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Eladásokkal próbálják a veszteségeket pótolni
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Legutóbbi lapszámunkban már jeleztük, hogy újabb paprikás vitákra
lehet számítani a komáromi képviselő-testület ülésén. És nem is történt
ez másképp. A délután egy órakor kezdődött tanácskozás majd tíz
órásra sikeredett. Voltak vitapontok, amelyeket megszavaztak a városatyák, azonban voltak olyan programpontok, amelyeket levettek a napirendről. Ilyen volt a Com-média esete, amelyet Andruskó Imre (Híd) javaslatára végül nem tárgyaltak meg. Annyiban viszont megegyeztek,
hogy a fedett uszodával mindenképpen kell kezdeni valamit, mivel csak
a veszteséget termeli a város járulékos szervezetének, a Comorra Servisnek.
Folytatás a 3. oldalon

Kondiparkot adtak át Komáromban
Felújították
a vasúti átjárót A
Komárom - Gadóc
2013. június 20. és július 2.
között felújítási munkálatok
folytak a Komárom–Gúta útvonalon található vasúti átkelőhelyen a város határában.
Folytatás a 3. oldalon

z egészséges életmód
megtartása
iránt egyre nagyobb az
igény városunkban is. A
ﬁatalok még nyitottabbak az új sportok iránt,
mint pl. az Amerikából
származó street workout, más néven calisthetincs, mely a saját testsúlyos edzés egyik formája.
Folytatás a 3. oldalon

Turisztikai iroda nyílt
Komárom
j turisztikai iroda nyitotta
meg kapuját Komáromban
a Klapka téren. A szolgáltatás
még alakulóban, fokozatosan
bővítenék a kínálatot.

Ú

A komáromi önkormányzat az
Idegenforgalmi Szakbizottság javaslatára döntött úgy, hogy egy új
turisztikai információs központot

(TIK) nyit. Erre a 2013-as költségvetésében 40 ezer eurót különítettek el. Korábban a Megye utcán
már volt TIK iroda, azonban a korábbi döntések következtében több
helyre csapódott, majd végül háttérbe szorult a turisztikai információs szolgáltatás.
Az elmúlt hónapban a felújítási
munkálatok zajlottak, új berendezést vásároltak a viszonylag tágas

helyiségbe. Két alkalmazott szolgálja ki a turistákat a hét minden
napján, reggel kilenctől délután öt
óráig. A két alkalmazott angol és
német nyelven is kommunikál.
Az irodában ugyan vannak kiadványok, azonban a városnak komoly kihívást jelent a megfelelő kiadványok pótlása. A vállalkozókat
arra biztatják, hogy éljenek a lehetőséggel, és használják ki az
iroda ingyenes szolgáltatását a saját propagációjukra.
(b)
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Útlezárás a beszakadt út miatt

Kommentár

Kedves egészségére, Komárom
képviselő úr!
E
A minap egy komáromiakat
igencsak érintő hír jelent meg a
Nový Čas című bulvárlapban.
„Csak bulvár” - legyintettek többen is a cikkben érintett parlamenti képviselő támogatói közül. Ehhez csak annyit, hogy
egy neves publicistától származik a mondás, miszerint a bulvár ugyan az újságírás könnyedebb válfaja, mint például zenében az operett, de az embereket érdekli, és gyakran tartalmaz
olyan
igazságokat,
amelyek a decensnek mondott
média ﬁgyelmét elkerülik.
Miről is van tehát szó? Az említett lap szerint, a kormánypárt komáromi képviselője, Vladimír Matejička, komolyabb összetűzésbe keveredett első házasságából született 25 éves lányával. Az édesapa tudatmódosító szerek
élvezetével vádolta meg lányát, aki azon nyomban reagált
a vádakra, és hogy ő se maradjon adós, visszakézből alkoholistának nevezte édesapját. Egy igazi bulvárhír, amely
sokak arcán mosolyt idéz elő, mások pedig mélyebben elgondolkodnak a dolgok állásán, de vannak olyanok is, akik
az egész dolgot egy család belügyeibe való beavatkozásnak tekintik. Nos, valójában azok cselekszenek helyesen, akik magára az ügy apropójára keresik a választ.
A képviselő úr ugyanis választott közszereplő, és mint
olyannak, bizony számot kell adnia magánéletének több
részletéről is. Most a lányát ért támadással nem kívánunk foglalkozni, hiszen ő édesapjával ellentétben nem a
választópolgároknak, de még csak nem is a közvéleménynek tartozik számadással. Édesapja viszont igen.
Még akkor is, ha történetesen a hatalmon lévő párt parlamenti képviselője. Vagy éppen azért, még hatványozottabban erősödik fel a kérdés, vajon helyesen cselekszik-e egy képviselő akkor, amikor egyik rossz emberi tulajdonságát akarja szőnyeg alá seperni úgy, hogy másokat vádol meg az őt pellengérre állító hírek terjesztésével.
Történt ugyanis, hogy a képviselő az alkoholizmus vádját
azzal próbálta kivédeni, hogy azt csak az MKP híreszteli
róla, ergo, úgy az nem lehet hiteles(!?) Nos, ebben az
esetben közvetlen családtagjai voltak a „vádlók”, mivel később ex-neje is helybenhagyta lányuk kijelentését. Sőt, azt
még meg is toldotta néhány adalékkal.
Nem ritkaság tájainkon, hogy egy-egy képviselőt ért bírálatot az érintett személy, pártja elleni támadásnak minősíti. Nos, ebben az esetben nem a Smer SD politikai
párt van a porondon, hanem annak egyik parlamenti képviselője, névvel és címmel ellátva.
Ezt a kérdést azonban a képviselő választóinak kell
megoldaniuk akkor, amikor az esedékes lesz. Igen, választóinak, nem pedig a komáromiaknak. Az nem lehet
kétséges, hogy a parlamentbe való bejutáshoz szükséges
szavazatok nagyobb részét bizonyára nem Komáromban
kapta. A képviselő úr a baráti szeretet és kölcsönös tisztelet mellőzése okán, nem tudta magát belopni a többségben lévő magyar ajkú lakosság szívébe. Sőt, amit eddig képviselőként hozott a városnak, az a lakosság nagyobb részénél ellenszenvet és haragot váltott ki. Ne cifrázzuk, a Cyril és Metód szoborcsoport áthelyezéséről beszélünk. És miben nyilvánul meg a képviselő úr parlamenti
tevékenysége? A statisztika mindent elárul, a számokat
sem a képviselő politikai ellenzői találták ki, ezek tények.
Ebben a választási ciklusban nem terjesztett be egyetlen
törvényjavaslatot, egyetlen törvénymódosítási javaslatot,
nem intézett egyetlen kérdést sem a miniszterekhez, egyszer sem interpellált és külföldi munkaúton sem vett részt.
Akkor mit csinált?
Böröczky József

gy ideig még biztosan
nem lehet áthajtani az
Erzsébet-szigeten, mivel
az árvíz következtében a
főút beszakadt. A szakemberek már dolgoznak a
probléma megoldásán, de
egyelőre még nem tudják
megmondani meddig is
tart majd az útfelújítás.

Ez az útszakasz a város
tulajdona, azonban az alatta
lévő vezetékek és a csőrendszer már a Vízgazdálkodási Vállalat és a KomVaK
rt. kezelésében van. Tehát a
város illetékes osztálya már
át is adta a terepet a Vízgazdálkodási Vállalat szakembereinek, akik az elmúlt
héten el is kezdték a munkát
az említett szakaszon. Mindenekelőtt egy geomonito-

ringot végeznek el, majd pedig követezik az útszakasz
felújítása.
A munkálatok ideje alatt
arra kérik a lakosságot,
hogy figyeljék az útjelző táb-

lákat, és ne próbálkozzanak
meg áthajtani az Erzsébetszigeten mivel az említett
szakasz ideiglenesen le van
zárva.
szt

Jó a zene, jó a szöveg
legek szabadegyetemén felvidéki viszonylatban páratlanul erős zenei kínálat jött össze, de ez még nem minden.
A Tankcsapda, az Ismerős Arcok, Rúzsa
Magdi és a többiek közel sem a teljes
fesztivált jelentik. A remek zenék mellett
a rendezvény „szöveges” része is sok
érdekességet kínál.

A

Illusztris vendég nyitja meg az I. Martosi
Szabadegyetemet július 18-án. Kövér László
fővédnök, az Országgyűlés elnöke mondja el
köszöntőjét csütörtök délben, és ezzel megkezdődik a négynapos, fergeteges forgatag.
A legnagyobb zenei sztárok mellett érdekes
vendégek egész sora váltja majd egymást
két helyszínen – az Árgyélus házban és a
Színpad udvaron –, ahol párhuzamosan zajlanak majd a közéleti beszélgetések, előadások. Ezek szereplői a legkülönfélébb
szakterületekről érkezve osztják meg tudásukat, illetve véleményüket a hallgatósággal. A közéleti személyiségek, társadalmi
szervezeti, valamint politikai döntéshozók,
tudományos és gazdasági szakemberek beszélgetése több okból is ﬁgyelmet érdemel.
Az egyébként leginkább csak a tévében és
az újságokban látható emberek esetében az
élőszó varázsa, a személyes kérdezés lehetősége sokat hozzátesz az élményhez.
Emellett az ilyen alkalmakkor gyakran olyan
információkhoz is hozzá lehet jutni, amelyekkel az érdeklődő a médián keresztül nem
feltétlenül találkozhat.
A magyar politika élvonalából, Kövér Lászlón kívül itt lesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Németh Zsolt külügyi és
Völner Pál fejlesztési államtitkár, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár,

valamint több országgyűlési képviselő, köztük az ellenzéki Schiffer András és Szili Katalin. Felvidéket Berényi József MKP-elnök,
Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, valamint Duray Miklós és
Csáky Pál képviseli, a szlovák politikumot
pedig Ondrej Dostál, az OKS elnöke. Más
határon túli vidékekről többek között Kelemen Hunor, az RMDSZ, és Pásztor István, a
VMSZ elnöke érkezik, valamint ifjúsági vezetők a Kárpát-medence minden részéből. A
civil szférából Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb
Bíróság korábbi elnöke, Hernádi Zsolt, a
MOL-csoport és Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója, továbbá Lampl Zsuzsanna
szociológus jön. Külön érdekesség az újságírószakma jelentős részvétele a szabadegyetemen, és ez nem csak a felvidéki magyar sajtó főszereplőit felvonultató kerekasztal-beszélgetést jelenti. Lukács Csaba a
magyar, Tom Nicholson pedig a szlovákiai újságírás ﬁgyelemreméltó képviselői közé tartozik. Lukács a világ legeldugottabb, megdöbbentő vidékeit járta be, Nicholson pedig
angolként, Szlovákiába jött a megdöbbentő
anyagért, hiszen a Gorilla-ügy feltárásában
jeleskedett.
A teljesség igénye nélküli felsorolás jelzi,
hogy a szervezők komolyan gondolják Felvidék első magyar szabadegyetemét. Gubík
László főszervező, a Via Nova – Új Út elnökének elmondása szerint: „A nagyívű zenei
felhozatal és a rengeteg érdekes vendég egy
közös célt szolgál. Olyan, hagyományos találkozóhelyet szeretnénk biztosítani a felvidéki magyar ﬁataloknak, ahol szórakozhatnak, új dolgokat ismerhetnek meg, és személyes élmények mentén alakíthatják ki a nézeteiket közösségünk ügyeiről.” -vianova-

Karva
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Nem volt jelen,
mégis szavazott
Folytatás az 1. oldalról
Az interpellációkban elsőként Kantha Mária (MKP)
szólalt fel és az őrsújfalusi
szociális otthon (Dafné) helyzetéről érdeklődött. Mint ismeretes, az otthont elárasztotta az árvíz és a lakók egyelőre átmeneti szálláson (Ipari
Szakközépiskola kollégiuma)
kaptak helyet. Anton Marek
polgármester válaszában elmondta, hogy mindenképp
azon dolgoznak, hogy megmaradjon az otthon és keresik
a megfelelő helyet, ahová tartósan tudnák elhelyezni a betegeket.
Héder Ágnes (HÍD) arra
hívta fel a ﬁgyelmet, hogy Komáromban egy új magán művészeti iskola nyílik, amely
kedvezőtlen hatással lehet a
városi zeneiskolára. Héder
szerint nem volt szerencsés,
hogy a polgármester a megnyitón is részt vett, ezzel azt
sugallva, hogy a város is támogatja a kezdeményezést.
Keszegh Béla (független) a
kátyúk kapcsán faggatta újra
a polgármestert. Anton Marek a korábbi ülésen azt
ígérte, hogy a hivatal egy intézkedés-csomagot és beszámolót készít elő, azonban
erre nem került sor. A polgármester erre reagálva szóban
számolt be néhány fejleményről. A képviselő a főellenőr kivizsgálását kérte a parkolási cég (City Parking
Group) kapcsán, mivel egy
korábbi beszámoló arra utal,
a város egyoldalú szerződésszegése miatt akár 130 ezer
eurós összeget is ki kell ﬁzetni a városnak. Keszegh
szerint a szerződés a parkolási céggel előnytelen, de An-

ton Marek még tovább rontja
az adott helyzetet.
A határozatteljesítések ellenőrzésénél Glič Konštantín
(független) elmondta, hogy az
Európa udvar körüli ügyek
rendezéséről szóló határozatot mindenképpen életben kell
tartani, mivel így a tulajdonosok is lehet késztetést éreznek arra, hogy befejezzék az
Európa udvar építését. Anton
Marekot emlékeztették arra,
hogy erre választási programjában is ígéretet tett.
A következő programpontban a Comorra Servis pénzügyi helyzetét tárgyalták meg
a képviselők és bizonyos intézkedéseket - szándéknyilatkozatokat is megszavaztak. A
város járulékos szervezete
évente több ezer euró veszteséget produkál. A megbízott igazgató, Nagy Tamás
mindezt egy részletes kimutatásban is alátámasztotta. A
dokumentumból kiderült: a fedett uszoda évente 150 ezer
euró kiadást igényel, mindamellett, hogy a felszereltsége és a technikai állapota
sem felel meg a mai kor követelményeinek. A közegészségügyi és a munkaügyi ellenőrzési hivatal is látogatást

tett az intézményben és több
hiányosságra is felhívták a
megbízott igazgató ﬁgyelmét.
A szellőztető rendszer nem
működik megfelelően, valamint a tetőszerkezettel is gondok vannak (60 tonna beton
van a tetőn). A legégetőbb
probléma megoldásra vár, mivel kétséges, hogy a fedett
uszodát szeptemberben meg
tudják-e nyitni.
Ennek a problémának a
megoldására Nagy Tamás
azt javasolta, hogy a termálfürdő (strand) úszómedencéjét fedjék le. Ezzel a technikával (felfújhatós sátor) télennyáron lehetne használni a
medencét és így egy időre,
legalább 10 évre megoldódna
az uszoda problémája is és a
képviselők is időt nyerhetnének, hogy eldöntsék, mi legyen a fedett uszoda további
sorsa. A képviselők támogatták a strand befedését, de az
uszoda bezárása kapcsán jelezték: csak úgy elfogadható,
ha a váltás során nem lesznek az úszósportok gátolva.
Nagy Tamás több javaslatot
is a képviselők elé tárt, melyekkel javítani lehetne a Comorra Servis pénzügyi helyzetén. A javaslatokat szán-

déknyilatkozat formájában fogadták el a képviselők. Igennel szavaztak a röplabdacsarnok eladására, a Piramis
épületében 5 helyiség eladására, az autóbuszmegálló várótermének eladására, valamint a Danubius épületkomplexum eladására.
Szintén a Comorra Servis
alá tartozik a Panoráma
szálló és étterem. Az elmúlt
hónapban a komplexum étterem részének a bérbe adására pályázatot írtak ki, azonban az egyedüli jelentkező
nem teljesítette a pályázati kiírásban lefektetett követelményeket. Így egyelőre nincs
bérlője. Azonban most újra
várják a jelentkezőket és szeretnék bérbe adni a Panorámát, de most már az egész
komplexumot, tehát az éttermet és a szállodát is.
Az egyik legfurcsább pillanata a tárgyalásnak az utolsó
percekre maradt. Győrfy
László (MKP) azzal kapcsolatosan terjesztett be javaslatot, hogy a hivatal költségvetésében 4 ezer euró legyen

A kérvények és javaslatok, vagyonjogi ügyek programpontban sem volt indulatoktól mentes a tárgyalás. Hoffer Ferenc, komáromi vállalkozó telekvásárlási
kérvényéhez érve a testület levonta a beadványt, mivel a pénzügyi bizottság tagjai nem támogatták az eladást és egy másik alternatíva (bérbeadás) kidolgozását javasolták, mivel az érintett telekre a későbbiekben szüksége lehet a városnak az új híd kiépítésénél. Ekkor Hoffer Ferenc szót kért, és felháborodásának adott hangot, mivel úgy érezte, ezzel a lépéssel akadályozzák egy helyi vállalkozó munkáját. A kérvényező azért szerette volna megvásárolni a telket, mivel a többi vállalkozása körül is nagy hangsúlyt fektet a környezet rendbetételére.
Ezért is volt érthetetlen számára, hogy egy elhanyagolt telket miért nem akarnak
eladni és ezzel több hónappal meghosszabbítják az ügyintézést. Az elhangzott
kijelentésekért ezúton kér elnézést az érintettektől – a pénzügyi bizottság tagjaitól -, mivel olyan kifejezéssel illette őket, amelyek nem voltak helyénvalók.

elkülönítve a kétnyelvű iratok
és értesítések kivitelezésére.
A szavazáskor csupán Juraj
Bača neve jelent meg ellenszavazóként. Bača (független) azonban nem tartózkodott a teremben, és távozáskor a kártyáját is kihúzta a
szavazógépből. Miként szavazhatott a képviselő, ha
nincs a teremben? - hívta fel
a ﬁgyelmet Hortai Éva (Híd).
Mint kiderült, Ondrej Gajdáčnak (Bača szomszédja,
független) volt szerepe az
ügyben. Bača kártyáját viszszatette a szavazógépbe,
majd nemmel szavazott a
képviselőtársa nevében. Hortai felvetésekor Gajdáč ezt
beismerte, majd elnézést
kért, elmondása szerint ő ezt
viccnek szánta. Többen megjegyezték, a téma (kétnyelvűség) miatt is érzéketlen volt
ez a tett, ugyanakkor hasonló
cselekedet - más helyett szavazni (ez esetben az érintett
tudta nélkül) - miatt a parlamentben Iveta Radičová lemondott a mandátumáról.
szénássy, fotó: napig.sk

A vitatott terület

Felújították a vasúti átjárót Kondiparkot adtak át
Folytatás az 1. oldalról
A Szlovák Vasúttársaság Központi Igazgatóságának kommunikációs osztályáról Katarína Martinkovičová arról tájékoztatott, hogy a szóban forgó vasúti átjárónál már esedékes volt a felújítás, mivel intenzív az átmenő forgalom. Az átjárónál felújították a gumis rugózó szerkezetet. Arra a kérdésre,
hogy a polgárok számos alkalommal nem láttak az átkelőhelyen munkát
végző embereket, Martinkovičová a következőket írta: "Az átkelőhely lezárását a Komáromi Körzeti Hivatal engedélyezte az elvégzendő munkálatokhoz szükséges időszakaszra, ami magába foglalta a technológiai megvalósítás és a szükséges konszolidáció idejét (a rugós-gumis szerkezet ülepedési ideje) egyaránt. Ezen időszak alatt a laikus polgárok valóban nem
látnak munkásokat dolgozni az álkelőn."
szt

Komáromban
Folytatás az 1. oldalról
Egy ilyen park nyílt a Klapka lakótelepen csütörtökön, melyet
Varga Tamás képviselő (HÍD) adott
át. Ezt Kiss Bence, az NS workout
Polgári Társulás tagjának beszéde
követett, majd a srácok bemutatták
az alapvető mozdulatsorokat, a különböző elemeken. A megnyitón

részt vett többek között Petruš Pali
vezetésével a Contendo MMA
harcművészek gútai delegációja is.
Külön kiemelendő, hogy a 8.000 eurós támogatás mellett önerőből építették fel a ﬁatalok a parkot. Köszönhető mindez az összetartásnak
és a lelkesedésnek.
Fóti Dávid

KULTÚRA - HIRDETÉS
4
32 fénykép és egy fotós Benyovszky
úlius 3-án, a múlt héten szerdán
nyílt a dunaszerdahelyi Karaffa Attila fotókiállítása a Csemadok Galéria
falain. Stubendek László házigazda
méltatta a több közéleti tisztséget is
betöltő alkotó életútját, megemlítve,
hogy azért lett a tárlat címe 33, mert
Karaffa Attila március 8-án volt 33
éves. Ebből az alkalomból válogatott
eddig készült fotói között. „Gyermekkorom óta fontos szerepet tölt be életemben a hit; testvérem János plébános. A kiállított képekben életem apró darabjait is elrejtettem” – közölte a kiállító, aki
rögtönzött tárlatvezetést is tartott a közönségnek. Elmondta,
szereti az épületeket, a szobrokat, a természetet, a sportot.
Mindebből kapunk ízelítőt. Nikon D-90 típusú fényképezőgépével fotózta a komáromi kőszűzet, Füleket, Lőcsét, a
pozsonyi várat. És természetesen a várost, ahol él, Dunaszerdahelyt. „Azáltal, hogy megörökítem ezeket a várakat,
városokat, szobrokat, felelősséggel tartozom. Elsősorban
magamnak, de a közösségnek is. Valamit szeretnék adni. Ez
motivál” – vallott arról, miért kezdett fényképezni. Karaffa Attila 32 fotója július végéig tekinthető meg.
(bárány)

J

Obec Marcelová
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
obce :
- Pozemok nachádzajúci sa na území obce Marcelová,
k.ú. Krátke Kesy, zapísaný na LV č. 2032 kat. územia
Krátke Kesy ako parc. č. 1897/49 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 3 1769 m2.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať na Obecnom úrade v Marcelovej v pracovných
dňoch pondelok - štvrtok od 08,00 hod. do 15,00 hod.
,piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Ervin Varga - starosta obce Marcelová
Marcelháza község
nyilvános pályázatot hirdet
versenytárgyalás keretén belül a község tulajdonában
lévő ingatlan értékesítésére a Szlovák Nemzeti Tanács
138/1991 számú törvénye alapján – az önkormányzati tulajdonról, a 9a paragrafus l.bekezdés a) pontja szerint :
- A község 2032 számú tulajdonlapján, a Kurtakeszi kataszterben nyilvántartott 1897/49-es számú „C“ parcellán
vezetett 3 1769 m2, beépített terület.
- A versenytárgyalás feltételeivel kapcsolatos információ kérelmezése a Marcelházi Községi Hivatalban hétfőtől – csütörtökig 8.00-15.00 óráig, pénteken 8.00 - 12.00
óráig.
Varga Ervin – Marcelháza község polgármestere

0905 179 581
Elektrárenská ulica 3, KN

Autósuli
Am, A1, A, B

Megtalálsz
minket az FB-n is
/AutoskolaKomarno
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2013. július 8.

szerepében A legpusztítóbb
földrengésre emlékezünk
az izsai Zámbó István
énteken történt 250 éve, hogy Komáromot az oly sok természeti katasztrófa közül a legnagyobb sújtotta. Magyarország történetének
legpusztítóbb földrengése komoly károkat okozott a városban, de ez
sem törte meg Komárom akkori virágzását.

P

Kassa
ugusztus 10-én a Honvéd Táncszínház szlovák, cseh, lengyel művészek
közreműködésével a kassai Amﬁteátrumban mutatja be Zsuráfszky Zoltán rendezésében a nagyszabású Benyovszky táncjátékot. A közelgő bemutatkozásról tartottak előzetes sajtótájékoztatót a kassai
Thália Színház Márai Stúdiójában.

A

Az est első részében a 30 éves, Kossuthdíjas Ghymes együttes koncertjére kerül sor.
A koncertet követő - Benyovszky Móric kalandos életéről szóló - táncjáték a Honvéd
Táncszínház számára az idei évad egyik kiemelt előadása.
A táncjátékban, egy rendkívüli ember szenvedélyes és viszontagságos életútját követve
„bejárjuk” szinte az egész világot, mint ahogy
tette azt a híres kalandor, népszerű világutazó és emlékíró a 18. század közepén. Benyovszky, a magyar huszárkapitány és gróf, a
szlovák földbirtokos és a lengyel hazaﬁ, orosz
hadifogoly Kamcsatkán, majd francia hős, s
végül Madagaszkár királya lesz.
A Honvéd Táncszínház táncosai mellett a
produkcióban még a kassai Železiar, Lengyelországból a sziléziai „Patria” táncegyüttes, a cseh Gabrhel együttes, valamint afrikai
táncosok és felvidéki gyermekek is közreműködnek.
A zenész-énekes főszerepében Szarka Tamás látható, Benyovszky felesége, Hanszky
Zsuzsanna szerepét Fekete Zsuzsanna tán-
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colja. A különleges életútról készült darab
egyik érdekessége, hogy az idősebb, emlékeit felidéző Benyovszky szerepében Oberfrank Pált, Jászai Mari-díjas színművészt, míg
a ﬁatal Benyovszky szerepében az Izsáról
származó Zámbó Istvánt, a Honvéd Együttes
Junior Prima-díjas szólistáját láthatjuk.
(miriák)

Mandalák a Limes Galériában
hónap végéig láthatóak
Karika Lívia mandalái a
Limes Galéria Dúdor István
Termében. Különös világba
vezeti művei befogadóit a
Csenkén született rajztanárnő. Belső késztetés révén
egyre jobban elmélyül alkotásaiban, és meditációra
készteti a mandalák megtekintőit is. „Az a cél munkál
bennem, hogy megjelenítsem a fényt. A külső és a
belső fényt” – vallja Karika
Lívia, aki 2005 nyarától tanul mandalarajzolást. „Margit
Neumann Thomsen tanítását követve mandaláimat fekete rajzlapra rajzolom. Hagyom, hogy a fény foglalja el
a sötétség helyét” – avatja
be közönségét az alkotó.
Tiszta gondolkodás. Tápláló
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1763. június 28-án hajnali fél 6-kor
következett be a katasztrófa. A még
éppen ébredező várost a tudósok
utólagos becslése szerint egy Richter-skála szerinti 6,3-as erősségű
földrengés rázta meg. Hatalmas káosz és riadalom lett úrrá a város lakóin, néhányan a hajókra próbáltak
menekülni, ám a földrengés okozta
hullámok szintén veszélyt jelentettek. Korabeli leírások szerint szinte
hullámzott a föld, több helyen megnyílt a talaj, melyből kén és hamu lövellt ki. A földmozgás következtében
szinte minden ház megsérült vagy
összeomlott, maga alá temetve több
embert is. 63 személy meghalt, közel
120-an megsérültek, és az anyagi
kár is jelentős volt. Összedőlt 7
templom, a trinitáriusok, ferencesek
és a jezsuiták kolostora, rommá lett
279 nagyobb, tetemesen megrongálódott 785 kisebb épület, a vár és
melléképületei szintén óriási károkat
szenvedtek. Jól mutatja a rombolás
mértékét, hogy a város épületeinek
mindössze 9%-a maradt sértetlen. A
földrengés sokkal több áldozatot is
követelhetett volna, ha a térségben
élő parasztok nem egy ősi építészeti
technika szerint építkeznek: lakóházaik alapanyaga vályog és rugalmas
fűzfavessző volt, az egyszerű kunyhók – és azok kéményei – pedig le-

felé szélesedtek. Így a sanyarúbb
anyagi helyzet dacára az ő épületeik
sokkal jobban állták a rengéseket,
mint a módosabb polgárok kőházai,
vagy a bolthajtásos, többszintes paloták. A csapás következtében Mária
Terézia királynő az egész birodalom
területén engedélyezte a könyöradományok gyűjtését – összesen 15 145
forintot gyűjtöttek –, a város lakosságát 5 évre mentesítette az adóktól
s a kincstári erődből elláttatta az építkezéshez szükséges faanyaggal.
Komárom lakosainak szorgalma rövid időn belül eltüntette a földrengés
nyomait. Felépítették a rombadőlt
templomokat és a városháza épületét, mindössze a tornyok magasságát csökkentették. Ismét fellendült a
város kereskedelme és kézműipara.
A virágzást mutatja, hogy még e komoly csapás után is emelkedett a város népessége. Ám Komárom lakossága nem felejt: az újabb földrengéstől rettegve a város képviselői elrendelték a bencések főapátjával az
égiek kiengesztelésére, hogy naponta
délután három órakor meghúzzák a
Szent András-templom nagyharangját. E harangozás – mint ahogy a vasárnapi megemlékezés – azóta is emlékezteti a város lakóit az egykori katasztrófára.
Fóti Dávid
Fotó: net

Szóval - képpel
Farkas Veronika, Keszőce Judit, Karika Lívia
erő. Szeretetteli együttlét. méltatta a képzőművész edHárom cím a kiállítás anya- dig megtett útját, Keszőce
gából, melyben a horoszkó- Judit népdalokat énekelt. Kepok csillagjegyei is megtalál- ressék a fényt Karika Lívia
hatóak. A megnyitón Farkas alkotásain! Érdemes.
Kép és szöveg: (báj)
Veronika művészettörténész

Barátok, színház, Karva
Szlogenné vált a fenti mondat; a Jókai Napok Alapítvány nyári karvai színjátszó
tábora lakóinak már saját oldaluk van a legnagyobb internetes közösségi oldalon.
A csapat alig várja, hogy 10 napig megint együtt lehessen a mezőgazdasági szakközépiskolában, a Duna partján; és neves színházi szakemberek irányításával reggeltől estig színházzal foglalkozhasson. Természetesen várják az új jelentkezőket!
Az idei színjátszó tábor augusztus 2. és 11. között zajlik. Jelentkezni július 20-ig a
csengel.monika@gmail.com címen lehet.

Precíz munka, de…
Nemrég egy aranyosmaróti vállalat befejezte a Csallóközaranyos és Ekel községek
közti új vízvezeték megépítését. A lakosok
valóban elégedettek voltak a cég munkájával, hiszen annak precizitására vall, hogy
munkatársai soha nem fejeztek be úgy munkanapot, hogy az éppen általuk használt területet ne tették volna rendbe. Az Ekelről Csallóközaranyos felé kivezető, köznyelven „Tejútnak” nevezett útszakaszon, egy mérőállomást
építettek fel. Az építkezés folyamán azonban útban
volt egy „közlekedési tábla”, így azt kénytelenek voltak
ideiglenesen eltávolítani. Az állomás megépítése után a táblát visszahelyezték eredeti helyére. Igaz, arról semmi sem olvasható le, de újra elfoglalhatta
méltó helyét, mintegy bizonyítva a kivitelező dolgokhoz való ﬁgyelmes hozzáállását. Persze, az nem az ő hibája, hogy a közlekedési táblának nevezett rozsdahalmaz éppen semmire nem szolgál. Hacsak nem arra, hogy megmosolyogjuk… Vagy mégsem annyira nevetséges?
-böröczky-
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Az eseményen való részvételről mindenki saját felelőséggel dönt! A rendezők nem felelnek lopás, vagyoni kár illetve egészségre ártalmas sérülés esetén!

Várja a fürdőzőket
a megyercsi strand
jra megnyitotta
kapuit a hetvenes évek közepén
épült falusi strand.
Bár a kilencvenes
évek elején anyagi
gondok miatt hoszszabb időre bezárták, néhány éve
azonban teljes kapacitással működik.

Ú

A kánikulai melegben a fürdő hűs vizében sokan megmártóznak, de ez nemcsak a
hazaiak részéről jellemző, hisz a környék
falvaiból is sokan jönnek egy kis „vizes kikapcsolódásra”.
A
25x25 m-es medence
maximális befogadóképessége 175 fő. A medence legmélyebb része 150 cm, a legsekélyebb alig 30 cm. A vizet kéthetente cserélik.
A strand 7000 négyzetméterren terül el,
nagy része füves és
zöldterület. Itt a mozgás szerelmesei is ki-

kapcsolódhatnak, hisz
különböző sportjátékokat űzhetnek. A kellemes környezet, családias hangulat mellett,
ne menjünk el a jegyárak mellett sem,
ugyanis ezen a strandon egy egész napra
1,40 euró a felnőtt és
0,70 cent a gyerek
jegyár. A hat éven aluli
gyermekeknek a belépés ingyenes. A fürdő

délelőtt 10 órától este 7
óráig tart nyitva.
A megyercsi strand
nagyon népszerű, igaz
nem jelent konkurenciát a nagy strandoknak, de talán a kedvező áraival és a nyugodt, családias környezetével meg tudja szólítani
a
környék
településeinek lakóit.
Kép és szöveg:
-pint-
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Most időszerű

Júliusi teendők a kertben

Csonkázás: a szőlő
lérkezett az igazi nyár, s ahogy az már
lenni szokott, a kertészeknek bizony
E
lombtömegének ritkítása viharokkal és rekkenő hőséggel kell szájó erőben lévő szőlőtőkék akár 2–3 méteres hajtást
fejleszthetnek évente. Ebben az időszakban ajánlatos elvégezni a hajtásválogatást és a zöldmetszést, más
néven csonkázást.

A

Csonkázáskor a hajtások végeit úgy vágjuk vissza, hogy
a sűrű, lombos tőkék kezelhetők legyenek és ugyanakkor
utat nyissunk a fénynek. Így elkerülhető, hogy a fürtök ne
sűrű, árnyas közegben fejlődjenek. A megfelelő időben végzett csonkázás által növekszik a termés, javul a vesszők télállósága, valamint kevesebb hónaljhajtás képződik. A túl korai beavatkozás nemkívánatos következménye a hónaljhajtások tömeges megjelenése, ami többet árthat, mint használ.
A túlságosan késői csonkázás pedig nem segíti elő, hogy a
fürtök és a vesszők időben beérjenek.
Lényeges kérdés a csonkázás mértéke. Legfőbb célunk,
hogy minél több napfény érje a fürtöket. Természetesen
nem kell túlzásba vinni, mert a több levél többet fotoszintetizál, más szóval a napfény energiájának segítségével a levegőből megkötött szén-dioxidot alakítja szerves anyaggá. A
tőke jó fejlődéséhez és a termés kineveléséhez 4–5 levélre
van szükség a hajtáson található legfölső fürt fölött. Ennél
mélyebben nem ajánlatos levágni a termőhajtást. A csonkázással egyidőben a rejtett rügyekből fejlődött hajtásokat és
a terméketlen hajtásokat távolítsuk el. A hónaljhajtásokat célszerű nem kitörni tőből, hanem 2–3 levéllel visszacsípni,
így az újrahajtásukat meggátoljuk.
A csonkázás ideje, gyakorisága, módja sok tekintetben
függ a művelésmódtól, a támaszrendszertől és a fajta sajátosságától.
Kép és szöveg: miriák

Nagymegyer

nak szigeteléséről. A már nem termő vesszőt
vágjuk le a tövénél. Metsszük meg az utótermő ﬁatal ágakat is. A ribizli- és egresbokrok ritkítása is szükséges. A szederbokornál
is itt az idő a ﬁatal ágak dróthoz kötözésére
és elvezetésére. Az oldalhajtásokat pedig a
levélhónaljban meg kell rövidíteni.
Lassan beérik a korai alma, a sárga- és
őszibarack. A legbőségesebb a cseresznyeés meggyfák termése. Ha leszedtük a gyümölcsöt, meg kell metszeni a fákat, hogy
fényhez jussanak. Elsősorban a megvastagodott és keresztezett ágakat kell eltávolítani. A fa koronája legyen újra világos, szellős. A meleg évszakban a metszés helye
gyorsabban gyógyul, mint télen. Különösen
a meggy esetében fontos a betakarítás utáni
nyári metszés. A már nem termő ágakat vágjuk vissza egy új hajtásig. Egyetlen munkánál se feledjük - a nyár a pihenés ideje is. A
kertet nyugodt lélekkel ﬁgyelhetjük a nyugágyból is.
Forrás: net

Így őrizzük meg a zöld fűszerek friss és ﬁnom ízét!
a túlságosan elszaporodnak cserépben tartott vagy
kertben nevelt zöldfűszerei, érdemes elraktározni
belőlük. Persze frissen is felhasználható a bazsalikom,
kakukkfű, petrezselyem stb. Érdemes nyáron a hideg
hónapokra is gondolni. Jó megoldás például, ha egy
jégkockatartóba belecsipkedünk különböző friss – de
ízvilágban egymással nem ütköző – fűszereket, majd
felöntjük olívaolajjal, és már mehet is a fagyasztóba.
Főzéskor csak dobjuk bele az edénybe a házi „fűszeres jégkockát”, és decemberben is nyarat varázsolhatunk a családi asztalra.
-ga-

H

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

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

zeptembertől már megújult sportcsarnokban űzhetik kedvenc
sportjaikat az emberek a termálfürdőjéről ismert csallóközi városban.
Az önkormányzati tulajdonban lévő
létesítmény már hosszú évek óta felújításra szorult, melyre végül a városi
képviselő-testület is rábólintott.

S

De mindenekelőtt nyár idején a legfontosabb munka az öntözés. A zöldség- és virágágyásokat közvetlenül a tőnél öntözzük,
ez sokkal hatásosabb. Hetente egy-kétszer
alaposan nedvesítsük meg a talajt, a gyökereket. Jobb, mintha a növény gyakrabban, de
felülről kapja a vizet. A csekély vízmennyiséget a talaj gyorsan elnyeli, a mélyen ülő
gyökerek alig kapnak belőle. A locsoló berendezést csak kora reggel használjuk. A
nedves kert ugyanis mágnesként vonzza a
csigákat.
A konyhakertben már sok ágyás megüresedett, amelyeket a változatosság kedvéért
frissítő zöldtrágyával vethetünk be. Ezáltal az
új termésről is gondoskodunk. Július elején
vethető utoljára például a sárgarépa, a téli és
hónapos retek, a spenót vagy éppen a cékla.
Július közepétől kezdődhet a kínai kel vetése, a hónap vége felé pedig már elszórhatjuk a tavaszi hagyma magját. Kedvező
az idő késői karalábéfajták, káposztafélék
és karﬁol ültetésére.
A gyümölcsösben a július az egres, ribizli
és málna szezonja. Időben fedjük le a bokrokat madárvédő hálóval, nehogy az ég éhes
és kéretlen vándorai megdézsmálják a termést. Gondoskodjunk a málnabokrok talajá-

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

Őszre megújul a sportcsarnok

A több évtizedes semmittevés
megviselte az épület állagát

molniuk. Ezekben a hetekben a betakarítás, valamint a zöldségek, gyümölcsök
hideg évszakra való eltétele jelenti a legnagyobb feladatot.

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni
lábszár-fájdalom
• Görcsbe álló lábikra
• Vérellátási zavarok
• Hideg kezek, lábak
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Gyakori szédülés
Nyaki verőér szűkület
Stroke utáni állapot
Éjszakai végtag fájdalom
Elszíneződött végtagok
Hajszálérszűkület

A kezelések hatására a fáradékonyságom elmúlt, a lábdagadásom elmúlt, megszűnt. A közérzetem javult. Mindenkinek ajánlom. Köszönöm szépen!
Tisztelettel: Tóth János, Komárom
A kezelések során a derekam a lábaim könnyebbek lettek. A járásom is jobb lett. A
mindennapi futás is jobban megy. Másoknak is ajánlom ezt a kezelést. Köszönöm az
orvosnak és a kezelő nővéreknek a sok segítő munkájukat és a segítőkészséget. További jó munkát.
Köszönettel: Máté Nándor, Mocsa

„Gyakorlatilag május elején kezdődött
el az épület teljes körű felújítása, benne
a belső tér rekonstrukciója, a külső tér
homlokzati hőszigetelése, továbbá egy
új lelátó is kerül az épületbe, a súlyemelők pedig egy hozzáépítéssel teljesen új edzőtermet kapnak” – mondta
Magyarics Norbert, a sporttelep létesítményeit kezelő Városi Sportklub Kft.
egyik ügyvezetője. Aki azt is megjegyezte, hogy a rekonstrukció gyakorlatilag a futballstadion tőszomszédságában
található, a Tesco-üzletláncnak eladott
telek árából valósul meg, a képviselőtestület pozitív hozzáállásának köszönhetően pedig a városatyák meg is szavazták ezt a felújítást.

„A több évtizedes semmittevés az épülettel rettenetesen megviselte a sportcsarnokot, melynek állaga nagyon rossz
lett. Ha évente vagy bizonyos időközönként költöttek volna az épületre, akkor
ennek a rekonstrukciónak nem kellene
most ekkora mértékűnek lennie. Így viszont az elhanyagolt létesítmény olyan
állapotba került napjainkban, hogy teljes
körű felújításra szorul” – tette még mondanivalójához az ügyvezető. Kicserélik a
nyílászárókat, a vízvezetékeket, a központi fűtésrendszer elemeit, a villanyhálózatot, melyek mind az energiaspórolást szolgálják. A gázüzemű kazánház
rekonstrukciója már másfél évvel ezelőtt
megtörtént. A sportcsarnok tetején egyelőre csak kisebb karbantartási munkálatokat hajtanak végre. Az öltözők, zuhanyzók és más szociális helyiségek is
megújulnak. Némi mérlegelés után döntöttek arról, hogy az eddigi parketta helyett szintetikus talaja lesz a csarnoknak.
A sportlétesítmény rekonstrukciós munkálatai 320 ezer euróba kerülnek majd,
ebbe az összegbe mindenképpen szeretne beleférni a kft. és az önkormányzat
is.
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

KOMÁROM VÁROS
az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatról
szóló 596/2003 sz. törvény 3. és 4. §-a értelmében a későbbi előírásoknak megfelelően és a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz.
törvény 5. §-a értelmében a későbbi előírásoknak megfelelően
PÁLyÁZATOT HIRDET A
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským
– Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom
Materská škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
IGAZGATÓI POSZTJÁRA.
Jelentkezési határidő: 2013. július 19.
Képesítési követelmények az alapiskola igazgatói posztjára:
a) másodfokú főiskolai végzettség a pedagógiai alkalmazottakról szóló
317/2009 számú törvény 7. §-a értelmében,
b) legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
c) I. minősítő vizsga, vagy annak megfelelő egyéb képesítés.
Képesítési követelmények az óvoda
igazgatói posztjára:
d) óvópedagógiai képesítés a pedagógiai alkalmazottakról szóló 317/2009
számú törvény 7. §-a értelmében,
e) legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat.
Egyéb kritériumok és elvárások:
a) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
b) feddhetetlenség,
c) személyi és erkölcsi alkalmasság,
d) szervezési képesség.
A benyújtandó iratok jegyzéke:
- pályázati jelentkezés,

- a legmagasabb iskolai végzettséget
igazoló oklevél hitelesített másolata,
- kitöltött személyi kérdőív,
- szakmai önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál
nem régibb),
- az iskola fejlődésének és irányításának írásos koncepciója az elkövetkező időszakra,
- a pályázó írásos beleegyezése személyi adatainak felhasználására a pályázat elbírálásának céljából a
428/2002-es adatvédelmi törvény értelmében.
A jelentkezésüket lezárt borítékban
postán a városi hivatal címére küldhetik:
(Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad
3, 945 01 Komárno), vagy személyesen
beadhatják a városi hivatal iktatójában
legkésőbb 2013. július 19-ig. A borítékra
kérjük ráírni: „Výberové konanie – (az
iskola ill. az óvoda megnevezése) –
Neotvárať!”.
A pályázat helyéről és időpontjáról a kiíró a jelentkezőket 7 nappal az időpont
előtt írásban értesíti.
MUDr. Anton Marek, polgármester
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Gyermekek VIII. Kistérségi
Népművészeti Fesztiválja
Martos
helyi Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi
Alapiskola főszervezése, a Martosi Református Egyházközösség társszervezése és Martos Község Önkormányzata támogatása mellett került sor nyolcadik alkalommal a Gyermekek Kistérségi Népművészeti Fesztiváljára száznegyven résztvevővel.

A

DELTA
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A kereszténység és művészetek
– országos hittanverseny
Hetény

Minden csapat egy verssel, énekkel mutatta be magát, és egy rövid színdarabot is
előadott a hittannal kapcsolatban, amit a zsűri
nagy örömmel fogadott. A hat feladat után
összeszámolták a pontokat és kihirdették a
győzteseket. A hetényi csapat a második helyet
szerezte meg, amelynek nagyon örültek, hiszen
megdolgoztak érte. A csapat tagjai ezúttal szeretnék megköszönni felkészítő pedagógusának, Sukola
Anitának a türelmes munkáját.
A tanulók a versennyel megismerhették a vallásos művészetet, amely abból a küzdelemből származik, amit az ember a saját hitéért, belső keresztény alakjáért, tulajdonképpeni egzisztenciájáért folytat.
(miriák), AZ AI felvétele

Díjeső a Móra Ferenc Alapiskolában
Nemesócsa
helyi
kultúrházban
rendezték meg a Móra
Ferenc Alapiskola ünnepélyes tanévértékelőjét.

A

A rendezvény céljai továbbra is a kistérség magyar tanynyelvű iskolái mellett működő népművészeti csoportok és
szólisták bemutatkozása, az iskolák hagyományőrző tevékenységének kölcsönös megismerése, tapasztalatcsere,
hasznos időtöltés voltak.
A rendezvényt köszöntötte Keszegh István polgármester és
Dékány Gizella, a Martosi Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola igazgatónője. Ezt követte a csoportok
fellépése: Deme Attila (ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda) – zoboraljai juhásznótákat, Szénási Kata (martosi Református Alapiskola) a Jankó, Mári és a zsiványok c. népmesét adta elő, majd a martosi óvodások Fűzér című műsorát láthatták. A perbetei Napraforgó gyermek néptánccsoport
kiscsoportja Dunántúli ugróst és csárdást, a középső csoport
Vásárúti csárdást, a nagycsoport Tardoskeddi táncot mutattak be. Az érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola tanulója,
Bohák Emese Zoboraljai népdalokat, a Nagy Csomor testvérek Garam- és Vág-közi népzenét dolgoztak fel, a néptánccsoport pedig Zoboraljai táncokat adott elő. A martosi REA
Főkötő gyermek néptánccsoport gyermekjátékokkal, György
Viktória és Guttmann Márk, Endrédi Orsolya népmesével
szórakoztatták a közönséget. Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda Bikﬁc gyermektánccsoportja Zoboraljai gyermekjátékokat, a Bellő Konkoly-Thege gyermek néptánccsoport kiscsoportja pedig kelet-szlovákiai gyermekjátékokat mutatott be.
Miriák Ferenc
Sedliak Pál felvétele

Tibor. Osztályok is díjazásban részesültek, ezáltal az
év osztálya alsó tagozaton a
második osztály, míg a felső
tagozaton az ötödik osztály
vitte el a pálmát. A díjátadások után a kultúrház színpa-

dán az egyes osztályok tehetséges ﬁataljai mutatták
be képességeiket. A teltházas közönség kitűnően szórakozott a mintegy kétórás
tanévértékelőn.
Kép és szöveg: -pint-

Bibliahét a Rét utcai óvodában
Bátorkeszi
Időutazó címmel június
24-27. között bibliahét zajlott
a bátorkeszi Rét utcai óvodában. Bár a ballagás már

megvolt, a gyerekek nagy
örömmel vettek részt a napi
foglalkozásokon.
Jókedvű gyermekénekeket tanultak, mókás torna-

Ógyalla
háromnapos ógyallai Kulturális Napok
rendezvény már hagyományosan a
Konkoly-Thege Miklós szobornál vette kezdetét. Katarína Valachová köszöntötte a
megjelenteket, és röviden ismertette a város szülöttjének életét és munkásságát.

A

Már harmadik alkalommal
szervezték ezt az eseményt,
melyen a tanulmányi versenyeken átlagon felüli eredményeket elért tanulókat tüntették ki. Az ünnepségen került sor a Móra díszoklevelek
átadására, valamint a szülői
szövetség által adományozott díjakra. A különdíjak is
meglepetést tartogattak. Így
az év alsó tagozatos diákja
lett Ledeczky Patrik, az év
művészeti díjasa Cserepes
Zoltán, az év matematikusa
Inczédi Domonkos, az év
sportolója Vavrečán Fanny
és az év diákja pedig Szalay

Emlékérem átadása a Kulturális Napokon
A

dunaszerdahelyi kultúrház adott otthont a hittanversenynek, amelyen részt vett a Tarczy
Lajos Alapiskola tanulói: Senkár Kornél, Rancsó Sarolta, Tanka Anna.

gyakorlatok által frissültek
fel, Sasszem Jankó és
Szemüveg asszonyság kalandjain keresztül vitték közel a gyerekekhez a biblia
történeteket, akiket a gyerekek azonnal a szívükbe zártak.
A napi fogalakozásokat
Holop Szilvia és Árendás
Marica óvodapedagógusok,
dr. Czinke Tímea és Czinke
Zsolt református lelkészek
vezették. A bibliahét a KOEN
(Keresztyén Oktatásért és
Erkölcsi Nevelésért Alapítvány) és a Bátorkeszi Református Egyházközség támogatásával valósult meg.
(mf)
Czinke Zsolt felvétele
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Ezt követően a városi hivatal és a társadalmi szervezetek képviselői megkoszorúzták
Konkoly-Thege Miklós szobrát, majd a rendezvény a Művelődési Központban folytatódott
ünnepi akadémiával, ahol kiosztották az emlékérmeket és a tárgyi ajándékokat. A város
polgármestere, Zemkó Margit és alpolgármestere, Lovász Károly elsőként emlékérmet
Door Plantengának, a Heineken Slovensko

igazgatójának adott át. Emlékérmet kapott
még Milan Slávik, a sörgyár technikai igazgatója. Harmadikként Imrich Alaxa kapott emlékérmet, aki 1993-1998-ig az ógyallai Aranyfácán sörgyár igazgatója volt, majd nyugdíjazása óta tanácsadóként dolgozik a sörgyárban.
„Örömmel konstatálom, hogy Ógyallán mindig akadnak igyekvő polgárok, társulások, intézmények és egyéb szervezetek, akik a városban lakók jobblétéért tevékenykednek, velünk együttműködve. Köztudott, hogy az „Itt
otthon vagyunk“ program keretén belül már
ötödször adunk lehetőséget azoknak, akik
hozzá kívánnak járulni a város fejlesztéséhez,
szépítéséhez, hogy Ógyallán valóban otthon
legyenek” - mondta a sörgyár igazgatója.
Kép és szöveg: miriák

Nagysikerű Ki Mit Tud az Ógyallai Napokon
z Ógyallai Kulturális Napok a
volt műjégpályán strandröplabda versennyel indult a polgármesteri kupáért. A városi futballpályán pedig labdarúgó tornát
rendeztek második alkalommal.
A főtéren elsőként a gyerekek
örülhettek, részükre animációs
gyermekműsort és középkori vásári forgatagot rendeztek. Ezen
kívül kézműves foglalkozások,
ugrálóvár, a kutyakiképző klub jóvoltából bemutató, városi vonatozás és még sok érdekes szórakozási lehetőség várta a legkisebbeket.

A

Délután a Csemadok ógyallai
alapszervezete rendezésében került
sor az első alkalommal meghirdetett
Ki Mit Tud-ra, amelyen 33 versenyszámot láthatott a szépszámú kö-

zönség és a négytagú zsűri – Szabó
Csilla, Gyarmati Tihamér, Rózsás Attila és Peter Valach.
A versenyen korhatár és műfaji
megkötés nélkül mutatták be tudásukat a versenyzők. Nagyon színes

Gondozzák Megyercs
legidősebb fáját
egyercsen mindössze egy
olyan fa létezik, amely
M
egyedi védettséget élvez. Ez
pedig a falu határában található fehér nyár (Populus alba).
Ez a fa közel 100 éve áll már a
Megyercset
Csallóközaranyossal összekötő útvonal
mentén.

palettában gyönyörködhetett a lelkes
közönség, volt aki verset mondott,
népdalt énekelt vagy éppen néptáncolt vagy modern táncot mutatott be,
de minden csoport vagy egyén elhozta szülőfaluja hagyományának

A napokban a helyi
nyugdíjasklub tagjai
egy ötlettel álltak az
önkormányzat elé,
mégpedig azzal, hogy
szeretnék a fa környékét rendbe tenni,
megtisztítani az időközben összegyűlt
szeméttől. Természetesen a kérés halló fülekre talált, és nem oly
rég egy nagyszabású
brigádot szerveztek a
fa környékének a
rendbetételére. Elsősorban a bozótokkal
benőtt területet vették
célba. Munkájukat
mint mindig, most is
siker koronázta. Mint
ahogy Molnár Zoltán
polgármester
elmondta, a nyugdíjasklub tagjai pártfogásukba vették a fát,
ami annyit jelent,
hogy a továbbiakban
is gondozni fogják.
-pint-

egy kis ízelítőjét és büszkén mutatták be tehetségüket.
A verseny lebonyolításában Sukola
Tamás műsorvezető segédkezett. A
jelentkezések alapján a szervezők
három kategóriába – ének, irodalom,
tánc – sorolták a versenyzőket.
A tánc kategóriának győztese az
ógyallai Bellő Konkoly-Thege néptánccsoport lett. Az ének kategóriában a legjobbnak Pasztorek Cynthia
Éva bizonyult, míg az irodalmi kategória győztese a pati Kuchta Gábor
lett. A zsűri különdíjban részesítette
az ógyallai Bikﬁc tánccsoportot és a
Nagykesziről érkező Pécsi Virág Veronikát. A zsűri elnökének (Szabó
Csilla) különdíját a pati Patiki tánccsoport tagjai kapták. A közönség
szavazata alapján a Ryan Jr. Marco
duónak ítélték a közönségdíjat.
Kép és szöveg: miriák

Tehetségnap
a Katona Mihály Alapiskolában

Búcs

z elmúlt héten az iskolában rendkívüli tehetségnapot
tartottak a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács által
meghirdetett sikeres pályázat jóvoltából. A TANDEM
nonproﬁt szervezet 3 munkatársa, Hodossy Katalin,
Horváth Molnár Andrea és Rabec István látogatott el az
intézménybe.
A tehetségnapról Győző Andrea, a búcsi Katona Mihály
Alapiskola igazgatója nyilatkozott lapunknak: „A gyerekeknek
élményen alapuló foglalkozást tartottak, amely során megélhették, hogyan ismerhetik meg leginkább önmagukat, a bennük rejlő tehetséget, megtapasztalhatták, mások mit gondolnak róluk, mi a szerepük a közösségben. A foglalkozás során
a trénerek a gyerekek ﬁgyelmét igyekeztéek arra irányítani,
hogy az életben nem kapunk ingyen semmit. Örömünkre
szolgált, hogy diákjaink jól érezték magukat a foglalkozáson,
és elmondásuk szerint sok tapasztalatot szereztek”.
Ennek tudatában az iskola igazgatónője fájó pontként említette, hogy a tehetségnapot meghirdették az egész régiónkban, valamennyi iskola számára, akikkel együttműködnek, és csak a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola lelkes csapata fogadta el a meghívást, és vett részt velük ezen a hasznos találkozón. Bíznak benne, hogy legközelebb mások is kíváncsiak lesznek arra, hogyan lehet hatékonyabban felkelteni
diákjaink és pedagógusaink érdeklődését.
(miriák)
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Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
OZNÁMENIE
o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
1045/2013 zo dňa 14. februára 2013 bol schválený
zámer Mesta Komárno na predaj nebytovej budovy
so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami a
príslušenstvom vo vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods.
1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno:
- nebytovej budovy so súpisným č. 2434 spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom, vedenej na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého
posudku v sume 121.157,80 eur, zvýšené o náklady na
odstránenie prístrešku vo výške 8.000,- eur, vyvolávacia
cena celkom je vo výške 129.157,80 eur, ktorá je zároveň
najnižším podaním. Parcela registra „C“ č. 3002, vedená
na LV 10255, na ktorej sa nebytová budova nachádza,
nie je predmetom predaja.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp.
elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne,
Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno,
Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C, tel. č. 035/2851
319.
Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku
majetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže,
je možné dohodnúť na Oddelení správy majetku Mestského úradu v Komárne na tel. čísle 035/2851 319.
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

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

O

DELTA

RÉGIÓ - HIRDETÉS

Három napon át szórakoztak
Nemesócsa

I

Az igazi falunapi ünnepély
szombaton vette kezdetét,
amikor is délelőtt a futballpályán elindult az I. falunapi
kupa, majd különböző bemutatók tették érdekessé a falunap első részét. Ugyanekkor
zajlott a „Ki a jobb?” ügyességi vetélkedő 11-es rúgásban, dekázásban és szálfamászásban. A délutáni program az ünnepi fogadással indult, majd a „Csallóközi Bikák”
motoros klub tagjai hozták a
falu zászlaját a főtérre, hogy
innen a tömeg jó „ócsai szokás“ szerint a szabadtéri színpadhoz vonulhasson. Itt már
szépszámú nézősereg várta a
résztvevőket, ahol először
Magyarics Gusztáv polgármester szólt az egybegyűltekhez, majd különböző díjakat
adott át. Ezután elkezdődött

at évvel ezelőtt a községben
működő
Roma
Polgári Társulás - Kardos Attila vezetésével gondolt egy nagyot
és meghirdette a roma
ﬁatalok szavalóversenyét,
amellyel lehetőséget kínált a cigány származású ﬁataloknak,
hogy bizonyítsanak a vers- és prózamondás terén.

a falunap kulturális része,
melynek keretén belül felléptek a helyi Móra Ferenc Alapiskola és a szlovák tannyelvű
alapiskola tanulói, az óvoda
növendékei, az OUCHA fúvószenekar, a Katica Junior mazsorettcsoport, az Őszirózsa
énekkar, a gelléri Amazons
tánccsoport, a tanyi Simi
Dance Club tánccsoport, valamint zumbabemutatóra is
sor került a nívósra sikeredett
kultúrműsorban. A Csobolyó

néptáncegyüttes fellépése pedig már csak hab volt a tortán,
szintúgy a sztárvendégek, Vikidál Gyula, Vadkerti Imre és
Janza Kata debütálása is. Az
esti utcabál jó hangulatáról a
Rubin együttes gondoskodott,
a retro-diszkót Meszi szolgáltatta.
A falunap harmadik napját az „Adalékok Nemesócsa
történetéhez” című programmal zárták.
Kép és szöveg: -pint-

Lakszakállas
agasra tették a lécet a
lakszakállasiak a falunappal kapcsolatban. Igazi
népünnepély zajlott a községben. 140 gyerekszereplő és több mint 90 felnőtt gondoskodott arról,
hogy maradandó élményben legyen része annak,
aki ezen a szombaton Lakszakállast választotta.

M

A rendezvény Magyarországról érkezett díszvendégei Rostás
Farkas György, József Attila-díjas író, költő, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnöke, Daniela Obšasníková, a Romano nevo líl újság főszerkesztő-helyettese, Teo Szolcsánsky
plébános, Misák Zoltán, az Ógyallai Speciális Alapiskola igazgatója és Labancz Roland, a község polgármestere voltak.
A versenyben három kategóriában mérték össze tudásukat. A
tanárokból és helybéli közéleti személyiségekből álló zsűrinek
nem volt könnyű dolga, hogy a sok tehetséges ﬁatal közül kiválassza a legjobbakat, akik a minden résztvevőnek kijáró emléklap mellett külön jutalomban is részesültek. Eredmények: I. kategória óvodások: 1. Goda Vivien, 2. Molnár Krisztína, 3. Kardos
Gábor. II. kategória 1.-3. osztályas tanulók: 1. Sztojko Leonardo,
2. Csányi Eugénia, 3. Lakatos Dávid és Molnár Marek. III. kategória 4.-6. osztály tanulói: 1. Pekaj Klára és Lakatos Kevin, 2. Baranyai Alica és Lakatos Rosalina, 3. Csillag Cynthia. A zsűri különdíját Vörös Jaroslav középiskolai tanuló, a zsűri elnökének különdíját Lakatos Jenifer 3. osztályos tanuló kapta.
(miriák)
Ferst Attila felvétele

KERESZTREJTVÉNY
FORGÁCS
PÉTER
REJTVÉNyE

únius utolsó szombatjának délutánján nagy
volt a sürgölődés a községben, ugyanis a falu
történetében első ízben
került megrendezésre a
régióban oly népszerű falunap.

J

H

LAKodalmi hangulat a falunapon

Már reggel beindult a falunapi „nagyüzem” a kalandtúrával, melyet Micimackóval
és barátaival tartottak a vadászház környékén. Még a
délelőtti program része volt a
szabadidőpark ünnepélyes
átadása, aztán délután programdömping vette kezdetét.
Kezdve a diákmérkőzésekkel, a Lakikatlan beharangozóval, borkóstolóval és borversennyel. Az igazi „kultúrbumm” előtt még a Hárompatak zenekar „cukkolta” a
helyieket. Megállapíthatjuk,
hogy a lakszakállasiak kultúrmenüje étvágygerjesztő
volt. A helyi óvodások, iskolások, a Katicák és a Csinibabák tánccsoport, a nagymegyeri Csiribiri és a szilasi

Roma Irodalmi Nap Ifjúságfalva első falunapja
Bátorkeszi

dén is gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő
nemesócsai falunap. A
rendezvény előestéjén,
pénteken a helyi kultúrházban egy kiállítást tekinthettek meg a község
lakosai.
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madari Tini Girls tánccsoport, az izsai Skopp Ildikó, a
kolozsnémai Beke Dóra és
Czita Nikolas, a csicsói Fábik Flóra, a tallósi Bús
Anikó, a lakszakállasi Fekete Szilvia, az ekecsi Bajcsi Barbara, a bősi Fodor
Denisza, a csallóközkürti

- Jaj, Lujzika, mi lenne... mi lenne, ha én most... elvenném
a szüzességét?
(A választ lásd a rejtvényben!)

NŐI
BECENÉV
HOLT
NYELV

MAGYARO.-I
TELEPÜLÉS
PALACK
FAJTÁJA

A program legnagyobb
részét délutánra szervezték. Így kerülhetett sor a hivatalos megnyitóra, melyet
Gönczöl Gabriella polgármesterasszony tartott, majd
az érdeklődők megtekinthették a forradalmi hagyományok szobáját, ahol két
kiállítást is rendeztek, méghozzá a gútai nyugdíjasklub
mellett működő kézimunka
körnek és a helyi „Bažant“
vadásztársaságnak az alkotásaiból. Négy órától focimérkőzés zajlott a sportpályán az ifjúságfalvai felnőtt
és a MOST–HÍD csapatai
között. A nagyszabású kultúrműsort alkalomhoz hűen
a kultúrházban tartották,
ahol többek között fellépett
a gútai Mlynček folklóregyüttes, az ipolyszakállosi
Szignál esztrádcsoport, a

RITMUSBIZONY,
AZONOS
NÉVELŐ
HANGRÉGIESEN
HANGZÓK
SZER

KELVIN

Szűcs Csilla, a szentpéteri
Moravcsík Veronika és a
pati Hornyák Erika. Az első
falunapot tombolasorsolással és utcabállal zárták,
melynek zenefelelőse a
Partner zenekar volt.
-pintFotó: Kamenicky Gábor

Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb július 19-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előﬁzetést
sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

RÜGYSZEMÖLCS
BŐVEN
ÁRASZTÓ

KISEGYÜTTES
MUZSIKÁJA
MEGY,
ANGOLUL

FÜGGŐZÁR
NŐI NÉV

1
A KRÉTAIDŐSZAK
SZAKASZA
JÉZUS
TANÍTVÁNYA

HÁREMHÖLGY

OXIGÉN

VAN,
NÉMETÜL

RÉGÉSZI
MUNKÁT
VÉGEZTETŐ
NŐI NÉV

ÁLOM,
SZLOVÁKUL

Szilfácska néptánccsoport, a
gelléri Amazons és a nagymegyeri Daylight tánccsoport, a laki-gelléri nótakedvelők, a Jácint népdalkör és a
pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport fellépései
nagy sikert arattak. Nagy
ováció közepette adták át az
aranyérmeket az idősebb
diák labdarúgócsapat tagjainak. Azonban a ráadás ez-

után következett, Lakszakállas hangjai: Fekete Szilvia,
Barthalos Andrea és Krnčan
Milan és a VaLAKik, valamint
a Lakiiﬁk tolmácsolásában.
Ekkor már tetőfokon volt a
hangulat, amikor fellépett Vikidál Gyula. Nagysikerű utcabállal fejeződött be lakszakállasi falunap.
-pint-,
fotó: soóky

BÚTOR
FÉNYES
BEVONATA
ÜRES TÉKA!

NITROGÉN
... TESZ
(MEGEMLÍT)

SZIGOR

KOZMOSZ

2

HELYRAG
SVÉD
FESTŐ
(ANDERS)

LAKRÉSZ!
KULCSOLÓ

KÉPES
LEVELEZŐLAP
RÖVIDEN,
RÖVIDEN!

VAGYIS
NÉMÁN
ELEMEL!
KONYHAI
EDÉNY
KÁLIUM,
KÉN

GYILKOSSÁGRA
UTALÓ JEL
MEGNEVEZÉS
RÉSZE

AMPER
SZLOVÁK
TV-MŰSOR
CÍME

BAKA
TÖRÖK
FÉRFINÉV

LÁTÓHÁRTYA

KÁRÓKATONA
FÉLSZ!

OXIGÉN,
GERMÁNIUM
PÁROS
FOTEL!

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, szomszédnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2013. június
26-án elkísérték utolsó útjára az izsapi
református temetőbe a drága ﬁunkat

• Dám do prenájmu prerobený 3-izbový byt na VII. sídlisku. Tel.: 0917 202 952.
• Esztergályozás, marás,
mindenféle fémmegmunkálás. Rövid határidő, precíz
munka és korrekt ár. Tel.:
0908 158 310.
• Sústruženie, frézovanie,
rôzne druhy trieskového obrábania, krátka dodacia
doba. Precízna práca,
výhodná cena. Tel.. 0908
158 310.

Ifj. Majer Tamást,
aki életének 20. évében távozott szerettei köréből,
és külön köszönet Varga László tiszteletes úrnak.
Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

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

Kölcsönök

Mély fájdalommal emlékezünk június 29-én,
halálának 1. évfordulóján
Kovács Tiborra Gelléren,
aki tragikus körülmények közt 42 éves korában
távozott szerettei köréből. Emlékét örökké őrző:
felesége, ﬁai, édesanyja, testvére és családja.
„Köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél.
Tudjuk, nem hagytál itt minket, csak előre mentél.
Jó lenne megfogni még egyszer kezedet,
Látni csillogó szemedet.
Elfelejteni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.“
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk július 8-án

Mlinkovics Péterre
Naszvadon
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrző családja.
„Hozzátok már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírotokra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányoztok nagyon.“
Fájdalommal emlékezünk
haláluk 9. évfordulóján
szüleinkre

Pataky Margitra szül. Horváth
és Pataky Istvánra,
kiknek hiánya örökre felejthetetlen űrt tölt ki
egész életünkben.
Lányuk, ﬁuk családjukkal és a rokonság.
„Sziromhullás volt, árnyékom lehullt,
Szemetek hát könnybe miért borult?
Ha emlegettek, köztetek leszek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.“
Fájó szívvel emlékezünk halálának
3. évfordulóján a szeretett édesapára,
férjre, ﬁúra, testvérre, rokonra,
barátra és kollégára

Škabla Józsefre Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk
ezen a szomorú évfordulón.
Kisﬁa és felesége.

„Szomorú sors, amely nekünk jutott,
Drága gyermekeinktől korán elszakított,
Csak az tudja, mi az igazi bánat és fájdalom,
Akinek gyermekeit fedi sírhalom.”
Fájó szívvel emlékezünk 2013. július 6-án, haláluk
3. évfordulóján a tragikusan elhunyt

Major Norbertre, Majorné Dikan
Beátára és a kis Roderikre.
Örökké gyászoló szülők, testvérek családjukkal
és az árván maradt kis Dominik.

DELTA

Szomorú szívvel emlékezünk

Lengyel Ferencre
(Nagykeszi)
halálának 35. évfordulóján.
„Ez a gyertya érted égjen,
Ki ott fent laksz a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
Lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”
Örökké szerető családod.
• 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.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladók malacok. Tel.: 0905
226 212.
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 hoszszabb időre, de visszaﬁzethető hamarabb is. Alacsony havi törlesztő. „Určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződésekre. Régi kölcsönök öszszevonása kisebb törlesztőre, mellé készpénz. Külföldi munkaviszonyra is. Fiatalok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664 167.

• Új ﬁtneszterem nyílt Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760 860.
Nyitva tartás naponta: 9-12 1421óráig. www.klubﬁtnes.sk.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Kirándulás a Rám-szakadékhoz, Pilis. Pihenés a Dunakanyarban, ár: 15 €/fő.
Infó: 0948 262 144. www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.

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

0907 07 62 64
• 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.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
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.

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.victor ytr ade.sk
vagy facebook: viktor@
viktor
• Komáromi DORMIO BEAUTY szépségszalonunkba
magánvállalkozói engedélylyel rendelkező műkörmöst
ill. kozmetikust keresünk!
Belépés: 2013. július. 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.
• Opatrím dieťa. Tel.: 0907
487 695.
• Hľadám magistra a laborantku do novootvorenej lekárňe Hurbanove. Tel.: 0905
524 985.
• Gyógyszerészt és laboránst keresünk újonnan nyílt
gyógyszertárba Ógyallán.
Tel.: 0905 524 985.
JÚLIUSI KIRÁNDULÁSOK
* 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 Eszterházykastély
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.

13

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2013. július 8.

• Nyaraló a pati fürdő területén várja vendégeit. Tel.:
0905 161 439.

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!
tel.: 0918 727 431.
• Dovolenka na chate v areáli termálneho kúpaliska Patince. Tel.: 0905 161 439.
• Ponúkam prácu pre vodičov na medzinárodnú prepravu vozidlami 12 ton. Tel.:
0905 814 718.
Vennék
Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Kiadó nagy, felújított 2szobás lakás Komáromban a belvároshoz közel.
Előnyös feltételek, de csak
hosszabb távra megbízható érdeklődőknek. Tel.:
0905 351 083.
Otthoni munka az interneten akár másodállásban.
homejob@gmail. com.
• Kiadó igényesen berendezett 2-szobás lakás a VII. lakótelepen, hosszú távra, 350
€/hó rezsivel együtt. Tel.:
0905 444 938.
• Pulikölykök eladók, díjnyertes
szülőktől. Tel.: 0905 633 828.
• Fuvart vállalok személygépkocsival 0,20 €/km. Tel.:
0918 413 438.
• Kiadó 2-szobás lakás Komáromban a VII. lakótelepen, augusztus 1-től. Tel.:
0907 635 419.
• Eladók 8 hetes yorkshire
kiskutyák. Tel.: 0918 682 919.
• Kassa – EU kulturális fővárosa, kirándulást szervezünk, augusztus 10-11. Tel.:
0918 515 896.

• Sárgabarack eladó, saját
szedés 0,60 €/kg, megrendelésre 0,80 €/kg. Tel.: 0905
430 196.
• 3-szobás felújított lakás eladó Gúta központjában. Tel.:
0907 105 482.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Avon – regisztráció, kedvezmények, ajándék termékek. Tel.: 0917 417 727.
•Eladó RS-09-es után rotovátor. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó Škoda motor 125-ös
5-ös sebváltóval. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó Karosa 735-ös új aku
gumik, fékek, ABS. Tel.:
0905 248 430.
• Házak szigetelését, színezését, csempézést vállalok.
Tel.: 0917 174 588.
• Luxuskivitelű hétvégi ház
eladó a virti tónál, 33.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Vásárolnék szoba-konyhás
lakást az Anglia parkban.
Tel.: 0905 230 373.
• Komárnói székhelyű szanitereket forgalmazó cégünkbe keresünk min. érettségivel rendelkező, talpraesett, megbízható, nem dohányzó kereskedelmi munkatársakat 23-35 éves korig.
Feltételek: jó megjelenés, jó
kommunikációs, magyar ill.
szlovák nyelvtudás, számítógépes ismeretek. Angol,
német nyelvtudás előny! A
fényképes önéletrajzokat a
következő e-mail címre várjuk: anita@glamar.net.
• Balatoni 1-napos kirándulás. Busz oda-vissza 11
€/fő, jún. 20. Tel.: 0907 401
981.
Prijmeme vodiča na medzinárodnú dopravu v EU
do 3,5 t a 7,5 t. Životopis
čakáme na zivotopis11
@zoznam.sk e-mailovú
adresu. Tel.: 0905 313 589.

Első fotóm

Fotó: Ganzer Andrea

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Simon Zoé
3500/49
Komárom

Németh Anna
2900/46
Komárom

ÚJSZüLÖTTEK:
Lakatos Leonardo (Ógyalla), Fenyves Enikő (Komárom),
Varga Krisztián (Ekecs), Stančeková Izabella (Zavar),
Straka Ladislav (Komárom), Zsapka Andrej (Komárom),
Virág Sebastian (Komárom), Šajben Roland (Komárom),
Bara Botond (Pat), Czibor Marek (Ógyalla), Maczkó Maroš
(Érsekújvár), Bachorec Mátyás (Komárom), László Olivér
(Lakszakállas), Hraboš Noel (Karva), Cseh Ármin (Komárom), Stevlík Ádám (Marcelháza), Sladká Soﬁa (Gúta).
ELHUNyTAK:
Jeseničová Helena (65) Komárom; Bucsek György (72)
Komárom; Takács Ľudovít (61) Marcelháza; Keszely Martin (84) Komárom; Strýčeková Mária (88) Komárom; Forró
Gizela (94) Kava; Hrabovská Judita (84) Komárom; Dér
Imre (76) Gúta
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Dömötör Attila és Elek Katalin (Komárom); Szalai Andrej
és Marta Fekulová (Komárom);
Minőségi palackozott és
hordós borok házhoz szállítását vállaljuk kisebb-nagyobb mennyiségben. Tel.:
0905 306 087.
• Eladó utánfutó sport jacht 295
x 135 cm. Tel.: 0904 693 578.
• Keszegfalván nagyobb családi ház kedvezményes áron
eladó. Tel.: 0905 793 176.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Lakás-, házátalakítás, mindenféle tetőjavítás. Tel.:
0905 640 957.
• Kiadó garázs a belvárosban (Belső körút 25. szemben). Tel.: 0905 640 957.

• Eladók szép ékszerek,
ajándéknak, magunk szépítésére. Tel.: 0905 284 617.

• Sofőröket keresünk nemzetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252
• 20-25-30 kilogramos kismalacok eladók. Tel.: 0908
598 493.
• Kiadó 2-szobás lakás, KN,
250 € rezsivel. Tel.: 0915 339
288


ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

• 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.

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

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

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

0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

Opäť vydarená akcia CVČ Hurbanovo
entrum voľného času
Hurbanovo v spolupráci s Miestnym spolkom
Červeného kríža v Hurbanove a KS MKT v Hurbanove zorganizovalo dňa 8.
júna 2013 1. ročník celodenného veľkolepého podujatia: ,,Šťastné dieťa –
šťastná rodina - Boldog
gyermek – boldog család,,
ako oslavy Dňa detí a rodiny. Cieľom tohto zábavného dňa bolo spoločné
trávenie voľného času rodičov a ich detí.

C

Už o 10:00 hodine sa štadión MŠK premenil na rodinný zábavný park, kde si
deti spoločne so svojimi rodičmi, starými rodičmi a ich
rodinnými priateľmi mohli do
sýtosti užívať zaujímavý program, pútavé atrakcie, kúzla
kúzelníka Talostana, jazdu
na koni, maľovanie na tvár,
ukážky hurbanovských kynológov, ukážky prvej pomoci, možnosť zalietať si nad
Hurbanovom s pilotom Petrom Hajlíkom a plno-plno
smiechu s úžasným Jožom
Pročkom a maskotom podujatia - obrovskou žirafou. Farebné balóny, čerstvo napečený trdelník, cukrová vata,
popcorn, výborný guláš a

klobása boli taktiež symbolom rodinného dňa. Po slávnostnom otvorení sa na veľkom profesionálnom pódiu
predstavil záujmový krúžok
Hip-hopáčik (malí škôlkári) z
centra voľného času, ktorí
zožali obrovský úspech a
svojou detskou spontánnosťou rozveselili všetkých prítomných. V priebehu celého
dňa sa na pódiu vystriedalo
viacero hurbanovských talentov ako: DFS Rosnička,
DFS Bellő, mažoretka Veronika Gulaiová, Cynthia Pastorek, malí karatisti Nina Erdélyiová a Adrián Pánis .
Veľký úspech zožali aj Hiphopáci centra voľného času,
ktorí svojimi tanečnými kreáciami roztancovali celý areál.
Hosťami podujatia boli brejkoví tanečníci z Komárna a
tanečníčky z Viva Nové Zámky. Podujatie moderoval
Jožo Pročko, s ktorým naozaj nebola nuda. Vymýšľal
deťom rôzne súťaže, športové disciplíny a za splnené
úlohy boli deti počas celého
dňa odmeňované. Po ukončení povodňových prác k
nám podvečer zavítali unavení hurbanovskí hasiči, za
ich povodňové aktivity boli
odmenení obrovským potleskom. V tento deň nás na-

vštívili aj slovenskí a českí
maxíci na motorkách. Veľkolepé podujatie hudobne spríjemňovali slovenskými a českými hitmi Starmania originál a kapela Maddogx. Očakávaný plážový futbalový zápas Pročko tím vs. rodičia a
deti skončil výsledkom 3:0
pre hurbanovské deti a ich
rodičov. Taktiež sa aj odmeňovalo. Na pódium vystúpili
hráči futbalovej prípravky
MŠK Hurbanovo, ktorí obdržali medaily za 1. miesto v
okresnej súťaži futbalových
prípraviek. Tento vydarený
a pohodový deň rodiny ukončil DJ Skip so svojimi hudobnými remixami. Na záver podujatia poďakovala riad.
CVČ hlavnému sponzorovi
podujatia F – Petrolu, Mestu
Hurbanovo, Nitrianskemu
samosprávnemu kraju a
ostatným sponzorom za pomoc a podporu pri realizácii
podujatia. Rodičia nezabúdajte: „Veľa lásky, dostatočná
pozornosť dieťaťu a spoločne
trávený voľný čas je to naj, čo
Vaše dieťa potrebuje..... boli
posledné slová, ktorými riaditeľka CVČ ukončila 1. ročník podujatia: „Šťastné dieťa
– šťastná rodina – Boldog gyermek – boldog család“
CVČ Hurbanovo

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

s
i
n
á
t
ú
Má r G

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

HiRDetésfelvétel Hétfőtől péNteKig.

MegNyitottuK
kihelyezett irodánkat
gútán,
a templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

8. júla 2013
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Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Komárno v programe
Technology Academy Finland – Millennium youth Camp

Deti hospitalizované
vo Všeobecnej nemocnici Komárno
(Fínska akadémia vied usporiada stretnutie mladých vedcov) boli obdarované hračkami
a súťažiach, ktoré som v minulosti
absolvovala, som sa zoznámila s
mladými ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako ja. Oni mi odporučili prihlásiť
sa do tohto medzinárodného stretnutia,
kde sa dá dostať úspešným absolvovaním výberových kôl.

N

Prvé kolo prebiehalo formou prihlásenia,
kde som musela uviesť svoj životopis, doterajšie úspechy na súťažiach a mimoškolskú
činnosť. Okrem toho bolo treba odpovedať
na rad otázok zameraných na globálne ekologické problémy a načrtnúť smer, v ktorom
by som chcela uskutočniť svoj výskum. Vyberala som z desiatich rôznorodých tém prevažne ekologického charakteru. Mňa zaujala
téma o vode. Prihlásilo sa približne 1600 študentov z celého sveta.
Do druhého kola po výbere sa dostalo 200
študentov, t.j. 20 študentov na jednu tému. V
tomto kole som musela napísať vedeckú esej
na základe nimi stanovenej téme o vode,
presnejšie o získavaní energie pri biologickom čistení odpadovej vody. Vo svojej práci
som zvažovala pozitíva a negatíva tohto procesu s materiálnym a ekologickým aspektom. Ďalej som sa venovala domácim ekologickým čističkám, aby ľudia mohli napr. na
dedinách vymeniť žumpy za prijateľnejšie
spôsoby spracovania a využitia odpadovej
vody. Moju pozornosť som upriamila aj na
problematiku zvýšeného výskytu liečiv, hormónov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v odpadových vodách a možnostiach
ich nahradenia inými, prírode prijateľnými
prostriedkami a metódami. Keďže ich moja
práca zaujala, skontaktovali sa so mnou telefonicky. Následne za pár dní som sa do-

zvedela, že som bola vybratá medzi šiestich
postupujúcich v mojej „vodnej“ skupine, na
týždenný vedecký pobyt vo Fínskej akadémii
vied. Tam sme sa so svojou skupinou ďalej
venovali problematike o vode, len trošku z
iného uhla pohľadu. Naša téma bola Misia
na Mars, kde sme rozpracovávali vodný systém rakety na dvojročnú cestu pre štyroch
astronautov. Kemp trval od 9-16. júna, kde
nás privítali neskutočne pestrým programom.
Prvý deň sme navštívili University of Helsinky vysokú školu, kde sme si vypočuli
prednášky významných vedcov a zúčastnili
sa súťaže (zmerala naša vedomosti v oblastiach chémie, biológie a fyziky s praktickými úlohami). Na večer sme si pripravili
krátke prezentácie o krajinách, odkiaľ sme
prišli (formou tanca, spevu, ukážkou bojového umenia alebo krátkou prezentáciou fotiek o krajine). Nasledujúci deň som so svojou skupinou navštívila Kemiru (jedna z najväčších chemických výskumných staníc,
ktorá sa zameriava na čistenie vody). Tretí
deň sme dostali priestor na náš vlastný výskum k našej téme. Štvrtý deň nás autobus
zaviezol na jednu z najlepších vysokých škôl
v Európe - Aalto University (škola kde sa
stretáva technika s vedou, umením, biznisom a architektúrou). Pri konci pobytu každá
z desiatich skupín slávnostne prezentovala
na gala večery svoju výskumnú prácu. Po
prezentáciách ma poctil svojou prítomnosťou
a rozhovorom aj veľvyslanec Slovenskej republiky Juraj Podhorský. Aby sme si trošku
užili aj Helsiniek, tak nám posledný deň zorganizovali prehliadku mesta spojenú s gurmánskym zážitkom – Taste of Helsinky, kde
sme mali možnosť ochutnať netradičné jedlá
pripravené fínskymi šéfkuchármi. Na záver
dňa sme sa plavili loďou a pozreli si slávny
ﬁnsky ostrovný svet. Podvečer prišiel čas na
odovzdávanie cien, každý jeden z nás bol
ocenený. Bol to neskutočný týždeň, kde sa
celý svet spojil skrze vlákna vedy a vytvorili
sa priateľstvá na celý život. Okrem toho to
bol aj silne inšpirujúci týždeň: videli sme vedcov pri práci, rozprávali sme sa s výhercom
Millenium Technology Prize 2010, Michaelom Grätzelom, pracovala som s elektrónovým mikroskopom, telovými bunkami človeka a mnoho ďalších zážitkov. V neposlednom rade som dostala pozvánku študovať na
Aalto University v odbore science a tým možnosť vstúpiť do šľapají vedcov.
Zuzana Križalkovičová,
študentka Gymnázia Hansa Selyeho
v Komárne

eti prvého až štvrtého ročníka Základnej školy na Ul.
Pohraničnej v Komárne včera obdarovali malých
pacientov na detskom oddelení Všeobecnej nemocnice
Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia
FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK.
Svoje vlastné hračky prinieslo až 20 detičiek, ktoré si za
odmenu mohli prehliadnuť úsek darcov krvi na oddelení
hematológie a transfuziológie a sanitky záchrannej zdravotnej služby.

D

Deti opäť zavítali do komárňanskej nemocnice. Tentokrát
ich však na detské oddelenie nepriviedla žiadna viróza ani nijaké iné ochorenie, ba naopak, prišli v plnom zdraví, aby podporili svojich rovesníkov, ktorí sú na tom o niečo horšie.
Každé z detí darovalo aspoň jednu zo svojich hračiek s jediným cieľom – aby sa aj deti hospitalizované v nemocnici
mali s čím hrať.
Odovzdávanie hračiek, ktorého sa zúčastnila aj námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Zlatica Halmová,
sa uskutočnilo na dvore detského oddelenia. „Je naozaj veľmi
dobré vidieť, že deti si aj napriek svojmu nízkemu veku uvedomujú, aké je zdravie vzácne, a že nie každé z nich má to
šťastie a môže sa doma hrať,“ povedala námestníčka pre
ošetrovateľstvo s tým, že vďaka tomuto prekvapeniu sa aspoň na chvíľku podarí rozveseliť najmenších pacientov, aby
zabudli na to, kde sa práve nachádzajú a dodala: „Sme naozaj veľmi vďační, že na našich malých pacientov mysleli, a
preto sme si pre tieto šľachetné deti aj my niečo pripravili.“
Po odovzdaní hračiek ich už totiž čakali na oddelení hematológie a transfúziológie, aby ich previedli po úseku darcov krvi.
Deti si tak mohli prezrieť aj miesta, na ktoré sa nezdravotníci
bežne nedostanú. Detskú pozornosť upútali najmä chladničky
a mrazničky slúžiace na dlhodobejšie uchovávanie krvi. Po hematologickom oddelení nasledovala záchranná zdravotná
služba. „Pri prehliadke sanitiek bolo na detičkách vidieť obrovské nadšenie, najmä keď záchranári zapli svetelné a zvukové výstražné signalizácie,“ uviedla PhDr. Zlatica Halmová.
Deti zo základnej školy nezavítali do Všeobecnej nemocnice Komárno s podobným úmyslom po prvýkrát. Niektoré z
nich darovali svoje hračky už aj vlani, pretože chápu, že to
čo je pre nich ako zdravých úplná samozrejmosť, môže byť
pre chorých hotový zázrak. A podľa ich vlastných slov, aspoň
takýmto spôsobom by chceli aj ony prispieť k ich uzdraveniu.
Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s
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A legszebb magyar erdők kiránduláshoz Programajánló
Ámos-hegyi pihenőerdő
Az Eplény melletti Malom-völgy két
egymástól független (egy 3590 méteres és egy 4180 méteres) erdei körutat is kínál. Az Ámos-hegyi kilátóról
megcsodálhatjuk a gyönyörű tájat,
megleshetjük a Malomvölgyi víztározókat, sőt a sétaút (biciklizésre is kiváló) mellett elhelyezett állomásokon
a helyi növény- és állatvilágról is rengeteget tanulhatunk.
Bükkszentkereszti erdők
Bükkszentkereszt az ország második legmagasabban fekvő települése és a Bükki Nemzeti Park kapuja,
a körülötte lévő erdőket pedig méltán
tartják számon Magyarország legszebbjei között. A levegőjét még légúti megbetegedések gyógyítására is
ajánlják. Az itt található Mária-köveket szintén gyógyító erejűként tartják
számon, és akkor még szót sem ejtettünk a környék növény- és állatvilág ritkaságairól.
Pilisi parkerdő
Normafa, Dobogókő, a Holdvilágárok vagy a Kárpát-forrás. A legtöbb
turista a Budai-hegységben lesz, a
legsűrűbb erdő a Pilis, a Visegrádihegységen vár minket.
Badacsonyi kirándulóerdő
Ha egy jó kis borozást szeretnénk
összekötni a túrázás élményével, a

Badacsonyi kirándulóerdő ideális úti
cél, de persze a sorrend inkább a
túra-borozás legyen, mint fordítva. A
vulkáni eredetű Badacsony-hegy körüli pár kilométeres, sok gyönyörű kilátóval tarkított geológiai és botanikai
tanösvény inkább kezdő túrázók számára javallott, de ettől még csodaszép látnivaló.
Somló-hegyi kirándulóerdő
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
része ez a csodás terület, ami egyben hazánk egyik legszebb borvidéke. A Somló-hegy alsóbb részein
így főleg borászatokat találunk, de
feljebb vándorolva csodás ligeterdők
váltják fel a szőlőbirtokokat rengeteg
védett növény- és állatfajjal megspékelve. A bónuszt az északi részen
található Somló-vár romjai jelentik,
ahonnan mindig pazar a kilátás.
Cuha-völgyi erdő
Győrtől és Zirctől alig 40 kilométerre található a Magas-Bakony legszebb kirándulóhelye, ahová autóval
és vonattal is kényelmesen elzötyöghetünk. Utóbbi jármű amúgy is része
lesz a túránknak, ugyanis a turistaút
hosszú szakaszokon át halad a vonatsínek mellett, valamint a Cuhapatak és egy csodaszép vasúti viadukt és egy alagút is keresztezheti
túránkat.

Humor

Horoszkóp

A négyéves Pistike nézi, ahogy
anyja bekrémezi az arcát. Kérdezi tőle:
- Ez mire jó?
- Ettől szép leszek.
Ezután az anya fog egy törlőkendőt és letörli a felesleges krémet. Pistike megint megszólal:
- Most meg mi a baj? Feladtad?
•••
Egy ember elmegy a jósnőhöz és
kérdezi tőle: Mit lát?
- Maga a következő 2 évben nagyon sokat fog szenvedni!
- És azután?
- Azután majd megszokja!
•••
Ifjú feleség a férjének:
- Mondd drágám te milyen nőket
szeretsz jobban, a szépeket vagy az
okosakat?
- Egyiket se. Én téged szeretlek.

KOs - III. 21. - IV. 19
Olykor azt sem tudod, hogy ébren
vagy, netán álmodsz. Lesznek olyan
helyzetek, amikor az álom és a valóság összekeverednek.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Azok a megoldatlan ügyek, amelyek
annyi szomorúságot okoztak, most
tisztázhatók, és boldog lehetsz, mert
kiderül, hogy téged választ.
IKreK - V. 21. - VI. 21.
Ha egészségi problémával küszködtél, vagy gyengének érezted magad
a hőségben, akkor új erőre kapsz, és
kész vagy mindenre, hogy ennek a
személynek a kedvére tegyél.
ráK - VI. 22. - VII. 22
Muszáj lesz dolgoznod, mert kell a
pénz, és mindent elvállalsz, még akkor is, ha folyik rólad a víz, és alig
tudsz koncentrálni.

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.
DÉL-KOMÁROM:
Monostori Erőd: Kőnig Frigyes
festőművész Bunkerek című II. világháborús objektumokról készített
bemutató kiállítása szeptember 1-ig
tekinthető meg. Július 13-án a Kenyérmúzeum tematikus napja.
ÓGyALLA:
Basternák László Emléknapok
Július 12-14.
Július 12., 18.00 Kicsi Hang koncert, 18.45 Az én világom, Jóba Lilla
kiállítása a Feszty Árpád Galériában.
Július 13., 6.15 Horgászverseny a
bagotai bágeros tónál. 7.30 Sportjátékok a Feszty Árpád Alapiskola
sportpályáján. Július 14., 17.00 Emlékezés Basternák László tragikus
halálának színhelyén. 18.00 Szentmise.

DELTA
programok várják a résztvevőket: gokart, boksz-gép, dart, sörivó verseny,
hagymametélő verseny, evő verseny.
Nevezési díj: 10 €, jelentkezni: július
8-ig lehet a Községi Hivatalban,
035/779 21 66.
KOLOZSNÉMA
Július 13. - Csemadok Járási Dalés Táncünnepély. Műsor: 13.45 Hagyományőrző csoportok és szólisták:
Benyó Erika – ének (Szentpéter), Lilaakác Népdalkör (Tany), Búzavirág
Népdalkör (Ímely), Kiss Lajos – népdal (Ekel), Pécsi Virág Veronika –
ének (Nagykeszi), Gyöngyösbokréta
Éneklőcsoport (Izsa), Őszirózsa Népdalkör (Ógyalla), Beke Dóra és Fábik
Flóra - ének (Kolozsnéma), Gönyüi
Éneklőcsoport. 15.30 DESPERADO
koncert, 16.30 Hagyományőrző csoportok és szólisták: Bánházi Dóra ének (Naszvad), Búzavirág Vegyes
Éneklőcsoport (Naszvad), Napraforgó
Gyermek Néptáncegyüttes, Búzavirág Női Éneklőcsoport (Naszvad),
Sústya Citerazenekar (Naszvad),
Napraforgó Gyermek Néptáncegyüttes (Perbete), Búzavirág Férﬁ Éneklőcsoport (Naszvad), Árvalányhaj Népdalkör (Perbete), Amazonok Tánccsoport (Gellér), Jácint Éneklőcsoport
(Lakszakállas), Dunaszerdahelyi Népzenei Tábor énekesei, Kis-Duna Ág
Énekkar (Gúta), Dunaszerdahelyi
Népzenei Tábor citerásai. 18.00 Tombola. 19.00 Érsekújvári Operettkvintett. 20.00 Utcabál.

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

EKECS
2013. július 13.
IV. Ekecsi Rockfesztivál a művelődési ház szabadtéri színpadán. A
koncertek mellett lesz sörivó verseny; kötélhúzó verseny. Motorkerékpár bemutató. Belépődij: 3 €. Időpont: 15:00 - 1:00. Fellépnek: Voltrex, Psycho Angels, Bastards of Boodom, Totalica, Manomore, Vesztegzár, Big Man Band, ParanoiD.

OrOszláN - VII. 23. - VIII. 22
Ha nyaralsz, kapcsold ki a telefont,
mert lehet, hogy a munkahelyedről
zaklatni fognak. És a pihenésnek
annyi. Na aggódj, megoldják nélküled is a teendőket.
szűz - VIII. 23. - IX. 22
Pasi fronton zűrzavaros helyzet uralkodhat ezen a héten, mert bejöhet
nem is egy, hanem kettő, netán három, akinek tetszel, és ugyanez jellemző viszont.
MérleG - IX. 23. - X. 22
Zárkózott hangulatban vagy, nincs
kedved a csapatmunkához és a családi programokhoz sem.
sKOrPIó - X. 23. - XI. 21.
Magánéletedben több odaﬁgyelést
kívánna meg tőled a kapcsolatod,
próbáld meg kitalálni azt, hogy mire
is vágyik kedvesed igazán.

NyIlAs - XI. 22. - XII. 21.
Sokat dolgozol a napokban, ami
meghozhatja az eredményt egy idő
után, de félő, hogy addig nagyon túlterheled magad.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Neked is jár az évi szabadság, most
nem a munkahelyi előmenetel a legfontosabb!
VÍzöNtő - I. 20. - II. 18.
Ha plátói szerelemmel rajongsz valaki iránt, talán már egy ideje, akkor
egy egészen elképesztő helyzetnek
következtében, ez a plátói rajongás
végre realizálódik.
HAlAK - II. 19. - III. 20.
Érdemes minden folyamatban lévő
ügyes-bajos elintéznivalóddal törődnöd, ezeknek könnyebben a végére
járhatsz, és gyorsabb ügymenetre
számíthatsz.
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TVműsor

július 8 - július 14

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTfő, július 8

KEDD, július 9

SZERDa, július 10

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Pecatúra 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben
12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.25 Balatoni nyár – összefoglaló 16.10 Elcserélt lányok.,
16. 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15
Régimódi történet Magy. sor. 21.10 Kékfény 22.05 Borgiák 23.05 Híradó 23.20 Aranyfeszt 2013 23.50 Az utolsó előtti út
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.10 Heathcliff 12.35 Sandokan, 13.00 Kaja
kalandok, 5. 13.25 Hunyormajor 13.50 Lizzie McGuire. 14.10 Csajok a
zŰrből 14.40 Varázslók a Waverly helyből 15.00 Rocky és Bakacsin
kalandjai 15.25 Hunyormajor 15.50 Kaja-kaland 16.15 Heathcliff 16.40
Garfield és barátai 17.10 Nils Holgersson 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. Rajzfilm 21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.30 A legyőzhetetlenek Magy. film 23.25 Magyar koncertfilm
DUNA
7.00 P´amende 7.30 Híradó 7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.30 Híradó
8.35 Isten kezében 9.05 A kék madár nyomában 9.45 Angyali érintés
10.30 Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.10 Szerelmes
földrajz 12.45 India és Nepál 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.05 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sándor
20.45 Hírek, sport 21.00 Csillagóra - Évadzáró gála a Magyar Állami
Operaházban 23.40 Sportaréna

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25
Srpski ekran 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár
– összefoglaló 16.05 Elcserélt lányok, 16.55 Család csak egy van 17.35
Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai, 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó,
sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 King
22.00 Borgiák 22.55 Híradó 23.05 Kukkoló kultúra Kanad.dok.film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff 12.00 Ókori kalandok 12.30
Kaja-kalandok 12.55 Hunyormajor 13.15 Lizzie McGuire 13.40 Az idő
kalandorai 14.05 Varázslók a Waverly helyből 14.55 Rocky és Bakacsin
kalandjai 15.20 Hunyormajor 15.45 Kaja-kalandok 16.05 Heathcliff
16.30 Garfield és barátai 17.00 Nils Holgersson 17.30 Raju, a riksa 17.35
Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Blinky Bill kalandjai 18.35 Miss
BG I–II.,18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35
Gusztáv 21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.30 Montalbano felügyelő
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Sportaréna 8.00 Térkép 8.35 Rocklexikon 9.25 A papiros története. Domború és lapos 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.05 Rózsa Sándor, 2. 12.00 Híradó 12.15 Városrajzolatok –
Budapest 12.45 Velünk élő Trianon 13.40 Édes élet olasz módra 14.30
Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros. 19.05 Angyali érintés 19.55 Két pisztolylövés
21.05 Hírek, sport 21.20 Belső útvesztő Am.–ang. film 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Bíró Eszter és Falusi Mariann

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő XI. 12.01 Híradó 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül
14.30 Balatoni nyár – összefoglaló 16.05 Elcserélt lányok 16.55 Család csak egy van17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex
felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15
Gyulai István Memorian – Atlétikai Magyar Nagydíj, élő 21.30 Gyilkosság 22.20 Borgiák 23.15 Híradó 23.30 Átok.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff 12.05 Ókori kalandok 12.30
Kaja kalandok 12.55 Hunyormajor 13.20 Lizzie McGuire 13.45 Az idő
kalandora 14.10 Varázslók a Waverly helyből 15.00 Rocky és Bakacsin
kalandjai 15.20 Hunyormajor 15.45 Kaja-kalandok16.10 Heathcliff
16.30 Garfield és barátai 17.05 Nils Holgersson 17.30 Raju, a riksa
17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Blinky Bill kalandjai 18.30
Frakk, a macskák réme 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó,
sport 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.30 A zenekar látogatása. Izraeli filmszatíra
DUNA
7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Kultúra a
nagyvilágból 8.55 Közlekedés 9.25 Angyali érintés 10.10 Kisváros
10.45 Két pisztolylövés 12.00 Híradó 12.15 Voyager - A múlt titkai és
legendái 12.45 Az emlékezet helyszínei. Kréta 13.15 Zebra 13.35
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 Linda 21.05 Hírek, sport 21.15 A calabriai fiú Olasz film 23.05
Koncertek az A38 Hajón. Cayne

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 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az
élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet!,
6. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.05 Bűnök és szerelmek 22.05 NCIS 23.05 NCIS: Los Angeles
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor 13.05 Portré 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 19. 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 22.40 Dr.
Csont 23.40 Észvesztő
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Columbo a guillotine alatt.
Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája 18.00 Columbo: A nős detektív és a szex. Am. krimi 20.00
Murdoch nyomozó rejtélyei II., 10. 21.00 Nora Roberts – Holtfogyatkozás 23.00 Jim szerint a világ
14.00 A Jaguár. Fr. kalandfilm 16.00 Ausztrália. Am. kalandfilm 19.00
Keresztes lovagok 21.00 Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét. Am. akcióvígjáték 23.20 Fegyvertestvérek. Am. akciówestern
VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 A romantika hullámhosszán 11.00 Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 A médium 13.50 Monk 15.40 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
Áramszünet Ném. akciófilm 23.25 A főnök 27.30 Megtört szívek., 6.
STV :1
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 Maigret14.00 Viharos szerelem 14.50 Anna két arca 15.40 Doktor House 16.30 Híradó 17.05
Az olasz konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Sinbad 21.40 A kiválasztott 22.40 Zsaruk a központból. 23.30 A körzet
STV :2
7.20 Nemzetiségi hírek 7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó 8.25 A leleményes Elektrón bácsi 9.00 Gyógyászat 10.00 Vyšné Hágy 1941–
2011 10.20 Bankinghous Khuwich and comp 11.35 Élő körkép 12.20
Folklórműsor 12.55 Szieszta 14.00 Kedvelt melódiák 14.55 A mizantróp Tévéjáték 16.20 Tour de France 17.20 Nemzetiségi magazin 17.45
Régmúlt idők nyomában 18.15 60 állati dolgom 18.45 Esti mese 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Mesés épületek 20.45 Tudomány
és technika 21.10 Lidércfény 22.55 Sporthíradó 23.05 Tour de France.
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor. 9.30 Szomszédok 10.10 Cobra 11 11.10
Vámpírnaplók 12.05 A mentalista 13.00 Döglött akták 14.00 Doktor
House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi –
meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr
a bor 21.40 Még egy esély az életre22.45 Doktor House 23.55 Hírek
JOJ
5.50 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30
Terra Nova 11.30 Kockáztass! 12.50 Árulások hálójában 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-jelentés 20.20
Nap, széna, szalonna 21.50 ÖsszeEsküvők 23.20 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 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál Mex. sorozat, 88. 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok, 119. 21.05 Bűnök és szerelmek 22.05 A verda
horda: Adj el, vagy hullj el! 23.50 Esküdt ellenségek: Los Angeles.

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 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív
diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok, 28. 21.05 Bűnök és szerelmek 22.05 Sherlock és Wat7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show son 23.10 Én is menyasszony vagyok 23.40 Ringer – A vér kötelez
12.50 Refl ektor 13.05 4ütem. Autósmagazin 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 13.40
– Esti kiadás 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Ízes élet 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső
Budapest 21.35 Jo, a profi 22.40 A Grace Klinika 23.45 Reflektor
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 BudaSTORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A nős detektív és a szex pest 21.35 Szulejmán 23.50 Reflektor
STORY TV
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Öszszeesküvők 20.00 Miss Marple: Könnyű gyilkosság 22.00 Párizsi hely- 12.30 Született feleségek 13.30 Született feleségek 14.30 Columbo:
színelők 23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas
Összeesküvés16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00
Columbo: Embert barátjáról. 20.00 Beethoven 2. 21.40 A hidegse14.45 Keresztes lovagok 16.45 Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét. Am. bész 23.40 Jim szerint a világ VI., 1. 23.05 Dallas.
akcióvígjáték 19.00 Keresztes lovagok 21.00 Alien vs. Predator – A
Halál a Ragadozó ellen 23.00 Egyetlen golyó. Am. akciófilm
15.00 Keresztes lovagok 17.00 Alien vs. Predator 19.00 A templomos
lovagok öröksége 21.00 Könyörtelen csapás 22.50 Vörös homok
VIASAT
VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 8.05 Harmadik műszak 9.00 Szívek szállodája 11.00
Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.50 A mé- 7.15 Gyilkos sorok 8.15 Harmadik műszak 9.15 Anna – A történet
dium 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Es- folytatódik 11.00 Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szánküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 dék 12.50 A médium 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszíne- főnök 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék18.25 Egy kapcsolat
lők 22.20 CSI: New York-i helyszínelők 23.15 A főnök
szabályai 19.25 Jóbarátok19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Holtak földje 23.15 A főnök
STV :1
STV :1
5.55 Anna két arca 6.40 Viharos szerelem 7.25 Megtört szívek 8.10 A rejtelmes sziget 8.35 Hírek 9.35 Az olasz konyha 10.20 Dempsey és Ma- 6.20 Viharos szerelem 7.10 Megtört szívek, 8. 8.00 A rejtelmes szikepeace. 12.00 Híradó 12.25 Maigret 14.00 Építs házat, ültess fát! 14.00 get, 8. 8.25 Hírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és MakepeViharos szerelem 14.50 Anna két arca 15.40 Doktor House 16.30 Hír- ace 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret krimisorozat
adó, sport 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 14.00 Viharos szerelem 14.50 Anna két arca Orosz sor., 48. 15.40
19.00 Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 A mentőautó 22.15 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.35 Dempsey és Makepeace Családi vetélkedő 19.00 Híradó20.10 Good Will Hunting Am. film
22.15 Vádlottak 23.15 Dempsey és Makepeace.
STV :2
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó 8.20 A leleményen Elektrón bácsi 7.00 Ukrán magazin 7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó Bábsoro9.00 Gyógyászat 10.00 Mesés épületek 10.45 Bakalári történetek 11.15 zat 8.25 Az utolsó sárkány 9.00 Gyógyászat 10.05 Miért szegény60 állati dolgom, 20. 11.45 Élő körkép 12.30 Kulturális körkép 12.15 Folk- ség? 11.00 Bakalári történetek 11.40 Életmentők. 12.05 Élő körkép
lórműsor 12.35 Szieszta 14.10 Tour de France 17.45 Ukrán magazin 18.15 12.40 Szieszta 13.35 Kvartett 14.10 Tour de France 18.55 VaÉletmentők 18.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 18.45 Esti mese dászmagazin 18.15 A fényképészet története 18.45 Esti mese 19.00
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Miért sze- Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A havi ciklus Dok.film 21.15 Vigénység? 20.50 Rendelő 21.20 Lacombe Lucien Fr. filmdráma 23.35 szontlátásra, gyerekek. filmdráma 22.55 Sporthíradó 23.05 ElfelejSporthíradó 23.45 Vámház, avagy Csehszlovákia húsz év után
tett pillanatok 23.35 Éjféli műterem
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a borm 9.30 Szomszédok 10.10 Cobra 11. 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11
11.10 Vámpírnaplók 12.05 A mentalista 13.00 Dokor House 14.00 Dok- 11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05
tor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre I., 6. Doktor House I 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 16.00 NCIS V. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30
– meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor. 21.40 Haláli zsaruk Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Alkonyat – Új hold Am. film 23.10 Hírek
22.55 Éjszakai híradó 23.20 NCIS
JOJ
JOJ
5.50 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. Tévésor. 10.30 Terra
Terra Nova 11.30 Kockáztass! 12.50 Lidércnyomás Kanad. thriller 14.50 Nova 11.30 Kockáztass! 12.50 A belső ember Am. thriller (ism.) 15.50
A Geiss család 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere 18.00 Bíró- Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Show 18.00 Bírósági akták 19.00
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás20.20 A múmia – A
Sárkánycsászár sirja kalandfilm 22.40 Castle 23.40 Castle
Nap, széna, szalonna 21.50 A belső ember Am. thriller.

PÉNTEK, július 12

SZombaT, július 13

M1
5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete, 76/23. 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01
Híradó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül. Talkshow 14.40 Balatoni nyár – összefoglaló 15.55 Elcserélt lányok. Am. sor., 16.40 Család csak egy van 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.45 A
szenvedélyek lángjai, 188/105. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Good bye, Lenin! Ném. filmszatíra 21.15 Az ESTE 22.50 Híradó 23.05 Borgiák.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff
12.05 Ókori kaandok 12.35 Kaja-kalandok, 8. 12.55 Hunyormajor
13.20 Lizzie McGuire 13.45 Az idő kalandorai 14.10 Varázslók a Waverly helyből 14.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.20 Hunyormajor
15.45 Kaja-kalandok 16.10 Heathcliff 16.30 Garfield és barátai 17.05
Nils Holgersson csodálatos 17.30 Raju, a riksa 17.40 Tappancs mesék,
18.05 Blinky Bill kalandjai 18.30 Frakk, a macskák réme 18.40 Miss BG
I–II. 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35
Gusztáv 21.45 A férfi a legjobb orvosság
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Nyelvőrző 8.00 Térkép 8.35 Üzenem az otthoni hegyeknek...9.15 Néprajzi értékeink 9.25 Angyali érintés 10.10 Kisváros10.50 Linda 12.00 Híradó 12.15 Afrika világa Etiópia - Nakuto Lab
monostor, Lalibela 12.40 Szeuthész, a halhatatlan. ism. terj. film
13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05
MacGyver. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.25 Időjárás-jelentés
18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés sorozat 20.00 T.I.R. Tévésor.21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Tanmesék a szexről. Magy. film

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó
délben 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból
13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 16.05 Elcserélt lányok 16.50 Család csak egy van 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek
lángjai 18.35 Rex felügyelő19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Sose halunk meg. Magy film 21.45 Szeretettel, Hollywoodból 22.15 Híradó 22.30 MR2 Akusztik+ a Müpában 23.45
Munkaügyek – IrReality Show, 15.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Garfield és barátai 11.40 Heathcliff
12.05 Ókori kalandok 12.35 Kaja-kalandok 13.00 Hunyormajor 13.25
Lizzie McGuire 13.45 Született kémek 14.10 Varázslók a Waverly helyből 15.00 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.20 Hunyormajor,15.45 Kajakalandok 16.10 Heathcliff 16.35 Garfi eld és barátai 17.05 Nils
Holgersson 17.30 Raju, a riksa 17.40 Tappancs mesék, 2. 18.00 Egérúti kalandok 18.30 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
A férfi a legjobb orvosság 22.30 Good bye, Lenin! Ném. filmszatíra
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Akadálytalanul 8.00 Térkép8.30 Híradó 8.35 Hazajáró9.05 Csellengők 9.30 Angyali érintés 10.20 Kisváros 10.55 T.I.R.
12.00 Híradó 12.15 Európa egészsége - Európa „szívében“. Dok.film
13.05 Ezer Székely Leány Napja 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.15 Angyali érintés 20.05 Vérvörös nyár
21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Menetrendszerinti gyilkosságok

6.25 Tények reggel 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 Am. sor. 14.00 Tények 14.55
Csapdába csalva Realityshow 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív
diktál Mex. sorozat 17.30 Veled is megtörténhet!, 9. 18.30 Tények
19.30 Aktív 20.00 Családi titkok, 120. 21.05 Bűnök és szerelmek. Magy.
sorozat 22.05 Nyerő páros Am. akciófilm 23.55 Grimm Am. sor.

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 AstroVilág 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív
diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok, 121. 21.05 Bűnök és szerelmek 21.40 S.W.A.T. – Különleges kommandó 23.45 Jog/Ászok, 15.

M1
6:55 Balatoni Nyár 9:00 Aranyfeszt 2013 9:30 Vágtass velem! 10:00
Történetek a nagyvilágból 10:30 Életművész 11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Hírek 12:10 Másfélmillió lépés Magyarországon - 32
év múlva 13:05 Gálakoncert a kulisszák mögött 13:35 A világörökség
kincsei 13:50 Lottózsonglőrök angol-francia-am. vígj. 15:20 Berosált
a rezesbanda 16:15 Fábry 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó este 20:00 Sport 20:05 Időjárás 20:15 Labdarúgó Szuper Kupa döntő (élő) Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA
Labdarúgó-mérkőzés, Élő közvetítés a Puskás Ferenc Stadionból
22:35 Muriel esküvője auszt.-francia rom. vígj.
M2
7:45 Kukori és Kotkoda 7:50 Állatkert a hátizsákban 8:20 Maja, a méhecske 8:30 Lülü, a teknőc 8:45 Babar és Badou 9:10 A kis Amadeus
9:35 Vízipók csodapók 9:40 A kockásfülű nyúl 9:50 Tappancs mesék
10:15 Harisnyás Pippi 10:40 Kérem a következőt! 10:55 Miss BG 11:10
Shaun a bárány 11:15 Garfield és barátai 11:40 Tatonka történetei
11:55 Tatonka történetei 12:10 Albert mondja... 12:35 Virtuális vártúrák 13:05 H2O 13:55 Varázslók a Waverly helyről 14:20 Táncakadémia14:45 Csataterek 14:55 Grimm meséiből: 15:55 Tatonka
történetei 16:10 Tatonka történetei 16:25 Garfield és barátai 16:50
Shaun a bárány 16:55nNils Holgersson 17:25 Állatkerti óvoda 17:50
Hetedhét Kukta 17:55 Mézga Aladár különös kalandjai 18:20 Raju, a
riksa 18:30 Miss BG 18:45 Magyar népmesék18:55 Kukori és Kotkoda
19:05 Állatkert a hátizsákban 19:30 Maja, a méhecske 19:45 Lülü, a
teknőc
DUNA
7:25 Pecatúra 7:55 Századfordító magyarok 8:45 Élő egyház 9:15
Isten kezében 9:40 Sírjaik hol domborulnak... 10:10 Akadálytalanul
10:40 Székely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Afrika
világa 12:40 A tévedés áldozata 14:25 Önök kérték! 15:20 Orient
expressz 16:40 Székely Vágta 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25
Időjárás 18:30 A Pireneusok a levegőből 19:05 A Hamis Izabella 21:15
A St. Louis-i lélek 23:25 Kultikon 23:55 Dunasport

CSüTöRTöK, július 11

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet –
Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz (ism.)
15.20 A végső akarat Török sor., 22. 16.20 Kettős játszma Mex. sor.,
48. 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 Revolution. akciófilm-sor. 23.40 A rejtély
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Embert barátjáról.16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo
farkast kiált. Am. krimi 20.00 Poirotnovellák: Az elveszett bánya. Ang.
krimi 21.00 PiROSSZka – A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi. Am. anim.
film 22.40 Jim szerint a világ
15.10 A templomos lovagok öröksége. Ném. kalandfilm, 2/1. 17.10
Könyörtelen csapás. Am.–kanad. akciófilm 19.00 A templomos lovagok öröksége. Ném. kalandfilm, 2/2. 21.00 Ne szólj száj! Am. thriller
23.10 Éjszakai őrség. Orosz akciófilm
VIASAT
6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Candleford-i kisaszszonyok 11.00 Mike és Molly 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék12.50 A médium 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik
műszak 16.35 A főnök II., 28. 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék Am. sorozat,18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.15
Esküdt ellenségek: Los Angeles I
STV :1
6.30 Viharos szerelem 7.20 Megtört szívek, 9. 8.05 A rejtelmes sziget
8.30 Hírek, sport 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace.
Ang. krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Maigret 13.40
Szlovákia képekben 14.05 Viharos szerelem 14.55 Anna két arca
15.45 Doktor House Am. sorozat 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha
17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthíradó 20.10 A másodperc töredéke 22.25 Kalózok – Az
elveszett kincs 23.40 Dempsey és Makepeace
STV :2
7.00 Kvartett 7.30 Élő körkép 8.00 Babszem Jankó 8.20 Az utolsó
sárkány 9.00 Gyógyászat 10.05 Elfelejtett pillanatok 10.35 Bakalári
történetek 11.05 A fényképészet története 11.35 Élő körkép 12.00
Folklórműsor 12.40 Szieszta 13.35 A szlovák írott nyelv 14.10 Tour de
France 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.20 A természet értéke
18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Halhatatlanok Ausztrál–am. dok. film 20.50 Família 21.20 Reggeltől hajnalig.
Szlov. film 23.20 Sporthíradó 23.35 Éjféli műterem
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.10 Cobra 11 11.10 Vámpírnaplók,
8. 12.05 A mentalista 13.00 Döglött akták 14.00 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40
Gazdálkodj okosan! 23.00 Híradó 23.25 NCIS
JOJ
6.00 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30
Terra Nova 11.30 Kockáztass! 12.50 Eltitkolt bűnök Kanad. krimithriller 14.50 A Geiss család 15.50 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 Elvarázsolt
kastély Am. horrorvígjáték

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Ízes
életek – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
(ism.) 15.20 A végső akarat, 23. 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 CSI: Miami helyszínelők 22.40 Gyilkos
hajsza 23.40 Totál szívás
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Colombo farkas kiált. Am.
krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
Gyilkosság mint önarckép. Am. krimi 20.00 Poirot-novellák: A darázsfészek. Ang. krimi 21.00 Született feleségek 23.00 Jim szerint a
világ 23.25 Dallas, 265.
14.50 A templomos lovagok öröksége. 16.50 Ne szólj száj! Am. thriller 19.00 Lovagok háborúja – Harc a végsőkig. Ang–am.–ném. akciófilm 21.15 28 héttel később. Ang. horror 23.05 Végzetes túra. Fr.
akciófilm
VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.00 Harmadik műszak 8.55 Sherlock 10.50 Mike
és Molly 11.45 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.40 A médium
13.35 Monk 15.25 Harmadik műszak 16.25 A főnök II. 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.25 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 A sivatag vámpírja Am. horror 23.10 A főnök III.,
STV :1
5.50 Anna két arca 6.35 Viharos szerelem 7.25 Megtört szívek, 10. 8.15
A rejtelmes sziget 8.40 Híradó 9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és
Makepeace. Ang. krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret 14.00 Viharos szerelem 14.50 Anna két arca 15.40 Doktor House
16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Családi
vetélkedő 21.00 Topsztár extra Dana Medřická 21.55 Tetthely: Túsz a
rács mögött. Ném. krimi 23.20 Dempsey és Makepeace. Ang. krimi
STV :2
7.20 Hírek magyarul 7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 8.25 Az utolsó
sárkány 9.00 Gyógyászat 10.05 Halhatatlanok Ausztrál–am. dok. film
(ism.) 10.55 Bakalári történetek 1997 11.30 A természet értéke I. Fr.
dok.sor. 11.55 Élő körkép 12.25 Szieszta 13.50 Kedvelt melódiák 14.10
Tour de France kerékpáros-körverseny17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Hétvége 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Himalája. Az Annapurnról az Everestre. dok.film 20.55
Família. Magazin 21.25 Gadjo dilo filmvígjáték 23.05 Sporthíradó
23.15 A szlovák bigbeat. Dok.sor. 23.55 Éjféli műterem
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. Tévésor. 9.35 Szomszédok Tévésor.
10.10 Cobra 11 Ném. sor., 11.10 Vámpírnaplók 12.05 A mentalista
13.00 Döglött akták 14.00 Doktor House 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
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Az én kis falum Cseh vígjáték 22.05
Az igazság nevében. Am. thriller
JOJ
6.25 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30
Terra Nova 11.30 Kockáztass! 12.50 Elvarázsolt kastély Am. horrorvígjáték 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 21.50 Kihevered haver! Am. vígjáték 23.40 A hazugság gyűrűje. Kanad. thriller

7:00 Kölyökklub 10:10 Vadnyugati történet rom. dráma 12:05 Gasztrotúra 12:30 4ütem 13:05 Dilinyósok (am. vígj. sor.,14:05 Agymenők
14:30 Eastwicki boszorkák 15:35 A hős legendája 16:35 Télapu 3.: A
szánbitorló am. családi vígj. 18:30 Híradó 18:55 Házasodna a gazda
20:10 Dr. Dolittle 2. am. vígj., 21:45 Halálos fegyver 4. am. akció-vígj.
6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Monster High am. anim.
sor.,12:00 Babavilág 12:30 Stílusvadász 13:00 Én is menyasszony vagyok 13:30 Doktorok 14:30 Tequila és Bonetti 15:30 A férjem védelmében 16:30 Luxusdoki 17:30 Sas kabaré 18:30 Tények 19:00
Aktív Extra 21:55 Van Helsing am.-cseh akcióf.,
STORY TV
7:05 Agatha Christie: Szunnyadó gyilkosság 9:00 Televíziós vásárlás
10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó (magyar dokureality-sor.) 13:00
William és Catherine: egy fenséges szerelem 14:40 Álomhajó 17:00
Rózsák harca 18:00 Lagardere lovag 20:00 Agatha Christie: Szunynyadó gyilkosság 22:00 Havanna (am. filmdráma, 1990)
9:20 Fuss, dagi, fuss! (angol vígj., 11:15 Nagydarab és Kicsiagy 13:10
Szabadítsátok ki Willyt! 2. 15:00 Az üresfejű 16:45 Zsenikém - Az
ügynök haláli am. akció-vígj., 18:50 Piedone Egyiptomban(olasz
akció-vígj., 1979) 21:00 Alvin és a mókusok (am. animációs vígjáték,
2007) 22:40 Rendőrakadémia 6.
VIASAT
8:35 Örjítő szenvedélyek 9:10 Örjítő szenvedélyek 9:40 Véznák
kontra dagik 10:45 Amerikai mesterszakács 11:45 Amerikai mesterszakács 12:40 Kertvárosba száműzvevígj. sor., 13:10 Vérmes négyes,
vígj. sor., 15:05 Doktor House am. filmsor., 16:00 Doktor House 16:55
Szívek szállodájaam. filmsor., 17:55 Szívek szállodája 18:50 Palimadár (am. akció-vígj., 1990) 21:05Cinikus hekus(am. filmdráma, 1990)
STV :1
8:15 Fidlibum 8:45 Safari (ČS, 1986) 9:15 Tanečná akadémia 9:45
Tanečná akadémia 10:20 SOS 11:15 5 proti 5 Špeciál! 12:15 Top Star
Extra 13:10 Krištof Kolumbus (ser., Taliansko/USA, 1985) 14:25
Agatha Christie: Slečna Marpleová 16:05 Šťastie po brazílsky17:40
Postav dom, zasaď strom18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy
19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Cyril a Metod 21:05
Horšie to už nebude 22:55 Góly, body, sekundy 23:05 Klinika
STV :2
8:30 Cesta 8:55 Ambulancia 9:03 Himaláje 10:25 Bakalárske návraty
1997 10:50 Slovenskí Nemci v Slovenskej televízii 11:15 Kvarteto Magazín krajín Višegrádskej štvorky. 11:45 5 minút po dvanástej 12:45
Kapura 13:25 Farmárska revue 14:00 Tour de France - 17:45 Smejeme sa storočiami 18:15 Na ceste 18:50 Večerníček 19:00 Správy
19:40 Národnostné správy 19:50 Počasie 20:00 Osloboditelia 20:40
Anjeli strážni 21:10 Swing 22:40 Pred rokmi...
MARKÍZA
7:55 Alf seriál, USA, 8:25 Tommy a hovoriaci kôň 10:10 Blázniví únoscovia 11:55 Twilight Sága: rom. dobr. f., USA 14:25 Som agent 16:20
Policajná akadémia 2 18:15 Partička (záb. progr., Slovensko) 19:00
Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Príšerky v podkrovia (sci-fi USA/Kanada, 2009) 22:15 Pán a pani Smithovci (akčný kom., USA, 2005)
JOJ
7:15 My Little Pony 7:45 Monsuno 8:05 Futurama 9:05 Mafia! (kom.,
USA, 1998) 10:55 Geissenovci - Ťažký život milionárov 12:00 Dr. Dolittle 4 13:50 Slnko, seno, slanina (Slovensko) 18:15 Vylomeniny (záb.
progr., Česko, 2013) 19:00 Krimi 19:30 Noviny 19:59 Šport 20:10
Najlepšie počasie 20:20 Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža (dobr.,
USA, 2006) 23:40 Prekliate diamanty (akčný film, USA, 2009

VaSáRNaP, július 14
M1
6:55 Balatoni Nyár 9:00 Katolikus krónika 9:40 Megkeresni
az embert 9:50 Tanúságtevők 10:15 A sokszínű vallás 10:30
Metodista magazin 10:55 Református ifjúsági műsor 11:05
Isten Lelkének vezetésével 11:30 Útmutató 12:00 Hírek
12:10 Világ Kép 12:40 Telesport 13:10 Az Andok országai
14:15 Aki megölte Sherlock Holmest 15:20 Van barátod?
francia vígj., 16:55 Apurablók vígj., 18:20 Kultúránk az
UNESCO-ban 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás 20:15 Éjszaka a parton dráma 21:55 Menynyei hang 22:50 Agora történelmi dráma
M2
7:45 Magyar népmesék 7:55 rajzfilmsorozatok 10:30 Shaun
a bárány 10:40 Garfield és barátai 11:05 Grimm meséiből:
Hamupipőke 12:05 Csataterek 12:15 Táncakadémia 12:40
Csajok a zŰrből 13:05 Rocky és Bakacsin kalandjai 15:05 H2O
15:55 Berosált a rezesbanda 16:50 17:20 Shaun a bárány
17:50 Hetedhét Kukta 2. rész 17:55 Nils Holgersson 18:25
Raju, a riksa 18:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 18:55 Miss
BG 19:10 Magyar népmesék 19:20 Kukori és Kotkoda 19:30
Maja, a méhecske 19:45 Lülü, a teknőc 20:00 Postás Pat
20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó 20:59 Sporthírek 21:04
Időjárás 21:05 Mad Men 21:55 Van barátod? 23:25 Árnyékban harcolók - Európai ellenállók a nácizmus ellen
DUNA
7:20 Új nemzedék 7:50 Elfeledett magyar irodalom 8:20
Világ-nézet 9:10 Mag-erőmű 10:00 Hagyaték 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Élő világegyház 11:30 Isten kezében 12:00
Híradó 12:15 Ízőrzők 12:50 A Hamis Izabella 14:10 Hazajáró
14:40 Szerelmes földrajz 15:20 A kegyelmes úr rokona (ff.,
magyar játékf., 1941) 16:30 Székely Vágta 18:00 Híradó 18:20
Dunasport 18:25 Időjárás 18:30 Heti Hírmondó 19:00 Önök
kérték!19:55 Különös házasság 21:35 Magyarok (magyar
filmdráma, 1978) 23:25 Dunasport 23:40 Világ-nézet
6:00 Teleki Sámuel útján 6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 11:35 EgészségMánia 12:05
Stahl konyhája 12:35Több mint TestŐr 13:05 Kalandjárat
13:35 A kiválasztott 14:35 Békétlen békítő 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Nicsak, ki beszél most! 18:30 Tények19:00
Napló 20:00 A házinyuszi 22:00 Eden Lake - Gyilkos kilátások
7:00 Kölyökklub 10:05 Ízes élet - Mautner Zsófival 10:30 Teleshop 11:25 Gasztrotúra 11:50 A Muzsika TV bemutatja
12:30 Tuti gimi 13:35 Tuti gimi 14:35 Dr. Dolittle 2. 16:30 Castle
17:30 Castle 18:30 Híradó 18:55 Cobra 11 20:00 Segítség,
gyereket várok! 22:00 Erőszakik (angol-am. vígj., 2008)

STORY TV
8:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 9:00 Televíziós vásárlás 10:30
Dallas 13:30 Lagardere lovag (francia kalandf., 2. rész, 2003)
15:20 Álomhajó (NSZK filmsor., 1981) 17:00 Frank Riva 18:00
William és Catherine: egy fenséges szerelem (am. filmdráma,
2011) 20:00 Poirot: A kutya se látta 22:00 Emmanuelle 2.
9:20 Zsenikém - Az ügynök haláli (am. akció-vígj., 2008) 11:25
Alvin és a mókusok 13:10 Rendőrakadémia 6. 14:50 Ki a faszagyerek? német-am. akció-vígj., 16:25 Az ördög jobb és bal
keze 18:40 Az ördög jobb és bal keze 2. 21:00 Férfibecsület
(am. filmdráma, 2000) 23:20 Napfény (angol sci-fi akcióf.,
VIASAT
8:05 Vérmes négyes 10:00 Doktor House 11:50 A nagy házalakítás 13:45 Candleford-i kisasszonyok 16:00 Anna - A történet folytatódikrom. dráma 18:00 Sherlock krimisor. 20:00
CSI: Miami helyszínelők 20:50 CSI: New York-i helyszínelők
21:45 Psycho 23:50 Chicago Hope Kórház
STV :1
8:30 Safari (ČS, 1986) 8:55 Cyril a Metod 9:50 60 zabijakov
divočiny 10:20 Geo report 11:20 Slovensko v obrazoch
11:40 Svet v obrazoch 12:05 Cirkus Humberto 13:00 Cirkus
Humberto 13:55 Agatha Christie: Slečna Marplová 15:35
Šťastie príde v nedeľu 17:05 Uragán 18:20 Tajomstvo mojej
kuchyne 19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Violetta (dráma, Taliansko, 2011) 21:45 Violetta 23:20 Góly, body, sekundy
STV :2
8:50 Farmárska revue 9:15 Dedičstvo otcov 9:45 Osloboditelia
10:30 Pred rokmi... 10:55 Frajeri a frajerky (ČS, 1979) 12:00 Kultúra a náboženstvo 12:25 Orientácie 12:50 Kazko Vlasko 14:00
Tour de France 17:50 Jeden deň 18:15 Smejeme sa storočiami
18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček19:00 Správy 19:50 Počasie
20:00 Colnica alebo Československo po 20 rokoch 21:30 Odpískané 21:55 Noc v archíve 23:00 Polnočný ateliér
MARKÍZA
9:20 Policajná akadémia 2 11:00 Honba na ponorku 12:55
Pán a pani Smithovci 15:15 Prekliatie hrobky kráľa Tutanchamóna 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny
20:15 Počasie 20:30 Lovci drakov (sci-fi akčný f., USA, 2011)
JOJ
6:40 Vylomeniny 7:20 Cililing (anim., USA, 2008) 9:00 Simpsonovci 11:25 Africká divočina (akčný film, Francúzsko,
2003) 13:55 Notting Hill (rom. kom., VB/USA, 1999) 16:45
Slnko, seno, slanina 18:20 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30
TV Noviny 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Horúce pozdravy z Paríža 22:25 Smrtonosná pasca 3

MESTO KOMÁRNO
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VýBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEľA
Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským –
Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2 , Komárno – Komárom
- Materská škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
Uzávierka prihlášok: 19. júla 2013
Kvaliﬁkačné predpoklady pre riaditeľa
základnej školy:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 7 zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie prvej kvaliﬁkačnej skúšky
alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu.
Kvaliﬁkačné predpoklady pre riaditeľa
materskej školy:
a) pedagogická spôsobilosť požadovaná
pre učiteľa materskej školy v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Iné kritériá a požiadavky:
a) znalosť príslušnej legislatívy v oblasti
školstva,
b) bezúhonnosť,
c) osobné a morálne predpoklady,
d) organizačné a riadiace schopnosti.
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HIRDETÉS

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- overený doklad o dosiahnutom najvyššom
stupni vzdelania,
- vyplnený osobný dotazník,
- stručný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace,
- koncepčný zámer rozvoja a riadenia základnej školy,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie
osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku a ďalšie požadované doklady v
uzavretej obálke možno zaslať na adresu
Mestského úradu Komárno (Pevnostný rad
3, 945 01 Komárno) alebo odovzdať v podateľni Mestského úradu Komárno s označením „Výberové konanie – (názov základnej alebo materskej školy) – Neotvárať!“ najneskôr do 19. júla 2013.
Termín, čas a miesto výberového konania
oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
MUDr. Anton Marek, primátor mesta

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Ifj. RNDr. Dienes Kálmán
július 9-én ünnepli 30. születésnapját Bogyán.
E szép napon köszönti őt:
édesanyja, édesapja, öccse Attila.

„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 ünnepli 6. születésnapját

Ďumbier Krisztián
Búcson.
Boldog születésnapot kíván: anyu, apu,
búcsi mama, komáromi mama
és papa, Tomi
báttya, Veronika
nénnye és
Flórika.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Június 29-én ünnepelte
20. születésnapját

Michaela Ďurčišová.
E szép ünnep alkalmából gratulálnak:
apa, Veroni, Robika, Gyurcsis
mamáék, unokatestvéreid és
mindazok, akik szeretnek.
„Születésnapodra mit kívánjunk Néked?
Adjon a Teremtő hosszú, boldog életet.
Ameddig a szívünk utolsót nem dobban,
Szeretünk kisﬁam, mindenkinél jobban.
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot,
Adjon a sors Neked igaz boldogságot.
S hogyha bármi gond ér, tudd, amíg vagyunk,
Örömben és bajban mi melletted állunk!”

Július 6-án töltötte be 2. évét

Fister Zalán Szentpéteren.
Szívből köszöntik őt:
szülei, nagyszülei,
dédnagymamák
és az egész rokonság.
„Tortátokon eggyel több gyertya ég, erre vártatok már nagyon rég.
Ma veletek együtt egy kis csapat örül, s titeket ugrálnak körös körül.
A fületekbe súgnak egy mondatot, a következőt:***Boldog szülinapot!!“

Május 14-én ünnepelte 13. születésnapját
Hallman Gergely és
július 4-én ünnepelte 5. születésnapját
Hallman Márk Paton.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget, boldogságot kívánnak nekik: szüleik, nagyszüleik, a dédmama, keresztszüleik, valamint
az egész rokonság.

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.

PAT
AQUA CARD

- hűségkártya állandó látogatóink részére
- kedvezményes medence- és szauna belépő
- kedvezmény masszázsra
Bővebb információ a hűségkártyáról a www.wellnesspatince.sk-n
vagy a +421 35 7908500 és +421 918 886715 telefonszámon
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Ismét dupláztak az ekeliek
z ekeli zöld-fehérek eddigi történelmük folyamán másodszor hódították el a Szuperkupát. A Grajcár legénység csakúgy, mint
az első esetben, most is duplázott, tehát a Területi Bajnokságban megszerzett bajnoki címét fejelte meg egy értékes kupagyőzelemmel.

A

Persze, érdekes felidézni, a két csapat hogyan
is jutott el eddig a kupadöntőig. Mint tudjuk, az
ekeliek tavaly ilyenkor a IV. ligában megszerzett
bajnoki címüket ünnepelték, amivel jogot szereztek a Régióbajnokságban való szereplésre. Ezzel
a jogukkal azonban nem éltek, és lényegesen
megﬁatalított csapattal a Területi Bajnokságba neveztek be, amelyet utcahosszal meg is nyertek.
Grajcár mester lehetőséget adott az ifjúsági IV. li-

gában szereplő néhány játékosnak, akik végül
nem okoztak csalódást, sőt, többen közülük felkeltették magasabb osztályokban szereplő csapatok ﬁgyelmét is. Mindenképpen leszögezhető,
hogy az előző idény a Területi Bajnokságban, de
a Szuperkupa döntője is egyaránt nagyon tanulságos volt a ﬁatal játékosok számára, akik az V. ligában vélhetően kamatoztatni is tudják majd a
megszerzett tapasztalatokat.
Merőben más volt a helyzet Nemesócsán. Az
egykor V. ligát is megjárt együttes a tavalyi idény
végén szomorúan tapasztalta, hogy a Területi Bajnokságban számára nincs hely, így az elmúlt
idényben a II. osztályba szorult vissza. Sajnos, a
nagyközséget olyan problémák halmaza lepte el,
amely törvényszerűen kivetítette árnyékát a helyi
sportéletre is. Aztán új polgármester vette kézbe

A Szuperkupa döntőjének résztvevői

a település irányítását, és a dolgok kezdtek jobb
irányba elmozdulni. A fociban is. Persze, ehhez
még kellett egy „megszállott sportember”, aki a
legnehezebb időben sem adta fel. Patkó Albert, ott
volt a legnagyobb sikereknél, de a mélybezuhanásnál is egyaránt, ám szentül hitte, hogy a problémák végül megoldódnak. És megoldódtak, legalábbis minden jel erre utal. Csapata a II. osztályt
magabiztos fölénnyel nyerte, és visszatért a járási
elit közé.
Mindent összevetve tehát nagy a valószínűsége annak, hogy ez a két csapat egyhamar nem
találkozik egymással a Szuperkupa döntőjében.

Ekel FC – Nemesócsa 4:1 (3:0),
Filko 2, Farkas, Kürthy – Viczena T.

Fotó: Csepi Julianna

Kajak-kenu

Demin Viktor Eb aranyérmes
poznani síkvízi gyorsasági kajak-kenu Eb-n nagyszerű sikert ért el az a szlovák
kajaknégyes, amelynek a komáromi Demin Viktor is tagja. A Marek Krajčovič – Matej Michálek – Jakubík Gábor – Demin Viktor kvartett a 23 évesek kontinensviadalán
a spanyol és orosz egységeket maga mögé utasítva Európa-bajnoki címet szerzett az
1000 méteres távon.

A

A Szlovák Kajak-Kenu Szövetség döntésének alapján, ez
a sikeres kajaknégyes fogja képviselni Szlovákiát a szeptemberben esedékes duisburgi felnőtt világbajnokságon.
Előtte azonban még egy nagy megmérettetés vár a ﬁúkra, hiszen a 23 évesek kanadai világbajnokságán szeretnék igazolni, hogy a poznani aranyérem nem volt a véletlen műve.
Az egykori, komáromi „világverő” kajaknégyes, majd Erik
Vlček és Tarr György remek eredményei után, tehát egy
újabb komáromi versenyző evezte be magát a világ élvonalába.
Soós Tibor, a Komáromi Kajak-Kenu Klub elnöke: „Mi sem
természetesebb, végtelenül büszkék vagyunk Viktorra, aki
egyébként nem újonc a világversenyeken, hiszen párosban
már van egy világbajnoki aranyérme. Jelenleg a pozsonyi
ŠKP tagja, de edzéseit idehaza, szülővárosában végzi, így
naponta lehet vele találkozni. A poznani Eb-n volt még egy
döntőre esélyes versenyzőnk, de a Lőrincz Balázs (Komárom) – Martin Vajda (Pozsony) párosnak 200 méteren nem
jött össze, így a végső 15. helyet szerezte meg. Persze, ennek a tehetséges párosnak is lesz még lehetősége a bizonyításra” – mondta el lapuknak a klubelnök.

Az Európa-bajnok kajaknégyes, balról jobbra: Jakubík Gábor,
Marek Krajčovič, Matej Michálek és Demin Viktor
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Kispályás labdarúgás

Siófoki Wink Maraton – Élményeim

Jubilált
az R-Max Kupa

olytatjuk sorozatunkat, amelyben régiónk neves maratoni
futója, a Budapest Sport Iroda
szlovákiai futónagykövete, a dunamocsi Kele Géza számol be élményeiről. Legutóbb a siófoki
Wink Maratonon vett részt többedmagával régiónkból, és már
hagyományosan, most is kiválóan
képviselték azt.

F

Siófok a Balaton fővárosa – így
emlegetik a várost sokan. Ezért is
gondoltam úgy, hogy a jubileumi 10.
Siófoki Wink Maraton számomra egy
kihagyhatatlan élményt és versenyt
fog jelenteni. Mivel a formám hétről
hétre javult, beneveztem a maratoni
távra.
A tíz év alatt már többször részt
vettem ezen a versenyen, de az előzetes hírekből megtudtam, hogy a
jubileumi évfolyamra átalakították a
verseny rajtját és útvonalát is. Ahogy
megtudtuk, ezeket a változásokat a
futók és nézők érdekében tették a
szervezők. Siófokon a legtöbben
már jártunk. Komáromtól az út alig
kétórás, így nem kellett hajnalban
kelnünk, hogy időben megérkezzünk
a verseny helyszínére. A Siófok főterén felállított sátraknál már nagy
volt a tolongás, amikor megérkeztünk. Én előnevezett voltam, így hamar sorra kerültem. Aki a helyszínen nevezett, annak bizony mélyebben kellett a pénztárcájába nyúlni,
az felárat ﬁzetett. Egyébként a nevezési díj egészen elfogadható volt.
Sőt, a szlovákiai futóknak még kedvezményt is nyújtottak a szervezők.
A rajtcsomag ugyan eléggé szegé-

nyesre sikeredett, viszont a rajtszámunk itt is megütötte a világszínvonalat. Tartalmazta a mikrocsipet. A
rajt helyszíne a főtérre került, a kilátóként üzemelő látványosság, a víztorony mellé. Az öltöző és a ruhatár
a szintén főtéren lévő Plázában volt
elhelyezve. A rajtnál nagy volt a felhajtás. Néhány percet csúsztunk is,
mivel késtek a kínaiak, a verseny
névadója és a fő támogatója, a tulajdonos. Aztán végre megérkeztek.
Testőrök és fotósok tömege. Mit
mondjak, érdekes látvány volt. Az
volt az érzésem, ez most nem a futókról szólt. No, de sebaj. Végre elrajtoltunk, úgy ezerhatszázan lehettünk.
Több távon, 7, 14, 21 és 42 kilométeren, a maratonin volt a verseny
meghirdetve, valamint a kerekesszékes és görkorcsolyázó versenyzők is rajthoz állhattak. A maratoni
távon hat kört kellett teljesíteni. A
verseny útvonala nagyon hangulatosan volt kitalálva. Egy kör hét kilométer, amelyen két frissítőállomást is
felállítottak, ami verseny közben bőven elegendőnek bizonyult. Közvetlenül a Balaton partján, a sétányon,
úgy két kilométert futhattunk. A célkapu a Petőﬁ sétányon volt felállítva.
Az első kört az ógyallai Nagy Zolival és a rimaszombati Molnár Viktorral együtt futva, öt perces tempóban tettük meg. Viktor, aki Komáromban tanul teológiát, a fél-maratoni távon versenyzett. Ez volt élete
első fél-maratoni versenye, sőt,
egyáltalán élete első versenye. Figyelmeztettem is, ne siesse el az
elejét. Fél-maratoninál a 17. kilomé-

hetényi sportszervezet tízedik alkalommal rendezte meg a hagyományos R-Max Kupát,
amelynek stílusosan, a jubileumnak megfelelően,
tíz résztvevője volt. Persze, ez a véletlen műve, hiszen amennyiben több csapat nevezett volna erre
a remek tornára, úgy természetesen a szervezők
azt örömmel elfogadták volna. A beiktatott 11-es
rúgó verseny is nagyszerűen sikerült, annak győztese, ifj. Csintalan Tamás, hibátlan teljesítményének köszönhetően vitte el a győztesnek járó kupát.

A

ternél van a holtpont. Remekül helytállt, a célban 2:08 volt az ideje. Ezen
a távon, a marcelházi Lengyel Zsolt,
nagyszerű idővel (1:21) a dobogós
harmadik helyet szerezte meg. Harmadik körünk végén egy intéssel
mindkettejüket megünnepeltük, ám
nekünk Zolival, még hátra volt a verseny másik fele. Harminc kilométerig
együtt futottunk. A nap egyre melegebben sütött, szinte már égetett.
Dél körül járt az idő. A vízhez közel
ugyan mindez elviselhető volt, de
sajnos, a verseny végére rendesen
leégtem.
Zoli többet frissített az egyik frissítőállomásnál, én továbbhaladtam.
Gyorsítottam. Kilométerenkénti gyorsulásom csupán 15 másodperc volt.
Ez ugyan nem tűnik soknak, ám a

célban ez 3 perccel jobb időt eredményezett Zoliénál. A célban 3:39
volt az időm. Remek idő, elégedett
voltam, hiszen a nagyon szép tízedik
helyet szereztem meg. Az érem szépen csillogott, a gyönyörű balatoni
part minden fáradtságért bőven kárpótolt. Nyáron, amikor majd itt töltöm szabadságomat és a vízparton
napozok, arra fogok gondolni, hogy
milyen jó is volt itt futni nemrég. Ez
az élmény örökre megmarad.
Mindent egybevetve, jó kis verseny volt. Elfogyasztottuk a rendezők
által biztosított ételt, és egy rövid
ideig néztük a kultúrműsort, ahol éppen felvidéki szereplők léptek fel. Aztán újabb élményekkel gazdagodva
elindultunk hazafelé.
Kele Géza,
Dunamocs

A tíz benevezett csapatot két csoportba osztották be
a szervezők, amelyekből az első két helyezett jutott az
elődöntőkbe. A végső győzelmet a Gólyacsárda csapata szerezte meg, a résztvevők elmondása szerint,
teljesen megérdemelten.
Eredmények:
„A” csoport:
Barracuda – R-Max Gepárdok 3:0
Squadra Vincente – Brasiliano 2:5
R-Max Gepárdok – Squadra Vincente 4:5
Chicago – Barracuda 3:3
Squadra Vincente – Chicago 3:4
Brasiliano – R-Max Gepárdok 4:3
Chicago – Brasiliano 0:1
Barracuda – Squadra Vincente 4:2
Brasiliano – Barracuda 5:2
R-Max Gepárdok – Chicago 4:6
Az „A” csoport végeredménye:
1. Brasiliano 12
2. Chicago 7
3. Barracuda 7
4. Squadra Vincente 3

A tornagyőztes Gólyacsárda csapata
5. R-Max Gepárdok 0
„B” csoport:
Deportivo Nyakonrúglak – Gólyacsárda 1:4
Szittyisek – Futottak még 1:5
Gólyacsárda – Szittyisek 6:1
Albertirsa – Deportivo Nyakonrúglak 1:3
Szittyisek – Albertirsa 2:3
Futottak még – Gólyacsárda 1:3
Albertirsa – Futottak még 1:7
Deportivo Nyakonrúglak – Szittyisek 6:2
Futottak még – Deportivo Nyakonrúglak 3:0
Gólyacsárda – Albertirsa 4:2
A „B” csoport végeredménye:

1. Gólyacsárda 12
2. Futottak még 9
3. Deportivo Nyakonrúglak 6
4. Albertirsa 3
5. Szittyisek 0
Elődöntők:
Brasiliano – Futottak még 3:5
Gólyacsárda – Chicago 6:2
3.-4. helyért:
Brasiliano – Chicago 10:0
Döntő:
Gólyacsárda – Futottak még 4:4 (hétméteresekkel 3:2)

Mozgással az egészségért

Sportlövészet

Dörögtek a történelmi fegyverek
smét lövésektől volt hangos a komáromi Royal Sportlövő Klub lövöldéjének a környéke. Ott rendezték meg ugyanis az elöltöltős fegyverek Szlovák ligájának hatodik, valamint az Euroliga második, szlovákiai fordulóját.
A viadalon három ország – Magyarország, Csehország és Szlovákia – 97 versenyzője vett részt, nők és férﬁak egyaránt.

I

A versenyek 11 kategóriában zajlottak rövidfegyver és puska segítségével. A rövidfegyverek esetében 25, míg puska esetében 50 méterre voltak kihelyezve a lőlapok. Minden kategóriában 13 lövést adtak le a versenyzők 30 perc leforgása alatt, melyekből a legjobb tíz volt értékelve.
Valamennyi kategória három legjobb helyezettje érmet, oklevelet és kupát vehetett át a szervezőktől. Összesen csaknem 1200 lövés dördült el
ezen a napon, a versenyzők több kilogramm lőport, ólomgolyót és zsírzó
anyagot használtak el.
Komáromot öt versenyző képviselte, akik nagyon szép eredményekkel hívták fel ismét magukra a ﬁgyelmet. Íme:
Perkussziós revolver: 10. Elek Péter 11. Dubány Imre
Perkussziós pisztoly: 4. Elek Péter
Kovaköves pisztoly: 9. Elek Péter
Perkussziós puska: 2. Tárnok János 6. Zsapka Károly 8. Elek Péter
12. Szalai Lajos
Jó hír komáromi szempontból, hogy a Royal Sportlövő Klub nyerte el
az idei Szlovák Bajnokság rendezési jogát, amelyre szeptember közepén
kerül sor. A kétnapos rendezvényen Szlovákia legjobbjai vesznek majd
részt, az idei alapbajnokságon elért eredményeik alapján. Mielőtt azonban megküzdenének a bajnoki címekért, a Royal Sportlövő Klub még egy
lehetőséget biztosít számukra az utolsó simítások elvégzésére, hiszen
szeptember elején ismét megrendezi a kihagyhatatlan, immáron nagy
hagyományokkal rendelkező Lajos Kupát, ami egyben az Euroliga döntője is lesz.
Kép és szöveg: Fuisz Attila

armadik alkalommal rendezték meg a helyi
sporttelepen azt a sportnapot, amelyet „Mozgással az egészségért” néven hirdettek meg az első
évfolyam alkalmával. Ennek a már hagyományos
sportnapnak évről évre nagyobb a tekintélye, egyre
többen érzik úgy, hogy rohanó világunkban végtelenül fontos az ifjúság sportra való nevelése, annak
megszerettetése. Keszegfalván, ahol a sportnak
egyébként is régi hagyományai vannak, ugyan nem
egyedi egy-egy sportrendezvény megszervezése,
de az összefogás, amely ezt a sportnapot végigkísérte, példaértékű.

H

A sportnap a helyi önkormányzat és Lehocký Milan
polgármester támogatásával
jött létre, lebonyolításában pedig a Lőrincz Gyula Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola , a
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola, valamint a már nagy
hírnévvel rendelkező Seishin
Karate Klub vállaltak oroszlánrészt. A rendezvényt a helyi sportklub és a COOP Jed-

nota is támogatta. A szervezők külön köszönetüket fejezik ki a helyi nyugdíjasklubnak is, melynek tagjai az
egész nap folyamán sütötték
a lángost a résztvevő gyermekeknek. Az öt versenyszámban – 50 méteres futás,
talicskázás, távolugrás, medicinlabda dobás és karikarakás – összesen 56 helyi ﬁatal
vett részt.

Eredmények:
Óvodás ﬁúk: 1. Bakos Tamás Máté 2. Trenčík Erik 3.
Markovics Áron
Óvodás lányok: 1. Nikola
Réka Holubová 2. Belányová
Barbara 3. Beke Carmen Lea
I. kategória ﬁúk: 1. Jobbágy Ádám 2. Csepregi Ádám
3. Király Máté
I. kategória lányok: 1. Rafael Mercedes 2. Horváth Zoé
3. Varga Gabriella
II. kategória ﬁúk: 1. Vida
Dávid 2. Ott Jakab 3. Markovics Olivér
II. kategória lányok: 1. Bakos Orsolya Virág 2. Mitašová
Viktória 3. Balogh Bianka
III. kategória ﬁúk: 1. Kociha
Marko 2. Markovics Ádám 3.
Fűri Péter
III. kategória lányok: 1. Ott
Tünde 2. Lakatos Albina 3.
Rafael Mercedes
IV. kategória ﬁúk: 1. Szoboszlai Dávid 2. Trenčík Nikolas 3. Rafael Roman
IV. kategória lányok: 1. Križanová Nikoleta 2. Buzás
Andrea 3. Molnár Nikolett
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Kerékpározás

Szentivánéj kerekeken
és MTB Piknik
Igaz egy nappal korábban, de a Piko-Bike Kerékpáros Egyesület tagjai, kiadós kerekezéssel ünnepelték meg az évszázadok óta világszerte
számon tartott napforduló ünnepét, Szentivánéjt. Mivel a szervezők nyitott akcióként hirdették meg a rendezvény második évfolyamát, azon
bárki részt vehetett. Szombaton, késő este a Klapka téren sétáló emberek egy 22 fős bringás csapatra lettek ﬁgyelmesek, akik előbb lelakatolták a Tiszti pavilon udvarán található „Fogadalmak kútját”, majd nekivágtak a Komárom – Hetény – Marcelháza – Szilos – Újpuszta – Szentpéter – Hetény – Komárom útvonalnak. A szentpéteri dombon kis pihenőt tartottak, egy ideig gyönyörködtek az éjjeli tájban, bár a csillagok
helyett most csak a távolban villámló eget szemlélték. Szerencsére az
eső váratott magára, az csak azután eredt el kellemes nyári zápor formájában, amikor a csapat visszaért Komáromba. Csodálatos élmény
volt, ami többükben megerősítette az elhatározást, miszerint jövőre ismét nekivágnak a szentiváni éjszakának.

Kurdi István második lett kategóriájában

• • •
Az egyesület tagjai részt vettek a Vértesbogláron megrendezett MTB Pikniken, ami tulajdonképpen a sportág maratoni versenye. Különböző korosztályokban 310 versenyző állt rajthoz a 20, illetve 50 kilométeres távokon. Amint azt
már megszokhattuk, a Piko-Bike Kerékpáros Egyesület tagjainak most is volt beleszólásuk a küzdelmekbe, hiszen közülük hárman is dobogós helyet értek el.
Rövid táv:
Juniorok (15-19 évesek): 3. Moštenicky Márió
Master 2 (40-49 évesek): 1. Gelle László 4. Kovács Kamill
Hosszú táv:
Master 1 (30-39 évesek): 6. Erik Vlček 32. Miroslav Rusňák
Master 2 (40-49): 2. Kurdi István
Gelle László a dobogó legfelső fokán

A harmadik helyezett Moštenicky Márió

Kapusok viadala – 1. Szlovák bajnokság
égiónk lassan már kapuslegendája, az ógyallai Horján Tibor, egy tájainkon még szinte ismeretlen új sportággal rukkolt elő. Persze, ő maga
nem tájékozatlan ebben a sportágban, hiszen az angol Just4keepers kapusakadémia edzője, amellyel szerződéses viszonyban áll. Úgy gondolta, hogy a kapusok fejlődésének érdekében, de azok edzésmódszerei modernizálásának érdekében is meg kellene szervezni a Kapusok
viadalát (Goalkeeper Wars) országos szinten is.

R

Az ötletet tett követte, és Ógyallán lezajlott az 1. Szlovák bajnokság. A bajnokságra az ógyallai
J4K Központban került sor, ami tulajdonképpen Horján Tibor magánpályája, ahol a tehetséges kapusokat oktatja. Maga a viadal
pontosan meghatározott szabályok szerint zajlik, az egymástól 22
méterre elhelyezett, normál méretű kapuk között. A kapus, ellenfelének – egy másik kapusnak –
kézből vagy földről rúghatja a labdát, de dobhatja kézzel is. Természetesen, a viadal szabályai gondolnak nagyon sok eshetőségre,
ezeket pontosan szabályozzák is.
Egy-egy viadal hét percig, vagy öt
gól eléréséig tart. Tény, hogy a nézők számára is nagyon látványos

sportágról van szó, nem beszélve
arról, hogy a kapusok állandó készültségben kell, hogy legyenek,
ami lényegesen többet nyújt számukra egy-egy szokványos edzésnél.
A remekül megszervezett 1.
Szlovák bajnokságra az ország
valamennyi részéről jöttek kapusok, a komáromi KFC-t két ifjúsági
kapus képviselte. Nagy örömünkre, ezen az első országos
bajnokságon Tomáš Mihalík, a
KFC egyik nagy reménysége
bronzérmet szerzett a felnőttek között, ami nem kis fegyvertény.
Tomáš Mihalík (pirosban)
és a sportág honi megalapítója
Horján Tibor (jobbra)
A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

