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Napról napra többen tudatosítják, hogy a hazai
áru általában jobb minőségű, ráadásul munkahelyeket is teremt, ennek ellenére egyre kevesebb a
hazai áru a pultokon. A
döntéshozók nem regulázzák a nagyobb cégeket,
így a helyi középvállalkozók lemorzsolódnak, a kisebb szereplők pedig sok
esetben feketén értékesítik a portékát. A végeredmény: egyre rosszabb minőség, ráadásul viszonylag drágán.
Folytatás a 2-3. oldalon

2,5 kilós kábítószer-szállítmányt A japán nagykövet Komáromban járt
V
fogtak Komárom
P

árosunkba látogatott őexcellenciája Akira Takamatsu, a Japán Császárság szlovákiai nagykövete, akit Komárom Város első embere, Anton Marek és két alpolgármestere, Novák Tamás és Szabó Béla fogadott.

ervitinhez hasonló kábítószerszállítmányt foglaltak le a rendőrök. A Kínából érkező csomag
Magyarországra tartott. A kábítószer postai küldeményként érkezett az országba, a rendőrök kiderítették, hogy a 2,5 kilónyi fehér por
alfa-PVP, ami a pervitinéhez hasonló hatással bíró vegyi anyag.
Szlovákiában nem tiltólistás, Magyarországra azonban igen.
Folytatás a 2. oldalon

Naponta hét
kocsit lopnak el

A munkaebéd keretében megvitatták a várost és a régiót érintő legfontosabb
problémaköröket, a gazdasági lehetőségeket, a munkapiaci helyzetet, a turisztikai kitörési pontokat, a szlovákok és a magyarok együttélésének ismérveit, továbbá a határon átnyúló együttműködés milyenségét és az európai minkrorégiók fejlesztésében rejlő lehetőségeket. A nagykövet úr érdeklődéssel hallgatta a beszámolókat, de leginkább a japán turistáknak nyújtható lehetőségekről
érdeklődött és meg is ígérte, hogy e téren megpróbál segíteni, hogy a közeli
nagyvárosokba látogató honﬁtársai Komáromot is útba ejtsék.
(krá)

Véget vetnek a csaló
termékbemutatóknak?

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

Részletek a 2. oldalon

Jaj volt
a kakasoknak
Részletek a 10. oldalon

örmére néz a nyugdíjasokat átverő cégeknek a kormány és a fogyasztóvédelem. Befellegzett a különféle „bemutató akcióknak”, melyeken „lehúzzák“ az idős
embereket?
Folytatás a 3. oldalon
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Egyre rosszabb élelmiszert fogyasztunk, elég drágán
Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt hetekben végezte a GfK Slovakia
Kft. azt a felmérést, amelynek célja a hazai áruk
arányának vizsgálata volt az üzletekben. A Szlovák Élelmiszer Kamara megrendelésére készült
kutatásban 360 eladóhelyet vizsgáltak, a nagyáruházaktól a kicsi eladóhelyekig. 133 hipermarket, 97 szupermarket, 61 kisebb bolt és 69 diszkontáruház került bele a felmérésbe. A hazai áru
arányát nemcsak általánosan, de 16 árucikkre
bontva is felmérték. Az eredmények helyenként
lesújtóak, ráadásul a helyzet egyre romlik.
Csupán az elmúlt két évben 6 százalékkal
csökkent a hazai áru aránya az egyes eladóhelyeken. Míg 2011-ben még az áruk fele (50%)
volt hazai, addig 2012-ben már csak 46, 2013ben pedig 44 százalék volt az arány. A tendencia egyértelműen csökkenő, azaz egyre kevesebb a helyben megtermelt árucikk, és egyre nagyobb arányban távolról – sokszor több ezer kilométerről - érkező élelmiszer kerül a családok

asztalára. Az arány változásában leginkább a
nagyáruházak játsszák a kulcsszerepet, amelyek olcsóbban kínálják a dömpingárut. A vásárlók sokszor tudnak a minőségi különbségekről, azonban az akciós árak miatt szinte mindent
el tudnak adni.
Ha az árucikkeket vesszük górcső alá, akkor
azt láthatjuk, hogy az édességek (17%) és a
konzervtermékek (22%) terén a legalacsonyabb
a hazai áru aránya, bár Szlovákiában korábban
több ezzel foglalkozó vállalat is működött. A legjobb a helyzet a tej (62%) és a sör (60%) esetén,
azonban még itt is az áru több mint harmada külföldről érkezik. A húsáru fele (50%), a sajtok 45
százaléka és a csomagolt péksütemények 41
százaléka készül Szlovákiában.
Ha az üzlettípusok alapján vizsgáljuk az arányokat, akkor a legrosszabb eredményeket a
diszkontáruházakban (30%) és a hipermarketokban (45%) találjuk. A szupermarketokban már
némileg jobb a helyzet (51%), de egyértelműen
a kisebb boltokban (61%) találhatjuk a legtöbb
hazai árut. A kisebb boltokban 95 százalékban
hazai tejet vásárolhatunk, de a csomagolt hús is
81 százalékban helyi áru. Ezzel szemben a diszkontáruházakban csupán 42 százalékos a hazai
tej aránya és csupán 32 százalékban árusítanak
helyi hústermékeket.
Hét áruházlánc került bele a kutatásba. Az
áruk származása alapján a COOP Jednota teljesít a legjobban, ahol az elmúlt évben tartották
a 64 százalékos arányt a hazai portéka javára.
A COOP Jednotában a tej 97 százalékban hazai, de számos más termék is döntően hazai
gyártóktól és termelőktől származik. A negatív
csúcsot a LIDL képviseli, ott az áruk mindössze

A hAzAI áRu ARáNyA Az EgyES áRuházAKBAN (%)
forrás: GfK Slovakia

2011

2012

2013

TESCO

59

50

46

COOP

68

64

64

Billa

51

51

48

Kauﬂand

41

43

44

LIDL

16

24

18

CBA

64

64

57

METRO

51

46

45

2,5 kilós kábítószerszállítmányt fogtak
Folytatás az 1. oldalról
A kábítószer-szállítmány címzettje,
T. László a rendőrség ellenőrzése
alatt vette át a csomagot, majd továbbadta M. Tibornak, aki csomagjában autóbusszal vitte át a drogot a
határon. A rendőrség Magyarországon már várt rá, és őrizetbe vette, a
drogszállítmányt pedig lefoglalta. M.
Tibor ellen vádat emeltek, vizsgálati
fogságban van.
Patrícia Macíková, a pénzügyi felügyelet szóvivője szerint a kábítószer
a feketepiacon 19 ezer eurót ért.
(b)

18 százaléka szlovákiai termék. A LIDL-ben vásárlók a legnagyobb eséllyel külföldi behozatalt
vásárolhatnak, akadnak termékek, amelyek esetén 93 százalékos a külföldről érkező áru aránya.
Majdnem az összes áruházban csökkent a hazai
áru mértéke, kivéve a Kauflandot, ahol az elmúlt
években javulás volt tapasztalható, jelenleg 44
százalékon állnak. Viszonylag jól teljesít még a
CBA, ahol a nagy csökkenés ellenére is még
mindig 57 százalékon állnak.
Az áRAK IS EgyRE NőNEK
A statisztikák szerint egy átlagos szlovákiai
háztartás havonta több mint 200 eurót költ élelmiszerekre – ez mintegy negyede a háztartás fogyasztói kiadásainak. A szomszédos országokban olcsóbb az élelmiszer, Lengyelországban
30 százalékkal, Magyarországon 7 százalékkal,
Csehországban pedig 3 százalékkal olcsóbb a
bevásárlás. Ausztriában magasabbak az árak,
azonban a fizetések is jóval magasabbak - derül
ki az Eurostat felméréseiből.
Érthető, hogy az árcímke a szlovákiai vásárló
számára nagyon fontos – ha nem a legfontosabb. A szlovákiai élelmiszerárak idén is nőnek.
A legmagasabb évközi növekedés már mögöttünk van: az év elején 6 százalékkal nőttek az
árak, majd 4 százalékra mérséklődött a növekedés – ez várható az év végéig.
Az áruházak között időnként egyfajta árverseny látszik, azonban a szakembereknél érdeklődve megtudtuk, hogy a kedvezményeket többnyire nem az áruházak izzadják ki. Az áruházak
egy adott profittal dolgoznak, amiből nem engednek, ezért a beszállítónál verik lejjebb az
árakat. Ha a helyi beszállító már képtelen előállítani az adott összegért az árut, akkor jön a külföldi dömpingáru. Ebből adódóan egyre nagyobb
arányban vannak a polcokon olyan termékek,
amelyek sokszor nagy távolságokból utaztak
Szlovákiába. A minőség az utazás és a nyomott
ár miatt is jóval alacsonyabb, de a dömpingárak
miatt viszik a vásárlók.
Pintér József, a Danubius Kft. ügyvezetője
arra figyelmeztet, hogy az emberek néha lelkesek egy új nagyáruház nyitása miatt, azonban
kevesen tudatosítják, hogy ez mennyi helyi termelőt és beszállítót hoz nehezebb helyzetbe. A
termelők kiszolgáltatott helyzetben vannak, tisztességes körülmények között szinte lehetetlen a
nagyáruhá-zaknak beszállítani. Igaz ez a zöldségekre és a hústermékekre is – mondja el a
180 főt alkalmazó Danubius húsüzem vezetője.

Pintér József
POCSéK MINőSég A PuLTOKON
A legnagyobb gond nem is az árakkal van, hanem a minőséggel. A családok többsége olyan minőségű élelmiszert fogyaszt naponta, hogy az
szinte felér a fokozatos mérgezéssel – fejti ki Pintér. Különösen a hústermékek területén hatalmas
eltérések tapasztalhatóak. A hazai hivatalos gyártók viszont kettős szorításban vannak: az egyik oldalról a nagyáruházak szorítják a sokszor távolról
érkező silány minőségű dömpingáruval a helyi
termelőket, másik oldalról pedig ott vannak a kisebb fekete árusok, akik illegális vágásokból árulják a portékát. A hazai hivatalos gyártót több tucatnyi ellenőrzéssel üldözik, amibe a legtöbb szlovákiai húsüzem beleroppant. A nagyáruházak
nem fordítanak különösebb ﬁgyelmet a minőségre, ha gondok vannak (csak ha romlott árut találnak), akkor kiﬁzetik a számukra nevetséges
összegű büntetést – részletezi a gondokat Pintér.
A Danubius szinte egyedül maradt a Nyugatszlovákiai kerületben, de országos szinten is szenvednek a húsüzemek, annak ellenére, hogy komoly pénzügyi csoportok is befektettek az ágazatba. A komáromi cég elsősorban húskészítmények gyártójának tartja magát, azonban mégis 18
boltot nyitott, hogy ne legyen teljesen kiszolgáltatva a nagyáruházaknak. Pintér József szerint
hatalmas lobbi van az élelmiszerpiacon, amelyeknek a képviselői gyakran az Európai Parlamentben ülnek. Érdekes, hogy nyugaton nem kell
a silány portéka, nálunk pedig minden eladható.
Az is érdekes, hogy az összes vegyi eljárást, amivel az élelmiszert kozmetikázzák, azt mind nyugaton találták fel (nálunk erre nem volt kapacitás),
és mégis minket tömnek csak ezzel az áruval –
mutat rá a helyzetre Pintér József.
Akik csak az árat ﬁgyelik, azok ﬁgyelmébe
ajánlja Pintér, nézzék meg az összetevőket, hogy

mivel etetik családjukat. Előfordul az is, hogy csak
vízzel felpumpálják a húst és a hústerméket, és
így valójában nem olcsóbb, csak többnek látszik.
Amint elkezdi valaki sütni, rögtön felére zsugorodik. Nagyon gyakran a legolcsóbb áru az igazi ráﬁzetés – teszi hozzá.
Az állam nem tesz semmit azért sem, hogy a
minőség javuljon, de azért sem, hogy a hazai termelő újra bővíthessen és munkát adhasson. Pintér szerint a politikusok nem elég bátrak, hogy
megbolygassák a hatalmas érdekeket. Hallottak
már olyanról, hogy külföldi árut nagy tételben elkoboztak? - teszi fel a kérdést. Ha a pulton rátalálnak néhány romlott termékre, azért büntetnek,
de ezzel véget is ér a felügyelet. Olyan magánkézben lévő laboratóriumok adnak ki engedélyeket, amelyeknek a a válság idején kevés a munkájuk, így az engedélyek megszerzésénél gyakran
becsukják mindkét szemüket, csak hogy megtartsák az ügyfelet– véli Pintér.
MIT ESzüNK?
Az elmúlt hetekben az egyetlen hangosabb élelmiszerbotrány a lengyel csirkéhez kötődik. A hírek
szerint olyan antibiotikumos táppal nevelik fel gyorsított ütemben a csirkéket, ami miatt később az
emberi szervezetben nem lesz hatékony az antibiotikumos kezelés.
Csicsó Péter

Az illetékeseknél kérdezősködve azt is megtudtuk, hogy az iskolakonyhákban és az éttermekben is egyre elszomorítóbb a helyzet. Az iskolakonyhákon a legalacsonyabb ár alapján zajlik
a közbeszerzés. Gyakran olyan vállalkozások jelentkeznek be, akiknek nincs semmilyen termelésük, csak külföldről nagy tételben behozzák az
árut. Néhány centtel a helyi termelő alá mennek,
így sokkal rosszabb minőség kerül a gyerekek
elé, ráadásul a helyi vállalkozó egyre kevesebb
munkát tud biztosítani.

Csicsó Péter, a C.B.C.G. pékség társtulajdonosa hangsúlyozza, egy helyi termelő mindig jelen van, ezért az ő érdeke, hogy a környezetét jó
áruval lássa el. Ha váratlan igény van, arra is reagálni tud, ha egy iskolának rendezvénye van,
akkor azt rendre szponzorálja, de támogatja a
többi eseményt is. A távolról érkező dömpingáruval spórolunk pár centet, a másik oldalon pedig
sokkal többet veszít a régió – mutat rá a pékség
vezetője, aki szerint az önkormányzatoknak jobban oda kéne ﬁgyelni, mivel etetik az iskolában a
gyerekeket. A gyerekek egészségén akarunk
megspórolni pár centet? – teszi fel a kérdést.
A vendéglők szintén az árversenyre ﬁgyelnek,
ezért a fagyasztott tömegáru irányába tart a legtöbb szolgáltatás. Alig akad olyan étterem, amely
helyi termelőtől venne alapanyagokat, mivel ezzel
az árversenyben rosszabb helyzetbe kerülne.
Csicsó Péter szerint a pékáruk terén is jól látható a minőségi eltérés. Míg a kispékségek a hagyományos összetevőkre alapoznak, addig a
nagyáruházakban szinte előállítási ár alatt árulják
a felfújt és kiegészítőkkel feljavított termékeket. Az
élelmiszeriparban ezeket elfogadtatták, azonban
az adalékok hatása majd a későbbiekben hoz érdekes meglepetéseket – véli a vegyészetet tanult
ügyvezető. Csicsó szerint már több a tudatosabb
vásárló, aki a napi élelmiszer terén a családjának
a jobbat választja, azonban még mindig elmaradunk Nyugat-Európától, ahol már nem lehet bármit lenyomni az emberek torkán.
MIKOR LESz JOBB A hELyzET?
Szinte minden szakember egyetért abban, hogy
a javulás kulcsa a tudatos vásárló. Amennyiben a
vásárlók viselkedése változik, az áruházak és a
politikusok is lépni kényszerülnek. Az őstermelői
áruk piaci forgalmazása kapcsán létrejött tiltakozás hozott némi változást, egyre több vásárló
„nyaggatja“ az eladókat a kérdéseivel. Néhány
termelő újra beültette a kertjét és nem csupán a
nagybaniról érkezik az áruja. A vásárlók nyomása
az eladókat is lépésre kényszerítette.
Az áruházak esetén is hasonló helyzet áll fenn.
A meglévő termelők bíznak abban, egyre több
embernek fontos az, hogy a családja mit fogyaszt
naponta, hogy lássa, honnét érkezett az áru, és
mennyi E betűs anyag van (vagy nincs) a termékben? A szakemberek azt is hozzáteszik, talán
azt sem szabadna elfelejteni, hogy egy kis odaﬁgyeléssel, a helyi áruk előnyben részesítésével,
mennyi embernek lehetne még munkája.
szt

Naponta hét kocsit lopnak el Véget vetnek a csaló termékbemutatóknak?
013 első felében összesen 1266 autót loptak el
Szlovákiában. Ezen járművek csupán 24 százaléka került vissza eredeti tulajdonosához.
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Az autosme.sk szakportál statisztikái szerint a leggyakrabban fekete, szürke, fehér és ezüst színű autókat
loptak el. A legtöbb autót Pozsony és Nagyszombat
megyében tulajdonították el, többet, mint az összes
többi megyében összesen.
A legtöbb autót február elsején lopták el (összesen
16-ot). Az idei első félévben elsősorban a Škodák, a
Volkswagenek, az Audik, a Mercedesek és a Fiatok
váltak a tolvajok leggyakoribb célpontjává. Ez nem meglepő, ugyanis ezek a legkedveltebb márkák az országban.
A tolvajok nagyon gyorsan képesek ellopni egy autót.

Érdemes azonban betartani néhány alapszabályt, így
megnehezítve a tolvajok dolgát. Elsősorban nem érdemes nem kivilágított, félreeső helyen parkolni. Egy forgalmas, megvilágított helyen a tolvaj kétszer meggondolja, megkockáztatja-e a lebukást. Ha nincs megfelelő
parkolóhely, inkább ﬁzessünk, és tegyük le a kocsit őrzött parkolóban. Soha ne hagyjunk értékes dolgokat
látható helyen a kocsiban. Semmi esetre se hagyjunk az
autóban pótkulcsot, valamint az autó papírjait. Ennél
könnyebbé nem is tehetnénk a tolvajok dolgát. Óvjuk az
autónkat. Minél drágább, annál inkább érdemes befektetni a biztonsági berendezésekbe. Ha nem is riasztják
el a tolvajokat, alaposan megnehezítik dolgukat, és feltartják őket. Manapság mechanikus és elektronikus biztonsági felszereléseket is választhatunk, a legjobb a
kettő kombinációja.
(d)

Folytatás a 3. oldalon
Gyakran találhatunk különböző röplapokat,
meghívókat különböző „prezentációkra” postaládánkban. Ingyen ebéddel, ajándékokkal csábítják
az embereket, nemcsak szórólapokkal, hanem
telefonon is. Azonban átverés áll a háttérben: a
prezentációra látogató emberek nem csak hogy
ebédet és ajándékot nem kapnak, de szinte kényszerítik őket a termékek megvásárlására. Ha
nincs náluk pénz, akár kölcsönt is felvehetnek,
szinte helyben. A termékek drágák, és gyakran
használhatatlanok – sokszor pedig sosem látjuk
viszont a pénzünket, bármennyire is próbálkozunk.
Az aktuality.sk hírportál értesülései szerint a
gazdasági minisztérium gátat akar vetni az efféle
praktikáknak, módosítani tervezik az ide vonat-

kozó jogszabályokat 2013 végéig. Stanislav Jurikovič, a tárca szóvivője a portálnak elmondta: a
prezentációs akciókat a cégeknek legalább egy
héttel a tervezett időpont előtt be kell jelenteniük
a Szlovák Kereskedelmi Felügyeletnek (SOI). A
felügyelet ezután internetes oldalán hozná nyilvánosságra az akciókat.
Amennyiben nem történik meg a bejelentés, a
prezentációt szervező cég büntetést kap, de ennél fontosabb a polgárjogi következménye a dolognak: az ilyen akciókon kötött szerződések érvényüket vesztik. A büntetések mértékéről a szóvivő nem nyilatkozott, de elmondta: megelőző hatásuk lesz.
A különböző prezentációs akciókon a csalók
jobban szeretik az idősebb embereket, a nyugdíjasokat ugyanis könnyebben át tudják verni. Az

emberek hiába írnak panaszleveleket, és annak
ellenére, hogy a törvény szerint 7 napon belül
visszakaphatják a pénzüket, ha elégedetlenek,
szinte sosem járnak sikerrel.
A probléma felszámolásában a SOI segít majd
az embereknek, és ellenőrizni fogja a prezentációs akciókat is. A fogyasztóvédelmi törvény megszegéséért a felügyelet 66 ezer eurós büntetést is
kiszabhat, valamint javasolhatja a hibázó cég vállalkozási engedélyének megvonását.
A fogyasztói szerződésekről szóló törvény szerint emellett a fogyasztó minden indok nélkül felmondhat egy fogyasztói szerződést 14 naptári napon belül. Ha a fogyasztó él a jogával, minden vásárlási szerződés érvényét veszti akkor is, ha a
vásárolt áru hibátlan.
(b)
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Diakónus- és papszentelések Nyáron is
Komárom
agyar ajkú diakónusok és papok felszentelésére
került sor június és július hónapokban. A Pázmaneum Társulás nagy örömmel fogadja a felszentelt egyházi személyeket és bízik benne, hogy a felvidéki magyar katolikusok köréből mindig akad majd munkás az
Úr szőlőjében.

M

A Nagyszombati Érsekség két kispapja, a perbetei Nagy
Péter és a naszvadi Jelencsics Erik Gábor, Mons. Orosch János apostoli kormányzó „s.v." által felvételt nyert a diakónusi
és papi szolgálatra.
Nagyszombatban szlovák nyelvű liturgia keretében diakónussá szentelték a dunaszerdahelyi Fehér Tibort. Komáromban magyar nyelvű szentmisén Mons. Orosch János
segédpüspök, apostoli kormányzó a Szent András plébániatemplomban diakónussá szentelte a perbetei Nagy Pétert és
a naszvadi Jelencsics Erik Gábort. A felvidéki magyar katolikus közösség szolgálatába újabb felszentelt papok léptek.
Besztercebányán szlovák szentmisén szentelték pappá az
ipolybalogi Gyurász Pált, akit Besztercebányán színtiszta
szlovák környezetbe helyeztek. Kassán ugyancsak szlovák
szentmise keretén belül szentelte pappá Msgr. Bober Bernát,
kassai érsek atya a nagykaposi születésű Takács Dénest. 16
évvel ezelőtt, 1997. június 14-én a pozsonyi dómban hosszú
várakozás után első ízben került sor magyar nyelvű papszentelésre. A következő években, 2007-ig a magyar anyanyelvű szerpapokat magyar nyelvű szertartás keretében
szentelték pappá a Pozsony-Nagyszombati Érsekség területén.
Pazmaneum.com
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a színház a mindene

úlius 8-12 között a csallóközaranyosi
Kóczán Mór Alapiskolában gyerektábort szerveztek. Az eseményre 66-an jelentkeztek. Nagy részük a környékbeli falvakból, de akadt közöttük olyan is, aki
egyenesen Fülekről érkezett. Az öt napig
tartó táborban a gyerekek megismerkedhettek a gyöngyfűzéssel, a szövéssel, a
szalvétatechnikával, a gyertyakészítéssel,
a bábkészítéssel, a batikolással, a nemezeléssel és az üvegfestéssel is.

J

Az egész napos foglalkozásokat hozzáértő
személyek irányították. Méghozzá Kovács
Pali Ferenc és felesége Andrea Romániából, Bukor Zsuzsanna, Ölvecky Katalin, Sza-

Nemzetpolitikai kérdésekről beszélt
Kövér László és Berényi József
Martos

IV. vÆndorkupa
lovasverseny az M›Clubban
Komárom-Hegyek

nyári szünetben sem pihen a komáromi Matusek Attila, a Kaposvári
Egyetem Művészeti Kara Színházi Intézetének harmadéves hallgatója. A múlt héten pénteken zárult árgyélus gyermek
színjátszó tábor egyik előadójaként működött Csallóközaranyoson. Mozgalmas
tanév áll mögötte. Először erről faggattuk.

z erdélyi Tusványos
mintájára szervezett
felvidéki ifjúsági rendezvényen – I. Martosi Szabadegyetem - könnyűzenei koncertek és egyéb
műsorok mellett politikai
fórumokra is sor került
magyar és felvidéki magyar politikusok részvételével.

A

- Mercutio, Tybalt és Rómeó voltam egyegy jelenetben a vizsgán, amit Rusznyák
Gábor színészmesterség tanárunk rendezett – mesélte a 21 éves egyetemista egy
belvárosi kávézóban. – Beavató színházi előadásként mutatjuk be a Rómeó és Júliát októberben, a miskolci Shakespeare Fesztiválon. A Miskolci Nemzeti Színházban játsszuk
majd Tasnádi István: Démológia című darabját, amit Szőcs Artur rendez. Kocsis Pál
osztályvezető tanárunk javaslatára zenés
darabot készítettünk belőle. Novemberben
lesz a premier.
• Milyen tantárgyak között zajlik a
tanév?
- Színészmesterség, művészi beszéd,
mozgás. Gemza Péter koreográfussal elkészítettük Csokonai Dorottyáját, melyben úgy
mozgunk, mintha marionett bábuk lennénk.
Legutóbb pedig Jeles András rendezte nálunk A nap már lement című misztérium-játékát. 1992-ben jelent meg. Akkor, amikor
születtem. Súlyos téma. Nizsinszkij, a megbolondult táncos monológja, Auschwitz,
1956. Kemény munka volt, sok feladatot kellett közben megoldani. Július 27-én, e héten
szombaton játsszuk majd az előadást a 23.
Thealter Fesztivál zárónapján, este tíz órakor
Szegeden, a Régi Zsinagógában.
• Mit ad a kaposvári iskola?
- Más a rálátásom a szakmára. Ha egy drámát olvasok, azon tűnődöm, hogyan lehetne
színpadra vinni. Vannak pillanatok, amikor
pici csodák születnek a próbákon vagy előadás közben. Ezekért érdemes csinálni.

A

Színjátszó táborból jön, színpadra áll a hétvégén
• Itthon sem bírod színház nélkül?
- Örülök, hogy már harmadik éve hívott az
őrsújfalui ÉS?! Színház mozgás-foglalkozásokat tartani az Árgyélus gyermek színjátszó
táborba. Koreográﬁát is készítettünk Ölvecky
András zeneszerzővel, zenésszel, aki kreatív zenét oktatott a résztvevőknek. És rendeztem egy mozgásszínházi előadást a
szervezőknek segítő, velem egy korosztályba tartozó barátaimmal. Élveztem a tábor
minden pillanatát!
Bárány János
Fotó: a szerző

Keresztrejtvényünk nyertese
Július 1-jei számunkban megjelent keresztrejvényünk nyertese Török zita Csallóközaranyosról. Nyereménye fél éves DELTA előﬁzetés. Gratulálunk

Egyre népszerűbb az aranyosi Kuckótábor
Csallóközaranyos
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ﬁán Emese, Kuczman Mária, Szépe Mária,
Markuszek Erika, Balaskó Edit, Szabó Csilla
és Várady Kornélia. Az évek óta ismétlődő tábor célja, hogy az itt tanultakat a legnagyobb
mértékben elsajátítsák, és hasznosítsák a
képzőművészeti alkotásaik kivitelezésében.
Várady Kornélia örömmel újságolta, hogy az
első táborokban résztvevő gyerekek rendszeresen visszajárnak, és nagyban besegítenek az itt folyó munkálatokba. S ez arra enged következtetni, hogy lassacskán átveszik
a stafétabotot. Ilyen személyek Panyi Gergő,
Panyi Orsolya, Molnár György, Molnár Gábor,
Molnár Dávid és Molnár Tamás. A gyerekek
az elkészített tárgyakat hazavihették. Természetesen a tábor nem jöhetett volna létre,
ha nincsen támogató, mely jelen esetben a
helyi önkormányzat volt.
-pint-

Nemzetpolitikai kérdésekről, Magyarország új alaptörvényéről és a felvidéki
magyarság lehetséges kitörési pontjairól folytatott eszmecserét Kövér László házelnök és Berényi József, a
Magyar Közösség Pártjának
elnöke a szabadegyetem
első napján. A fórumot Gubík László a Via Nova ICS
elnöke vezette.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a beszélgetés
kezdetén kiemelte: a nemzetpolitika megvalósítása terén ma nehezebb a helyzet,
mint 20 éve volt. Korábban
abban reménykedtek, hogy
az anyaország és a többi
olyan ország között, ahol
magyar kisebbség él, intenzívebb lesz a kapcsolat a korábbinál, ugyanakkor az
azóta történtek lerombolták
ezeket a reményeket. “Zordabb lett a nemzetközi környezet” – szögezte le Kövér
László, aki szerint ez összefügg a Magyarország által
folytatott gazdasági szabadságharccal.
Az új alaptörvénynek nemzetpolitikai szempontból is

úlius 20-án, szombaton
újabb lovasversenyre került sor az Ógyalla és Komárom közt található MClub lovas farmon. A western lovasverseny után
most a vándorkupáért küzdhettek meg a lovasok, immáron negyedik alakalommal. A szlalom verseny mellett volt hordókerülés is, természetesen a nemzetközi
szabályzat alapján.

J

Kotra Eleonóra
a legﬁatalabb versenyző
(6 éves)

jelentős hozadékai vannak,
hiszen az a korábbi alkotmányoktól eltérően nem tesz
minőségi különbséget magyar állampolgárok között,
mivel mindegyiküknek megadja a szavazati jogot.
Berényi József, az MKP
elnöke arról beszélt, hogy az
elmúlt néhány év során
megmutatkozott, hogy Közép-Európán belül Szlovákiában a legkevésbé toleráns
a magyarok iránt a hatalom.
„Óriási a bizalmatlanság a
magyarsággal és Magyarországgal szemben” – hangsúlyozta. Hozzátette: a jelenségen nem változtat az
sem, hogy „papíron jól működik a szlovák-magyar partnerség”. A felvidéki magyar
párt elnöke beszámolt arról,

hogy az elmúlt években egy
sajnálatos jelenség ütötte fel
a fejét a Felvidéken, szerinte
ez az úgynevezett “szlovmagy identitás” (szlovák-magyar vegyes identitás)
amelynek esetleges terjedése egyértelműen az önfeladás útjának veszélyét hordozza magában. Hozzátette:
„Akik azt hiszik, létezhet a
szlovmagy identitás, azoknak azt üzenem, nem vagyunk szlovmagyarok, hanem magyarok vagyunk!”
Az MKP elnöke szerint a
szlovák és magyar államközi
viszonylatban kitörési pont
lehetne, ha az egyeztetések
során több szó esne a Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatokról. Kép és szöveg: miriák

Megnyitotta kapuit a Tájékoztatási Iroda
mmár hivatalosan is megnyitotta kapuit a Klapka téren található Tájékoztatási Iroda.
Már az elmúlt 2 hétben is működő központot Anton Marek polgármester adta át, aki
elmondta: szeretné, ha történelmi városunk igazi turistaparadicsom lenne, és nem
csak egy átutazás vagy séta erejéig tartózkodnának itt az ide látogatók. Ezután bemutatásra került egy 67 céget magába foglaló ingyenes komáromi térkép és információs nyomtatvány.

I

A város szívében található iroda
igyekszik minden igényt kielégíteni.
Könnyen megközelíthető helyen található, ezért a legtöbb turista hamar
megtalálhatja, ezenkívül német és angol nyelven is beszélő munkatársak
fogadják őket. A városról írt könyvek,
brosúrák, térképek mellett kávéautomata és helyi festők képei emelik a
környezet komfortját. Még hátravan a
lámpák beszerelése, de ettől függetlenül az iroda hétköznapokon és ünnepnapokon is nyitva tart, így aki szabadságát tölti nálunk, az is kihasználhatja az iroda szolgáltatásait.
Fóti Dávid

Az egyes versenyszámokban a
következő eredmények születtek: Szlalom junior kategóriában első lett Tóth
René, második
Tóth Zoltán, míg
harmadik Múcska
Gergő. A hordókerülés versenyszámban ugyanezen korosztályból
az első helyen Mezei
Betti végzett, a másodikon Tóth René, míg a
harmadikon Tóth Zoltán.
A nyitott verseny szlalom
Urban Jarmila
versenyszámában
Fazekaš
Barbi érte el az első helyet, második helyen Urban Jarmila végzett és a harmadik helyet Lednecky Norbert
foglalta el. A hordókerülésben a következő eredmények
születtek: első Mészáros Laci, második Urban Jarmila és
harmadik helyezett Balogh Mimi.
Ezen a délutánon a proﬁk is összemérték tudásukat.
Szlalomban első lett Fehér István, második Majan Dávid
és harmadik Sonička Púchovská, míg hordókerülésben
Sonička Púchovská végzett az első helyen, maga mögé
utasítva Fehér Istvánt és Majan Dávidot.
Az M-Club rendezvényein mindig változatos programokat kínálnak a lovasok kísérőinek és a gyermekeknek
is. De aki lemaradt ne búsuljon, mivel augusztus 31-én
újabb versenyt szerveznek az M-Club lovas farmon.
szt

Folytatódik
a Holt-Vág projekt
Újabb munkálatokba kezdett a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat, hogy megtisztítsák a Holt-Vág vizét. Mint ismeretes, a Holt-Vágot a Gadóci kanális táplálja, azonban
azt már évek óta elhanyagolták, így iszapos, hínáros víz
folyt a tóba. Azonban ennek most vége, mivel elkezdték a
kanális iszaptalanítását. A szakemberek szerint már a
munkálatok kezdeti szakaszában is látható, hogy tisztább
víz folyik a Holt-Vágba. A projekt koordinátora, Mayer Tibor lapunknak elmondta, hogy ezzel a lépéssel is közelebb
kerülnek ahhoz, hogy a tópart újra életre keljen.
ssy
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Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
OzNáMENIE
zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:

uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1196/2013 zo
dňa 3. júla 2013 bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. §9a ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a § 281 až 288 Obchodného zákonníka
Predmetom obchodnej verejnej domu a na pozemku parc. registra
súťaže je predaj nasledovného „C“ č. 5769 o výmere 1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktomajetku:
rom je obytný dom postavený, ve1. 2-izbový byt na prízemí na Ul. dený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno,
mieru 24/2 v Komárne so súpisným s vyvolávacou cenou podľa znalecčíslom 1387 na parcele registra „C“ č. kého ocenenia vo výške 20 700,5757, so spoluvlastníckym podielom eur, ktorá je zároveň najnižším pona spoločných častiach a spoločných daním,
5. 1-izbový byt na IV. poschodí na
zariadeniach domu a na pozemku
parc. registra „C“ č. 5757 o výmere Družstevnej ul. 17/41 v Komárne so
506 m2 , zastavané plochy a nádvo- súpisným číslom 280 na parcele reria, na ktorom je obytný dom posta- gistra „C“ č. 5225, so spoluvlastnícvený, vedený na LV č. 8880 v k.ú. kym podielom na spoločných časKomárno, s vyvolávacou cenou tiach a spoločných zariadeniach
podľa znaleckého ocenenia vo vý- domu a na pozemku parc. registra
ške 14 400,- eur, ktorá je zároveň „C“ č. 5225 o výmere 649 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktonajnižším podaním,
rom je obytný dom postavený, ve2. 3-izbový byt na IV. poschodí na dený na LV č. 7563 v k.ú. Komárno,
Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť s vyvolávacou cenou podľa znalecĎulov Dvor so súpisným číslom 59 kého ocenenia vo výške 10 200,- eur,
na parcele registra „C“ č. 10592, so ktorá je zároveň najnižším podaním.
spoluvlastníckym podielom na spoVyhlásenie a podmienky obločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. chodnej verejnej súťaže, vrátane
8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou lehoty na predkladanie návrhov,
cenou podľa znaleckého ocenenia sú zverejnené:
• na úradných tabuliach mesta,
vo výške 9 700,- eur, ktorá je záro• na internetovej stránke mesta:
veň najnižším podaním,
www.komarno.sk.
3. 3-izbový byt na III. poschodí na
Vyhlásenie a podmienky obchodHlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť
Ďulov Dvor so súpisným číslom 59 nej verejnej súťaže ako aj vzor súna parcele registra „C“ č. 10592, so ťažného návrhu zmluvy, v písomnej
spoluvlastníckym podielom na spo- resp. elektronickej forme poskytne
ločných častiach a spoločných za- Mestský úrad v Komárne, Odbor
riadeniach domu, vedený na LV č. správy majetku, na adrese 945 01
8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou Komárno, Pevnostný rad 3, I. pocenou podľa znaleckého ocenenia schodie, č.dv. 13C tel. č. 035/2851
vo výške 11 600,- eur, ktorá je záro- 378.
Všeobecné a technické informáveň najnižším podaním,
4. 2-izbový byt na II. poschodí na cie ako aj obhliadku majetku, ktorý je
Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so sú- predmetom obchodnej verejnej súpisným číslom 1405 na parcele re- ťaže, je možné dohodnúť na vyššie
gistra „C“ č. 5769, so spoluvlastníc- uvedenej adrese, resp. telefónnom
kym podielom na spoločných čas- čísle.
tiach a spoločných zariadeniach MuDr. Anton Marek, primátor mesta
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Eltávolították az akadályokat
Keszegfalva

M

jutni a tulajdonukhoz,
amit mondani sem
kell többletkiadást
eredményezett.
Például egyik vállakozó nemtetszésének adott
hangot, miszerint
a mezei utak lezárása miatt Gútán
keresztül kell közlekednie, ami nagyban
emeli a kiadásait. Többen megjegyezték, hogy lehetetlen autóval megközelíteni a napelem-parkot. A vállalkozók közül az
egyik feltette a kérdést: Mi van akkor
ha netán az itt dolgozókhoz gyorsmentőt, vagy tűzoltóautót kell hívni?
Az akadályok eltávolítása után a
vállalkozók egy kissé fellélegezhetnek, és használhatják az utakat, de
ahogy néhányan megjegyezték: az
ügynek lehet hogy lesz folytatása,
mert a cikkben említett vállakozó bizonyosan nem hagyja annyiban a dolgot. A jelenlegi helyzet az, hogy az
utak járhatóak. Semmilyen betontömb
nem akadályozza a mezei utakon
való közlekedést, de hogy meddig
marad ez így, azt nem tudni, és azt
sem, hogy ezek után a vállakozó milyen lépésre szánja el magát. Ha az
ügyben újabb fejlemény történik, természetesen visszatérünk a témára.
Kép és szöveg: -pint-

Közel áll hozzá a musical világa
Kolozsnéma
TAT tehetségkutató verseny negyedik szériájában Kolozsnémát képviselte az ének kategóriában Beke Dóra. Dóráról eddig is tudtuk, hogy tehetséges, hisz a csicsói Musikölkök csapatában ezt már régebben igazolta,
de azt kevesen tudták, hogy a musical világában is otthonosan mozog. Dórának nagyon „fekszik” ez a műfaj. A vörös malom Mimája, vagy a Rómeó és
Júlia részletei teljesen meggyőzték a TAT tehetségkutató verseny hallgatóságát. Nem állunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy Dóra további
zenei pályafutását minden valószínűség szerint „beárnyékolja” majd a musical
műfaja.
-pint-

A
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Kút „lakat-uniformisban“

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža
vyhlasuje

Komárom

ár több mint egy éve megy a huza-vona, és akadályozza a helyi vállakozókat a Balseed s.r.o. tulajdonosa, aki úgy gondolta, hogy a termőföldjei mellett haladó utakat nemes egyszerűséggel eltorlaszolja, lezárja, ellehetetlenítve ezáltal a többi vállakozó mozgását. Ez főleg a Királynérét, Bálvány melletti mezei utakat érinti, melyek a főúttól távol esnek ugyan, de a mezőgazdasággal foglalkozó vállakozóknak igenis létfontoságú, megélhetést szolgáló közlekedési útszakaszok.

Hosszú levelezgetés,
egyeztetés, számtalan
vita után, úgy néz ki
csütörtökön pont került a mondat végére, legalábbis ezt
remélik a helyi vállakozók, ugyanis
közös
határozat
alapján, és a törvény
betűit használva eltávolították az utakat eltorlaszoló betontömböket, levágták az egyes sorompó lakatjait, feloldva ezáltal az „útzárat”. A
tervezett akció az elején úgy tűnt a
legnagyobb rendben megy, ám a
munka befejező szakaszában megjelent az érintett vállalkozó és ﬁa, akik
felháborodásuknak adtak hangot a
történtek miatt. A polgármestert hibáztatva bírósággal fenyegetőztek.
Amint Lehocký Milan polgármestertől
megtudtuk az illető személy minden
egyes akcióról értesítve volt, így a
legutóbbiról is, és lehetősége lett
volna rá, hogy a felszólításban jelzett
7 napon belül eltávolítsa az említett
akadályokat, de mivel ezt a törvényben előírt határidőn belül nem tette
meg, ezért lépni kellett.
És hogy mit eredményezett az eddigi egy év útlezárása? Nos, azok a
vállakozók, akik csak ezeken az utakon közelíthették meg a termőföldjüket, kénytelenek voltak kerülővel el-

2013. július 22.

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 83/2013
zo dňa 24. 6. 2013 v súlade s §9a ods.1 pís.a) zák. SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s
použitím §§ 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na
predloženie najvýhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľnosti v majetku obce.
Jedná sa o parcelu č. 5381/7 o výmere 1254 m2, trvalé trávne porasty, vedenej na liste vlastníctva č. 1700 k.ú.Iža.
Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe
písomnej žiadosti na adrese: Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315,
946 398 Iža v pracovnom čase.
István Domin, starosta obce

tavalyi év júniusában avatták fel a
Tiszti pavilon három kútja közül
az egyiket, mely a „Fogadalmak
kútja“ néven vált ismertté. Most elmentünk megnézni: vajon gyűlnek-e a
lakatok? Úgy tűnik: igen.

A

Minden új kezdeményezés magában
hordozza a bukás lehetőségét is, hiszen
a kezdeményező nem lehet biztos abban, hogy ötlete követőkre talál vagy
sem. A gyülekező zárszerkezetet látva
úgy tűnik, érdemes volt „beüzemelni” a
Fogadalmak kútját, a komáromi ﬁatalok
vették az adást: hol csak a keresztnevekkel, hol pedig dátummal ellátva helyeztek el lakatokat, így ezáltal egyre több
lakat díszeleg a Tiszti pavilon kútjának
vasszerkezetén. Egy év alatt többen is éltek a lehetőséggel, hogy lakattal pecsételjék meg a fogadalmukat. A kútkáván elhelyezett táblán ez olvasható: „Mondd el
a fogadalmad, pecsételd le egy lakattal,
és a kulcsot dobd be a kútba. A kút szelleme segíteni fog!” Nos, úgy látszik sokan
megfogadták ezt a tanácsot, mert jelenleg 125 lakat „hirdeti”, hogy vannak, akik
szerelmük, barátságuk jeléül egy lakat
elhelyezésével, majd a kulcs kútba dobásával fogadalmat tesznek.
Szokás a lakatba belegravírozni a szerelmesek vagy a házasodók nevét is.

Izsa Község
hereföld út 315, 946 39 Izsa

Olyan szerelmesek zárnak lakatot a
kútra, akik azt kívánják ezzel a gesztussal megerősíteni, hogy összetartozásuk
örökké tartó, és minden viszontagságot
kiálló szerelmüket kívánják szimbolizálni.
Sokak számára ez már biztosan felér
egy modern eljegyzéssel.
Kép és szöveg: -pint-

Nyelvtudásukat csiszolták

Nagymegyer
nyári szünet első napjaiban szlovák nyelvi táborban is múlathatták a szünidőt a nagymegyeri gyerekek, akik a helyi magyar alapiskola
alsó tagozatos osztályait látogatják.

A

„Intézményünk, a Bartók Béla Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola a 2012/2013as tanév végén első alkalommal szervezte meg huszonnyolc elsős és tizennégy ötödikes tanulója részére a szlovák nyelvi tábort, melynek célja, hogy kis
létszámú csoportokban játékos, kreatív
formában közelebb hozzuk a gyerekekhez a szlovák nyelvtanulást. A július 1-4.
között zajló foglalkozásokat sok mozgással, játékkal és rajzos, alkotó feladatokkal egészítettük ki, de a főszerep elsősorban a szlovák nyelvé volt. Minden

napnak volt egy fő témaköre, ehhez illeszkedtek a sikerélményekre épülő, beszédcentrikus nyelvi foglalkozások” –
mondta az esemény kapcsán Bobkovič
Éva pedagógus.
A tábor lényege az volt, hogy amit évközben a szlovák órákon tanultak a gyerekek, azt a gyakorlatban is kamatoztassák. Minden napnak megvolt a maga témaköre, többek között túráztak a helyi erdőben, megtekintették az egyik helyi farmot az ott található gazdasági állatokkal
együtt, harmadnap egy nagymegyeri és
egy komáromi cukrászdában mindenki
maga vásárolta meg süteményét, az
utolsó napon pedig egy meseﬁlm megtekintését követően dramatizálták a látottakat, természetesen ezt is szlovák
nyelven.
Kovács zoltán
(fotó: az iskola archívumából)

az Izsa-i Önkormányzat 83/2013 sz. határozata, a községek vagyonáról szóló 138/1991 sz. törvény 9a paragrafus 1. bekezdés
a) pontja, valamint a Tt. 513/1991 sz. törvényének 281 – 288 paragrafusai értelmében nyilvános versenytárgyalást hirdet a község tulajdonában lévö ingatlan értékesítésére: az 1700-as számú
tulajdonlapon Izsa kataszterében vezetett 5381/7 sz. 1254 m2 területü füves terület.
A versenyfeltételek írásos kérvény benyujtásával igényelhetök a
Községi Hivatalban a fenti címen munkaidöben.
Domin István, polgármester
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Hagyományőrző csoportok és szólisták Az 1965-ös árvíz egyik hőse
járásunkban vendégeskedett
találkozója

Méltó megemlékezés Egy éve adták át
Ógyallán
az evangélikus templomot

Pat - Gúta

Kolozsnéma
Izsa

T

templom alapkövét 1997-ben rakták
le. A templomot Milan Schwartz és felesége tervezete alapján ugyan elkezdték akkor építeni, de pénzhiány miatt sokáig nem tudták befejezni. Az Izsai Evangélikus Egyházközség tagjai a templom
befejezéséig a református templomba jártak istentiszteletre. Végül is a község
központjában sikerült megvalósítani álmukat, és 2012. június 16-án sikerült felszentelni az új templomot.

A rendezvény első napján
a Kicsi Hang verséneklő
együttes emlékkoncertjére
került sor a kultúrház nagytermében, majd a Feszty Árpád Galériában megnyitották Jóba Lilla: Az én világom
c. kiállítását.
Az Emléknapok másnapján a bagotai bágerosnál
horgászversenyre, a Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda
sportpályáján pedig sportjátékokra került sor.
Az Emléknapok zárónapján folytatódott a megemlékezés a Basternák László
tragikus halálának helyszí-

0905 179 581
Elektrárenská ulica 3, KN

Autósuli
Am, A1, A, B

Megtalálsz
minket az FB-n is
/AutoskolaKomarno

K ++
++ AJÁNDÉ V
N
Ö
K
TAN Y K
SZTE
VISZGATE
www.autoskolasandorvojtech.sk

Az építkezés nem ment zökkenőmentesen, a község támogatása mellett Amerikából, Németországból, Hollandiából és Magyarországról is érkezett támogatás. Ezen
kívül a helyi gyülekezet tagjai gyűjtést és
sok brigádot szerveztek. 2010-ben Mester
Pál és Mester Péter, akadémiai festők jóvoltából elkészült a templom hátsó falán a festmény. 2012 tavaszára egy német egyesület
anyagi támogatásának köszönhetően sikerült a templom építését befejezni, így Milan
Krivda püspöknek és Radoslav Dankonak

KH felvétele

A

nén felállított emlékműnél.
Elsőként a komáromi Gaudium vegyeskar lépett fel,
majd Kürthy Lajos Peterdi
Pál: Miatyánk című szavalatával folytatódott. A megnyitót Keszeg Gabriella tartotta,
utána Petheő Attila emlékezett Basternák Lászlóra. A
továbbiakban az emlékmű
megkoszorúzására került
sor, ahol az MKP országos,
járási és helyi képviselői is
elhelyezték a megemlékezés
virágait.
Az ógyallaiak továbbra is
értetlenül állnak a történtek
előtt, felfoghatatlan számukra, miért kellett ilyen könyörtelen módon elhallgattatni egy embert.
A megemlékezést követően Basternák László tiszteletére a helyi katolikus
templomban szentmisére
került sor.
Kép és szöveg:
miriák

sikerült az új evangélikus templomot felszentelni.
A templom átadásának egyéves évfordulójára megemlékezést tartott a gyülekezet,
imádkoztak azért, hogy Isten adott nekik
erőt, áldást, hogy terveiket, épülésüket meg
tudták valósítani.
(miriák)

Amatőr fényképészek kerületi
versenye és kiállítása
Naszvad
komáromi Regionális
Kulturális
Központ
szervezésében ezúttal is
Naszvadon került sor az
idei amatőr fényképészek
kerületi versenyének kiértékelésére és a kiállítás
megnyitójára.

A

A kétnapos rendezvény
első napja elemző szemináriummal vette kezdetét, majd
kiértékelték az AMFO 2013
kerületi versenyét, és a szakmai zsűri - Leo Redlinger,
Jozef Keppert, Peter Rafaj,
Fedor Gabčan és Ivan Kelement – kiválasztotta azokat
az alkotásokat, amelyek kiállításra kerülnek.
A 41. alkalommal megrendezett amatőr fényképészek
országos versenyébe járásunkból 22 alkotó 133 fényképpel jelentkezett, három
korosztályban. A zsűri döntése alapján 12 alkotás kapott elismerést. A 21 éves
korig korosztályban Fekete
Krisztián, színes fénykép kategóriában lett az első. Huszonegy év felettiek korosztályban első helyet ért el fekete-fehér alkotásával Thor
Tamás, a második helyet
Krűger Viktor, a harmadikat
pedig Andrea Švecová sze-

árásunkban vendégeskedett az 1965-ös árvíz egyik
hőse, pplk. v. r. Josef Medrický, aki cseh katonaként
a Duna mente árvíz sújtotta területeire volt vezényelve.
Majd 50 év után újra ellátogatott Patra és gútára, ahol
mesélt a katasztrófáról.

J

öbb mint fél évszázada
rendezték meg első ízben a hagyományőrzők és
szólisták találkozóját, a
Járási Dal- és Táncünnepélyt. Idén 5 szólista és 15
hagyományőrző csoport
tette tiszteletét a köztudatban elterjedt „Csemadoknapon”. Közel 300 szereplőt láthatott a mintegy
1000 néző.

A

Basternák László Polgári Társulás szervezésében július 13-14-én
Emléknapokat tartottak
Ógyallán a volt MKP-s járási elnök és megyei képviselő, Basternák László
tiszteletére, tragikus halálának 3. évfordulóján.

Évről évre egyre több ﬁatal
kapcsolódik be a szereplésbe, ami biztató jel lehet a
jövőre nézve. A csoportok és
a szólisták eredeti népdalokkal és néptáncokkal léptek
fel. A szombati műsorban a
következő csoportok szerepeltek: a tanyi Lila Akác népdalkör, az ímelyi Búzavirág
népdalkör, az izsai Gyöngyösbokréta éneklőcsoport,
az ógyallai Őszirózsa népdalkör, a naszvadi Búzavirág
vegyes éneklőcsoport, a perbetei Napraforgó gyermek
táncegyüttes, a naszvadi Búzavirág női éneklőcsoport, a
perbetei Árvalányhaj népdalkör, a lakszakállasi Jácint
éneklőcsoport, a gútai KisDuna ág énekkar, a gelléri

Amazons tánccsoport, a
naszvadi Sustya citerazenekar, valamint vendégként a
dunaszerdahelyi Népzenei
Tábor énekesei és citerásai.
A szólisták közül pedig a
szentpéteri Benyó Erika, az
ekeli Kiss Lajos, a nagykeszi
Pécsi Virág Veronika, a kolozsnémai Beke Dóra, a csicsói Fábik Flóra és a naszvadi Bánházi Dóra szerepelt.

A „Csemadok-nap” sztárvendége a magyarországi
Desperado együttes volt. Az
esti programban fellépett
még az érsekújvári Operettkvintett. Egy nagyszabású
utcabállal, melynek zenefelelőse Kondé Péter volt, fejeződött be az 51. Járási Dalés Táncünnepély Kolozsnémán.
-pint-

Csallóközi Parasztolimpia
harmadszor
Ekecs - Apácaszakállas
z elmúlt két év sikerén felbuzdulva
július 27-én már harmadik alkalommal is megrendezik a nyár egyik
meghatározó sporteseményét, a Csallóközi Parasztolimpiát. A Dobsa Tamás
és Inczédi Gábor által megálmodott verseny férﬁ-női párosok, és a tavalyi év sikerén felbuzdulva már 4 fős csapatok számára is lehetőséget nyújt erejük, ügyességük és gyorsaságuk bemutatására.

A

Forró Imre második helyezést
rezte meg. Elismerő oklevelet kapott Juraj Svitek. A 21
év felettiek korosztályában a
színes képek kategóriában
a zsűri nem adott első helyet. Két amatőr fényképész,
Virágh Mária és Forró Imre
második helyezést értek el
képeikkel, míg Holop Ferenc
harmadik lett. Elismerő ok-
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ért el Transsylvánia képével
levelet ebben a korosztályban Marek Zezul kapott.
Ugyancsak elismerő oklevéllel minősítette a zsűri Borbély Krisztina, Jozef Druga
és Krűger Viktor képeit.
(miriák)
A felvételeket a Regionális
Kulturális Központ készítette

A napokban megkerestük Inczédi Gábort,
az egyik ötletgazdát, hogy érdeklődjünk milyen meglepetésekkel készülnek az idei
Csallóközi Parasztolimpiára. „Kisebb-nagyobb változásokkal, de a tavalyihoz hasonlatos versenyszámokra készülhetnek a versenyzők. Lesz talicskában tolás, gumicsizma
hajítás, lopózás, asszonycipelés. A versenyszámok egymásra épülő feladatokból
állnak, amelyeket a lehető legrövidebb időn
belül kell véghezvinni. Párhuzamosan 2 páros verseng egymással, de mindenki idejét
külön mérjük az egyes versenyszámokban,
így akinek az összideje a legrövidebb, az
lesz a bajnok. A versenyt már két ízben a
Csepy házaspár nyerte meg, akik idén is
várják a kihívókat. Jelentkezni lehet a Csal-

Mint ismeretes, 1965 júniusában a Duna vízszintje rekord magasságot ért el. Az akkori gát ezt
már nem bírta, és a víz elöntötte a
régiót. Megkezdődött a lakosok
menekítése a hadsereg segítségével. Pat községben lakhatatlanná vált 99 családi ház, Dunamocson 91, Izsán 125, Gútán 876.
Josef Medrický nyugdíjas altábornagy látogatása alkalmával elmondta, a Vyškovi járásban lévő Bučovicei alakulatnak 700
katonája volt. Mint az alakulat parancsnoka 1965. június 14én a késő délutáni órákban kapták a hírt, hogy segítséget kell
nyújtani Párkány városnak. Aznap este még megérkeztek
Malackára, ahol az éjszakát töltötték, majd másnap reggel indultak Párkányba. Tizenegy órakor új parancsot kaptak,
hogy Patra kell menni, mivel a Duna elöntötte a községet.
Hetvenkét órán keresztül evakuálták a lakosságot a faluból,
majd Izsáról is. Amikor 1965. június 17-én Csicsónál átszakította a Duna a gátat, a katonai alakulat Gútán folytatta munkáját. Az alakulat katonái három hónapon keresztül segítettek az árvíz okozta károk helyreállításában.
A kétnapos látogatása során Josef Medrický meglátogatta
az említett településeket és örömmel állapította meg, hogy
a településekre rá sem lehet már ismerni, óriási fejlődésen
mentek keresztül.
Paton és Gútán Szabó Olga, valamint Horváth Árpád polgármesterek kíséretében elhelyezte a megemlékezés koszorúját az 1965-ös árvíz emlékére állított emlékműnél.
(miriák), képek: KH Pat

Fotózzon!
lóközi Parasztolimpia facebook oldalán. A
versengés után nem maradhat el a szintén
nagy tömegeket megmozgató falunap sem.
A színpadon több tánciskola is megmutatja
növendékeit, illetve az újonnan alakult ekecsi Shark Box klub növendékei mutatják meg,
milyen tudással vértezte fel őket az edzőjük.
Az esti kacagásról Polgár Peti, a Class FM
humoristája gondoskodik, utána a miskolci Illés Emlékzenekar eleveníti fel a magyar Beatles együttes legnagyobb slágereit. Az éjszaka sztrávendége Dobrády Ákos lesz. A
községünket felkeresők ízletes ételeket fogyaszthatnak, mellé pedig falubeli és csallóközi borokat illetve jófajta pálinkákat kóstolhatnak“ – tájékoztatott bennünket a verseny
főszervezője.
Kép és szöveg: -pint-

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 megjelentetjük. A
fényképeket augusztus 31-ig várjuk. A fotókat
küldjék a deltakn@gmail.com címre vagy hozzák
be személyesen szerkesztőségünkbe. A sorsolás
a facebook oldalunkon keresztül történik majd.

O
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Jaj volt a kakasoknak Keszegfalván Horgászverseny a Süttői sétányon Marcelházi
gyerekek Tapolcán
akaspörkölt illata szállt a keszegfalvai park területén
szombaton a 8. nemzetközi Kakasfőző fesztiválon. Nyugodtan
nevezhetjük ezt a rendezvényt
fesztiválnak, ugyanis hangulatának, kivételes varázsának köszönhetően rászolgált erre a jelzőre, mivel az egyik legnagyobb,
és talán a legszínvonalasabb eseménnyé nőtte ki magát a röpke
nyolc év alatt.

K

Már a fesztivál megkezdése előtt
embertömeg hömpölygött a töltés
melletti park közelében. Az időjárás
is kedvezett, és eddig soha nem tapasztalt mennyiségű nevezés érkezett a versenyre. 43-an gondolták
úgy, hogy megmutatják kakasfőző
tudományukat a nagyközönség számára. Igen, 43 bogrács körül serénykedtek a kakasfőző szereplői,

Író-olvasó
találkozó
Szilas

könyveket kedvelők lelkes csoportja örömmel
vette tudomásul, hogy a községbe látogat a lakszakállasi
Király Zoltán vadászíró, aki
annak apropójaként tette
tiszteletét a kisközségben,
hogy bemutassa a Valóra
vált álom című könyvét. A találkozót követően részletesen
beszámolt
afrikai
vadászútjainak élményeiről,
melyet fényképek és ﬁlmek
vetítésével illusztrált illetve
támasztott alá.
-pint-

A

hogy a lehető legjobbat hozzák ki a
tyúkudvar hangos torkú uralkodóiból. Így délután egykor felkészülten
várták, hogy Lehocký Milan polgármester köszöntő és eligazító szavai
után elinduljon maga a verseny. Miközben a hagymaalapra rakott kakasok a maguk életét élték, a vállalkozó kedvű egyének számtalan erőpróbán mérhették össze tudásukat.
Ilyen volt a sörivó verseny, melynek
győztese az izsai Bulajcsik Endre
lett. A „Horalky“-evő versenyben a
gyerekeknél a bálványi Sztojka Miklós, míg a felnőtteknél a gútai Visnyei
Sándor bizonyult a legjobbnak. A
hagymametélő versenyt is gútai versenyző nyerte, méghozzá Nagy Péter személyében. A kulináris élvezetek mellett pedig a kulturális programok is egymást váltogatták. A közönség láthatta és hallhatta Lőrincz
Roland magyar nótaénekest, Vont-

Dunamocs
úlius második hétvégéjén a
Duna már a szebbik arcát
mutatta, így minden feltétel
adott volt az idei első horgászverseny lebonyolítására. A
Szlovák horgász Szövetség dunamocsi alapszervezete szervezésében megrendezett versenyen 18 horgász vett részt.
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szemű Zoltánt és zenekarát, a nemesócsai Katica mazsorettcsoportot, és a CoolClub CC társulatának
énekeseit és tánccsoportját. Az egész
napos rendezvény háziasszonya
Gyurász Ildikó volt, aki a tőle megszokott humorral fűszerezve konferálta a fesztivál mozzanatait.
Este 5 órakor kezdetét vette az
ilyenkor szokásos „ítélkezés”. A
résztvevő csapatok kitettek magukért, ízletes ﬁnomságokat főztek és
ötletesen díszítették a versenyasztalokat. A 2013-as Kakasfőző verseny első helyét a nyergesújfalusi
Papp Sándor csapata szerezte meg.
Második lett a keszegfalvai Buzás
József csapata, és a harmadik helyen ugyancsak keszegfalvai főzőgárda végzett, méghozzá Daniš
László kollektívája. A zsűri több különdíjat is kiosztott: a legszebb stand
értékelésénél – A mi Gútánkért csapatot látták a legjobbnak. A külalak

kategóriájában az izsai Bulajcsik
Ottó csapata lett a nyerő. Végül a savanyúság házatáján a gútai kutyakiképzők jeleskedtek.
A közösségteremtés iskolapéldáját
láthattuk Keszegfalván, mert az emberek ilyen helyi rendezvényeken ismerik meg egymást igazán. A helyiek célja egyértelmű, és ez érezhető volt a fesztivál ideje alatt is, egy
jó kis közösséget kialakítani, mert
az emberek erre vevők. Sok helyen
nem azért nincsenek hasonló jellegű
versenyek, mert nincs pénz, hanem
a bátorság és az összetartás hiányzik. Úgy látszik Keszegfalván ezen a
szombaton mindkettő adott volt,
ezért is sikerülhetett egy a régiónkat
megmozgató, mindenképpen jó
színvonalú főzőfesztivált kreálniuk.
A fesztivál tábortűzzel és DJ Steewe, DJ Maci és a Party Band közreműködésével fejeződött be.
Kép és szöveg: -pint-

Pati gulyásfőző verseny
z elmúlt évben alakult a pati Borban az igazság Társulás, Zámbó
Zsuzsanna vezetésével, aki második alkalommal szervezte meg a
„Pati gulyásfőző versenyt” a kultúrház előtti téren. Az idei megmérettetésbe 15 csapat nevezett be, családtagjaikkal, barátaikkal együtt közel kétszáz résztvevője volt a gasztronómiai megmérettetésnek. Minden csapat 3 kg marhahúst kapott a
szervezőktől, ebből kellett minden
csapatnak a saját receptje szerint
gulyást főzni.

A

Négy órás főzés után következett a
kóstolás. Minden csapatvezető rajtszámot húzott, ezt a tányér aljára ragasztották és az elkészített gulyásból egy tányérral az öttagú zsűri (Szabó Olga,
Papp Tibor, Haász Gábor, Kiss Dezső
és Horváth Csaba) elé tették. Jobbnál
jobb versenyművek születtek, a zsűrinek bizony nem volt egyszerű dolga. Az
értékelés során a következő szempontokat vették ﬁgyelembe: tálalás, illat, íz,
állag, a felhasznált alapanyagok minősége. A 15 pályamű közül kiemelkedett
az első öt helyezett, ezek a ﬁnomságok
bizony bármely étterem étlapjára felke-

rülhetnének. A fenti szempontok alapján történő értékelés szerint a nyertesek sorrendje a következő:1. Pati Borban az igazság Társulás, 2. Kinczer
István és csapata, 3. Kopcsok Márió
és csapata, 4. Štefankovič Stefan és
csapata, 5. Zámbó Kinga és társai. A
zsűri különdíját a Hallmann Csilla vezette gyermek-csapat, míg a Polgármester asszony díját a Mikulka - Kinczer csapat kapta.
„Immáron második alkalommal a gulyásfőző verseny jó hangulatkeltő, ét-

vágygerjesztő és nem utolsósorban közösségépítő jellegűnek bizonyult.
Mindez tény, amit a benevezendő csapatok sokszínűsége is igazol. Délelőtt a
sportpályán lövészversenyt rendeztünk
és labdarúgó mérkőzésre is sor került.
A napot utcabál zárta. A gulyásfőző
verseny közösségépítő családi nap,
községünk egyik legemlékezetesebb
és legsikerültebb rendezvénye” – nyilatkozta Szabó Olga polgármester.
Kép és szöveg: miriák

A verseny kezdetét és végét
kürtszóval jelezte a versenybizottság elnöke, majd megtörtént a halak mérlegelése. Ennek ismeretében az idei év győztese Modroczky László lett, aki 5 kg és 95
dkg halat fogott, második Janík
Kálmán 5 kg 23 dkg-mal, harmadik Záhorszky Ferenc 5 kg 17 dkgmal. A legnagyobb halat a dunamocsi Záhorszky Ferenc fogta. A
paduc súlya 1 kg 31 dkg volt. A
csapatversenyt a Sulci Marian,
Kristofóri Péter, Modroczky László
alkotta trió nyerte, akik összesen
12 kg 60 dkg halat fogtak.
A legeredményesebb versenyzőknek a díjat Banai Tóth Pál polgármester és Vasas Mihály vezetőségi tag adta át.
Kép és szöveg: miriák

ályázati támogatással
mintegy százharminc
tapolcai iskolás vehetett
részt kétnapos felvidéki kiránduláson májusban. Akkor a marcelházi magyar
tanítási nyelvű iskola fogadta a tapolcaiakat, most
pedig a marcelháziak látogattak Tapolcára.

P

A vendégeket Bajner Imre,
a tapolcai Általános Iskola
igazgatója köszöntötte. A gyerekek elsőként megtekintették
a tavasbarlangot, amelyet
1903-ban fedeztek fel kútásás
közben, s amelyet tíz évvel ké-

sőbb a látogatók számára is
megnyitottak, így Magyarországon ez volt az első villanyvilágítással ellátott, és az idegenforgalom céljára is használt barlang. Utána a Kazinczy
tagintézményben folytatódott
a program, ami aztán városlátogatással folytatódott. A városi sporttelepen játék és foci
várta a vendégeket. A színes
program után élményekkel
gazdagodva és a mielőbbi viszontlátás reményében utazhattak haza a marcelházi iskolások.
(miriák)
AI felvétele

Cel-ebek Komáromfüssön

Horgásztábor gyerekeknek
A

utyacsaholástól volt hangos a komáromfüssi sportpálya környéke. Itt rendezték meg ugyanis a már harmadik alkalommal kiírt amatőr kutyaszépségversenyt. A
nem mindennapi eseményre más falvakból is érkeztek
négylábúak. Így őrsújfaluról, Nagymegyerről és Csallóközaranyosról is, de természetesen a hazai „állomány“
egy része is képviseltette magát.

Pifkó István főszervező, a
helyi horgászegyesület ellenőre elmondta: „A 472
tagú szervezetnek hatvan
gyermek is a tagja, ezért
döntöttünk a horgásztábor
megszervezése mellett. A
hétnapos táborban délelőtt
és délután 11 pedagógus
gondoskodott a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltéséről. A programok során a gyerekek megismerkedtek a különféle halakkal,
horgászmódszerekkel és
horgászeszközökkel. Majd
különféle horogkötések,
csomókötések és praktikus
szerelékek összeállítását
sajátíthatták el. Megismerték a különféle etető anyagokat, azok elkészítését.
Mindezeket játékos vetélkedők során gyakorolhatták
be, ezen kívül különböző
versenyeket is szerveztünk.
A legeredményesebb horgászok voltak: Szabó Péter,
Andruskó René, Szabó Adrián, Žilák Roderik. A tábor

A versenyre nemcsak
fajtatiszta ebeket lehetett
nevezni, hanem az úgynevezett „ játszótéri szerelem
gyümölcseit” is. A kutyamustrára több százan voltak kíváncsiak. Tény, hogy
az ebszépségverseny tájainkon egyre népszerűbb.
2011-ben egy új kezdeményezésként épp Komáromfüss volt az a község,
amely úttörőszerepet vállalt az ebszépségverseny
népszerűsítésében. Azóta
már más települések is
próbálkoztak, de hosszú
távon úgy néz ki, hogy a
komáromfüssi kutyaszépségverseny vert igazán
gyökeret. Az idei megmé- Sloboda Csaba Buddy nevű
rettetésen 6 kutyus vonult kutyájával lett a győztes
fel, hogy bemutassa bájait.
A kutyák tettek egy kört, hogy a négytagú zsűri jobban szemügyre vegye őket. A zsűri elnöke, a csicsói Vörös Lajos kutyakiképző, kenneltulajdonos vezetésével rövid időn belül megszületett az amatőr ebszépségverseny végeredménye is. A
2013-as megmérettetésen a helyi illetőségű Sloboda Csaba,
Buddy nevű másfél éves bullterrier kutyája bizonyult a legjobbnak. Második lett a nagymegyeri Matlák Mihály Roger nevű 9
éves angol basset hound kutyájával, míg a harmadik helyet a
csallóközaranyosi Vendégh Ágota 1,5 éves Miley nevű csivavájával érdemelte ki.
Kép és szöveg: -pint-

Marcelháza
kavicsbányánál megrendezésre kerülő
első gyermekhorgásztáborban negyven alapiskolás tanuló vett részt.

sikeres lebonyolításához
szinte az egész falu hozzájárult. A helyi tűzoltók, a
nyugdíjasklub tagjai, helyi
vállalkozók és a Fekete Só-

lyom Íjászklub tagjai” - értékelte a horgásztábort a főszervező.
Kép és szöveg:
miriák
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Vízszerelő - szerelés, szerviz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571
706.

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk július 25-én,
halálának 1. évfordulóján

• Sofőröket keresünk nemzetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252.
• 20-25-30 kilogrammos kismalacok eladók. Tel.: 0908
598 493.
• 3 hónapos tojójércék eladók. Tel.: 0918 46 77 85.
• Vennék jó állapotú 210 Babettát kizárólag 90-es évjárattól. Tel.: 0915 724 209.

Bálló Ágnesra
Megyercsen.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Emlékét örökké őrző családja.

Fájó szívvel emlékezünk
július 22-én, halálának
5. évfordulóján

Barta Ferencre
Naszvadon.
Emlékét örökké
őrző családja.

Megemlékezés
„Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.”
Fájó szívvel emlékezünk július 28-án,
halálának első évfordulóján

Szalai László
mérnökre.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét őrző felesége és lánya.

Megemlékezés
„Mondják, hogy az idő minden sebet begyógyít,
De igazából nem is az eltelt napok, hetek, hónapok jelentik a gyógyírt,
Hanem azok közelsége, akik ebben az időben mellettünk vannak.”
Szeretettel és fájó szívvel
emlékezünk július 21-én,
halálának első évfordulóján

Hanó Máriára.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család.
Spomíname
„Hovorí sa, že čas zahojí všetky rany,
Ale ten pravý balzam na bolesť nespočíva
v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch,
Ale len v blízkosti tých, ktorí stoja pri nás počas
tohto ťažkého obdobia.”
S láskou a hlbokým zármutkom v srdci spomíname
dňa 21. júla na prvé výročie úmrtia našej milovanej

Márie Hanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
pri prvom výročí jej úmrtia.
Smútiaca rodina.

„Emlék maradok.
Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen Nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel búcsúzunk kedves
munkatársunktól, barátunktól

Antalvári Gábortól,
aki július 9-én tragikus autóbaleset következtében
távozott szerettei köréből.
A KOM Polster s.r.o. vezetősége és munkatársai.

DELTA

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
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
• 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.

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

• 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.
• Eladó 16-os Dema márkájú gyermekkerékpár papírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
Minőségi palackozott és
hordós borok házhoz szállítását vállaljuk kisebb-nagyobb mennyiségben. Tel.:
0905 306 087.
• Kőműves, hőszigetelést,
csempézést, pince-padlástakarítást vállal. Tel.: 0905
295 528.
• Kiadó nagy, felújított 2szobás lakás Komáromban a belvároshoz közel.
Előnyös feltételek, de
csak hosszabb távra megbízható érdeklődőknek.
Tel.: 0905 351 083.
Vennék
Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Kiadó 2-szobás lakás Komáromban a VII. lakótelepen, augusztus 1-től. Tel.:
0907 635 419.
• Opatrím dieťa. Tel.: 0907
487 695.
• Kassa – EU kulturális fővárosa, kirándulást szervezünk, augusztus 10-11. Tel.:
0918 515 896.

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.
• 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.
• Termőföldet vennék Ekel
és Csallóközaranyos környékén. A legmagasabb
árat adom. Tel.: 0907 583
367.
• Tojó jércék eladok Gútán.Tel.: 0915 630 280
• Starožitnosti Unicorn Régiségek, Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup, eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu. Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.
• záložňa unicorn, Komárno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahlivejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožitnosti, elektroniku, mob. telefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.
Sex shop unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.
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2013. július 22.
Első fotóm

Fotó: Böröczky József
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góth Kevin
Marcelháza
(3000/48)
• 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.
• 500 literes fagyasztóládát
cserélnék kisebbre. Tel..:
0918 592 824.
• Építőanyagokat árusító üzlet gépkocsivezetőt vesz fel
(daruskocsi). Tel.: 0905 721
721.
• Kávézóba keresünk ügyes
pincérnőt, állandó munkaviszonyba. info@bau-partner.sk
• Eladó Škoda, STK 2015
november, házilag készített
traktor. Martos 156.

Otthoni munka
az interneten akár
másodállásban.
homejobog@gmail.com
• Eladók kisméretű Yorkshire kiskutyák, ár: 100 €.
Tel.: 0918 682 919.
• Haly-sklady na prenájom
od 200 €, Komárno. Tel.:
0905 468 711.
• Eladó gabonadaráló 220
W-ra.Tel.: 0907 867 175
• Festést, mázolást, kőművesmunkát és csempézést
vállalok. Tel.: 0944 367
318.

Szabó Armin Peter
Nagykapos
(2500/46)

Bakulár Emma
Hetény
(3100/49)

ÚJSzüLÖTTEK:
Csicsay Dániel (Gúta); Büi Flóra Terézia (Komárom); Szárazová Dominika (Kava); Orosz Bence (Lakszakállas);
Nagy Adam (Komárom); Kochan Matej (Komárom); Golán
Tomáš (Ipolyszalka); Lévaiová Laura Lýdia (Komárom);
Mavrer Adrián (Bátorkeszi); Kováč Miló (Megyercs); Szabó
Ármin Peter (Veľké Kapušany); Csomor Krisztián (Pavlová); Bakulár Emma (Hetény); Heidlik Matali (Malá nad
Hronom); Hipský Zalán (Komárom); Kráľovič Abrahám
(Krupina); Góth Kevin (Marcelháza); Šupica Teodor Blažej (Ógyalla); Lakatoš Eduardo (Ógyalla); Ilčik Fanni
(Gúta); Kovács Helga (Komárom); Pšenák Márió
(Ógyalla); Benkóczká Mónika (Komárom); Vágner Gábor
(Komárom)
ELhuNyTAK:
Tóthová Eva (64) Komárom; Schulcze Juraj (75) Bátorkeszi; Rácz František (54) Komárom; Danis Imrich (78)
Marcelháza; JUDr. Spátay János (85) Komárom; MUDr.
Zlinský Štefan (88) Komárom; Pásztorová Anna (74) Komárom; Szabó Júlia (85) Keszegfalva; Marcinková Anna
(81) Marcelháza
házASSágOT KÖTÖTTEK
Fekete Ottó és Erősová Henrieta (Kava); Kondé Ľudovít és
Kasznárová Adriana (Ifjúságfalva);
• hitelek 800-16.000 euróig
24 órán belül. Tel.:0905
587 413.
• Hľadáme šikovných hlavne
komunikatívnych,
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.

• Eladó akácfából készült
hinta és megrendelésre
kerti padok, kiegészítők.
Tel.: 0907 288 211.
• Eladó teljesen átépített
duplagarzon a Vág-hídnál.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok. Tel.: 0908 042 655.

Július 18-én ünnepelte 9. születésnapját

Rajkovics András Péter
Nemesócsán.
„E jeles napon boldogság és öröm,
Hogy e verssel köszönthetlek kisördögöm!
Szívemből szívednek szól e költemény,
Te vagy a legdrágább kincs a Föld kerekén!”
Boldog szülinapot kívánnak:
szüleid, kishúgod, mamikád, köriék és mindenki, aki szeret.

Július 22-én ünnepli 60. születésnapját
Rajkovics Márta Lakszakállason.
Szívünk teljes szeretetéből köszöntjük
őt e szép napon:
„Születésnapodon köszöntsön a hajnal,
Ne szálljon szívedből bánatos sóhaj.
Csillogó szemeddel tekints fel az égre,
Köszöntsön a Napnak aranysárga fénye!
Elmúltak az évek, hatvanéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél!”
Fiaid: Gyuszi, Barni, Peti, unokáid,
a Kucsora család, és mindenki aki szeret!
• Eladó automata mosógép
– felül nyitható, és orvosi
könyvek. Tel.: 0907 373 611.
• Mentse meg régi emlékeit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Eladó villanytűzhely, jó állapotban, 30 €-ért. Tel.:
0944 066 561.
• Eladó Škoda 105, jó állapot, 1987-es: 180 €. Tel.:
0944 066 561,.
• Pedikűr, manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0907 198 690.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Bejárati-beltéri ajtók, redőnyök, szúnyoghálók szerelése. Tel.: 0908 585 387.
• Buszkáti fehér nyulak eladók. Tel.: 0918 970 451.
• Nyugdíjasok figyelem! Olcsón eladó masszírozó vánkos. Tel.: 0904 911 773.
• Eladó leander, fikusz, fügefa, citrom, banán, szeder
és mogyoró. Tel.: 0908 547
1563.
• Eladó L alakú, kinyitható
barna ágy, méret 220 x 125.
Tel.: 0907 198 690.
Külső szigetelés, színhúzás, egyéb külső - belső
munkákat vállalunk. Tel.:
0908 751 987.

• Vásárolnék szoba-konyhás lakást az Ister környékén. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 4 rámás méz, kipörgető 2 x használt, manuális.
Tel.: 0908 549 592.
• Eladó 2-kerekű káré, biciklire hátsó gyerekülés Gútán. Tel.: 0908 547 153.

• Eladó 3-szobás részlegesen átalakított lakás az
I. lakótelepen. Tel.: 0905
155 329.

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

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

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

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

0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

AKTUÁLNE - INZERCIA

22. júla 2013

Vydali vlastnú turistickú mapu Bezáka deﬁnitívne nahradil Orosch
Komárno
účasťou mapy sú komárňanské zaujímavosti, orientačné body a historické míľniky, projekt dostal názov „Poznávacie cesty Komárnom".

S

Počas uplynulého víkendu predstavili Komárňania Miroslav Lopata a Katarína Plavcová médiám projekt „Poznávacie cesty Komárnom", ktorého prvým výstupom je turistická mapa Komárna. Na nej sa formou prezentácie dvoch rôznych poznávacích trás
predstavuje Komárno ako atraktívna turistická destinácia. Súčasťou mapy sú komárňanské zaujímavosti, orientačné body a historické míľniky, ktoré majú záujemcom pomôcť spoznať a obľúbiť si toto mesto. Mapa
bude distribuovaná do komárňanských penziónov, reštaurácií a na iné miesta, ktoré navštevujú turisti.

„Tento projekt vznikol svojpomocne, aj na
základe ponôs našich priateľov a známych
podnikajúcich v tunajšom cestovnom ruchu.
Zistili sme, že na prípravu a vydanie takejto
mapy nie je potrebná žiadna nepredstaviteľná suma. Čo sme vedeli, urobili sme si
sami po večeroch. Samotnú tlač sme zaplatili z vlastného vrecka," povedal Lopata.
Podľa Kataríny Plavcovej, iniciátorky projektu ide o to, aby mapa nemala komerčný
charakter. „Je obyčajnou občianskou iniciatívou Komárňanov, ktorí majú svoje mesto
radi a chcú prispieť k jeho rozvoju. Samozrejme, potešíme sa aj pripomienkam a nápadom na vylepšenie. V budúcnosti by sme
dokonca chceli fyzicky označiť jednotlivé
body poznávacej cesty medenými tabuľkami," ozrejmila. Dodala, že elektronickú verziu mapy turistických trás Komárna nájdu
záujemcovia aj na www.komarno.com.
Zdroj: teraz.sk

prázdnené miesto sa zaplnilo! Pred
vyše rokom bol z arcibiskupského
postu bez udania dôvodov odvolaný Róbert Bezák a vedením Trnavskej arcidiecézy poverili biskupa Jána Oroscha. Toho
pápež František oﬁciálne vymenoval za
trnavského arcibiskupa. Agentúru SITA o
tom informoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.

u

Zemetrasením ohrozené zóny
red 250 rokmi postihlo
Komárno najsilnejšie
zemetrasenie. Bolo také
silné, že ho pocítili aj v Belehrade či v Lipsku. Od
čias Rakúsko-uhorska
sme už podobné zemetrasenia nemali, ale seizmológovia tvrdia, že môžu
ešte prísť.

P

Zemetrasenie vzbudzuje v
človeku strach. Nikto nevie,
kedy príde. To, čo po sebe
zanechá, bohužiaľ poznáme.
V Komárne si 28. júna 1763
zemetrasenie vyžiadalo 63
obetí. Jeho ničivú silu zaznamenali na obrazoch či v drevorezbe. Zem sa chvela len
pár sekúnd, ale tvár mesta
sa zmenila na nepoznanie.
Posledné silné zemetrasenia

zaznamenali v roku 1906 v
Dobrej Vode. Odvtedy narastá deﬁcit v uvoľnenej energii. Zemetrasenia sa pripravujú a v budúcnosti ich môžeme očakávať.
Seizmológovia tvrdia, že
neexistuje žiaden prístroj,
ktorý by presne určil miesto
a čas zemetrasenia. Majú

však mapu miest, kde by
mali zvýšiť pozornosť najmä
developeri. Kto chce stavať
vo veľkom v červených zónach, nesmie podceniť nič. V
ohniskovej oblasti sú aj atómové elektrárne. Seizmológ
ale hovorí, že tieto stavby sú
na zemetrasenie pripravené.
Zdroj:tvnoviny.sk

Novým arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy sa stal Ján Orosch. Svoje menovanie
pápežom Františkom zverejnili na modlitebnom zhromaždení za účasti duchovných arcidiecézy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v
Trnave. Prečítal na ňom list pápežského nuncia Maria Giordana z 28. júna, o ktorom do
dnešnej chvíle bolo potrebné zachovať
mlčanlivosť. Zhromaždenie prijalo správu potleskom.
V liste nuncia sa uvádza, že pápež František týmto gestom ocenil Jána Oroscha za
jeho dlhoročnú horlivosť v pastoračnej
službe, najmä v poslednom roku vo funkcii
apoštolského administrátora arcidiecézy. Ján
Orosch poslal svoj súhlas s prijatím postu 2.
júla. Slávnostná vysviacka by sa mala uskutočniť 30. augusta na výročný deň vysvätenia
katedrálneho chrámu. Náhradný termín je 7.
september.
Nový trnavský arcibiskup považuje menovanie za prejav pápežovej dôvery a cení si,
že ho menoval práve František, ktorý mu je
blízky svojou duchovnosťou.

Po skončení modlitebného zhromaždenia
zástupcom médií povedal, že plánuje pokračovať v krokoch, ktoré začal realizovať ako
apoštolský administrátor a veľké zmeny zatiaľ nepripravuje. Spolieha sa pritom aj na tím
spolupracovníkov. Predpokladá, že sa v nasledujúcom období stretne aj so svojím predchodcom Róbertom Bezákom. „My sme sa
už niekoľkokrát stretli, on vie, že som mu
povedal, že arcidiecéza i arcibiskupstvo sú
pre neho stále otvorené," povedal Orosch.
Arcibiskup má záujem o upokojenie situácie v arcidiecéze, ktorá nastala a trvá po odvolaní Bezáka. Podľa neho je najdôležitejšia
modlitba. „Neveriaci to skôr vnímajú v politickej i občianskej rovine, veriaci vedia, že
keď žijú s Bohom, nemusia mať obavy, že by
aj v takejto ťažkej situácii, ako je dnes, nevedeli zorientovať," uviedol arcibiskup
Orosch.
Životopis
Ján Orosch sa narodil v Bratislave 28.
mája 1953, 6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza. Od roku 1976 bol podľa
hovorcu KBS kaplánom v Komárne. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach. V rokoch 1982 - 1983
bol farským administrátorom v Okoči. Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990,
ďalej ako farár pôsobil v Bratislave - Prievoze
a Bratislave - Čunove.
V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove a od 1999
do 2004 bol dekanom - farárom v Štúrove. 2.
apríla 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa seminského a 2. mája 2004 v Trnave
prijal biskupskú vysviacku a stal sa pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za generálneho vikára Bratislavskotrnavskej arcidiecézy bol vymenovaný 13.
mája 2004. Od 2. júla 2012 bol Ján Orosch
apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy.
Podľa medializovaných informácií sa však
po nástupe do funkcie povereného ordinára
mal zaslúžiť o prevod obrovských majetkov
trnavskej fary pod arcibiskupský úrad. Tie
mali byť pôvodne použité na zveľadenie
trnavských kostolov. Niektorí mu tak vyčítajú
ďalšie neprehľadné hospodárenie v arcidiecéze.
Topky.sk

Predpoveď počasia 22. 07. 2013 - 28. 07. 2013

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

V pondelok 22. 7. predpokladám v našom regióne pekne a teplo, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 12 do + 14 ̊ C,
denná teplota od + 28 do + 30 C
̊ . Mierny SZ
vietor do 4 - 8 m/s.
V utorok 23. 7. predpokladám v našom
regióne pekne a teplo, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 14 do + 16 C
̊ , denná teplota od + 27 do + 29 ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.
V stredu 24. 7. predpokladám v našom regióne podobne ako v utorok, ale o niečo
chladnejšie, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 10 do + 12 C
̊ , cez deň od + 25 do
+ 27 ̊C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.
Vo štvrtok 25. 7. predpokladám v našom
regióne pekne a teplo, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 12 do + 14 ̊C, cez
deň od + 28 do + 30 ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.
V piatok 26. 7. predpokladám v našom regióne podobne ako vo štvrtok a teplejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 15

do + 17 ̊C, denná teplota od + 30 do + 32
̊C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 27. 7. predpokladám v našom
regióne malú zmenu, zrána ešte polojasno,
popoludní pribúdanie oblačnosti a neskôr
možnosť prehánok a búrok. Množstvo vlahy
do 5 mm. Nočná teplota od + 18 do + 20 C
̊ ,
denná teplota od + 29 do + 31 C
̊ . Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. pri búrkach prechodne
zosilnie.
V nedeľu 28. 7. predpokladám v našom
regióne ochladenie, veľkú oblačnosť až
zamračené a miestami prehánky a búrky.
Množstvo zrážok do 6 mm, miestami aj viac.
Nočná teplota od + 17 do + 19 ̊ C, cez deň
od + 24 do + 26 C
̊ . Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s. pri búrkach prechodne zosilnie.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam premenlivé
letné počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
POZÝVA svojich čitateľov a priaznivcov
NA BURZU KNÍH každý pracovný deň
od 8. do 16. hod. na Ul. Eötvösa 35
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Ekecsi rockfesztivál
Az ekecsi rockfesztivál már hagyománnyá vált
a Felvidéken. Idén nyolc zenekar lépett a nagyérdemű elé. Elsőként a győri Voltrex dallamos
hard rockkal nyitotta a fesztivált. Utánuk következtek a tatai Psycho Angels, akik feldolgozásokat hoztak, és a közönség kezdett „beindulni“. A
budapesti Bastards of Boodom kemény zenéjét
szintén jól fogadták az egybegyűltek. Kis átszerelés után a nagymegyeri Big Man Band állt a
színpadra. Volt sörivó és kötélhúzó verseny, a
művelődési ház kistermében pedig a gútai GV
guitars tartott bemutatót egyedi készítésű hangszereikből, valamint bemutatták az új Silverblade erősítőket. A továbbiakban a budapesti
Manomore zenekar hozta a jól ismert dalait. A
ﬁúk becsülettel letették névjegyüket a fesztiválon.
A folytatásban a komoly rajongótáborral rendelkező komáromi Vesztegzár zenekar lépett a közönség elé. A kemény dallamok után a hazai ParanoiD zenekar a Ennio Morricone Volt egyszer
egy vadnyugat című ﬁlmjének egyik betétdalára
lépett a közönség elé. A felpörgött hangulatot
még jobban fokozta, hogy egy lányt is hívtak a
színpadra, Vörös Vivient, aki a gútai Fortissimo
zenekar dobosa. Másfél óra tömény heavy metal után a jókai Totalica zenekar fellépése zárta
a IV. Ekecsi rockfesztivált.
Ismét egy jó rock-bulit láthatott az, aki részt vett
ezen a fesztiválon. Aki pedig nem tudott eljönni,
az készüljön jövőre. A rendezvény nem jöhetett
volna létre, ha nincsenek a támogatók, akiket
megillet a köszönet.
-pint-

Programajánló
éSzAK-KOMáROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: A Duna hullámain - 90 éves a csehszlovák és szlovák dunai hajózás.
zichy-palota: Vietnam a hatvanas években egy
katona szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénynyel 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.
Borozó (Európa udvar): Július 25., 20.00 Táncház
- muzsikál a Ritka Magyar Folkband és barátai.
DéL-KOMáROM:
Komáromi gyógyfürdő: Július 27. Csobbanó
fesztivál és halászléfőző verseny.
Augusztus 2. Csillaghullás – éjszakai fürdőzés.
Augusztus 4. Koktélshow, habparty.
BOgyARéT:
Falunap 2013. július 27.
Program: 9.00 -12.00 Gyermekprogramok az iskola
udvarán - kézműves foglalkozás, korongozás,
ügyességi játékok, 14.00 Jacsmenyík József akadémiai festőművész kiállításának ünnepélyes megnyitója az iskola épületében. 15.00 Kultúrműsorok
az iskola udvarán. Fellépnek: a gútai II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola báb- és színjátszó köre, a lakszakállasi Jácint népdalkör, a gútai Kikelet néptánccsoport, 17.00 A Vermes törzs lovas-íjász bemutatója, 17.30 Barátságos labdarúgó mérkőzés
Bogyarét és Sárosd között, 20.00 Utcabál a Rubin
zenekarral, 21.00 Tombolasorsolás
Sült kolbász, gulyás és frissítők árusítása a helyszínen.

EKECS:
2013. július 26-27.
XVII. falunap és III. Csallóközi Parasztolimpia
Július 26., péntek
17.00 Ünnepi istentisztelet az apácaszakállasi templomban, 17.45 Koszorúzás az apácaszakállasi kopjafánál, 18.00 Kiállítás Balogh László és Mikos Géza
képeiből az apácaszakállasi művelődési házban,
20.00 Utcabál az ekecsi Silver Bar kávézónál
Július 27. szombat
15.00 Kapunyitás, 15.30 Csallóközi Parasztolimpia
páros és csoportversenyek, 18.00 R 3D ONE, 18.30 A
Shark Boksz klub bemutatója, 19.00 Varga Evelin és
Sátor Veronika énekesek, 20.00 Polgár Peti, a Class
FM humoristája, 21.00 M.I.E.Z, a miskolci Illés emlékzenekar koncertje, 23.00 Dobrády Ákos – utcabál
PERBETE:
IV. TuMuLTuS FEST
Július 26 (péntek):
17.00-Kapunyitás (A sátorozók számára 13:00-kor.).
Fellépők: Gilotin, Phoenix, Pokolgép, Rock Stone
Július 27 (szombat):
11.00 Amatőr futballtorna., 17.00 Zbg, MadDogx
Arozóna, Zanzibar, Queenless, MTB(Iron Maiden
Tribute band. Jegyek: július 26. 7 €, július 27. 8 €,
Mindkét napra a helyszínen -12 €. 12 éves korig a
fesztiválra a belépés INGYENES!
KARVA – DuNAKORzÓ
2013. július 27.
20.00 – Az Iringó táncstúdió táncosainak fellépése
és a Kolibri ste produkciója
21.00 - Szécsi Pál emlékest: csak egy tánc volt Korpás Éva, Zsapka Attila, Eszpé együttes közreműködésével
22.30 - Az Eszpé együttes, Zsapka Emmer duó
szórakoztatja a közönséget

Nemzetközi Magyar Fotópályázat 2013.
Beérkezési határidő: 2013. augusztus 8.
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot és kiállítás-sorozatot rendez. Életkortól és foglalkozástól függetlenül, bárki részt
vehet a pályázaton, aki magyar állampolgár, vagy
magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él
a nagyvilágban.
KATEgÓRIáK:
- Magyar hagyományőrzés a világban
- Általános

Humor



Két anyós beszélget:
- Úristen! Mi történt a szemeddel?
- Megsértette a kötőtű.
- Kötés közben?
- Nem, a kulcslyukon keresztül.

  
Béla bácsi kitántorog a kocsmából.
Nekimegy egy nőnek, aki rögtön lekever két hatalmas pofont, mire az öreg
megrázza magát:
- Hű, de hamar hazaértem!
  
Egy szőke nőt megszólít egy néni a
metrón:
- Tudja kedveském, én már 50 éve
metrózom.
Mire a szőke:
- Jesszusom! Hát hol tetszett felszállni?

A regisztráció és a képek feltöltése a mfvsz.com
weboldalon keresztül történik. A nevezési határidő
lejárta előtt a pályázó bármikor újra beléphet a ﬁókjába, újabb képeket tölthet fel, kicserélheti azokat, illetve megváltoztathatja a képek címét is.
Szerzőnként beküldhető maximum 5-5 db digitális
vagy digitalizált felvétel JPG formátumban. További információk: 0905 344 581. Nevezési lap:
http://www.mfvsz.com/?id=palyazat

Horoszkóp
Kos - III. 21. - IV. 19
Nagyon önfejű és makacs leszel,
nem hallgatsz senkire. Hatalmas lendületed senki sem tudja megállítani,
határozottan haladsz célod felé.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Sokat dolgozol, nagyon lelkiismeretesen, hatalmas kitartással végzed a
munkád. Ennek természetesen meglesz az eredménye, anyagilag stabilizálhatod az életed.
IKreK - V. 21. - VI. 21.
Mozgalmas lesz ez az időszak, sok
a munkád, ráadásul ismerőseidet is
meg kell látogatnod. Kedves, közvetlen embernek tart a környezeted,
ezért sokan szeretnek.
ráK - VI. 22. - VII. 22
Sokat gondolkozol gyermekeid jövőjén, ha nincs még gyermeked,
megérik benned rá az igény.

oroszlán - VII. 23. - VIII. 22
Légy logikus és hagyd, hogy inkább
az érzelmeid irányítsanak, mint hogy
kizárólagosan mások véleményére
támaszkodsz!
szűz - VIII. 23. - IX. 22
A mostani egy szuper időszak a hatalmas ötletek megvalósításához, főleg romantikus helyzetekben. Szokatlanul energikus leszel, nagyszerű
formában vagy!
Mérleg - IX. 23. - X. 22
A hét közepe táján feltehetőleg osztozkodnod kell valamiben, de az igaz
szavak és a jó időzítés miatt könnyen
túllépsz rajta.
sKorPIó - X. 23. - XI. 21.
A szerelem-vonal jó úton halad: ha
párban vagy, kapcsolatod újra tüzessé válik, a szinglik pedig sugárzóan ragyognak majd.

nyIlAs - XI. 22. - XII. 21.
Ellenőrizd anyagi ügyleteidet a munkádban és magánéletedben is, hogy
egy esetleges ár-apály helyzet ne
okozzon kellemetlen meglepetéseket!
BAK - XII. 22. - I. 19.
Lehet, hogy a szezonális leértékeléseknek nehéz lesz ellenállnod. Mielőtt kinyitnád a pénztárcádat, gondold át, hogy valóban szükséged
van-e arra a valamire!
VízönTő - I. 20. - II. 18.
Olyan dolgokra jöhetsz rá, vagy
olyan titkokat árulnak el neked mások, amelyek választ adnak jó pár
kérdésre.
HAlAK - II. 19. - III. 20.
Ez a hét arra is alkalmat ad, hogy kiderüljön, ki az igazi barátod. Több
beszélgetés is adódhat, amely segít
tisztán látnod ebben a kérdésben.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea.
Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Mgr. Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József. Munkatársak - Spolupracovníci: Kovács Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor. grafikus
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TVműsor

július 22 - július 28

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, július 22

KeDD, július 23

SzerDa, július 24

M1
7.30 Kerékpártúra 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 – öszszefoglaló 15.35 Elcserélt lányok 16.20 Család
csak egy van 17.20 15. FINA Vizes világbajnokság. Magyarország–
Kína, férfi vízilabda mérkőzés 18.55 Boxutca – extra 19.30 Híradó,
sporthírek 20.15 Régimódi történet 22.05 Borgiák 10/3. 23.05 Híradó 23.15 Aranyfeszt 2013 23.45 Az utolsó előtti út ism. terj. sor.,
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.40 Heathcliff 12.05 Ókori kalandok 12.35 80
nap alatt a Föld körül Willy Foggal 13.00 Hunyormajor 13.25 Lizzie
McGuire 13.45 Csajok a zŰrből 14.45 Varázslók 14.35 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.00 Hunyormajor 15.50 Heathcliff 16.15 Garfield és barátai 16.40 Shaun, a bárány 16.45 Richard Scarry... 17.10 Raju, a riksa
17.10 Tappancs mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II., 18.50
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45
A férfi a legjobb orvosság 22.30 Tudathasadás. Am. film
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Isten kezében 9.00 Ha a mi fényünk nem lobogna… 9.40 Angyali érintés 10.30
Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra 12.45
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 Am. sor. 19.55 Rózsa Sándor
20.45 Hírek 21.00 Hyppolit, a lakáj Szính. előadás 23.00 Sportaréna

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.05 Szeptember 11. 11.50 15. FINA Vizes világbajnokság Hosszútávúszás 14.35 Srpski ekran 15.35 Aranyfeszt 2013
16.05 Elcserélt lányok 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A
szenvedélyek lángja 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 Maccabi Tel Aviv– Győri ETO, labdarúgó BL-selejtező, élő
22.35 Borgiák 23.25 Híradó 23.40 Castro – Az ember és a legenda.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Heathcliff 11.35 Ókori kalandok 12.05 80
nap alatt a Föld körül Willy Foggal 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie
McGuire 13.20 Született kémek 13.40 Varázslók 14.05 Varázslók 14.30
Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hunyormajor 15.45 Heathcliff 16.10
Garfi eld és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.45 Richard Scarry TeszVesz városa 17.10 Raju, a riksa 17.20 Tappancs mesék 17.40 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II. 18.45 Esti mese 20.30 Híradó 21.10 15. FINA
Vizes világbajnokság Magyarország–Olaszország, női vízilabda mérkőzés 22.20 Gusztáv 22.25 Montalbano felügyelő. Ol. bűnügyi tévéfilm
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Sportaréna 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Rocklexikon. Fenyő Miklós 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.10 Rózsa Sándor 12.00 Híradó 12.15 Városrajzolatok – Budapest 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 19.05 A világörökség kincsei
19.25 Angyali érintés 20.15 Robog az úthenger. Magy. tv-sorozat
20.55 Hírek 21.15 Holdrakéta – Az Apollo 11 repülése Ang. film 22.45
Koncertek az A38 Hajón. The Idoru

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 Útravaló 13.20 15. FINA Vizes világbajnokság.
Magyarország– Szerbia férfi vízilabda mérkőzés 15.25 Balatoni nyár
16.10 Elcserélt lányok 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A
szenvedélyek lángja 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.05 Időjárás
20.15 Bosszú 21.45 Gyilkosság 22.30 Híradó 22.45 Borgiák. 23.40 Átok.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.05 Heathcliff 11.30 Ókori kalandok 12.00
80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 12.25 Hunyormajor 12.50 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.25 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.50 Hunyormajor 15.40
Heathcliff 16.05 Garfield és barátai 16.30 Shaun, a bárány 16.40 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.05 Raju, a riksa 17.10 Tappancs
mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II., 18.45 Esti mese
20.30 Híradó, sport 21.10 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv. Magy.
rajzfilm 21.45 A férfi a legjobb orvosság, 22.30 Az elveszett múlt
DUNA
7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Az én tavam
– Portré Telete Tamásról 9.20 Építészet XXI 9.50 Angyali érintés 11.15
Robog az úthenger 12.00 Híradó 12.20 Voyager – A múlt titkai és legendái 12.50 A világörökség kincsei 13.05 Az emlékezet helyszínei. A
rómaila Sapienza Egyetem 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 21.05 Hírek 21.20 Félix
és Lola. Francia film 22.50 Koncertek az A38 Hajón. Morningdeer

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Doki Amerikai filmsorozat 14.00 Tények 15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Csa- Csoda Manhattanben, 6/2. 12.00 Monk – Flúgos nyomozó IV., 9. 13.00
ládi Titkok, Reality-show 21.05 Hal a tortán 22.00 Gyilkossági helyszín Doki IV., 6. 14.00 Tények Délután 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet
iskolája, 17. 16.30 Amit a szív diktál, 93. 17.30 Veled is megtörténhet!
12. (ism.) 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Családi Titkok, 127. 21.05 Hal
7.35 RTL híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi a tortán 21.40 Szökőhév. Amerikai– ír vígjáték
val 9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl
ektor 13.05 Portré 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45
Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú an- 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival
gyala Mex. sorozat 18.30 RTL híradó 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor
Fókusz 20.55 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Dr. Csont 23.40 Észvesztő 13.05 4ütem 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 30. 16.20 Kettős játszma, 56. 17.25 A boszSTORY TV
szú angyala 18.30 RTL híradó 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz
12.30 Született feleségek14.30 Columbo: A főnyeremény halál 16.30 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 A Szfinx bosszúja kalandfilm
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Nehéz ügy
STORY TV
20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Nora Roberts – A múlt tit12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Nehéz ügy 16.30 Jim szekai. Amerikai–kanadai filmdráma 23.00 Jim szerint a világ
rint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Testvéri szeretet
20.00 Miss Marple: Egy marék rozs. Angol krimi 22.00 Párizsi helyszí15.25 7 másodperc. Amerikai akció- film 17.15 Hitman – A bérgyilkos. nelők 23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas.
Amerikai akciófilm 19.00 Szuperhekusok. Olasz vígjáték 20.45 A nyolcadik utas: a Halál. Amerikai sci-fi 23.15 A szörny 2. Am. horror
14.40 Largo Winch – Az örökös 16.45 Alkonyat. Am. kalandfilm 19.00
VIASAT
Szuperzsaru vígjáték 21.10 Nincs alku thriller 23.50 Lépéselőny. Am.–
7.05 Gyilkos sorok 8.00 Harmadik műszak 8.50 Vadnyugati Casanova. ném.–kan. thriller 1.40 Túl a barátságon. Am.–kan. film
vígjáték 11.00 Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek Bűnös szánVIASAT
dék 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 sza- 7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 Szívek szállodája 11.00
bályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.25 Két pasi Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek Bűnös szándék 12.55 A mé– meg egy kicsi 21.25 Viharvadászok Amerikai kalandfilm 23.20 A főnök dium 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt
ellenségek. Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai 18.55 Egy kapSTV :1
7.25 Megtört szívek, 16. 8.15 A rejtelmes sziget 8.40 Hírek 9.25 Az csolat szabályai 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem CSI. Miami helyszínelők 22.15 CSI. New York-i helyszínelők 23.15 A főnök
STV :1
12.00 Hírek 12.20 Maigret 14.00 Viharos szerelem 14.55 Anna két
arca. Orosz sor., 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz 6.20 Viharos szerelem 7.10 A reménység folyója 8.00 A rejtelmes sziget,
17.
8.20
Hírek
9.25
Az
olasz
konyha
10.10 Dempsey és Makepeace 11.05
konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.10 Sinbad. Ang. kalandfilmsor. 21.40 A kiválasztott 22.40 Orkán Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Maigret 14.05 Viharos szerelem
14.55 Anna két arca. 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz
23.25 Dempsey és Makepeace
konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Senki sem
STV :2
tökéletes 21.10 A mentőautó 22.10 Esküdt ellenségek: Különleges egység
7.30 Élő körkép 8.00 A legyőzhetetlen Vilma. Bábsorozat 9.00 GyóSTV :2
gyászat 9.55 Hogyan nem kaptam Nobel-díjat Szl. Tévéjáték 11.05 8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.25 Haliganda 9.00 Gyógyászat 9.55
Dokumentumfilm 12.00 Élő körkép 12.30 Kedvelt melódiák 14.25 Fogok még látni? 10.45 Éljen a nagyapó Szl. sorozat, 1. 11.30 60 állati
Bakalári történetek 15.45 Lefújva 16.10 A pozsonyi hétfők 17.15 Tre- dolgom 12.00 Élő körkép 12.35 Kedvelt melódiák 13.45 Szieszta 14.50
zor. Dokumentumsorozat 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 60 Bakalári történetek 15.25 Kedvelt melódiák 15.50 Ruszin magazin
állati dolgom 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyel- 16.20 A pozsonyi hétfők 17.50 Régmúlt idők nyomában 18.20 Életven 19.50 Időjárás 20.00 A japán császári pár. 20.50 Tudomány és mentők18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
technika 21.20 Egyszerű eset filmdráma 23.05 Sporthíradó
19.50 Időjárás 20.00 Miért szegénység? 20.50 Rendelő 21.20 A Salengro-ügy. Fr. film 23.10 Sporthíradó
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok 9.15 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók
12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Doktor House 15.00 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11.
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre16.00 NCIS 17.00 Hír- 11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Doktor House 14.05 Dokadó 17.25 Sóhivatal 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy tor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre
kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi
21.40 Még egy esély az életre. Realityshow 22.40 Doktor House
– meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Forr a bor 21.40 Haláli zsaruk 22.50 Éjszakai híradó 23.15 NCIS VI.
JOJ
JOJ
6.25 Krimihíradó 7.20 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 10.30 Knight Rider 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Újrakez- 7.20 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek 10.30 Knight Rider, 2.
dők - Szerelmes szingli szittert keres. Am.vígjáték 14.50 A Geiss 11.30 Vetélkedőműsor 12.50 Rossz döntés thriller 14.50 A Geiss csacsalád 17.00 Híradó 17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bírósági akták lád 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 17.25 Csere. Showműsor 18.00 Bíró19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág 20.30 Nap, széna, sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág 20.30 Nap,
szalonna. 22.00 ÖsszeEsküvők Valóságshow 23.25 Halló.
széna, szalonna 22.00 Mennyei Királyság kalandfilm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények Délután 14.55 Csapdába csalva
15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 13. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Családi Titkok, 30.
21.05 Hal a tortán 22.00 Hazugságok gyűrűjében filmsorozat
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 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet 14.05
Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 31. 16.20
Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.15 1
perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35
Szulejmán 23.50 Reflektor
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Testvéri szeretet (ism.)
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Végzetes nyom 20.00 Talpig zűrben.21.50 A hidegsebész 22.30 Jim szerint a világ23.00 Dallas 23.55 Gordon Ramsay
14.40 Nincs alku. Am.–ném. thriller 17.15 A hetedik tekercs. Am.–
olasz film 1. 19.00 Mindent bele, fi úk! Olasz vígjáték 20.50 Taxi 3.
Francia akcióvígjáték 22.30 Nehéz idők. Am. thriller
VIASAT
6.55 Gyilkos sorok 7.55 Harmadik műszak 8.50 Anna – Az új kezdet.
romantikus dráma, 1. rész 11.00 Christine kalandjai vígjátéksorozat 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 12 majom. Amerikai sci-fi
STV :1
7.20 A reménység folyója 8.05 A rejtelmes sziget 8.30 Hírek, sporthírek 9.25 Az olasz konyha 10.05 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret 14.05 Viharos szerelem
14.55 Anna két arca15.45 Doktor House 16.30 Híradó, sporthírek
17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sporthírek, időjárás 20.10 A pankrátor. Am.–fr. film 21.55
Vádlottak 22.55 Dempsey és Makepeace
STV :2
8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.30 Haliganda. Sor. 9.00 Gyógyászat
9.55 Miért szegénység? Koprod. sor. 10.50 Éljen a nagyapó Szlovák
sorozat, 2. 11.30 Életmentők. dokumentumsor., 11.50 Élő körkép
12.30 Folklórműsor 13.45 Szieszta 15.00 Bakalári történetek 15.40
Kedvelt melódiák 16.20 A pozsonyi hétfők 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Japánológia 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Leonard Stöckel Dok.film 21.20 Az idegen. Német
film 23.15 Sporthíradó
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Doktor House II.
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 20.30 Én és a hercegem 4. romantikus film
22.35 Éjszakai hírek 23.00 NCIS 23.55 Doktor House
JOJ
7.20 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek. 11.30 Mennyei Királyság kalandfilm 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Bűbáj. Amerikai családi vígjáték 22.40 Castle IV., 19. 23.40 Castle III., 4.

CSütörtöK, július 25
M1
5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete, 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó
délben 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.45
Balatoni nyár – öszszefoglaló 15.55 Elcserélt lányok.16.40 Család csak
egy van 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek
lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.15 DVSC
TEVA– Stromsgodset, labdarúgó EL-selejtező, élő 22.35 Az ESTE
23.10 Híradó 23.25 Borgiák II., 6.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Heathcliff 11.35 Ókori kalandok 12.05
80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hunyormajor5.45
Heathcliff 16.10 Garfield és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.40 Richard Scarry... 17.05 Lolka és Bolka vakációja 17.15 Tappancs mesék
17.40 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II. 18.45 Esti mese 20.30 Híradó 21.10 15. FINA Vizes világbajnokság. Magyarország– Kazahsztán,
női vízilabda mérkőzés 22.20 Gusztáv 22.25 Az elveszett múlt
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Lyukasóra 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Mesélő cégtáblák 9.25 Angyali érintés 10.15 Kisváros 10.50 Linda 12.00 Híradó 12.20
Ostrom újratöltve 12.50 A víz rejtélyes útjai Szlovén dok. film 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
Am. sorozat 20.00 T.I.R. 20.55 Hírek 21.00 Dunasport 21.15 Katonazene. Magy. film Fsz.: Kállai Ferenc, Bástilajos, Bara Margit, Őze Lajos,
Páger Antal, Tóth Judit 23.40 Koncertek az A38 Hajón. Leander
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó 13.00 Doki14.00 Tények Délután 14.55 Csapdába csalva
15.30 Az élet iskolája,16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 14. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Családi Titkok, 128. 21.05
Hal a tortán 22.05 A hazafi Amerikai kalandfilm
8:08 Minden 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl ektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi val 14.05 Éjjel-Nappal Budapest (ism.)
14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 32. 16.20 Kettős játszma, 58.
17.25 A bosszú angyala Mex. sor., 37. Abel, a sorozatos elutasítások
ellenére, szerelmet vall Sofíának, és elhatározza, hogy meghódítja a
nőt. 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Revolution. Amerikai akciófilm-sorozat I., 11–12. 23.35 A rejtély III., 21.
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Végzetes nyom 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Béke poraira
20.00 Poirot novellák. Kétszeres bűn 21.00 Holdfény Parador felett.
Amerikai vígjáték 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas
13.40 Columbo. Amerikai krimisorozat 15.30 Taxi 3. Francia akcióvígjáték 17.10 A hetedik tekercs. Am.–olasz film 2. 19.00 Az angyalok is
esznek babot. Ol.–fr.–sp. vígjáték 21.25 Tökéletes katona: Egy új kezdet. Am. akciófilm 22.30 Az ördög kriptája. Am. thriller 1.20 Farkasvadászat. Spanyol–angol akciófilm
VIASAT
6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.50 Candleford-i kisaszszonyok 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 CSI. Miami helyszínelők 22.25 Esküdt ellenségek. Los Angeles 23.20 A főnök
STV :1
6.10 Viharos szerelem 7.00 A reménység folyója. Fr. sor., 18/3. 7.55
A rejtelmes sziget 8.20 Hírek, sporthírek 9.25 Az olasz konyha 10.05
Dempsey és Makepeace. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20
Maigret. Fr. krimisor. 14.00 Viharos szerelem 14.55 Anna két arca.
15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj.
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.10 A másodperc töredéke. 22.25 A tekintély kérdése
STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 A legyőzhetetlen Vilma. Bábsorozat 8.25 Az órás
felfedezései. Sor. 9.00 Gyógyászat 10.25 Éljen a nagyapó Szl. sorozat,
3. 11.00 Kedvelt melódiák 12.00 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.20
Szieszta 14.40 Bakalári történetek 15.25 Kedvelt melódiák 16.20 A
pozsonyi hétfők Szlovák sorozat, 4. 17.50 Régmúlt idők nyomában
18.20 A természet értéke I. Francia dokumentumsor. 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Szuper élet. Francia-japán-kanadai dokumentumfilm 20.50 Família. Családi magazin
21.15 A múlt édes játékai. Tévéjáték 22.25 Sporthíradó
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok 9.10 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók,
22/18. 12.10 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 Forr a
bor. 21.40 Gazdálkodj okosan! 23.00 Éjszakai híradó 23.25 NCIS
JOJ
7.15 Bírósági akták 9.00 Panelházi történetek. Tévésorozat 10.20
Knight Rider, 4.. 11.20 Vetélkedőműsor 12.40 Szabadság, mindenáron.
Kanadai krimi 14.40 Igen, főnök! 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág – kiválasztás 20.30 Nap, széna, szalonna. 22.00 Jég veled! Amerikai vígjáték

PénteK, július 26

Szombat, július 27

M1
5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Rex felügyelő
9.05 Történetek a nagyvilágból 9.35 Forma–1 Magyar Nagydíj. 1. szabadedzés, élő 12.01 Híradó délben 12.25 Életkerék. Roma magazin
12.55 Esély 13.25 Jövő időben 13.40 Forma–1 Magyar Nagydíj. 2. szabadedzés, élő 15.40 15. FINA Vizes világbajnokság. Magyarország–
Ausztrália férfi vízilabda mérkőzés 16.55 Elcserélt lányok 17.40 Híradó
17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca – extra 20.20 Csinibaba. Magy filmvígjáték 22.00 Szeretettel Hollywoodból 22.30 Híradó 22.45 Sherlock
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 11.10 Heathcliff 11.35 Ókori kalandok 12.05
80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire13.20 Született kémek 13.45 Varázslók a Waverly helyből
14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hunyormajor 15.45 Heathcliff 16.10 Garfi eld és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.40 Richard
Scarry Tesz- Vesz városa 17.05 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II. 18.45 Esti
mese 20.30 Híradó 21.03 Boxutca – extra 21.10 Sophie szerint a világ
21.40 Gusztáv 21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.35 Ember a magasban Fr.–ang.–am. dokumentumfilm
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Akadálytalanul 8.00 Térkép8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Csellengők 9.35 Angyali érintés 10.20 Kisváros. Tévésorozat 11.00 T.I.R. 12.00 Híradó 12.20 Afrika világa Etiópia 13.35 Édes
élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver.
Amerikai sor. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros. Tévésorozat 19.15 Angyali érintés Amerikai sor. 20.05 Vérvörös nyár 20.55
Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Mérgezett toll. Fr. tévéfilm 22.45 Koncertek az A38 Hajón. Kálloy Molnár Péter

M1
6:55 Balatoni Nyár 8:55 Aranyfeszt 2013 9:25 Vízitúra 9:55 Történetek a nagyvilágból 10:25 Valóságos Kincsesbánya 10:55 Forma-1
Magyar Nagydíj 12:00 Hírek 12:10 Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva13:05 Boxutca - Forma-1 magazin 13:30 Forma-1
Magyar Nagydíj - Időmérő edzés 15:20 A világörökség kincsei 15:40
Szeretettel Hollywoodból 16:15 Fábry 17:35 Gasztroangyal 18:30
SzerencseSzombat 19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Életem a szörf (am. életr. drám., 2011) 22:00 Casino (am.francia életr. drám., 1995)
M2
7:50 Rajzfilmsorozatok 10:25 Benjámin, az elefánt 10:50 Kérem a
következőt! 11:05 Miss BG 11:20 Shaun a bárány 11:25 Garfield
11:50 Tatonka történetei 12:20 Vipo és barátai 12:45 H2O: Egy vízcsepp elég 13:40 Varázslók a Waverly helyről 14:00 Táncakadémia
14:25 Jancsi és Juliska német családi film 15:25 Tatonka történetei
15:40 Tatonka történetei 15:55 Garfield és barátai 16:20 Shaun a
bárány 16:30 Richard Scarry... 16:55 Caillou 17:15 Aprónép 17:25
Mézga Aladár... 17:50 Hetedhét Kukta 17:55 Lolka és Bolka 18:05 A kis
Amadeus 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék 18:55 Kukori és
Kotkoda 19:05 Állatkert a hátizsákban 19:30 Maja, a méhecske 19:45
Lülü, a teknőc 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó
este 21:00 Győri ETO - DVTK Labdarúgó mérkőzés Élő közvetítés
Győrből 23:00 Forma-1 Magyar Nagydíj
DUNA
7:50 Századfordító magyarok 8:45 Élő egyház 9:10 Isten kezében
9:40 Sírjaik hol domborulnak... 10:10 Akadálytalanul 10:40 Székely
kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Ízőrzők: Rátka 12:50
Apa lett a fiam francia-olasz vígj. 14:35 Táncvarázs 15:30 Önök kérték! 16:30 Behajtani tilos! 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Időjárás18:30 Orbán Viktor miniszterelnök beszéde 19:30 Rákóczi
hadnagya (magyar játékf., 1953) 21:20 Cherbourg-i esernyők (francia-NSZK zenés f., 1964) 22:50 Kultikon 23:15 Dunasport 23:35
Törzsasztal

6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30
TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben12.00 Monk –
Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva
15.30 Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 15. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Családi Titkok 21.05 Hal
a tortán 22.05 A Da Vinci-kód Amerikai thriller
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val
9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl ektor
13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest (ism.)
14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 33. 16.20 Kettős játszma, 59.
17.25 A bosszú angyala, 38. 18.30 RTL híradó 19.15 1 perc és nyersz!
20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 CSI: Miami helyszínelők 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Totál szívás
STORY TV
11.30 Doktor Addison I 12.30 Született feleségek 14.30 Columbo:
Béke poraira 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00
Columbo: A rock-sztár gyilkosa 20.00 Poirot novellák. A kettős nyom
21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas.
15.20 Tökéletes katona: Egy új kezdet. Am. film 17.10 A hetedik tekercs. Am.–olasz film 3. 19.00 Aranyeső Yuccában. Ol. vígjáték 20.50
A halálraítélt. Am. thriller 22.55 Szöktetés. Am. film
VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 Hullámok bajnoka
Amerikai akciófilm 11.00 Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek.
Bűnös szándék 12.55 A médium13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak
16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék18.30 Egy
kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműzve
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Mocskos zsaruk 23.35 A főnök
STV :1
6.15 Viharos szerelem 7.10 A reménység folyója. 7.55 A rejtelmes
sziget, 8.20 Híradó 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace. Ang. krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.15 Maigret. Fr.
krimi 14.10 Viharos szerelem 15.00 Anna két arca 15.45 Doktor
House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.10 Családi vetélkedő
– speciál 21.00 Topsztár extra. Jiřina Jirásková 21.55 Visszatérek hozzád Olasz filmdráma 23.35 Dempsey és Makepeace
STV :2
8.05 Hétvége 8.30 Himalája. A világ teteje. Ang. dok.film (ism.) 9.30
Evangélikus istentisztelet 11.30 Pilóták. Sor. 12.05 Tizenkettő után
öt perccel. Vita 13.10 Kapura 13.50 Farmergazdaságok 14.15 Bakalári
történetek 15.00 Szlovákiai versenytánc- bajnokság, (felv.) 16.10 A
pozsonyi hétfők Szl. dok.film 17.30 Pavol Socháň. Dok. film 18.15
Csehországon keresztül. Cseh dok. sor. 18.50 Esti mese 19.00 Híradó
19.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.50 Időjárás-jelentés
20.00 Felszabadítók 20.45 Őrangyalok 21.10 Ördögi Színjáték - A Pap,
a Várúr és a Boszorkány. Angol– spanyol dráma 23.00 Évekkel ezelőtt… 23.25 Csehszlovák filmhét
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11
11.15 Vámpírnaplók 12.10 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 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két
pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.30 A tóparti orvos Cseh vígjáték 23.35 Végképp eltörölni thriller
JOJ
7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek. 10.15 Knight Rider, 5.
11.20 Vetélkedőműsor 12.30 Jég veled! Amerikai vígjáték 14.40 Igen,
főnök! 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 ValóVilág – kiválasztás 20.30 Nap, széna,
szalonna 22.00 Anna és a király Amerikai romantikus kalandfilm

7:00 Kölyökklub 10:15 Alkímia 12:05 Gasztrotúra 12:25 4ütem Magazin 13:05 Dilinyósok am. vígj. sor., 13:35 Dilinyósok am. vígj. sor.,
14:05 Agymenők 14:35 Eastwicki boszorkák am. kalandfilmsor. 15:35
A hős legendája 16:40 Napkitörés am. akcióf. 18:30 Híradó 18:55 Házasodna a gazda 20:05 I. e. 10 000 (am.-új-zél. kalandf., 2008) 22:05
Warrior - A végső menet am. akcióf.
6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Monster High 12:00 Babavilág 12:30 Stílusvadász Divatmagazin 13:00 Én is menyasszony vagyok 13:30 Doktorok am. filmsor., 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 A medál (hongk.-am. vígj., 2003) 21:25 Kismocsok 23:25 Melléfogás am. krimi
STORY TV
7:05 Agatha Christie: A láthatatlan kéz 9:00 Televíziós vásárlási műsorablak 10:30 Dallas 12:30 Este (am. játékf., 2007) 14:50 Álomhajó
NSZK filmsor., 17:00 Rózsák harca olasz rom. dráma 18:00 Vörös és
fekete tévéfilm sor., 1. rész, 20:00 Agatha Christie: A láthatatlan kéz
22:00 Maga a pokol akcióthriller 23:50 A cukorbáró
9:10 A fösvény (francia vígj., 1980) 11:30 Az év újonca családi vígj.
13:30 A három testőr visszatér kalandf., 1. rész, 15:25 A három testőr visszatér 2. rész, 17:15 Taxi 3. akció-vígj., 18:55 Nincs kettő négy
nélkül akció-vígj., 21:00 Kéjjel-nappal akció-vígj., 23:05 Terminátor 2.
VIASAT
8:50 Álomgyári feleség (am.-auszt. vígj. sor., 1. rész, 2007) 9:50 Véznák kontra dagik 10:50 Amerikai mesterszakács 12:40 Kertvárosba
száműzve 13:10 Vérmes négyes 15:05 Doktor House 16:55 Szívek
szállodája 18:50 Beethoven 5. 20:45 Istenek és katonák (am. háborús filmdráma, 2003)1:00 Mocskos zsaruk
STV :1
7:20 Včielka Maja 7:35 Traja medvedíci 8:00 Fidlibum 8:30 Safari (ČS,
1986) 9:00 Tanečná akadémia 9:55 SOS 10:55 5 proti 5 11:50 Top
Star Extra 12:45 Moje dcéry 14:20 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Prečo nepožiadali Evans? 16:00 Nezadaný podľa zmluvy 17:45
Postav dom, zasaď strom 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy
RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Cyril a Metod Apoštoli Slovanov 21:05 Nezabudni na mňa (rom. Dráma, USA, 2010)
22:55 Góly, body, sekundy
STV :2
8:05 Televíkend 8:30 Himaláje 9:30 Vysviacka evanjelických kňazov
11:40 Piloti 12:05 5 minút po dvanástej 13:10 Kapura 13:50 Farmárska revue 14:15 Bakalárske návraty 15:00 Majstrovstvá SR v spoločenských tancoch 16:10 Návraty k Bratislavským pondelkom 17:30
Trezor 17:55 Smejeme sa storočiami 18:15 Na ceste po Česku 18:45
Ovce.sk 18:50 Večerníček 19:00 Správy 19:50 Počasie 20:00 Osloboditelia (dok. ser., Rusko, 2010) 20:45 Anjeli strážni (talk show) 21:10
Zúčtovanie (dráma, VB/Španielsko, 2004) 23:00 Pred rokmi...
MARKÍZA
6:45 Scooby Doo 7:05 Tom a Jerry 7:25 Maxove dobrodružstvá 8:15
Princezná Lissi (anim., Nemecko, 2007) 9:50 Krok za krokom 10:10
Princ a ja: Rok po svadbe 12:00 Doktor od jazera hrochov (kom.,
Česko, 2009) 14:25 Bane kráľa Šalamúna 16:25 Policajná akadémia
4 18:15 Partička 19:00 Televízne noviny 20:15 Počasie 20:30 Blbec
na večeru 23:00 Vojna policajtov (akčný triler, Francúzsko, 2004)
JOJ
7:05 My Little Pony 7:30 Monsuno 7:50 Futurama 8:20 Zálesák 10:35
Anna a kráľ 13:50 Slnko, seno, slanina 18:15 Najlepšie slovenské torty
19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Solomon Kane 22:35 Čiernočierna tma

M1
6:55 Balatoni Nyár 9:00 "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" 9:15 9:30 Evangélikus magazin 10:00 Református
ifjúsági műsor 10:05 Mai hitvallások 10:30 Az utódok reménysége 11:00 Református istentisztelet 12:00 Hírek
12:10 Világ Kép 12:45 Telesport 13:15 Élő közvetítés a Hungaroringről 16:20 A londoni vadon 17:15 A Lényeg 17:50 15.
FINA Vizes világbajnokság 2013 Úszás döntők Barcelonából
19:30 Híradó 20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 2013
21:00 Aranytartalék filmdráma 22:45 A jó rabló krimi
M2
7:25 Rajzfilmsorozatok 11:10 Jancsi és Juliska 12:10 Táncakadémia 12:35 Csajok a zŰrből 13:00 Rocky és Bakacsin kalandjai 15:00 H2O 15:55 Tüskevár 16:25 Garfield és barátai 16:50
Shaun a bárány 17:00 Richard Scarry... 17:25 Lolka és Bolka
17:35 Hetedhét Kukta 17:40 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
18:05 A kis Amadeus 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék
18:55 A nagy ho-ho-horgász 19:05 Állatkert a hátizsákban
19:30 Maja, a méhecske 19:45 Lülü, a teknőc 20:00 Postás Pat
20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó 20:59 Sport 21:04 Időjárás
21:05 Mad Men 21:55 Forma-1 Magyar Nagydíj - Futam
DUNA
7:20 Isten kezében 7:50 Elfeledett magyar irodalom 8:15
Világ-nézet 9:10 Vad Magyarország 10:05 Hagyaték 10:35
Határtalanul magyar 11:00 Önkéntesek 11:30 Új nemzedék
12:00 Híradó 12:10 A világörökség kincsei 12:35 A gyilkos a
házban van 14:10 Hazajáró 14:40 Szerelmes földrajz 15:15
Hogy volt!? 16:10 A világörökség kincsei 16:30 Videoton FC
- Szombathelyi Haladás 19:05 Híradó 19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték! 21:00 Sándor Mátyás 2. rész 22:05 Oldás
és kötés filmdráma 23:40 Dunasport 23:55 Világ-nézet
6:25 Zöld világ 6:50 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 14:35 Békétlen békítő 15:35 Sue Thomas - FBI
16:35 A medál 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Made in Hungaria 22:20 Örökké tudom, mit tettél tavaly nyáron horror
7:00 Kölyökklub 10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 10:20 Teleshop 11:15 Gasztrotúra 11:40 A Muzsika TV bemutatja:
Mi muzsikus lelkek 12:20 Tuti gimi 13:25 Tuti gimi 14:25 I. e.
10 000 (am.-új-zél. kalandf) 16:30 Castle (am. filmsor) 17:30
Castle (am. filmsor 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Cobra 11
20:00 Reszkessetek, betörők! 2. 22:25 Inferno
STORY TV
7:05 Rózsák harca 8:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 9:00
Televíziós vásárlási műsorablak 10:30 Dallas 11:30 Dallas
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12:30 Dallas 13:30 Vörös és fekete 15:15 Álomhajó 17:00
Frank Riva 18:00 Este 20:10 Poirot 22:00 Emmanuelle IV
23:45 Maga a pokol am. akcióthriller
9:00 Herkules New Yorkban 10:50 Dennis, a komisz karácsonya 12:30 Európai vakáció 14:20 Mi kell a nőnek? 16:45
Kéjjel-nappal 18:50 Magyar vándor 21:00 Spárta a köbön
22:35 A Zodiákus
VIASAT
8:45 Vérmes négyes 10:05 Doktor House 12:00 A nagy házalakítás 13:55 Candleford-i kisasszonyok 15:00 Candlefordi kisasszonyok 16:10 A vörös Pimpernel 18:10 A célszemély
20:00 CSI: Miami helyszínelők 20:55 CSI: New York-i helyszínelők 21:50 Star Trek 4. - A hazatérés
STV :1
5:55 Správy 6:35 Góly, body, sekundy 6:50 Počasie 6:55 Bob
a Bobek na cestách 7:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá
7:30 Traja medvedíci 8:00 Maškrtníček 8:25 Safari 8:55 Cyril
a Metod - Apoštoli Slovanov 9:45 60 zabijakov divočiny
10:20 Geo report 11:10 Slovensko v obrazoch 11:35 Svet v
obrazoch 12:00 Cirkus Humberto 13:50 Agatha Christie:
Slečna Marpleová 15:30 Výlet po Dunaji (komédia)17:05 Uragán17:50 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10
Posledná kráľovná 23:30 Góly, body, sekundy
STV :2
8:00 Staroslovanské kultúrne centrá 8:25 Kapura 9:05 Farmárska revue 9:30 Svätá omša 11:10 Orientácie 11:40 Cesta
do Compostely 12:35 Chichôtka 13:35 Košice - Európske
hlavné mesto kultúry 13:40 Osloboditelia 14:35 Folklórny
festival Východná 15:30 Horúci dych (TV film) 17:00 V pralesoch Karpát 17:55 Regata médií 18:25 Smejeme sa storočiami (seriál) 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček 19:00 Správy
19:40 Portréty vedcov: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. 19:50
Počasie 20:00 Záhadný svet peňazí(dok.) 21:35 Odpískané
22:00 Noc v archíve 23:05 Umenie 2013
MARKÍZA
5:00 Televízne noviny 6:00 Dr. House 6:45 Tom a Jerry 6:50
Scooby Doo na ostrove Zombíkov 8:10 Smallville (akčný ser.)
9:55 Policajná akadémia 4 (kom.) 11:35 Honba na ponorku
(akčný ser.) 13:30 Formula 1: Veľká cena Maďarska 16:20
Akcia nemluvňa (akčný kom.) 19:00 Televízne noviny 20:00
Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Super 8 (sci-fi) 23:00
Alcatraz (akčný ser.) 23:50 Likvidátor.
JOJ
8:00 Simpsonovci 10:15 Vydatá nevesta (rom. kom.) 11:55
Druhá šanca (western) 16:45 Slnko, seno, slanina - Veľké váženie 18:20 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Zelená míľa (fantast. triler) 0:30 Komando.

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

s.r.o.,
Coffe UP Slovakia74
0 019,
0915 744 019, 0911
n
o
st line.sk
e-mail: coffeup@

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép a reggel,
Köszöntünk ma Téged sok szeretettel,
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.“

Csicsay Katalin
Nemesócsán július 23-án ünnepli
50. születésnapját.
Köszöntünk hát szívünk teljes
szeretetével, szerető ﬁaid Lacika,
Tomika feleségével, Krisztinával, kis unokája Tomika, aki millió
puszikát küld a mamikájának,
bátyád, két öcséd családjaikkal.
„Hihetetlen, hogy futnak az évek, elérted a 75. évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb, amit adhatunk, a szeretet.”
Július 23-án ünnepli 75. születésnapját

özv. Nagy Julianna szül. Hencz
Gyulamajoron.
E szép kerek évforduló alkalmából jó egészséget és hosszantartó boldog életet
kíván: két leánya családjával.
Millió szerepuszit küld a négy
dédunoka a dédikének.
„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Július 18-án ünnepelte
66. születésnapját

Zácsik Mária szül. Gacsal
Őrsújfalun.
Szívből köszöntik: férje, ﬁa Józsi,
lánya Andrea és négy unokája:
Szandi, Bianka,
Denis és Béluska.
„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Július 20-án ünnepelte
26. születésnapját

Varga Erik
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából
köszönti őt:
Anci, kistesója Szandi
és Dodi Nagyon szeretünk!

Július 23-án ünne
pli
89. születésnapját

Kovács Erzsébet

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

Marcelházán.
E szép ünnep al
kalmából
szívből gratulál
nak, erőt,
egészséget, bold
og életet
kívánnak: szeret
ő gyermekei családjukkal
és a dédunokák, akik so
k-sok puszit küldenek.

Város
non-StoP 2 €
0911 822 501

Élvezze a nyarat Chevrolettel!
Győződjön meG róla!

Rendkívüli nyáRi
bónusz akáR 5000 €
és attRaktív 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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A marcelházi fakó nyerte az osztályozót, így ő indulhat a Területi Bajnokságban

Igazi fociünnep Dunamocson
mint az a helyszínen
kiderült, a Területi Bajnokság 15. helyezettjének
és a második osztály
ezüstérmesének dunamocsi összecsapását nagyobb érdeklődés előzte
meg, mint azt gondoltuk
volna. Szinte az egész régióból jöttek szurkolók, és
amikor Vörös játékvezető
először fújt bele a sípjába,
a nézők száma elérte, de
talán meg is haladta az ötszázat. A mérkőzés előtti
esélylatolgatások inkább
a marcelháziakra nézve
voltak kedvezőbbek. Sokan ugyanis abból indultak ki, hogy a marcelháziak majd élnek a szabályok adta lehetőséggel, és
több V. ligás játékosukat
is bevetik ezen a mindent
eldöntő találkozón. ők
azonban nagyon sportszerűen, azzal a csapattal
léptek pályára, amellyel kivívták az osztályozóban
való részvételt. Első csapatukból egyedül Trencsík
Vilmost hívták meg együttesükbe.

A

A dunamocsi lelátón szépszámú marcelházi szurkolói
különítmény is helyet foglalt
úgy, ahogy azt szívesen látjuk a pályákon. Zászlókkal,
dobpergéssel és kitartó buzdítással. Legjobban azonban
azok a semleges szurkolók
jártak, akiknek tulajdonképpen mindegy volt a mérkő-

Marcelháza „B“
zés végkimenetele, a jó fociért, a hangulatért jöttek Dunamocsra. És senki nem távozott csalódottan, még a
vesztes csapat szurkolói
sem, hiszen olyan teljesítményt láttak kedvenceiktől,
amilyet a bajnokság alatt is
csak ritkán.
A marcelháziak kezdtek
jobban, és amikor kétgólos
vezetésre tettek szert, a jelenlévők többsége már-már
temetni látszott a patiak reményeit. „Hornyákék” azonban másképp gondolták, és
szépítő góljuk után levegőben lógott az egyenlítés. Ekkor ismét a marcelháziak ke-

rekedtek felül, és néhány
perc múlva újra kétgólos volt
az előnyük. Az első félidő végén 4:2 volt az eredmény, és
ismét minden jel arra vallott,
hogy… Sőt, a szurkolók legnagyobb része – talán nem
is indokolatlanul – a pati játékosok átlagos életkorára
hivatkozva, elintézettnek
látta a mérkőzés végkimenetelét. Aztán minden másként történt. A patiak valami
egészen csodálatos módon
újra feltámadtak, és egyre
nagyobb erővel támadták a
szintén remekül játszó marcelháziak kapuját. Többen
közülük szemmel láthatóan

fáradni látszottak, az ezzel
járó görcs is egyre gyakrabban jelentkezett, de erről
mintha nem is akartak volna
tudomást szerezni. A nézők
egyre nagyobb csodálattal ﬁgyelték küzdelmüket, egyre
többen kezdtek szurkolni a
csupaszív patiaknak. Amikor
azok 4:3-ra szépítettek, még
a marcelházi szurkolók is
tapsra ragadtatták magukat.
Aztán jött a már nem várt
meglepetés. Néhány perccel
a rendes játékidő befejezése
előtt a patiak egyenlítettek,
örömük nem ismert határokat.
A hosszabbításban aztán

a marcelháziak gyorsan döntésre vitték a dolgot. Tíz perc
leforgása alatt lőttek három
gólt, és innen már nem volt
visszaút. Kezdhették ünnepelni megérdemelt győzelmüket, amelyhez még mindkét csapat hozzájárult egyegy góllal. A patiak sportszerűen gratuláltak ellenfelüknek, de a közönség
vastapsa mindkét kollektívának szólt. Ki merjük jelenteni, hogy régiónkban évek
óta nem volt ilyen szép ünnepe a labdarúgásnak. Mindenki elégedetten távozott a
takaros dunamocsi sporttelepről, külön megköszönve a
mérkőzés hiba nélküli biztosítását a lelkes hazai klubvezetésnek. Abban is szinte
teljes volt az egyetértés,
hogy mindkét csapatnak a
Területi Bajnokságban lenne
a helye. Ezt ezen a csodálatos szombat délutánon minden kétséget kizáróan bizonyították.
Pat – Marcelháza „B” 5:8
(2:4 – 4:4) hosszabbítás
után

Pati Termál FC

góllövők:
Csizmazia,
Hornyák, Hegedűs, Magala,
Marcinkó R. – Pálinkás V. 2,
Viderman, Obložinský M.,
Marikovec, Marcinkó T., Zsidek T., Trencsík V.
Játékvezetők: Vörös –
Németh, Hengerics
Nézők: 500

SPORT
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Szalay Ferenc
50 éves
A napokban ünnepli 50. születésnapját a régiónkban jól ismert edző,
egykori kiváló labdarúgó, Szalay Ferenc. Bár Komáromban született,
állandó lakhelyén,
Csallóközaranyoson kezdte el rúgni
a labdát 11 évesen.
Ehhez a klubhoz
aztán játékos-pályafutása végéig hű
maradt, soha nem
lépett pályára más
csapatban.
Pint
Imre edző irányítása alatt 1982-ig rúgta a bőrt a
csallóközaranyosi csapatban, amikor is megkezdte
sorkatonai szolgálatát. Elegáns játékstílusát a középhátvéd posztján tudta kamatoztatni, pályafutása alatt csak ezen a poszton játszott. Mindezek
mellett, biztos lábú büntető-értékesítőként is ismerték őt az ellenfelek. A sorkatonai szolgálat letelte után még néhány mérkőzést játszott a felnőtt
csapat színeiben, de munkahelyi elfoglaltsága miatt fel kellett hagynia kedvenc sportjával.
Sokáig távol is maradt a labdarúgástól, csak
mint néző tudott részt venni egy-egy mérkőzésen.
Aztán 2003-ban a marcelházi ifjúsági csapat vezetője, egy évvel később edzője lett. Így térve
vissza a régió labdarúgásának vérkeringésébe.
Két évvel később a csallóközaranyosi ifjúsági csapat irányítását vette át, és bár voltak felmutatható
eredményei, a csapat játékosaival is jó viszonyt
ápolt, egy évvel később távozni kényszerült. Újabb
két évet, tehát 2009-ig kellett várnia az újabb lehetőségre. Ekkor a Bátorkeszi-i felnőtt csapathoz
hívták, ott két éven keresztül bizonyította, hogy
céltudatos munkával szép eredményeket lehet elérni. 2011-ben Keszegfalvára szerződött, ahol
szintén két évet töltött el a felnőtt csapat edzőjeként. Eredményei magukért beszélnek. Az első
idényben második, a másodikban pedig ötödik helyet ért el csapatával. És mivel ezek az eredmények még eléggé frissek, ahhoz, hogy a szurkolók
minden apró részletre jól emlékezzenek, talán
nem is kell bővebben kifejteni a keszegfalvai csapat remek játékát, amellyel gyakorta örvendeztette meg szurkolóit.
Szalay Ferenc két gyermek édesapja, ﬁa Gábor
aktív labdarúgóként viszi tovább édesapja lelkesedését, amely egykoron oly jellemző volt játékára.
Persze, a labdarúgás olyan „betegség”, amelyből soha nem lehet kigyógyulni. Ezt tudja Szalay
Ferenc is, aki a 2013/2014-es idényt az újjáalakult
Nagykeszi FC csapatának kispadján kezdi meg.
Nem kétséges, eddigi gazdag tapasztalatait a legnagyobb lelkesedéssel és odaadással fogja átadni védenceinek. És mivel mindig maximalista
volt, bizonyára most sem fog belenyugodni abba,
hogy a nagykesziek valahol a tabella második felében motoszkáljanak.
Július 26-án családja, egykori és mai játékosai,
de sokan mások is köszönteni fogják Szalay Ferencet, kerek életjubileuma alkalmából. A barátságos, minden körülmények között higgadt és nagyon sportszerű edző köszöntéséhez szerkesztőségünk is csatlakozik.
Isten éltessen, Ferenc!

Kisorsolták a Területi Bajnokságokat
últ pénteken a Területi Labdarúgó Szövetség székházában összeállították a Területi Bajnokságok menetrendjét
a 2013/2014-es idényre. Magát a sorsolást rendkívüli közgyűlés előzte meg, amelyen a küldöttek jóváhagytak néhány
változást a szövetség alapszabályzatában, ezzel összhangba
hozva azt a Szlovák Labdarúgó Szövetség és Kerületi Labdarúgó Szövetség alapszabályzataival. A közgyűlésre 36
klub kapott meghívást, ebből 31 klub képviselője jelent meg.
A javasolt változásokról Nagy Ferenc mérnök, a Területi Labdarúgó Szövetség elnöke tájékoztatta a résztvevőket.
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Maga a rendkívüli közgyűlés
gyorsan lezajlott, hiszen a szövetség elnöksége a változásokat már korábban megtárgyalta
a négy mikrorégió képviselőivel,
így minden szavazásra jogosult
képviselő felkészülten érkezett
a közgyűlésre. Két lényeges változás történt az alapszabályzatban, az egyik, hogy a háromfokozatú irányítás kettőre csökkent, tehát az elnökség és végrehajtó bizottság mellett megszűnt létezni a Tanács, amely
kizárólag a klubok képviselőiből
tevődött össze. Hogy mérsékelve legyen ez a klubok „beleszólását” megnyirbáló intézkedés, a végrehajtó bizottságot
négy új taggal bővítették ki. Ők
Kele Géza (Dunamocs), Bukovics Péter (Nemesócsa), Tureček Milan (Keszegfalva) és
Tóth Péter mérnök (Nagysziget). A másik változás aránylag
szimpatikusnak tűnik. Míg az ellenőrző, a fegyelmi és a fellebbviteli bizottságok elnökeit eddig
a végrehajtó bizottság nevezte
ki, addig az alapszabályban történt változás jóváhagyása után,
őket már a közgyűlés fogja megválasztani. Természetesen, ez
a következő tisztújító közgyűlés
után lép érvénybe.
A bajnokságok sorsolását
megelőzően, Kovačic Tibor, a
sporttechnikai bizottság elnöke
felhívta a klubok képviselőinek
ﬁgyelmét néhány változásra az
új idényben. A 2013/2014-es
idény végén, már nem lesz osztályozó, tehát, a II. osztályból
csak a bajnokcsapat léphet feljebb a Területi Bajnokságba.
Természetesen, még korai
lenne egyéb mozgásokról beszélni, hiszen nem tudni, mit
hoz régiónknak az idény utáni
átszervezés a magasabb osz-
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tályokban. Az előző idényben
több mérkőzés is elmaradt, mivel az ellenfelek nem utaztak ki
a mérkőzésre, vagy kedvezőtlen állás esetén, „tömeges sérülések” vették kezdetüket, a
csapat létszáma hét alá csökkent, így néhány mérkőzés idő
előtt ért véget. Most, a szövetség bekeményített ezekkel a
klubokkal szemben, az első
ilyen esetben, a fegyelmi bizottság „árjegyzéke” szerint büntet,
második esetben ezt az összeget megduplázza, a harmadik
esetben pedig a vétkes csapatot kizárja a bajnokságból.
A csapatok besorolása az
egyes bajnokságokba (a sorszám megegyezik a sorsolási
számmal)
Területi Bajnokság (16 csapat, rajt 2013. augusztus 11-én)
1. Gúta „B”
2. Šrobárová
3. Perbete
4. Búcs
5. Marcelháza „B”
6. Izsa
7. Madar
8. FK Activ
9. Csallóközaranyos
10. Bátorkeszi
11. Lakszakállas
12. Dulovce
13. Keszegfalva
14. Nemesócsa
15. Hetény
16. Dunamocs
Az 1. forduló párosítása:
Gúta „B” - Dunamocs, Šrobárová – Hetény, Perbete – Nemesócsa, Búcs – Keszegfalva,
Marcelháza „B” - Dulovce, Izsa
– Lakszakállas, Madar – Bátorkeszi, FK Activ – Csallóközaranyos.

Területi Bajnokság II. osztály (13 csapat, rajt 2013. augusztus 11-én)
1. Csicsó
2. Őrsújfalu
3. Ifjúságfalva
4. Bogya/Gellér
5. Főnix Tany
6. Vágfüzes/Kava
7. Pat
8. Dunaradvány
9. Bogyarét
10. Nagykeszi
11. Megyercs
12. szabad
13. Martos
14. Nagysziget

Vízimotorozás

Strandröplabda

Két érem
Amatőrök
a komáromi lányoknak a Polgármesteri Kupáért
alacky Város Polgármesteri Díjáért küzdöttek meg a vízimotoros tehetségek az egyébként nagyon érdekes Formula Future
kategóriában. Az ifjabb diákok kategóriájában Barbara Bazinská
(Kormorán S.E.) bronz-, míg az idősebb diákok versenyében Szépe
Emese (Lodiar S.E.) aranyérmet szerzett. A Kormorán S.E. másik
versenyzője, Adriana Čičaiová az idősebb diákok kategóriájában
hajszállal maradt csak le a dobogóról. A csapatok versenyében a komáromi küldöttség – mivel egy csapatot alkottak – a második helyen
végzett a vendéglátó Malacky előtt, megelőzve Pozsony és Pőstyén
csapatait.
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Az 1. forduló párosítása:
Csicsó – Nagysziget, Őrsújfalu – Martos, Bogya/Gellér –
Megyercs, Tany – Nagykeszi,
Vágfüzes/Kava – Bogyarét, Pat
– Dunaradvány. Ifjúságfalva –
szabadnapos lesz.
Területi Bajnokság – Ifjúságiak (6 csapat, rajt 2013. augusztus 31-én)
1. FK Activ
2. Madar
3. Perbete
4. Dulovce
5. Csicsó
6. Ímely
Az 1. forduló párosítása:
FK Activ – Ímely, Madar –
Csicsó, Perbete – Dulovce. (A
bajnokság négyfordulós, ősszel
és tavasszal egyaránt két-két
fordulót bonyolítanak le)
Területi Bajnokság – Diákok (10 csapat, rajt 2013. augusztus 31-én)
1. Lakszakállas
2. Madar
3. Hetény
4. Keszegfalva
5. Ógyalla
6. Ímely
7. Őrsújfalu
8. Főnix Tany
9. Dunamocs
10. Bátorkeszi
Az első forduló párosítása:
Lakszakállas – Bátorkeszi,
Madar – Dunamocs, Hetény –
Tany, Keszegfalva – Őrsújfalu,
Ógyalla – Ímely. (A bajnokság
kétfordulós, ősszel és tavasszal
egyaránt egy-egy fordulót bonyolítanak le).
Az előkészítők bajnokságában jelenleg 10 csapat jelezte részvételét, a szövetség
várja a további jelentkezőket.
A „kicsinyek bajnoksága”
úgyszintén augusztus 21-én
veszi kezdetét.
Jó hír, hogy a hölgyek is egyre nagyobb számban vesznek részt a fociéletben. Gönczöl Gabriella, Ifjúságfalva Község polgármestere
(balra) és Marxová Zuzana, a martosi klub képviseletében.

A dobogós helyezést elért csapatok vezetői

A sikeres komáromi csapat, balról jobbra: Adriana Čičaiová, Szépe
Emese és Barbara Bazinská

Az ógyallai Szabadidőközpont kilencedik alkalommal rendezte meg a
Strandröplabda Bajnokságot a Polgármesteri Kupáért. Az egyre népszerűbb sport iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint
a résztvevő csapatok száma. Összesen 14 csapat nevezett be a bajnokságba, amelyeket 3-3 játékos alkotott.
Az idei versenyt a Garay Veronika,
Száraz Péter, Michal Krchňák triász

nyerte. Második helyezést ért el a Monika Tomastiková, Forró Ádám, Miskó
Viktor felállítású csapat, harmadik lett
a marcelházi Kovács Henrietta, Voda
Imre, Erős László trió, negyedik pedig
a Kristina Sviteková, Jaroslav Kling és
Marcel Veres alkotta csapat.
A díjakat Zemkó Margit polgármester és Lovász Károly polgármester-helyettes adták át a versenyzőknek.
Kép és szöveg: miriák

Nyári Focifesztivál Ekelen
fennállásának 80. évfordulóját ünneplő Ekel FC gazdag sport- és
kulturális programmal várja az érdeklődőket ezen a hétvégén. A
kétnapos rendezvényen, előkészítőktől a felnőttekig valamennyi korosztálynak rendeznek tornát, mindkét játéknap befejeztével aztán hazai és környékbeli zenekarok adnak koncertet, valamint egyéb műsorokat is megtekinthetnek a résztvevők és látogatók.
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A RENDEzVéNy PROgRAMJáNAK IDőRENDI BEOSzTáSA:
Július 26. – péntek
Előkészítő - (játékidő 2x17 perc):
09.00 – 09.45 Ekel – Nagymegyer
10.00 – 10.45 Negymegyer – Nádszeg
11.00 – 11.45 Ekel – Nádszeg
Ifjabb diákok – (játékidő 2x20 perc)
09.00 – 09.50 Ekel – Marcelháza
10.00 – 10.50 Nagymegyer – Marcelháza
11.00 – 11.50 Ekel – Nagymegyer
Ifjúságiak – (játékidő 2x30 perc)
16.00 – 17.10 Ekel – Nádszeg
17.30 – 18.40 Marcelháza – Nádszeg
19.00 – 20.10 Ekel – Marcelháza
A nap utolsó mérkőzése után az ekeli FKh együttes lép a sporttelepen lévő szabadtéri színpadra, hogy egy remek koncerten nyerje el
a közönség tetszését.

Július 27. – szombat
Idősebb diákok – (játékidő 2x25 perc)
08.30 – 09.30 Ekel – Nagymegyer
09.40 – 10.40 Nádszeg – Nagymegyer
10.50 – 11.50 Ekel – Nádszeg
Felnőttek – (játékidő 2x35 perc)
15.30 – 16.50 Ekel – Nádszeg
17.05 – 18.25 Marcelháza – Nádszeg
18.40 – 20.00 Ekel – Marcelháza
14.30 órakor „Kezdjünk új életet“ - gyermekműsor Lelkes Szimona
előadásában. 21 órai kezdettel aztán a DDT és Forte együtteseké lesz
a főszerep, úgyszintén a szabadtéri színpadon. Az ő koncertjüket követően az ismert ekeli zenész, Szuri gábor veszi át a „karmesteri pálcát”, és hajnalig tartó utcabálon kíséri végig a bulizókat.
A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak, ételekről és italokról
gondoskodnak!
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Atlétika

„Ettől olyan szép a sport,
mindig van miért küzdeni“
Bakó Barbara, a Nyitrai Sportgimnázium (ŠK
ŠOg Nitra) 3. osztályos tanulója és atlétája, 17
éves, Bátorkeszin él szüleivel és öccsével.
Vele beszélgettünk eddigi eredményeiről, terveiről.
• Mióta sportolsz?
- Kilenc éve.
• Miért a futás, volt-e más sport az életedben?
- Futás előtt futballoztam a ﬁúkkal, sőt a diákcsapat edzéseit is látogattam, így ugyanolyan edzési munkában vettem részt lány létemre, mint a
ﬁúk. A futballban az edzőm szerint is tehetségesnek bizonyultam, de nagypapám (Kiss Lajos) és a
szüleim is úgy gondolták, futóként is eredményes
lehetek. Ma már kijelenthetem: nagyon megtetszett
ez a sportág. 2007-2011-ig az az Érsekújvári Atlétikai Klub versenyzője voltam, Rusznyák Lajos és
Szák György edzők csiszolták tudásomat és készítettek fel a különböző versenyekre.
• Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Ez év áprilisában a Nyitrán megrendezett kerületi atlétikai bajnokságban a 800 m síkfutásban
az első helyet szereztem meg, az elmúlt évben
még második voltam. Legbüszkébb az akadályfutásban szerzett eredményeimre vagyok, ezekhez fűznek a legkellemesebb emlékeim. A Máriatölgyesen (Dubnica) megrendezett országos atlétikai versenyen 2000 m akadályfutásban a 17 éves
korosztályban bajnok tudtam lenni, a 3000 m akadályfutásban pedig 3. lettem.
• Tudod-e a pontos mérleged?
- Egészen pontos számot nem tudok mondani,
de meg lehet nézni a serlegeket, érmeket és a
falra ragasztott okleveleket. Én úgy gondolom,
hogy minden eredmény az enyém, és mindegyikért megdolgoztam. Nem szeretném megkülönböztetni egyiket sem a másiktól, de nyilvánvaló,
hogy az országos szintű versenyek érmei többet,
illetve jobbat mutatnak.
• Milyenek az utóbbi eredményeid?
- A június utolsó hétvégéjén Nagyszombatban
megrendezett Szlovák Felnőtt Atlétikai Bajnokságon elért 2. helyezésem 3000 m akadályfutás-

ban, 12:51,63-as idővel. A győzelmet Katarína Pokorná (Slávia STU Bratislava) 11:38,20, a harmadik helyet pedig Veronika Austerová (AO Svit)
szerezte meg. Július 7-én Vágújhelyen (Nové
Mesto nad Váhom) az ifjúsági korosztály szlovákiai bajnokságán a 3000 m akadályfutásban II. helyet értem el, valamint tagja volt a II. helyet elért
4x400 m váltónak is.
• Mennyit edzel hetente?
- Edzőmmel, Martin Illéš -sel naponta két alkalommal edzek.
• Szeretsz is futni?
- Szerintem egy sportot nem lehet hosszú távon
úgy űzni, hogy valaki nem szereti azt, amit csinál.
Korábban sok embertől megkaptam, hogy túl korán kezdtem el futni, hamar meg fogom unni. Azt
hiszem, erre kellőképp rácáfoltam, hiszen már kilenc éve heti 5-6 edzésen ott vagyok.
• Mit gondolsz, kell ez az érzelmi töltet, ami
a sportághoz fűz ahhoz, hogy eredményes
légy?
- Mindenképpen! Hisz ha nem szeretjük azt a
sportágat, amit rendszeresen űzünk, nem lenne
kellő kitartásunk és elég motivációnk a siker eléréséhez.

• Milyen tulajdonságokkal kell bírnia egy jó
futónak?
- Úgy gondolom, hogy egy jó futó mindenképp
legyen kitartó, türelmes és céltudatos, hisz kitartás nélkül nem lehet komoly célokat elérni.
• Mire szoktál verseny közben gondolni?
- Rengeteg ember feltette már nekem ezt a kérdést. De csak azt tudom válaszolni, hogy futás
közben egyszerűen kikapcsol az agy és semmire
sem ﬁgyel, még azt se halljuk, ha valaki kiabál és
szurkol nekünk. Amikor a rajthoz állok, az jár a fejemben, hogy saját korlátaimat is legyőzzem. Úgy
állok oda, hogy sikerülnie kell! Minden a fejben dől
el! Vagyis semmi sem lehetetlen és soha nem
szabad feladni! Ez a legfontosabb.
• Volt már olyan, hogy abba szeretted volna
hagyni?
- Egyelőre még ez meg sem fordult a fejemben.
Hála Istennek, elkerülnek a nagyobb sérülések.
• Mi mindenről mondasz le a futásért?
- Nos, igen, a versenysportnak is van hátránya.
Szabadidőm gyakorlatilag nincs, így kevesebbet
tudok eljárni a barátaimmal. Bulizni rendszerint
nincs is alkalmam, de valamit valamiért. Reméljük
meglesz a jutalma ezeknek a lemondásoknak.
• Össze tudod egyeztetni a versenysportot a
tanulással?
- Az alapiskolában nem jelentett gondot a tanulás és a rendszeres edzés összehangolása, de a
középiskolában már jobban oda kell ﬁgyelnem a
tanulásra.
• Van nagy riválisod?
- Van, persze! Amikor épp te vagy a legjobb,
húzod magaddal a riválisokat és ösztönzöd őket is
a fejlődésre. Gyakran kialakul egy úgynevezett
"adok-kapok" játék is, de hát ettől izgalmas egy
verseny.
• Milyenek a rövid távú és hosszú távú céljaid?
- A legkisebb távú célom, hogy mindig a legközelebbi megmérettetésre készüljek fel. Persze,
van hosszú távú célom is, egy világbajnokság
vagy egy Európa-bajnokság. Ez utóbbi eléréséhez
még rengeteget kell fejlődnöm.
• Meddig szeretnéd folytatni a futást?
- Csak úgy egyik napról a másikra nem tudnék lemondani a futásról, hisz hosszú évek óta minden
egyes napom ehhez igazítom. Persze a továbbtanulásom majd nagyban befolyásolja az edzésszámom, de próbálom összeegyeztetni, és addig csinálni, amíg úgy nem érzem, hogy a csúcson vagyok. Akkor nyugodt szívvel hagyom majd abba az
atlétikát.
• hogy érzed, nőnek az elvárások veled
szemben?
- Folyamatosan emeljük a lécet, ha megvan
egy bajnoki cím, akkor emelünk egyet és a korosztályom adta versenyeket célozzuk meg. Ettől
olyan szép a sport, mindig van feljebb és feljebb,
van miért küzdeni.
Befejezésül álmairól ugyan nem kívánt nyilatkozni, de annyit még sikerült megtudni,
hogy a vágújhelyi verseny után júliusban szabadság lesz, augusztusban kezdődnek az edzések, szeptemberben pedig portugáliai edzőtáborban vesz részt.
Miriák Ferenc

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

