána pedig a megyercsi öregﬁúk mérkőztek meg a csicsóiakkal. A sportpályáról
a közönség átvonult a főtérre, ahol az emlékműnél koszorúztak, majd hat órától a kultúrműsor színvonalas programjait tekinthették meg az újonnan épült szabadtéri színpadon.
Az alapiskolások palotás tánca volt az indító, majd a legkisebbek következtek, akik néptáncukkal és a „rock & roll” bemutatójukkal, valamint az orientális táncukkal levették lábukról a közönséget. Közben a község első írásos emlékének 745. évfordulója alkalmából emléklapokat adtak át. A
folytatásban Anikó zumbabemutatóját élvezhették a mozgás
kedvelői. Az esti programban a CoolClub Társulata szórakoztatta a megyercsi publikumot, amit tombolahúzás és egy nagyszabású utcabál követett, mely a Funny
Men zenekar jóvoltából egészen reggelig
tartott.
Kép és szöveg:
-pint-

Nemzetközi falunap Szentpéteren
tizenhetedik alkalommal megrendezett falunapi ünnepségre a
sportpálya területén került
sor, amelyen részt vett
Hernád testvértelepülés
küldöttsége Zsírosné Pallaga Mária polgármesternő vezetésével.

A

A hernádi vendégek fogadását követően a résztvevők
megkoszorúzták a kitelepítettek emlékművét. Jobbágy
József, Szentpéter polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta: „Úgy vélem, a
községben szükség van egy
olyan ünnepre, ahol a helyiek közösen tölthetnek el
egy napot. A falunapra sok
család eljön, vagy az elszármazottak hazatérnek, rokonok, ismerősök találkoznak.
Ilyenkor együtt idézhetik fel
közös emlékeiket”.
Az ünnepi megnyitó után
került sor a kultúrműsorra,
amelyben felléptek az Őszirózsa énekegyüttes, a Konvalinka énekegyüttes, a hernádi általános iskola növendékei és a hernádi Búzavirág
énekegyüttes. Ezt követte a

helyi szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda műsora,
majd ismét a hernádiak. A
TNT SZTK színjátszó kör két
előadását is színre vitte,
majd a Kossányi József
Alapiskola és Óvoda tanulói
is bemutatkoztak.

Nem volt hiány sportrendezvényekből, sőt borkóstolóból sem, hiszen a Szent
Orbán Borosgazdák Társulásának jóvoltából megízlelhették az Olaszrizling borokat is.
Kép és szöveg: (mf)

Város
NON-STOP 2 €
0911 822 501
EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

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

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA
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DELTA
Vízszerelő - szerelés, szerviz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással.
Tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

„A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Az én szívem fájdalma, míg élek megmarad.”

2013. július 1.
Első fotóm

an Hanna
Berkm
eszegfalva)
(K
ttem,
1 hónapos le den
in
m
öm
üdvözl
rajongómat it.
olvasó
és a DELTA

Magyarország
legvirágosabb városában,
az élmény- és
gyógyfürdőjéről híres
Zalakaroson
igényes apartmanok
kiadók. Ár: 11 euró/fő.
lajos.fodi@gmail.com.
Tel.: +3620 311 6454.

halálának 2. évfordulóján.
Feleséged Jutka

Megemlékezés
„Négy évtized egy ember életében nagyon, nagyon hosszú idő.
Én mégis tisztán emlékszem annak
a rettenetes vasárnap délutánnak minden pillanatára.“
2013. július 1-jén lesz 40 éve, hogy volt ismerősöm

Marikovec Sándor (Marcelháza),
visszavonhatatlan, végleges döntésre szánta el
magát. Emlékét tisztelettel őrzöm: aki ismerte
és még nem felejtette el őt, szenteljen egy néma
percet emlékének ezen a szomorú évfordulón.
JÉVÉ
„15 éve elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Ozgyin János
(Őrsújfalu).
Emlékedet örökké megőrizzük.

„Az én időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna,
Bocsássatok meg, én nem tehetek róla.
Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Ha rám gondoltok, ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
Beke Isvánra (Komárom),
aki két éve, június 28-án, 61 éves korában
váratlanul távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző családja.

Fájó szívvel emlékezünk
július 2-án,
halálának 4. évfordulóján

Farkas Ilonára
szül. Kovacsik
Hetényről.
Szívünkben örökké megőrizzük szeretetét:
férje, lánya, ﬁa, veje és unokái.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.:
035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14 személyig repterekre. Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.: 0915 111 646.
• Predám 3-izbový byt, 3.
posch. (7). Ul. Rákócziho,

KN, pôvodný stav. Tel.: 0918
361 821.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Július 1-től hosszú távra
bérbeadó egyszobás lakás 1
személynek a Belső körúton.
Tel.: 0905 871 890.
• Új ﬁtneszterem nyílt Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klubﬁtnes.sk.

Zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom (a
Penita étterem mellett),
zálogba veszünk vagy felvásárolunk arany ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat házhoz
is
elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor

• 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, főzést,
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.
• Bérbe vennék 4-áras kertet. Tel.: 0905 388 471.

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.

• 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.

Kert eladó, 461 m2, kerti
lakkal Kabátfalu mellett.
Árban
megegyezünk.
Tel.: 0908 403 495.
• Sústruženie, frézovanie,
rôzne druhy trieskového obrábania, krátka dodacia
doba.
Precízna
práca,
výhodná cena. Tel.. 0908 158
310.

• Zene minden alkalomra.
Dancing zenekar. Tel.: 0908
120 231.
• 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.
3-napos kirándulás a debreceni virágfesztiválra, pihenéssel Hajdúszoboszlón. Szállás, félpanzió, utazás, mindössze 139 €/fő.
Infó: 0918 697 959, www.orbis-hurbanovo. eoldal.hu.

• 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.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• 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.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.

Kölcsönök
0907 07 62 64
• Komáromi DORMIO BEAUTY szépségszalonunkba
magánvállalkozói engedéllyel
rendelkező műkörmöst ill.
kozmetikust keresünk! Belépés: 2013.július 1. Bővebb
infó: Németh Tímea. 0905
911 047
• Kőműves hőszigetelést,
csempézést, pince-padlástakarítást vállal. Tel.: 0905 295
528.
• Fiatal énekes lány népi zenekart keres. Tel.: 0905 295
528.
• Csempézést, szobafestést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• Kiadó igényesen berendezett 2-szobás lakás a VII. lakótelepen, hosszú távra 350
€/hó rezsivel együtt. Tel.:
0905 444 938.

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

Fotó: Böröczky József

Fájó szívvel emlékezem július 2-án férjemre

Borka Lászlóra,
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Patócs Dániel
Bogya
(3200/51)

Vendégh Dávid
Komárom
(3800/52)

Szépe Denis
Komárom
(2800/49)

ÚJSZüLöTTEK:
Šternócky Timon (Bajcs), Kaškó István Márk (Bodrogszerdahely), Lakatos Dávid (Ógyalla), Štrba Filip (Őrsújfalu),
Szabó Jázmin (Csallóközaranyos), Keszeli Barnabás (Vágfüzes), Vörös Dominik (Marcelháza), Rácz Regina (Gellér),
Igrényi Máté Imre (Komárom), Habenistová Nikoleta
(Bajcs), Bednárová Elizabeth (Naszvad)
ELHUNYTAK:
Filo Pavol (63) Komárom; Zajda Jozef (62) Komárom; Koníček Ladislav (58) Komárom; Kovács Rudolf (77) Gúta; Árgyusi Ilona (85) Gúta
Csóková Melanie
Komárom
(2550/45)
• 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.
• Nyaraló a pati fürdő területén várja vendégeit. Tel.:
0905 161 439.
• Dovolenka na chate v areáli
termálneho kúpaliska Patince. Tel.: 0905 161 439.

otthoni munka az interneten akár másodállásban.
homejob@gmail. com.
• Ponúkam prácu pre vodičov
na medzinárodnú prepravu
vozidlami 12 ton. Tel.: 0905
814 718.
• Kiadó nagy, felújtott 2szobás lakás Komáromban
a belvároshoz közel. Előnyös feltételek, de csak
hosszabb távra megbízható érdeklődőknek. Tel.:
0905 351 083.

• Eladó családi ház Marcelházán – Šrobárovská 10 házszám alatt, 20 áras telken.
Tel.: 0904 180 632.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!
tel.: 0918 727 431.
• Eladó önsegélyes luxuslakás garázzsal, 51.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 277 m2-es polgári ház
a belvárosban, 125.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

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

• Bérelnék családi házat KN
környékén 2 személyre. Tel.:
0917 947 007.
• Lakás-, házátalakítás, mindenféle tetőjavítás. Tel.: 0905
640 957.
• Kiadó garázs a belvárosban
(Belső körút 25, szemben).
Tel.: 0905 640 957.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, teljes felújítás
után, 60 €. Tel.: 0905 847
531.

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

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Július 6-án 2 éves
Cződör Márk Hidaskürtön.
Boldog szülinapot kívánunk: anyu,
apu, a nagyszülők Komáromból,
mama Hidaskürtről, keresztszülei: Aranka, Lacika mennyasszonyával Luckával Írországból, Nagy család, Boldoghy
család, Cződör család és
unokatestvére Patrícia.
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.

• Eladó kerti mázsa 200 kg-ig
+ súlyok, ár 60 €. Tel.: 0905
847 531.
• Kutyakozmetika Gútán, proﬁ
kozmetikus, új szalon. Tel.:
0908 125 930.
• Eladó Mirage piros vázas
mountain bike, 90 €, kuka 25
€. Tel.: 0905 847 531.
• 3 hónapos tojójércék eladók. Tel.: 0918 467 785.
• Vennék jó állapotú 210 Babettát kizárólag 90-es évjárattól. Tel.: 0915 724 209.

JÚLIUSI KIRÁNDULÁSoK
* Rám Szakadék
- Dömös
Júl. 5. 2013.
20,- euró
* Vöröskő,
Driny Barlang
Júl. 7. 2013. 32,- euró
* Visegrád-Esztergom
Júl. 20. 2013. 35,- euró
Siófok
Júl. 21. 2013. 18,- euró
Budapest-Vidámpark
Júl. 24. 2013. 18,-euró
Hinterbrühli
Tavas Barlang
Heiligenkreuzi Apátság
Fertődi Eszterházy
kastély
Júl. 27. 2013. 30,- euró
A *-gal jelölt tartalmazza
az ebédet és a belépőket.
Elérhetőségek:
0917 383 524 vagy a
zajazdykati@gmail.com
További útjaink a http://
zajazdy5.webnode.sk/
honlapon tekinthetőek
meg.

• Puli kölykök eladók díjnyertes
szülőktől. Tel.: 0905 633 828.
• Komárnói székhelyű szanitereket forgalmazó cégünkbe
keresünk min. érettségivel
rendelkező, talpraesett, megbízható, nem dohányzó kereskedelmi munkatársat 2335 éves korig. Feltételek: jó
megjelenés, jó kommunikációs készség, magyar ill. szlovák nyelvtudás, számítógépes
ismeretek. Angol, német
nyelvtudás előny. A fényképes
önéletrajzokat a köv. címre
várjuk: anita@glamar.net.

Digitális antennák szerelése és javítása (TV havidíj
nélkül), öreg antennák leszerelése, KN és környéke.
Tel.: 0908 132 362.
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.
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HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk
Výcvik vodičov
na skupinu „B“

0905 489 059

Študenti,
maturanti,
17 roční

350
eur

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Vörös Attila
geodet - földmérő

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

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

Festival Spoločne s patrónmi Európy

AKTUÁLNE - INzERCIA

1. júla 2013
Čitateľský list

Zvýšené nebezpečenstvo
požiarov v období žatvy

Komárno
„Je dnes ťažké predpokladať, čo by bolo, resp. nebolo, ak by solúnski bratia
nepodnikli byzantskú misiu, jedno je však isté, ak
by pred 1150 rokmi nevstúpili na územie Veľkej Moravy, mesto Komárno by v
roku 2013 nezažilo tak
úžasný festival ako sa nám
spoločne podarilo pripraviť,“ takto uzavrel slávnostné trojdnie predseda
Miestneho odboru Matice
slovenskej v Komárne Jozef Černek, ktoré vyvrcholilo rodinným piknikom v
Anglia parku.
Samotného pikniku sa zúčastnili stovky rodín, k dispozícii bolo zadarmo tisíc porcií
jelenieho gulášu, rôzne atrakcie, hry a súťaže pre deti,
medzi iným skákací hrad či
lukostreľba. Viac ako dvadsať
animátorov pod vedením kaplána Rímskokatolíckej cirkvi v
Komárne, Petra Palušáka, sa
staralo o atraktívny program.
Tancovalo sa pred pódiom,
hral sa futbal, prepisoval Proglas, ale na svoje si prišli aj
priaznivci ľudových remesiel.
Organizátori podujatia mysleli
naozaj na každého.
Zaujímavosťou je aj spoje-

nie organizátorov, pretože
trojdňový festival Spoločne s
patrónmi Európy zastrešovalo
Regionálne osvetové stredisko
v Komárne, Matica slovenská
v Komárne, Rímskokatolícka
cirkev, mesto Komárno a Pravoslávna cirkev. Okrem rodinného pikniku sa mohli Komárňania zúčastniť nedeľnej slávnostnej omše, ktorú celebroval
otec biskup Ján Orosch a doprevádzal Komárňanský komorný orchester.
Festival venovaný sv. Cyrilovi a sv. Metodovi v sobotu
otvoril brány aj Kostol pravoslávnej cirkvi Presvätej Bohorodičky v Komárne, kde sa
konala odborná prednáška
Lukáša Palugu, pracovníka
Štátneho archívu Nitra – pobočka Komárno. Matičiari sa
postarali o divadelné popo-

ludnie predstaveniami Snehulienky z Nesvád a premiérovým vystúpením DFS Rebelíček. Samotný festival
otvorilo ekumenické spoločenstvo, kde predstavitelia
jednotlivých cirkví hľadali to,
čo ich spája pri menách solúnskych bratov. Program bol
doplnený krásnym koncertom
speváckych zborov Kantantína a Concordia, ale nechýbal ani koncertný večer komárňanských kapiel.
Na záver mimoriadne náročného, ale krásneho festivalu, organizátori skonštatovali, že takáto spolupráca má
v meste svoj význam a zmysel. Viac ako tisícka návštevníkov rôznych podujatí festivalu je toho jasným dôkazom.
Jana Pipíšková

Charita má mnoho podôb a ľudia, ktorí ju konajú majú rôznorodé zámery. Ak je však upriamená na rozvoj vzdelanosti detí, konečný výsledok pomáha nielen obdarovaným, ale nám
všetkým. Pekný zážitok z obdarovania prežili aj deti zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici
v Komárne, keď ich navštívil pán Erich Rosendorfský ako iniciátor vysielajúcej organizácie
BG/BRG Groβ-Enzersdorf a priniesol im veľký balík školských potrieb. Radosť prejavili
najmä deti, pre ktoré ﬁnančne náročné darčeky nie sú samozrejmosťou a všetko, čo im posilní chuť učiť sa, môže napomôcť ich úspešnému životu v budúcnosti. Ďakujeme a prajeme
nielen našim deťom veľa ľudí, ochotných pomáhať aj tam, kde o to nepožiadajú.
ZŠ Rozmarínová v Komárne

Dôležité upozornenie
Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti TESCO stores sr, a.s. v záujme dôslednej
ochrany spotrebiteľov upozorňuje, že: výrobok tlakový hrniec „BERLIN“ KORONA, 9L, EAN: 8590050700903, ktorý si spotrebitelia mohli
zakúpiť v prevádzkach TESCO stores sr, a.s., sa môže za určitých
okolností stať nebezpečným výrobkom.
Riziko spočíva v tom, že pokiaľ spotrebiteľ dôsledne nedodrží návod
v časti maximálneho možného objemu (max. 2/3 objemu tlakového hrnca =
6 l) a spoľahne sa na označenie priamo na výrobku – značka MAX ukazujúca cca 9 l, môže
dôjsť k upchatiu poistného ventila a k jeho znefunkčneniu. Spotrebiteľom, ktorí si uvedený
výrobok zakúpili, odporúčame, aby ho prestali používať a čo najskôr vrátili na centrum služieb zákazníkom do predajne, v ktorej bol výrobok zakúpený. Na základe predloženia dokladu o kúpe Vám bude ihneď vrátená cena výrobku.
zdroj: net

VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh
RučNE TKANýCh KOBERCOv LACNO!

zľavy
0%
až do 2

Predpoveď počasia 1. 07. 2013 - 7. 07. 2013
V pondelok 1. 7. predpokladám v našom
regióne veľmi pekne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 13 do + 15 ̊ C,
denná teplota od + 25 do + 27 C
̊ . Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
V utorok 2. 7. predpokladám v našom regióne pekne a teplejšie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 11 do + 13 ̊ C,
denná teplota od + 28 do + 30 C
̊ . Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
V stredu 3. 7. predpokladám v našom regióne podobne ako v utorok, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 13 do +
15 ̊ C, cez deň od + 29 do + 31 ̊ C. Slabý
premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14
km/h.)
Vo štvrtok 4. 7. predpokladám v našom regióne pekne a veľmi teplo, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 14 do +
16 ̊ C, cez deň od + 29 do + 31 ̊ C. Mierny
SZ vietor do 4 - 8 m/s. ( od 14 – 29 km/h.)

V piatok 5. 7. predpokladám v našom regióne podobne ako vo štvrtok, polooblačno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 14 do + 16
̊C, denná teplota od + 29 do + 31 C
̊ . Slabý
SV vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
V sobotu 6. 7. predpokladám v našom regióne ešte o niečo teplejšie, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 15 do + 17
̊C, denná teplota od + 30 do + 32 C
̊ . Slabý
SV vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
V nedeľu 7. 7. predpokladám v našom regióne už veľmi teplo, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 18 do + 20 ̊ C,
cez deň od + 32 do + 34 ̊C. Slabý V vietor
do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam spočiatku veľmi
horúco, od štvrtka do normálu.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo.
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Predávame PVC a koberce na m2,
a režeme na požadované rozmery

Pokládka
kobercov,
PvC a
laminátových
parkiet

AKCIA

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku je tu obdobie žatvy a tým aj zvýšené nebezpečenstvo požiarov. Suchý
porast a u nás prevládajúce veterné počasie vytvára podmienky pre zvlášť rýchle šírenie požiaru na veľkých plochách, pri ktorých sú požiarne jednotky s dostupnou technikou často bezmocné. Preto je potrebné upozorniť na povinnosti občanov pri predchádzaní požiarom, ktoré sú
upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi
a zaväzujú ich najmä:
- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- nezakladať oheň v prírode, v priestoroch, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty
- dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom
a požiarne-nebezpečnými látkami v čase dlhotrvajúceho
sucha
- nespaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
- nezakladať nepovolené skládky odpadov vo voľnej prírode a ich spaľovanie
- nehromadiť horľavé látky a ľahkozápalné látky na miestach, kde by ich zapálením boli ohrozené priľahlé objekty
a porasty
- sprísniť dohľad nad konaním vlastných detí, ktoré spôsobujú požiare najmä pri hre so zápalkami v porastoch obilovín a stohoch
- rešpektovať zákaz vjazdu vozidiel do lesov a porastov
obilovín
- pri činnostiach spojených so zberom obilovín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín
a slamy dodržiavať ustanovenia § 31 f vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
Za porušenie týchto zákazov môže byť páchateľovi priestupku uložená pokuta do výšky 331,- eur.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Komárne

Z dovolenky mimo EÚ možno doviezť
tovar bez cla za 430 eur

Pre cigarety a alkohol platia
obmedzené množstvá
ri dovoze tovaru z dovolenkových destinácií mimo
Európskej únie (EÚ) nie je vždy nutné platiť dane a
clo. Hodnota privezených vecí však nesmie presiahnuť
430 eur v prípade leteckej dopravy. Pri iných druhoch
dopravy je limit 300 eur.

P

„Obmedzené množstvá platia aj
pre cigarety či alkohol“, informovala hovorkyňa Finančnej správy
(FS) SR Patrícia Macíková. V prípade leteckého prevozu možno
doviezť bez cla 200 kusov cigariet, 100 kusov krátkych cigariet,
50 cigár a 250 gramov tabaku na
fajčenie. V prípade alkoholických nápojov s viac ako 22 %
obsahom alkoholu je limit 1 liter a pre nápoje s nižším obsahom alkoholu 2 litre. Takisto možno doviezť letecky bez cla
maximálne 16 litrov piva a najviac 4 litre tichého vína. Pri
káve je limit maximálne 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a v prípade čaju najviac 100 gramov či 40
gramov čajového extraktu a esencie.
V rámci iných tovarov ako napríklad parfumov nesmie ich
hodnota presiahnuť 430 eur na osobu. V prípade detí do 15
rokov je horná hranica len 150 eur na osobu. „Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na
obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne", upozornila Macíková.
Teraz.sk
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DELTA

SzÓRAKOzÁS

Programajánló
ÉSZAK-KoMÁRoM:
A 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. A komáromi Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozata végzőseinek kiállítása.
Zichy-palota:
Vietnam a hatvanas években egy katona szemével – fotókiállítás. Veliký
Milan Fénnyel festve című fotókiállítása szeptember 12-ig.
Lábik János 80. születésnapja alkalmából megrendezett kiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: Karika Lívia Mandalák című kiállítása.
ŐRSÚJFALU:

II. Ekhósszekér Fesztivál: Július 6án, szombaton ismét fesztivált rendez az ÉS?! Színház az őrsújfalui
kultúrházban, délelőtt 10 órától. Bábosok, színjátszók lépnek fel a maguk örömére, zsűri nélkül. Erdélyből
Farkaslaka, Kisgalambfalva, Karácsonyújfalu és Szentegyháza csoportjait várják. Cirkusz című produkcióját adja elő az idei Duna Menti Tavaszon aranysávot kiérdemlő komáromi Tekergők Bábcsoport, Gazdag
Nagy Anikó rendezésében, ott lesz
Gál Tamás előadóművész, a nyárasdi felnőtt színjátszók, valamint
Benkő Géza és Ölvecky András. A
szervezők a műsorváltoztatás jogát
fenntartják.
KARVA
– Hídverő Napok 2013
2013. július 6., piactér: 17.00 – Karvai
tehetségek bemutatkozása, párkányi
tánccsoport fellépése, 20.00 – Orosz
Zoltán harmonikaművész előadása,
21.30 – Kósa Rudi zenél
KAMoCSA:
8. Oáza Beach Parádé, július 5-7.
Péntek: 21.00 Nostalgia Party-Dj.
Čeku, DJ Igor Czuczor, Bárány Attila
(Discoshit), Hamvai P.G (Discoshit),
DJ Igor Czuczor. Szombat: Retro
Party-Dj ARTI, Dj. Dj Mickey, DJ Antonyo (discoshit), MAJKA CURTIS
BLR, Bozoky vs. Lipoczy – Katapult
DJ. Vasárnap: jó idő esetén AFTER
BEACH PARTY. Infó: oazacamp.sk.

Falunapok
CSALLÓKöZARANYoS:
XVIII. HÍDVERŐ NAPoK
Július 5-7.
Péntek:
18.00 A Hídverő Napok ünnepélyes
megnyitója a művelődési ház melletti parkban (zászlók felvonultatása,
ünnepi köszöntők, szalagok felkötése a Hídverő emlékoszlopra)
19.00 Kiállítás-megnyitó a művelődési központban
19.30 Kultúrműsor vendégszereplőkkel
22.00 Koncert
23.30 Video diszkó
Szombat:
Helyszín: művelődési ház melletti
park és főtér
10.00 Családi programok, kézműves
foglalkozás (EU téma), arcfestés,
kézműves utca megnyitása, a résztvevők bemutatkozása, hagyományos ételek készítése, lovasbemutató – „Glóbuszkertben“, Aranymosás a Duna-parton
14.00 Maratonfutók fogadása
14.30 Családok és baráti társaságok
sportversenye
15.00 Fiatal „helyi nyomozók“ találkozója
17.30 Aranykocsi néptáncegyüttes
fellépése
18.30 A lukanényei citerazenekar
előadása
20.30 a FORTE zenekar nosztalgia
koncertje
Vasárnap:
09.30 Istentisztelet a református
templomban, kultúrműsor
11.30 Partneri szerződések ünnepélyes aláírása
14.00 Projekt kiértékelése, további
együttműködés lehetőségei, vendégek búcsúztatása

GELLÉR:
Július 6.
Főtér:
10.30 Erős emberek versenye
11.45 Eredményhirdetés, díjak átadása
Sportpálya:
13.30 Kispályás labdarúgó mérkőzések Gellér és Bogya csapatai, valamint Gellér és Nemesócsa diákcsapatai között. Tizenegyes rúgó
verseny – nevezési díj: 0,50 euró
16.00 Eredményhirdetés, díjak átadása
Főtér:
A kultúrműsorban fellépnek:
a helyi óvodások, a gelléri
Amazons
tánccsopor t,
Vadkerti Imre,
Dégner Lilla
operetténekesnő, Kéknefelejcs – nyugdíjasok
énekkara, a lakszakállasi VaLAKik
tánccsoport, a gelléri No Rules
együttes. Tombolahúzás, értékes díjak.
15.00 -19.00 Ingyenes kisvonat falunézéssel, ugrálóvár, trambulin.
20.00 Utcabál az Atlantic zenekarral.

KoMÁRoMFüSS:
XVI. Komáromfüssi Játékok
Július 5-6.
Péntek:
18.00 – Emlékhelyek megkoszorúzása
18.30 – Magyarics Gabriella képkiállításának megnyitója a kultúrházban

KESZEGFALVA:
VIII. Nemzetközi Kakasfőző
Fesztivál
Július 13.
13.00 Verseny kezdete, kakasok átvétele
17.00 Verseny kiértékelése
20.00 Tábortűz, utcabál
A nap folyamán kultúrműsor és
egyéb színes programok várják a
résztvevőket: gokart, boksz-gép,
darc, sörivó verseny, hagymametélő
verseny, evő verseny.
Nevezési díj: 10 €, jelentkezni: július
8-ig lehet a Községi Hivatalban,
035/779 21 66.

Szombat:
Sportpálya:
09.00 Gulyásfőző verseny
09.00 Szabadtéri program gyerekeknek, játékos, ügyességi versenyek, íjászat, kézügyességi foglalkozások, arcfestés, lovagoltatás
09.30 Kispályás labdarúgó kupa
10.00 Szórakoztató játékok, vetélkedők Micimackóval és barátaival
10.00 Óriás csúszda, kis légvár,
trambulin
11.00 Kutya-szépségverseny
12.00 Kempo bemutató
13.00 Gulyásfőző verseny kiértékelése
14.00 Kispályás labdarúgó kupa
eredményhirdetése
15.00 A gútai kinológiai klub bemutatója
16.30 Katicák mazsorett-csoport fellépése
19.00 A TAT tehetségkutató szereplőinek fellépése
20.30 Utcabál a sportpályán a
CARGO zenekarral
24.00 Tombolasorsolás

oroszláN - VII. 23. - VIII. 22
Végre learathatod rengeteg munkád
gyümölcsét. És bár olyannyira belelkesülsz, hogy egyből nekiveselkednél valami másnak, egyelőre érd be
az elégedettség érzésével.
szűz - VIII. 23. - IX. 22
Ha bizonytalan vagy valamivel kapcsolatban, fordulj testvéreidhez és
barátaidhoz segítségért. Most egy
hullámhosszon vagy velük.
Mérleg - IX. 23. - X. 22
Tölts minél több időt kedveseddel,
ám ha épp szingli vagy, akkor se
csüggedj. Inkább ismerkedj!
sKorpIó - X. 23. - XI. 21.
Még az is megtörténhet, hogy az eddig titokban tartott szeretői kapcsolatban olyan nagy lépést tesztek
előre, amelynek hatására a viszony
rövidesen nyilvánosságra kerülhet.

NyIlas - XI. 22. - XII. 21.
Figyelj oda az egészségedre, mert
most a legkisebb problémának is –
ha félvállról veszed – komoly következményei lehetnek.
BaK - XII. 22. - I. 19.
A héten sikeres lehetsz anyagi ügyek
intézésében, a pénz is úgy vonzódik
hozzád, mint mágnes a vashoz. Fektess be valamibe.
VízöNtő - I. 20. - II. 18.
Szerencsésnek mondhatod magad,
kapcsolatodban ugyanis dúl a szerelem, és a munkahelyeden is sorra
kapod az elismerő dicséreteket.
HalaK - II. 19. - III. 20.
Ha egyedülálló vagy, ez a kisugárzás
most igazi pasimágnes lehet. Találkozhatsz valakivel, akivel hosszú
távú kapcsolatod is lehet, amennyiben nyitott vagy rá.

Horoszkóp
Kos - III. 21. - IV. 19
Sokat hozhatsz ki ezekből a napokból, mivel amellett, hogy új lehetőségek tárulnak eléd, a szokásosnál
gyorsabban kapcsolsz és hozol meg
döntéseket.
BIKa - IV. 20. - V. 20.
Igazán nagy ötletekkel vagy tele, ám
nem ártana kicsit rendet raknod a
gondolataid között, hogy kellő ﬁgyelmet tudj fordítani a fontos dolgokra.
IKreK - V. 21. - VI. 21.
Minél egyszerűbben próbálsz megoldani egy problémát, annál jobb!
Most nem érdemes túlgondolnod a
dolgokat - hallgass az ösztöneidre
és cselekedj!
ráK - VI. 22. - VII. 22
Kihívásokkal kell szembenézned, ám
ne aggódj: nincs lehetetlen, ha egy
kicsit a kreativitásodra bízod magad.
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TVműsor

július 1 - július 7

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, július 1

KEdd, július 2

SzERdA, július 3

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Vízitúra 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája
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 20.10 Időjárás 20.15 Régimódi történet 21.10 Kékfény 22.05 II.
Károly szenvedélyes élete 23.10 Híradó 23.25 Aranyfeszt 2013
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.10 Heathcliff 12.35 Sandokan 13.00 Kaja kalandok 13.25 Animália 13.50 Lizzie McGuire 14.15
Csajok a zŰrből 14.40 Varázslók 15.05 Rocky és Bakacsin kalandjai
15.25 Hunyormajor 15.50 Kaja-kaland 16.15 Heathcliff 16.35 Garfield és barátai 17.10 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 17.35 Raju, a riksa 17.45 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.10
Blinky Bill kalandjai 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05
Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv Rajzfilmsor. 21.45 Sophie Paquin fent és lent 22.30 Kedves John! Am. filmdráma
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Élő egyház 8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Isten kezében 9.10 A Tisza 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.05 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.15 Múzeumtúra – francia módra 12.40
India és Nepál Chennai, Dél-India kapuja 13.40 Édes élet olasz módra
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó,
sport 18.30 Kisváros. 19.05 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sándor
20.45 Hírek, sport 20.55 A leghosszabb film Magyar dok. film 22.15
Sportaréna 22.40 Koncertek az A38 Hajón.

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete.9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül
14.45 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – Jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 King
22.00 Borgiák. tévésor 22.50 Híradó 23.05 Macskás hölgyek
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.40 Heathcliff 12.00 Sandokan
12.30 Kaja kalandok 12.50 Hunyormajor 13.15 Lizzie McGuire 13.40 Az
idő kalandorai 14.05 Varázslók 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.15
Hunyormajor 15.40 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.30 Garfield és
barátai 17.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 17.30
Raju, a riksa 17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Blinky Bill kalandjai 18.25 Frakk, a macskák réme 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese
20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv. 21.45 Sophie
Paquin fent és lent 22.30 Büszkeség.
DUNA
7.35 Sportaréna 8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Rocklexikon 9.45 Angyali
érintés 10.30 Kisváros 11.05 Rózsa Sándor 12.00 Híradó 12.15 Városrajzolatok 12.45 Velünk élő Trianon – Egy majdnem betiltott 13.40
Édes élet olasz módra. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros. 19.05 Angyali érintés 20.00
Két pisztolylövés 21.10 Hírek, sport 21.25 Maxwell. 22.55 50 év 50 percben Beszélgetés Melis Györggyel 23.50 Koncertek az A38 Hajón.

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri 9.15
Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül.
14.30 Balatoni nyár 16.10 Család csak egy van 16.55 A szenvedélyek
lángja 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelő 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.15 Bosszú 21.05 Gyilkosság 21.50
Borgiák. 22.45 Híradó 23.00 Átok 23.55 Munkaügyek
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.40 Heathcliff 12.05 Sandokan 12.30 Kaja kalandok 12.50 Hunyormajor 13.15 Lizzie McGuire
13.40 Az idő kalandorai 14.05 Varázslók. 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai. 15.15 Hunyormajor. 15.40 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff.
16.30 Garfi eld és barátai 17.00 Nils Holgersson csodálatos utazása
a vadludakkal 17.30 Raju, a riksa 17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Blinky Bill kalandjai 18.30 Frakk, a macskák réme 18.35
Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó, sport 21.05 Sophie szerint a
világ 21.35 Gusztáv. 21.45 Sophie Paquin fent és lent. 22.30 Modern
Hamupipőke.
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.35 Táncvarázs
9.30 Angyali érintés 10.15 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 Református istentisztelet 15.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó, sport
18.30 Kisváros. 19.05 Angyali érintés 20.00 Linda. 21.05 Hírek, sport
21.20 Lélektől lélekig film 23.20 Koncertek az A38 Hajón.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben. 12.00 Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva realityshow
15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bűnök és
szerelmek 21.40 NCIS 22.40 NCIS: Los Angele 23.40 Összeesküvés
7.35 Híradó reggel 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor reggel 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 RTL híradó 19.20 1 perc
és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Dr. Csont
23.40 Észvesztő. Am.–kolumbiai– kanad. sor.
STORY TV
14.30 Columbo: Hajnali derengés. 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre.
20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Nora Roberts – Bukott angyal. Am. filmdráma 23.00 Jim szerint a világ23.25 Dallas.
13.05 Columbo. 15.05 Míg a jackpot el nem választ. vígjáték 17.00
Gyilkosság a Fehér Házban. akciófilm 19.00 Kiméletlen bosszú. akciófilm 20.50 A harc mestere. thriller 23.05 A harc mestere 3 thriller
VIASAT
7.00 Gyilkos sorok 8.00 Harmadik műszak 8.55 A furfangos részvényes. 11.00 Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek 12.50 A médium
13.50 Monk-Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök
17.30 Esküdt ellenségek 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi-meg egy kicsi 21.25 Ütközéspont. 23.30 A főnök
STV :1
7.30 Megtört szívek 8.15 A rejtelmes sziget 8.40 Hírek 9.40 Irány a
kert! 10.15 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Maigret. 14.00 Viharos szerelem 14.55 Anna két arca 15.45 Doktor House
16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Sinbad. 21.35
A kiválasztott 22.30 Zsaruk a központból. 23.30 A körzet krimisor.
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó Bábsorozat 8.30 A leleményes
Elektrón bácsi 9.05 Gyógyászat 10.15 Probléma nélkül 11.45 Élő körkép 12.20 Kulturális körkép 12.30 Folklórműsor 12.45 Szieszta. Tévéjáték 14.10 Tour de France kerékpáros-körverseny 16.35
Autószalon 17.00 Jastrabka 17.45 Találd el, ki hívott meg? 18.10 60
állati dolgom. 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Mesés épületek – A legnagyobb közlekedési
központ. 20.45 Tudomány és technika 21.15 Felvonó a vérpadra.
krimi 22.40 Sport 23.10 Művészeti magazin 23.40 Éjféli műterem
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor. Szlov. sorozat 9.30 Szomszédok Tévésorozat 10.10 Cobra 11.15 Vámpírnaplók Am. sor. 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Két
pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS V. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Szomszédok 19.00 Híradó 20.00 Sport
20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. 21.40 Még egy esély az életre. Realityshow 22.45 Doktor House 23.55 Éjszakai hírek
JOJ
7.55 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. 10.30 Terra Nova 11.30
Kockáztass! 12.50 Hui Buh. 14.50 A Geiss család 15.50 Szójáték 17.00
Híradó 17.25 Csere. 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 Nap, széna, szalonna. 21.50 ÖsszeEsküvők 23.30 Halló.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos nyomozó
13.00 Doki 14.00 Tények – délután 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az
élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet 18.30
Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bűnök és szerelmek
21.40 Női vonalak. 23.40 Esküdt ellenségek: Los Angeles. 0.40 Tények
7.35 Híradó reggel 8.08 Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem. 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 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
1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Jo,
a profi krimisor 22.40 A Grace Klinika 23.45 Reflektor
STORY TV
14.30 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre. 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Zavaros vizeken.
20.00 Miss Marple: Balhüvelykem bizsereg. 22.00 Párizsi helyszínelők.
23.05 Jim szerint a világ

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az
élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Bűnök és szerelmek 21.40 Sherlock és Watson. 22.45 Én is menyasszony vagyok
7.35 Híradó reggel 8.08Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO
show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 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 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Szulejmán. 23.50 Reflektor
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Ölj meg, ölelj meg. 20.00 Asterix és Obelix: A Kleopátra- küldetés. 22.00 A hidegsebész 23.05
Jim szerint a világ 23.30 Dallas

13.50 Columbo. Visszajátszás. 15.20 Kíméletlen boszszú. 17.10 Max
Payne – Egyszemélyes háború. 19.00 Nyomodban a halál. 21.00 Alien
vs. Predator 22.45 Godsend – A teremtés klinikája.
VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 Szívek szállodája 11.00
Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 A médium 13.50 Monk –Flúgos nyomozó 14.45 Harmadik műszak 16.35 A
főnök 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Egy kapcsolat
szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.20 CSI: New York-i helyszínelők 23.15 A főnök

8.13.45 Columbo. 15.15 Nyomodban a halál. 17.15 Alien vs. Predator
19.00 Lezúzva. 21.05 Crank 2. 22.45 Harcosok börtöne.
VIASAT
5.45 Gyilkos sorok 6.45 Harmadik műszak 8.35 Anna. 11.00 Mike és
Molly II. 11.55 Esküdt ellenségek 12.50 A médium 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt
ellenségek 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kicsikém – Sir Austin
Powers 2. 23.20 A főnök 24.15 Viharos szerelem

STV :1
5.40 Anna két arca Orosz 6.25 Viharos szerelem 7.15 Megtört szívek
8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek 9.30 Az olasz konyha 10.15 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. 13.55 Viharos
szerelem 14.50 Anna két arca 15.40 Doktor House 16.30 Híradó, sport
17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.15 Senki sem tökéletes. 21.10 A
mentőautó. 22.15 Esküdt ellenségek 23.40 A körzet

STV :1
5.00 Híradó, sport 5.45 Anna két arca 6.30 Viharos szerelem 7.20
Megtört szívek. 8.05 A rejtelmes sziget. 8.30 Hírek, sport 9.30 Az
olasz konyha 10.15 A körzet 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó
12.20 Maigret. 14.00 Viharos szerelem 14.55 Anna két arca 15.45
Doktor House 16.30 Híradó, sport 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50
Sport 20.10 K-Pax – A belső bolygó. 22.05 Vádlottak. 23.10 A körzet

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó Bábsorozat 8.30 A leleményen
Elektrón bácsi 9.05 Gyógyászat 10.05 Mesés épületek legnagyobb közlekedési központ 10.50 Bakalári történetek 11.25 60 állati dolgom 11.55
Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.00 Szieszta. 14.10 Örökzöld melódiák
14.45 Ruszin magazin 15.20 Tour de Francia kerékpáros-körverseny
17.50 Találd el, ki hívott meg? 18.15 Életmentők 18.40 Kassa Európa kulturális fővárosa 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Miért szegénység? 20.50 Rendelő 21.20 A szeretők.

STV :2
7.00 Ruszin magazin 7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó Bábsorozat 8.25 A leleményes Elektrón bácsi 9.05 Gyógyászat 10.05 Miért
szegénység? 11.05 Bakalári történetek 11.35 Életmentők. 12.00 Élő
körkép 12.45 Szieszta. 13.50 Örökzöldek diszkó ritmusban 14.10 Tour
de France kerékpáros-körverseny. 17.50 Találd el, ki hívott meg?
18.15 A fényképészet története 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Jozef Urban költő portréja. 21.15 Különös történetek a lakótelepekről 21.45 Zazie a metróban 23.15 Sport
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor. 9.30 Szomszédok 10.10 Cobra 11.10
Vámpírnaplók 12.05 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Monk
Flúgos nyomozó 15.00 Két pasi meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két
pasi meg egy kicsi. 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 Alkonyat. 23.10 Éjszakai hírek 23.35 NCIS
JOJ
6.05 Krimihíradó 7.55 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. 10.30
Terra Nova. 11.30 Kockáztass! 12.50 Szamuráj lány 14.50 A Geiss
család 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Dr. Csont.
22.20 Castle.

MARKÍZA
8.30 Forr a bor. 9.35 Szomszédok 10.10 Cobra 11.15 Vámpírnaplók
12.10 A mentalista 13.05 Dokor House 14.05 Monk-Flúgos nyomozó
15.00 Két pasi-meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi-meg egy kicsi
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. 21.40 Haláli
zsaruk. 23.40 Éjszakai híradó
JOJ
5.35 Híradó 6.00 Krimihíradó 7.55 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. 10.30 Terra Nova. 11.30 Kockáztass! 12.50 Szamuráj lány 14.50
A Geiss család 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Nap,
széna, szalonna. Tévésor. 21.50 Bűbáj. Am. filmvígjáték.

CSüTöRTöK, július 4
M1
5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete9.15 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vízi túra 13.55 Ridikül.
Talkshow 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 15.55 Család csak egy
van 16.40 A szenvedélyek lángjai 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó
17.45 Elcserélt lányok, 14. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.15 Első állomás Las Vegas. Am. film 21.55 Az
ESTE 22.30 Híradó 22.40 Borgiák 23.35 Nemzeti Nagyvizit
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff ,
52/32. 12.05 Sandokan 12.30 Kaja-kalandok, 3. 12.55 Hunyormajor,
52/3. 13.15 Lizzie McGuire13.40 Az idő kalandorai 14.05 Varázslók,
21/8–9. 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai15.15 Hunyormajor 15.40
Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 17.00 Nils
Holgersson 17.25 Raju, a riksa 17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa18.00 Blinky Bill kalandjai 18.25 Frakk, a macskák réme 18.35 Miss
BG I–II., 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ,
21.35 Gusztáv 21.45 Sophie Paquin fent és lent 22.30 Milk. Am. film
DUNA
7.35 Elfeledett magyar irodalom. Károli Gáspár 8.00 Térkép (ism.)
8.35 Üzenem az otthoni hegyeknek... 3. 9.15 Néprajzi értékeink. Rozsnyói országcímeres pad 9.25 Angyali érintés 10.10 Kisváros (ism.)
10.50 Linda (ism.) 12.00 Híradó 12.15 Afrika világa Etiópia - Bahir Dar
12.40 Magyar elsők 12.55 Voyager – A múlt titkai és legendái Hangok
az űrből 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.05 Angyali
érintés 20.00 T.I.R. 21.00 Hírek, sport 21.10 Elveszett illúziók Magy.
film 22.55 X + 1/2 X
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25
Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok, 116. 21.00 Bűnök és szerelmek 21.40 Halálugrás Am. akciófilm 23.45 Grimm
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
Zsófi val 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső
akarat 16.20 Kettős játszma17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Revolution 23.40 A rejtély
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Ölj meg, ölelj meg 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Végzetes
gyakorlat 20.00 Poirot-novellák 21.00 Kromofóbia 23.20 Jim szerint
a világ 23.45 Dallas
14.40 Lezúzva16.45 A harc mestere. Am.–kanad. thriller 19.00 Halálos célpont. Am. film 20.50 Végképp eltörölni. Am. akciófilm 23.00
Total Recall – Az emlékmás. Am. akciófilm
VIASAT
6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Candleford-i kisaszszonyok 11.00 Mike és Molly11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
12.50 A médium 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25
Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 Észbontók, 5. 22.25 Spartacus 23.35 A főnök
STV :1
5.45 Anna két arca 6.30 Viharos szerelem 7.15 Megtört szívek, 4.
8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek, sporthírek 9.30 Az olasz konyha
10.15 A körzet 11.05 Viharos szerelem V. Ném. sor., 141. 12.00 Híradó
12.20 Maigret krimisor. 14.00 A Szlovák Nemzeti Tanács és a szlovák
kormány közös ünnepi ülése, élő 15.00 Építs házat, ültess fát! 15.40
Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthíradó
20.10 Toszkán szenvedély 21.40 Kalózok – Az elveszett kincs. Sp. kalanfilmsor. 22.55 A körzet 23.40 Maigret.
STV :2
7.05 Hírek magyarul 7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó 8.30 A leleményes Elektrón bácsi, 7/4. 9.00 Gyógyászat 10.05 Út. Kis emberek
nagy világa 10.30 Nyugdíjasok klubja 11.00 Bakalári történetek 11.35
A fényképészet története 12.00 Élő körkép 12.45 Szieszta. Tévésor.
13.45 Természetbarátmagazin 14.10 Tour de France kerékpáros-körverseny. 17.50 Találd el, ki hívott meg? 18.20 A természet értéke Fr.
dok.sor. 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 A jóakaratú emberek estje 21.30 Svätopluk. Tévéopera
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.05 Cobra 11 Ném. sor., 11.10
Vámpírnaplók, 4. 12.05 A mentalista Am. sor. 13.05 Döglött akták
14.00 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Két pasi – meg egy kicsi IV.,
15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS Am. sor. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok Tévésor. 18.30 Két pasi – meg egy kicsi 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. Tévésor.
21.40 Gazdálkodj okosan! Realityshow 23.00 Híradó 23.25 NCIS
JOJ
6.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. 10.30 Terra
Nova. Am. sci-fi sor. 11.30 Kockáztass! Kvízműsor 12.50 Szamuráj lány
Am. film, 3/3. 14.50 A Geiss család Realityshow15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.25 Csere. Szórakoztató show 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Nap, széna, szalonna.
Tévésor. 21.50 Bean: Az igazi katasztrófafilm Ang. vígjáték 23.55 Dr.
Csont

PÉNTEK, július 5

SzOmBAT, július 6

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból
13.55 Ridikül. 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Család csak
egy van 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok, 15. 18.35 Rex felügyelő19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05
Boxutca extra 20.10 Időjárás-jelentés 20.15 S.O.S. szerelem Magy film
22.00 Híradó 22.15 Forma–1. Német Nagydíj, szabadedzés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff
12.00 Sandokan 12.30 Kaja-kalandok, 4. 12.50 Hunyormajor 13.15
Lizzie McGuire13.40 Az idő kalandorai 14.05 Varázslók 14.55 Rocky és
Bakacsin kalandjai 15.20 Hunyormajor 15.45 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 17.05 Nils Holgersson17.30 Raju, a
riksa17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Blinky Bill kalandjai
18.25 Frakk a macskák réme 18.35 Miss BG I–II.. 18.50 Esti mese
20.30 Híradó 21.10 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45 Sophie
Paquin fent és lent 22.30 Első állomás Las Vegas. Am. film
DUNA
7.00 Kvartett 7.30 Híradó 7.35 Akadálytalanul 8.00 Térkép (ism.) 8.30
Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 ÜRES – Mesélő cégtáblák? 9.35 Angyali
érintés 10.25 Kisváros 11.00 T.I.R. 12.00 Híradó 12.15 Csonkavár a romokon 12.45 Európa egészsége – Elmebeteg a szomszéd 13.40 Édes
élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros19.05 Angyali érintés
Am. sorozat 20.00 Vérvörös nyár 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.15
Ecc, pecc, kime

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Pecatúra 10.00 Történetek a nagyvilágból 10.30 Életművész 11.30 Valóságos Kincsesbánya, 10/2. 12.01 Hírek 12.1 0 KorTárs 12.40 Másfél millió lépés
Magyarországon – 32 év múlva, 14/2. 13.35 Forma–1. Némett
Nagydíj, időmérő edzés, élő 15.20 A világörökség kincsei, 11. 15.40
Így készült: a Tajtékos napok című film 16.15 FÁBRY 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Robin Hood, a tolvajok fejedelme Am.
filmvígjáték 22.40 A musicalsztár. Am. zenés vígjáték
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.20 Hunyormajor 12.45 H2O 14.00 Táncakadémia. 13.35 Varázslók. Am. sor., 14.25 Csataterek 14.35 A kékfényű lámpás mesefilm 15.35 Hunyormajor 16.00 Tatonka
történetei 16.30 Garfield és barátai 17.00 Nils Holgersson 17.25 Állatkerti óvoda 18.00 A Mézga család különös kalandjai 18.25 Raju, a
riksa, 78/60. 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.05 Top Gear 22.45 Forma–1. Német Nagydíj, időmérő edzés
DUNA
6.40 Gyökerek 7.25 Századfordító magyarok 8.15 Élő egyház 8.45
Isten kezében 9.40 Sírjaik hol domborulnak 10.10 Akadálytalanul
10.35 Székely kapu 11.05 Déltenger kincse, 5. 12.15 Budapesti díszpolgári címek átadása 12.45 Ízőrzők 13.20 Holtan érkezett Am. film
14.45 Táncvarázs 15.35 Önök kérték 16.35 Az éjszaka lánya Magyar
film 18.00 Híradó, sport 18.30 Fölszállott a páva Párizsban 19.00 Éjfélre kiderül Magy. film 20.20 Futótűz. Am. sor. 21.15 A vadnyugat
hőskora. Am. film 23.40 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit
a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Bűnök és szerelmek, 40. 21.40 Kettőt találhatsz 23.55 Jog/Ászok
7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 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 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjelnappal Budapest 21.35 CSI: Miami helyszínelők VIII., 1. 22.40 Gyilkos
hajsza 23.45 Gyilkos elmék
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a guillotine alatt. Am.
krimi 20.00 Poirot-novellák: A Viktória bál esete. Ang. krimi 21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ
13.30 Columbo Am. krimi 15.10 Halálos célpont. Am. akciófilm 16.55
Végképp eltörölni. Am. akciófilm 19.00 Speciális alakulat. 20.45 Briliáns csapda. Am. akciófilm 22.50 Hős kerestetik. Am. akciófilm
VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 Sherlock 11.00 Mike
és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 A médium
13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A
főnök 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék18.25 Egy kapcsolat
szabályai VI., 80-81. 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve
IV., 18. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Austin Powers - Aranyszerszám. Am. vígjáték 23.15 A főnök
STV :1
7.05 Megtört szívek 7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Az olasz konyha
8.55 Animációs bibliai történetek 10.00 Ünnepi szentmise 12.35
Ószláv kulturális központok. Nyitra 13.05 A széttáncolt cipellők. Ném.
mesefilm 14.10 Legenda. Ang. film 15.45 Hercegek iskolája Cseh
mese 17.00 Háborús románc Ol. film 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás-jelentés 20.20 Szlovákia, szeretlek! Show-műsor 21.30 Zsaruk a központból. Cseh-szlov. krimisor., 14/14. 22.25 Tetthely

6.25 TV2-matiné. Benne: Chuggington; Stuart Little kisegér; Anatole a kisegér; Little People – Nagy felfedezések; Állatkerti kalandok; Zsebkutyusok; Tökfej tesók; 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal; Sárkánykirályság 10.00 Astro-Világ 11.05 Monster High, 4.
11.30 Babavilág 12.00 Stílusvadász 12.30 Én is menyasszony vagyok,
3. (ism.) 13.00 Abraka Babra (ism.) 13.30 Doktorok, 14. 14.30 Tequila
és Bonettilegújabb kalandjai Am. sorozat, 6. 15.30 A férjem védelmében II., 24. 16.30 Luxusdoki II., 23. 17.30 Sas kabaré 18.30 Tények
19.00 Aktív extra 19.30 Indiana Jones és a végzet temploma. Am. kalandfilm 21.55 Vadászat a Sas Egyre 2.: Robbanáspont. Am. akciófilm 23.40 Ádám és Éva Am. vígjáték
7.00 Kölyökklub 10.05 Dirty Dancing – A koncert. Am. zenés dok.film
12.00 Gasztrotúra – extra 12.25 4ütem. Magazin 13.00 Dilinyósok, 9.
13.30 Agymenők Am. sor. 13.55 Eastwicki boszorkák. Am. sor. 15.00
A hős legendája Am. sor., 16.05 Aranyoskám filmvígjáték 18.30 RTL
híradó 18.55 Házasodna a gazda, 1. 20.10 Gagyilovag. filmvígjáték
21.55 Halálos fegyver 3. akcióvígjáték
STORY TV
10.30 Dallas 12.30 Túrakommandó 13.00 Sült zöld paradicsom. Am.
filmdráma 15.00 Álomhajó – Tahiti. kalandfilm 17.00 Rózsák harca I.
Ol. sor., 3. 18.00 Álom és szerelem. Ném. filmdráma 20.00 Miss
Marple krimi 22.00 Álmaimban Argentína filmdráma
14.25 Szabadítsátok ki Willyt! kalandfilm 16.30 Ishtar. vígjáték 18.35
Piedone Afrikában akcióvígjáték 20.45 Kegyenc fegyenc. akcióvígjáték 22.50 Rendőrakadémia 5. vígjáték
VIASAT
6.10 Chicago Hope Kórház 7.10 Őrjítő szenvedélyek 8.40 Véznák
kontra dagik 10.50 Amerikai mesterszakács 12.40 Kertvárosba
száműzve 13.10 Vérmes négyes 15.00 Doktor House 16.55 Szívek
szállodája 18.50 Behálózva. Am. film 21.00 Születés 23.00 Minden
gyanú felett. Am. dráma
STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum 8.30 Szafari. 9.00 Táncakadémia 9.55 A széttáncolt cipellők mesefilm 11.00 Szlovákia, szeretlek!
12.30 Kolumbusz. Ol. sor. 14.00 Toszkán szenvedély. Ol. sor., 15.35
Twist Olivér Ang. film 17.45 Építs házat, ültess fát! 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Cirill és Metód – 21.05 Pokolba
a szerelemmel. Am. filmvígjáték

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó 8.25 A leleményes Elektrón
bácsi 9.00 Várak és mondák Cirill és Metód legendája 9.35 Kereszténység a mai Szlovákia területén 400–907. között. Dok.film 10.15 A
thessaloniki fivérek 11.25 Apáink öröksége 11.40 II. Mojmír. Tévéjáték
12.45 A kereszténység története a X.–XII. században 13.15 Természeti értékek 13.35 Képek a természetből. Hegyeink 14.10 Tour de
France kerékpáros-körverseny17.50 A hegyekben 18.20 Nagymorva
központ. Bojná 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 Himalája. Átjáró
Indiába 20.55 Família. Magazin 21.20 A fejedelem Tört. dráma 22.55
Sporthíradó 23.05 Cirill és Metód oratórium.

STV :2
8.00 Ao-Tea-Roa avagy fordított Föld, 1. 8.25 A hegyekben 8.55 Himalája dok. film 9.55 Rendelő 10.20 A thesszaloniki fi vérek. Tévéjáték, 2. 11.35 Út. A lisztérzékenység 12.05 Tizenkettő után öt
perccel. Vita 13.05 A kereszténység története 14.00 Tour de France
kerékpáros-körverseny 14.15 Tour de France kerékpáros-körverseny,
élő 17.30 Film a filmről 17.45 Scola scriptura 18.40 Kassa – Európa
kulturális fővárosa 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi
hírek 20.00 Felszabadítók Harckocsizók dok.sorozat 20.45 Őrangyalok 21.15 Kalkutta. Fr. dok.film 22.50 Évekkel ezelőtt 23.30 Éjféli műterem 23.55 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA
7.20 Tűzmadár mesefilm 9.10 Kincs, ami van vígjáték 10.55 Kísértés
két szólamban. Am. vígjáték 13.20 Sárkányölő Szent György. kalandfilm 15.10 Szahara. kalandfilm 17.40 Szomszédok 18.25 Két pasi
– meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Reménykedő férfiak Cseh vígjáték 23.10 Nyerő páros
JOJ
7.55 Bírósági akták 9.30 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 10.30
Terra Nova. Am. sci-fi sor., 5. 11.30 Kockáztass! 12.50 Bean – Az igazi
katasztrófafilm Ang. vígjáték 14.50 A Geiss család IV. Realityshow, 2.
15.55 Queen Sized – Tömör gyönyör Am. vígjáték 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-.jelentés
20.20 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 21.50 Mániákus vásárlók a
celebek között – döntő! 23.15 Queen Sized – Tömör gyönyör Am.

MARKÍZA
6.30 Tom és Jerry 6.55 Madagaszkár pingvinei 7.40 Alf III., 25/22.
8.10 Fiú a Marsról Am. film 10.05 Mama kicsi fi a Am. filmvígjáték
11.50 Alkonyat. Am. film 14.15 Egy szőkénél jobb a kettő. Am. vígjáték 16.10 Rendőrakadémia Am. vígjáték 18.10 Beugró 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Spárta 3. – Spárta a
köbön. Am. filmvígjáték
JOJ
5.40 Rajzfilmsorozatok 8.20 High School Musical3 Am. zenés vígjáték 10.45 A Geiss család 11.40 Dr. Dolittle 2.filmvígjáték 13.45 Nap,
széna, szalonna. 18.15 Szórakoztató műsor 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Largo Winch
2. Fr.–ném.–belga akciófilm 23.00 A Barbár – Legenda a szellemharcosról. Kanad.–am. kalandfilm

HIRDETÉS

vASÁRNAP, július 7
M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen
9.50 Megkeresni az embert 10.05 Biblia és irodalom 10.30
Evangélikus magazin 10.25 Református ifjúsági műsor 11.00
Református istentisztelet 12.01 Híradó délben 12.10 Világ Kép
12.40 Séf. Kínai ism.terj. film 13.00 TeleSport 13.30 Forma–
1. Német Nagydíj, a futam 16.10 A legyőzhetetlenek. Magy.
film 17.20 Avalon Gimi Am film 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó,
sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Maradj talpon! 21.35 Valami
más – Polyák Lilla énekel 21.45 A törvény gyilkosa. Am. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.45 Táncakadémia 13.10 Csajok a
zŰrből 13.35 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.35 H2O: Egy
vízcsepp elég 16.25 Tüskevár 17.00 Garfield és barátai 17.35
Nils Holgersson 18.00 Raju, a riksa 18.10 Rejtélyek Tesz-vesz
városban 18.35 Miss GB 18.50 Esti mese 20.30 Híradó,
sport 21.05 Mad Men – Reklámőrültek 21.55 Forma–1.
DUNA
7.40 Nyelvőrző 8.10 Világ-Nézet 9.05 Újra nyár, újra Balaton! – Siófok 10.00 Hagyaték. A Haza megtartói – Magyar
nagyasszonyok 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római katolikus szentmise 12.00 Híradó 12.15 A világörökség kincsei
12.35 Ízőrzők 13.15 Semmelweis Magy. film 14.35 Hazajáró
15.05 Csellengők 15.35 Hogy volt?! Inke Lászlóra emlékezünk 16.35 Éjfélre kiderül Magyar film 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00
Különös házasság. Tévéfilmsor 21.15 Csontváry Magyar film
23.05 Dunasport 23.20 Világ-Nézet
6.25 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 sorozat,
14.35 Békétlen békítő, 2. 15.35 Sue Thomas Am. sor. 16.40
Nicsak, ki beszél még! Am. vígjáték 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt.
Am.–ném. vígjáték 22.15 A kaptár 3. akciófilm
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.35
Gasztrotúra 12.10 A Muzsika Tv bemutatja 12.50 Tuti gimi
13.55 Míg a halál el nem választ14.30 Gagyilovag. Am. filmvígjáték 16.30 Castle Am. sorozat 18.30 RTL híradó 18.55
Cobra 11. Ném. akciófilm-sor. 20.00 Az üresfejű. Am. vígjáték 21.45 Ne nézz vissza! Fr.–ol. film.
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Álom és szerelem. Ném. filmdráma 15.15
Álomhajó – Chile. Ném. film 17.00 Frank Riva. Fr. krimisor.,
118.00 Sült zöld paradicsom. Am. filmdráma (ism.) 20.15 Po-

irot: Az ijedt szemű lány. Ang. krimi 22.15 Emmanuelle. Fr.
erotikus film
14.15 Briliáns csapda. akciófilm 16.20 Dzsingisz kán kalandfilm
18.45 …és megint dühbe jövünk. akcióvígjáték 21.00 Cliff
hanger – Függő játsza. akciófilm 23.10 A rejtélyek háza thriller
VIASAT
7.50 Őrjítő szenvedélyek 8.20 Vérmes négyes 9.15 Vérmes
négyes 10.10 Doktor House 12.05 A nagy házalakítás
13.55 Candleford-i kisasszonyok Ang. sor. 16.15 Anna – A
történet folytatódik Kanad. sor. 18.10 Sherlock 20.00 CSI:
Miami helyszínelők 206. 20.50 CSI: New York-i helyszínelők
21.45 Torrente 4. akcióvígjáték 23.50 Spartacus
STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.30 Szafari. Csehszlov. sor., 13/2.
9.00 Cirill és Metód – A szlávok apostolai 4/1. (ism.) 9.55 60
állati dolgom, 1. 10.25 Champagne – a vágy buborékai 11.25
Szlovákia képekben 11.55 A világ képekben 12.15 Cirkusz
Humberto. Csehszlov. sor., 1–2. 14.05 Miss Marple: Éjféltájt.
Ang. krimi 15.45 A becsületes tolvaj Csehszlov. film 17.05
Orkán (ism.) 17.50 Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00
Hírek, sport 20.10 Cirill és Metód ünnepségek. Élő 21.40
Irány Nyugat! Ném. filmdráma
STV :2
8.05 Ao-Tea-Roa avagy fordított Föld, 2. 8.35 Kapurka 9.15
Farmergazdaságok 9.45 Gottschalk Tévéjáték 11.00 Egyházi magazin 11.30 Aranykalász Mesejáték 12.30 Michal
Orolín meredek útjai Dok.film 13.00 Tour de France kerákpároskörverseny 13.15 Tour de France kerákpároskörverseny 17.00 Východnái Folklórfesztvál 18.30 Viliam Gruska
18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Vámház,
avagy Csehszlovákia 20 év után 21.30 Fotográfusok
Dok.sor. 21.55 Éjszaka az archívumban 23.00 Éjféli műterem
MARKÍZA
6.30 Scooby Doo, hogy vagy? 7.45 Smallville Am. sor 9.35
Rendőrakadémia vígjáték 11.30 Aranygyermek. Am. filmvígjáték 13.30 Forma–1 Német Nagydíj 16.20 Társasutazók
vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.30 Utazás a Föld
középpontja felé kaladfilm 22.20 Alcatraz. akció- film-sor.
JOJ
6.25 Rajzfilmsorozatok 10.25 ÖsszeEsküvők – döntő 12.05
Largo Winch 2. akciófilm 14.40 Árulások hálójában thriller
16.45 Nap, széna, szalonna. 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Némó
nyomában Am. anim. vígjáték 22.35 Horrorra akadva 4.

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
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Június 22-én ünnepelte
8. születésnapját

Dobrovocká Csilla
Bálványon.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
mama, papa, anya, apa, keresztszülők,
unokatestvérek,
a Gogola család
Komáromból
és az egész
rokonság.

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem, hogy szeretve szép az élet,
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatjuk Neked: Isten éltessen Téged!”
A bagotai Vén Dió főnökének,

Bugyi Vincének
a közelgő születésnapja alkalmából sok erőt,
egészséget és a munkájához sok sikert kívánunk.
Egyben köszönetünket fejezzük ki a győri
kiránduló csoportok szíves vendéglátásáért.
Magdika és Gizike

, tudjál boldog lenni,
„Legyen egészséged bántsa meg senki!
A szívedet soha ne n örömnek napja,
ye
Születésnapod is legrs ezeket megadja!“
Kívánjuk, hogy a so
nyának,
A legdrágább édesa

Vaňo Matildkának

apja alkalmából
Ógyallára 57. születésn
ájához további
nk
mu
és
et
jó egészség
Komáromból.
e
sikereket kíván Gizik

„Elszállt a 60 év, oda se neki,
Indul a nyugdíjas élet, ugorj hát neki!
Fontos az egészség, terveid, miből még sok maradt,
Egy dolog veszett el csupán, a Hajad!
Boldog születésnapot!“
Július 3-án ünnepli 60. születésnapját
és egyben a nyugdíjba vonulását

Haris Péter Komáromban.
E szép kerek évforduló alkalmából
jó egészséget és hosszan tartó
boldog életet kíván testvére
Marika, sógora családjával,
valamint Gizike.
„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!“
Július 2-án ünnepli
8. születésnapját

Szulcsányi Vanessa
Nemesócsán.
Szívből köszöntik: anya, apa, Lilla,
András, Laci, Zsuzsa, mama,
papa, Éva mama és
unokatestvérei Kiki és Lillácska.
„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a 18. évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb, amit adhatunk, a szeretet.”
Július 3-án ünnepli 18. születésnapját

Plauter Gergő
Lakszakállason.
Köszöntik őt:
anyu, apu, Arni, Rózsi mama,
ócsai mamáék.

CHEVROLET CAMARO
Az újjászületett legenda gazdag felszereltséggel már 39 990 eurótól
HOFFER, s.r.o.

/Hoffer,s.r.o.

Bratislavská 1798, 945 01 Komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk
Chevrolet Camaro 6,2 V8 297-318 kW 405-432 LE – kombinált üzemanyag fogyasztás: 13,1 - 14,1 l/100 km. CO2 kibocsátás: 304-329 g/km.
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E DOWN, PLAY
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GROUND, HA
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Dunamocsi üzenet: Jövőre is várunk benneteket
agyon szép hagyományt teremtettek öt évvel ezelőtt Dunamocson.
Mi sem természetesebb, a „Fuss a Kék Dunáért” nemzetközi futóverseny születésénél nem más, mint régiónk ismert maratoni futója,
Kele Géza bábáskodott. Ő volt az, aki lelkesedésével már annyi embert
magával ragadott ennek a csodálatos, ősi sportnak űzésére. Csakúgy,
mint az előző négy évben, most is minden körülötte zajlott. Szervezett,
a vendégeket fogadta, és természetesen futott. Szinte hihetetlen, menynyi energia van ebben a több mint száz maratonit teljesítő emberben.
És hogy teljes legyen a kép, verseny után még arra is talált időt, hogy
a versenyről részletesen tudósítsa lapunkat. Íme, a tudósítás:

N

Rekkenő hőségben rendeztük meg
Dunamocson az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő futóversenyt.
Temérdek munka fekszik egy ilyen
rendezvény megszervezésében. A támogatók felkutatása, a segítők koordinálása, a futótáv kijelölése és minden más kellék bebiztosítása. A Duna
magas vízszintje miatt az eredetileg kijelölt távot az utolsó pillanatban teljesen át kellett szervezni a Duna töltésére. De ez sem szegte kedvünket,
nem adtuk fel. Sikerült egy valóban
családias hangulatú versenyt összeboronálnunk. Nevezési díjat nem
szedtünk, ennek ellenére az összes
résztvevő a célban egy ebédre volt hivatalos, amit a Dunamocsi Önkormányzat jóvoltából tudtam biztosítani.

számukra kijelölt 100 méteres távot. A
kis futókat a célban, az óvó nénik kézügyességének köszönhető, egyedi érmek és édesség várták. Az alapiskolások legjobbjai elnyerték a „Dunamocsi Alapiskola Legjobb Sportolója”
címet, és egy, erre az alkalomra készült egyedi pólót is kaptak, a már
említett felirattal. A három kategóriában Rác Lili, Farkas Alex és Kele
Fanni vitték el győzelmi pálmát. Fanni
lányom és Farkas Zsóﬁa, mindketten
alapiskolások, az öt kilométeres távot
is sikeresen teljesítették. Egyébként,
ez a táv, amelyet futva és gyalogolva
is meg lehetett tenni, bizonyult a legközkedveltebbnek, hiszen 74-en választották a résztvevők közül. Köztük
volt Dunamocs Község polgármes-

...és hölgyek győzelmi dobogója
A frissítőt a Helén Panzió állta, a díjak
anyagi hátterét az érsekújvári Coop
Jednota, valamint az észak-komáromi
Termálfürdő állták. A Budapesti Sport
Iroda, amelynek szlovákiai Futónagykövete vagyok, a nagy melegre való tekintettel, izotóniás itallal lepett meg
bennünket, míg a Korytnica vállalat
elegendő ásványvizet biztosított számunkra. Szükség is volt ezekre az italokra, hiszen a 167 futó összesen 560
liter folyadékot fogyasztott el.
Dunamocs lakossága már megszokta ezt az évente ismétlődő futókavalkádot. Egyre többen jönnek ki
ilyenkor az utcára és főtérre, hogy
szurkoljanak a résztvevőknek. Külön
öröm számomra, hogy idén több mint
harminc falubélim vállalta be a gyaloglást és kocogást. Az iskolások is eljöttek, de mégis az ovisok vitték a prímet, hiszen szülői biztatás mellett,
húsz óvodáskorú gyermek futotta le a

Kele Géza a 15 kilométeres táv
győztesét interjúvolja
tere Banai Tóth Pál, Karva Község
polgármestere Duka Gábor, Süttő
Község polgármestere Cermann János és felesége is egyaránt, de nem
hiányozhatott Dunamocs Község református lelkésze Dobai Sándor es-

A férﬁak...
peres és felesége sem. Ők valamenynyien Dunamocs Község „Példamutatás a sportban” oklevelét vehették át a
célban. Neves futószemélyiségek is
megjelentek a versenyen. Itt volt Szőnyi Ferenc Magyarországról, az ultratriatlon világcsúcstartója, Bögi Sándor
Dunaszerdahelyről, aki háromszoros
Spártai Hős, Kocsis Árpád, a Spart
Budapest Maraton versenyigazgatója,
valamint Lamats János, a tatabányai
Sprint Futóklub elnöke.
Rajt után a hatalmas, színes tömeg
Dunamocs utcáin haladt, majd a
Duna töltésen Karvára, és onnan viszsza Dunamocsra. A győzelmet Szlovákia egyik legjobb futója, Švajda Gábor, a pozsonyi Becool versenyzője
szerezte meg 56:01 idővel. Másodikként a ﬁatal marcelházi Lengyel Zsolt
érkezett a célba, a nők versenyét pedig a Felsőszeli-i Bognár Ibolya
nyerte. Ebben az évben, mint újdonságot, meghirdettük a „Legkitartóbb
Futballcsapat” címet is, amelyet
a helyi csapat szerzett
meg, Mázsár Ottó, Bábi
Tibor, Nagy Sándor,
Gula Tibor és Lajos Attila felállításban. Tehették
ezt annál is inkább, mivel a
többi csapatnak
inába
szállt a bátorsága, és az
utolsó pillanatokban lemondták részvételüket.
Bánhatják azért is,
mert a TLSZ elnöke,
Nagy Ferenc is nagy érdeklődéssel ﬁgyelte a versenyeket.
Az eredményhirdetést várva, a jelenlévő sokaság érdekesnél-érdekesebb beszámolókat hallgathatott meg,
a már fentebb említett hírességek szájából. Megtudta például azt, hogyan
lehet 60 évesen, megállás nélkül, harminc órán belül lefutni 246 kilométert,
vagy éppen ötezer kilométert lebrin-

gázni egyfolytában, átszelve egész
Amerikát. Ezek a beszámolók olyan
ámulatba ejtették a hallgatóságot,
hogy bizony a még nem sportolók közül sokan elmélyedtek gondolataikban. Hallották ugyanis mindezt olyan
sportolóktól, akik közül bármelyik,
akár több mint tíz évet is letagadhatna
életkorából.
Mint versenyigazgató megállapítom, hogy a nap végén látva a hazafelé indulók mosolyát, a boldog arcokat, és hallgatva a visszajelzéseket:
Jelesre vizsgáztunk! A rendezvény támogatói, a családom és jómagam beletettük a maximumot. És mindezt értetek, Önökért!
Jövőre ismét várunk benneteket!
Kele Géza
Eredmények:
400 m lányok:
1. Rác Lili (Dunamocs)
2. Raftik Emma (Nagymegyer)
3. Simsik Réka (Dunamocs)
400 m ﬁúk:
1. Farkas Alex (Dunamocs)
2. Lajos Botond (Dunamocs)
3. Antal Mátyás (Dunamocs)
1200 m lányok:
1. Tóth Lili (Lakszakállas)
2. Kovács Luca (Negyed)
3. Kele Fanni (Dunamocs)
5 km férﬁak:
1. Vrábel Marian (Ímely)
2. Végh Attila Márió (Bogya)
3. Mácsadi Gábor (Szenc)
15 km férﬁak:
1. Švajda Gábor (Becool Pozsony)
– 56:01
2. Lengyel Zsolt (Marcelháza
– 1:00,47
3. Bíró Károly Róbert (Győr)
– 1:05,00
15 km nők:
1. Bognár Ibolya (Felsőszeli)
2. Jókai Ildikó (Párkány)
3. Ravasz Eszter (Bogya)
15 km férﬁak (40-49 évesek):
1. Bohák Marian (Komárom) –
1:08,53
15 km férﬁak (50-59 évesek):
1. Anatolij Leszkiv (Komárom) –
1:01,20
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Minden jó, ha jó a vége…
avaly nyáron minden olyan jól kezdődött. Nagy volt a nyüzsgés a KFC stadionjában, alakult az új csapat, a szurkolók mindezt látva már-már a jövendő idény bajnokcsapatát látták körvonalazódni. Néhány „nevesebb játékos” érkezett, Peter Lérant
edzőt az egykor KFC színekben játszó trencséni Miloš Lintner váltotta a kispadon. Kissé botrányosan, kissé erőszakosan zajlott
le az edzőváltás, de aztán a kedélyek megnyugodtak. A vérig sértődött Peter Nyárasdra távozott és úgy látszott, hogy a KFC-be
visszatért a nyugalom. Igaz, Nagy Tamás klubelnök lemondása nem erre utalt, de a későbbi események végül őt igazolták.

T

A háttérben érezni lehetett, hogy valami azért
mégsem funkcionál úgy, hogy az jól is végződjön.
A csapat jól kezdte a bajnokságot, és négy forduló
után tíz ponttal rendelkezett. Aztán jött egy rossz
hazai sorozat, amikor a soron következő két hazai
mérkőzésen mindössze egy pontot szereztek a lilák, majd Jaslovské Bohunicén is vereséget szenvedtek. A feszültség fokozódott, a klubvezetésben
forrott a levegő. Igaz, a következő hét mérkőzésen
a lilák nem szenvedtek vereséget, de az őszi idény
utolsó összecsapásán végleg kidőlt annak a bizonyos edénynek a teljes tartalma. Nyárasdon,
3:1 arányú vesztes állásnál a klubmenedzser utasítására a csapat idő előtt elhagyta a játékteret,
így a mérkőzés félbeszakadt. Szokatlan megoldás
volt ez ezen a szinten, értelemszerűen a büntetések sem kerülték el a klubot és magát az edzőt,
aki ebben az esetben ugyan vétlen volt, de a szövetség előtt őt terheli a felelősség a pálya elhagyásáért. Mindent összevetve, az őszi idény végén világossá vált, hogy a KFC jobb esetben is,
már csak a második helyért szállhat harcba a tavaszi idényben.
A klubvezetésben annyira tarthatatlanná vált a
helyzet, hogy az többségi döntéssel, befejezte tevékenységét. Magyarul lemondott. A teljes bizonytalanság lett úrrá a klubban. A téli felkészülés
már a „spájzban volt”, és a KFC-nek nem volt
klubvezetése. Egyik közgyűlést a másik követte,
de nem volt ember, aki ebben a helyzetben elvállalta volna az elnöki tisztet. Tisztázatlan volt a
klub anyagi helyzete, de a játékoskeret is, amely
pályára lépne a tavaszi idényben. Amikor mármár úgy látszott, hogy tekintettel a kialakult patthelyzetre a KFC kilép a bajnokságból, váratlan dolog történt. Baráth György, egykori labdarúgó és a
KFC hűséges szurkolója állt fel és bejelentette,
hogy hajlandó megpróbálni a klub konszolidálását
olyan emberekkel, akiknek továbbra is szívügyük
a 113 éves klub. Sokan bizalmatlanul fogadták
ezt a bejelentést, hiszen mint már említve volt, néhány héttel a tavaszi idény kezdete előtt romokban
hevert a KFC. S lőn csoda! Az újonnan megválasztott klubvezetés nagy munkához látott, és egyszerre több vonalon is intézkedni kezdett. Rendeznie kellett az előző klubvezetés által hátrahagyott adósságokat úgy, hogy az anyagiakat előbb
be kellett szereznie, tárgyalnia kellett egy új edző
ügyében, miközben fel kellett térképeznie a játékosállományt is, amellyel nekivághat a tavaszi
idénynek. Sőt, azt néhány játékossal bővítenie is
kellett. Közben, az egykori klubmenedzser és csapatvezető, valamint Peter Lérant is a nagymegyeri klubhoz szegődtek, ami előrevetítette néhány későbbi probléma árnyékát, a KFC játékoskeretének esetleges megnyirbálása okán. Ez a
bajnokság befejezése után be is következett, de
ez már egy másik történet.
Szinte alig akadt ember, aki bízott volna a csapat gyors konszolidálásában a bajnoki idény kezdetéig. A klubvezetés Gyurenka István edzővel
karöltve olyan döntést hoztak, hogy lesz, ami lesz,
saját nevelésű és környékbeli játékosokra építik fel
a csapatot. Igaz, más lehetőségük nem is volt. És
ez a csapat olyan tavaszi menetelésbe kezdett,
amely a körülményekre való tekintettel, talán egy
újabb csodával is felér. Vágbeszterce kilépése
után a bajnokságból, hirtelen karnyújtásnyira ke-

rült a bajnoki cím megszerzésének a lehetősége
is, de reálisan felmérve a helyzetet, a bronzérem
is ebben az esetben aranyként csilloghat.
A bajnoki idény befejezése után Baráth György
klubelnökkel, Gyurenka István edzővel és Szórád
Csaba csapatkapitánnyal elemeztük ki a tavaszi
idény történéseit.
BARÁTH GYöRGY, klubelnök:
„Azt tapasztaltam,
hogy ez a klubvezetés nagyon komolyan
állt a dolgokhoz, minden egyes tagja a
legnagyobb felelősséggel végzi az általa
vállalt feladatokat.
Teljesen átláthatóvá
tettük a pénzügyi
mozgást, reális alapokra helyeztük a játékosokkal szembeni
díjazási rendszert, tehát jelenlegi lehetőségeinkhez méreteztük azt. Nincsenek adósságaink, a
klubban jó hangulat uralkodik, minden egyes döntésünket kollektívan hozzuk meg, valamennyi kérdésben törekszünk a konszenzusra. Köszönettel
tartozom támogatóinknak, akik a legnehezebb pillanatokban nyújtottak segítséget 113 éves klubunknak, de mindenki másnak is, akik részt vállaltak ebben a felelősségteljes munkában. Minden
egyes vezetőségi tagnak, akik nélkül el sem kezdhettük volna a tavaszi idényt, Štefan Mihalík sportigazgatónak, aki rengeteget dolgozik, hiszen mint
tudjuk, neki jut ki a legtöbb feladat, és megannyi
más elfoglaltsága mellett, teljesen ingyen végzi a
temérdek munkát. Ugyancsak köszönöm az áldozatos munkát és sok segítséget Vass Pálnak és
feleségének Dankának, akik óriási terhet vesznek le a klubvezetés válláról, de mindenki másnak
is rendezőktől a szurkolókig, külön köszönettel a
már országos hírnévre is szert tevő szurkolói csoportunknak. Úgy gondolom, hogy így, közösen
értük el a sikert, amely ugyan sokaknak csalódás
is egyben, de állítom, ebben a helyzetben kihoztuk a maximumot. Ami a jövőt illeti, folynak a tárgyalások játékosokkal, és bár nevekről még korai
lenne beszélni, biztosra állítom, hogy július 8-án
egy jó, ütőképes kerettel kezdjük meg a felkészülést az új idényre. Még akkor is, ha éppen tudomásomra jutott, hogy Mészáros és Wilson Eugen
Speck Nagymegyeren kívánják folytatni pályafutásukat. Büszkén jelenthetem ki, hogy ebben az
idényben is van bajnokcsapatunk, mégpedig a III.
ligás ifjabb diákok csapata, Scholtz Károly edző
vezetésével. És éppen ez ad új erőt a klubvezetésnek, hogy még nagyobb odaﬁgyeléssel kezelje
az utánpótlás kérdését”.
GYURENKA ISTVÁN, edző:
„A már orrvérzésig ismételt előzmények hatására ugyan késve kezdtük meg a felkészülést, ez
a harmadik hely mindenképpen sikernek számít,
de ami még nagyobb öröm számomra, hogy a
mérkőzések többségében remekül is játszottunk.
Nagy bátorság volt 17-es kerettel nekivágni a bajnokságnak, de a klubvezetéssel megegyeztünk,
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hogy megkockáztatjuk. Hála Istennek, sikerült. Maga a statisztika mindent megmagyaráz, hiszen a
tavaszi 14 mérkőzésen 29 pontot szereztünk, amit részben
a magam szakmai sikerének is tekintek,
de elsősorban a kollektíva
sikerének
könyvelek el. Volt
ugyan három kisiklásunk – Skalica, Šúrovce, Negyed –, de ezek semmit nem vonnak le abból,
hogy nagyszerű idényt zártunk. Különösen az idősebb, tapasztaltabb játékosokra lehetett számítani – Szórád, Uzola, Nagy, Kökényesi, Podlucký
–, de a ﬁatalok is remekül helytálltak. Az csak logikus következmény, hogy Szórád Csabát a Régióbajnokság legjobbjának hirdették ki. Ő volt
ugyanis a legjobb. És éppen ezekre a játékosokra
lehet majd támaszkodni a közelgő új idényben is.
Van egy mondás, miszerint a bajnokság alatt a
csapatnak kell többet dolgoznia, a szünet alatt viszont a klubvezetésnek. Úgy tudom, a KFC klubvezetése teszi is a dolgát, úgyhogy a jövőt illetően
is optimista vagyok”.
SZÓRÁD CSABA, csapatkapitány:
„Az őszi idényhez
már nem kívánok
visszatérni, hiszen a
tavaszi úgy gondolom, mindenkit kárpótolt. Játékosokat
és szurkolókat egyaránt. Elment egy
edző, akit a „régi iskola” nevelt fel, és jött
helyette egy ﬁatal,
progresszív gondolkodású. Elmentek az
ún. proﬁk, akiknek ezt a státuszt inkább csak a ﬁzetésük biztosította, mintsem a játékuk. Jöttek
viszont a ﬁatalok, többségükben saját nevelésűek, vagy a közeli településekről. És mi lett az
eredménye? Egy nagyszerű kollektíva alakult ki,
mi idősebbek kihasználtuk nagyobb tapasztalatainkat, míg a ﬁatalok lelkesedéssel kihoztak magukból mindent, amit tudnak. Egy kis odaﬁgyeléssel, ők lehetnek nemsokára a csapat igazi húzóemberei. Ami a távozó játékosokat illeti, nos,
menjenek, próbáljanak szerencsét. Ebben a csapatban senki – engem is beleértve – nem pótolhatatlan, akik maradunk, egészen biztos mindent
megteszünk a klubunkért a következő idényben
is. Jómagam maradok a klubnál, hiszen már 33
éves vagyok, itt a családom, ide köt a munkám is,
de nem utolsósorban, ez az én nevelőklubom is.
Ebben a klubban szeretnék majd a jövőben is tovább érvényesülni, akár edzőként, akár más, focival szorosan összefüggő beosztásban. Persze,
addig még szeretném csapatkapitányként magasabb osztályba vezérelni a lila-fehér csapatot.
Köszönöm ennek a klubvezetésnek, hogy sokat
tettek azért, hogy ilyen jól kijöhettünk ebből az
idényből!”

kább sportoljanak, mint egyéb, haszontalan tevékenységet folytassanak. Minden támogatást megkaptam
és most is megkapok tőlük, amiért
nagyon hálás vagyok. Persze, leghűségesebb szurkolóm az édesapám, de édesanyám is odateszi
magát nyugodt felkészülésem érdekében.
• Ha megengedsz még egy teljesen magánjellegű kérdést. A
csapat idősebb, tapasztaltabb játékosai közé tartozol, akiktől
egyre gyakrabban megkérdezik,
hogyan áll a családalapítással…?
- Sem a pályán, sem az élet
egyéb területein, soha nem kapkodtam el dolgokat. Mindennek elérkezik az ideje, amikor annak el kell érkeznie. A családalapításnak is. Az
első nagy lépést szeptember 7-én
tervezzük megtenni nagycétényi

mmár tíz éve ölti magára a lila-fehér
mezt, az utóbbi évtizedek egyik leghűségesebb KFC játékosa. Hívták őt
sok csapatba ötödik ligától a második ligáig, de valamennyi kérőjét viszszautasította. Ez a remek srác szinte
naponta ingázik szülőfaluja Nagykér
és Komárom között, de még senki
nem hallotta őt fáradtságra és egyéb
okokra hivatkozni. Amikor játékostársai edzés után már odahaza pihennek, ő még kocsiban ül. Egy
gyors számítás szerint, az elmúlt tíz
esztendőben több mint 200 ezer kilométert autózott le a két település között. Ez már magában is nagy dolog,
és akkor még nem beszéltünk a lényegről, a fociról. Kökényesi Attila,
hosszú évek óta a KFC egyik meghatározó, csupaszív játékosa, évekig a
csapatkapitányi teendőket is ellátta.
Vele beszélgettünk ennek a kevesek
által számon tartott jubileumnak a
kapcsán.
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• Egyáltalán, hogyan kerültél
Komáromba?
- A nyitrai FC-ben nevelkedtem,
ahol szinte valamennyi korosztályos
csapatban játszottam. Aztán felcseperedtem, és bekerültem a felnőtt fakóba, de nemsokára jött a katonai
behívó, így Párkányban folytattam,
ahol kilenc hónapig rúgtam a labdát.
Éppen akkor hívták Szórád Csabát
az FC Nyitra első csapatához, a két
klub között született egy megállapodás, mely szerint valakit adnának
cserébe. A KFC akkori edzője, Mészáros Laci, engem választott. Tetszett neki a játékom, de az is szempont volt nála, hogy tudok magyarul,
így nem lesz nehéz beilleszkednem
a csapatba. Megmondom őszintén,
tíz évvel ezelőtt nem terveztem,
hogy sokáig maradok, de aztán
egyre jobban kezdtem magam
érezni. Jó kollektívába csöppentem,
meg a közeg is többségében magyar…
• Tíz év alatt sok mindent kitapasztaltál Komáromban. Bizonyára voltak szép és kevésbé szép
élményeid. Az évek alatt megfordult a fejedben, hogy esetleg kipróbálnád másutt is?
- Komáromi éveim alatt sok klubból megkerestek, de én nemet
mondtam többek közt Érsekújvárnak, Verebélynek, Ógyallának, Gútának, Ímelynek és még több más
klubnak is. Valahogy összenőttem
Komárommal, nehezen tudnám elképzelni másutt az életemet, mint itt,
és természetesen szülőfalumban
Nagykéren. Néhány héttel azután,
hogy Komáromba igazoltam, Hámori
Vladimír vette át a klubot, és megkezdődött egy csodálatos korszak,
amely ittlétem alatt kétségkívül a legszebb és legsikeresebb volt. Kár,
hogy olyan rövid ideig tartott. Utána
azonban nagyon beborult az ég a

komáromi foci felett, emlékszem,
Lednické Rovneban tíz játékossal
léptünk pályára, abban az évben ki is
estünk a III. ligából. Akkor megfordult
a fejemben a távozás gondolata, de
aztán győzött a klubszeretet és a jövőbe vetett hitem. Három-négy évvel
ezelőtt aztán végleg eldöntöttem,
hogy ha nem hívnak magasabb osztályba, nem változtatok klubot. Nem
hívtak, tehát maradtam.
• Tíz év alatt szinte minden játékos kicserélődött melletted, jelenleg kihez fűznek a legjobb baráti
szálak?
- Ha jól számolok, bizony mindenki
kicserélődött. Uzola Pista ugyan itt
volt, de aztán ő is távozott, hogy magasabb osztályban próbáljon szerencsét. Most ismét egy csapatban
játszunk. Természetesen, mindenkivel jó a viszonyom a pályán és öltözőben egyaránt, de ha konkrét személyre gondolsz, akkor Mišo Podluckýt kell megemlítenem, akivel különösen jól működik a baráti kapcsolatunk.
A
pályán
külön
tiszteletemet élvezi Nagy Jóska, akit
ezen a szinten egy egészen kimagasló játékosnak tartok, és természetesen a nagy tapasztalatokkal
rendelkező Szórád Csaba.
• Éppen ő vette át tőled a csapatkapitányi szalagot. Nem vetted
ezt rossz néven?
- Egyáltalán nem. Csaba komáromi nevelésű játékos, idősebb is nálam, meg olyan tapasztalatokkal rendelkezik, amilyenekkel senki más a
csapatban. Egy igazi vezéregyéniség.
• Milyennek látod a klub mai
helyzetét?
- A tél folyamán sok probléma merült fel a klubban, nagy volt a játékosmozgás, lecserélődött a klubvezetés
és új edző is érkezett. Ha akkor valaki azt mondta volna, hogy tavaszszal 29 pontot szerzünk, és a dobogón végzünk, talán még én is meg-

mosolyogtam volna. És lám,
úgy a csapat, mint a klubvezetés bizonyította, hogy hazai, illetve környékbeli játékosokkal is meg lehet
oldani ezt a bajnokságot, sőt még a
III. ligát is. Nagyon sokan lebecsülik
ezt a klubvezetést, pedig ők azok,
akik kemény munkával nyugalmat és
egyfajta biztonságérzetet hoztak a
klubba. Amit talán minden játékos
és szurkoló joggal elvárna ebben a
szép városban, az egy műfüves pálya, és a jelenlegi pálya szőnyegének
a kicserélése volna. Ezt persze a
klubvezetés megoldani nem tudja,
de nagyobb városi összefogással ez
is elérhető lenne.
• Bizonyára vannak még terveid,
hiszen a 30 éves kor focistáknál
tulajdonképpen az igazi érettséget jelenti. Elképzelhető, hogy
egyszer majd a KFC-ben fejezed
be pályafutásodat?
- Az igazat megvallva, pályafutásomat szülőfalumban, Nagykéren
szeretném majd egykoron befejezni,
ahol először rúgtam labdába. Hogy
mikor, azt még természetesen nem
tudom, de szeretnék még Komáromban bajnoki címet, rosszabb
esetben feljutást ünnepelni. Persze,
ha a szakvezetés igényt fog tartani a
játékomra. Néha azért már elgondolkodom bizonyos dolgokon, a napi
100 kilométer utazás is eléggé macerás, maradjunk annyiban, hogy
pályafutásomat illetően, maximálisan
fél években gondolkodom előre.
Most az őszi idény a fontos, aztán
majd télen meglátjuk.
• Édesapáddal szinte minden
hazai mérkőzésen lehet találkozni
a lelátón, de idegenbe is gyakran
elkíséri a csapatot. Ebből az jön
le, hogy jó a családi háttered.
- Igen, valóban nagyon jó. Mi egy
sportszerető család vagyunk, bátyám is aktív játékos volt Nagykér
csapatában. Most is gyakran focizik
baráti társaságával. Szüleim egykor
úgy gondolták, hogy a gyerekek in-

menyasszonyommal, amikor oltár elé vonulunk, úgyhogy utána már ez a kérdés sem
lesz kérdés. Hacsak nem én teszem
fel ﬁatalabb játékostársaimnak.
KöKÉNYESI ATTILÁRÓL MoNDTÁK

Gyurenka István, edző:
„Az igazság az, hogy amikor Attila
a KFC-hez érkezett, én éppen akkor
távoztam, tehát cseréltük egymást.
Persze, sokszor láttam őt játszani,
de igazából csak az utóbbi három
hónapban ismerhettem meg közelebbről. Bennem egy történet maradt
meg Attilát illetően, ami talán a legjobban érzékelteti az ő nagyságát.
Az egyik bajnoki mérkőzésünkön
nem igazán ment a csapatnak, hogy
egészen pontos legyek, eléggé lélektelenül játszottunk. Nem messze
a kispadunktól, Attila egy csodálatos becsúszással állította meg az ellenfél csatárát, majd felugrott, és teli
torokból ordítani kezdett: Srácok, ébredjetek már fel! Ettől a pillanattól
kezdve teljesen megváltozott a játékunk, és győzelemre vittük a találkozót. Hát, ilyen egyéniség a mi Attilánk”.
Szórád Csaba, csapatkapitány:
„A csapat egyik legtapasztaltabb,
legmegbízhatóbb játékosa, akiből
soha nem hiányzik a lelkesedés.
Mindig lehet rá számítani, akár a pályán, akár a pályán kívül. Az öltözőben is jó hangulatot tud kelteni. Amikor a csüggedés jelei kezdenek
megjelenni, mindig jön egy Attila beszólás, amitől valami folytán a csapat feltámad. A humora is kiváló,
egy-egy Attila által előadott vicc után,
szinte visszhangzik minden a nevetésünktől. Csak nehezen tudnám elképzelni ezt a remek kollektívát nélküle, ő ide tartozik közénk. Ja, és
még valami. Azok a csodálatos sütemények, amelyeket néha hoz a
csapatnak, valami fenségesek. Ezúton is köszönjük az anyukájának!”
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Birkózás

Komárom Város Nagydíja és Virág István
Emlékverseny
Komáromi Birkózó Sportklub a városi sportcsarnokban rendezte meg a Komárom Város Nagydíjáért kiírt birkózóversenyt, amelyet egyben Virág István
Emlékversenynek is meghirdetett. Ezen a birkózóviadalon három ország 125 gyermek- és diákversenyzője
jelent meg, köztük a Komáromi Spartacus legifjabb birkózói is, Dr. Kúr Károly és Csóka Krisztián edzők vezetésével.

A

A Spartacust ezen a versenyen az abszolút kezdők
képviselték, akik életük első
nemzetközi versenyén léptek szőnyegre. A szakvezetők célja világos volt. A ﬁúkat
belekóstoltatni a versenyek
hangulatába, az ellenfelek
harciasságába, győzni akarásába. Az elvárások természetesen nem voltak nagyok, és lám, mindezek ellenére nemcsak jól kibirkózták
magukat, de voltak győzelmek, sőt, érmek is.
A Spartacus versenyzőinek eredményei:
Gyermek „A” – 2002-2003
35 kg: 4. Zsemlye Norbert
37 kg: 2. Hegedűs Ronald
50 kg: 4. Pinke Justin Marci
58 kg: 2. Pupák Šimon
Gyermek „B” – 2004-2005
29 kg: 2. Lakatos Imre
45 kg: 4. Mátyási Rajmond

Gyermek „C” – 2006-2007
22 kg: 5. Karahuta Martin
24 kg: 6. Gergő Csongor
28 kg: 4. Zaťko Dávid
30 kg: 2. Egyed Dávid
36 kg: 3. Farkas Krisztián
Diákok – 2000-2001
37 kg: 6. Dolník Krisztián
7. Sebők Károly
44 kg: 2. Hulman Nikolas
48 kg: 4. Hegedűs Alexander
5. Várady Karol
Ennyit a Spartacus versenyzőinek eredményeiről,
de a Kedves Olvasó joggal
teszi fel a kérdést, hol a
többi? És egyáltalán, a média miért nem foglalkozik
bővebben a Virág István
nevével fémjelzett versenynyel? Nos, ezt a kérdést
magunk is feltettük, sőt, a
Spartacus elnökével, Dr.
Kúr Károllyal meg is vitattuk, aki éppen erre a hiá-

A Spartacus „kezdői” nagy lelkesedéssel veselkedtek neki új sportáguk űzésének
nyosságra hívta fel a média ﬁgyelmét. Az a sajnálatos dolog történt, hogy a
szervező Komáromi Birkózó Sportklub – bizonyára
a szervezéssel járó megannyi gond mellett – nemes egyszerűséggel, megfeledkezett a nagyobb nyilvánosság tájékoztatásáról.
Ez annál is inkább fájó a
komáromiak számára, mivel Virág István a komáromi birkózósport egyik
legnagyobb, ha nem a legnagyobb
személyisége
volt. A közép- és idősebb
generáció képviselői az

egykori Járási Testnevelési
Szövetség előadójaként ismerték, aki egész életét a
sportnak szentelte, különös ﬁgyelmet fordítva a birkózásra. Több országos
testnevelési szervezetnek
volt a tagja, és megannyi
hazai és nemzetközi sportkitüntetés viselője. Többek
közt, az ő nevéhez fűződik
az egykori „hajógyári inasiskola” dohánygyár melletti
udvarán felépített speciális
birkózócsarnok megépítése, amely ma már sajnos,
nem szolgálja azt a célt,
amellyel felépült.

Kedves Komáromi Birkózó Sportklub! Az Önök
által életre hívott Virág István Emlékverseny, bizonyára, a legnagyobb elismerést váltotta ki a komáromi sportszerető emberek körében. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy
Virág István emléke lényegesen többet érdemel, már
ami a verseny hírverését
illeti. Bízunk benne, hogy a
jövőben ez megváltozik, és
az Önök által rendezett
esemény nemzetközi szinten is méltó helyet foglal
majd el.

Úszás

Kevinnek nincs ellenfele
únius utolsó előtti hétvégéjén a párkányi Vadas fürdő 50
méteres medencéjében rendezték meg a Nyári Szlovák
Bajnokságot. A verseny nagyságát jelzi, hogy 40 szlovákiai
úszóklub küldte el versenyzőit, hogy megküzdjenek az érmekért és a szép díjakért. Komáromot a KomKo Úszóklub
képviselte, melynek soraiban található az az úszótehetség is,
aki nemrég, még a Delta Úszóklub színeiben gyűjtötte az érmeket, többségükben aranybevonatúakat.

J

Bielik Kevin a 11-12 évesek kategóriájában ismét bebizonyította,
hogy jelenleg az országos konkurencia még nem nőtt fel azokig
a magasságokig, amelyeket ő képvisel. Öt országos bajnoki címe
mellett három bronzérmet is magáénak tudhat, ami így együtt azt
is jelenti egyben, hogy Kevin, a 11 évesek kategóriájának összesítésében az országos lista első helyére „úszta” fel magát. Klubja,
ezzel a szenzációs teljesítménnyel a csapatverseny első helyén
végzett.
Kevin eredményei:
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 31:16
100 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 1:08,54
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:25,09
200 m mellúszás: 1. hely, ideje 3:04,52
200 m vegyesúszás: 1. hely, ideje 2:53,59
Bronzérmeket gyorsúszásban, a 200, 400 és 800 méteres távokon szerzett.
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

