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

0,50 €
Delta hetilap

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

www.deltakn.sk

izonyára nem ez a város legégetőbb problémája
– mondhatnák sokan, de ami a komáromi taxiszolgáltatások terén zajlik, kezd túllépni nemcsak a
szabad vállalkozás, de a törvényesség határain is
egyaránt. Arról nem is beszélve, hogy egy kisebb városban, mint Komárom, megközelítően kilencven
gépkocsival(!?) kínálják szolgáltatásaikat a … Igen,
és éppen itt kezdődnek a problémák, hiszen a szolgáltatók között sok esetben az sem tisztázott, mi is
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a taxi-szolgáltatás és a személyszállítás fogalmainak a lényege. De Komáromban sok egyéb, taxizással összefüggő előírás sincs betartva, ami csak további olaj a tűzre. Minden túlzás nélkül állítható,
hogy egyfajta helyi „Taxisháború” vette kezdetét,
ami felett már a városvezetés sem hunyhat szemet.
A dolgot gyorsan rendezni kellene, mielőtt nagyobb,
lényegesen nehezebben megoldható problémák keletkeznének.
Folytatás a 3. oldalon

Hogy is volt ez? Vigyázzunk, hol fagyizunk!
E
A
gy európai szintű üzemanyagtöltő állomás kivitelezésén dolgozik Hoffer Ferenc, aki már több benzinkutat és kávézót is üzemeltet a Komáromi járásban. A
két és fél millió eurós beruházással, tíz munkahelyet
hozna létre és egy kényelmes, minden igényt kielégítő,
kamion parkolóval ellátott komplexum épülne. Igen,
épülne, mivel a legutóbbi komáromi képviselő-testületi
ülésen egy telekvásárlásról szóló beadványt nem fogadtak el a városatyák, ezért a munkálatok egyelőre leálltak. Így megkérdeztük a tulajdonost: Most akkor hogyan tovább?
Folytatás a 2. oldalon

cukrászdákat és fagyizókat vették górcső alá az ellenőrök május végén és június
elején. Nem valami szívderítő, amit találtak. A Regionális Közegészségügyi Hivatalok 527 cukrászdát és fagylaltozót ellenőriztek országszerte, összesen 603 ellenőrzést végeztek el. A legtöbb ellenőrzést Nyitra és Eperjes megyében végezték. Hiányosságokat 154 cukrászdában és fagylaltozóban találtak, ez az összes ellenőrzött
cukrászda 29 százaléka. 622 mintát vettek, ebből 30 cukrászterméknél és 43 fagylaltmintánál komoly gondokat találtak. A fagylaltmintákban magas volt a coliform baktériumok száma, az élesztőgombák, a penészgombák illetve az enterobacteriaceae
baktériumcsalád baktériumai is jelen voltak. Utóbbiak közül a két legismertebb emberre patogén baktérium a kólibaktérium és a szalmonella.
Folytatás a 3. oldalon

Nem szűnik meg a szociális otthon

A jó dolgok az égből jönnek.
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Őrsújfalu - Gadóc
etilapunk már többször foglalkozott az Őrsújfalun lévő
Dafné szociális otthonnal. Mint ismeretes, a június eleji árhullám hatalmas károkat okozott az épületben és a betegeket
is ki kellett költöztetni, akik egyelőre az Ipari Szakközépiskola
kollégiumában kaptak helyet. A megyei tulajdonban lévő intézmény sorsáról múlt héten döntöttek a Nyitra megyei képviselők. Egyhangúlag megszavazták, hogy nem szüntetik
meg a betegeket ellátó otthont, hanem egy új helyet keresnek
neki.
Folytatás az 5. oldalon
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Változtatnának a ﬁzetős Megalakult a Gazda Polgári Társulás
orvosi kivizsgálások
Karva
z Érsekújvári járásbeli
rendszerén
Szímőn alakult meg a
A
Gazda Polgári Társulás,
j törvényjavaslatot nyújtott be a HÍD párt három
mely egyfajta érdekképviparlamenti képviselője - Bastrnák Tibor, Bugár
Ú
seletet biztosít a szlováBéla és Nagy József -, melyben szabályoznák az elsőbbségi - ﬁzetős - kivizsgálások rendszerét. Az
egészségügyi minisztérium is támogatja a javaslatot, melyről szeptemberben szavaznak a képviselők.
Ha a parlament tagjai pozitívan bírálják el a javaslatot,
akkor akár december elsejétől már érvénybe is léphet
az új törvény.
„Két elsőbbségi - ﬁzetős - orvosi vizsgálat között legalább két órányi időnek kell eltelnie, hogy a nem ﬁzetős
páciensek is bejussanak az orvoshoz”- tájékoztatta lapunkat az új törvényjavaslat lényegéről Bastrnák Tibor.
„Gyakran találkoztunk panaszosokkal, akik arra hívták fel
a ﬁgyelmünket, hogy általában a szakorvosi rendelőkben
hosszú a várakozási idő. Egyes orvosok visszaélnek a jelenlegi helyzettel, melyben az előre bejelentkező és külön
elsőbbségi díjat ﬁzető pácienseket előnyben részesítik, a
többi, sorban várakozó beteg rovására. Ennek a problémának a kivizsgálására egy felmérést is elvégeztünk
Nyitra és Nagyszombat megyében, melyből kiderült, hogy
több orvos visszaél az elsőbbségi kivizsgálások rendszerével, és a páciens emiatt vagy ﬁzet („megvásárolja” az elsőbbség jogát), vagy pedig kénytelen eléggé sokat várakozni a rendelő előtt. Ez az eredmény sarkallott minket a
módosító javaslat elkészítésére” - tette hozzá a képviselő.
Az elsőbbségi kivizsgálás ára 3-10 euró között mozog,
és a jelenlegi törvény szerint az ilyen kivizsgálások legfeljebb a rendelési idő egynegyedét foglalhatják le. Ezt a
gyakorlatban viszont úgy oldják meg az orvosok, hogy
minden óra első negyedórájában veszik be az elsőbbségi,
tehát ﬁzetős pácienseket, ám ha elhúzódó vizsgálatról
van szó, a fennmaradó időt szintén az elsőbbségi betegekre fordítják, és előfordul, hogy a „sima" páciensek órákig várakoznak, vagy sorra sem kerülnek.
szt

kiai magyar mezőgazdászok, szőlőtermesztők,
borászok számára. Szakmai szemináriumok, konferenciák, továbbképzések szervezése mellett a
társulás állást foglal, javaslatokat tesz a mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, régiófejlesztést, vállalkozást és közgazdaságot érintő kérdésekben.

Szabó Balázs, a magyarországi Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője
a határon átívelő együttműködés lehetőségeiről szólt.
Hangsúlyozta, a nemzeti vidékfejlesztési program kárpát-medencei keretekre fogalmazódott meg, kiemelt ﬁgyelmet fordítva a Magyarország államhatárain túl
élőkre is. Répás Zsuzsanna,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormányban ﬁgyelemmel kísérik a kezdeményezést, és bíznak abban, hogy
gyümölcsöző együttműködés bontakozik majd ki. Az
MKP gazdasági és régiófej-

Az alakuló ülésen megválasztották a társulás elnökét Varga
Péter kertészmérnök személyében
lesztési alelnöke, Farkas
Iván a Gazda Polgári Társulás létrehozásának jelentőségéről és céljairól szólt.
Miklós László, korábbi környezetvédelmi miniszter, az
MKP mezőgazdasági alelnöke a mezőgazdaság szakpolitikai kihívásait vázolta fel.
Berényi József beszédében
hangsúlyozta, a mezőgazdaságnak közösségi szempontokat nézve is óriási jelentősége van, kiemelve a
települések megtartó erejét.
„Feladatunk, hogy újra emeljük a mezőgazdaság színvonalát, megbecsülését, és ehhez ki kell használnunk az
adott lehetőségeket“.
Az alakuló ülésen megválasztották a társulás elnökét
Varga Péter kertészmérnök

Hogy is volt ez?
Folytatás az 1. oldalról
- Igen, való igaz, hogy Őrsújfalu és
Komárom között szeretnénk egy modern üzemanyagtöltő állomást felépíteni, amely a majdani új Dunahíd szerves részét képezné. Az európai szintű szolgáltatások – shop,
szociális helyiségek, zuhanyzók –
mellett, egy nagy kamion parkoló kiépítésével is számolunk. A tervek
szerint már júliusban megkezdődött
volna az építkezés, de a testületi ülésen történtek miatt egyelőre meg kellett állítanunk a munkálatokat. Ha
minden az előre lefektetett ütemterv
szerint haladt volna, akkor a benzinkút már ez év december elsejétől
szolgálta volna a lakosságot. Igen,
volna, sajnos már nem tudom, hogy
pontosan mikor tudunk belevágni az
építkezébe. A legbosszantóbb az
egész ügyben, hogy nemcsak az én
vállakozásomat állították meg a tisztelt képviselők és bizottsági tagok,
hanem egy komáromi építkezési vállalkozóét is (Agim s.r.o.), mivel már
megrendeltem a kivitelezőnél a munkát, de egyelőre határozatlan időre
ezt kénytelen voltam visszamondani.

Ezáltal az építkezési vállalkozó is
bosszankodik, mivel ez végett a beruházás végett nem vállalt be új
munkákat. Így egy patthelyzet alakult
ki.“
• Mi is történt azon az ominózus testületi ülésen?
- Egy telekvásárlási kérvényem

volt beadva a testület elé. Az új benzinkút és az országút közt húzódik
egy teleksáv, amely a város tulajdona, ezt a területet szerettem volna
megvenni. A városfejlesztési bizottság egyhangúlag megszavazta a
kérvényem, azonban a pénzügyi bizottság tagjai már nem álltak pozitívan az ügyhöz. Számomra érthetet-

személyében, aki a karvai
Szakközépiskola igazgatója
is. Elnöki megbízatása négy
évre szól. Az elnökségnek öt
tagja van, melybe Varga Péter elnök mellett Csákváry
Viktor muzslai szőlész-borászt, Sámson Ferenc izsai
mezőgazdászt,
Katona
Gyula fülekpüspöki mezőgazdász szakembert és
Pleva László alsószeli állatorvost választották.
A társulás székhelye
Karva, belügyminisztériumi
bejegyzése már megtörtént.
Az alakuló ülésen 33-an lettek a Gazda Polgári Társulás
tagjai, akik a vezetőség
megválasztása mellett elfogadták a társulás alapszabályát is.
(miriák)
Képarchívum

len volt az elutasítás és kíváncsi voltam az indokokra, mivel véleményem
szerint a testület elé egy mindenki
számára érthető anyag volt beterjesztve. A pénzügyi bizottság azzal
indokolta elutasítását, hogy majd a
későbbiekben lehet szüksége lesz a
városnak arra a szakaszra az új híd
kiépítésénél. Azonban a területrendezési tervben nem számolnak útszélesítéssel az adott szakaszon.
Tehát értetlenül állok még mindig a
történtek előtt. Természetesen voltak képviselők – Bača, Varga és Novák -, akiknek ezúton is köszönöm,
hogy pozitívan álltak a beadványhoz.
Van azonban egy másik oldala is a
történetnek. Ha ennyire nem akarták
eladni azt a telket, akkor miért nem
hoztak be egy módosító javaslatot a
bérbe adásra? Így nem kellett volna
megállítani és akadályozni a kivitelezési munkálatokat, és várni hosszú
hónapokon keresztül (legközelebb
szeptemberben ül össze a komáromi
képviselő-testület, szerk. megjegyzése), hogy újra megtárgyalják a kérelmemet. Tehát nem marad más
hátra mint kivárni, hogy a soron következő ülésen hogyan döntenek a
városatyák.
Szénássy Tímea
A fotó projektdokumentációból való

Karva

2013. július 15.
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Nézzük azonban, miről is szól ez a történet. A
törvények pontosan megszabják, milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki taxi-szolgáltatást nyújthasson. Sőt, ezeket egy ebben az évben elfogadott, és a köztársasági elnök által már
aláírt újabb törvénnyel tovább szigorítják. Ezek az
előírások az illegális vállalkozást hivatottak megfékezni. A sok egyéb feltétel mellett, néhány alapszabályt kötelesek betartani a szolgáltatást nyújtó
vállalkozók. Koncesszióval kell rendelkezniük, ami
nem egyenlő a vállalkozói engedéllyel, amely a
személyszállítás egyéb formáinak űzéséhez elegendő. A gépkocsinak megvilágítással ellátott taxi
felirattal kell rendelkeznie a gépkocsi tetején, a
kocsiban taxiórának és árjegyzéknek kell lennie,
és nem utolsósorban, sőt, ez az egyik legfontosabb szabály, a város területén csak és kizárólag
a város által kijelölt beálló-helyeket használhatják
kiindulási bázisként, itt kínálhatják szolgáltatásukat. Ezeket, de a többi, nem kevésbé fontos feltételeket is a városok által kiadott általános érvényű
rendeletek szabályozzák.
A múlt hét folyamán szerkesztőségünkbe látogatott néhány komáromi taxis, akik eleget tesznek
ezeknek a szabályoknak, és elmondták tapasztalataikat a városban zajló, számukra egyenlőtlen,
utasokért vívott küzdelemről. Miről is van szó?
A városban jelenleg nyolc vállalkozó nyújt szol-

képpen fel kell hívni az illetékesek ﬁgyelmét.
Komáromban mindössze nyolc beálló-hely van
kijelölve taxik számára. Ezekért a kijelölt taxi beálló-helyekért egyenként, havi 115 € területfoglalási
díjat kell ﬁzetnie a szabályokat betartó, konceszszióval rendelkező vállalkozóknak. Mivel nem minden szolgáltató nyújt 24 órás szolgáltatást, így
ezeket a beálló-helyeket akár ketten is megosztva
használhatják, természetesen, megosztva a területfoglalási díjat is. A gond azokkal a szolgáltatást
nyújtó gépkocsikkal van, amelyek nem rendelkeznek kijelölt beálló-hellyel, és gyakran ﬁzetés nélkül,
viszont nagyon szuverén módon foglalják el a ﬁzető parkolókat, mi több, onnan kínálják szolgáltatásaikat, ami eleve törvénybe ütközik. Arról nem
is beszélve, hogy ezeknek a kocsiknak többségében nincs taxióra, de a kocsi tetején is más felirat
ékeskedik, mint az előírt „TAXI”. Mi ez, ha nem jog-

gáltatónak dolgozik be mellékállásban, taxisofőrként… Így legalább érthető, miért nem találni fogást a „nagytestű polipon” sem.
Novák Béla alpolgármester ugyan konkrétabb
volt válaszában, és bár a végső megoldás még
nincs a „város szélén” sem, az alagút végén felvillanni látszik valami reménysugár. „Való igaz,
hogy a városi taxiszolgáltatás háza táján nincs
minden rendben, sőt, az eléggé átláthatatlan. Az
viszont a Napnál is világosabb, hogy a városnak
azonnal intézkednie kell. Tudni kell, hogy ellenőrzési jogunk ugyan van, viszont nem áll módunkban eljárást indítani a jogtalanul vállalkozók ellen.
Ezt azonban még ezen a héten jelenteni fogjuk a
körzeti hivatal vállalkozói osztályának, amely jogosult büntetni, vagy akár a koncesszió megvonására is. Mégsem megengedhető, hogy a tisztességesen vállalkozó taxisok kárára azok élvezzék a biznisz előnyeit, akik törvényeket sértenek.
Rövid időn belül, az illetékes osztály munkatársai
megkapják az ellenőrzéshez szükséges szolgálati
igazolványokat, és közösen a körzeti hivatallal és
a városi rendőrséggel rendszeresíteni fogjuk az
ellenőrzéseket” - mondta el lapunknak az alpolgármester.
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gáltatásokat, akik közül hatan felelnek meg a fentebb említett szabályoknak, előírásoknak. Bármennyire is furcsának tűnhet, ők azok a „balekok”,
akik azért kerülnek hátrányos helyzetbe, mert tisztességesen szeretnének vállalkozni, így eltartani
családjaikat. Nem, nem a tisztességes konkurenciaharcról szól a történet, amiből végső soron
mindig a fogyasztónak kellene kijönnie győztesként. Bár ez most is így látszik, de csak addig, míg
valamelyik, igencsak fura szabályok szerint működő szolgáltató át nem veszi a hatalmat Komáromban. A lakosságnak egyelőre tetszik ez a konkurenciaharc, hiszen a város területén már 1,50
euróért is elszállítják utasukat azok a „taxik”, amelyek nagyobb része tulajdonképpen nem is az,
csak annak álcázza magát. Mert ha ﬁgyelembe
vesszük a már említett törvényeket és Komárom
Városának 8. számú, 2012-ben kelt általános érvényű rendeletét, akkor bizony a kb. 90, magát taxinak nevező gépkocsiból mindössze, talán ha
20 felel meg a törvényes előírásoknak, a többivel,
nemes egyszerűséggel jogtalan vállalkozás folyik, amit a szlovák jogrend bűncselekményként
tart számon. Nos, éppen ez az, amire minden-

talan vállalkozás? A városi rendőrség illetékese,
Tóth Alexander így látja a problémát: „Nem nagyon tudunk mit tenni azokkal sem, akik a ﬁzető
parkolóhelyeket foglalják el, már amennyiben vásárolnak parkolójegyet. Leveszik a kocsi tetejéről
a táblát, így magánemberként parkolnak, ami jogszerű. Aztán kapnak egy hívást a központból,
hova menjenek az utasért, felteszik a táblát, és elhagyják a parkolót. Ekkor már megint, mint taxi
működnek, de már nem tartózkodnak a parkolóban. És ez így megy körbe-körbe. A másik eset,
amikor bevásárlóközpontok parkolóiba állnak be,
ami ugye magánterület, így ott nincs jogunk kérdőre vonni a gépkocsi vezetőjét, hiszen éppen
utast is hozhatott, vásárlási szándékkal. Mindenképpen azonban beerősítünk az ellenőrzésekbe,
mivel az Önök által felvetett probléma valóban
égető” – mondta el lapunknak Tóth Alexander.
Sajnos, azt a kérdésünket kétszeri próbálkozás
után is kikerülte, miért nem ellenőrzik, vajon ezekben a kocsikban van-e taxióra. Mert ez, ugye perdöntő lenne a vállalkozás jogosságának megítélésében. Tóth úr válaszából azonban kiéreztük,
hogy a városi rendőrséget nem különösebben zavarja ez a „taxis zűrzavar”, hiszen egyik kollégájuk
is az egyik nem éppen tiszta lapokkal játszó szol-

Nos, kíváncsian várjuk a fejleményeket, a témához még majd az ősz folyamán visszatérünk.
Bízunk benne, hogy ezen a téren is javulás áll be,
és már csak a tisztességes, polgárok számára is
előnyös konkurenciaharc lesz jellemző a komáromi taxisok munkájára. Persze, ehhez a már
említett hivatalok, intézmények összehangolt tevékenységére lesz szükség úgy, hogy azok előbb
kiiktatják soraikból azokat, akiktől az ellenőrzések
ideje és helyszíne korábban eljut a „feketézőkhöz”, mint ahogy az ellenőrök útnak indulnának.
Hogy ezt miért említjük? Hát csak azért, mert
nemrég, a nyitrai munkafelügyelőség munkatársai
Komáromba érkezvén éppen taxi ügyben, nyomát
sem lelték az egyik, nem éppen tisztességes
módszereket alkalmazó vállalkozó gépkocsi-parkjának. Nemes egyszerűséggel, néhány órára elnyelte őket a föld…
Böröczky József
Megjegyzés: A címlapon látható felvétel
magáért beszél. A négy taxi-beállóban legálisan parkolnak azok, akik koncesszió
alapján vállalkoznak. És a többi, azoktól
balra a ﬁzető parkolóban? A városi rendőrség szerint zaklatás lenne azok ellenőrzése.
Önök szerint?

Vigyázzunk, hol fagyizunk!
Folytatás az 1. oldalról
A Közegészségügyi Hivatal ﬁgyelmeztet: a
fagyi választásnál ﬁgyeljünk oda arra is, hol
vesszük. Egyes mikrobiológiai változásokat
a rossz íz és illat is jelezhet. Ha a fagylaltban
jégdarabok vannak, vagy nincs jól elkeverve,
ne fogyasszuk el.
A hivatal közzétette azon fagyizók és cukrászdák részletes listáját is, ahol hiányosságokat találtak, közölték a hiányosságok jellegét és az esetleges intézkedéseket is. Járásunkban a következő fagyizók és cukrászdák kerültek fel a listára: Kemal Čako – Jad-

ran café (Komárom), Jozef Bukriš – PARTY,
CB Party cukrászda (Komárom), Cukrászüzem és cukrászda (Komárom), Turan Kreci
– ADRIA (Ógyalla), Cukrászüzem és cukrászda (Nagykeszi), Cukrászüzem és cukrászda (Szilas).
A hivatal teljes jelentése és a lista a következő internetes oldalon érhető el:
h t t p : / / w w w. u v z s r. s k / d o c s / i n f o / h v /
Sprava_z_mimoriadnej_kontroly_cukrarske_vyrobne_cukrarne_v_SR.pdf.
szt
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Székely színjátszók között
Beindultak
az alkotótáborok M
Komárom
ége az iskolai évnek, és ilyenkor sorra beindulnak
a különféle alkotótáborok. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület közösen
június 30 és július 5 között már a harmadik alkalommal
szervezte meg a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort az alapiskolák 3-8. évfolyamának tanulói
részére.

V

Az idei táborba 54 gyerek jelentkezett. A tanulókkal hazai
művésztanárok foglalkoztak. Jókainé Kiss Évától megtudtuk,
hogy az alkotótábort két csoportra osztották. A 2-4. osztályos
gyerekekkel Tóth Andrea és Viczencz Andrea, míg a nagyobb gyerekekkel Jókainé Kiss Éva és Kiss Gabriella foglalkozott. Az esti program szervezői Maticsek Regina és
Cséplő Viktória voltak. A tábor első napjaiban múzeumpedagógiai foglalkozásként a szentendrei skanzenbe látogattak. Jókainé Kiss Éva továbbá elmondta, hogy a táborban
különféle technikák kipróbálására nyílt lehetőség. Így a táborlakók megismerkedhettek a mintázással, a viaszos viszszakaparással, a hengerléssel, az akril-spray használatával,
a tónusos színezéssel valamint a graﬁkai jelek alkalmazásával. Az elkészült alkotásokból pénteken kiállítás is nyílt a
Tábor lakóinak az alkotásaiból. A rajztáborral egy időben zajlott a X. alkalommal kiírt Jókai Mór Vers- és Prózamondó tábor is. Az egyes csoportokban Kiss Péntek József, Németh
Ervin, Jókai Ágnes, Kovács Tünde és Varga Rózsa foglalkoztak a tanulókkal.
Kép és szöveg: -pint-

Szeptemberben tudományos
konferencia a Selye Egyetemen
komáromi Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervez „Új kihívások a
tudományban és az oktatásban“ címmel szeptember 17-én és 18-án a SJE Konferencia-központjában.
A Teológiai Karon az Egyház és média témakörében
hangzanak el előadások.

A

A konferencia 2013. szeptember 17-18. között kerül megrendezésre. A tanácskozás négy szekcióban zajlik: Az
egyház és a média - Mgr. Lévai Attila, PhD, Reformok és
alternatívák a didaktikában - Prof. Dr. Pukánszky Béla,
DrSc., PaedDr. Horváth Kinga, PhD, Új távlatok a nyelv- és
irodalomtudományban - PaedDr. Török Tamás, PhD., PaedDr. Keserű József, PhD, Információs és kommunikációs
technológiák az oktatásban - RNDr. Árki Zsuzsanna, PhD,
Gazdaság és társadalom – új trendek és kihívások - Ing.
Végh Katalin, PhD., Ing. Šeben Zoltán, PhD.
Reformata.sk

ásodszor rendezte meg az Ekhósszekér Fesztivált
az őrsújfalui ÉS?! Színház július első szombatján
Őrsújfalun, a kultúrházban. Gál Tamás, a pati Palinta
színjátszó csoport Hallman Csilla vezetésével, a nyárasdi TeátRum, Benkő Géza, Ölvecky András és a vendéglátó társulat mellett György László szentegyházai
népművelő, valamint Homoródújfalu és Kisgalambfalva
39 színjátszója is fellépett.

Őrsújfalura hazajövünk –
fogadott László Judit, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont megbízott vezetője – Reméljük, az
őrsújfalui ÉS?! Színház el
tud majd jönni november 16án a nálunk, Oroszhegyen
sorra kerülő Ekhósszekér
nyomában fesztiválra, melynek érdekes hajtása az itteni
Ekhósszekér Fesztivál –

tette hozzá a szervező. –
Voltam már vőlegény, borbély, férj – sorolta Kocs
Etelka kisgalambfalvai színjátszó – A csoportban többen vagyunk nők. Most Madame Sabinet alakítottam,
aki ízig-vérig nő – mosolygott a kereskedelmi ügynök.
– Tizennégy éve ismer már
bennünket a tanító néni.
Tudja, mi illik nekem vagy a

komámnak, úgy osztja a
szerepeket – mondta Máté
József, a kisgalambfalvai
kultúrház igazgatója. – Esténként próbálunk, amikor
mindenki hazakerül a munkahelyéről – avatott be András Réka tanítónő, a kisgalambfalvai színjátszó csoport
rendezője. – Mielőtt Őrsújfalura jöttünk, minden második nap próbáltunk. Jó a társaság, szeretnek szerepelni.
Többször kellett bővítenünk
a szövegkönyvet, annyian
jöttek játszani – újságolta. A
kisgalambfalvai
csoport
szatmári és marosszéki táncokkal is szórakoztatta a közönséget. Csatlakozott hozzájuk a szentegyházai Veteránok néptánccsoport három
tagja is. – Egy éve van kész
a jelenetünk – mesélte Birtalan Boróka, a homoródújfalusi színjátszók egyike –
Azért lett a nevünk Nénémasszonyék, mert a férﬁszerepeket is mi játsszuk – nevetett a lány.
Az őrsújfalui ÉS?! Színház
az idén is remek vendéglátó
volt. A két nappal a fesztivál
előtt érkezett székely színjátszók megtekinthették a
bősi vízierőművet. Megmutatták nekik Komáromot. Jenei Róbert nagyszerű idegenvezető irányításával bebarangolták a Monostori
Erődöt. Remek ebédre látták őket vendégül az Apáli
vendéglőben, majd vízparti
napozás következett. A székely vendégek felléptek
Csallóközaranyoson, a Hídverő Napok színpadán. Ezer
élménnyel térhettek haza a
második Ekhósszekér Fesztivál után Őrsújfaluról.
Kép és szöveg:
Bárány János

Nyári pihenés kedvenc nyári
könyve nélkül?
it ér a nyári pihenés, vakáció, szabadság egy príma könyv nélkül? Abban
talán mindenki egyetért, hogy hiányérzettel
végződik a nyár, ha nem olvastunk el egy jó
krimit, nem merültünk el egy romantikus
történetben vagy nem olvastuk el az aktuális nyári bestsellerek egyikét.

M

Képzelje csak el – a nyári kánikula elől
behúzódva a hűs szobában olvasni – vagy a
kertben, a vén diófa árnyékában kezünkben
a könyvvel álmodozni, vagy a vízparton, hason fekve belemerülni kedvenc könyvünkbe.
Végre itt a nyár – végre pihenjünk és végre
olvassuk el azt a könyvet is, amelyet hóna-

pok óta tervezünk elolvasni. Ehhez a páratlan, nagyszerű életérzéshez segít Önnek a
Családi Könyvklub nyári könyvajánlata is.
Válassza ki kedvenc nyári könyvét Ön is!
Válasszon könyvet könnyedén, otthona kényelméből gyorsan, tumultus és sorban állás
nélkül a Családi Könyvklub ingyenes telefonvonalán!
Tegyen egy próbát – legyen Önnek is egy
garantált kedvenc nyári könyve – szuperbónuszokkal!
pr
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Nem szűnik meg a szociális otthon Új járda épül 23 és fél
ezer eurós hitelből
AKTUÁLIS - HIRDETÉS

2013. július 15.

Folytatás az 1. oldalról
„A döntést hosszas tárgyalások előzték meg“ –
mondta el lapunknak Anton
Marek, Komárom város polgármestere és megyei képviselő. „Két lehetséges alternatívát vetett fel a megye. Az
egyik az volt, hogy az otthon
lakóit elhelyezik más otthonokban, azonban ezt nem
tartottuk jó megoldásnak, mivel ezek a betegek speciális
ellátásra szorulnak, valamint
mindenképp fontos volt,
hogy a dolgozók (35 személy) munkahelyeit is megőrizzük. Ekkor felmerült a

másik lehetőség, hogy a
szociális otthont átköltöztetnénk a gadóci, volt mezőgazdasági iskola épületébe.
Az ülésen jelenlévő 47 képviselő ezt a beadványt támogatta, tehát nem szűnik meg
az otthon“ – mondta a polgármester.
Arra a kérdésre, hogy mikor is tudnának új helyre költözni a betegek, így válaszolt
a polgármester: „A szeptemberi ülésen fogunk arról dönteni, hogy az iskola épületét
vagy az iskola kollégiumát
fogják átalakítani szociális
otthonná, ezután közbeszer-

zés útján határozzák meg a
kivitelezőt és a munkálatok
körülbelül 3 hónapot vesznek igénybe. Előreláthatólag
450 – 500 ezer eurós befektetésről lesz szó“.
És, hogy ez idő alatt hol
lesznek az otthon lakói? „Augusztus végéig maradhatnak
az Ipari Szakközépiskola kollégiumában, de amint elkezdődik az iskolaév, el kell őket
ideiglenesen helyezni más
intézményekben, amíg elkészül a gadóci iskola épülete
a befogadásukra“ – zárta
nyilatkozatát Anton Marek.
ssy

Vérhiány a komáromi kórházban
egint vérhiánnyal küzdenek a komáromi kórházban, ami
miatt kedden is rendhagyó véradást szerveztek. Telefonon keresztül szólították meg a potenciális véradókat, de szívesen látnák az újakat is. A szabadságok érkeztével mindig
csökken a véradók száma, ezért is kérnek mindenkit, hogy segítsen. Komáromban minden pénteken lehet vért adni a délelőtt
folyamán.

M

Most elsősorban trombociták (a véralvadásban résztvevő véralkotók) előállításához volna szükség vérre. Ez elsősorban az onkológián kezelt betegek ápolásában segítene.
A véradóknak próbálnak különböző kedvezményeket is biztosítani. A vér levétele után közvetlen jár egy étel-utalvány két eurós összegben, továbbá a biztosítóktól függően valamilyen
vitaminkészítményt is kapnak az adakozók. A kedvezmények a hétköznapokat is érintik, Komáromban több helyen kapnak „elismerést" a véradók az igazolványuk felmutatásával.
1. Edit virágüzlet - Klapka tér 20%
2. Ryba étterem 25%
3. Bandérium étterem 20%
4. Outlet sport fashion, Vásárcsarnok 20%
5. Litovel pub 10%
6. Döner, VÚB bankkal szemben 10%
7. Praliné cukrászda - minden tortára 20%
8. BV TV 5-10%
9. C-service s.r.o., Polgár utca 5-10%
10. Reboot 10% + ingyenes vírusirtás
11. Penita étterem 10%
12. Olymp ﬁtness centrum 10%
13. Harry´s pub - buszmegállónál 15%
(d)

A

Az év elején a városi hivatal jelezte, hogy 150 ezer eurós
hitelkeret áll a város rendelkezésére. Ennek kapcsán Anton
Marek a politikai frakciók vezetőit és egy független képviselőt tárgyalni hívott, milyen fejlesztéseket valósítsanak meg.
Ekkor született döntés az Anglia-parkban található gyerekpark fejlesztéséről, két helyen parkolóhelyek kiépítéséről,
egy tanulmány és egy projekt elkészítéséről. Ondrej Gajdáč,
a szlovák gimnázium igazgatójának javaslatára a Šulek Gimnázium előtti járda is felújításra kerülne. Az elfogadott csomagban 32 ezer eurónyi hitelt különítettek el a gimnázium
előtti útszakasz javítására.
A munkálatok megkezdődtek, és a szerződés is megjelent
a város honlapján. A közbeszerzés eredménye alapján 23
417 euróért valósul meg a járda cseréje, amelyet a Korekt Kft.
kivitelez. A munka befejezésére egy hónap áll rendelkezésre, így minden bizonnyal a következő hetekben lezárul a
fejlesztés és a részleges útlezárás.
Az adott járdaszakasz azért került újításra, mivel az öreg
fák környékén az úttestet felnyomták a gyökerek. A hivatal
nem a részleges javítást, hanem a teljes útszakasz felújítását választotta.
d

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó

Sz.

Szobalány - takarítónő, WELLNESS s.r.o. Pat 1

BUSSzAl IS lEHET MARTRA SzállNI
Martosi Szabadegyetem szervezői nem
feledkeztek meg azokról, akik nem saját
autóval mennek a fesztiválra. Gútát, Komáromot és Ógyallát is rákapcsolták arra az útvonalra, amelyen ingyenes busz szállítja
majd a „martraszállókat“. Az itt lakók igazán
jól járnak, de a többieknek is elég, ha eljutnak az említett három település valamelyikére, és felszállnak a martosi különjáratra. A
busz a szabadegyetem ideje alatt, minden
reggel 10 órakor indul Gútáról, a Centrum
parkolójából. Komárom az első útközi megállóhely, ahol a Selye János Egyetem kollégiumánál, közismert nevén a Sirálynál veszi
fel a további utasokat, majd onnan Ógyallán,
az Építőipari Szakközépiskola kollégiuma
érintésével érkezik meg a szabadegyetem
helyszínére, a martosi Feszty parkba. A hazatérés – igaz, kései órán – szintén megol-

komáromi önkormányzat az egyik év eleji ülésén
döntött néhány fejlesztés hitelből való kivitelezéséről. Ennek keretén belül készül új járda a Šulek Gimnázium előtt. A munkálatokat már megkezdték.

A

dott, hiszen éjjel 3 órakor indul vissza a busz
ugyanezen az útvonalon (Martos – Ógyalla –
Komárom – Gúta).
A napi oda-vissza járat mellett a fesztivál
egész ideje alatt, állandó Party Bus-szolgáltatás vehető igénybe Martosról a környező
településekre. A nyolc személyt szállító járműveket érdemes a lehető legjobban megtölteni az egy főre eső kisebb költség végett. A Party Bus az alábbi árakon szállít
személyeket a környékbeli településekre: Érsekújvár: 25 euró, Bajcs: 20 euró, Naszvad:
13 euró, Komáromszentpéter: 20 euró, Komárom: 22 euró, Ógyalla: 10 euró, Gúta: 28
euró, Kamocsa: 30 euró, Hetény: 20 euró,
Marcelháza: 25 euró, Szímő: 35 euró, Újtagpuszta: 10 euró. A rendezvények folyamán több kisbusz is rendelkezésre áll majd
egy időben.
-vianova-

Elérhetőség
0917867358
035/7722245
0903203755

Gondozó – ápoló, NÁRUČ n.o. Komárom

4

Pék – cukrász, Karol Havetta, Hapeko, Gúta

1

0905717467

Pék, C.B.C.G., s.r.o., Komárno

1

Személyesen vagy kérvény és életrajz a Komárno, Palatínová 48.

Értékesítő, mobiltelefon-technikus,
Ladislav Kráz, Munkahelyvégzés helye KN

1

ladislavkraz@
gmail.com

Eladó/nő, Zoltán Kollár, Komárom

2

035/7740048

Konyhai kisegítő,
Alexander Polgár (Szekeres Csárda), KN

1

0905 431 665

Kiszállítási munkatárs, LARITEX s.r.o., KN

1

info@emmer.sk

Raktáros, KENTER SLOVAKIA s. r. o.

1

kenter@stonline.sk

Rendszergazda, Elektrotechnika-tanár
Súkromná SOŠ vyuč. jaz. maď, Gúta

1

0907 743 332
schola.privata@stonline.sk

Nevelőnő, Gyermekotthon, Gúta

1

035/2433022

Gépjármű vezető, LogisTrade, s.r.o, Szentpéter

1

0948 108 380

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Tel. 035/2444 410, 035/2444 412

4
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Már Gútán is
HiRDetésfelvétel
Hétfőtől péntekig.

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

^=âçã•êçãá
^=âçã•êçãá=Ö∏êÇÉëòâ~é~êâ
Ö∏êÇÉëòâ~é~êâ ÜÉäóòÉíÉ
A ﬁatalok amennyire csak lehet, próbálják
javítani a hibákat, még egy új elem is megjelent a pályán. A pálya környezete - az öszszes pad meg van rongálva, de a magas
gaz miatt amúgy sem lehet őket használni is mutatja, mennyire nem törődik a területtel
a város, és a kisgyermekes szülők sem veszik komolyan a sportolókat, amikor a veszélyes trükkök közé küldik játszani a gyermekeiket.
Sőt, mikor a srácok az önkormányzathoz
fordultak, hogy szeretnének fákat ültetni a
park mellé, hogy legyen egy kis árnyék,
ahova a tűző nap elől el tudnak bújni, árterületre hivatkozva nem engedélyezték a fák
telepítését. Megjegyzem, nem egy fa van a
halászcsárda környékén is.
Így áll a helyzet a mi kis gördeszkapályánkkal. Nem mondhatjuk, hogy nem használják a ﬁatalok, hiszen a legnagyobb kánikulában is találni kint sportolókat, több kisebb-nagyobb akció is zajlott már a pályán,
ráadásul külföldi médiában is szerepelt már.
Ami szomorú, hogy sem az önkormányzat,
sem a város lakói nem veszik komolyan e
sportok hódolóit, pedig a foci és a kosárlabda mellett nekik is van létjogosultságuk.
Tehát aki ma Komáromban extrém sportot
akar űzni, annak bizony fel kell kötnie a nadrágját!
Fóti Dávid

árosszerte egyre több ﬁatal hódol valamilyen extrém sportnak. Utcákon,
tereken, járdákon gyakorolták a különböző trükköket, ami gyakran zavarta a
város lakóit. Ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy segít a ﬁataloknak és
létrehoznak egy helyet, ahol nyugodtan
gyakorolhatnak. 2008 tavaszán át is adtak a Vág-parton egy gördeszkaparkot,
amivel kielégítik a ﬁatalok igényeit - gondolták.

V

Maga a park megvalósítása anno másfél
millió koronát vett igénybe, ami a park és az
elemek méretéhez képest elég nagy összeg.
A kivitelező az elemeknél mondhatni jó munkát végzett, a betonalap homorúsága azonban hagy kívánnivalót maga után, ugyanis
megáll a víz a pálya közepén, ami csak fokozza a pálya romlását. Ráadásul árterületről lévén szó, ha nagyobb árvíz várható ami idén is újra rekordot döntött -, akkor az
egész park víz alatt van. Azért is építtette a
város ide a parkot, hogy később több pályával is kiegészítse, többek közt kosárlabda- és
biciklipályával. Nos, a bővítésből azóta se lett
semmi, ahogyan az ígért további pályákból
sem, s ráadásul a park állapota is vészesen
romlik.
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Sikeresek az olvasópályázatok
a tanulók körében
Nagymegyer
városi művelődési
otthon égisze alatt
működő helyi könyvtár
munkatársai még februárban indították útjára
Nagy Könyvfaló elnevezéssel azon olvasói pályázatok
sorozatát,
mellyel az alap- és középiskolások érdeklődését igyekeztek az olvasás irányába terelni.

A

Ennek érdekében három pályázatot is meghirdettek, a Tündérek égenföldön címűt az alapiskolák 1-5. osztályos tanulóinak szánták, itt a gyerekek huszonegy ajánlott
könyvből választhattak
maguknak olvasnivalót,
melynek során a pályázati
füzetek megoldásával a
tündérek világával ismerkedhettek meg. A könyvtár a felső tagozatos alapiskolásoknak A regényhősök régen és ma című pá-

lyázatot hirdette meg, ebben az esetben két regényt, Bosnyák Viktória
Tündérboszorkány
és
Mark Twain Tom Sawyer
kalandjai című alkotásokat kellett elolvasniuk ahhoz, hogy elnyerjék a
Nagy Könyvfaló címet. A
már két említett olvasói
pályázatba közel száz tanuló kapcsolódott be. A
középiskolásoknak meghirdetett Olvass egy jót!
című pályázaton pedig
húsz könyvből választhattak olvasnivalót a diákok,
akiknek az volt a feladata,
hogy olvasmányélményeikről írjanak ajánlókat a
művekről. A három pályázat elkészítője, Fitzel
László könyvtáros a következőképpen summázta
meghirdetett akcióikat:
„Nagy örömünkre szolgált
a rekord számú résztvevő,
valamint a gyerekek kitartó szorgalma, hiszen
ezáltal is cáfolatot kapott a
közkeletű vélekedés, hogy

a mai gyerekektől már távol áll az olvasás örömének megtapasztalása. Kiemelten szeretnénk köszönetet mondani a Bartók Béla Alapiskola három
pedagógusának, Csepy
Katalinnak, Bobkovič Évának és Vendégh Évának,
akik az elsősök körében
népszerűsítették, valamint
szervezőmunkájukkal elősegítették az olvasópályázaton való részvételt, és
külön elismerés illeti azokat a szülőket, akik a kezdeményezésünk mellé álltak, és fontosnak tartották,
hogy gyermekük az izgalmas és élményt adó olvasmányokon keresztül
már ﬁatalkorban megszeresse az olvasást”.
Az ilyen jellegű olvasói
pályázatok létjogosultságát mi sem igazolja jobban, minthogy ezáltal már
több visszajáró olvasója is
lett a kulturális intézménynek.
Kovács zoltán

A táv teljesítését még
a forróság is nehezítette
Balaton körül húzódó kerékpárút
adta lehetőségeket használták ki
a nagymegyeri Tekergők biciklisklub
tagjai. A háromnapos teljesítménytúrán remek nyári időt fogtak ki a
csallóközi kerekesek, akiknek az idei
már a második volt a sorrendben.

A

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Gyakori szédülés
Nyaki verőérszűkület
Stroke utáni állapot
Éjszakai végtag-fájdalom
Elszíneződött végtagok
Hajszálérszűkület

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!

Köszönet!
„A vádlijaim úgy be voltak görcsölve, hogy járni nem tudtam. Naponta éreztem a javulást, már sokkal jobban érzem magam, menni jól tudok.”
B. Gyula, Révkomárom

FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

„Már a második kezelés után éreztem a javulást. A 12 kezelés után már több száz
métert tudtam gyalogolni, ami azelőtt nem fordult elő.”
Sz. István, Kisbér

„Idén a változás annyi, hogy most a
másik irányban tekertük körbe a Balatont, kilométerben nagyjából ugyananynyi, mintegy 220 kilométer. Ez nem
klasszikus verseny volt, inkább teljesítménytúráról beszélhetünk. Huszonnyolc
kerékpárossal vágtunk neki a három
napnak” – újságolta el Varga Albin, a
Tekergők klubelnöke. Tavaly Balatonfüredről indultak el végig az északi parton,

majd a déli partot érintve érkeztek vissza
a kiindulási helyre, idén ellenkező irányban tették meg a távot, a rajt és a befutó
is Csopakon volt. Az első két nap kánikulájában megerőltető volt a biciklizés,
hiszen a kétkerekűn gyakran 40-42 fok
volt a hőmérséklet, ezért a déli órákban
inkább pihenőket iktattak be.
Felvetődött egy másik teljesítménytúra ötlete is, ez viszont a németországi
Passauból indulna, a Duna vonalát követve mintegy 300 kilométert taposva
érkeznének haza. A klubelnök az idei
túráik közül kiemelte még a szeptemberit, ekkor a Magyarország és Ausztria
között elterülő Fertő-tavat szeretnék körbetekerni a betervezett két nap folyamán. Kép és szöveg: Kovács zoltán
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Olvasói levél

Ekecsen szakmát is tanulnak
alunkban már tíz éve működik önálló intézményként a
Bennlakásos Szaktanintézet, mely négy szakon (varró,
festő, cukrász és mezőgazdasági termelés) kínál továbbtanulási lehetőséget a főként speciális alapiskolákból érkező tanulók számára.

F

A 2012/2013-as tanévben tizenegy tanulót bocsájtottunk útjára a nagybetűs életbe. Közülük kilencen tettek szakvizsgát –
négy tanuló varró, öt pedig festő szakon. A záróvizsgák három
napig zajlottak. Az első napon írásbeli, majd gyakorlati résszel
kezdtek, a másodikon befejezték az elkezdett munkát. Az
utolsó nap a szóbeli vizsga zárta le nemcsak a három vizsganapot, hanem a három tanulóévet is.
Intézményünk pedagógusai minden erejükkel azon vannak,
hogy a diákok ne csak szaktudást, ismereteket szerezzenek iskolánkban, hanem hogy olyan készségeket és képességeket
sajátítsanak el, amikre az életben szükségük lesz. Fontosnak
tartjuk az önállóságot, megbízhatóságot, pontosságot, kreativitást, a munka szeretetét és egymás tiszteletét.
Volt diákjaink időnként visszajönnek meglátogatni régi iskolájukat, tanáraikat, diáktársaikat, s ilyenkor mindig óriási élmény, ha azt halljuk, hogy boldogulnak az életben, munkájuk,
családjuk van. Ilyenkor érezzük azt, hogy a sok munkának, fáradozásnak eredménye van, hogy kisarjad a mag, amit elvetettünk.
-ks-
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Az új idényre megújul
a zuhanyzóhelyiség

atvankilenc évvel ezelőtt érte légitámadás
a községet, melynek nyomait s emlékét a mai napig
őrzi a település.

árásunk legnagyobb lélekszámú falujában, júniusban egy
sikeres pályázatnak köszönhetően elkezdték felújítani a
labdarúgó pályán lévő szociális helyiség zuhanyzóját, amely
a Pontis és a Szlovák Állami Takarékpénztár Alapjának
2558,50 eurós és a község 288 eurós támogatásából valósul meg.
Az építkezési munkálatokat önkéntesek végzik. A projekt
keretében kicserélik a zuhanyzóhelyiség talaj- és falcsempéit, új világítótestekkel és zuhanyzóelemekkel bővül a helyiség.
(miriák)
Képarchívum

J

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

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

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

0905 179 581
Elektrárenská ulica 3, KN

Autósuli
Am, A1, A, B

Megtalálsz
minket az FB-n is
/AutoskolaKomarno

K ++
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A falut ért légitámadásra emlékeztek A régmúlt dicsőségére, kOnténeRes
Dunaradvány
őseink tiszteletére
HullADéksZÁllÍtÁs
H

Naszvad
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1944. július 2, vasárnap: a
Magyarország elleni legnagyobb bombatámadás. Több
mint 620 B-17-es és B-24-es
repült be, hogy elpusztítsa
Budapest több pályaudvarát,
olajﬁnomítóját, a Ferihegyi
repülőteret, almásfüzitői és
győri ipari célpontokat. A légicsapás egy része a fővárosban célt tévesztett, a három bombaszőnyeg részben
a lakóházakra terült. Az almásfüzitői bombázás is hasonlóan végződött, a Duna
túlpartján lévő Dunaradvány
és Zsitvatő községeken
pusztítottak a bombák, és
nem az ipari létesítményekben.

2011-ben alakult Telluris Polgári
Társulás egy sikeres projektnek
köszönhetően a „A régió hagyatékai”
program keretében a marcelházi futballpályán bemutatót tartott. A Fekete
Sólymok Íjászklub és a Szlovák Tradicionális Íjász Szervezet mellett a péceli Nap Párducai is részt vettek a
rendezvényen.

A

A két világháború áldozatainak emlékműve előtt emlékezett a falu lakossága a
bombázásra és a háború áldozataira. Zalackó Ilona kultúrfelelős köszöntötte a megjelenteket, köztük Tücsökné
Komjáthy Zsuzsanna református lelkésznőt és Horváth
Róbert izsai plébánost.
„A mai megemlékezés
azoknak a hősöknek állít
emléket, akik életüket áldozták a hazáért, településeikért. Sok százezer magyar
család fájdalommal emlékezik egykori hozzátartozóira,

akiknek hősi üzenete a mai
élők számára az, hogy csak
az összetartás, egymás méltóságának a tisztelete hozhat nyugodt és békés jövőt a
magyar nemzet számára” –
mondta Zalackó Ilona köszöntőjében.
A Búzavirág hagyományőrző csoport éneke mellett a
község önkormányzata, társadalmi szervezetek, családtagok elhelyezték az emlékezés koszorúit, virágait az
emlékműnél.
Kép és szöveg:
miriák

Ünnepi szentmise a templom felszentelésének
100. évfordulója alkalmából
Ógyalla
nnepi szentmisét tartottak és emléktáblát avattak az ógyallai templom
felszentelésének 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen megjelentek Elek
László komáromi esperes, Zemkó Margit Ógyalla, Virágh Ottó Bajcs polgármestere, az ógyallai plébániához tartozó
községek lelkészei, Ógyalla képviselőtestülete, Jámbor László Apátújfalu polgármestere.

Ü

Szalva Dezső plébános, Sykora Jenő plébános később esperes, Dr. Szűcs Béla,
mons. Vladimir Oravsky, Václav Ďurčo esperesek“ – mondta a polgármester.
Exc. Mons. Orosch János püspök atya ünnepi szentmisét celebrált, majd leleplezte a
templom bejáratánál elhelyezett emléktáblát
azon esperesek, plébánosok és káplánok
emlékére, akik a városban végeztek szolgálatot.
Kép és szöveg: miriák

Szalay Gyula esperes köszöntötte a megjelenteket, köztük az ünnepi szentmise főcelebránsát Exc. Mons. Orosch János püspök
atyát. Majd Zemkó Margit polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők. „Minden városnak, hitközségnek a centruma mindig a templom, azaz Isten háza.
Városunk ezen a mai szép napon szeretné
megköszönni elődeinek, hogy 100 évvel ezelőtt felépítették e szép templomot. Megragadom az alkalmat, hogy nagy tisztelettel és
hálával emlékezzünk mindazokra a papokra,
akik esperesi, plébánosi vagy kápláni beosztásban szolgátak ebben a templomban.
Név szerint a hitközség vezetői voltak:

Sikeres pályázat
Ifjúságfalva
„Futbal to je hra“ pályázati program
keretén belül, melyet a Szlovák Takarékpénztár Pontis alapítványa támogatott, egy sikeres pályázatot nyert el a
község. „A falusi futballklub anyagi, műszaki feltételeinek bebiztosítása“ című
tervezetével 2 956,50 euró értékű támogatást kapott.

A bemutató programjában szerepelt a jurtaállítás, a ruházat, a felszerelés, az íjak (avar,
magyar, szkíta, asszír, koreai, török, mongol) ismertetése, működésüknek magyarázata, valamint erődemonstráció kézben kitartott korongokkal, lövés jobb-bal kézzel.
A bemutató célja az államalapítás előtti magyar kultúra bemutatása és a múltról való ismeretek terjesztése. Fontosnak tartják a ﬁatalság oktatását, és a lakosság érdeklődési körének bővítését.
Kép és szöveg: miriák

Törökország
történelmi íjászklub tagjai - Bogár Valéria, Bogár Péter, Németh András,
Molnár Róbert és Dušan Kulisievič - június végén részt vettek a Törökországban rendezett 2. Gümüshacikoy Nemzetközi Íjászversenyen, amelyet 15 ország
részvételével rendeztek meg.

A

Pénteken zászlóval, táblával vonult fel az
összes résztvevő ország képviselője Gümüshacikoy városközpontjába, ahol a hivatalos megnyitó zajlott a helyi kormányzó, a
politikai és kulturális élet képviselői részvételével.
Az íjászok számára az összesített verseny
és a távlövészet hozott nagy eredményeket.
A női kategória összesített versenye nagyon
szoros volt, mivel pontegyenlőség alakult ki
3 versenyzőnő, két török és Bogár Valéria
közt, így a második nap volt a döntő. Öszszegezve, Valériának sikerült több találatot
bevinnie, így meg tudta ismételni a tavalyi
győzelmét.
A távlövészetben idén is mindkét kategóriában, az 50 font alatti és 50 font feletti erős-

ségűben ezüstérmet hozott haza Bogár Péter. Az 50 font feletti íjak kategóriájában 83
fontos erősségű íjjal, 30 grammos hosszú
vesszővel 450 métert lőtt, valamint az 50
font alatti kategóriában 347 métert sikerült lőnie 28 grammos hosszú vesszővel. Az első
helyezett csak 14 méterrel tudta megelőzni
Pétert, azt viszont hozzá kell tenni, hogy 12
grammos rövid vesszővel, kifutóval és 120
fontos íjjal, tehát teljesen más felszereléssel.
(miriák)
Kép: Fekete Sólyom Íjászklub

Hetény
ocirajongók töltötték
meg a hetényi Tarczy
lajos Alapiskola tantermeit, hogy érdekes előadás, beszélgetés részesei
lehessenek. Az esemény
apropóját két nyolcadikos
tanuló, Csollár Ádám és
Rancsó Máté kutatómunkája szolgáltatta.

F

A költségek teljes összege 3278,10 euró,
melyhez a község költségvetéséből 321,60
euróval járul hozzá. A pályázat lebonyolításának határideje 2013. június 1 és augusztus
31 között. A község az elnyert pályázattal a
következő célok elérését tűzte ki: elsősorban
a helyi futballklub tevékenységének a támogatása, a sportszerető közönség szórakoztatása, a futballpálya melletti öltözők és
zuhanyozók felújítása, a pálya füvesítése és
felületének a javítása, és nem utolsósorban
a játékosok számára mezek, sporteszközök
biztosítása.
-pint-

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

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

A marcelházi Fekete Sólymok
újabb aranyat és ezüstöket hoztak

A futball több, mint sport?

www.autoskolasandorvojtech.sk

A

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

Marcelháza

A ﬁúk feldolgozták a helyi
foci történetét, és nagy sikerrel
be is mutatták a Kincskeresők
verseny országos fordulóján.
A munka híre messzire eljutott, egészen Budapestig, s
Kun Ferenc történész felajánlotta, hogy előadást tart Foci-

ia
Fociológ

ológia címen a községben.
Mit is takar ez a furcsa
cím? Nem magát a játékot,
hanem a holdudvarát, a körülötte, érte, miatta zajló dolgokat. Milyen történelmi események befolyásolták a fejlő-

dését, s maga a foci hogyan
formálta a történelmet. Kun
Ferenc történetei új nézőpontokat villantottak fel, különös
szemszögből vizsgálta a labdarúgást.
(miriák)
Kotiers Éva felvétele

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!
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Érdekes programok
Műsordömping a Hídverő Napokon
minden mennyiségben Csallóközaranyos
Komáromfüss
úlius 5-7 között tartotár pénteken az emlékhelyek koszorúzásával kez- Jták meg CsallóközaraMdődtek a Komáromfüssi Játékok, majd este Ma- nyoson a 18. Hídverő Nagyarics Gabriella akril- és olajfestményeinek a kiállítását
tekinthették meg az érdeklődők.

pokat. A tartalmas háromnapos rendezvénysorozat
pénteken vette kezdetét,
amikor is a sportcsarnok
melletti parkolóban fogadták a küldötteket, majd az
európai információs sátor
ünnepélyes megnyitására
került sor a helyi kultúrházban, melyben az Európai Uniót mutatták be a
nagyközönség számára.
Este hat órakor pedig a
Hídverő Napok ünnepélyes
megnyitóját tartották a művelődési ház melletti parkban. Innen az érdeklődők a
művelődési központba vonultak át a kiállítás megnyitójára. Fél nyolctól kultúrműsor zajlott a vendégszereplőkkel, majd az ezt követő
esti koncerttel, videó diszkóval ért végett az első nap.
A szombati napon elsősorban a családi programok álltak a középpontban. Volt kézműves foglalkozás, arcfestés
és hagyományos ételek készítése. Ezen kívül sikeres
volt a lovasbemutató a „Globúszkertben”, az aranymosás
a Duna-parton. Délután a

A szombati program első állomása a gulyásfőző verseny
volt, melyben négy csapat is jeleskedett. Tíz órakor kezdődött a kispályás labdarúgótorna, ahol 8 csapat két csoportban és két pályán mérkőzött egymással. A maratoni focicsatát a nemesócsai iﬁk csapata nyerte. A délelőtti program
utolsó felvonása volt az élénk érdeklődést kiváltó kutyaszépségverseny. Közben kempo bemutatóval, íjászattal és
Micimackó barátaival szórakoztatták a falunap közönségét.
A gútai kutyás klub bemutatója is jól sikerült, csakúgy mint
a nemesócsai Katicák mazsorett-csoport fellépése. Este a
TAT tehetségkutató verseny szereplői villantották meg tehetségüket. Végül a Cargo zenekar jóvoltából nagyszabású
utcabállal ért véget a 16. Komáromfüssi Játékok, melyet a
szokásoktól eltérően idén a helyi sportpálya újonnan felavatott „táncparkettjén” tartottak.
Kép és szöveg: -pint-

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

családok és baráti társaságok sportversenyével folytatódott a nap. Kora délután indult a kultúrműsor, melyben
a Hídverő Napok településeinek csoportjai vettek részt.
Este pedig a Forte zenekar
adott „nosztalgia ízű” koncertet a komáromi DDT együttes
„koprodukciójában”. Az est
fénypontja a Black II Black
együttes fellépése volt.

Vasárnap a helyi református templomban istentiszteletet tartottak, majd később az
új lengyel, román és bolgár
partneri szerződések ünnepélyes aláírása következett.
Végül a vendégek búcsúztatásával ért véget a hagyományoktól eltérő 18. Hídverő Napok eseménysorozata.
-pintFotó: Vígh Tibor

Sport és szórakozás
Gellér
élelőtt az erős emberek versenyével nyitottak a gellériek a nyolcadik falunapon. A több mint
egyórás viadal után eredményhirdetés következett,
majd délután a focié volt a
főszerep.

D

A helyi sportpályán kispályás labdarúgó mérkőzések
zajlottak. Először a diákcsapatok csaptak össze, ahonnét a nemesócsai focistapalánták kerültek ki győztesen.
A felnőttek versenyét is a jó
pár aktív focistával megtűzdelt gelléri iﬁk nyerték. Ezután került sor a 11-es rúgó
párbajra, melyet a gelléri
Szabó Dezső bírt a legtovább idegekkel, így ő lett a
11-es király. Az esti kultúrműsor a főtéren felállított
szabadtéri színpadon folytatódott, ahol többek között felléptek a helyi Bogyó és Kabóca óvodások, a lakszakállasi VaLAKik tánccsoport, a
Kéknefelejcs nyugdíjasok
énekkara, Dégner Lilla operett-énekesnő,
Derzsi

György énekes, és nagy
ováció közepette mutatta
be műsorát a helyi Amazon´s tánccsoport. A
program végén a No
Rules rock-együttes is
megvillantotta néhány
szám erejéig a tehetségét. Közben értékes tomboladíjak kerültek kihúzásra. Az
esti utcabál zenefelelőse az Atlantic zenekar volt. Az egész nap
folyamán ingyenes kisvonat szállította a falu egyes
részeire a kíváncsi utasokat.
Kép és szöveg: -pint-
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Pecaviadal a Kakal-tavon

Képzőművészeti kiállítás
Izsa

Csallóközaranyos

Csemadok izsai alapszervezetének jóvoltából igazi
ínyencség került a festészetet kedvelők asztalára. A
ma Türingiában (Németország) élő festőnő, Gyarmati
Mária – művésznevén AYA - alkotásainak sokszínűségében gyönyörködhettek az érdeklődők.

A

ó hangulatú horgászverseny színhelye volt
péntek délelőtt az aranyosi Kakal-tó. A versenyhez az időjárás is asszisztált, hisz verőfényes napsütésben horgászhattak a
versenyzők egész délelőtt.
Gyermekek és felnőttek
kategóriában zajlott a pikkelyesek kifogása.

J

A ﬁatal horgászok közül
14-en neveztek a pecaviadalba, köztük három horgászlány. A mérlegelés után
kiderült, hogy a már említett
három lány közül az egyiknek, Švecová Barbarának 68
deka halfogással sikerült az
első helyen végeznie. Második lett Molnár Adrián, aki
egyébként a legnagyobb halat is kifogta, majd fél kilós
teljesítménnyel. A harmadik
helyen végzett Győri Előd 40
dekás halsúllyal. Az érmes
díjazottakon kívül is minden

A festőnő Csontváry világában élve autodidakta módon képezte magát, és ennek köszönhetően immáron 13 éve örökíti meg az őt körülvevő világot. Olajfestményein áthat érzelmi gazdagsága, a képek visszatükrözik az alkotó életének
apró mozzanatait.

A felnőtt horgászverseny győztesei: Lévai Béla, Paluška Zoltán és Borsos Sándor
horgász kapott ajándékot.
Dél körül a felnőttek is befejezték a fogást, akik 23-an
versenyeztek, és a mérlegelés után az is nyilvánvalóvá
vált, hogy a tapasztalt Paluška Zoltánnak kedvezett a
horgászszerencse, aki közel
három kilós halzsákmánnyal
dicsekedhetett, és ezzel
megnyerte a felnőttek verse-

nyét. Második helyre szorult
Borsos Sándor kerek két kilóval, míg 2 dekával lemaradva lett harmadik Lévai
Béla. A díjak mellé pénzesutalványokat is kaptak a felnőtt
versenyzők. Az értékes díjakat a helyi önkormányzat és a
komáromi horgászszövetség
ajánlották fel.
Kép és szöveg: -pint-

Nyugdíjas-találkozó Martoson
ó hangulatú, tartalmas, felemelő és lelket
melengető pillanatokban
bővelkedő rendezvényre
került sor Martoson a helyi Mozgássérültek és
Nyugdíjas Egyesület szervezésében. A labdarúgópályán felállított sátor
alatt képviseltette magát
Ímely, Gúta, Vágfüzes és
Martos közel száz nyugdíjasa.

J

A házigazdák nevében
Bobák Eszter köszöntötte a
résztvevőket, s a nyugdíjasok második családjának
nevezte a nyugdíjas-egyesületeket, ahol aktív társadalmi élet folyik, s ahol a tagok bizonyságot nyerhetnek
arról, hogy mindenki fontos,
hogy mindenki számít.
Az elfogyasztott uzsonna

Az izsai kultúrház kiállítótermében szépszámú közönség
fogadta a művésznőt, aki ízelítőt kaphatott a helyi vendégszeretetből. Az üdvözlő műsort az ötéves Ádám Cecília nyitotta meg, aki Zelk Zoltán egyik versét szavalta, majd egy kis
népdallal mosolyogtatta meg a közönséget. Gaál Réka furulyaszólója után Tóth Kurucz Mária üdvözölte a vendégeket.
Az izsai Gyöngyös Bokréta énekcsoport népdalokat adott
elő, Kurucz Lajos szólót énekelt. A művésznő tevékenységét
Izsák Elvira ismertette. A művész képei két hét múlva a hetényi Lilla Galériában lesznek kiállítva.
(miriák)
Zakar Vince felvétele

A DeltA szerkesztői is ezt fogyasztják
Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk

EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
után az ímelyi Búzás József
harmonikajátéka kíséretében a jelenlévők dalban vallottak a szülőföld szeretetéről, egymás megbecsüléséről, szerelemről, barátságról és hűségről, hitelesen és
mély átéléssel.

Bobák Eszter, az 59 tagú
Martosi Mozgássérültek és
Nyugdíjas Egyesület elnöke
a találkozó után elmondta:
a négy község nyugdíjas
tagjai évi rendszerességgel
találkoznak.
Kép és szöveg: miriák

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

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh
RučNE TKANýCh KOBERCOv LACNO!

Zľavy
0%
až do 2

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

Pokládka
kobercov,
PvC a
laminátových
parkiet

AKCIA

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGvÁRÁSRA

Város
NON-STOP 2 €
0911 822 501

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

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

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 5. évfordulóján a szeretett gyermekre, testvérre, édesapára
és nagypapára Magyarics Lászlóra.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot. Szívünkben örökké őrizzük emlékedet.
Szerető családod.

• Kiadó nagy, felújtott 2szobás lakás Komáromban a belvároshoz közel.
Előnyös feltételek, de
csak hosszabb távra megbízható érdeklődőknek.
Tel.: 0905 351 083.
• Pulikölykök eladók, díjnyertes szülőktől. Tel.: 0905
633 828.
• Kiadó 2-szobás lakás Komáromban a VII. lakótelepen, augusztus 1-től. Tel.:
0907 635 419.

„Hiába, az idő sem gyógyíthatja sebeinket,
Mert Te igazán szerettél bennünket,
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”
Mély fájdalommal a szívünkben
emlékezünk július 15-én, halálának
5. évfordulóján
Samu Miklósra Nagykeszin.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá
ezen a szomorú napon.
Soha nem felejtő felesége és lánya családjával.

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal
mondunk
köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek,
akik elkísérték utolsó útjára

Ostružlík Ferencet.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és vigasztaló
szavakat.
Búcsúzik apukájuktól Angelika és Sziszike.
Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste

Františka Ostružlíka
a svojimi kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti
sa snažili zmiernit našu bolesť.
Lúčia sa od otecka Angelika a Sziszike.

„Szomorú a sors, amely nekünk jutott,
Drága jó ﬁunktól korán elszakított.
Csak az tudja, mi az igazi bánat és fájdalom,
Akinek a gyermekét fedi a sírhalom.“
Fájó szívvel emlékezünk július 20-án,
halálának 2. évfordulóján

Janík Norbertre
Dunaradványon, aki életének 19. évében tragikus
körülmények között távozott szerettei köréből. Akik
ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Emlékét örökké őrző szerető szülei, nagyszülei, keresztszülei és mindazok, akik szerették őt.
• 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.
• Új ﬁtneszterem nyílt Ógyallán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klubﬁtnes.sk.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Opatrím dieťa. Tel.: 0907
487 695.

DELTA

• Kirándulás a Rám-szakadékhoz, Pilis. Pihenés a Dunakanyarban, ár:15 €/fő.
Infó: 0948 262 144. www.orbis-hurbanovo.eoldal.hu.
zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor
• 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.
• 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.

ne várjon,
kölcsönözzön
most!
tel.: 0918 727 431.

• Kőműves, hőszigetelést,
csempézést, pince-padlástakarítást vállal. Tel.: 0905
295 528.
• Nyaraló a pati fürdő területén várja vendégeit. Tel.:
0905 161 439.
• Komárnói székhelyű szanitereket forgalmazó cégünkbe keresünk min. érettségivel rendelkező, talpraesett, megbízható, nem dohányzó kereskedelmi munkatársakat 23-35 éves korig.
Feltételek: jó megjelenés, jó
kommunikációs készség,
magyar ill. szlovák nyelvtudás, számítógépes ismeretek. Angol, német nyelvtudás előny! A fényképes önéletrajzokat a következő email
címre
várjuk:
anita@glamar.net.
• 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.
• Kiadó igényesen berendezett 2-szobás lakás a VII. lakótelepen, hosszú távra 350
€/hó rezsivel együtt. Tel.:
0905 444 938.

Felhívás!
Felajánlok 70.000 eurót
azon nyomravezetőnek,
aki felfedi a 2013. június
6-i ekeli Eszter-tavi betörés tetteseit. Ha a nyomravezető részese volt a
bűncselekménynek,
ugyanúgy megkapja az
összeget és büntetlenséget valamint névtelenséget biztosítok. Telefonszám: 0908 803 940.
• Eladók 8 hetes yorkshire
kiskutyák. Tel.: 0918 682
919.
• Kassa – EU kulturális fővárosam, kirándulást szervezünk, augusztus 10-11.
Tel.: 0918 515 896.
• 20-25-30 kilogrammos kismalacok eladók. Tel.: 0908
598 493.
• Eladó piros vázas Mirage
bicikli, mountain bike. Ár 90
€. Tel.: 0905 847 531.
• Starožitnosti Unicorn Régiségek, Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup, eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu. Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.
• záložňa Unicorn, Komárno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahlivejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožitnosti, elektroniku, mob. telefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.
Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

Első fotóm

Kiss Bence
Ógyalla – Bagota
(3400/49)

Molnárová Mária
Komárom
(3350/50)

• Mindenre találunk megoldást! Hitelek ügyintézése
rugalmasan, ingatlanfedezet nélkül 25 000 euróig,
ingatlan becslés esetén
100%. Tel.: 0907 472 095.
• Eladó térkő, járdaszegély, betonkerítés, betonoszlopok. Tel.: 0908 042
655.
• Eladó utánfutó sport jacht
295 x 135 cm. Tel.: 0904
693 578.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Vásárolnék 1-2 szobás
lakást az Anglia parkban.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó polgári ház a magyar gimnázium utcájában.
Tel.: 0905 230 373.

• Kutyakozmetika Gútán!
Új szalon, profi kozmetikus! Tel.: 0908 125 930.
• Eladó kerti mázsa 200 kgig + súlyok, ár 60 € és kerekes kuka 25 €. Tel.: 0905
847 531.
• Hľadáme šikovných hlavne
komunikatívných,
teamových, telefónnych spolupracovníkov do callcentra, s
pozitívnym prístupom k
práci, s odolnosťou voči
stresu na 6-hodinovú prácu.
Pracovná skúsenosť je vítaná, ale nie je podmienkou.
Životopis pošlite na adresu:
E-Gold Trade s.r.o., Office
Center, Dunajské nábrežie
č. 4726, 945 01, Komárno,
buď na mailovú adresu:
job@impulser.com.
• Predám automatickú
práčku Tatramat – otváranie
hore. Tel.: 0907 373 611.
• Kiadó hosszú távra négyszobás lakás Gútán a központban. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó konyhakredenc olcsón. Tel.: 0908 597 786.

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.
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Fotó: Böröczky József
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Vennék
Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Új Avia akkumulátorok.
Avia 20-21 gyors DIFI. Megegyezünk. Tel.: 0911 831
465.
• Eladók malacok.Tel.: 0905
226 212

Balážová Sabina
Pat
(2450/47)

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Július 13-án ünnepelte 1. születésnapját
Jakab Dóra Komáromban.
E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak:
anya, apa, keresztszüleid,
nagyszüleid, dédmamáék
és az egész
család.
„ A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánok Neked!“
Július 11-én ünnepelte 5. születésnapját

Leuška Wittichová

Vágfüzesen.
Sok szeretettel köszöntik anyuci, Edit
mama, dédi mama, Jani, keresztszülei: Norbi és Henike, nagybácsija
Miro és felesége Timike, unokatestvérei: Bálint, Dávid, Szandi
és Soﬁka, apa, Gabi papa, Mari
mama és az egész rokonság.

Szabó Patrícia
Ógyalla
(3300/50)
Minőségi palackozott és
hordós borok házhoz szállítását vállaljuk kisebb-nagyobb mennyiségben. Tel.:
0905 306 087.
• Lakás-, házátalakítás, minden típusú tetőjavítás. Tel.:
0905 640 957.
• Kiadó garázs a belvárosban (Belső körút 25. szemben). Tel.: 0905 640 957.
• 3 hónapos tojójércék eladók. Tel.: 0918 46 77 85.
• Vennék jó állapotú 210 Babettát kizárólag 90-es évjárattól. Tel.: 0915 724 209.
• Eladó gyermek sportkocsi,
kerékpár, fehér kisszekrény.
Tel.: 0948 006 071.

ÚJSzÜlÖTTEK:
Riečičiar Martin (Komárom), Turčiaková Lenka (Komárom), Szlávik Jozef (Dulovce), Beník Timotej (Naszvad),
Rigó Viktor (Nagysurány), Ďurian Martin (Magyarbél),
Bertók Kristóf (Nemesócsa), Lipták Peter (Érsekújvár),
Psota Dominik (Szentpéter), Toma Eszter (Kisújfalu), Hámori Adél (Komárom), Hrotková Naomi (Madar), Vörös
Zsóka Kata (Komárom), Horváthová Klaudia (Komárom).
ElHUNYTAK:
Németh Tibor (69) Gúta; Klagová Alžbeta (86) Komárom;
Rancsó Juliana (96) Hetény; Gálová Ružena (82) Hetény;
Vandlik Matej (84) Komárom; Panyi Július (81) Szilas; Michela Tibor (57) Komárom; Bukorová Gizela (92) Gúta;
Jankovics Štefan (50) Komárom; Kollárik Arpád (48) Komárom; Kovács Imre (61) Hetény; Bauerová Anna (61) Komárom; Králik Juraj (88) Komárom
HázASSáGOT KÖTÖTTEK
Jakubík Július (Párkány) és Viderman Krisztina (Marcelháza)

• Upratovací servis prijme
ženy(aj dôchodkyne) na upratovacie práce do OC NAY
Komárno. Práca na dohodu
(+ víkendy).0914 355 714.
• Kiadó 2-szobás lakás. KN.
100 € + rezsi. Tel:: 0908 82
57 42.
• A legjobb gyorskölcsönök
egy helyen! Nem kell a fél
várost bejárnia, ha mindent
egy helyen elér. Segítünk
Önnek, hogy ne legyen teher az utánajárás. Cím:
župná 14, Komárom (Allianz
épületében) 1. emelet 210es ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• Eladó akácfából készült
hinta és megrendelésre
kerti padok, kiegészítők.
Tel.: 0907 288 211.

• Termőföldet vennék Ekel
és Csallóközaranyos környékén. A legmagasabb
árat adom. Tel.: 0907 583
367.
• Eladó állványos vasvágósikító és őszibarack, magbaváló. Tel.: 0907 167 096.
• Buszkáti fehér nyulak eladók. Tel.: 0918 970 451

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

Školská televízia Konkolka

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK

ákup a predaj výrobkov medzi fyzickými osobami upravujú všeobecné
ustanovenia o kúpnej zmluve (ustanovenie § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka), ktoré určujú podmienky vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy, odovzdanie
predmetu kúpy, zaplatenie kúpnej ceny,
ako aj právo odstúpenia od kúpnej
zmluvy (ustanovenie § 597 Občianskeho
zákonníka).

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

www.autoskolaelan.sk
0905 489 059

Študenti,
maturanti,
17 roční

350
eur

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

školskom roku 2012/2013 sa učitelia
v spolupráci so žiakmi zŠ Nám. Konkolyho-Thege č.2 Hurbanovo rozhodli založiť školskú televíziu s názvom Konkolka.

V

Názov a znelku si deti vytvorili sami. Štáb
školskej televízie tvorí 30 žiakov druhého
stupňa ZŠ, ale angažujú sa aj deti z ročníkov
1. až. 4. Sú medzi nimi redaktori, moderátori,
kameramani, fotograﬁ, textári. Spolupracujeme s regionálnou televíziou Carisma a s reportérkou komerčnej televízie JOJ, s pani
Leonou Kočkovičovou Fučíkovou, ktorá
štábu TV Konkolka umožnila návštevu priestorov spomínanej televízie. Každý mesiac
pravidelne pripravujeme reportáže o dianí v
našej škole. Pri tvorbe každej reportáže deti
zisťujú informácie, fotia pomocou digitálneho

fotoaparátu, natáčajú videokamerou, píšu
reportáže, naučia sa a prezentujú texty pred
kamerou.
Vďaka grantu Nitrianskej komunitnej nadácie a grantového programu TU SME
DOMA vo výške 1850,- € sa môže skvalitniť
práca celého štábu školskej televízie Konkolka, zakúpime technický materiál, základné vybavenie televízneho štúdia.
Mladým televíznym expertom ďakujeme
za celoročnú neľahkú prácu v školskej televízii, za čas strávený prípravou reportáží.
Ďakujeme za nápady a ich realizáciu a do
budúcnosti prajeme naďalej neutíchajúci entuziazmus a veľa kreatívnych nápadov.
Ing. Klaudia Tóthová-Danáčová,
Mgr. Nataša Ďurišová
Foto: štáb TV Konkolka

Vláda poskytne obciam
po snehovej kalamite státisíce eur
esiatky obcí vyhlásili
tento rok pre množstvo snehu mimoriadnu
situáciu, niektoré dostanú
peniaze za záchranné
práce pri nedostatku pitnej vody alebo zosuve
pôdy.

D

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

Snehová kalamita tento
rok potrápila obce vo viacerých kútoch Slovenska.
Vláda preto na rokovaní v
stredu rozhodla, že im ﬁnančne pomôže. Kabinet
odobril žiadosť ministerstva
vnútra uvoľniť zo štátneho
rozpočtu viac ako 556-tisíc
eur na úhradu výdavkov,
ktoré si vyžiadali záchranné
práce počas mimoriadnych
situácií - a to nielen počas
snehovej kalamity, ale aj pri
zosuvoch pôdy a pri problémoch so zásobovaním pitnou vodou. Väčšina výdavkov však súvisí so snehovými kalamitami. Tie postihli
tento rok nielen severné ob-

lasti, Oravu a Liptov, ale aj
obce v južných okresoch Dunajská Streda a Komárno.
Pre sneh museli vyhlásiť
mimoriadnu situáciu na juhu
Slovenska. V polovici marca
postihla kalamita obec
Trhová Hradská v dunajskostredskom obvode. Kalamita
bola v tom čase aj v okolí

Komárna, 15. marca vyhlásil
prednosta obvodného úradu
mimoriadnu situáciu pre celé
územie okresu.
Cez ministerstvo vnútra
dostanú obce a mestá peniaze na pokrytie výdavkov
súvisiacich so záchrannými
prácami.
Zdroj: Webnoviny.sk

AKTUÁLNE - INZERCIA

Nákup na internete
Nákup na burze/bazári/aukcii/
sociálnej sieti od fyzickej osoby
N

Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

Výcvik vodičov
na skupinu „B“

15. júla 2013

Ak si občan zakúpi výrobok od občana
cez internet na burze/bazári/aukcii, alebo na
sociálnej sieti, uvedený vzťah je občianskoprávny. SOI nemá právomoc vstupovať a ani
rozhodovať v prípadných sporoch medzi fyzickými osobami, o ktorých rozhoduje príslušný súd.
NáKUP V INTERNETOVOM OBCHODE
Za predpokladu, že predávajúci je podnikateľ a predáva výrobky cez internet v internetovom obchode, na takýto predaj sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a spotrebiteľ má právo odstúpiť
od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil svoje
informačné povinnosti podľa zákona.
Podnikateľ porušuje zákon, ak vrátený tovar v zákonnej lehote neprevezme, alebo

nevráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar
v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy.
Spotrebiteľ sa môže v takomto prípade
obrátiť s podnetom na vykonanie kontroly na
príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. Adresy inšpektorátov SOI sú uvedené na www.soi.sk. K podnetu spotrebiteľ
prikladá kópie dokladov, a to: objednávku
tovaru, dôkaz o ponuke tovaru aj v súčasnosti, presnú identiﬁkáciu podnikateľa, písomný dôkaz o neprevzatí tovaru pri zákonnom odstúpení od zmluvy, nevrátenie ceny
za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy, prípadne iné relevantné doklady...
RADY PRE SPOTREBITEĽOV
PRI NáKUPE NA INTERNETE
Pred rozhodnutím, objednať si tovar alebo
službu na internete - formou zmluvy na
diaľku, má každý spotrebiteľ možnosť, na
základe nespočetného množstva informácií
uverejnených na internete:
• overiť adresu a sídlo predajcu;
• prečítať všeobecné obchodné podmienky
predajcu;
• uprednostniť možnosť platby dobierkou
alebo platby pri osobnom odbere,
• veľmi dôsledne zvážiť platbu vopred, pri
neoverenom predajcovi;
• vyhľadať referencie o predajcovi a jeho
serióznosti, napríklad z diskusného fóra,
• prečítať názory a skúsenosti iných spotrebiteľov na konkrétneho predajcu.
Zhromaždením a vyhodnotením uvedených informácií, môže spotrebiteľ s veľkou
pravdepodobnosťou rozlíšiť rizikových – nečestných predajcov od predajcov, ktorí si zaslúžia dôveru.
Navyše, ak predávajúci, resp. poskytovateľ služby neplní vyššie uvedené zákonné
podmienky, hlavne, ak okrem e-mailovej adresy, nemá uvedený žiadny iný kontakt
(pevnú linku, konkrétnu geograﬁckú adresu,
kontaktné miesto pre styk so zákazníkmi
atď.), príp. na uvedených kontaktoch nikto
nereaguje, predávajúci nemá vypracované
obchodné podmienky a navyše predáva výrobky a poskytuje služby za ceny, ktoré sú
„podozrivo nízke“, SOI neodporúča objednávať žiaden tovar ani službu alebo platiť
vopred.
Zdroj: net
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Predpoveď počasia 15. 07. 2013 - 21. 07. 2013
V pondelok 15. 7. predpokladám v našom regióne celkom pekne, polooblačno až oblačno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 14 do + 16 C, denná teplota od + 24 do + 26
C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.
V utorok 16. 7. predpokladám v našom regióne pekne a
teplejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 11 do
+ 13 C, denná teplota od + 26 do + 28 C. Slabý SZ vietor
do 2 - 4 m/s.
V stredu 17. 7. predpokladám v našom regióne podobne
ako v utorok, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 11 do
+ 13 C, cez deň od + 28 do + 30 C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 18. 7. predpokladám v našom regióne pekne
a veľmi teplo, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od +
13 do + 15 C, cez deň od + 31 do + 33 C. Slabý S vietor
do 2 - 4 m/s.
V piatok 19. 7. predpokladám v našom regióne podobne
ako vo štvrtok, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od +
18 do + 20 C, denná teplota od + 31 do + 33 C. Slabý V
vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 20. 7. predpokladám v našom regióne presne
ako v piatok, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 17
do + 19 C, denná teplota od + 31 do + 33 C. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 21. 7. predpokladám v našom regióne už veľmi
horúco, polooblačno, popoludní pribúdanie kopovitej oblačnosti a miestami prehánky a búrky z tepla. Množstvo zrážok do 6 mm. Nočná teplota od + 21 do + 23 C, cez deň
od + 33 do + 35 C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov
očakávam spočiatku extrémne teplo, od piatka s citeľným
ochladením.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“ Dr. Meteo
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Programajánló
ÉSzAK-KOMáROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete:
A Duna hullámain - 90 éves a
csehszlovák és szlovák dunai hajózás.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: A Komáromi Alkotóművészek Egyesületének tagsági kiállítása. A komáromi művészeti alapiskola képzőművészeti tagozata végzőseinek kiállítása.
zichy-palota: Vietnam a hatvanas
években egy katona szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénnyel
festve című fotókiállítása szeptember 12-ig Lábik János 80. születésnapja alkalmából megrendezett kiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg.
limes Galéria: Karika Lívia Mandalák című kiállítása.
DÉl-KOMáROM:
Monostori Erőd: Kőnig Frigyes festőművész Bunkerek című II. világháborús objektumokról készített bemutató kiállítása szeptember 1-ig tekinthető meg. Július 20-án Kenyérmúzeum tematikus napja. Ezen a
napon sütési bemutatókat láthatnak,
megtanulhatják a pászka, a kovászatalan kenyér készítésének módját, és rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek részt a Kenyérmúzeumban a

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje segítségével. Ha megéheznek, pedig
kóstolhatnak is a pékremekekből.
Igmándi Erőd:
Július 20-21 Imago A MonoStory
Erődszínházi Társulat amatőr színtársulat sétálószínházi előadása az
Igmándi Erődben. Vezetés az erőd
légópincéjében: 18.30, 19.00 és
19.30 órakor. A pincében Komárom
II. világháborús eseményeiről is képet kapnak az érdeklődők a kiállított
dokumentumokon keresztül. A vezetést a Monostori Erőd idegenvezetői
végzik.
KÜRT
Borfesztivál - július 21-22.
A kürti borfesztivál tradicionális mesterségekkel és helyi szokásokkal ismerteti meg a látogatóit. Megismerkedhetnek a borászok fáradságos,
egyedülálló munkájával, s belekóstolhatnak különleges, féltett nedűikbe. Telítettségüket további rendezvények garantálják: utcai zenészek,
neves fellépők, népművészeti csoportok, hangulatos cigányzene, kirakodóvásár, gyerkőcök játékkertje.
Néhány fellépő: Neoton Família,
Team Revival Band, Koós János,
Aradszky László, Harangozó Teri,
Dékány Sarolta. História... Belépőjegy: 10 € www.strekovin.sk.

Nők uralják a zenei világot
Forbes magazin elkészítette a legbefolyásosabb zenészeinek listáját. Az első
négy helyen egy-egy női előadó áll. Mindent
összevetve az jött ki, hogy 2013-ban nincs
befolyásosabb zenei előadó Lady Gagánál,
aki az elmúlt egy évben 168 millió dolláros
bevételre tett szert, 38 millióan követik Twitteren, 58 millió rajongója van a Facebookon.
A második helyre Beyoncé futott be, aki aktuális turnéjával fellépésenként 2
millió dollárt kaszál, mögötte Madonna és Taylor Swift végzett, a legbefolyásosabb férﬁ zenész, pontosabban férﬁakból álló zenekar, a Bon Jovi a lista
ötödik helyezettje. Justin Bieber, Jennifer Lopez, Rihanna, a Coldplay és Katy
Perry egészítik ki a listát.

A

2013. július 24.
NyíLT NAp
A VáSáRTéREN
RÓMAiAK
DUNAKANyARBAN
időszaki régészeti kiállítás

Humor
Két alma csüng a fán. Az egyik nevet.
- Min nevetsz?
- Kilóg a kukacod!
  
- Hogy pihen a redőnyös?
- Reluxál.
  
- Melyik a legédesebb állat?
- A kakaós csiga.
  
Bemegy a nyuszika a kocsmába.
- Ki akar verekedni?
Feláll a medve:
- Én!
- Jó maci, akkor te velem vagy!
  
- Ízlett az ebéd drágám?
- Már megint veszekedni akarsz?
  
- Hogy hívják a motoros varázslógyereket?
- HARLEY POTTER...

Komárom Város Önkormányzata
és a Komáromi Klapka György Múzeum
tisztelettel meghívja Önt 2013. július 24-én (szerdán),
a következő rendezvényekre:
• • •
14 óra: NYÍLT NAP A VÁSÁRTÉREN
Borhy László akadémikus, ásatásvezető régész,
tanszékvezető egyetemi tanár
(ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék)
a helyszínen bemutatja a folyamatban lévő
római kori feltárásokat
Helyszín: Komárom/Szőny-Vásártér
• • •
16.00 óra: RÓMAIAK A DUNAKANYARBAN
időszaki régészeti kiállítás megnyitója
Helyszín: Klapka György Múzeum főépülete
(Komárom, Kelemen László utca 22.)
A kiállítást megnyitja:
Buzás Gergely régész, múzeumigazgató
(Mátyás Király Múzeum, Visegrád)
Közreműködik: a Szöllősi Gipsy Folk Band

Horoszkóp
KoS - III. 21. - IV. 19
Ezen a héten olyasvalakivel eshetsz
szerelembe, akit ismersz, de korábban nem gondoltál rá szerelmesen
vagy vágyakozóan.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
A hétvégeken ne foglalkozz az üzlettel és a munkával, inkább mozdulj
ki megszokott környezetedből.
IKreK - V. 21. - VI. 21.
Szabadidődet és a magánéletedet
most ne áldozd fel a munka oltárán
még akkor sem, ha ezért különösen
jól megﬁzetnek.
ráK - VI. 22. - VII. 22
Akik körülvesznek a munkahelyeden,
hajlamosak az ideges kapkodásra,
ezért neked kell úrrá lenned egy zűrzavaros helyzeten.

oroSzláN - VII. 23. - VIII. 22
A hét elején elsőre igen kellemetlennek tűnő hírt kaphatsz, viszont tudod, hogy most nincs idő a szomorkodásra.
Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Érdemes a pároddal egy hosszas
beszélgetést folytatnod. Az őszinte
beszéd, a másik meghallgatása és a
türelem kedvező eredményeket hoz.
Mérleg - IX. 23. - X. 22
A fontosabb dolgokat inkább a hét
első felére tervezd, mivel a koncentráló képességed a hét vége felé kezd
alábbhagyni.
SKorpIó - X. 23. - XI. 21.
Talán még nem sejted, de a mostani
tevékenységed hatására, nemsokára
gyökeres változások következnek be
életedben.

NyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
Titkos szerelmi kapcsolatok, misztikus hangulatú találkozók színesítik
életed ezen a héten.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Magánéleti probléma akadályozhat
valamilyen szakmai kérdésben. Igyekezned kell a kettőt szétválasztani
egymástól, mert akkor semmi sem
lesz tökéletes.
VízöNtő - I. 20. - II. 18.
Új álláslehetőségedre mondj igent!
Még akkor is tégy így, ha érzéseid
szerint nincs elég tapasztalatod
hozzá.
HAlAK - II. 19. - III. 20.
Hallgass szeretteid tanácsára! Jelenlegi lelkiállapotodban nagy szó,
ha végighallgatsz másokat, hát még,
ha meg is fogadod a tanácsaikat.
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TVműsor

július 15 - július 21

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, július 15

KEdd, július 16

SzERdA, július 17

M1
7.30 Vágtass velem! 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok szigete.
9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25
Balatoni nyár – összefoglaló 15.55 Elcserélt lányok 16.55 Család csak
egy van. 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sportk 20.05 Időjárás 20.15 Régimódi történet
21.10 Kékfény 22.05 Borgiák. Kan.–ír sor., 23.00 Híradó 23.15 Aranyfeszt 2013 23.45 Az utolsó előtti út Magyar. ism. terj. sor.,
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 12.15 Heathcliff 12.35 Ókori kalandok13.05
Kaja kalandok 13.30 Hunyormajor 13.50 Lizzie McGuire 14.15 Csajok
a zŰrből 14.45 Varázslók. 15.05 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.30
Hunyormajor. 16.15 Heathcliff 16.40 Garfield és barátai 17.10 Nils
Holgersson 17.45 Tappancs mesék18.10 Egér-úti kalandok 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
DUNA
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 12.20 Múzeumtúra 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 érintés19.55 Rózsa Sándor 21.00 Hírek 21.15
Havel polgártárs Cseh dok. fi lm

M1
7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15
Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül
14.45 Balatoni nyár – összefoglaló 15.55 Elcserélt lányok Am. sor.,
30/22. 16.50 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek
lángja. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15
Párizsi helyszínelők 21.10 King I. 21.55 Borgiák 22.45 Híradó 23.00 A 69
centiméteres férfi dok. film 23.50 Munkaügyek
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.05 Heathcliff 11.30 Ókori kalandok 12.00 Kajakalandok, 12.25 Hunyormajor12.50 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek
14.05 Varázslók 14.25 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.45 Hunyormajor
15.35 Heathcliff 16.00 Garfield és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00
Raju, a riksa 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Aprónép 18.30 Miss BG I–II.,
18.45 Mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ, 20. 21.35 Gusztáv
21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.30 Montalbano felügyelő
DUNA
7.35 Sportaréna 8.05 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Rocklexikon Bergendy
István 9.30 Angyali érintés 10.15 Kisváros 10.50 Rózsa Sándor, 3. 12.00
Híradó 12.15 Városrajzolatok – Budapest, 6. 12.45 Velünk élő Trianon
- Egy majdnem betiltott filmsorozat 13.40 Édes élet olasz módra
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 19.55 A világörökség
kincsei 20.15 Robog az úthenger 20.55 Hírek 21.15 Thomas után. Ang.
film 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Glamorous Company

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az
álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó
12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40
Ridikül. Női talkshow 14.30 Balatoni nyár – öszszefoglaló 15.55 Elcserélt lányok 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángja 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sport 20.05
Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 Gyilkosság 21.45 Borgiák 22.40 Híradó
23.25 Átok. Magy. sor. 23.55 Munkaügyek – IrReality Show
M2
6.00 Rajzfi lmsorozatok 11.10 Heathcliff 11.35 Ókori kalandok 12.05
Kaja kalandok 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.50 Hunyormajor 15.40 Heathcliff 16.05 Garfi eld
és barátai 16.35 Nils Holgersson 17.00 Raju, a riksa 17.35 Egér-úti
kalandok 18.25 Miss BG I–II., 18.40 Mese 20.30 Híradó, sport 21.05
Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.40 A férfi a legjobb orvosság 22.30 Amikor minden változik. Am. vígjáték
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35
Orosz cirkusz 2. 9.00 Táncvarázs 9.50 Angyali érintés 11.15 Robog az
úthenger Magy. tv-sorozat 12.00 Híradó 12.2 0 Voyager – A múlt titkai és legendái 12.45 Az emlékezet helyszínei. Tbiliszi 13.15 A világörökség kincsei 13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30
Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda. Magy. sorozat 21.15 Hírek 21.25
A lator. Olasz–francia film 23.15 Koncertek az A38 Hajón. Sir Oliver

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Doki III., 14.00 Tények
Délután 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál, 87. 17.30 Veled
is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi Titkok, 122.
21.05 Bűnök és szerelmek 21.40 NCIS 22.40 NCIS: Los Angeles 23.40
Összeesküvés
7.35 RTL híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 09.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl
ektor 13.05 Portré 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 ÉjjelNappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős
játszma, 50. 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 1 perc
és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Dr. Csont
23.40 Észvesztő
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság mint önarckép
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Fogas
kérdés 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Nora Roberts – Kék
füst. Amerikai– kanadai fi lmdráma 23.00 Jim szerint a világ
14.25 Az ördög jobb és bal keze 2. Olasz akcióvígjáték 16.45 Képlet.
Amerikai–angol– ausztrál sci-fi 19.00 Mobil. Amerikai thriller 20.45 A
bosszú börtönében. 22.50 Beépített múlt. Kanadai fi lm
VIASAT
6.25 Gyilkos sorok 7.25 Harmadik műszak 8.20 Délutáni szerelem romantikus vígjáték 11.00 Mike és Molly 12.00 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék 12.55 A médium 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék
18.30 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok I., 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 Pokoli tévétorony 23.25 A főnök
STV :1
6.30 Anna két arca, 7.15 Megtört szívek 8.05 A rejtelmes sziget,
8.30 Hírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Maigret 13.55 Viharos szerelem
14.50 Anna két arca Orosz sor.,15.40 Doktor House VII., 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Sinbad. Ang. kalandfi lmsor. 21.35
A kiválasztott. 12/9. 22.35 Orkán 23.15 Dempsey és Makepeace.
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.30 Az utolsó sárkány
9.05 Gyógyászat 10.10 Az utolsó pohár 12.00 Élő körkép 12.55 Milan
Markovič jubileuma 13.45 Kedvelt melódiák 14.30 Szemet szemért
Tévéjáték 16.20 Tour de France Dok.film 17.20 FIFA magazin 17.45
Régmúlt idők nyomában 18.15 60 állati dolgom 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Mesés épületek – A legnagyobb vízerőművek 20.45 Tudomány és technika
21.10 Lazarescu úr halála. 23.40 Sporthíradó 23.50 Tour de France
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok 9.15 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók.
12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.00 Doktor House II. Am.
sor., 15.00 Két pasi – meg egy kicsi IV., 15.30 Egyről a kettőre 16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.20 Sóhivatal 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi
– meg egy kicsi19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Forr a bor 21.40 Még egy esély az életre. 22.40 Doktor House 23.50
Éjszakai hírek
JOJ
6.25 Híradó. 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 10.30 Terra Nova, 11. 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Sztárom a
párom Am.vígjáték 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20
Nap, széna, szalonna. 21.50 ÖsszeEsküvők 23.20 Halló. Szórakoztató
műsor

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, 84. 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a
szív diktál, 88. 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.00 Családi Titkok, 123. 21.05 Bűnök és szerelmek 21.40 Ovizsaru.
Amerikai akcióvígjáték 23.55 Esküdt ellenségek: Los Angeles
7.35 Híradó Reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl ektor
13.05 4ütem 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25
A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz
20.55 Éjjel-Nappal Budapest.21.35 Az utolsó szamuráj
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Fogas kérdés 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Gyilkosság Malibuban 20.00 Miss Marple: Szemfényvesztők. Angol krimi 22.00 Párizsi
helyszínelők 23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas
15.00 Mobil. Amerikai thriller 16.45 X-akták: A film. Kanadai–amerikai
misztikus thriller 19.00 A spártai. Amerikai– német thriller 21.00 Tűzhányó. katasztrófafilm 23.00 Ellenséges terület 3.
VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 Szívek szállodája 11.00
Mike és Molly 11.30 Christine kalandjai12.00 Esküdt ellenségek Bűnös
szándék 12.55 A médium 13.50 Monk 14.45 Monk 15.40 Harmadik
műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek Bűnös szándék 18.30
Egy kapcsolat szabályai 18.55 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI. Miami helyszínelők 22.15
CSI. New York-i helyszínelők
STV :1
6.20 Viharos szerelem 7.10 Megtört szívek 7.55 A rejtelmes sziget, 12. 8.20
Hírek 9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos
szerelem 12.00 Híradó 12.15 Maigret 13.35 Építs házat, ültess fát! 14.10
Viharos szerelem 14.55 Anna két arca 15.45 Doktor House 16.30 Híradó,
sporthírek 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes. 21.10 A mentőautó 22.15 Esküdt
ellenségek: Különleges egység 23.35 Dempsey és Makepeace
STV :2
8.00 A legyőzhetetlen Vilma. 8.20 Az utolsó sárkány 9.00 Gyógyászat
10.00 Mesés épületek – A legnagyobb vízerőművek. 10.45 Bakalári
történetek 11.10 60 állati dolgom 11.40 Élő körkép 12.35 Szieszta.
Filmsor. 14.10 Tour de France kerékpáros-körverseny, 17.50 Régmúlt
idők nyomában 18.20 Életmentők 18.50 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Miért szegénység? 20.50 Rendelő 21.20 Bukaresttől keletre Rom. film 22.45 Sporthíradó 22.55
Vámház, avagy Csehszlovákia húsz év után
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11. 11.15 Vámpírnaplók
12.10 A mentalista 13.05 Doktor House 14.05 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Forr a
bor. 21.40 Haláli zsaruk 22.55 Éjszakai híradó 23.20 NCIS VI.
JOJ
6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30 Terra
Nova, 12. 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Pizzarománc. romantikus vígjáték 14.50 A Geiss család 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere.
Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20
Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 21.50 Vén csontok. 23.50 Dr. Csont

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 Délután 14.55 Csapdába csalva, 15.30 Az élet iskolája,
13. 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi Titkok 21.05 Bűnök és szerelmek21.40 Hazugságok gyűrűjében. Török filmsorozat 22.55
Közben: Kenósorsolás 23.40 Én is menyasszony vagyok
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl ektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25
A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Szulejmán 23.50 Reflektor
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság Malibuban
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a rendőrakadémián 20.00 A medvementő 21.50 A hidegsebész 22.50 Jim szerint a világ
15.00 A spártai akcióthriller 17.00 Tűzhányó. Amerikai film 19.00 Másodpercekre a haláltól 20.45 Taxi 2. 22.25 A nagyi szeme fénye.
Amerikai vígjáték 00.10 Mélytengeri szörnyeteg akcióthriller
VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.05 Harmadik műszak 9.05 Anna – A történet
folytatódik romantikus dráma 11.00 Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék 12.55 A médium 13.50 Monk 15.40
Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek Bűnös
szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 A bérgyilkosnő akciófilm 23.35 A főnök
STV :1
7.10 Megtört szívek 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek, sporthírek
9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace. 11.05 Viharos
szerelem 12.00 Híradó 12.15 Maigret. 13.40 Szlovákia képekben 14.10
Viharos szerelem 15.00 Anna két arca 15.45 Doktor House 16.30
Híradó, sporthírek 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.10
A bokszoló 22.00 Vádlottak 23.05 Dempsey és Makepeace.
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.20 Az utolsó sárkány
Kalandfi lm-sor., 8.55 Gyógyászat 9.50 Miért szegénység? 10.40 Bakalári történetek 11.10 Életmentők 11.35 Élő körkép 12.00 Folklórműsor 12.30 Ľubo Gregor jubileuma 14.10 Tour de France
kerékpáros-körverseny 18.15 A fényképészet története 18.45 Esti
mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Interjú Castróval Dok.fi lm 21.15 Nők férfiak nélkül filmdráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11
11.15 Vámpírnaplók12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05
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 Megint 17. 22.40 Éjszakai hírek 23.05 NCIS VI.
JOJ
6.30 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30
Terra Nova 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Vén csontok vígjáték 14.50
A Geiss család IV., 8. 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 A
varázslótanonc 22.40 Castle IV., 18.

CSüTöRTöK, július 18

PÉNTEK, július 19

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó
délben 12.25 P´amende. Roma magazin 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár – öszszefoglaló
15.55 Elcserélt lányok 16.55 Család csak egy van I. Ausztrál sor.,
22/13. 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai, 111. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 Egy szoknya, egy nadrág. Magy fi lmvígjáték 21.55 Híradó 22.10
Sherlock 23.45 Munkaügyek – IrReality Show, 20.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 10.50 Garfi eld és barátai 11.15 Heathcliff ,
52/43. 11.35 Ókori kalandok 12.05 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 12.35 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született
kémek 13.45 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin
kalandjai 14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 15.45 Heathcliff 16.10 Garfield és barátai 79. 17.10 Raju, a
riksa 17.15 Tappancs mesék 17.40 Egér-úti kalandok, 6. 18.30 Miss BG
I–II., 18.45 Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.05 Sophie szerint
a világ 21.35 Gusztáv. Rajzfi lmsor. 21.40 A férfi a legjobb orvosság
22.30 Szerelem és egyéb katasztrófák. Fr.– ang.–am. játékfi lm
DUNA
7.35 Akadálytalanul (ism.) 8.00 Térkép (ism.) 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró (ism.) 9.05 Szerelmes földrajz 9.35 Angyali érintés (ism.) 10.25
Kisváros (ism.) 11.00 T.I.R., (ism.) 12.00 Híradó 12.20 Csíkszeredai Régizene Fesztivál 13.40 Édes élet olasz módra, 36/27. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros. Tévésorozat 19.15 Angyali érintés. Am.
sor. 20.05 Vérvörös nyár. Fr. sor., 10/6. 21.00 Hírek 21.05 Dunasport
21.15 A végzet háza. Fr. tévéfi lm 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Ba6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop rabás Lőrinc
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó IV., 6. 13.00 Doki IV., 14.00 Tények Délután 14.55 Csapdába
csalva, 86. 15.30 Az élet iskolája, 14. 16.30 Amit a szív diktál, 90. 17.30 6.55 Mokka 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda ManhattanVeled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi Tit- ben, 5/2. 12.00 Monk – Flúgos nyomozó IV., 7. 13.00 Doki IV., 4. 14.00
kok, 124. 21.05 Bűnök és szerelmek 21.40 Utcai igazság Amerikai– Tények Délután 14.55 Csapdába csalva, 87. 15.30 Az élet iskolája, 15.
16.30 Amit a szív diktál, 91. 17.30 Veled is megtörténhet! 15. 18.30 Téromán akciófilm 23.35 Grimm
nyek 19.30 Aktív 20.00 Családi Titkok, 125. 21.05 Bűnök és szerelmek,
59. 21.40 Szerelem a Fehér Házban. Amerikai romantikus vígjáték
7.35 Híradó Reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner
Zsófi val 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50
Refl ektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Bu- 7.35 Híradó Reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor
dapest (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 27. 16.20 Kettős 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrojátszma, 53. 17.25 A bosszú angyala Mex. sor., 18.30 RTL híradó – túra 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest (ism.) 14.45 Fókusz
Esti kiadás 19.20 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-Nappal 15.20 A végső akarat, 28. 16.20 Kettős játszma, 54. 17.25 A bosszú
Budapest 21.35 Revolution. akciófilm-sorozat I., 23.40 A rejtély III., 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 hajSTORY TV
sza 23.40 Totál szívás III., 2.
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Columbo a rendőrakadéSTORY TV
mián 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
Nyugodjék békében 20.00 Poirot novellák. A fátyolos hölgy 21.00 12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Nyugodjék békében 16.30
Gyors meló. Francia film 22.40 Jim szerint a világ 23.05 Dallas, 269. Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A főnyeremény halál 20.00 Poirot novellák. Tragédia a Marsdonbirtokon 21.00
Született feleségek23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas, 270.
14.05 Columbo 15.35 Másodpercekre a haláltól. Amerikai akciófi lm
17.20 Taxi 2. 19.00 Lopakodók. Amerikai akciófi lm 21.00 A végső ál15.05 Lopakodók. Amerikai akciófi lm 17.05 Riválisok. Amerikai akciófi
lomás. Amerikai horror 22.30 Nappali őrség. Orosz akcióthriller
lm 19.00 Tökéletes katona. Amerikai akciófi lm 21.00 Született puszVIASAT
tító. Amerikai akciófi lm 22.50 Becsületkódex. Francia akcióthriller
6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Candleford-i kisaszVIASAT
szonyok Angol filmsorozat, 11.00 Christine kalandjai vígjátéksorozat 12.00 Esküdt ellenségek Bűnös szándék12.55 A médium 13.50 6.10 Zsírégetők 7.05 Gyilkos sorok 8.05 Harmadik műszak 9.05 Sherlock
Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 11.00 Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék 12.55
Esküdt ellenségek. Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai A médium 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Harmadik műszak
19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI. Miami 16.35 A főnök17.30 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék 18.30 Egy kaphelyszínelők 22.20 Esküdt ellenségek Los Angeles 23.15 A főnök III., csolat szabályai 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve 20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Lánglovagok. Amerikai akcióthriller
STV :1
STV :1
7.10 Megtört szívek. Fr. sor., 16/14. 7.55 A rejtelmes sziget, 44/14.
8.20 Hírek, sporthírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Ma- 7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Híradó 9.25 Az olasz konyha 10.10
kepeace. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. Fr. kri- Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20
misor. 14.00 Viharos szerelem 14.50 Anna két arca. 15.45 Doktor Maigret. Fr. krimisor. 14.00 Viharos szerelem 14.55 Anna két arca,
House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Csa- 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párládi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthíradó baj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Családi vetélkedő – speciál 21.00
20.10 A másodperc töredéke. 22.25 A tekintély kérdése
Topsztár extra Rudolf Hrušinský 22.00 Végzet. Ang.–fr. film 23.45
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 A legyőzhetetlen Vilma. Bábsorozat 8.25 Az Dempsey és Makepeace. Ang. krimi
utolsó sárkány, 7/3. 9.00 Gyógyászat 9.55 Elfelejtett pillanatok (ism.)
STV :2
10.25 Bakalári történetek 10.55 A fényképészet története. Fr. dok. 8.00 A legyőzhetetlen Vilma. 9.00 Gyógyászat 9.55 Nelson Mandela
sor. 11.25 Élő körkép 12.00 Szieszta. Tévésorozat 13.00 Tour de Fr. dok.fi lm 10.50 Bakalári történetek 11.20 A természet értékei
France kerékpáros-körverseny 17.50 Krasznahorka 18.20 A termé- 11.40 A hegy kincsei Szlovák dokumentumsor. 12.00 Tour de France
szet értéke I. Fr. dok.sor. 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek kerékpáros-körverseny. Burgd ´Oisans szakasz, élő 17.55 Régmúlt
magyar nyelven 20.00 Nelson Mandela Francia dokumentumfi lm idők nyomában 18.20 Hétvége 18.50 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
20.55 Família. Családi magazin 21.20 Az ördög Franciaországban. Hírek magyar nyelven 20.00 Himalája. A világ teteje. Ang. dok. film
20.55 Família. Családi magazin 21.25 Füst. Am.–német fi lmvígjáték
Szlovák tévéjáték 22.45 Sporthíradó 22.55 Éjféli műterem
23.10 Sporthíradó 23.15 A szlovák bigbeat Dokumentumsor., 2.
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok Tévésor. 9.10 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Doktor 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.20 Cobra 11
House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre . 16.00 11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05
NCIS 17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok Tévésor. 18.30 Doktor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre
Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá- 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi
rás 20.30 Forr a bor. 21.40 Gazdálkodj okosan! 22.55 Éjszakai híradó – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Személyi igazolvány. Cseh vígjáték 23.35 A Nap könnyei thriller
JOJ
JOJ
7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 10.30
Knight Rider 2/1. 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 A második esély Ka- 7.50 Bírósági akták 9.00 Nap, széna, szalonna 10.30 Knight Rider 2/2.
nadai thriller 14.50 A Geiss család IV., 9. 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! ro17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó mantikus vígjáték 14.50 A Geiss család 15.50 Szójáték 17.00 Híradó
19.30 Híradó 20.20 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 21.50 Brid- 17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
get Jones: Mindjárt megőrülök! romantikus vígjáték 0.10 Dr. Csont 19.30 Híradó 20.20 Nap, széna, szalonna. 21.50 A király nevében 2.
– Két világ. akciófilm
IV., 7.
M1
5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő12.01 Híradó
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vágtass velem!
13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár – öszszefoglaló 15.45 Elcserélt lányok 16.40 Család csak egy van 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó
17.50 A szenvedélyek lángjai, 110. 18.35 Rex felügyelő . 19.30 Híradó
este 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Szerelem és egyéb katasztrófák. Fr.– ang.–am. játékfilm 21.45 Az ESTE 22.20 Híradó 22.35
Borgiák 23.55 Nemzeti Nagyvizit
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.15 Heathcliff 11.40 Ókori kalandok 12.10
Kaja-kalandok 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek 13.40 Varázslók a Waverly helyről 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hunyormajor, 51/15. 15.40 Heathcliff 16.05
Garfield és barátai 16.40 Nils Holgersson 17.05 Raju, a riksa 17.15 Tappancs mesék 17.35 Egér-úti kalandok 18.25 Miss BG 18.40 Esti mese
20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ, 40/22. 21.35 Gusztáv 21.45
A férfi a legjobb orvosság 22.30 Spangli – Fű-őrület Am. zenés vígjáték
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Nyelvőrző 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Gyökerek
9.15 Angyali érintés 10.05 Kisváros10.40 Linda 12.00 Híradó 12.20
Afrika világa. Etiópia – Addisz-Abeba 12.45 A 4-es metró építészete
13.40 Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05
MacGyver. Am. tévéfi lmsor. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.05 Angyali érintés Am. sorozat 20.00 T.I.R. Tévésor. 21.00
Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Ismeri a szandimandit? Magyar film

SzOmBAT, július 20
M1
6:55 Balatoni Nyár 9:00 Aranyfeszt 2013 9:30 Kerékpártúra 10:05
Történetek a nagyvilágból 10:35 Életművész 11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Hírek12:10 Európai szemmel12:40 Másfélmillió lépés
Magyarországon - 32 év múlva 13:30 A világörökség kincsei 13:45
Tokaj varázsa 14:40 Az isteni Diego(12) (arg.-sp. vígj., 2007) 16:20
Fábry 17:35 Gasztroangya 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó
este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Fejjel a falnak am. rom.
vígj., 22:30 Csongor és Tünde (magyar színházi felv., 2013)
M2
6:40 Rajzfilmsorozatok 10:00 Tappancs mesék 10:25 Benjámin, az
elefánt 10:50 Kérem a következőt! 11:05 Miss BG 11:20 Shaun a bárány 11:25 Garfield és barátai 11:50 Tatonka történetei 12:05 Tatonka történetei 12:20 Albert mondja... a természet jobban tudja
12:45 H2O 13:35 Varázslók a Waverly helyről 14:00 Táncakadémia
14:25 Csataterek 14:30 Rózácska és Rózsácska 15:35 Tatonka történetei 15:45 Tatonka történetei 16:00 Garfield és barátai 16:25
Shaun a bárány 16:35 Richard Scarry 17:00 Caillou 17:25 Mézga Aladár különös kalandjai 17:50 Hetedhét Kukta 17:55 Raju, a riksa 18:05
A kis Amadeus 18:30 Miss BG 18:45 Magyar népmesék 18:54 Kukori
és Kotkoda 19:00 Boxi 19:05 Állatkert a hátizsákban 19:35 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 21:05Top Gear 22:00
Egy szoknya, egy nadrág 23:35 Cambridge-i kémek
DUNA
7:05 Gyökerek 7:50 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 12:15 Ízőrzők
13:00 Selyemharisnya (am. musical, 1957) 14:55 Kultikon + 15:25 Önök
kérték! 16:20 Beszterce ostroma 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25
Időjárás18:30 Anna-bál 2013 18:45Futótűz 19:30 Anna-bál 2013 20:15
Fölszállott a páva Washingtonban (magyar dokumentumf., 2013)
21:15 Éjszakai lovasok 22:40 Dunaspor 23:00 Anna-bál 2013
6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Monster High 12:00 Babavilág 12:30 Stílusvadász 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 19:30 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
(am. kalandf., 2008) 21:55A vörös báró (német-angol akcióf., 2008)
7:00 Kölyökklub 10:05 Bazi nagy latin lagzi (am. vígj.) 12:00 Gasztrotúra 12:25 4ütem (2013) Nagyothalló 13:00 Dilinyósok (am. vígj. sor.,)
13:30 Agymenők 13:55 Eastwicki boszorkák (am. kalandfilmsor.,)
15:00 A hős legendája (am. akciófilm-sor.) 16:05 Acélmagnóliák (am.
filmdráma) 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Házasodna a gazda 20:05
Holnapután (am. sci-fi akcióf.) 22:25 Penge (am. akcióthriller, 1998)
STORY TV
7:05 Miss Marple történetei 9:00 Televíziós vásárlás10:30 Dallas
12:30 Túrakommandó 13:00 Kate és Leopold (am. rom. vígj., 2001)
15:05 Álomhajó 17:00 Rózsák harca (olasz rom. dráma,)18:00 Lagardere lovag (francia kalandf., 2. rész, 2003) 20:00 Miss Marple történetei 22:00 Atomcsapda (angol-német-am. filmdráma, 2002)
9:00 Mint(a)apa 10:45 Szabadítsátok ki Willyt! 3.(am. kalandf., 1997)
12:20 A ZseniKém hősei elszabadultak! 13:35 Haláli Hálaadás15:20
Taxi 2.(szül. eng.) (francia akció-vígj., 2000) 17:00 Gagyi mami 18:50
Nyomás utána! 21:00 Mad Max 22:50 Rendőrakadémia 7.
VIASAT
9:50 Véznák kontra dagik 10:50 Amerikai mesterszakács (gasztroreality, 2011) 11:50 Amerikai mesterszakács (gasztro-reality, 2011)
12:45 Kertvárosba száműzve (am. vígj. sor., 20. rész, 2011) 13:10
Vérmes négyes 15:05 Doktor House (am. filmsor.,) 17:00 Szívek szállodája (am. filmsor.,) 18:50 Beethoven 4. (am. családi vígj.,) 20:45
Velem vagy nélküled (rom. vígj.) 22:45 A Sárkány - Bruce Lee élete
STV :1
7:45 Traja medvedíci 8:10 Fidlibum 8:40 Safari 9:05 Tanečná akadémia 9:35 Tanečná akadémia 10:00 SOS 11:00 5 proti 5 11:55 Top Star
12:55 Moje dcéry 14:30 Agatha Christie: Slečna Marplová: Vrecko
plné zrna 16:10 Heidi (dráma, Rakúsko, 1965) 17:45 Postav dom,
zasaď strom 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy 19:45 Počasie
19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Cyril a Metod - Apoštoli Slovanov
21:05 Malý kúsok neba) (kom., USA, 2011) 22:50 Góly, body, sekundy
STV :2
7:20 Správy - Hírek 7:30 Živá panoráma 7:55 Televíkend 8:20 Ambulancia (Slovensko) 8:50 Himaláje (pop. ved. ser., VB, 2004) 11:45 5
minút po dvanástej 13:25 Farmárska revue 14:00 Tour de France
14:15 Tour de France 17:35 Jánošíkove dni 2012 17:50 Smejeme sa
storočiami 18:15 Na ceste po Česku 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček
19:00 Správy 19:50 Počasie 20:00 Osloboditelia 20:45 Anjeli strážni
21:10 Pozor na Harryho (kom., USA, 1997) 22:45 Pred rokmi...
MARKÍZA
6:00 Mentalista 6:40 Scooby Doo, ako sa máš? 7:00 Tom a Jerry 7:10
Maxove dobrodružstvá 7:55 Alf 8:50 Orange County (kom.) 10:20
Krok za krokom 10:50 Marci X (kom., USA, 2003) 12:30 2Bobule (kom.,
Česko) 14:25 Umenie kradnúť (krimi, 2004) 16:25 Policajná akadémia
3 18:10 Partička 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20.15
Počasie 20:30 Norbit (kom., USA, 2007) 22:40 Elektra akčný film
JOJ
7:05 My Little Pony 7:30 Monsuno 7:50 Futurama 8:20 Starostove
starosti 10:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov 11:50 V.I. Warshawská(12) (kom., USA, 1991) 13:50 Slnko, seno, slanina 18:15 Vylomeniny 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie
počasie 20:20 Horton (anim., USA, 2008) 22:10 Šiesty deň (akčný
film, USA/Kanada, 2000)

M1
6:55 Balatoni Nyár 9:00 Útmutató 9:50 Ez az a nap! 10:40
Kérdések a Bibliában 10:55 Református magazin 11:20 Református ifjúsági műsor 11:30 Látogatóban Csomós József
református püspöknél 12:00 Hírek 12:10 Világ Kép 12:40 KorTárs 13:05 Jövő-időben 13:15 Telesport 13:45 Doktor Parnassus és a képzelet birodalma (francia-kan. kalandf., 2009)
15:45 Erik, a viking 17:20 Bar/átok 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Poén Péntek
21:20 Megérzés thriller 23:00 Tudathasadás am. vígj.,
M2
6:05 Rajzfilmsorozatok 10:40 Garfield és barátai 11:05 Rózácska és Rózsácska 12:10 Csataterek 12:20 Táncakadémia
12:45 Csajok a zŰrből 13:10 Rocky és Bakacsin kalandjai
15.05 H2O 16:00 Tüskevár 16:30 Garfield és barátai 16:55
Shaun a bárány 17:00 Richard Scarry... 17:25 Raju, a riksa
17:35 Hetedhét Kukta 17:40 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
18:10 A kis Amadeus 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék 18:58 Kukori és Kotkoda 19:05 Állatkert a hátizsákban
19:35 Maja, a méhecske 19:45 Lülü, a teknőc 20:00 Postás
Pat 20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó 21:04 Időjárás 21:05
15. Magyarország - Brazília Női vízilabda csoportmérkőzés
22:20 Bar/átok 23:45 Árnyékban harcolók
DUNA
6:00 Gazdakör 6:25 Hol volt, hol nem volt... 6:45 Gyökerek
7:25 Lyukasóra 7:55 Élő világegyház 8:20 Világ-nézet 9:15 A
szent olaj 10:00 Hagyaték 10:30 Határtalanul magyar 11:00
Római katolikus szentmise közvetítése Gyergyóditróról
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:15 Ízőrzők: Szigliget
12:50 Fény a redőny mögött 14:15 Hazajáró 14:45 Csellengők 15:15 Hogy volt!? 16:15 Csigalépcső 18:00 Híradó 18:20
Dunasport 18:25 Időjárás 18:30 Heti Hírmondó 18:55 A világörökség kincsei 19:15 Önök kérték! 20:00 Sándor Mátyás
21:15 Régi idők focija 22:35 Dunasport 22:50 Világ-nézet
23:40 Koncertek az A38 hajón
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 12:35 Több mint TestŐr 13:05 Kalandjárat
13:35 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:35 Békétlen békítő 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Mystery Men - Különleges hősök 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A boldogító talán
22:10 Halloween 2. (am. horror) 0:15 A fejnélküli asszony.
7:00 Kölyökklub 10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 10:25 Teleshop 11:20 Gasztrotúra 11:50 A Muzsika TV bemutatja:
12:25 Tuti gimi 13:25 Míg a halál el nem választ 14:00 Holnapután (am. sci-fi akcióf) 16:30 Castle 18:30 Híradó 18:55
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HIRDETÉS

vASÁRNAP, július 21
Cobra 11 20:00 Reszkessetek, betörők! 22:00 Alpha Dog
(am. krimi) 0:25 Portré.
STORY TV
7:05 Rózsák harca 9:00 Televíziós vásárlási műsorablak
10:30 Dallas 13:30 Lagardere lovag 15:20 Álomhajó 17:20
Frank Riva 18:20 Kate és Leopold 20:30 Poirot 22:20 Goodbye, Emmanuelle! 0:10 Gyönyörű teremtmény.
9:00 A ZseniKém hősei elszabadultak! 10:20 Haláli Hálaadás
12:05 St. Trinian's - Nem apácazárda 14:00 Miss Potter 15:45
Rendőrakadémia 7. 17:20 Elrabolva 19:05 7 másodperc 21:00
Mad Max 2. 22:45 Elemi ösztön
VIASAT
9:55 Doktor House 11:50 A nagy házalakítás 13:50 Candleford-i kisasszonyok 16:00 Anna - Az új kezdet 18:10 19:05
A célszemély 20:00 CSI: Miami helyszínelők 20:50 CSI: New
York-i helyszínelők 21:50 Star Trek 3. - Spock nyomában
23:55 CSI: Miami helyszínelők
STV :1
7:25 Traja medvedíci 7:55 Maškrtníček (pre deti, Slovensko)
8:20 Safari (ČS, 1986) 8:50 Cyril a Metod 9:45 60 zabijakov
divočiny 10:15 Geo report 11:15 Slovensko v obrazoch 11:40
Svet v obrazoch 12:05 Cirkus Humberto 13:55 Agatha Christie 15:35 Skalní v ofsajde 17:00 Uragán 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 19:45
Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Puccini 23:30 Góly,
body, sekundy 23:40 Agatha Christie: Slečna Marpleová

„Olyan legyen életed, mint a friss virág.
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni.“
Július 20-án ünnepli 10. születésnapját

Líska Dominika
Nagykeszin.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt: anyu, apu,
nagyszülők, dédszülők és az
egész család.
Július 6-án ünnepelte Keszegfalván
25. születésnapját Mujzer Tamás,
és kislánya Mujzer Karinka július 10-én
ünnepelte 4. születésnapját.
E szép ünnep
alkalmából
szívből gratulál
az egész család.

STV :2
7:30 Živá panoráma 8:00 Kapura 8:45 Farmárska revue 9:10
Osloboditelia 9:55 Dedičstvo otcov 10:30 Púť k Škapluliarskej
Panne Márii 12:25 MS juniorov vo vodnom slalome 13:35 MS
juniorov vo vodnom slalome 16:00 Cvalové derby 17:30 Tour
de France - štúdio 17:45 Tour de France 22:15 Odpískané
22:40 Počasie 22:50 Calder, sochár pohybu
MARKÍZA
9:30 Policajná akadémia 3 11:10 Honba na ponorku 13:05
Kuriér 15:10 Mamou v šestnástich 17:05 Najlepšia študentka 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15
Počasie 20:30 Transformers: Pomsta porazených(12) (sci-fi
akčný f., USA, 2009) 23:45 Alcatraz
JOJ
7:25 Cililing a veľká záchranná výprava 9:00 Simpsonovci
11:30 Mama, ožeň ma! 13:00 Horton (anim., USA, 2008)
14:55 Let 93 16:45 Slnko, seno, slanina 18:20 Nové bývanie
19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:15 Vyvolení - Dom snov - Voľba 20:30 Sexi
40 22:30 30 dní dlhá noc (horor, NZ/USA, 2007)

Hujbertől elveszik a diplomát
Vizsgálatot indít plágium gyanúja miatt a Színház- és
Filmművészeti Egyetem, miután Hujber Ferenc (38), aki
1999-ben szerezett diplomát az intézményben, a Blikknek
bevallotta: szakdolgozatát egy húsz évvel korábbiról másolta, valamint megvásárolta az érettségijét.
„Magyarországon egyetlen oktatási intézmény sincs felkészülve arra, hogy okiratok eredetiségét, hitelességét vizsgálja. Más szerveknek van jogosítványuk és lehetőségük
arra, hogy bűncselekmények felderítésével foglalkozzanak.
Ennek megfelelően az egyetem megteszi a szükséges lépéseket, a plágium gyanúját vizsgálja“ - nyilatkozta a Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektori Hivatala.

Rettegnek Alfölditől
Már javában folynak a 2013-as X-Faktor válogatói, ahová
több százan jelentkeztek olyanok, akik szeretnének bejutni
az élő show-ba. A legtöbben Alföldi Robitól félnek; joggal,
hiszen azokat, akik elég bátrak, és kiállnak a színpadra énekelni, egyáltalán nem kíméli. Kritikus szemmel és kegyetlen
szavakkal szinte lezavarja a színpadról azokat, akik nem
odavalók. Volt, aki sírva jött ki“ – árulta el a Blikknek egy
bennfentes.

Bianka Červená
a Dominik Novotný
21. júla oslávia 5. narodeniny.
Dnešný deň je v roku jediný,
kedy slávite narodeniny.
Tak Vám prajeme všetko
naj, šťastia,
zdravíčka a
pusinku na
vaše líčka.
Rodičia

Július 25-én ünnepelte
75. születésnapjat

Farkas Anna
Komáromfüssön.
E szép ünnep alkalmából
szívből
köszönti, jó egészséget
és hosszú, boldog életet kíván:
szerető családja.

„A Nap is az égen Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Július 17-én ünnepli
85. születésnapját

Kis Terézia Őrsújfalun.
Sok szeretettel köszöntik őt:
férje Géza, gyermekei
családjukkal és
a kis dédunoka Zsóﬁka.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hetvenedik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Július 10-én ünnepelte
70. születésnapját

Tornóczi Irén
Perbetén.
E szép nap alkalmából köszöntik:
ﬁai, menyei és unokái.

Élvezze a nyarat Chevrolettel!
Győződjön meG róla!

Rendkívüli nyáRi
bónusz akáR 5000 €
és atRaktív finanszíRozás negyedRészenként
az áR emelése nélkül
ChevRolet oRlANDo

BÓNUSZ AKÁR

1 900 €
ChevRolet CRUZe SW

BÓNUSZ AKÁR

3 730 €

• finanszírozás negyedrészenként az ár emelése nélkül
• Családi gépjármű modern dizájnnal
• 7 ülés három sorban
• 6 légzsák, abs
• elektronikus menetstabilizátor (esC)
• Rádió Cd-vel és mP 3 lejátszóval
• a sofőrülés magassági állíthatósága
• elektronikusan állítható elülső ablakok

• 2012-ben1 a világon a 6. legtöbbet eladott gépjármű
• finanszírozás negyedrészenként az ár emelése nélkül
• Praktikus kombi
• stílus, tér és teljesítmény az Ön családjának
• tiszta, sportos forma
• abs, esC, 6 légzsák
• Rádió Cd-vel és mP 3 lejátszóval
• elektronikusan állítható elülső ablakok
• akár 1478 literes csomagtér

HoffeR, s.r.o.
bratislavská cesta 1798, 945 01 komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

*A Finanszírozás negyedrészenként az ár emelése nélkül a Chevrolet Finance felhasználása esetén érvényes a Cruze és Orlando kiválasztott modelljeire.
Az 5000 € árengedmény a Malibu kiválasztott modelljeire érvényes.
1
a http://bestsellingcarsblog.com server információi alapján. Részletes tájékoztatás a chevrolet.sk oldalon. Orlando – kombinált fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás:
139-186 g/km, Cruze SW - kombinált fogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 119-170 g/km
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Új névvel, új vezetőséggel, felkészülve
E

léggé sok változás történt a
nyár folyamán a komáromi
férﬁ kosárlabda klubnál, amely az
előző idényben minden idők legsikeresebb évadját tudhatta maga
mögött. Már hagyományosan, a
csapat több tagja is az idényzárás
után távozott, helyettük újak érkeztek. Persze, előtte meg kellett
teremteni a folytatás alapvető feltételeit, aminek része volt az a változás is, amely a klubelnöki tisztet
illeti.

Céljaink hasonlóak a tavalyihoz, mindenképpen az első négyből szeretnénk harcba indulni a legjobb dobogós helyezésért. A szurkolók tájékoztatásaként még szeretném elmondani, hogy a belépőjegyek árát illetően nem lesz változás, a bérleteket
augusztus hónapban kezdjük árusítani. Az árusítás pontos idejéről, de a
felkészülési mérkőzések időpontjairól is kellő időben tájékoztatni fogjuk
szurkolóinkat” – mondta el lapunknak
a sportigazgató.

Paulík József, sportigazgató: „A
klub neve kibővült, ezután MBK Rieker Com-Therm a nevünk, amiből
nyilvánvaló, hogy a Com-Therm vállalat az egyik fő támogatónkká lépett
elő. A klubelnöki tisztet ezután
Csonka Lajos mérnök, az említett vállalat ügyvezető igazgatója fogja ellátni, de az előző klubvezetés is teljes
egészében kicserélődött. Az előző évi
csapatból Bíňovský, Kratochvíl, Bílik,
Lowe, Thompson és Stevens távoztak, Dubovský még a mai napig kérdéses, nem tudom megmondani marad-e, avagy távozik. Hét új játékos

Az MBK Rieker Com-Therm játékoskerete:
A tavalyi keretből: Ondrej Šoška,
Marek Kozlík, Ladislav Stojanov, Michal Maslík
Új játékosok: Matej Marchup (Léváról), Szabó Péter (Magyarországról), Juevol Myles (Egyesült Államokból), Dallis Joyner (Egyesült Államokból), Kenny Hall (Egyesült Államokból), Siniša Bilič (Nyitráról),
Maj Kovačevič (Nyitráról)
Saját nevelésű kerettagok: Martin Jurčina, Patrik Petrovský és Červenka Gábor

Kenny Hall, a Tennessee-i Egyetem korábbi erőssége. A szurkolók bíznak
benne, hogy Komáromban is az lesz
érkezett, négyen maradtak az előző
játékos-keretből, de három saját nevelésű játékosunk is a kerethez tartozik. Természetesen, az edzői teen-

dőket ebben az idényben is František Rón fogja ellátni, ami optimizmussal tölt el bennünket, hiszen a
mester Komáromban már bizonyított.

Kajak-kenu

Nyitranovákban is jól teljesítettek a komáromiak
yitranovákban immár 41. alkalommal rendezték meg
a „Novácka päťstovka“ elnevezésű síkvízi kajakos
gyorsasági versenyt, amelynek részeként, a 11 és 12
éves ﬁúk és lányok a 2000 méteres távon az országos
bajnoki címekért küzdöttek meg. A Komáromi Kajakkenu Klubot ebben az évben csak a ﬁúk képviselték K1,
K2, C1 és C2 kategóriákban. Már hagyományosan, legnépesebb a 12 éves ﬁúk mezőnye volt kajak egyesben,
ahol 25 hajó sorakozott fel a rajthoz. A 11 éveseknél 23,
míg a 11-12 évesek kenu párosában 16 hajó siklott a cél
felé. A komáromi ﬁúk két aranyérmet gyűjtöttek be. A 11
éves kajakosok versenyét szuverén módon Szépe Samuel nyerte, míg a 11 éves kenusok versenyét követően,
ketten is felállhattak a dobogóra. A győztes Gallo Dávid
után, Peter Christopher lérant evezett be másodikként
a célba.

N

Eredmények:
K1 – 12 éves ﬁúk: 4. Marko Ujvári 6. Pavol Náhlik 9. Kevin Konečný 10. Karika Benedek 12. Martin Černák 16. Rigó
Kevin
K1 – 11 éves ﬁúk: 1. Szépe Samuel 12. Viszlai Tamás
C2 – 11-12 éves ﬁúk: 2. Peter Christopher Lérant – Gallo
Dávid
K2 – 11-12 éves ﬁúk: 3. Marko Ujvári – Pavol Náhlik 4. Karika Benedek – Kevin Konečný 9. Martin Černák – Erik
Brandt 13. Rigó Kevin – Szépe Samuel
C1 – 11 éves ﬁúk: 1. Gallo Dávid 2. Peter Christopher Lérant
A komáromi versenyzők egy csoportja Nyitranovákban,
edzőjükkel, Pavol Náhlikkal
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Hagyományteremtő régiós sportesemény, amely a nyári idény legrangosabbjává válhat

Első Hídverő Staféta
istérségünk falvaiban már
évek óta megrendezik így július elején a Hídverő Napokat. Hagyományosan kiváló ételek és italok, zene és jó hangulat kísérik
az eseménysorozatot. Ennek kapcsán született meg – kinek is
másnak – régiónk neves maratoni
futójának, a dunamocsi Kele Gézának, a Budapest Sport Iroda
szlovákiai futónagykövetének fejében az ötlet. Az érintett 14 települést sporttal, egy jelképes híddal, stafétafutással is össze kellene kötni. Nem titkolt szándéka
volt a hosszútávfutás népszerűsítése, és egy kis mozgás biztosítása az érintett települések lakosai számára. Meglepően kellemes
érzéssel vette tudomásul a „Hídverő” települések polgármestereinek egyhangú támogatását. Így
született meg a Hídverő Stafétafutás, amely a régió legrangosabb
nyári sporteseménye lehet a következő években.

K

Mivel Kele Géza nemcsak kiváló
sportteljesítményeivel, de remek elbeszélő képességével, írásaival is
kivívta már olvasóink elismerését,
most neki adjuk át a szót, illetve tollat. Valóban, egy olyan esemény
első évfolyamáról számol be a Delta
olvasóinak, amely a későbbi években akár „népmozgalommá” is válhat régiónkban. Túl a sportolás örömén olyan köveket is megmozgathat, amelyek felszínre hozhatják a
bennünk szunnyadó, de még igencsak mélyen lappangó érzést, amelyet összetartozásnak, összefogásnak hívnak. Íme, az esemény beszámolója:

„A táv összesen 105 kilométer volt,
amit tíz futó között osztottam fel, jómagam pedig az egész távot lefutottam. Ezenkívül minden érintett településen csatlakoztak hozzánk a futók, kocogók és a sportolni vágyók,
falutáblától a polgármesteri hivatalig. A hivatalok előtt a polgármesterek és kíséretük fogadták, köszöntötték a futókat, majd átadták településük zászlaját vagy szalagját. Ezeket az ereklyéket aztán futva vittük
tovább Csallóközaranyosra, ahol a
Hídverő Napok központi rendezvénye zajlott. Két nap alatt 13 települést
futottunk körbe, ami összesen 14
órát vett igénybe.

Július 5-én, pénteken, reggel nyolc
órakor Izsáról rajtoltunk. Domin István polgármester buzdító szavai, és
egy népviseletbe öltözött kislány jelenléte adták meg a staféta alaphangját. Hat izsai futóval egyetemben elindultunk a hosszú útra. Mivel
minden kezdet nehéz, lassan, komótosan haladtunk, olyan bemelegítés gyanánt, bár ekkor már 24 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Patra
érve Szabó Olga polgármesteraszszony fogadott bennünket. Hogy
mennyire szükség van ilyen rendezvényre, ami kialakítja futó kultúránkat
abból is látni, hogy egy kedves idős
bácsi a háza kapujában állva megkérdezte tőlünk: Kedveskéim, tapsolhatok maguknak, nem lesz abból
baj? Persze, hogy tapsolhat, szurkolhat és futhat is bátran mindenki,
hiszen ez Önökért van. Buzdítsuk
hát bátran egymást!
Amikor Virtre értünk, Kovács János polgármester már várt bennünket. Jól esett a hideg víz, frissítettünk. A csapatot ekkor a bogyai Ravasz Eszter, a dunamocsi Jókai Viktor, a marcelházi pékség tulajdonosa
Gál Ilona, valamint jómagam alkottuk. Következett Dunaradvány, majd
Dunamocs. Hazai pályára érve, falumban Dunamocson jól esett a család bíztatása. Közben beállt közénk
futni a dunamocsi Simsik Attila is,
aki a stafétának köszönhetően, életében először futotta le a 17 kilométert.
Dunamocs és Karva között egy
hat kilométeres hűs, Duna-parti rész
következett. Igaz, kicsit homokos volt
az út a közelmúlt áradásától, de ha a
kedves olvasó arra téved, érdemes

megnézni, mert ez egy páratlanul
szép Duna-parti szakasz. Dunamocs
Község polgármestere Banai Tóth
Pál és Karva Község polgármestere
Duka Gábor ezért is folytatnak harcot egy színvonalas turista útvonal
kiépítéséért ezen a szakaszon. Folytattuk utunkat: Karva, Búcs, Bátorkeszi, Madar, Marcelháza, Hetény.
Búcsot meglátva, óriási öröm lett
úrrá rajtam. A falutáblánál húsz futó
várt ránk. Gyerekek, felnőttek, sportolók, barátok, valamint a község
képviselője Klihó János, aki egyben
a helyi tűzoltók vezetője is. Példát
mutatva maga is futott. A búcsi
Szabó Tímea, aki egyébként hoszszútávfutó, már Karván csatlakozott
hozzánk. Igencsak büszke volt falujára, hogy ennyien kijöttek mozogni.
A főtéren, a lovas szobornál Szigeti
János polgármester ünnepélyesen
átnyújtotta az összetartozás jelképét, Búcs Község zászlaját. Hideg
üdítők, keksz, csoki, banán. Minden,
ami kell a futónak, mint egy nemzetközi maratoni versenyen. Haladunk
tovább. Még ki sem érünk a faluból,
az Attila Malom személyzete lep
meg bennünket jégbehűtött itallal és
biztató szavakkal. Ezzel is könynyebbé, elviselhetőbbé téve az akkor
már 35 Celsius fok körüli kánikulát.
Meleg ide, meleg oda, folytattuk a
futást. Bátorkeszi határában, a
messzi távolban, egy hatalmas embercsoportra lettem ﬁgyelmes. Soksok zöld, láthatósági mellénybe öltözött ember. Ők mind velünk akarnak
futni? – villant át az agyamon. Már
ezért is megérte!
Futottak is valamennyien, huszonöten voltak. A polgármesteri hivatal

előtt a falu polgármestere Labancz
Roland köszöntő szavai közepette
frissítettünk. Felemelő érzés volt,
ahogyan törődtek velünk és megtiszteltek bennünket. Nagyon szépen
köszönjük! Madaron szintén egy népes csoporttal futottunk. Ifjúsági labdarúgók tizenheten, valamint a madari Mikle család. Apa, ﬁa és lánya.
Ez ám a sportos család. Madar Község polgármestere Édes István, a
szőlő permetezését megszakítva jött
köszönteni bennünket, és feltűzni
staféta-pólómra Madar Község zászlaját. Marcelházára érve, a kultúrháznál kaptunk bőséges frissítőt.
Helybeli ﬁatalok egy csoportja csatlakozott hozzánk. Név szerint: Hegedűs Adrián, Lengyel Alexandra,
Nagy Éva, Bese Róbert és Lengyel
Zsolt. Valamennyien jól bírták Hetényig, az első napi célig. Amint később megtudtam, ők rendszeresen

futnak néhány kilométert hetente,
többször is éppen a Marcelháza –
Hetény útvonalon. Lehet csatlakozni
hozzájuk, kedves marcelházi ﬁatalok.
Hetény Község, sok egyéb nevezetessége mellett, sportjáról is híres. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint a minket váró tömeg. A tizenhét
fős kísérettel hét óra tizenhét percnyi
futás után, 55 kilométert teljesítve, az
első napi célban átvettük Hetény
Község elöljáróitól az „Összetartozásért” szalagot. Következett az
energia feltöltése, a bőséges eszemiszom, de gondolatban már a másnapi folytatásnál tartottunk.
Szombat reggel, hét óra. Bevallom, kissé féltem a kihívástól, hiszen
az előző napi nagy meleg sokunkat
rendesen megviselt. Néhány futó jelezte is, hogy nem jön, így fel kellett
készülnöm arra, hogy másnap talán

egyedül futok. Nem így történt. Elsőként a marcelházi Lengyel Zsolt
csatlakozott hozzám. Ő aznap az
egész távot bevállalta. A többiek, a
komáromi Minarovič Péter élete első
26 kilométerét, míg a szintén komáromi Hajmási Péter élete első 21 kilométerét teljesítette a stafétának kö-

szönhetően. Vágfüzes Községben
Forró László polgármester várt bennünket. Itt is hideg vízzel, édességgel és gyümölccsel kínáltak, egyszóval volt minden, amire egy hoszszútávfutó vágyik. Vágfüzestől Komáromig ketten folytattuk, Lengyel
Zsolt és én. A kora reggeli kellemesen hűs idő után ismét rohamosan
emelkedni kezdett a hőmérséklet.
De azért jól bírtuk az iramot, és minden negyedik kilométernél frissítettünk. A követő autó személyzete, a
bogyai Ravasz Ödön és búcsi Szabó
Tímea szakszerű és kitartó segít-

sége nélkül, talán nem bírtuk volna
ebben a melegben megtenni a távot. Csodálatos érzés volt, amikor
Komáromban a déli harangszó fogadott bennünket. A városon átfutva,
feltűnő jelenség voltunk, hiszen magunkon a Hídverő Staféta sárga
színű mezét viseltük, és az én pólómon még az érintett falvak zászlói
és szalagjai díszelegtek. Az autósok integettek, a járókelők buzdítottak, ami egyébként jellemző volt
más településekre is. Többen is
megkérdezték: Hová-hová? Amikor
megmondtuk, sokan csak csodálkozva csóválták a fejüket. Ááá, anynyit futni lehetetlen…
Mindkét napon időrendi beosztás
szerint futottunk, tempónk hat perc
harminc másodperc volt kilométerenként. Bele kellett húznunk az
utolsó néhány kilométeren, hiszen
13.30 órakor a csallóközaranyosi falutáblánál már gyülekeztek a futni
vágyó kézilabdás lányok, labdarúgók
és sportvezetők. Több mint húszan
vártak ránk, köztük néhányan azok
közül is, akik az előző napi futásban
is részt vettek. Közösen futottuk le az
utolsó kilométert, ami egy „örömkilométer” volt, és összességében a
százötödik. Szinte nem is éreztem a
mögöttem lévő tizennégy órányi futást. A díszpáholyig futottunk, ahol
nagy tömeg várt már bennünket, és
jutalmunk egy nagy taps volt. Varjú
Éva polgármesterasszony köszöntője után, jelképesen átadtuk a Híd-

verő falvak zászlaját. Cél teljesítve.
Valamennyi községen átfutottunk,
mintegy láthatatlan hidat alkotva, ezzel is kihangsúlyozva az összetartozást. Bátran ki merem jelenteni, hogy
az első, úttörő Hídverő Staféta elérte célját. A nagy meleg ellenére is
a két nap alatt több mint 140 sportolni vágyó ember csatlakozott hozzánk, ami óriási siker.
És a legfontosabb üzenetünk: Mi,
ebben a régióban összetartozunk!
Kele Géza
Dunamocs
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Birkózás

Visszapillantó: Virág István Emlékverseny
ét héttel korábbi számunkban részleges
beszámolót közöltünk a Komárom Város
Nagydíja és Virág István Emlékverseny eseményeiről. Részlegeset azért, mert Kúr Károly,
a Spartacus Birkózó Klub elnöke, akitől az
eseményről hírt szereztünk, csak az általa képviselt klub versenyzőinek eredményeit juttatta
el hozzánk. Akkor, többek közt feltettük a kérdést, vajon hol a többi? Ugyancsak nehezményeztük, hogy a Virág István nevével fémjelzett
verseny, nem kapott kellő nyilvánosságot, hírverést.

K

A minap szerkesztőségünkbe látogatott Papp
Zoltán, a Komáromi Birkózó Sport Klub elnöke, a
fent említett nemzetközi verseny szervezője, aki a
következőket mondta el lapunknak: „Végtelenül
sajnálom, hogy a dolgok így történtek. Mentségünkre azt tudom felhozni, hogy első ízben szerveztünk ilyen méretű nemzetközi versenyt, és a
nagy intézkedések közepette, sajnálatos módon a
média tájékoztatása ebből kimaradt. Biztosíthatom
Önöket, hogy a jövőben minden egyes versenyünkről tájékoztatni fogjuk a médiát, és a versenyek eredményeit is közzétesszük. A Komárom
Város Nagydíja versenyt összekötöttük a Virág
István Emlékversennyel. Úgy gondoltuk, hogy a
nyolc évvel ezelőtt elhunyt nagy személyiség emlékét mindenképpen meg kell őrizni. Virág István,
az egykori ifjúsági Szlovák és Csehszlovák bajnok, 1960-ban megalapította a Slávia ODPM Komárom Testnevelési Egyesületet, ahol élete végéig az ifjúság nevelésének szentelte életét, akiknek útjait nemcsak a sportklubon belül, de a magánéletben is igazgatta. Nagyszerű edző, de szervező is volt. Irányítása alatt, megannyi országos,
Európa- és világbajnok, sőt olimpikon is felnőtt. A
70-es években a Szlovák Birkózó Szövetség elnöki és a Csehszlovák Birkózó Szövetség alelnöki
tisztjeit is betöltötte. Az 1986-os Eb alkalmából a
Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) aranyplakettjével tüntették ki, sokéves munkásságának elismeréseként. Mi, annak ellenére, hogy nehéz körülmények között dolgozunk, törekedni fogunk a
Virág István Emlékverseny további évfolyamainak

megrendezésére. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki támogatta a verseny megrendezését, valamint Virág István családjának, hogy hozzájárulását adta az emlékverseny megrendezéséhez.
Külön köszönöm lányának, Valentné (Virág) Erikának, hogy személyes részvételével is támogatta
rendezvényünket” – mondta el Papp Zoltán.
Bár a klubelnök erről nem beszélt, nem tudunk
elkerülni még egy megjegyzést, amelyet márt több
esetben is felvetettünk. Mindezt, a hozzánk eljuttatott eredmények kapcsán. Többször is felhívtuk
régiónk birkózó klubjainak ﬁgyelmét, hogy a pon-

A díjakat Papp Zoltán, a KBSK elnöke, és Virág
István lánya, Valentné Virág Erika adták át a sikeres versenyzőknek
tos és objektív tájékoztatás érdekében ne különkülön küldjék – sok esetben többhetes késéssel –
az eredményeket olyan versenyekről, ahol régiónk
több klubja is részt vesz. Erre ígéretet is kaptunk,
de sajnos, a madari klub kivételével, ez a mai na-

pig nem igazán működik. Így megtörténhet, hogy
más klubok sikeres versenyzőit megfosztják attól
az élménytől, hogy nyilvános elismerésben is részesülhessenek. Mindez talán arra is utal, hogy az
egyes klubok között nem felhőtlen a kapcsolat, de
ezt maguknak kell rendezniük, elsősorban sportolóik érdekében. Mert ha a sport nem köt össze,
akkor…
A Virág István Emlékverseny eredményei
(a Spartacus versenyzői nélkül):
Gyermek „A”
-27 kg: 1. Galbavý Alvin (Marcelháza)
29 kg: 1. Sluka Ádám (Madar)
35 kg: 3. Kürti Mátyás (Gúta)
40 kg: 2. Mészáros Péter (Gúta)
3. Barnabás Dominik (Marcelháza)
50 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)
2. Gál Bence (Naszvad)
Gyermek „B”
29 kg: 3. Príbelsky Ármin (KBSK Komárom)
42 kg: 2. Domonkos Máté (Madar)
45 kg: 3. Konopčík Konrád (KBSK Komárom)
48 kg: 4. Németh Jenő (Nagymegyer)
52 kg: 3. Szarvas Márk (Nagymegyer)
Gyermek „C”
-20 kg: 4. Sztakovics Máté (Naszvad)
22 kg: 2. Turančík Arnold (Naszvad)
5. Igrényi Viktória (Marcelháza)
24 kg: 4. Križan Attila (KBSK Komárom)
5. Szabó Attila (Nagymegyer)
26 kg: 4. Hluško Samuel (KBSK Komárom)
28 kg: 3. Gábor Balázs (Madar)
Ifjabb diákok
37 kg: 1. Brand Alex (Madar)
2. Kürti Adrián (Gúta)
4. Kürti Márió (Gúta)
5. Kürti Krisztián (Gúta)
7. Keszi Bálint (Naszvad)
9. Molnár Zsuzsanna (Nagymegyer)
10. Pogáň Erik (Madar)
44 kg: 3. Kajtár Sándor (Madar)
4. Liďák Tomáš (Gúta)
5. Turančíková Anett (Naszvad)

Triatlon

Három komáromi versenyző, négy érem
gyallán rendezték meg a Triatlon Szlovák Kupa hatodik
fordulóját, amelyen régiónkat három komáromi versenyző
képviselte. Nagy örömünkre, a három versenyző négy érmet
szerzett. Különösen a veterán kategóriában induló Kubica János eredményei okoztak kellemes meglepetést, aki minkét
versenyszámban rajthoz állt, és azokat meg is nyerte. Persze,
Szabó Annamária és Vladimír Horváth ezüst-, illetve bronzérmei is nagy értékkel bírnak, hiszen az ő kategóriájukban hihetetlenül nagy volt a konkurencia.

Ó

A versenyeket két távon bonyolították le. A Sprint Triatlon 750
méteres úszást, 20 kilométeres kerékpározást és 5 kilométeres futást foglal magába. A másik táv, a Fit Triatlon, 350 méteres úszásból, 12 kilométeres kerékpározásból és 2 kilométeres futásból tevődik össze.
Régiónk versenyzőinek eredményei:
Sprint Triatlon: 1. Kubica János – saját kategóriájában
Fit Triatlon:
1. Kubica János – saját kategóriájában
2. Szabó Annamária – saját kategóriájában
3. Vladimír Horváth – saját kategóriájában

Balról jobbra: Kubica János, Szabó Annamária és Vladimír Horváth

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

