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Részletek a 2-3. oldalon

A Szlovákiai Oktatásügyi és Tudományos Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége országos sztrájkot hirdetett meg múlt csütörtökre
a pedagógusbérek emeléséért. A sztrájkhoz régiónk oktatási intézményeinek többsége is csatlakozott, ismereteink szerint, országos
szinten a magyar iskolák mintegy 80-85 százaléka vett részt a megmozdulásban. A sztrájkot több szakmai és érdekvédelmi szer-
vezet is támogatta, köztük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamennyi ellenzéki politikai párt egyaránt.

Egy igazi roma lagzi teljes támadást mér minden érzékszervre, szinte elviselhetet-
len zajjal és feldolgozhatatlan színkavalkáddal jár. Ezen kívül a lakodalom általá-

ban igen hangos, gyakran napokig, sőt, sokszor hetekig is eltart, és rengeteg vendég
van. A násznép nagyon felszabadultan és meglehetősen szenvedélyesen mulat, min-
den kezük ügyébe kerülő tárggyal zenélnek, és teli torokból énekelnek.

Folytatás az 5. oldalon

Három hónapja van
előzetesben az a Ju-

hász Milán, aki ez év jú-
nius 16-án három roma
származású egyént gyil-
kolt meg Ógyallán. Az
egykori városi rendőr a Li-
pótvári (Leopoldov) Bün-
tetés-végrehajtási Intézet-
ben várja az ítéletet.

Cellájában egyedül lakik, senkivel nem beszél, és a köte-
lező sétára is azokkal jár, akik szintén az ítéletre várnak.
Egyik börtöntársa állítása szerint, Juhász több esetben visz-
szautasította az ételt. „Tudom, hogy három esetben vissza-
utasította az ételt, ami a börtönben már éhségsztrájknak mi-
nősül” – mondta el a Nový Čas-nak a 32 éves Lukáš T., majd
így folytatta: „Juhász Milán, csak üveg mögött fogadhat lá-
togatót, bárhova megy, kezén és lábán bilincsek vannak. An-
nak ellenére, hogy sorsa nagy valószínűséggel megpecsé-
telődött, mintha mindennel megbékélt volna. Arcáról ugyan
lerí a szomorúság, de szemeiből árad a jóság is. Három hó-
napig voltam benn, de nem láttam, hogy valakivel is szóba
állt volna” – mondta el börtöntársa. Ezeket az állításokat az
intézet vezetése ugyan nem igazolta, de nem is cáfolta. Te-
kintettel az előzetesben lévő vádlott személyiségi jogaira
nem adott ki nyilatkozatot, mivel nincs a vádlott beleegye-
zésének birtokában. A Nový Čas nyomán

Roma probléma a községben

Végső elkeseredésükben
aláírásgyűjtésbe kezdtek

Juhász Milán
éhségsztrájkba kezdett?

Újabb gyanús
tojásszállítmány

Több mint 220 ezer jelöletlen tojást foglaltak
le a magyarországi Nemzeti Adó- és Vám-

hivatal (NAV) pénzügyőrei.
A NAV munkatársai Dél-Komáromban, az Er-

zsébet-hídnál ellenőriztek egy magyar teherau-
tót, amely az okmányai szerint tojást szállított
Szlovákiából Magyarországra. A vizsgálat alatt
kiderült, hogy a tojáson semmilyen minőségi ta-
núsítást igazoló jelölés nem volt. A másik eset-
ben ugyanott egy szlovák teherautóban szállí-
tottak volna jelöletlen árut szintén Szlovákiából
Magyarországra. mti
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Letisko Bratislava

Liszt Ferenc repülőtér Budapest

Schwechat Wienna
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Ing.�Oliver�Koczkás
Elektrárenská�3,�
945�01,�Komárno,�Slovakia
Tel.:�00421�905�380�734

00421�948�671�212

Októbertől többet fizetünk 
az autóregisztrációért

Szerdán elfogadta a parlament a gépkocsik regisztrációs
illetékének emeléséről szóló határozatot. Eszerint október-
től legalább 167, legfeljebb 2997 eurót kell fizetni a gépkocsik
és motoros járművek bejegyzéséért.

A rendelkezés az L, M1és N1 kategóriájú gépjárművekre
vonatkozik, valamint függ a teljesítménytől. Amennyiben az
érintett jármű teljesítménye 80 kW alatt marad, akkor to-
vábbra is annyit kell majd fizetni, mint most - 33 eurót. Más
esetekben azonban érezhető lesz a drágulás: 80 és 86 kW
közötti teljesítmény esetén 167 eurót kell fizetni, majd s hat
kW-kénti teljesítménynövekedéssel nőnek a díjak is, egészen
2997 euróig. A fenti kategóriákon kívül eső járműveket a vál-
tozás nem érinti.

Ösztöndíj határon túli alkotóknak
Irodalmi ösztöndíjprogrammal támogatja az Emberi Erő-

források Minisztériuma (Emmi) a határon túli magyar írókat,
irodalmárokat, műfordítókat és kritikusokat. A keret 10,5 mil-
lió forint, amelyet tizenöt pályázó kaphat meg tíz hónapra
szóló programmal.

Az ösztöndíj célja, hogy a határon túli tehetséges magyar
írókat, irodalommal foglalkozó szakembereket támogassa a
pályakezdésben, illetve kedvező feltételeket teremtsen a
magas színvonalú alkotótevékenységhez - áll az Emmi kul-
túráért felelős államtitkárságának közleményében. Mint írják,
pályázni öt kategóriában lehet. A Székely János-ösztöndíjra
költők és drámaírók, a Gion Nándor-ösztöndíjra prózaírók, a
Schöpflin Aladár-ösztöndíjra kritikusok, a Benedek Elek-ösz-
töndíjra ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszín-
darab-írók, a Franyó Zoltán-ösztöndíjra pedig műfordítók je-
lentkezhetnek. Egy pályázó legfeljebb 700 ezer forintos ösz-
töndíjban részesülhet, az összeget két részletben folyósítják.
Pályázni október 4-ig lehet, a döntést várhatóan november
30-án teszik közzé, a vállalt programokat pedig 2012. dec-
ember 1. és 2013. szeptember 30. között kell megvalósítani.
A beérkező pályaműveket bizottság értékeli, amelynek el-
nöke Pécsi Györgyi kritikus, tagjai az Erdélyi Magyar Írók Li-
gájának, a Magyar Írószövetségnek, a Fiatal Írók Szövetsé-
gének és a Szépírók Társaságának képviselői.

A 254 kW-nál nagyobb teljesítményű gépjárművek re-
gisztrációs díja 2 997 euró.

80 kW-ig 33 euró
80-86 kW 167 euró
86-92 kW 217 euró
93-98 kW 267 euró
99-104 kW 327 euró

105-110 kW 397 euró
111-121 kW 477 euró
122-132 kW 657 euró

133-143 kW 787 euró 
144-154 kW 957 euró 
155-165 kW 1157 euró 
165-177 kW 1397 euró 
177-202 kW 1697 euró 
203-228 kW 2047 euró 
229-254 kW 2467 euró 

Teljesítmény             Fizetendő illeték       Teljesítmény             Fizetendő illeték

Folytatás az 1. oldalról
A sztrájkkal kapcsolatosan tudni kell, hogy a

kezdő tanári fizetés Szlovákiában 500 € magas-
ságában mozog, az óvodákban, valamint az alap-
és középiskolákban dolgozók átlagosan bruttó
778 €-t keresnek, azaz 30 euróval kevesebbet az
országos átlagnál. Ezt a figyelmeztető megmoz-
dulást, a 10 százalékos béremelés elérésének ér-
dekében szervezték meg, de jelen pillanatban
erre vajmi kevés az esélyük. Ez derül ki Robert
Fico kormányfő és Dušan Čaplovič oktatásügyi
miniszter nyilatkozataiból, aki ugyan megértésük-
ről biztosították a pedagógusokat, elmondásuk

szerint a sztrájkot is tiszteletben tartják, de elsőd-
leges céljuk a költségvetési hiánycél betartása.
Leghamarabb a 2014-es költségvetési tervezetben
látják reálisnak a pedagógusok béremelésének a
lehetőségét. Ezzel szemben a pedagógusok sze-
retnék elérni, hogy béremelésüknek kérdése, már
a 2012/2013-as költségvetés tervezetében tükrö-
ződjön. A pedagógusok így nem adják fel, és
ahogy Pavel Ondek, a szakszervezeti szövetség
elnöke elmondta, a kormánnyal folytatott tárgya-
lások eredményeinek függvényében nem kizárt,
hogy a sztrájk meghosszabbítása mellett dönte-
nek majd. 

Régiónkban szinte valamennyi oktatási intéz-
mény bekapcsolódott a sztrájkba, ismereteink sze-
rint a középiskolák közül, egyedül a komáromi, Po-
zsonyi úti Szakközépiskola szakszervezete nem
reagált a felhívásra. Egyébként, szinte mindenütt
szünetelt a tanítás, a diákok igazgatói szabadot
kaptak.  Egyedül, a sztrájkbizottságok tartottak
ügyeletet, de voltak iskolák és óvodák, ahol a pe-
dagógusok és más munkatársak bementek mun-
kahelyükre, és az intézmény előtt, transzparen-
sekkel követelték jogos béremelésüket. 

Mi a komáromi Selye János Gimnáziumba lá-
togattunk el, ahol reggel, valamivel 8 óra után a
pedagógusok kivonultak az iskola elé, két, szinte
mindent kifejező transzparenst helyeztek el a ke-
rítésen, majd a sztrájkbizottság elnöke, és a Gim-
názium mellett működő szakszervezet elnöke
Szakál Ildikó, felolvasta a pedagógusok követelé-
seit. Egyrészt a bérek emelésének kérdése do-
minált, de az oktatásügy egyéb hiányosságaira is
felhívta a figyelmet. 

Mindazonáltal, hogy sok dolgozó szülőnek oko-
zott gondot a gyermekek elhelyezése, ismereteink
szerint sokan egyetértettek a pedagógusok
sztrájkjával, sőt támogatták azt. Sokan, viszont
nem. És ez, egy érdekes momentuma társadal-
munk jelenlegi helyzetének. Már maga a statisz-
tikailag kimutatott 789 €-s országos átlagbér is ke-
serű mosolyt varázsol az emberek arcára, hiszen
a legtöbb régióban ennek a felét is alig keresik

Pár hete járásunkban is szerte megtartot-
ták a Szent István napi ünnepségeket. Gaz-
dag programok, kulturális események, illetve
közös, ökumenikus istentiszteletek adták
meg a testnek-léleknek azt, amire szüksége
van. Az istentiszteletek alkalmával az adott
gyülekezetekben állandó szolgálatot végző
lelkészek (általában református és róm. ka-
tolikus) együtt áldották illetve szentelték meg
az új kenyeret. Így volt az mindenütt, ahol
ökumenikus istentiszteletet tartottak. Azaz
mégsem: minden településtől eltérően Du-
naradványon a helyi református lelkipásztor
helyett a neszmélyi lelkésznőt kérte fel Ige-
szolgálatra az ünnepséget szervező helyi
MKP szervezete. A Duna túlsó oldaláról, a
faluhoz semmilyen kötődéssel nem rendel-
kezőt részesítettek abban a megtiszteltetés-
ben, amiben a Dunaradványon már idestova
30 éve szolgáló Nt. Tücsökné Komjáthy Zsu-
zsanna lelkipásztort kellett volna. Mert igen-
is, Dunaradványnak van református egy-
háza és van helyben lakó ref. lelkipásztora,
aki ha valahol megjelenik, a szolgálata alatt
lévő egyházközséget képviseli. Jelen eset-
ben a szervezők szóba sem álltak a lelki-
pásztorral, pedig az ünnep napjain otthon
tartózkodott, ergo nem kellett helyettesíteni.
A Szent István napi ünnepségen – bár öku-
menikus istentisztelettel kezdődött – a Du-
naradványi Református Egyházközség hiva-
talosan nem volt képviselve, hanem helyette
a Neszmélyi Református Egyházközség. A
kenyér megáldásából a helyi református la-
kosok – formálisan - ki lettek zárva. Érdekes,

hogy a főszervezők magukat nagy reformá-
tusoknak vallják – bár az egyházon kívül él-
nek – ám ellenséges magatartásuk a helyi
ref. lelkipásztor iránt már évek óta ismeretes
a községben, azaz: nyílt titok. Egyet azonban
– ha tetszik, ha nem – meg kellene tanulniuk:
egy közösség érdeke és egyéni akármilyen
gondolkodás közé nem lehet egyenlőségje-
let tenni. Aki közösségi életet vállal, akkor azt
teljes mértékben a közösség érdekébe kell
állítania, a személyes gyűlölködő, senkit el
nem ismerő, lenéző, a másokat félreállító
magatartásukat pedig hátra kell hagyni, vagy
még jobb lenne végleg elhagyni… Amit most
műveltek az ünnepség szervezői, az erköl-
csileg sehogyan sem fér össze az ünnep
méltóságával és üzenetével. Sőt: szégyellni
való és nincs, mert nem is lehet rá magya-
rázat. Név a szerkesztőségben

Olvasói levél

Dunaradvány

Kinek érdeke a széthúzás a községben?

meg azok, akiknek még „valamilyen csoda
folytán” van munkahelyük. A bérek, a nyug-
díjak és egyéb juttatások messze elmarad-
nak az európai átlagtól, így véleményünk
szerint, lényegesen nagyobb összetartásra
és kölcsönös támogatásra lenne szükség
egy-egy hasonló megmozdulás kapcsán.
Nemcsak az ellenzéki, de a kormánypárti

képviselőknek is nagyobb áttekintést kel-
lene szerezniük a lakosság valós helyzeté-
ről, és annak jegyében támogatni, illetve el-
vetni olyan megszorító intézkedéseket,
amelyek a jelenlegi állapotokat tovább éle-
zik. 

Böröczky József
Fotók: Ganzer Andrea

Már az előző képviselő-
testületi ülésen is ki-

sebb vihart kavart a Vasút
utcában található óvoda
épületének felújítására kiírt
közbeszerzési pályázat
eredménye: ugyanis a
győztes cég kapacitási
gondokra hivatkozva az
utolsó pillanatban vissza-
lépett a kivitelezéstől.

A felújítási munkálatokat
végül a pályázaton második
helyen végzett társaság vé-
gezte el az általa kínált ma-
gasabb árért, viszont a mun-
kálatokban részt vett a ko-
rábban visszalépett cég is.
Az eljárást kifogásolta Dobis
László képviselő, aki akkor
ezzel kapcsolatban a korrup-
ció és klientelizmus gyanúját
is megemlítette. Erre a kije-
lentésre a legutóbbi, szep-
tember 12-én megtartott plé-
numon is reagált Néveri Sán-
dor polgármester (MKP):
„Szó sem volt korrupcióról és
klientelizmusról a hivatal ré-
széről”. A városvezető kije-
lentette, hogy az elkövetkező
napokban feljelentést tesz a
bűnüldöző szerveknél az
üggyel kapcsolatban, s a
rendőrség majd eldönti, hogy
fennáll-e a cég részéről a
szándékos félrevezetés, a

csalás gyanúja. Bugár Katalin
főellenőr szerint nem történt
törvénysértés az óvoda fel-
újítási munkálataira kiírt köz-
beszerzési pályázat lebonyo-
lításában. A város főellenő-
rének a beszámolójából az is
kiderült, hogy a Bartók Béla
Alapiskola igazgatója, Sebő
Erzsébet törvényt sértett,
ugyanis a tavalyi évben két
sportszervezet ingyen hasz-
nálta az önkormányzati keze-
lésben lévő tanintézmény tor-
natermét, történt mindez a
polgármester tudtával. A jö-
vőben egy eurót vagy a tény-
leges költségeket fogják
számlázni a fiatalokkal fog-
lalkozó két sportszervezet-
nek. Néveri Sándor beszá-
molójában elmondta, hogy a
Bartók Béla Alapiskola igaz-
gatói posztjára újabb ötéves
megbízatást kapott Sebő Er-
zsébet, aki egyetlen jelent-
kező volt a meghirdetett pá-
lyázatra. 

A képviselő-testület módo-
sította az idei költségvetés

néhány tételét is, köztük az új
városi rendőrparancsnok bé-
rezésére, valamint az izsapi
városrészben található te-
mető előtti utca rekonstrukci-
ójára szánt összeget. Képvi-
selői meglátásra a későbbi-
ekben a büdzsé újabb mó-
dosítását kell majd eszkö-
zölni, mivel a közvilágításra
szánt idei pénzcsomag ki-
lencven százalékát már az
első fél évben kimerítették.
Ebben az is közrejátszott,
hogy januárban még tavalyi
számlákat is kellett kiegyenlí-
teni. Ezentúl a dunaszerda-
helyi kórháznak is fizetnie kell
a nagymegyeri önkormány-
zatnak, mivel a kórház saját
kihelyezett részlegét, a rönt-
gent működteti a városi tulaj-
donú, helyi egészségügyi
központban. „Ha a többi szol-
gáltató fizet, akkor fizessen a
kórház is!” – érveltek a képvi-
selők a helyiségbérletet és az
üzemeltetési költségeket
érintő szavazás előtt.

Kovács Zoltán 

Feljelentést tesz a polgármesterÚjabb párt alakult 
Szlovákiában
Meghallgatni az embereket, nem hazudni, nem lopni,

nem eladósodni - nagyjából ezt kívánja megvalósí-
tani a Szlovákia Állampolgárainak Koalíciója (KOS), azaz
a legfrissebb hazai párt.

Minderről a párt elnöke, Stanislav Martinčko tájékoztatta a
nyilvánosságot annak első sajtótájékoztatóján. Elmondása
szerint a párt "spontán" módon alakult, Kassán székel, va-
lamint június hetedikén jegyezték be. A KOS mérsékelt jobb-
oldaliként jellemzi magát, véleménye szerint a jelenlegi tár-
sadalomban nem működik jól a rendszer, mert nehéz a jog-
érvényesítés, valamint virágzik a korrupció és a lopás. „A
nemzetet saját politikusai juttatják koldusbotra, s nincs kinek
megvédenie azt“ - fejtette ki Martinčko. A pártban nincsenek
volt politikusok, ahogy saját szervezeteik sincsenek még - ezt
idővel akarják kiépíteni. Ambíciójuk a parlamentbe kerülés,
hogy az államigazgatásban, a bíróságban, valamint más
fontos területeken is változásokat valósítsanak meg. „Azért
van a KOS, hogy megváltoztassa a rendszert egy igazsá-
gosabbra, s határozottan álljon ahhoz a három problémához,
melyek nézeteink szerint a leginkább sújtják az országot, bár
van belőlük több is. Ezek a korrupció, a bíróságok, és a ro-
mák problémája“ - hangzott el a sajtótájékoztatón. b

Nagymegyer

Stavebno-oBchodná Činnosť
•rekonštrukcie, maľby, nátery
•prenájom/montáž lešenia
•prenájom lešenia do 300 m2 ZDARMA
•preprava staveb, materiálu do 1,5 t

Rozsár Július
mobil: 0918 723 966

konateľ-majiteľ
e-mail: kontakt@rosacontr.sk
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Komárom

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

KÖZJEGYZŐI IRODÁMAT
(Dél-)Komárom, Mártírok útja (1-es főút) 38. sz. alatt
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Nyitva: H-Cs. 8-17h, P: 8-14h
Tel: 34/341-788, 20/2833591, fax: 34/540-523,

e-mail: drschlosser@t-online.hu, 
honlap: www.drschlosser.hu

Az irodában igény esetén a magyar mellett

ANGOL és NÉMET nyelven is hitelesítünk, 
készítünk okiratokat. 

dr. Schlosser Annamária PhD 
közjegyző

Abőség zavarával küzd
az ember, amikor fel-

idézi az idei Kútfeszten át-
élt élményeit. Volt mit
nézni, hallgatni a szep-
tember 7. és 9. között az
Európa udvarban megren-
dezett igényesen szóra-
koztató, zenés művészeti
fesztiválon. 

Mindjárt a megnyitó után
az Itt és Most improvizációs
show-műsoron nevetett na-
gyokat a publikum. Majorfalvi
Bálint színész, játékmester

remek feladatokat talált ki
Bandor Éva, Gál Tamás,
Olasz István és Ollé Erik szí-
nészeknek. A humor után a
nosztalgiáé lett az udvar. A
tavasszal alakult Esz Pé ze-
nekar (Emmer Péter gitáros,
Fujas Endy basszusgitáros,
Kovács László dobos, Sipos
Dávid szaxofonos, Szabó
Károly zongorista) muzsi-
kálta, Korpás Éva és Zsapka
Attila énekelte Szécsi Pál slá-
gereit. Többen velük dalol-
tak, táncoltak a csillagok
alatt. Másnap a „Jöttünk kül-
honból” című, Tóth László
költő műveiből készült elő-
adást mutatták be Gál Ta-
más és Lakatos Róbert, a
Kútfeszt főszervezői. Ezután
a Rév zenekar lépett fel Kor-
pás Éva népdalénekessel,
majd a dunaszerdahelyi
Haddelhadd együttes rock-
zenéje zúgott. Szeptember
9-én, vasárnap délután csa-
ládias lett a hangulat. Előbb
a hetényi Tarczy Lajos Alap-

iskola Gólyaláb színjátszó
csoportja mutatott be két me-
sejátékot Kotiers Éva rende-
zésében. Majd a budapesti
Stúdió „K” Színház adta elő
produkcióit. A kíváncsi kise-
lefánt című bábjátékot Ho-
monnai Katalin és Spilák La-
jos játszották, Németh Ilona
rendezésében. Zalán Tibor:
Rettentő görög vitéz című
antik mesejátékát, a 16 esz-
tendős Thészeusz kalandjai-
ról, Hannus Zoltán, Homon-
nai Katalin, Lovas Dániel,
Nagypál Gábor, Nyakó Júlia,

Spilák Lajos előadásában te-
kinthette meg a közönség. A
bábokat és a maszkokat Né-
meth Ilona és Bodor Kata ter-
vezték. Rendezte Fodor Ta-
más. A fesztivál utolsó elő-
adása Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című vígepo-
sza volt, Gál Tamás és
Bodonyi András változatá-
ban, a Csavar Színház pro-
dukciójaként, a nézőket is a
játékba vonva.

Jól járt az idei Kútfeszt.
Bőven volt közönsége vala-
mennyi előadásának. Ez pe-
dig szinte a csodával hatá-
ros, amikor a Klapka téren
az ezt a fesztivált is magába
foglaló 5. Borkorzó, a Tiszti
pavilon szabadtéri színpadán
pedig (szintén a Borkorzó ré-
szeként) a 18. Borostyán
Fesztivál pergett, akarva-
akaratlanul vonzva a poten-
ciális nézőket, és fordítva. De
ez már egy másik történet.

Kép és szöveg:
Bárány János

Zene�és�színház
egy�kútban

Színpadon a főszervezők: Gál Tamás és Lakatos Róbert

Hetényi színjátszók: Balról Ádám Boglárka,
Bolla Dóra, Hovany Dóra, Váczy Klaudia

Folytatás az 1. oldalról
Járásunk legnagyobb lélekszámú közsé-

gében, ahol a hivatalos adatok szerint 6,8 %
a roma lakosság aránya egy augusztus végi
roma lagzit követően telt be a pohár. A Slád-
kovič utcában élő roma családnál (Lakatos)
vasárnap estétől kedd délutánig szinte egy-
folytában éjjel-nappal dübörgött a zene és
énekelt a násznép. 

Az utcában lakók próbálták őket jobb be-
látásra bírni, hogy vegyék lejjebb a hang-
erőt, de nem tették meg, ezért a második éj-
jel kihívták a rendőröket, akik a hatályos tör-
vények miatt csupán tehetetlen szemlélői az
eseményeknek, mivel csupán kihágásról van
szó nem bűncselekményről, nem léphetnek
a roma család udvarába. Ezek után az is-
mételt éjszakai rendőri tétlenség miatt meg-
alakult a petíciós bizottság és pár nap alatt
243 aláírást gyűjtöttek össze, az íveket a
belügyminisztériumba, a másolatokat pedig
a komáromi Járási Rendőrkapitányságra és
a községi hivatalba címezték.

Amikor a községben híre ment az aláírás-
gyűjtésnek, sorra jelentkeztek a naszvadiak,
hogy ők is szeretnék aláírni az íveket, mert
az ő környezetükben is vannak hasonló gon-
dok. Az összeférhetetlen szomszédok ál-
landó hangoskodással, szemeteléssel, lo-
pásokkal keserítik meg a polgárok életét.
Akik figyelmeztetik őket, azokat megfenye-
getik.

Haris József polgármester lapunk kérdé-
sére elmondta, sajnos az utóbbi években
valóban megnőtt a hivatalba beérkezett pa-
naszok száma, amelyek elsősorban a lopá-
sokra, csendháborításra és az udvarukban
lévő szemétlerakatokra vonatkoznak. A sze-
méthegyek alatt a patkányok vernek tanyát,
amelyek már annyira elszaporodtak, hogy a
szomszédokba is átjárnak, nem kis kelle-
metlenséget okozva az ott élőknek.

A hivatal a törvényes keretek között lefoly-
tatja az eljárást a kihágások ügyében, de a
kirótt pénzbüntetés behajthatósága minimá-
lis. Tehát nincs visszatartó ereje a bünteté-
seknek. Éppen ezért kellene megoldást ke-
resni a szigorúbb jogszabályok meghozata-

lára, ami egyes kihágásokat bűncselek-
ménnyé minősítene át. 

Ennek érdekében a Szlovákiai Városok és
Falvak Társulása 2012. augusztus 21-én
Zsolnán megtartott ülésén határozati javas-
latot dolgozott ki. Ebben kérik a kormányt,
hogy az illetékes minisztérium foglalkozzon
az összeférhetetlen lakosság gondjaival, és
felkérte a főügyészt, hogy a SZVFT képvi-
selőivel együtt vitassák meg a jogszabályok
azon részét, amely az összeférhetetlen la-
kossággal szembeni büntetőjogi követelmé-
nyekkel foglalkozik. A társulás tanácsa azon-
nali hatállyal javasolta, hogy konzekvensen
kell a problémát megoldani a szabálysértési
eljárások behajtása ügyében az összefér-
hetetlen lakossággal szemben.

Egy éve sincs, hogy megszületett a roma
stratégia az Európai Unióban, ám Szlovákia
mintha észre sem vette volna az egészet.
Több településen rendőri segédlettel próbál-
ták megfélemlíteni az úgymond összeférhe-
tetlen, beilleszkedni nem képes csoportokat,
akik „fehér" szomszédaikat zavarták – a han-
goskodásukkal, a szagukkal, a létszámukkal.
Ilyen előzmények után nem meglepő talán,
hogy sajátos módon segítené elő a roma
népesség problémáinak megoldását Robert
Fico kormányfő is: az egyetemes és alapvető
emberi jogok kódexének megnyirbálásával. 

„Egyes településeinken olyan rohamosan
nő a roma lakosság száma, hogy egyszer
csak arra döbbenünk rá, maguk közül vá-
laszthatnak maguknak polgármestert” – há-
borgott a polgármester. 

Az önkormányzatok sürgős lépéseket kö-
vetelnek a kormányszervektől. A kormány
romapolitikáját sokan koncepciótlannak tart-
ják. Talán a naszvadi, szőgyéni példa azért
is fontos, mert itt a község lakosságának
összefogása indította el az addig kétségbe-
ejtő helyzetet a megoldás felé vezető úton.
Abban bízhatunk, hogy a petíció országos
méreteket ölt, s végül rákényszeríti a parla-
mentet, hogy meghozza a szükséges törvé-
nyeket, melyek a tisztességes embereket vé-
dik.

Miriák Ferenc

Végső elkeseredésükben
aláírásgyűjtésbe kezdtek

Várjuk�olvasóink�receptjeit!�
Írjuk együtt a DELTA 2013-as receptnaptárát!

2009 májusában adták át rendeltetésének azt a sport-
pályát, amely a kettes lakótelep Bauring elnevezésű

részén „csinoskodik” az arra járóknak. A pályán több-
féle sportot lehetne űzni, ha nem ilyen állapotban lenne,
mint most. A gyerekek meg sem merik közelíteni.

Átadása óta eltelt három év, és a funkciója egyre jobban
halványul. Manapság lepusztult, agyonszaggatott, telefirkált
állapotban áll a lakótelep közepén. A hálók széttépve, a pá-
lya padlózatán, mely újrahasznosított gumiból (regutec) ké-
szült, az egyik helyén egy jókora mélyedés tátong, de a pá-
lya környéke sem nevezhető kulturáltnak. Düledező pad, el-
dobált hulladék, kosz mindenhol. Ez lett a három évvel ez-
előtti gyönyörű létesítményből. 

Idézzük fel most az átadáskor mondottakat: „Ez a most át-
adott pálya igencsak jó minőségű: talaja puha gumiból ké-
szült, így óvja a sportolókat a sérüléstől, s ezért is kell óvnunk,
védenünk, hiszen valamennyiünk közös kincse. A komáromi
polgárok adójából lett felépítve – köszönet jár a városi képvi-
selő-testületnek is a program jóváhagyásáért. Vigyázzunk
rá!”. Azonban, ahogy a példa is mutatja, sajnos a város la-
kosai még mindig érdektelenül állnak ahhoz, hogy megóvják
és vigyázzák környezetüket. Kép és szöveg: -pint-

Újabb többfunkciós 
sportpálya 
az amortizáció oltárán

Roma probléma a községben

Lehet húsos, vegetáriánus,
reggeli, ebéd, vacsora vagy

desszert. A lényeg, hogy olva-
sóink az elkészített étellel
együtt fényképezkedjenek le
és a fényképet csatolják a re-
cepthez. A fotókat és recepte-
ket küldhetik email címünkre
(deltakn@gmail.com), lead-
hatják az irodánkban, vagy be-
küldhetik levélben is: DELTA
hetilap, Františkánov 22. Ko-
márno 945 01. A borítékra írják
rá: "Receptverseny". A nap-
tárba bekerülő szakácsok közt
ajándékokat sorsolunk ki. Be-
küldési határidő: november 30.

AMarianum Magyar
Tannyelvű Egyházi Is-

kolaközpontban a múlt hé-
ten újraállították a kom-
munista önkény által eltá-
volított keresztet és felira-
tot az iskola főépületén.
Az ünnepségen Kiss Ró-
bert atya meg is áldotta a
jelképeket, valamint a Bol-
dog Salkaházi Sáráról el-
nevezett könyvtárat is.

Majd a résztvevők átvo-
nultak a Nádor utcai épü-
letbe, ahol az egyházi
óvoda, valamint az egyházi
iskola alsó tagozatosai ta-

Aszlovákiai magyar színjátszás kö-
zelgő 60. évfordulója sok új színt, vál-

tozást hoz a Komáromi Jókai Színház
életébe. Az elmúlt napokban a színház
internetes honlapjára „klikkelők”
(www.jokai.sk) meglepődve tapasztal-
hatták a szembetűnő változást. Mindjárt
a kezdőlapon feltűnik a színház új logója. 

Új formák, új színek, könnyebb kezelhető-
ség. Méltó külső a nagy Ünnepre. Modern
korunk minden igényét kielégítő információ-
bázis, ahol a látogató a színház működésé-
vel kapcsolatos minden lényeges kérdésére
választ kap. E mestermű mögött a JMK me-
dia & productions s r.o. két alapítója és mun-
katársa, Jónás Péter és Katona Tamás áll-
nak. A két zsigárdi fiatalember, akiknek töb-
bek között a Régióportál és a suli.sk honla-
pok létrehozása is köszönhető, már több
évre visszamenően, ellenszolgáltatás nél-
kül, korábban ezüst, immáron arany foko-
zatú mecénásként támogatja a Komáromi

Jókai Színházat. Az ő alkotásuk a színház
előző honlapjának arculata is. A mai világban
az ilyen fejlesztések értékét aranyban mérik,
így ez az „ünnepi ajándék” sok mindent el-
árul magukról az ajándékozókról is. Minde-
nekelőtt a szlovákiai magyar színház és kul-
túra iránt érzett, példaértékűen önzetlen sze-
retetükről. szt

Újraállították a keresztet
és a feliratot az iskolában

nulnak. Ebben az épületben is felújításra került
egy rész, amelyet az atya szintén megáldott. Ma-
darász Róbert, a Marianum igazgatója elmondta:
az új épületrészben három osztály kapott helyet. A
felújítás közadakozásból valósult meg, tehát ebből
is látszik, hogy vannak még segítőkész emberek.
„Továbbá a legnagyobb örömmel az tölt el, hogy
hosszú évek után az idei évben két első osztályt
tudtunk megnyitni“ – mondta az ünnepség záró-
szavaként az igazgató. ssy

Megújulva a 60. évadra
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Bálvány

Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

Lappangó kór az alsó végtagi verőérszűkület.
Nemzetközi felmérések szerint az 50 év feletti

lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett. Egy
magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él keve-
sebbet, mint nyugat-európai kortársa. A végta-
gok ereinek szűkülete vagy elzáródása önma-
gában is súlyos egészségügyi-szociális terhet
jelent az évente elvégzett kb. 7000 végtag -
amputáció következtében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a szívinfarktus és
szélütés (stroke) kockázata is jelentősen megnő,
ezzel súlyos, életveszélyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is
gondolja, mekkora veszélynek van kitéve stresz-
szel teli mozgásszegény életmódja következté-
ben, hiszen környezetében az érszűkület leg-
főbb rizikófaktorai vannak jelen. Az érelmesze-
sedés sokszor már 40 éves korban panaszokat
okoz, vagy alattomosan, tünetmentesen van je-
len a szervezetben és csak évek  múlva jelent-

Több ezer kezelt bizonyíték!
Jelentkezzen 
fájdalommentes 
thermokamerás 
állapotfelmérésre!
Dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos
Bejelentkezés: 
+36 30 638 24 88
Sonocentrum 
- Komárom, 
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

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

Köszönet!
„A vádlijaim úgy be voltak görcsölve,

hogy járni nem tudtam. Naponta éreztem a
javulást, már sokkal jobban érzem magam,
menni jól tudok.”

Bedecs Gyula, Révkomárom
„Már a második kezelés után éreztem a

javulást. A 12 kezelés után már több száz
métert tudtam gyalogolni, ami azelőtt nem
fordult elő.”

Szilvási István, Kisbér

kezik görcsölő lábszárizmokkal, hideg végtagokkal,
szívtáji szorító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbeteg-
ség elkerülhetetlen szövődménye a hajszálerek ká-
rosodása, amely sokszor a nem gyógyuló sebek
miatt a beteg végtagját, de életét is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg is
megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók je-
lentős része is ebből a betegségcsoportból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mellék-
hatásmentes. A terápia lényege: az artériákban ki-
alakult érszűkület vagy elzáródás kezelése a szív-
összehúzódással szinkronban adagolt alacsony
frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon hatásos
gyógymód lehetővé teszi mindazok állapotának ja-
vítását, akik az eddigi kezelési módokkal nem tud-
nak megfelelő javulást elérni, akiknél nem alkal-
mazhatóak a sebészeti eljárások, vagy nem vállal-
ják azt. Az alsóvégtagi és nyaki érszűkületesek, a
koszorúér-betegek, a cukorbetegség érszövődmé-
nyesei, azaz bármilyen érelmeszesedéses megbe-
tegedésben szenvedők bízhatnak a sonoterápia
eredményességében. Ez az új eljárás kiegészítheti
a többi gyógyítási módszert, része lehet komplex re-
habilitációs eljárásnak, de önálló terápiaként is ered-
ményesen alkalmazható. A test egészére fejti ki ha-
tását, nincs gyógyszer kölcsönhatás, allergia, de
túladagolás sem lehetséges. Már az első 20 keze-
lés alatt megkezdődik az érezhető és műszeresen

is mérhető javulás. Az egész testben tisztítja
az ereket, és olyan irigylésre méltóan ered-
ményes, hogy már hamisítani is próbálják. A
sonoterápia más eljárással nem helyettesít-
hető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra
eredményeként a járástávolság kilométerekre
hosszabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek,
a végtagok átmelegszenek. A hajszálér kerin-
gése javul, az addig nem gyógyuló sebek be-
gyógyulnak. A szívbetegek terhelhetősége
megnő, anginás panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

- Profi frizura, smink 
- Radvanszká Renáta, 

0905 59 84 35
- Profi köröm design 

- Helena Kočišová, 0907 79 91 34
- Stílustanácsadás 

- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket szeptember 27-ig várjuk
emailben (deltakn@gmail.com) vagy 

postán (DELTA szerkesztősége, 
Františkánov 22, Komárno 945 01), 

melyben tüntessék fel címüket 
és telefonos elérhetőségüket.

Előtte Utána

Átalakítás helyszíne: 
Salon Style, Komárom

Sorsolás szeptember 28-án, 
átalakítás október 8-án.

Átváltoztattuk�a�születésnapjára

Első lépésként Radvanszká Renáta a haját vette kezelésbe, őszi
színárnyalatokkal keltette életre, azonban a hosszából nem vágott
le. Majd következett a smink, amelyen szintén az őszi színek do-
mináltak. Mónika a ruhapróbákra már teljesen felszabadult han-
gulatban ment át a stylisthoz, Kocsis Jutkához. Itt három külön-
böző stílusú ruhába bújhatott, amelyek, mint a mellékelt képeken
is látszik, Mónikának nagyon jól álltak. szt

Az elmúlt hétvégén –
szeptember 7-9-én -

a komáromi közönség
kedvére válogathatott a
különféle koncertek és
műsorok közül. Ekkor
került megrendezésre a
18. Borostyán Fesztivál,
az 5. Borkorzóval és a
2. Kútfeszt rendezvé-
nyeivel együtt.

Az idei fesztivál is gaz-
dag műsort kínált – éne-
kelt versek és népzene
mellett jazz és blues, pop
és világzenei koncertek is
bemutatásra kerültek. Az
énekelt versek műfaját
képviselte meghitt műso-
rával az Aranymetszés
duó, valamint  a házigazda
Borostyán együttes, akik ír
népzenét is bemutattak. A
Zsebsün együttes megze-
nésített versek mellett is-
mert gyerekdalok feldol-
gozásával szórakoztatta a
legkisebbeket. 

A fiatal, tehetséges jazz-
énekes, Csemer Boglárka

a fesztiválon együttesével,
a BOGGIE-val mutatkozott
be. Műsorában készülő le-
mezének anyagát énekelte
magyar, francia és angol
nyelven. Különleges zenei
élményt nyújtott Bognár
Szilvia és új együttese, az
etNoé koncertje. Muzsiká-
juk, amelyben sajátos mó-
don ötvözik a jazz, a pop
és a rock elemeit a népda-
lok kincseivel, gazdag él-
ményt jelentett. Ölveczky
András Cseh Tamás dalait
tolmácsolta művészi elő-
adásban. A László testvé-
rek az idei X-faktorban tűn-

tek fel. Fellépésüket ma-
gabiztos éneklés jelle-
mezte, régi és új pop dalo-
kat dolgoztak fel. 

A világzenét játszó Ma-
kám együttes különböző
kultúrák zenéjét ötvözi –
magyar, indiai, balkáni és
klezmer motívumok fel-
használásával. Felszaba-
dult, lendületes előadásuk
elnyerte a közönség tet-
szését. A Borostyán Fesz-
tivál idén is jó hangulatban
zajlott, koncertjei új színt
hoztak városunk zenei
életébe.

Nagy Zsuzsanna

Nyitott nap keretén
belül több felújított

létesítményt is átadtak
a bálványi Oázis szoci-
ális otthonban. A kul-
túrműsorral egybekö-
tött rendezvényen részt
vett Milan Belica, Nyitra
megye elnöke, és Dr.
Anton Marek, Komárom
polgármestere, aki
most mint megyei kép-
viselő volt jelen az ese-
ményen. 

Mint ahogy Pálmay Ti-
bortól, az Oázis Polgári
Társulás elnökétől meg-
tudtuk a Polgári Társulás
2010-ben sikeresen pá-
lyázott két épület felújítá-
sára, melyet az idén sike-
rült realizálniuk. Az egyik
az egy háromszintes ob-
jektum, mely felújítás után
minden igényt kielégítő
kultúrhelyiségekkel és
egyéb szolgáltatásokkal
igyekszik az itt élő em-
berek mindennapjait de-
rűsebbé, szebbé vará-
zsolni. A másik részlegen

egy régi épületet alakítot-
tak át mosodává, ahol
ezentúl a legmodernebb
félautomata berendezé-
sek szolgálják az itt lakó
emberek kényelmét. 

A nyitott nap lehetősé-
get adott arra, hogy min-
denki betekintést nyerjen,

milyen körülménynek kö-
zött élnek a szociális ott-
hon lakói. Az átadáson
felléptek az otthon lakói,
majd ezt követően a
B.I.P.I. - duó, Benes Ildikó
és Pőthe István szórakoz-
tatta a jelenlévőket.

Kép és szöveg: -pint-

18. Borostyán Fesztivál 
Hangulatok�és�műfajok

Felújított létesítmények az
Oázisban
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Református szervezetek 
is tiltakoznak
AMagyar Népfőiskolai Collegium (MNC) közgyűlése és a Ma-

gyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának
(MRETZS) elnöksége egyhangú határozattal elítélte a szlovák
kormányzati szervek azon törekvését, hogy a komáromi Selye
János Egyetemet főiskolává szándékoznak visszaminősíteni.

A két szervezet közleményében az Európai Unió alkotmánya sem-
mibevételének nevezte ezt a törekvést, az szerintük „egyértelműen
a magyarság ellen irányul, s része annak az eléggé el nem ítélhető
módszernek, amellyel a magyar nyelvű egyetemi képzést szándé-
kozik megszüntetni a szlovák kormányzati szerv“.

A két református szervezet emiatt panasszal él az Európai Unió il-
letékes szerveinél, hogy „megakadályozza a szlovák kormányzati
szervek ilyen irányú törekvését“. mti

Szilas a régió legmagyarabb faluja
A Statisztikai Hivatal adatai elgondolkoztatásra adnak okot. Töb-

bek között azért is, mert a 2001-es népszámlálás óta majd minden
községben 4-5 százalékkal csökkent a magyar nemzetiségű sze-
mélyek száma.

Ha megnézzük a lakosság arányát, azt láthatjuk, hogy régiónk
legmagyarabb faluja a 473 lelket számláló Szilas. Ez a község or-
szágos viszonylatban is remekelt, hiszen a harmadik legmagyarabb
község lett. Csak Jablonca (Rozsnyói járás) 95,6%-kal és Jéne (Ri-
maszombati járás) 97,2%-kal előzi meg ezt a kis települést.

-pint-

Legutóbbi átalakításunkra két mosolygós hölgy érkezett
az átalalkítás helyszínére. Bemutatkozásuk után kiderült,

hogy az anyuka Ernecz Mónika ezt az átalakítást meglepe-
tés ajándékként kapta születésnapjára lányától, ifj. Ernecz
Mónikától. Mint megtudtuk, először nagyon idegenkedett az
átváltozástól, de amint a szakemberek kezébe került, máris
felengedett.
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMpleX MegolDáS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól 
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

Tel.: 0��/���0 9�0, 090� �1� ��1, 090� �08 ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-1�.00

Önerőből került sor több beruházás megvalósítására

Amíg az Európai Unió nem ké-
pes megoldani a hatalmas

pénzügyi gondokat, a településen
keresik a receptet, hogyan meg-
oldani a gazdasági válságot,
amelyre vannak saját módszereik.

A községeknek az állam nem ké-
pes biztosítani a szükséges anyagi
támogatást, ezért Madaron saját erő-
ből próbálnak kisebb beruházásokat
megvalósítani, amelyre elég a köz-
ség költségvetése is.

A községben tett látogatásunk al-
kalmával Édes István polgármester
bemutatta az utóbbi időben megva-
lósult és a jelenleg is folyó beruhá-
zásokat. 

Utunk első állomása az óvoda volt,
ahol éppen a konyha teljes felújítása
történt. Az 1975-ben átadott intéz-
mény konyhája kisebb felújítást ka-
pott ugyan, de a mai kor kihívásának
és előírásának már egyre nehezeb-
ben felelt meg. A felújítás során na-
gyobb helyiséget kapott a konyha,
új konyhai eszközökkel lett felsze-
relve. A lehetőségeikhez mérten a
nyílászárók cseréjét is szeretnék
megvalósítani.

A község polgármestere örömmel
vezetett végig a felújított kultúrház-
ban is. Új fűtőtestekkel, a villanyhá-
lózat felújításával teljesen megszé-

pült a kultúra otthona. Szemben vele
épül a szabadtéri színpad, s így nem
kell a különböző szabadtéri rendez-
vényekre a színpadot kölcsönbe
venni. A sportcsarnokban megte-
kintjük a két hatágyas helyiséget,
ahol tizenkét sportolónak, vendég-
nek tudnak szállást biztosítani. A
sportcsarnok és az óvoda közötti te-
rületen harminc férőhelyes panzió
építését tervezik, mivel egy nagyobb
sportrendezvény alkalmával a spor-
tolóknak csak a szomszéd közsé-
gekben tudnak szállást biztosítani.

Madari látogatásunk a Sutyú-
völgyben ér véget, ahol már javában
szorgoskodnak az első alkalommal
megrendezésre kerülő Bor- és
Gasztrokorzó rendezvényre. Felújí-
tásra került az egykori mezőgazda-
sági szövetkezet pincéje, ahol a fel-
lépők étkeztetése valósul majd meg.
A vezetékes víz biztosítására egy el-
osztó helyiséget építettek. És nem
utolsósorban elkészült a faragott be-
járati kapu is. 

Mintha hosszan tartó lidérces
álomból ébredt volna fel a község
lakossága. „Nem ígéretekre van
szükség, hanem tettekre. Mindig
igyekszünk a takarónk méretéhez
képest nyújtózkodni, és azt mindig
nyújtani” - szögezi le Édes István.
Reméljük, hogy ez a "nyújtózkodás"
egyre nagyobb lesz. (miriák)

A szerző felvételei

Az elmúlt napokban ünnepélyesen
átadtak egy újabb lakásegységet

a községben. A Fő utcán lévő nyolc
bérlakás átadásán megjelentek a Sta-
bac Kft. képviselői, Dana Szabóová a
Lakásfejlesztési Alaptól, Peter Krajcer
evangélikus lelkész, a község elöljárói
és a boldog tulajdonosok.

„Településünk életében ismét egy nagy
jelentőséggel bíró eseményhez érkez-
tünk. Nagy örömmel tölt el, hogy vi-
szonylag rövid időn belül sikerült felépí-
tenünk községünk új, modern bérlaká-
sát. Szeretném megköszönni Görözdi Te-
réz mérnöknőnek kiváló munkáját, hiszen
nagyszerűen, a kitűzött célt elérve ter-
vezte meg lakásegységünket. Egyúttal a
lakásegység tökéletesen illeszkedik köz-
ségünk arculatába is. Köszönöm közsé-
günk lakosainak is az erkölcsi támoga-
tást, hiszen enélkül a támogatás nélkül
nem is tudtunk volna elindulni a megfe-
lelő úton. Nem utolsósorban kiemelném a
községi hivatal munkáját, nekik köszön-
hetően sikerült megfelelő módon java-
solni, kialakítani és benyújtani a kérvényt
a pályázatra, valamint hitelkérelemre és
támogatásra az Állami Lakásfejlesztési
Alaphoz és az Építésügyi Minisztérium-
hoz. Ezáltal jutott községünk teljes ösz-
szegben 183 200 euróhoz, melyből 36
640 Euró a lakásfejlesztési alap hitele,

146 561 euró pedig a minisztérium vissza
nem térítendő támogatása” – mondta Do-
min István polgármester megnyitó be-
szédében.

Az egyház képviselője megszentelte, il-
letve Isten áldását kérte az épületre. Mind-
azok munkájának megköszönése után,
akik bármilyen szinten is közreműködtek a
bérlakások elkészültében, a szalag átvá-
gására került sor, majd a leendő tulajdo-
nosok megtekintették az új lakásokat.
(miriák)

KH felvétele

Madar

Újabb�bérlakások�kerültek�átadásra
IzsaAjubileumi ötödik Ma-

gyar Dal Napja ren-
dezvényt, Presser Gábor
ötlete nyomán nyolc vi-
déki és 13 fővárosi szín-
padon, valamint két hatá-
ron túli (Kassa, Sepsi-
szentgyörgy) helyszínen
tartották meg szeptember
9-én.

Először 2008-ban rendez-
ték meg a Sziget Fesztivál
„mínusz első” napján. A hét-
órás koncerten a magyar
könnyűzene több korszaká-
nak és stílusának képviselői
játszották el részben saját da-
laikat, részben más előadó-
két. A rendezvény ebben a
formájában egyszeri alkalom
volt. 2009-ben – immár a Ma-
gyar Dal Napja Nonprofit Kft.
koordinálásával - szeptember
13-án tartották, majd ezt kö-
vetően minden év szeptem-
berének második vasárnap-
ján (tehát a szeptember 8 és
szeptember 14 közötti mozgó
ünnepen) rendezik meg.

Ebbe az ünnepség-soro-
zatba szeretne a Csemadok
alapszervezete is bekapcso-
lódni, és a jövőben hagyo-
mányként évente megren-

dezni a Magyar Dal Napját.
„Az idén kicsúsztunk a je-

lentkezési időből, így csak a
Magyar Dal Napjának tiszte-
legtünk ezzel a rendezvény-
nyel. Akik elfogadták meghí-
vásunkat és eljöttek a ren-
dezvényre, a „Tetemrehívás”
című műsort láthatták-hall-
hatták, a Komáromi Jókai
Színház művészeinek elő-
adásában. Az Arany János
balladáiból és az Őszikék lí-
rájából összeállított műsor
szereplői: Tóth Tibor - Jászai
Mari-díjas művész, a Komá-
romi Jókai Színház igazga-
tója, Farnbauer Péter m.v,
Kováts Marcell m.v, Mada-
rász András m.v. Közremű-

ködött Papp Zoltán színmű-
vész, hangtechnikus: Gö-
rözdi Szilárd, fénytechnikus:
Kollár József, szerkesztette
és rendezte: Tóth Tibor” –
nyilatkozta Dobosi Róbert, a
Csemadok helyi szervezeté-
nek elnöke.

A helyi Művelődési Köz-
pont újonnan kialakított kis
színháztermében, melynek
befogadóképessége 60 fő,
emelkedett hangulatban fog-
lalt helyet a művészetet ked-
velő közönség. A műsort fel-
vezette Simonics Tímea, aki
a műsor végén megköszönte
a művészeknek a csodála-
tos estét. Miriák Ferenc

Képarchívum

Diákutaztatási 
pályázatot hirdettek
ARákóczi Szövetség immár 23 esztendeje járul hozzá

a kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatá-
sához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok
erősítéséhez, többek között azzal is, hogy a Szövetség
minden évben számos nyári tábort, találkozót, konfe-
renciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyar-
országi diákok részvételével.

Ezúttal a határon túli magyar középiskolásoknak hirdetett
diákutaztatási pályázatot az október 23-i nemzeti ünnep al-
kalmából. A program célja, hogy a Kárpát-medence külön-
böző országaiban élő magyar középiskolások ellátogassa-
nak egy magyarországi középiskolához, és ott emlékezzenek
az 1956-os forradalomra, illetve a látogatás révén minél több
közvetlen kapcsolat alakuljon ki a diákok, a tanárok és az is-
kolák között.

A programot pályázati formában hirdette meg a Rákóczi
Szövetség, amelyre bármely Magyarországon kívüli, kár-
pát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. Iskolánként
egy autóbusznyi diák utazhat a pályázat keretében, amihez
a Rákóczi Szövetség 200 ezer forint utazási támogatást
ajánl fel a sikeres pályázóknak, illetve igény szerint segít a
fogadó iskola közvetítésében.

A Rákóczi Szövetség hasonló diákutaztatási programot va-
lósított meg az idei évben március 15-én, amikor 74 ma-
gyarországi középiskola utazhatott határon túl iskolákhoz, il-
letve a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 34
kárpát-medencei középiskola utazott valamely másik kárpát-
medencei országba. A pályázatra ez évben szeptember 26-
ig lehet jelentkezni. (mir)

Forrás: Rákóczi Szövetség hírlevele

Akik�emlékeznek,�nem�félnek�a�holnaptól,
mert�jól�ismerik�a�tegnapot

A magyar dalt ünnepelték Naszvadon

Szeptember második hét-
végéjén a Szent Mihály
katolikus templomban ke-
rült sor a kitelepítettek és
deportáltak emlékének
szentelt tábla avatására,
amelynek szervezője a
Kecskés László Társaság
volt. 

„Ide-oda vándorlunk és
nincs sehol hazánk már” -
hangzott a megemlékezés
mottója. A rendezvény fő-
védnöke Dr. Molnár Attila
dél-komáromi és Domin Ist-
ván izsai polgármester volt.
A megemlékezés szentmi-
sével kezdődött az áldoza-
tokért, amelyet Ft. Horváth
Róbert izsai lelkiatya tartott.
A lelki feltöltődést követően
kezdődött a táblaavató ün-
nepség. Dél-Komárom pol-
gármesterének gondolatait
Hamrák Zsófia tanácsnok-
asszony tolmácsolta, majd
Domin István polgármester
beszédében rámutatott arra,
hogy a községben a kitele-
pítés 170 családot és közel
800 személyt érintett. Mo-
ravcsik Géza, nyugdíjas ta-

nító visszaemlékezése kö-
vetkezett a beneši időkre:
„Több mint hatvan év múltán
visszaemlékezve – úgy ér-
zem –, hogy a tárgyalt kor-
szakot olyan megrendítő bá-
nat hatotta át, ami semmi-
hez sem hasonlítható.
Mintha egy történelmet
gyászba borító szellemi
áramkör kötötte volna össze
az embereket. Mindenki tu-
datában volt annak, hogy
olyasvalami történik, ami
egyenlő az élő történelem-
mel. Az „élő történelem” már
a múlté, lapjai fakulóban
vannak. A gémberedő ujjak
reszketve lapozgatják a fosz-
ladozó sárga irományokat,
de legbelül, lelkünk legmé-

lyén az egykori megrendítő
érzelmek és élmények újra
feltörnek, újból átszövik né-
hány pillanatra rozsdásodó
tudatunkat – újra éljük elmúlt
történelmünket. A történelem
eme gyászos lapjai remél-
hetőleg örökös mementóivá
válnak egy reményteljesebb
magyar jövendőnek”.

A megható emlékezést kö-
vetően Sámsonné Kómár
Gizella Csikász István: Kál-
vária c. versét adta elő, majd
"Áldott legyen mindig ez a
föld" - Tolcsvay Béla elő-
adása és a Himnusz zárta
az izsai ünnepséget. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Egynapos zenei találkozó – így foglalhatnánk össze rövi-
den a nemesócsai Rockfesztivált, de azért ez annál több

volt. Igazi sikerélményt jelentett mindazoknak, akik végig-
nyomták“ a rock hőskorát idéző, hamisítatlan rock és heavy
metal csemegét.

A beharangozott kezdés egy picit megcsúszott, de mindenért
kárpótolt az első rockbanda, a Fireguns. Mint ahogy a szerve-
zőktől megtudtuk, a rendezvényen hét különböző stílusú rockcsa-
pat lépett fel. Mindegyik együttes más-más zenei irányzat mű-
velője, ezért is volt érdekes színezetű a nemesócsai rockbuli. Ele-
inte csak néhányan, de ahogy jobban „forrósodott" a levegő,
egyre többen jöttek meghallgatni a zenekarokat. A Fireguns
együttes után a nyárasdi Rainy Mood vette át a színpadot, és
igazi showt produkált, majd a gelléri No Rulez csapott a húrok
közé, őket követte az ekecsi Paranoid. A folytatásban színpadra
lépett a komáromi Corelosa, a hazai színeket képviselő Akcep-
tor, és végül az idei Ócsafesztet a dunaszerdahelyi Survive the
Flood zárta. A zenei programon kívül volt még sörivó verseny, fiúk
és lányok számára egyaránt, valamint henna sátor, amit Kliment
Andrea hozott létre. -pint-

Fotó: Kovács György

Rockrandevú Nemesócsán



Korán reggel indult a keszegfalvai fa-
lunap. A gyerekek már nyolc órakor

ott ültek a Konkoly partján, a horgász-
versenyen. A délelőtti program a lövész-
versennyel, majd az ügyességi játékokkal
folytatódott, melynek nagy részét az is-
kola tornatermében bonyolították le. 

Eközben a kultúrházban megnyitották a
falu alapításának 530. évfordulója alkalmá-
ból rendezett fényképkiállítást. Az élő cso-
csórajongók is kielégíthették szenvedélyü-
ket egy vándorserlegért kiírt verseny kereté-
ben, melyen a hazai A-Team csapata bizo-
nyult a legjobbnak. A nap hátralevő részében
a focipályán több mérkőzést is tartottak, ahol
a diákok, az ifjúságiak és az öregfiúk mérték
össze erejüket. Egy órakor a kenyérsütő ver-
seny kiértékelésére került sor. A programok
folytatásaként a gútai kutyakiképző iskola
igényes bemutatóját láthatta a falunap nagy-
számú közönsége. 

Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét
vette a kultúrműsor, melyben először a helyi
alapiskolák léptek fel, majd őket követte a he-
lyi nyugdíjasklub énekkara. A programok kö-
zött íjász és karate bemutatók színesítették

a falunapi kavalkádot. Este a TAT társulat
szórakoztatta a nagyérdeműt, majd Mészá-
ros Tamás és Varga Evelin adott zenei ízelí-
tőt a musicalek világából. A mozgás és a lát-
vány szerelmesei megtekinthették a győri
Zumbastic zumba bemutatóját. A program
egyik fénypontja a Pósfa zenekar fellépése
volt. Késő este pedig a magyarországi Cairó
együttes adott koncertet. 

A nap folyamán ugrálóvár, csúszda, arc-
festés és egyéb attrakciók álltak a gyer-
mekek rendelkezésére a régió utolsó falu-
napján. Kép és szöveg: -pint
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Ógyalla - Bagota

Keszegfalva

TONEX Plus s.r.o.
Dunajské nábr. 1152, 
KOMÁRNO
Tel./Fax: +421(35)7731
603, 0908 724 885
E-mail: tonex@baucentrum.sk
www.tonex.sk

Predajné miesto:

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Gyönyörű napsütéses
időjárás fogadta a ba-

gotai Agyagos parkban a
Lovak és Western Barátok
Polgári Társulás és a Ba-
gotai Szlovákiai Kertész-
kedők Szövetsége által
harmadik alkalommal ren-
dezett zöldség-, gyü-
mölcs- és virágkiállítással
egybekötött Lecsófeszti-
vál résztvevőit.

Elsőként Peter Kupka, a
bagotai kertészkedők elnöke
nyitotta meg a tizennegyedik
kiállítást, amelyre harmadik
évben kerül sor szabadtéren.
Amíg az érdeklődők meg-
csodálták a szebbnél szebb
kertészeti kompozíciókat, ad-
dig tüzelőfával, bográcsok-
kal, padokkal, asztalokkal, a
főzéshez szükséges alap-
anyagokkal felszerelkezve
megérkeztek a helyszínre a
lecsófőző-versenyzők. Majd
nyolc csapat részvételével el-
kezdődött a verseny. 

Kora délután került sor az
eredményhirdetésre. A vi-
rágkiállítók közül az első he-
lyet Takács Valéria nyerte
meg, a zöldségtermesztők
győztese a Lovász házaspár
lett, míg a gyümölcster-
mesztők közül Balla Vincé-
nek ítélték az első helyet. A

legszebb kompozícióért járó
díjat Helena Červenáková
kapta. A lecsófőző-verseny
idei győztese a „Junior team”
lett, megelőzve Hajtman Ti-
bort és a „Horgásznők” csa-
patát.

A lecsófesztivál és a ker-
tészeti termékek kiállítása
megtalálta helyét az Agya-
gos parkban, ezt bizonyítja,
hogy évről évre egyre több a
résztvevő. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Lecsófesztivál 
kiállításokkal fűszerezve 

Sokszínű program a záró falunapon



•  Banki hitelek ingatlanfedezet
nélkül, 25.000 €-ig, segítek.
Tel.: 0917 150 574.
•  Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
•  Emeletes családi ház ked-
vezményes áron eladó. Tel.:
0905 793 176.
•  Eladó térkő, járdaszegély,
betonlapok, betonkerítés. Tel.:
0908 042 655.

•  Betonkerítések szerelése.
Tel.: 0908 042 655.
•  Eladó tanya házzal, 20 ár,
Gúta - Szénási rét. Tel.: 0915
215 025.
•  Olaszrizling eladó Perbetén.
Tel.: 035/769 3429.
• Eladó 3-szobás lakás Eke-
len, érdeklődni a köv. tel. szá-
mon: 0944 196 082.

• Eladó Trabant Combi + al-
katrészek, fagyasztóláda, lét-
rák. Tel.: 035/7726 754.
• Eladó Sony TV, gyerek sport-
kocsi, kis kerékpár, kis szek-
rény. Tel.: 0948 006 071.
• Másfélszobás berendezett
lakás kiadó Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó 210-es Babetta olcsón.
Tel.: 0907 193 469.
• Vásárolnék 2-3 szobás la-
kást Komáromban. Tel.: 0905
230 373.

• Teljesen felújított 2-szobás
téglalakás eladó. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó Babetta jó állapotban.
Tel.: 0905 989 561, 562.
• Borszőlőt vagy mustot kíná-
lok eladásra Izsán. Tel.: 0908
952 777.
• Predám Renault Clio 16V,
RXT, r.v.: 2000 za 2100 €. Tel.:
0907 242 989.
• Vennék Major 30-as papíro-
kat. Tel.: 0905 248 430.

• Személyszállítás 1+8, tr 0,50
eur. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó 4-kerekű utánfutó dobo-
zos, 2001-es. Tel.: 0905 248 430.

• Eladó Fiat 1,9 TD, motor-al-
katrészek. Tel.: 0905 248 430.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, okt 19.20.21, 65 €. Tel.:
0903 648 083.
• Eladók Karosa ülések és al-
katrészek. Tel.: 0905 248 430.
• Ki tudná restaurálni 2 vastag
falú kristályvázámat? Tel.:
0908 124 152.

• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, október 20, érdeklődni
0915 66 40 48.
• Chamelion second-hand,
Gúta, Školská 4, kiárusítást
tart, 2 €/db.
• Kislány ruhák kedvező áron
eladók, 0-12 hónap. Tel.: 0907
124 990.
• Vennék családi házat Gútán
2-3 szobásat. Tel.: 0917 105
551.
• Eladom 2-szobás lakásomat
a Komenský utcán Komárom-
ban. Tel.: 0917 105 551.
• Kiadó 3-szobás lakás KN-
ban kiürítve a Považská utcán.
Tel. 0905 640 957.

• 3-szobás lakás hosszútávra
kiadó Komáromban, Klapka
lakótelep 6. emelet, 160 € +
rezsi. Tel.: 0905 315 092.
• Vennék Zetor traktort, üzem-
képtelen állapotban is lehet.
Tel.: 0905 624 310.
• Predám 2-izbový byt na II.
sídlisku, cena dohodou. Tel.:
0902 486 542.
• Szobafestést, külső festést
vállalok. Tel.: 0904 301 132.
• Csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Eladók sárga és fekete lab-
rador kölyökkutyák törzs-
könyvvel. Tel.: 0908 560 689,
www.amazinglove.sk.
• Rýchle pôžičky – gyorshite-
lek. Hypotéky, úvery – jelzá-
loghitelek, kölcsönök. Tel.:
0907 768 646.

• Ingatlanok tartozásainak
kifizetése, terhelt ingatlanok
felvásárlása, egzekúciók, ár-
verések rendezése. Kölcsö-
nök intézése. Tel.: 0905 450
570.
• Kútfúrás, vŕtanie studní.
Tel.: 0917 557 633.
• Gútán kiadó 200 m2 rak-
tárhelyiség, 2 rámpával, iro-
dahelyiség. Tel.: 0905 642
309.

• AKCIÓ! Korlátlan internet
10,90 €-tól.  Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-
COM-é, csak olcsóbb!  Ap-
lico Service, Damjanich u.
3515, Komárom, 0905 388
820, www.slovanet.sk.
• Nowy Targi-i lengyelpiacra
érdeklődőket várok. 29.9.2012.
Tel.: 0915 664 048.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál október 20. Érdeklődni le-
het: 0915 664 048.

• Eladó Renault Master 2,5D,
gy.év.: 1998, km: 322 ezer,
STK, EK 2014, vonóhorog, ár:
2000 € + megegyezés. Tel.:
0905 381 867.
• Banki és nem banki hitelek
ingatlanfedezettel 1 200 000
€-ig, banki hitelek átválla-
lása. Tel.: 0907 235 125.
• Villanymotorok, fűnyírók, ön-
tözőmotorok tekercselése rö-
vid időn belül. Tel.: 0915 470
709.
• Predám 3-izbový TD v Ka-
meničnej, 23.900 €. Tel.: 0905
972 268.
• Aki ügyes, most olcsón üz-
lethelyiséghez juthat. Tel.:
0905 562 711.
• Eladó családi ház a Kauf-
landdal szemben, kétszintes,
alápincézett, garázzsal, rész-
legesen felújított. Tel.: 0908
770 447.

• Bérbe adó berendezett gar-
zon, KN. Tel.: 0919 136 939,
0919 136 940, 0919 136 914.
•  Irodavezetőt keresünk. Szlo-
vák tudás szükséges. Tel.:
00421 917 178 082.
•  Eladó tökmag nagy mennyi-
ségben is, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
•  Eladók tuják: brabant 1,50
m/3,50 €; smaragd 1 m/ 7 €;
bradant 0,70 cm/ 1,50 €. Tel.:
0908 301 461.
• Nem banki kölcsönök. Több
pénzintézet ajánlásából vá-
lasztjuk ki az Önnek legmegfe-
lelőbbet. Megye utca – Župná
14 az Allianz épületében, 210-
es ajtó. Tel.: 0907 452 358.
• Tapasztalattal rendelkező
sofőrt keresünk nemzetközi
fuvarozásra C típusú jogo-
sítvánnyal. Tel.: 0905 620
242.

• Eladó Babetta 210-es kitűnő
állapotban. Tel.: 0905 182 833,
0948 526 349.
• Sírkövek készítése gránitból
és műkőből. Tel.: 0905 899 102.
• Eladó Opel Corsa, gy. év:
1995 és Ford Tranzit, 3-sze-
mélyes, gy.év: 1991. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra, prax fontos.
Tel.: 0905 918 388.

• Olcsón eladó új Kenzel mo-
untainbank bicikli, vázas kék-
ezüst. Tel.: 0905 847 531.
• Újdonság! Kutyakozmetika
Gútán. Új szalon, profi koz-
metika. Tel.: 0908 125 930.
• Eladó Gútán 50 db zöldláda,
ár 2 €/db. Tel.: 0905 847 531.
• Megvenném Moldova György:
Negyven prédikátor című regé-
nyét. Tel.: 0908 124 152.
•  Havi kisegítés a kezdő vál-
lalkozóknak, mellékjövedelem.
Tel.: 0907 472 095.

•  1-szoba konyhás lakás el-
adó KN-ben a Jazernán, föld-
szint, 20.000 € + megegyezés.
Tel.: 0917 317 876.
•  Eladó kétajtós szekrény, toll-
paplan, káposztás hordó 30 l-
es. Tel.: 0908 597 786.
• Eladó sürgősen kredenc, 2 db
gázpalack. Tel.: 0908 597 786.
•  Eladók disznóöléshez nagy
edények, kétkerekű kiskocsi.
Tel.: 0908 597 786.
•  Eladó olcsón szőlődaráló,
gázkazán, gázkályha, leande-
rek. Tel.: 0918 860 869.
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Első fotóm

Váradi Jázmin
Komárom
(3100/49)

Szikonya Roland
Marcelháza
(3600/51)

Monozlay László
Komárom
(3200/49)
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ÚJSZüLÖTTEK:
Bohosová Leila (Bátorkeszi); Molnárová Alexandra (Komárom);
Rafael Júlió (Marcelháza); Monozlay László (Komárom); Szikonya
Roland (Marcelháza); Wittich Teodor (Ímely); Gőgh Flóra Viktória
(Gúta); Herdics Izabella (Komárom); Váradi Jázmin (Komárom);
Vicena Mátyás (Pat); Gyurcsiová Emma (Violín); Nagy Krisztián
(Komárom); Kissová Viktória (Csicsó); Molnár Balázs (Gúta) 

ELHUNyTAK:
Bajcsy Erzsébet (69) Szilas; Németh Mária (67) Megyercs; Ber-
náth Vojtech (56) Marcelháza; Magyerková Irena (83) Perbete;
Vargová Terézia (80) Ekel; Olajos Margit (81) Keszegfalu; Farkas
Gizella (88) Komárom; Fitos Mária (77) Komárom; Kiss Sarolta
(92) Gellér; Varga József (56) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szombath Gábor (Dél-Komárom) és Tóth Judit (Észak-Komá-
rom); Rajcsányi Csaba (Őrsújfalu) és Majkút Renáta (Komárom);
Šajben Marek és Bokrosová Brigita (Komárom);  Blaškovič Peter
és Šodorová Katarína (Komárom)

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Állandó akció! Sírkövek,
konyhapultok, ablakpár-
kányok akár azonnal el-
vihetők raktárunkból.
Tel.: 0905 500 309.

Börze szeptembertől min-
den vasárnap. Tel.: 0903
762 511.Oznámenie

Po rozdelení od 1. 8.
2012 advokátky posky-
tujú právne služby svo-
jim klientom:
• Dr. Mária Lubuškiová
na adrese Pohraničná 
1 Komárno
• JUDr. Katarína Lubus-
kiová na adrese Eötvö-
sova ul. 1 Komárno

Megemlékezés

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
szeptember 11-én, halálának 

harmadik évfordulóján

Kondé Lászlóra (Virt).
Emlékét őrző családja.

Starožitnosti 
Unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz biz-
tosító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásár-
lás. Po dohode prídeme
aj na adresu. Kérésre
címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

• Predám prerobený 1-izb.
byt s balkónom na Ul. Košic-
kej, cena 18.900 € + dohoda.
Tel.: 0915 728 019.

• Záložňa – Zálogház Uni-
corn, Palatínová 34. Arany,
ezüst ékszerek és tárgyak,
régiségek, kristály és elekt-
ronika felvásárlása és zálo-
gozása. Szombaton extra
bónusz! Tel.: 0905 528 522.

KÖLTÖZTETÉS
SťAHOVANIE

TEL.: 0944 196 085

Nyár végi akció! Ápolói tan-
folyam és német nyelvtanfo-
lyam Komáromban! Jelent-
kezni lehet: 0911 395 737.

Készpénzre van szük-
sége? Kölcsönök gyors
ügyintézése dolgozóknak
és nyugdíjasoknak. Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 007 656 253.

Eötvös u. 7

620 m2

Ingatlan eladó, bérbeadó.
Tel.: 0903 665 927.

VictoryTrade Zálogház:
Zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek  felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km). Cím:
Ferencesek utcája 5.
0915 389 405.

„Pošepkal mi malý škriatok, 
Že máš dneska pekný sviatok,
Že dnes sláviš veľký deň,
Ktorý patrý Tebe len.“

Sláviš svoje 2 narodeniny  
Bianka Sejpka.

Prajeme Ti teda zdravia, 
šťastia hromadu, a vždycky 

dobrú náladu. Ti želá: 
mama, dedo, krstní rodičia,

babka a všetci, ktorí Ťa 
veľmi ľúbime.

„Mikor a Földön leányka születik,
Egy fiúcska álmában mosolyog.“
Augusztus 14-én ünnepelte 1. szülinapját, 

20-án névnapját drága kis unokánk

Szeptember 12-én ünnepelte 
90. születésnapját 

özv. Házi Gyuláné szül. Kacz Irén
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából szívből gra-
tulálnak a drága ünnepeltnek: gyerme-
kei, vejei, menyei, 8 unokája, unokave-
jei, unokamenyei és 7 dédunokája.

Szeptember 12-én ünnepelte 
80. születésnapját 

HHoorrvváátthh  GGyyuullaa  
Nagylélen.

E szép nap alkalmából kíván jó
erőt, egészséget, sok boldogságot,

szép hosszú életet
Irén és családja.

„Szülinapod immár elérkezett,
Sok szerető szív rólad megemlékezett.
Adassék meg minden, mire szíved vágyik, 
Élj boldogan még nagyon sokáig.”

Szeptember 18-án ünnepli 
80. születésnapját 
Marikovec Irén 

Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából köszöntik:
lánya családjával, fiai családjukkal,
unokái családjukkal és a kilenc
dédunoka.

Megemlékezés
„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Ott a béke, ott a nyugalom,
Ott megpihen a szív, ott nincs fájdalom.“

Fájó szívvel emlékeztünk szeptember
12-én, halálának 1. évfordulóján 

Szabó Évára szül. Papp 
Csallóközaranyoson.

Családja és unokái.

„A Jóisten megadta a 75 évet,
Kívánunk Néked megannyi szépet,
Kerüljön el messzire a betegség s a bánat,
Szeretnénk így látni, mindig csak vidámnak.
S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a kicsi családodra.
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”

Szerető családod.
Szeptember 17-én ünnepli 

75. születésnapját  

Slávik László Ímelyen.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek, elérted a 90. évet.
Ez idő alatt jóban és rosszban is volt részed.
Sok örömöt és bánatot megéltél, és bennünket mindig szerettél.
Kívánjuk, hogy az életed legyen egészségben teljes,
A nap minden perce bánattól mentes.
Születésnapod is legyen örömöd napja, kérjük a Jóistent, hogy ezeket megadja!“

Bocskai István Vajk 
Budapesten.

Ezúton köszöntik Őt 
Sörös nagyszülei Perbetéről. 

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed,
S hogy milyen fontos volt neked,
Csak akkor érzed, ha nincs már veled.”
Szívünk teljes szeretetével emlékezünk

szeptember 20-án 
özv. Matyus Andrásné 

szül. Szoboszlai Emmára 
halálának 9. évfordulóján.

Örökké hálás gyermekei és unokái családjukkal.

Megemlékezés
„Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Szívünkben itt él az emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szívünkben!”

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. szeptember 20-án,
halálának 5. évfordulóján 

id. Olajos Oszkárra Csallóközaranyoson. 
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, lányai, 

vejei, fia és unokái.

„Megint egy nappal öregebb lettél,
A mosásban egy kicsit összementél,
De ne izgulj, jön még télre tavasz.
Ennyi éves is csak egy évig maradsz!“
Szeptember 17-én ünnepli 30. születésnapját

Csongrád András Martoson.
E szép ünnep alkalmából sok erőt 
és egészséget kíván: anyu, Zsuzsika, 
fia Mark, testvére Pityuka, martosi 
mama. A jókívánságokhoz csatlakoznak 
Lohótból: Terike és Ernő.

Výhodná pôžička pre živ-
nostníkov. Tel.: 0919 079 983.

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.

Eladó új 1100 l-es antikór
kád. Tel.: 0911 705 087.

Irodát, üzlethelyiséget
keres? Esetleg szeretne
kevesebb bérleti díjat fi-
zetni? Felújított irodáinkat
- 10-70 m2 – megtalálja a
Duna rakparton, közvet-
lenül a híd alatti parkoló
mellett. Könyvelést is vál-
lalunk. Tel.: 0905 378 602.

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. Ár: 28.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Prijmem do pracovného po-
meru mladého ambiciózneho
stolára. Tel.: 0905 305 978.
• Fiatal ambíciózus asztalost
felvennék munkaviszonyba.
Tel.: 0905 305 978. 
• Gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hív-
jon bizalommal. Tel.: 0903
429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolna takarmányok gaz-
dasági és háziállatok részére
Csicsón. Tel.: 0907 490 224.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szoba kiadó diákok részére.
Tel.: 0949 492 227.
• Komárnói irodába jó kommu-
nikációs készséggel rendel-
kező munkatársakat keresünk,
szlovák nyelvtudás szüksé-
ges. Fizetés fix + jutalék. Tel.:
+421 917 178 082.
• Ponúkam servis na plastové
okná a dvere. Tel.: 0918 262
260.
• Plasztablakok és ajtók szer-
vizelése. Tel.: 0918 262 260.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, C, E.
Tel.: 0905 606 252.
• Kiadó – eladó 3-szobás la-
kás Komáromban, Klapka
utca, ár 300 € rezsivel. Tel.:
0908 743 498.
• Eladó Nemesócsán 3-szobás
lakás, garázzsal, kerttel, ár:
32.000 €. Tel.: 0904 196 886.
• Kiadó 3-szobás lakás ga-
rázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Szeptember 23-án ünnepli 
10. születésnapját 

Nagy Vanessa 
Nagymegyeren. 

E szép ünnep alkalmából boldog
gyermekkort kíván: Erzsi mama, Vili
papa, Deni és Peti kari, valamint uno-
katestvéred Réka Csicsóról.
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Čitateľský list

HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPg zadarmoAkcia!!!

LPG
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Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

Beíratkozás új tanfolyamra  minden 
kedden és csütörtökön 16.00-tól 18.00-ig

035/7726 999
0905 489 059

Krúžok  Slovenčina hrou pre žiakov 1. - 4.
roč. ZŠ - Játékos szlovák nyelvtanulás
Krúžok  Slovenčina hrou pre žiakov ŠZŠ
s vjm - Játékos szlovák nyelvtanulás speci-
ális AI részére
Konverzácia slovenského jazyka pre žia-
kov 5. -9. roč. ZŠ

- Szlovák nyelvű társalgás 5.-9. oszt.
Konverzácia v maďarskom jazyku 
pre deti, rodičov a verejnosť 

- Magyar nyelvű társalgás
Krúžok matematiky a logického myslenia
1.-4. roč. - Matematika és logikai gondolko-
zás  köre AI, 1.-4. oszt.
Krúžok maďarských ľudových piesní -
Magyar népdalkör
Klub tvorivosti „ Tvoriváčik“ pre deti a ro-
dičov - „Alkotók klubja“- szülők és gyerekek
Tvorivý svet pre žiakov ZŠ

- Alkotók világa, AI
„Kuchárčenie s Katkou“ pre deti  a ich ro-
dičov, žiakov ZŠ - „Főzés Katával“- receptkör
Otvorený klub pre deti a mládež 

- Ifjúsági nyitott klub
Kurz patchworku pre rodičov a verejnosť  

- Patchwork klub (folt-technika)
Krúžok šikovných rúk:  patchwork, ručné
práce, šitie... – Ügyes kezek klubja (folt-
technika, szabás-varrás....)
Kurz šitia a strihov pre rodičov a dos-
pelých - Szabás-varrás kör felnőttek reszére
Výtvarný krúžok pre žiakov ZŠ

- Képzőművészeti kör
Výtvarný krúžok pre žiakov ŠZŠ

- Képzőművészeti kör, speciális AI
Krúžok plávania pre začiatočníkov 

- Úszótanfolyam óvodásoknak, AI
Krúžok Odysea mysle – Moderné alter-
natívne divadlo

- Drámajátékok - dramatizáció
Bábkarský krúžok - Bábkör
ART – kerámia, keramický krúžok

-  Agyagozás

Picasso dielňa - Picasso műhely
EURO mediálne centrum

- EURO mediális központ
SOS pre deti a mládež

- SOS gyerekek és az ifjúság részére
Klub moderných spoločenských hier -
Modern társasjátékok klubja
Klub tvorivej mládeže - Ifjúsági alkotók klubja
Klub stolného tenisu

- Asztaliteniszezők klubja
Krúžok Kempo - KEMPO-kör
Krúžok Kung-fu pre žiakov ZŠ - Kung-fu AI
Krúžok jogy a brušného tanca 

- Hastánc és jóga
Škola tanca pre deti MŠ

- Tánciskola óvodások részére
Škola tanca pre žiakov ZŠ, SŠ 

- Tánciskola AI, KI
Krúžok HIP-HOP - HIP-HOP-kör
Krúžok breaku pre žiakov ZŠ SŠ

- Break AI, KI
Klub „Zlatá brána“ - klub pre matky s
deťmi - „Aranykapu“ - felkészítés iskolai
nevelésre
Klub modelárov - Modellezők klubja
Modelársky krúžok - Modellező kör
Pohybové hry - Mozgásos játékok gyerekek
és szülők részére
Školské športové stredisko - rýchlostná
kanoistika - Iskolai sportközpont - kajak-
kenu
Školské športové stredisko - basketbal
- Iskolai sportközpont - kosárlabda

• Informácie v Centre voľného času- Sza-
badidőközpont, Rozmarínová ul. č. 2, Ko-
márno
• Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Roz-
marínová ul. č. 2 Komárno osobne alebo te-
lefonicky na telefónnom čísle 7730 396
denne od 7:00 – 16:00 hod.
• E-mail:cvckomarnokomarno @gmail.com

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2012/2013

Bol večer. Chystal som sa na dôležitú kon-
trolnú prehliadku k mojej obvodnej lekárke.
Pripravil som si doklady, šaty a nastavil ru-
čičku na hodinách na čas, kedy budem mu-
sieť ráno vstávať. Aby som nezmeškal.

Ráno sa zobudím, ale ešte som mal podľa
nastavených hodín čas. Tak som sa znova
ponoril do vychutnávania sladkého spánku.
V tom počujem ženský hlas: „Vstávaj! Ale už
aj hore! Poďme. Vstávaj!“ Otvorím jedno oko,
pohľadom hľadám po izbe pôvodkyňu ruše-

nia môjho sladkého snenia. A … V izbe
okrem mňa nikoho nebolo! Znova sa ozvalo:
„Vstávaj hore! Ale už aj z postele!“ Pozriem
na budík … Presne vtedy som mal vstávať.
Hlas sa ozval znova, a vtedy som pochopil :
Moja susedka vyháňala z postele svojho
syna a jej hlas prenikal cez panel mojej izby! 

A tak mi susedka pomohla nezmeškať
kontrolnú prehliadku. Budík som totiž zabu-
dol nastaviť na zvonenie. Ešte že tie panely
nie sú až také hrubé. Miroslav Priecel

Celkovo v 15 pobočkách Sociálnej po-
isťovne (SP) sa vymenili riaditelia.

Noví šéfovia nastúpili do Senice, Tren-
čína, Nitry, Komárna, Nových Zámkov,
Topoľčian, Žiliny, Liptovského Mikuláša,
Levíc, Lučenca, Žiara nad Hronom, Bar-
dejova, Rožňavy, Starej Ľubovne a do Ri-
mavskej Soboty.

„Riadenie pobočiek poisťovne bolo zve-
rené ľuďom, od ktorých sa očakáva zabez-
pečenie úspešného výberu poistného a
vymáhania pohľadávok, čo zostane rozho-
dujúcim kritériom hodnotenia riadiaceho pro-
cesu pobočiek," konštatuje hovorkyňa SP

Jana Ďuriačová. Dodáva, že noví riadiaci za-
mestnanci sú ľudia so skúsenosťami z ob-
lastí poisťovníctva, bankovníctva a fi-
nančných služieb. 

Práve pre výmenu na postoch regio-
nálnych pobočiek odstúpil šéf SP Ľuboš Lo-
patka, ktorý bol ešte nominantom bývalej
vládnej strany SaS. Dôvodom bolo rozhod-
nutie ministra práce Jána Richtera (Smer-
SD) vymeniť aj ľudí, ktorých do funkcií me-
noval práve Lopatka. „V niektorých prípa-
doch treba hľadať riešenie, ktoré by vyhovo-
valo novým predstavám, treba povedať aj
novým úlohám,“ - dodal na margo perso-
nálnych výmen Richter. hn

Pobočky Sociálnej poisťovne
vymenili riaditeľov

Ako mi susedka pomohla nezmeškať

Advokátka Dr. Mária Lubuškiová ügyvéd
Naďalej sídlim na adrese Pohraničná 1, Komárno
NeoDsťAhoVALA soM sA / NeM KöLTözTeM eL

Telefón/fax: 7730 707, mobil: 0903 451 631
e-mail: lubuski@nextra.sk

AKo DoTerAz – továbbrA IS
zakladanie a zmeny obchodných spoločností 

elektronickou formou (platí sa iba polovica poplatkov) 
– cégalapítások és cégmódosítások elektronikusan

(az illeték fele fizetendő)
zmluvy – szerződések

právne zastupovanie a poradenstvo 
– ügyvédi képviselet és tanácsadás

Šachový rébus
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SEPTEMBER
- predstavenie Múzea krojovaných bábik v Búči
- výroba zo slamy a z textilu: bábiky, koníky a pod.
OKTÓBER - výroba zo šúpolia a z tekvice
NOVEMBER - výroba sviečok rôznymi technikami, plstenie
DECEMBER - výroba darčekových predmetov, ozdôb na vianočný stromček, na
stôl a na dvere, výroba adventných vencov
JANUÁR - výroba z dreva (hračky), makramé
FEBRUÁR - výroba z kože
MAREC - výroba z papiera, servítková technika, kašírovanie
APRÍL - veľkonočné vajíčka, korbáčiky, kruhy a pod.
MÁJ - batikovanie, pletenie na prstoch
JÚN - výstava diel vyrobených na tvorivých dielňach

Stretnutia budú dvakrát do mesiaca, približne každý druhý týždeň, pri-
čom jedno stretnutie bude v Komárne v priestoroch Strednej priemy-
selnej školy a jedno stretnutie v Búči v priestoroch Múzea krojovaných
bábik.

Účastnícke poplatky budú od 2 € do 5 € v závislosti od používaných ma-
teriálov a náročností techník. Každý účastník si bude môcť svoje výrobky
zobrať domov, okrem jedného, z ktorých sa na konci školského roka
spraví jedna spoločná výstava. 

Presné termíny a čas stretnutí Vám prinesieme na každý mesiac v
dostatočnom predstihu! Ďalšie informácie a fotogalérie z jednotlivých
stretnutí si budete môcť pozrieť na stránke  www.ros-komarno.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó, 
osveta.mkf@gmail.com, 0902 179 749

Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Združenie za kultúru a turizmus, Búč

KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a turizmu, Kravany nad Dunajom

ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry na školský rok 2012/2013

PROGRAM TVORIVÝCH DIELNÍ

V pondelok 17. 9. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 10  do + 12  ̊C,
denná teplota od + 23 do + 25  ̊C. Slabý Z
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V utorok 18. 9. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, polooblačno
a bez zrážok. Nočná teplota od  + 12 do + 14
C̊, denná teplota od + 23 do + 25  C̊. Slabý
SZ vietor  do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)    

V stredu 19. 9. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno s malou mož-
nosťou slabých prehánok. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C,
cez deň od + 20 do + 22  ̊C. Slabý SZ vie-
tor do 2 – 4, m/s. ( od 7 – 14 km/h.)

Vo štvrtok 20. 9. predpokladám v našom
regióne jesenné počasie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C,
cez deň od + 15 do + 17  ̊C. Slabý SZ vietor
do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 21. 9. predpokladám v našom re-
gióne zrána chladno, oblačno ale bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C, denná
teplota od + 16 do + 8  ̊C. Slabý Z vietor do
2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V sobotu 22. 9. predpokladám v na-
šom regióne jesenné počasie, zrána
chladno, polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 7 do + 9  ̊C, denná teplota od
+ 16  do + 18  ̊C. Slabý premenlivý  vietor
do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  

V nedeľu 23. 9. predpokladám v na-
šom regióne príjemne na toto ročné ob-
dobie, polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 8 do + 10  ̊C, cez deň od + 19 do
+ 21  ̊C. Slabý JV, J vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.) 

V budúcom týždni očakávam  prime-
rané  jesenné počasie s občasnými zráž-
kami.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 17. 09. - 23. 09.
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M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.08 Sporthírek 8.15 India – Álmok útján,
9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Századfordító magyarok 10.25 Csa-
ládbarát magazin 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma ma-
gazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta 14.25 Capri 15.20 A korona
hercege 16.30 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Hacktion 21.10 Kékfény 22.10 Az
ESTE 22.45 Átok 23.15 KorTárs 23.45 Abszolút London, 1.

M2
5.55 Ma reggel 8.15  Bródy Sándor 8.35 Rejtélyes XX. század 8.45 A
Nap lovagja 10.00 Esti beszélgetés 10.30 Homokzene mesék 10.40
Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó 12.25 Ma-
gyar rock 13.20 Slágerek 14.35 Unokáink is látni fogják 15.05 Opera-
tőrmesék 15.30 Beavatás 15.40 Klipperek 16.10 MacGyver 16.55
Futőtűz 17.40 Enid Blyton... 18.05 Rudi, malac a családban 18.35 Mese
19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.35 Dráma a vadá-
szaton 22.15 A korona hercege 23.25 Maradj talpon!

DUNA
8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00
Isten kezében 10.30 Önkéntesek11.00 Minden kocka érték  11.45 Vi-
lágvédett lehetne 12.00 Híradó 12.15 Vers 12.30 Napirend előtt
13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők19.35
Magyarnak lenni büszke gyönyörűség 20.10 Petőfi 21.05 Hírek 21.20
René  22.45 Sportaréna 23.15 Koncertek az A38 hajón

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00
Törvényszéki héják 14.00 Tények  15.00 Marina 15.30 Rejtélyes ví-
rusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban  21.20
NCIS IX.22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Bostoni halottkémek

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Hipervándor 16.20
Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.15 A
gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 Dr. Csont
22.25 Hazudj, ha tudsz! 23.35 PokerStars.net

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 25. 13.50 Váratlan
utazás14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek18.00 Dallas.
19.05 Szerencsekerék 20.05 Columbo: A döntő játszma 21.30 NCIS 

13.55 Tűz a víz alá. 15.35 Fantasztikus négyes. 17.30 Szemet sze-
mért 19.15 A bosszúvágy 21.00 Rambo 22.45 Riválisok. 

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.10 Tuti gimi  9.00 CSI: A helyszínelők  9.55
Damaszkusz kincse 11.35 A nagy házalakítás 12.30 Harmadik műszak
13.25 Monk 15.15 CSI: A helyszínelők 16.10 Nyomtalanul  18.00 Nye-
red, ha mered! 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.20 Kísérleti gyilkosság 23.40 Harmadik műszak

STV :1
7.50 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj. Vetélkedő 9.00 Csa-
ládi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00
Viharos szerelem  11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Konyhatitkaim 14.20 Vad angyal 15.05 Quinn doktornő 15.50
Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj
17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Emlékezz rám 22.00 Riporterek 22.30 Hírek 

STV :2
9.00 Nők klubja 10.30 Buena Vista Social Club 12.10 Élő körkép 12.55
Folklórműsor 13.25 A tiltott birodalomban 14.00 Autószalon 14.30
Lefújva14.50 Sportvisszhang 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi
magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti
híradó 18.00 A horvát tenger 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai elit ga-
lériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 19.55 Gyó-
gyászat 20.55 Egy nap. Dok.film 21.30 Kommentárok 21.55
Munkapiac 22.00 Biutiful Sp.–mex. filmdráma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Dante pokla.
Am. katasztrfafilm 12.30 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55
Hírek 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek, időjárás 20.20 A farm 21.30 A mester-
szakács 22.40 Két pasi – meg egy kicsi  23.10 Hírek 23.40 Doktor House 

JOJ
6.25 Híradó 7.55 Bírósági akták 9.00 A nagy házalakítás 10.00 Bíró-
sági akták 11.00 Igen, főnök!  12.00 Híradó 13.00 Apám a hős  15.00
Cseh-szlovák tehetségkutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, 20.20 Panelházi törté-
netek 21.30 Az ördög Pradát visel 23.55 Családi panzió 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek 8.15 India – Álmok útján, 12.
9.05 Hacktion Újratölve 1. 10.00 Szerelmes földrajz – Az erdő öle-
lése 10.35 Családbarát magazin 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20
Időjárás-jelentés 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30
Megáll az idő Zsüti, a slágerkirály, 1. 14.25 Capri – Az álmok szigete
15.20 A korona hercege 16.30 MM 17.40 Heartland. 2. 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők. 29.
21.10 Borvacsora 22.05 Az ESTE 22.40 Borgiák. 1. 23.35 Rejtélyes XX.
század

M2
5.55 Ma reggel 8.15 Beavatás 8.25 Szép otthonok, remek házak 8.50
Baba TV 9.15 Szókimondó 10.05 Az Örök Szövetség Az őskantonok
10.35 Jelképtár 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.05 Az én Bu-
dapestem. Háy János 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25 Magyar
pop 13.20 Dráma a vadászaton 15.00 Operatőrmesék 15.25 Beava-
tás 15.35 Vers mindenkinek 15.40 Klipperek, 17/12. 16.05 MacGyver
VI., 21/7. 16.55 Futótűz.17.40 Enid Blyton kalnd- filmsorozata 18.05
Rudi, malac a családban 18.40 Esti mese 19.00 Capri – Az álmok szi-
gete 20.00 Híradó, sport 20.35 A mesterdalnok: Simándy József
21.25 A korona hercege  22.35 Maradj talpon! 23.30 Átok III.

DUNA
7.00 Domovina 7.35 Sobri, a betyár. Tévésor., 6/1. 8.30 Híradó 8.35
Hazajáró (ism.) 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Világvé-
dett lehetne. Kőfejtő Fertőrákos 16.10 Zebra 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Köz-
beszéd 19.05 Ízőrzők. Szepetnek 19.35 Sophie szerint a világ. Korzika
20.05 Öregberény 21.10 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Nagyítás. Angol
film 23.15 Lamantin Jazz Fesztivál. Magyar koncertfilm

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.10 A Russell lány  14.00 Tények  15.00 Marina, 151/2.
15.30 Rejtélyes vírusok nyomában,  16.30 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-
rosszban 21.20 Az olasz meló  23.25 Aktív 23.55 Tények Este

7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Győzike
10.30 Top Shop12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.10 Énekes
izompacsirta. 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL
híradó 19.15 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Castle 22.25 Döglött akták

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 26. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Szerencsekerék 20.05
NCIS II., 4–5. 22.05 The Blues Brothers – A blues testvérek. 

13.55 Szemet szemért. Am. akciófilm 15.40 Egy gyilkosság forgató-
könyve. Am. thriller 17.35 Gyilkos cápa vs. óriáspolip. 19.15 Yamakasi
2.  21.00 Tökéletes katona.

VIASAT
7.05 Tuti gimi 7.55 CSI. A helyszínelők 8.50 A nagy házalakítás 10.30
Séta a múltba  12.30 Harmadik műszak13.25 Monk 15.15 CSI: A hely-
színelők 16.10 Nyomtalanul 18.00 Nyered, ha mered!. 18.35 Mike és
Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Kapcsolat 

STV :1
7.40 Sporthíradó 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj. Vetélkedő 9.00 Csa-
ládi vetélkedő 9.45 Mosolyogni!  10.15 Különleges ügyosztály 11.00 Vi-
haros szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess
fát! 14.15 Vad angyal, 252. 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport-
hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 A hegyi doktor – Új sorsok 20.55
Tisztelet kérdése 22.30 Hírek 22.45 Sporthíradó 22.55 Johan Falk 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.40 A horvát tenger 11.10
Fókusz 11.40 Nemzetiségi magazin  12.05 Hírek magyar nyelven (ism.)
12.15 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Gyógyászat 14.20 A
medve. Tévéjáték 15.30 Sportvisszhang 15.55 Ukrán magazin 16.30
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40
Sporttörténet (1981–1982) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul20.00
Kisbabák a vízben Ism.terj. film 20.55 A tudomány spektruma 21.30
Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi
magazin 23.15 Autószalon

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.25 A Twister
visszatér 12.25 A bűn árnyékában  13.20 Hírek 13.25 A menta-
lista14.15 Hírek 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55
Hírek 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 A farm 21.35 Forró vér.
Tévésor. 23.00 Éjszakai híradó 23.30 Doktor House 

JOJ
5.25 Hírek 5.50 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakí-
tása 9.50 Panelházi történetek11.00 Igen főnök! 12.00 Híradó 13.00
Bírósági akták 14.00 Panelházi történetek 15.00 CSI: Miami helyszí-
nelők  16.00 Családi panzió 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.20 Panelházi történetek.  21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont
23.30 Házasodna a gazda. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India ... 9.05 Párizsi
helyszínelők.  9.55 Tálentum. Mészáros Márta 10.30 Családbarát ma-
gazin 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecra-
nul Nostru 13.30 Borvacsora  14.25 Capri ... 15.20 A korona hercege
16.35 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00
Bábel. Hesnával a világ 22.00 Az ESTE 22.35 Abszolút London

M2
5.55 Ma reggel 8.15 Beavatás 8.25 Kő, papír, olló 8.50 Élni tudni kell!
9.15 Kortárs 9.45 Lélek-tantörténetek 10.10 Az Örök Szövetség.
10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Gyógyító étkek 12.25 Ma-
gyar válogatott 13.20 A mesterdalnok14.10 Az utolsó bánhidai ko-
vácsmester 14.30 Operatőrmesék 14.55 Magyar elsők 15.10
Motorsport-magazin 15.45 Klipperek 16.10 MacGyver 17.00 Futótűz
17.45 Enid Blyton 17.40 Rudi, malac a családban 18.10 A Nyereg klub
18.40 Mese 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.35 Te-
lepódium 21.50 A korona hercege  23.00 Maradj talpon!

DUNA
8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 A depresszió 10.30
Magyar elsők 10.50 A világ felfedezése 11.40  Kossuth Lajos 12.00
Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár 15.00 Európa
nagy folyóvidékei 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek, 53. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Ízőrzők 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Az öt zsaru 20.55
Hírek 21.10 Mezítlábas szerelem 23.10 Koncertek az A38 hajón

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop 11.05
EZO.TV 12.10 A kábelbarát  14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Rejtélyes
vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Aktív  23.50 Tények 

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.20 Idegölő.  16.20 Mari-
chuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.15 A gyanú ár-
nyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 

STORY TV
12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk 17.00 Megkövült szívek, 78. 18.00 Dallas 19.05 Szerencsekerék
20.05 The Blues Brothers – A blues testvérek 20.05 Hölgyválasz.
22.30 Széfbe zárt igazság

12.45 Felhők közül a nap 15.15 Eszement szerelem. 17.15 Napkitörés
18.55 Zsaru agy csirkefogó.  21.00 Rambo 2. 22.45 Halálos riválisok

VIASAT
8.00 Tuti gimi  8.50 CSI: Miami helyszínelők  9.45 Levelek Júliának
11.40 A nagy házalakítás 12.30 Harmadik műszak13.25 Monk 15.15
CSI: Miami helyszínelők 16.10 Nyomtalanul  18.00 Nyered, ha mered
18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi... 21.20 A tol-
mács. Ang. thriller.

STV :1
7.00 Híradó, sporthírek 8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párharc 9.05 Csa-
ládi vetélkedő 9.45 Mosolyogni!  10.15 Különleges ügyosztály 11.00
Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.15 Vad
angyal 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport-
hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek
20.10 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.45 Hírek 23.00 Sport-
hírek 23.05 Bajnokok Ligája - összefoglaló

STV :2
9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz
12.00 Hírek magyarul 12.10 Élő körkép 12.30 Bébik a vízben 13.25
Magyar magazin 14.00 Országúti kerékpár világbajnokság 17.10 Idő-
sebbek klubja 17.40 Körzeti híradó 18.05 Építészet 18.30 Esti mese
18.50 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Szlo-
vák mozilélek a gépben 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kom-
mentárok 21.55 Munkapiac 22.00 A gyáva 

MARKÍZA
9.10 Cobra 11 10.10 Tornádóveszély  12.00 Forró vér 13.05 Hírek
13.10 A mentalista 14.00 Hírek 14.05 A farm 15.30 Két pasi – meg
egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House  17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20 Teljesítjük legtitkosabb vá-
gyát 22.20 Hírek 22.55 Doktor House  23.50 A mentalista 

JOJ
8.55 A nagy házalakítás 9.55 Panelházi történetek 11.00 Igen,

főnök! 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panelházi történe-
tek 15.00 CSI: Miami helyszínelők16.00 Dr. Csont VI.,  17.00 Híradó
17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 Vén csontok. 22.30 Castle III.  23.30 Dr. Csont VI

kEDD, szeptember 18 SzErDa, szeptember 19

TVműsorTVműsor szeptember 17 - szeptember 23Programajánló

Brennan és Colin Fisher egy penészgom-
bával borított holttest esetét vizsgálja, aki-
ről Hodgins segítségével kiderítik, hogy
BMX-es volt. A különös sérülések hatal-
mas esésre utalnak, de Fisher ...

Dr.�Csont�•�21.25�•�rT�KlUB

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

HéTfő, szeptember 1�

KOS
Csempéssz több mosolyt az éle-
tedbe, ezzel nemcsak a magad han-
gulatát, de másokét is boldogabbá
teszed.

BIKA
A napokban elismerést kaphatsz a
munkádért, ami igencsak jól fog esni.
Épp ideje volt, hogy ezt mások is
észrevegyék.

IKrEK
Alaposan fontold meg szándékaidat,
mert partnered érzékenyebb mint
máskor, ezért könnyen akaratlanul is
megsértheted őt. 

rÁK
Ez a hét viszonylag nyugodt, ezért
keress olyan elfoglaltságot magad-
nak, ami segít kicsit kikapcsolódni.

OrOSZlÁn
Ez a hét tökéletesen alkalmas arra,
hogy valami újba fogj, és nem kizárt,
hogy már fel is éledt benned az igény
egy kis változtatásra.

SZűZ
Kedvező hírekre számíthatsz a pénz-
ügyekben, lehet, hogy a hozzád ér-
kező összeg pont arra elég, hogy fe-
dezze egy nyomasztó kiadásod.

MérlEg
Most lesz benned elegendő erő ah-
hoz, hogy levetve korábbi merevsé-
gedet, egy sokkal szimpatikusabb,
nyitottabb énedet mutathasd meg.

SKOrPIó
A héten eluralkodik rajtad a féltékeny-
ség, vagy úgy érzed, vetélytársakkal
kell megküzdened a kiszemeltedért.

nyIlAS
Nem kizárt, hogy az elmúlt időszak-
ban nyomasztó érzelmi terhekkel
küzdöttél, de lassan enyhül benned a
szomorúság.

BAK
Ne rágódj és ne gyötrődj olyan dol-
gokon, amelyeken nem tudsz változ-
tatni, mert ezzel csak újabb problé-
mákat gyártasz magadnak.

VíZönTő
Vigyázz a vitákkal, melyek ezúttal el-
fajulhatnak. Inkább számolj tízig, mi-
előtt bármit mondasz.

HAlAK
A csillagok most főként szerelmi té-
ren lesznek rád jó hatással, de pénz-
ügyi helyzeted is nagy átalakulás
előtt áll.

Közép-Európa legprofibb bérgyilkosa.
Egy rutinmunka közepén, Rodoszon
megfájdul a foga. Kénytelen felkeresni a
térség legvacakabb fogorvosát, aki nem
más, mint a célszemély.

Idegölő�•�14.20�•rTl�KlUB

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria:
18. Nemzetközi Festészeti Szim-
pózium zárókiállítása október 7-
ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és
Könyvtár épülete: 
Kézjegyek és kép-mások című
kiállítás sorozata 1. része októ-
ber 31-ig tekinthető meg. 

Sportcsarnok:
Október 6-án Jótékonysági kon-
cert „Az életért/4 Life“, Fellépők:
Irigy Hónaljmirigy, Zséda, Sub
Bass Monster, Vadkerti Imre és
Derzsi György. Jegyek: elővétel-
ben 9 euró, a helyszínen 10
euró. A bevételt az észak-komá-
romi kórház megsegítésére, va-
lamint egy súlyosan beteg dél-
komáromi kisfiú (Havasi Pétert)
számára gyűjtik. 

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Kisgaléria (Kele-
men L. u. 7.) :
Bódy Irén Munkácsy-díjas textil-
művész (1929-2011) emlékkiállí-
tás. 2012. október 31-ig, keddtől
vasárnapig, 10.00 és 16.00 óra
között előzetes bejelentéssel lá-
togatható. A látogatásra jelent-
kezni a Klapka György Múzeum-
ban (Komárom, Kelemen L. u.
22., tel: 34/344-697) lehet.
Czibor Zoltán Városi Sportte-
lep, Jókai liget és Gimnázium:
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Komáromi Csoportja és a Fo-
gyatékosok Nappali Intézménye
szeptember 22-én Rendhagyó
napot tart. A Czibor Zoltán emlé-
kének szentelt Paraolimpia dél-

előtt 10.00 órakor kezdődik.  Dél-
után fellép a Délibáb Színház, a
Mingyá és a Zsebsün együttes, a
Magyarock Dalszínház, Veres
Robi MC DC, Kiss László bű-
vész, Kósa Nelli, a László test-
vérek. Bemutatkozik a Rex Állat-
védő Egyesület, de lesz játszó-
ház, ügyességi verseny és arc-
festés is.
Jókai mozi: szeptember 23-án,
17.00 órától a komáromi Délibáb
Színház legsikeresebb darabjai-
ból készült összeállítást tekint-
hetik meg az érdeklődők. Műso-
ron a Pimpalin köpönyege, a Ki-
utálás, a Magyarmesék, a Cvik-
kedli, valamint az Ali Khodzsa és
a bölcs kisfiú című darabok leg-
emlékezetesebb jelenetei. Az
előadáson az Udu People, Haj-
nal Dóra, Kántor Krisztina, a
Zsebsün Együttes, a Délibáb
Színház tánckara (Tóth Andrea
koreográfiájával), valamint az
Egressy Béni Művészeti Alapis-
kola gyermekkórusa (Hozák Ad-
rienn vezényletével) működik
közre. A belépés ingyenes. A
rendezvény ideje alatt a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat javára
fogadnak adományokat.
Teremgokart pálya és Kávézó:
Szepember 22-én 10 éves a go-
kartpálya! Ebből az alkalomból
egész nap féláron lehet gokar-
tozni! A nap leggyorsabb sofőr-
jének az ajándéka: a tatai Old
Lake Golf Hotelben egy wellness
hétvége 2 főre. 17 órától fellépő
zenekarok: Smitpál és a Bors
(Tatabánya), M-Nélkül (Komá-
rom), Csodatanker (Budapest),
Blues Company (Budapest). A
rendezvény látogatása ingyenes!
Erzsébet-híd: szeptember 19-
én 11.00 órakor a 120 éves Er-
zsébet-hídon észak- és dél-ko-
máromi diákok alkotnak élőlán-
cot. Ezt követően, 11.30-kor az
Arany 17. Rendezvényközpont-
ban (Komárom, Arany János
utca 17.) nyílik kiállítás Gyukics
Péter fotográfus, fotóművész du-
nai hidakat ábrázoló munkáiból.

A tárlat október 10-ig tekinthető
meg, naponta 9.00 és 17.00 óra
között.

BÚCS:
A Népviseletes Babák Háza:
Szeptember 15-16. a rendezvény
idején a következő nyitvatartás-
sal: 13.00-17.00, és múzeumpe-
dagógiai foglalkozással  várja a
látogatókat. A Vándor-láss ki-
egészítő program idején megis-
merkedhetnek a helyi történelmi
nevezetességekkel.
A Csemadok búcsi alapszerve-
zete szeptember 30-án, vasár-
nap 13:30-kor megrendezi a
II. NYITOTT PINCENAPOT és
az I. Kézművesek Találkozóját a
búcsi pince úton. Várják a kéz-
művesek, fafaragók, nemezelők,
bőrdíszművesek, fajáték készí-
tők, kosárfonók, fazekasok és
egyéb kézművesek jelentkezé-
sét. Bővebb információt és beje-
lentkezést a 0907 74 15 04 tele-
fonszámon lehet, 2012. szep-
tember 25-ig.

ÓGyALLA:
Az ógyallai Heineken Sörgyár
szeptember 22-én 9.00 órától
nyitott napot  tart. Program: a sör-
főzés titka, sörös főzőshow, ak-
ciós sör 0,60 €/korsó egyenesen
a sörgyárból. Fellépnek: Des-
mod, Hex, Billy Barman, Replay
Band, ZBG, DJ. A belépés in-
gyenes.

MARTOS:
Református templom: szep-
tember 29-én, 10.00 órakor A
beneši törvények miatt meghur-
colt martosi magyarságnak tisz-
telgő megemlékezés. Program:
ünnepi istentisztelet, emléktábla
avatása egyházi szertartással,
a martosi ifjúsági zenekar elő-
adása, Keszeg István és dr.
Molnár Attila emlékező felszóla-
lása, a Református Alapiskola
diákjainak emlékezése, Tolcs-
vay Béla: „Áldott legyen mindig
ez a föld!“

Holokauszt Emléknap 
Pénteken, azaz szeptember 20-án a Selye Já-

nos Gimnázium aulájában a 2. évfolyam diákjai
közösen emlékeznek meg az áldozatokról. A
kétórás előadás célja nemcsak a megemléke-
zés, hanem a múlt teljesebb megértése, az em-
pátia felkeltése, s annak felismerése. Diákjaink
Emlékezések a jövőért - Zsidók Komáromban
Scheiner Péter (Zürich) dokumentumfilmjének
megnézése után betekintést kapnak a komáromi
hitközség életébe, beszélgethetnek egy svájci új-
ságíróval is. Az előadás 10.00 órakor kezdődik,
nyilvános, mindenkit sok-sok szeretettel várunk!

PaedDr. Králik Zsuzsanna, főszervező

Hagyományos Csallóközi Vásár
Dunaszerdahely, szeptember 20-23.

SZEPTEMBER �0.
11:00 A XXXII. Csallóközi Vásár ünnepélyes
megnyitója
13:30 -14:30 – Jóreménység fesztiválja – men-
tálisan sérültek és barátainak V. fesztiválja
15:00 - 15:30 – Gyerekműsor – közreműköd-
nek: A zeneiskola modern tánccsoportja, Varga
Evelin, A Kodály Zoltán alapiskola diákjai
15:30 - 16:30 Holló Együttes: Vásárfia – jelmezes
zenés gyermekműsor nem csak gyerekeknek
17:15 - 18:00 A Csak Van Zenekar koncertje
18:30 - 20:00 Operett- és musicalvarázs: 
Kevicky Tünde, Kosár Szabolcs, Szabó Mária
20:15 - 21:45 Örökzöld magyar rock – Közre-
működők: Tóth Attila, a Pokolgép frontembere
22:00 Retrodisco Meszivel

�01�. SZEPTEMBER �1.
15:00 – 16:00 Gyerekműsor – Vásári komédiák
Garagulya módra (Garagulya Gólyalábas Ko-
médiás Kompánia)
16:30 – 18:00 Folk – blokk: Pántlika zenekar,
Csallóközi Néptáncegyüttes, Tiszta forrás,
Csallóközi Népdalkör, Vásárúti Dalárda, Nyá-
rasdi Citerazenekar
18:45 – 19:45 Peter Lipa koncertje
20:00 – 20:30 Tűzlovagok – Látványos tűz-
show egyedülálló pirotechnikai elemekkel
20:30 A Republic együttes koncertje
23:00-02:00 Utcabál a Black & White zenekarral

�01�. SZEPTEMBER ��.
13:00 – 14:00 Erőemberek versenye
14:00 – 15:00 Gyerekműsor
16:00 – 17:00 Az Arizóna együttes koncertje
17:15 – 17:45 Nagy Bandó András műsora
18:00 – 19:30 Magyar nóta- és operettvarázs –
közreműködik: Derzsi György, Kollár Katalin, Bősi
Szabó László, Kosáry Judit, Szeredy Krisztina –
Kísér: Banyák István és Sárközi Pál népi zenekara
20:30 A Magna Cum Laude együttes koncertje
23:00- 02:00 Utcabál a ForYou zenekarral
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Tokaj- He-
gyalja, a világ öröksége 9.55 A mi erdőnk 10.25 Családbarát maga-
zin 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.15 Sport 12.20 Időjárás-jelentés
12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Megáll az idő. Zsüti, a
slágerkirály, 2. 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.20 A korona her-
cege 16.30 MM 17.40 Heartland.  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – Ir-
Reality Show, 25. 22.00 Az ESTE 22.35 Négy szellem

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Bevatás 8.25 Zegzugos történetek
8.50 Kutyafül – Macskanyelv 9.15 Lélek Boulevard 10.00 A budavári
szoborlelet 10.35 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.25 Nem csak zöld-
ség 12.25 Magyar retro 13.20 Telepódium: Nincs mese 14.35 A nap-
sugár nyomában 15.15 Rockpódium 15.45 Klipperek 16.10 MacGyver
17.00 Futótűz 17.45 Enid Blyton... 18.10 A Nyereg klub 18.40 Mese
19.05 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó 20.35 Hogy volt!? – Sin-
kovits Imre  22.10 Kaviár és lencse 23.30 A korona hercege

DUNA
7.35 Sobri, a betyár, 6/3. 8.35 Pannóniától a csillagokig – Magyar
eredmények az űrkutatásban. 9.00 Közbeszéd 9.30 Darabokra szag-
gattatol 10.20 Az Anyaváros Székelyudvarhely 11.00  Isztambul 12.30
A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár 15.00 A nagy hasadék 15.45
Világvédett lehetne 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők.
Szigliget 19.35 Sophie szerint a világ. India 20.05 Égető Eszter 21.15
Hírek, sport 21.25 A tizedes meg a többiek. Magyar film

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.10 Rex felügyelő 14.00 Tények – délután 15.00 Ma-
rina15.30 Rejtélyes vírusok nyomában16.30 Hal a tortán 17.25 Up-
date konyha 17.30 Tiltott szerelem, 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban 21.20 Túl jó nő a csajom 23.20 Aktív 23.50 Tények 

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 A lúzer 16.20 Mari-
chuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.15 A gyanú
árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Halálos fegyver
23.45 Brandmánia

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison13.50 Váratlan utazás,
53. 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas. Am.
sor., 54. 19.05 Columbo 20.50 KRC Genk–Videoton FC labdarúgó Eu-
roliga mérkőzés 23.15 Jakupcsek ...mert érdekel

13.35 A bérgyilkos. Am. sci–fi akciófilm 15.20 Háború a Földön. Am.
sci–fi 17.30 Az utolsó légió 19.25 Transmorphers – Robotinvázió. Am.
sci–fi 21.00 Alien 2. – A bolygó neve: Halál.

VIASAT
7.00 Tuti gimi  7.50 CSI: Miami helyszínelők 8.45 Kapcsolat 11.35 A
nagy házalakítás 12.30 Harmadik műszak 13.25 Monk 15.15 CSI: Miami
helyszínelők 16.10 Nyomtalanul 18.00 Nyered, ha mered, 8. 18.35
Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Zaklatás23.50 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
7.50 Munkapiac 8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj 9.05 Családi vetél-
kedő 9.45 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.15 Különleges ügy-
osztály 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Irány a kert! 14.15 Vad angyal 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Pár-
baj18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Sólyom
és galamb 21.55 Életben maradni  22.45 Hírek 23.10 Vádlottak II.

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.35 Építészet. A Familis-
tére Guisé-ben11.05 Emil Bellus akadémikus 11.35 Magyar magazin
12.05 Hírek magyarul 12.10 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.15 A
gép lelke Dok.film 14.10 Rendőrségi magazin 14.35 Ügyintézés 15.05
Úton. Skizofrén a családban 15.40 A vidék 15.55 Romamagazin 16.30
Fókusz 16.55 Ökológiai magazin 17.30 Körzeti híradó 17.55  Fülöp-
szigetek 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Mi, eu-
rópaiak 20.45 Európa Liga labdarúgó- mérkőzés 23.05 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11 10.10 1200 fok
12.10 A bűn árnykéban 13.05 Hírek 13.10 A mentalista 15.05 Jóbará-
tok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Híradó
23.30 Doktor House I.

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Panelházi történe-
tek 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek 15.00 Vén csontok 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass!
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pa-
nelházi történetek 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont 23.30 Halló.
Show

M1
5.30 Az ESTE (ism.) 6.00 Magyar gazda 6.30 Hétvége 9.00 Kerék-
pártúra 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai Minden, ami állat 10.30
Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 A Nemzeti Filharmo-
nikusokkal Erdélyben 12.35 Zöld Tea 13.05 Boxutca. Forma–1- ma-
gazin 13.40 Forma–1. Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés 15.25
Tetőtől talpig 15.55 „...legyen tsuda...“ 16.20 Fertő-táj 16.40 Doc
Martin. Ang. sor., 10/8. 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzom-
bat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Jane
Eyre. Ang.– am. fi lmdráma 22.15 Angyali szemek Am. fi lmdráma

M2
7.45 A Nyereg klub. Ifjúsági sor., 78/1–2–3. 9.00 Veszélyeztetett ál-
latok, 6/1. 9.30 Százszorszép Bábjáték 10.35 Gyalogbéka, 10/5.
11.05 Csúzli, 6/4. 11.20 Kincskereső kisködmön, 6/6. 11.45 Suli-buli,
6/4. 12.15 Nyílik a rózsa, 1. elődöntő 12.45 Találkozás Tamási Áron-
nal 13.00 Ördögváltozás Csíkban. Tévéfi lm 13.45 OTP Bank Liga lab-
darúgó- mérkőzés 16.05 A kockásfülű nyúl 16.10 Pom-Pom meséi
16.30 Öveges 33, 20/15. 16.40 Templomos lovagok kincse, 13/5.
17.10 Boszorkányszombat. Mesejáték 18.35 Esti mese 19.00 Elisa
lánya – Visszatérés Rivombrosába Ol. sorozat, 5. 20.00 Híradó, sport-
hírek 20.35 Rocca parancsnok I. Ol. sor., 16/6. 21.55 Forma–1. Szin-
gapúri Nagydíj, időmérő 23.20 OPT Bank Liga labdarúgó- mérkőzés

DUNA
6.50 ...És még egymillió lépés. Belépünk a Zselicbe 7.40 Duna anzix
8.00 Élő egyház 8.30 Isten kezében 9.00 8. Nemzetközi Cirkuszfesz-
tivál, 2. 10.00 Az állatok világa 10.30 Székely kapu 11.05 Daktari. Am.
sor., 69. 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők. Milota 12.50 Bolond április Ma-
gyar fi lm 14.10 Kék, arany – Portréfi lm Péreli Zsuzsa gobelinmű-
vészről. Magyar dok.fi lm 14.55 Hagyaték 15.25 Önök kérték16.20
Monte Cristo grófja. Fr. sor., 2/2. 12.00 Híradó 18.35 Hogy volt?!
19.30 Az óceánjáró zongorista legendája Ol. fi lm 21.35 A legenda
hazatér – Portréfi lm Kocsis Sándorról. Dok.fi lm 22.35 Dunasport
22.50 Napok, évek, századok 23.45 MüpArt

6.25 TV2-matiné 9.45 EZO.TV 10.20 Babavilág 10.50 9 hónap. Ma-
gazin 11.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai Am. sorozat, 9.
12.20 Duval és Moretti 13.20 AutóGuru 13.50 Sheena, a dzsungel ki-
rálynője, 22. 14.50 Bűbájos boszorkák 15.50 Áldott nyomozó Am.
krimisor., 4. 16.50 Sas kabaré 17.55 Activity (ism.) 18.30 Tények 19.00
Aktív Extra 19.35 Marie Antoinette 21.55 Orvlövész. Am. akcióthril-
ler

7.00 Kölyökklub 10.05 A tini nindzsa teknősök új kalandjai 10.30
ASZTRO Show 11.25 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.55
Házon kívül 12.30 Autómánia 13.05 Stevan Seagal – Az igazságosztó.
14.50 Kung-fu III.16.00 Menekülés a győzelembe Am. kalandfi lm
18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor – A válogatás
21.15 I.e. 10 000. Am. kalandfi lm 23.20 88 perc. Am.–ném. thriller.

STORY TV
11.30 Jim szerint a világ II., 6–7–8. 13.00 Autogram 13.35 Columbo.
Am. krimi 15.05 Álomhotel – Chiang Mai. Ném. kalandfi lm 17.05 Rex
felügyelő. Ném. krimisor., 72. 18.05 Dolmen – Rejtelmek szigete. Fr.
kalandfi lm-sor., 2. 20.05 Esküvő monszun idején. 22.30 Kromofó-
bia. Am.–ang.–fr. fi lmdráma

13.30 Lucky Luke és a Daltonok.  15.05 Telhetetlen nőfaló. Am. fi lm
17.00 Zsaru vagy csirkefogó 19.05 Nyomás utána! Ol. akcióvígjáték
21.10 Dr. Dolittle.  22.45 A Zodiákus. Am. fi lm

VIASAT
7.10 Gordon Ramsay – A konyha ördöge III., 11. 8.05 Fekete kalóz. Ol.–
sp.–fr. vígjáték 9.55 Született bankrablók. Am. vígjáték 11.45 Szex
és New York light  12.55 Szívek szállodája14.50 Két testvér  17.00
Veszélyes vizeken Am. akciófi lm 19.20 Nyakiglove. Am. fi lmvígjáték
21.00 Komputerkémek Am. thriller 23.30 Zaklatás. Am. thriller

STV :1
7.20 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 8.10 Fidlibum 8.40 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 9.10 Találd ki, ki hívott meg 9.40 Állatorvosi ren-
delő 10.10 Az állatok beszéde 10.50 Poplegendák. Lojzo 13.05
Autószalon 13.55 Sólyom és galamb 15.50 A játékszer. Fr. fi lmvígjá-
ték 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai ké-
zikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Face of the Year 23.15 Sport-
hírek 23.25 Buhersereg

STV :2
8.35 Hétvége 9.00 Állatkölykök világa  10.20 Ahol még szerencsét
hoznak a patkók. Dok.fi lm 10.40 Halláskárosultak tévéklubja 11.10
Idősebbek klubja 11.35 Gyermekkönyvek napja 2012. Dok.fi lm 12.05
Tizenkettő után öt perccel 13.05 Anya jobban tudja 13.35 Holnap
már késő lesz 15.25 Kapura 16.10 Farmergazdaságok 16.25 Tesztm-
agazin 16.40 A bűn nyomában  17.50 Úton II.  18.30 Esti mese 18.40
Talkshow gyerekeknek 18.50 Kassa  19.00 Híradó 20.00 Zsukov mar-
sall Orosz dok.fi lm, 2/1. 20.50 Fotográfusok Miro Svolík 21.20 Őr-
angyalok 22.00 Szerelemre hangolva  23.45 Arcélek. Roman Kalisky

MARKÍZA
6.35 Speed Racer – Totál turbó Am. kalandfi lm 8.55 Csak lazán Am.
vígjáték 11.20 A mesterszakács Valóságshow 13.40 Apafej.  15.35
Rendőrakadémia 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 Társadalmunk
krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20
A farm 22.15 Beugró 23.00 Disturbia Am. thriller

JOJ
5.55 Rajzfi lmsorozatok 10.15 A Főnix útja  12.35 X-Factor USa 2012
14.35 Cseh-szlovák tehetségkutató 16.30 A gazdagság receptje Va-
lóságshow 17.55 A legjobb torták I., 14/4. 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Házasodna a
gazda. Valóságshow 21.45 X-Factor 2012 23.55 A Főnix útja. Am. ka-
landfi lm (ism.)

M1
9.00 Kérdések a Bibliában 9.15 Evangélikus magazin 9.40 Ortodox
ifjúsági műsor 9.45 Balla Péter portré 10.05 Unitárius jövő 10.20
Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise közvetítése
12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 13.05 A kanadai sarkvidék. Fr. dok.fi lm
13.30 Forma–1. Szingapúri Nagydíj 16.25 OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkőzés  18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.15 Magyarország, sze-
retlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt. 22.15 Játsz/ma. 

M2
6.30 Rajzfilmsorozatok 9.55 Veszélyeztetett állatok 10.20 Boszor-
kányszombat 11.45 Gyerekjáték a számítógépe 12.10 vallási műso-
rok 12.45 Balla Péter portré 13.05 Unitárius jövő 13.15 Katolikus
krónika 13.55 Katolikus mise 15.00 Zenelánc  15.05 Képzőművészet
15.15 Templomos lovagok kincse 15.45 Százszorszép 16.55 Gya-
logbéka 17.25 Csúzli 17.35 Kincskereső kisködmön 18.05 Suli-buli
18.15 Mi csoda 18.45 Mese 19.10 4 összeesküvő és 1 temetés 20.00
Híradó 20.35 Doc Martin  21.25 Forma–1. Szingapúri Nagydíj  23.35
WTTC Túraautó-vb 

DUNA
7.30 Világ-Nézet 8.30 Isten kezében 9.00 Hagyaték 9.30 Akadályta-
lanul 10.00 Lyukasóra 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Önkéntesek
11.30 Új nemzedék 12.05 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.50 Eltüsszentett
birodalom 14.15 Világvédett lehetne 14.25 Szerelmes földrajz 14.55
Hazajáró 15.30 Hogy volt?! 16.25 Zárt tárgyalás 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték Kívánságműsor
20.00 Ibsen. Nóra.  22.00 Kultikon 22.55 Klubszoba 

6.45 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.25 EgészségMánia (ism.) 10.55
EZO.TV 11.25 Kalandjárat 11.55 Borkultusz12.25 Stahl konyhája
12.55 Több mint TestŐr 13.25 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok14.25 Monk  15.25 Bűbájos boszorkák16.25 Marie Antoinette
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A Vasember  22.20 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.20 Szellemekkel suttogó 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Tuti gimi V., 18. 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek II., 7. 14.05
112 – Életmentők Ném. sor., 7–8. 15.15 Tru Calling – Az őrangyal
I. Am. krimisorozat, 19. 16.20 Tűzoltó kutya. Am. akcióvígjáték
18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11  20.00 Szex és New York Am. fi
lmvígjáték 22.50 Halálra jelölve Am. akciófi lm

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes, 36. 10.30 Dallas 15.25 Álomhajó – Sri Lanka.
Ném. fi lm 17.10 Rex felügyelő. 18.10 Columbo 19.50 Poirot: Te-

metni veszélyes. Ang. krimi 21.50 Esküvő monszun idején. Indiai–
am.–fr.–ol.–ném. vígjáték 

14.10 Lányok pórázon. Fr.–ol. vígjáték 15.50 Dr. Dolittle. Am. vígjá-
ték 17.25 Simlisek akcióban. Fr. vígjáték 19.00 Te nem lehetsz gyil-
kos. Am. fi lm 21.00 John Rambo. 22.35 Riválisok 4. 

VIASAT
6.10 Gordon Ramsay   7.05 Divatdiktátorok modelljei 7.35 Véznák
kontra dagik 8.35 Született bankrablók. Am. vígjáték 10.20 Szex és
New York light 11.20 A nagy házalakítás  13.10 Kölcsönkinyír visz-
szajár 14.55 Nyakiglove 16.40 Komputerkémek 19.00 Fátylat rá!
Esküvői valóságshow  20.10 CSI: Miami helyszínelők21.05 A célsze-
mély  22.00 Amerikai pite: A szerelem Bibliája. Am. vígjáték

STV :1
7.05 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 8.25 Góóól 8.55 Nyomozzunk
együtt! 9.35 Állatorvosi rendelő Ném. sor., 26/8. 10.05 Ushuaia-
expedíció 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Forma-1. Szingapúri Nagydíj
16.10 Úton 16.40 Postaláda 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Baaria. Fr.–ol. vígjáték 22.40
Sporthírek 22.50 Lefújva 23.20 A játékszer. Fr. fi lmvígjáték

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.35 Kapura Népzenei műsor 9.20
Farmergazdaságok (ism.) 9.35 Tesztmagazin 9.50 Família. Családi
magazin 10.20 Zsukov marsall. Orosz dok.fi lm, 2/1. (ism.) 11.05 Az
okos Gabriella Mesejáték 12.15 Egyházi magazin 13.00 Országúti
kerékpár világbajnokság 17.20 A szlovákiai falvak enciklopédiája
Liptovsky Ján 17.40 Őrangyalok 18.10 Fotográfusok Miro Švolík
18.30 Esti mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Hiradó 19.55
Dokumentumfilmklub. Sicko.  21.55 Formatervező magazin 22.25
Művészet 2012 23.00 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
7.25 Titánok párharca 9.40 Jóbarátok 10.35 Rendőrakadémia Am.
vígjáték 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva Politi-
kai vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek 14.25 Gyilkosság a
Fehér Házban. 16.40 Hírek 16.45 Micsoda srác ez a lány. Am. víg-
játék 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20
Képlet. 23.00 Piszkos lappal 

JOJ
7.05 Krimihíradó 7.30 Híradó 7.55 Hogyan fogjunk gazdag felesé-
get? 10.00 A legjobb torták, 14/4. 11.00 Castle 12.50 X-FACTOR
USA 2012 14.50 El Dorado – A Nap temploma.  17.00 Topsztár
18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjá-
rás 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 22.30 Air Force One – Az
elnök különgépe vetélkedő 
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok
útján 9.05 DTK 10.20 Családbarát magazin 12.01 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.20 Időjárás 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 A Tragé-
dia rejtélye 14.25 Capri 15.20 A korona hercege Dél-koreai sor., 44.
16.35 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10 Mindenből egy van
22.10 Az ESTE 22.45 Csörte – Karaoke sztárbazár. A Békéscsabai
Jókai Színház előadása a Thália Színházban

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Beavatás 8.25 Harmónia 8.50 Rej-
télyes XX. század 9.15 Világokon át, 1. 10.05 Az Örök Szövetség Wal-
lis 10.35 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25
Hogy volt!?… Sinkovits Imre televíziós munkái 14.00 Kaviár és lencse
Magy. vígjáték 15.20 A napsugár nyomában16.00 Retrock. Nagy Feró
16.10 MacGyver 17.00 Futótűz 17.40 Enid Blyton... 18.10 A Nyereg
klub, 3. 18.35 Mese 19.00 Capri – Az álmok szigete 20.00 Híradó
20.35 Slágerek 21.55 A korona hercege 23.05 Maradj talpon!

DUNA
7.00 Alpok–Duna–Adria 7.35 Sobri, a betyár 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05
Közbeszéd (ism.) 9.30 Magyarnak lenni büszke gyönyörűség 10.00 A
Habsburgok és Magyarország 11.00 A világ felfedezése 12.30 A Ten-
kes kapitánya 3. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ness Hungary NBII. lab-
darúgó-bajnokság. Kozármisleny– Tatabánya FC 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők.
Deszk 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Montalbano felügyelő, 8/4.:
A szfinx szárnya  21.05 Hírek, sport 21.20 Különös házasság 4/4.
23.00 Mága Show

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.10 A láthatatlan ember I14.00 Tények 15.00 Marina
15.30 Rejtélyes vírusok nyomában 16.30 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-
rosszban 21.20 Amerikai pite 3. 23.10 Aktív  23.40 Tények Este

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Tűzpróba 16.20 Ma-
richuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.15 A gyanú
árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25 CSI: A helyszí-
nelők I. 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Odaát

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ  12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan uta-
zás 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas
19.05 NCIS II. 20.05 Született feleségek  22.05 Doktor Addison, 35.
23.05 NCIS II.  

15.35 Tycus – A halál üstököse 17.20 Dűne.  19.20 Simlisek akcióban.
21.00 Rambo 3.  22.55 Riválisok 3. Am. akciófilm

VIASAT
7.05 A nagy házalakítás  8.00 Tuti gimi  8.50 CSI: Miami helyszínelők
9.45 Keresztanya Am. vígjáték 11.40 A nagy házalakítás  12.35 Har-
madik műszak 13.30 Monk 15.20 CSI: Miami helyszínelők  16.15 Nyom-
talanul 17.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.05 Mike és Molly
I. 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Veszélyes vi-
zeken Am. akciófilm 23.30 Ray

STV :1
7.50 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj 9.00 Családi vetél-
kedő 9.45 Mosolyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz
14.15 Vad angyal 15.00 Quinn doktornő  16.00 Hírek, sporthírek 16.25
Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Pople-
gendák. Lojzo 22.10 Hírek, sport 22.35 Az ajándékozó Am. thriller

STV :2
9.05 Nők klubja 10.40 Fülöp-szigetek  11.05 Fókusz 11.35 Romam-
agazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép 12.40 Melodikus
kontrasztok 13.15 Mi, európaiak 14.05 Az élet fája 14.25 Nyugdíjasok
klubja 14.50 Egyházi magazin 15.30 Labdarúgó Európa Liga – össze-
foglaló 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a leg-
jobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.45
Liptovsky Ján 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Állatkölykök
világa 20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00 Kutyaszorítóban
23.40 Pozsonyi Dzsessznapok 2011

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11 10.10 Törésvonal 12.00 Forró vér
13.05 Hírek 13.10 A mentalista 14.00 Hírek 14.05 A farm  15.30 Két
pasi meg egy kicsi 15.55 Híradó 16.00 Doktor House 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Idő-
járás 20.20 A farm  21.30 A mesterszakács 22.40 Spíler

JOJ
6.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Panel-
házi történetek 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták
14.00 Panelházi történetek 15.00 Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Koc-
káztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20
Panelházi történetek.  21.30 X-Factor USA 2012

PéNTEk, szeptember �1

Amerikai�pite�3.�•�21.20�•�TV2
Jim és Michelle házasodni készül. Töké-
letes esküvőt szeretnének, amire nincs
sok esély, tekintettel a körülményekre: a
gyűrű kalandosabb utat jár be, mint az
Egy Gyűrű.

A tizedes (Sinkovits Imre) és társai
a II. világháborúban egy olyan he-
lyen próbálják meg túlélni a vész-
terhes időket, ahol az oroszok már
a spájzban vannak, míg a néme-
tek az ebédlőben ütnek tanyát.

A�tizedes�meg�a�többiek�•�21.25�•�DUnA

BULVÁR

kErESzTrEJTvéNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb szeptember 27-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA elő-
fizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

TILTÓSZÓ
SZÓBA

HOZ
MESSZIRE
CSAVAROG

GYENGÉL-
KEDIK

CSUKLYÁS
VIHAR-
KABÁT

VOLT NÓTA-
ÉNEKESNŐ

(VERA)

HIVATALO-
SAN ÁTAD
HOLLAND 

ÉS ZAMBIAI 
AUTÓJEL

LECSÚSZIK
AZ ÚTRÓL
EVANGÉLI-

UMÍRÓ
KÉN ASZTÁCIUM BIZTOS

(BIZ.)
KOMOLYODÓ

(VITA)

SZEMBE-
SZEGÜLÉS

NEM ENGE-
DÉLYEZ

SZINTÉN NE

REJTÉLYES, KIIS-
MERHETETLEN

VIDÁM 
FELKIÁLTÁS
FŐZELÉK-
NÖVÉNY

ELŐTAG:
KÜLÖN-,

MÁS-

ELLENÁLLÁST
TANÚSÍTÓ
SZAMÁR,

FRANCIÁUL

INDÍTÉK

LIBA-
BESZÉD

A FLÚGOS
NYOMOZÓ

AZONOS
HANGZÓK
A FOLYÉ-

KONY ARANY

RÖNTGEN
HAZAI 
FOLYÓ

..., EGÉSZSÉ-
GET!

(KÖSZÖNÉS V.)
MOCSÁRI 
MADÁR

IRODAI KAPOCS
ANGOL 

ROMANTIKUS
KÖLTŐ

ELLEN-
ŐRZÉS
BIBLIAI

BÁRKÁS

PÁROS
ADAT!

SZÓPÓTLÓ
SZÓCSKA

A FÖLD
FELÉ
EREK!

... AMIN DADA
(UGANDAI PO-

LITIKUS)
AMERÍCIUM

PÁRAT-
LANUL 

IDŐSEK!
HÁZRÉSZ!

HÉTÁGÚ
GYERTYA-

TARTÓ

KATALI-
ZÁLÓ 
ENZIM

ELEKTRON

MÉTER

TONNA

�
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FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

Kovácsot vizsgálgatja a doktornő, majd fejcsóválva mondja neki:
- Maga nem tetszik nekem.
(A választ lásd a rejtvényben!)

Hazugságvizsgálatra
küldik Anettkát

Forgács Eperke nem nyugszik bele, hogy lema-
radt apja, a 2008-ban elhunyt Forgács Rezső 19
milliós örökségéről. Megtámadta a végrendeletet,
amely mostohaanyjának, Anettkának ítél minden
ingóságot és ingatlant. A 20 éves lány feljelentést
tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen okirat-
hamisítás és csalás alapos gyanúja miatt. A nyo-
mozás már zajlik, ráadásul Eperkének újabb bizo-
nyítéka van. Egy orvosi szakvélemény szerint
ugyanis az 50 éves férfi akkor már magatehetetlen
volt, már képtelen volt mozgatni a karját, amikor
aláírta a végrendeletét. Eperke és ügyvédje már
kérvényezte az érintettek - Anettka és Terry Black,
a végrendelet tanúja - hazugságvizsgálatát. Sőt az
egykori tévés mostohalánya írásmintákkal is bizo-
nyítani akarja, hogy azoktól teljesen elüt a vég-
rendeleten szereplő aláírás. Mint Anettka ügyvédje
elmondta, az asszonyt egyelőre nem értesítették,
hogy bármilyen eljárásban érintett lenne.



Az életnek 
tér kell

OrlANdO már
13 950 €*-tól

CrUZE már
10 950 €-tól

és Akár 3 730 €
árengedmény

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01  Komárno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

www.chevrolet.sk

A csAlád megérdemli A legnAgyobb figyelmet.
A chevrolet orlAndo és cruze vezetése nemcsAk szórAkozás, hAnem megoldás otthonunk
stílusos átköltöztetésére is.  és hA már Az egész csAlád velünk utAzik, fő A biztonság.
A chevrolet gépkocsikkAl nincs mitől félnünk.

Chevrolet – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,5 -7,9 l/100 km. kombinált CO2 kibocsátás: 117 - 189 g/km. 
Az EUrO NCAP 2011 tesztjeiben az Orlando és a 4-ajtós Cruze 2009-ben volt tesztelve. * Az ár a  Chevrolet Finance általi finanszírozása esetén érvényes.



Kajak-kenu

sPorT
Anyári szünet után, ezen a hét-

végén, a hölgyek I. ligájában
is megkezdődnek a küzdelmek a
bajnoki pontokért. Régiónk csa-
patai maximálisan kihasználták
adott lehetőségeiket, így a lehető
legjobb állapotban vághatnak
neki a 2012/2013-as bajnoki idény-
nek. Igaz, ez a bajnokság kissé
rövidebb lesz, hiszen a beneve-
zett csapatok száma tízre csök-
kent, mivel Bytča és Modra
anyagi okokra hivatkozva felszá-
molták csapataikat, míg Nagyta-
polcsány a II. ligában kíván sze-
repelni. Gondoljuk, szintén
anyagi okokból. Bár régiónk kép-
viselőinek anyagi helyzete sem
rózsás, a bajnokságot minden bi-
zonnyal, különösebb gondok nél-
kül végig tudják majd játszani. 

NASZVAD/ÍMELy
„Az előző idényben megszerzett

ötödik hely kötelez a további jó foly-
tatásra” – foglalta össze tömören a
célkitűzéseket Miškovič György
edző. Több változás is történt a ke-
retben, a csapatból Gogola Andrea
és Mahor Csilla távoztak, viszont a
keret hét új játékossal bővült. Leg-
nagyobb erősítésnek a Nagysurány-
ból érkező junior válogatott, Lívia
Kľučková számít.  

A felkészülést július közepén
kezdték, és egy nagyon kemény
erőnléti felkészülés után, előbb meg-
nyerték a Gúta Kupát, majd második
helyezést értek el a bánovcei tornán.
A főpróbának számító hazai tornán
azonban csak a második helyen fu-
tottak be, nem kis meglepetésre ve-
reséget szenvedtek a II. ligás gútai
csapattól. Persze a felkészülés alatt
több barátságos mérkőzést is ját-
szottak, így mindenki elegendő já-
téklehetőséghez jutott. A horvátor-
szági edzőtáborozáson azonban
csak tíz játékos tudott részt venni. 

A klub magasra értékeli a községi
önkormányzat hozzáállását, segít-
ségét. A működésben nagyon fontos
szerepet játszik a klub névadója, az
olasz Ferplast vállalat, amely lehe-
tőségei szerint kellő támogatást nyújt
a klub életbenmaradásához. A fel-
nőtteken kívül, még további három
csapatot neveztek be a bajnoksá-
gokba, az ifjúsági lányokat, és két
leány diákcsapatukat. Anyagi lehe-
tőségeiket illetően ugyan borotvaé-
len táncolnak, de okos gazdálko-
dással végig fogják tudni játszani a
bajnokságot. Céljuk hasonló a tava-
lyi végeredményhez, az első öt kö-
zött szeretnének befutni a célba.  

A szombati nyitányon az egyik leg-
esélyesebbet, a Michalovce junior
csapatát fogadják hazai csarnokban,

melynek soraiban öt junior válogatott
játékos is pályára lép.

Klubvezetés:
Elnök: Ondrej Haris  
Szervezőbizottság: Szabó Anna-

mária, Zachar Ervin, Vlahy Jenő,
Szabó Veronika, Miroslav Zolnai

Edző: Ing. Miškovič György
Csapatvezető: Mahor István 
Játékos-keret: Haris Lucia, Niko-

leta Burešová, Harcsa Simona (ka-
pusok), Kelemen Petra, Gombár Má-
ria, Haris Edina, Oláh Gabriella,
Alena Šulanová, Szabó Veronika, Bí-
zik Réka, Zsemlye Ivett, Rajko An-
namária, Lívia Kľučková, Simonics
Veronika, Mlinkovics Bettina, Gál
Szabina, Szalinko Katalin (mezőny-
játékosok)

CSALLÓKÖZARANyOS
Elültek a tavalyi viharok, a csalló-

közaranyosi klub teljes mértékben
konszolidálódott. Ennél is fogva, az
aranyosi lányok szeretnének jobb
helyezést elérni a tavalyi hetediknél.
Peter Talár edző nagyjából az előző
idényben is pályára lépő csapatra
számíthat, bár történtek azért válto-
zások is. A keretből végleg távozott
Olajos Milada, de Varga Éva sem
fogja ebben az idényben védeni a
hazaiak kapuját úgy, mint azt tette az
előző idényben vendégjátékosként.
Olajos Viktória, munkahelyi kötele-
zettségeire hivatkozva szintén ki-
hagyja ezt az idényt. Az aránylag
szűk keretbe a nyitrai Anna Bíróová
és Zuzana Rísová érkeztek, de az
edző számíthat Olajos Milada lá-
nyára, Gőgh Miladára is. A mind-
össze 16 éves hölgy nagy ígérete a
csallóközaranyosi kézilabdázásnak.
Hiába, az alma…

A felkészülést július második felé-
ben kezdték meg Csallóközaranyo-
son. Elsősorban erőnléti és taktikai
gyakorlatokat végeztek, majd később
ezt barátságos mérkőzéseken is ki-
próbálták. Nyárasd csapatával ját-
szottak mérkőzéseket, majd a győri
tornán a nagyon szép harmadik he-
lyen végeztek.  A felkészülés utolsó
fázisában Komárom és Győr csapa-
taival mérkőztek meg, ezeken a mér-
kőzéseken már az utolsó simításokat
végezték a bajnoki idény megkez-
dése előtt. 

Anyagi helyzetük kiegyensúlyo-
zott, hála a helyi önkormányzat meg-
értő hozzáállásának. Az előző évek-
hez képest viszont kevesebb a tá-
mogatók száma. Csak sajnálni le-
het, hogy nincs közöttük a helyi me-
zőgazdasági szövetkezet, amely
országos is szinten is a jobbak közé
tartozik. Ennek ellenére, a felnőtt
hölgyek mellett, két diákcsapatukat
is be tudták nevezni a bajnokságba. 

Kézilabda

Az első fordulóban hazai csarnok-
ban fogadják a kiváló besztercebá-
nyai csapatot.

Klubvezetés:
Elnök: Ing. Pint János
Titkár: Horváth István
Vezetőségi tagok: Szabó Viktor,

Koczkás Péter, Novák Zoltán, Švec-
Somogyi Réka, Turza Szilvia

Edző: Peter Talár 

Csapatvezető: Ondrej Šebeň
Játékos-keret: Bogár Éva, Balla

Ilona, Csente Alexandra (kapusok),
Švec-Somogyi Réka – csapatkapi-
tány, Turza Szilvia, Szabó Julianna,
Lídia Šebeňová, Pažúr Evelyn, Tóth
Andrea, Zuzana Rísová, Anna Bíró-
ová, Kasznár Mariann, Gőgh Milada,
Zakály Vivien, Sabina Lehocká (me-
zőnyjátékosok). -dm-
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AZ ŐSZI IDÉNy SORSOLÁSA:
1. forduló, 2012. szeptember 22.-23.: Naszvad/Ímely – Michalovce jun. 

Csallóközaranyos – Besztercebánya 
2. forduló, 2012. szeptember 29.-30.: Kassa – Csallóközaranyos

Naszvad/Ímely – Bánovce n/B.
3. forduló, 2012. október 13.-14.: Csallóközaranyos – Inter 

Sereď – Naszvad/Ímely

4. foruló, 2012. október 20.-21.: Naszvad/Ímely – Csallóközaranyos

5. forduló, 2012. október 27.-28.: Csallóközaranyos – Bánovce n/B.
Mocsonok – Naszvad/Ímely

6. forduló, 2012. november 3.-4.: Sereď – Csallóközaranyos
Naszvad/Ímely – Senica 

7. forduló, 2012. november 10.-11.: Csallóközaranyos – Michalovce jun. 
Besztercebánya – Naszvad/Ímely

8. forduló, 2012. november 17.-18.: Csallóközaranyos – Mocsonok 
Naszvad/Ímely – Kassa 

9. forduló, 2012. november 24.-25.: Senica – Csallóközaranyos
Inter – Naszvad/Ímely

Csallóközaranyos

Naszvad/Ímely
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RÉGIÓBAjNOKSÁG
1. Pov. Bystrica 7 5 2 0 18:7 17 
2. Palárikovo 7 4 2 1 9:6 14 
3. Led. Rovne 7  4 1 2 12:6 13 
4. Šúrovce 7  4 1 2 15:12 13 
5. Komárno 7  3 2 2 12:8 11 
6. Vel. Ludince 7  3 2 2 10:10 11 
7. J. Bohunice 7  3 1 3 10:10 10 
8. Bánovce 7  3 1 3 6:8 10 
9. Skalica 7  2 3 2 13:10 9 

10. Topoľníky 7  3 0 4 10:12 9 
11. Galanta 7  2 2 3 12:12 8 
12. Gabčíkovo 7  2 2 3 9:9 8 
13. Beluša 7  2 1 4 6:9 7 
14. Domaniža 7  2 0 5 7:18 6 
15. Nová Ves 7  1 2 4 3:7 5 
16. Neded 7  1 2 4 8:16 5 

IV. LIGA
1. Močenok 7 5 1 1 23:7 16
2. Veľký Meder 7 5 1 1 19:8 16
3. Dvory n/Ž. 7 5 1 1 14:10 16
4. Veľké Lovce 7 4 1 2 14:11 13
5. ViOn „B“ 7 3 3 1 16:7 12
6. Štúrovo 7 4 0 3 18:16 12
7. Šurany 7 4 0 3 12:11 12
8. Kolárovo 7 3 1 3 9:5 10
9. Vrakúň 7 2 3 2 11:12 9

10. ČFK Nitra 7 2 2 3 11:14 8
11. Želiezovce 7 2 1 4 6:16 7
12. Nový Život 7 2 0 5 10:13 6
13. Hont.Vrbica 7 2 0 5 12:16 6
14. Váhovce 7 2 0 5 9:16 6
15. DAC „B“ 7 1 2 4 4:11 5
16. Imeľ 7 1 2 4 7:22 5

V. LIGA
1. Tvrdošovce 7 6 1 0 29:5 19
2. Kalná n/Hr. 7 5 0 2 22:7 15
3. Hurbanovo 7 5 0 2 12:6 15
4. Kozárovce 7 4 2 1 17:5 14
5. Bánov 7 4 1 2 14:12 13
6. Marcelová 7 3 2 2 12:13 11
7. Nesvady 7 3 1 3 14:11 10
8. Šahy 7 3 1 3 16:17 10
9. Dolný Ohaj 7 2 2 3 11:13 8

10. Bešeňov 7 2 2 3 9:14 8
11. Komjatice 7 2 1 4 11:15 7
12. Svätý Peter 7 2 1 4 17:34 7
13. Zlatná n/O. 7 2 0 5 17:21 6
14. Tlmače 7 2 0 5 12:22 6
15. Podhájska 7 1 2 4 9:17 5
16. Čaka 7 1 2 4 11:21 5

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 6 6 0 0 29:4 18
2. Perbete 6 4 1 1 15:7 13
3. Dulovce 6 4 1 1 14:9 13
4. Šrobárová 6 4 1 1 13:10 13
5. Gúta „B“ 6 3 1 2 20:13 10
6. Keszegfalva 6 3 1 2 12:8 10
7. Madar 6 3 1 2 10:11 10
8. Izsa 6 2 2 2 6:6 8
9. Búcs 6 2 1 3 9:10 7

10. Pat 6 2 1 3 11:13 7
11. Bátorkeszi 6 2 1 3 7:10 7
12. Dunamocs 6 2 0 4 14:21 6
13. Tany 6 2 0 4 8:19 6
14. Hetény 6 1 1 4 6:8 4
15. Lakszakállas 6 1 0 5 8:21 3
16. FK Activ 6 0 2 4 8:20 2

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 5 5 0 0 21:1 15
2. Marcelháza „B“ 6 5 0 1 29:9 15
3. Nagykeszi 6 4 1 1 12:6 13
4. Őrsújfalu 5 4 0 1 29:4 12
5. Megyercs 6 3 0 3 14:14 9
6. Bogya/Gellér 6 3 0 3 12:21 9
7. Nagysziget 5 2 1 2 8:11 7
8. Vágfüzes/Kava 5 2 0 3 14:11 6
9. Dunaradvány 6 2 0 4 14:16 6

10. Csicsó 6 1 2 3 7:12 5
11. Bogyarét 6 0 3 3 5:26 3
12. Ifjúságfalva 5 0 2 3 5:16 2
13. Martos 5 0 1 4 3:26 1

Akadozik a marcelházi gépezet

RÉGIÓBAjNOKSÁG
J. Bohunice – KFC 1:0 (0:0)
Legutóbbi három mérkőzésükön

mindössze egy pontot szereztek a
lilák, és ezekből kétszer hazai pá-
lyán fogadták ellenfeleiket. Valami
nincs rendben a csapat háza táján,
hiszen ezen a találkozón sem ját-
szott rosszul a Lintner legénység,
sőt, több esetben is lehetősége lett
volna gólt szerezni, de sajnos, most
sem sikerült. 

További eredmények: V. Ludince
– P. Bystrica 0:0, Gabčíkovo – N.
Ves n/V. 0:0, Šúrovce – Domaniža
5:0, Bánovce n/B. – Skalica 1:0, Be-
luša – Galanta 1:0, Neded – Topoľ-
níky 3:1, Palárikovo – L. Rovne 1:0.

IV. LIGA
Nagymegyer – Zselíz 6:0 (4:0),

Csápai 3, Rózsa 2, Pisár
Bár az ellenfél sem játszott alá-

rendelt szerepet, sőt, nagyon szim-
patikusan játszotta a focit, a hazai-
aknak ezen a találkozón minden ki-
jött. A vendégek becsületére legyen
mondva, még 6:0 állásnál is lelkesen
küzdöttek, de a zöldeket nem lehe-
tett ezen a szombaton megállítani.

Párkány – Ímely 2:1 (0:1), Kender
Remek mérkőzésen, balszeren-

csés vereséget szenvedtek az íme-

lyiek. Kender góljával vezettek is, de
a második félidőben a hazaiaknak
sikerült egyenlíteniük. A találkozó 78.
percében aztán büntetőhöz jutottak,
amit sikerült is értékesíteniük. A ven-
dégeknek még ezután is volt két or-
dító helyzetük, de egyenlítési kísér-
letük nem járt eredménnyel.  

Udvard – Gúta 1:0 (0:0)
Két egyenrangú csapat összecsa-

pását látták a szurkolók, egy sze-
rencsés hazai góllal. Mezőnyben
ugyan a gútaiak helyenként felül-
múlták vendéglátóikat, de igazi hely-
zetük csak egyszer adódott.

További eredmények: N. Život –
Močenok 0:2, H. Vrbica – V. Lovce
4:1, ViOn „B” – Šurany 3:0, DAC „B”
– ČFK 1:1, Váhovce – Vrakúň 0:3. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Marcelháza – Kozárovce 0:0
Az első félidőben nagyon rosszul

játszott a hazai csapat, így a vendé-
gek játéka dominált, akik bizony több
helyzetet is elpuskáztak. A második
félidőben szerepet cseréltek a csa-
patok, ekkor egy sor hazai helyzet
maradt kihasználatlanul. Ilyen szem-
pontból nézve, a döntetlen eredmény
igazságos. 

Tolmács – Csallóközaranyos 5:3
(3:1), Turza 3

Álmosan kezdtek a vendégek, az-

tán Házi kapust is hamar elveszítet-
ték, így a hazaiak aránylag könnye-
dén mentek el 3:1-ig. A második fél-
időben a vendégek 4:3-ra szépítet-
tek, és nagyon nekimentek vendég-
látóiknak, ami végül a vesztüket
okozta. Egyenlítés helyett, a hazaiak
újabb gólt lőttek a fellazult védelem
mellett. 

Ipolyság – Szentpéter 7:3 (2:0),
Lakatos 2, Bódis

A hazai játékosok már a találkozó
első perceiben megfélemlítették a
mérkőzés játékvezetőjét, aki már az
első negyedórában akár három játé-
kosukat is kiállíthatta volna. A ven-
dégeknél Krštenanský, Molnár és
Lakatos hagytak ki ordító helyzeteket
az első félidőben, amiért aztán fizet-
niük kellett. A második félidőben a
hazaiak 15 perc leforgása alatt lőttek
három gólt, és ismét elúszott a
szentpéteri hajó…

Naszvad – D. Ohaj 3:2 (1:0),
Lucza (11 m), Andris, Molnár A.

A drámai fordulatokban bővelkedő,
magas színvonalú mérkőzésen a
hosszabításban dőlt el minden. Mol-
nár Attila fejesgólja a 91. percben
óriási örömöt váltott ki a hazai szur-
kolók táborában. 

Bánov – Ógyalla 4:2 (2:2), Tár-
nok, Gelle 

Az első félidőben a két csapat ki-
használta valamennyi adódó hely-
zetét, így annak eredménye teljesen
igazságos volt. A gyors hazai csatá-
rok, aztán győzelemre vitték a talál-
kozót, amit a bizonytalan vendég vé-
delemnek is köszönhetnek.  

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Podhajská 2:0, Čaka – Tvrdošovce
1:1, Bešeňov – Komjatice 3:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Jóka – Ekecs/Apácaszakállas

3:1 (3:0), Végh
A hazaiak negyedóra játék után

már 3:0 arányban vezettek, de a
vendégeknek kedvezett a szünet,
mert teljesen átvették a játék irányí-
tását, és bizony helyzeteik is adódtak
bőven, de… A játék alapján az ered-
mény lehetett volna kedvezőbb is a
vendégekre nézve.

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Hetény – Ekel 1:2 (1:1), Ondič –

Erdei, Soldan 
Remek mérkőzésen megérdemelt

győzelmet arattak a vendégek, bár a
mérkőzés krónikájához tartozik az
is, hogy a hazaiak, még ha nem is
ideális felállításban, felvették a ver-
senyt a bajnokság legnagyobb esé-
lyesével. 

Dulovce – Bátorkeszi 2:0 (0:0),
Šmída, Rigó

Nagyszerű mérkőzésen szerezték
meg a három bajnoki pontot a haza-
iak. Igaz, csak a második félidőben
sikerült megtörniük a vendégek re-
mek védelmét.

Továbbra sem megy a komáromi liláknak, és már sorozatban har-
madik mérkőzésükön hagyták el lógó orral a pályát. Az ímelyiek

balszerencsés vereséget szenvedtek Párkányban, míg Gúta szoros
küzdelemben maradt alul Udvardon. Az ötödik ligában meglepetés-
ként hat a marcelháziak döntetlenje hazai pályán, mintha valamilyen
belső probléma gyötörné a csapatot. Szentpéter ismét zakóért utazott
idegenbe, most az ipolyságiak tréfálták meg őket, bár ezen a talál-
kozón messze nem játszottak rosszul Zdenko Krštenanský védencei.
Ipolyságon senkinek nincs könnyű élete, ha a pályán – vagy éppen
pálya mellett – tartózkodnak az Urblík fivérek… A Területi Bajnok-
ságban több remek mérkőzést is vívtak a csapatok,az egyetlen meg-
lepetést talán csak az újonc dunamocsiak győzelme jelentette Ke-
szegfalvával szemben. A második osztályban szépen araszolnak
előre a megyercsiek, a nemesócsaiak egyetlen bánata, hogy ebben
a fordulóban megkapták első góljukat…  

FELNŐTTEK
2012. szeptember 22. (szombat) 15.30 órakor: KFC – Bős (Régió-

bajnokság), Gúta – Vága, Nagymegyer – Párkány (IV. liga), Ifjúságfalva
– Őrsújfalu (Területi Bajnokság II. osztály) 2012. szeptember 23. (va-
sárnap) 10.30 órakor: Lakszakállas – Šrobárová (Területi Bajnokság),
Martos – Vágfüzes/Kava (Területi Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor:
Ímely – Illésháza (IV. liga), Szentpéter – Zsitvabesenyő, Csallóközara-
nyos – Ipolyság (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Lég
(V. liga – Déli csoport), Búcs – Hetény, Gúta „B” – Perbete, Tany – Izsa,
Keszegfalva – Madar, FK Activ – Dunamocs, Bátorkeszi – Pat, Ekel – Du-
lovce (Területi Bajnokság), Dunaradvány – Megyercs, Bogyarét – Nagy-
keszi, Bogya/Gellér – Nagysziget, Marcelháza „B” – Nemesócsa, Csicsó
– szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Podhájska – Ógyalla, Komjatice – Naszvad,
Garamkálna – Marcelháza (V. liga – Keleti csoport)

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2012. szeptember 22. (szombat) 15.30 órakor: FK Activ – Perbete,

Hetény – Madar, Dulovce – Őrsújfalu.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
2012. szeptember 22. (szombat) 13.30 órakor: Ímely – Ógyalla, Ke-

szegfalva – Lakszakállas, Madar – Csallóközaranyos. Csicsó és Nemes-
ócsa – szabadnaposak lesznek. 

Nagyszerű mérkőzések
Szombathellyel 

A Komáromi Spartak Röplabda Klub meghívja a sportág ked-
velőit arra a tornára, amelyet szombaton, szeptember 22-én
rendez a Komáromi Városi Sportcsarnokban.
Résztvevő csapatok:
VK Ekonóm SPU Nitra, 
Volley Team Bratislava és Spartak Komárom
Kezdés: 10 órakor 
Belépés: Ingyenes 

Pat – FK Activ 5:2 (2:0), Barton
2, Lakatos 2 (1 – 11 m), Rozsnyó –
Keller, Csonka 

A második félidő elején, 10 perc
alatt egyenlítettek a vendégek, és
nagy offenzívába kezdtek a győze-
lem megszerzéséért. Ezt használ-
ták ki nagyon okosan a rutinos ha-
zaiak, és ugyanilyen sebességgel
lőttek újabb három gólt. 

Dunamocs – Keszegfalva 3:1
(0:0), Lajos T. 3 – Cúth-Lami

Nagyon jó színvonalú mérkőzé-
sen kényszerítették a hazaiak két
vállra esélyesebb ellenfelüket.
Sportszerű mérkőzésen született
ez az eredmény, amely nagyjából
tükrözi is a pályán történteket. 

Lakszakállas – Madar 1:2 (1:0),
Farkas – Sebők, Csicsó

Jó színvonal, remek hangulat –
ez jellemezte a találkozót, amelyen
a hazaiak sok helyzetet kihagytak,
aztán elfogyott az erejük. Igaz,
még ekkor is tudtak helyzeteket te-
remteni, de a rokonszenves ven-
dégek nem engedték ki kezükből a
győzelmet. 

Šrobárová – Tany 2:0 ((2:0),
Cabada, Gere 

A találkozó elején a vendégek is
csíptek-haraptak és mentek előre,
de a második félidőben már egyik
csapat sem akart nagyon változ-
tatni az eredményen, így a játék el-
laposodott. 

Izsa – Gúta „B” 2:0 (1:0),
Smolka, Vörös

A vendégek ugyan jól játszottak
mezőnyben, de a mérkőzés folya-
mán egyetlen helyzetet sem tudtak
kidolgozni. Ezért is megérdemelt a
hazai csapat győzelme. 

Perbete – Búcs 4:1 (0:1), Vida,
Pagurka, Čerešník J., Vörös – Ko-
vács 

Nagyon rosszul játszottak a ha-
zaiak az első 45 percben. Ezt még
tetézte egy kihagyott büntető is, így
rosszul állt a szénájuk a második
félidő előtt. Az igazi dráma az
utolsó hét percre maradt, amikor a
hazaiak feljavult játékuknak kö-
szönhetően, lőttek három parádés
gólt.  

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Megyercs – Ifjúságfalva 4:0

(2:0), Benkóczky 2, Szoboszlai,
Nagy I.

Őrsújfalu – Martos 7:0 (4:0),
Bakos 3, Kovács 2, Magyari, Pintér

Vágfüzes/Kava – Marcelháza
„B” 1:2 (1:0), Kósa (11 m) – Zajos,
Obložinský M.

Nemesócsa – Bogya/Gellér 5:1
(4:1), Hipp 3, Cseh S., Molnár (11
m) - Végh

Csicsó – Bogyarét 0:0
Nagykeszi – Dunaradvány 3:1

(2:0), Molnár 2, Szűcs – Balogh 
Nagysziget – szabadnapos volt.

Hétvégi focimenü

Kosárlabda

Meghívó

MBK Rieker – Szombathely
78:85 (21:30, 19:20, 23:18, 17:18)

Hazai pontszerzők: Lowe 26,
Šoška 13, Bilík 10, Robinson 8,
Thompson 6, Stojanov 5, Bínovský
és Kratochvíl 4-4, Maslík 3, Kozlík 2.

Az első negyedben nagyon rosszul
védekeztek a hazaiak, de aztán ki-
egyenlítették a játékot, az eredmé-
nyen azonban már nem sikerült to-
vább szépíteniük. Valamennyi játé-
kos lehetőséget kapott, a válogatott-
ból hazatérő Bilík is néhány percre
vállalta a játékot, amit a szurkolók
nagy tapssal fogadtak. Sajnos, Du-
bovský szenvedett el egy kellemetlen
sérülést, így múlt pénteken meg is
kellett műteni az orrát. Ezen a héten
azonban már valószínűleg pályára
léphet. 

MBK Rieker – Szombathely
75:69 (14:14, 30:18, 17:20, 14:13)

Hazai pontszerzők: Kratochvíl 12,
Šoška és Thompson 11-11, Stojanov
és Lowe 10-10, Bilík 9, Robinson 6,
Bínovský 5, Kozlík 1.

Nagyon jól játszott a hazai csapat,
és a találkozó 35. percében már 17
pont volt az előnye. Ekkor František
Rón mester pályára küldte a kispados
játékosokat is, ami adott némi lehe-
tőséget a vendégek számára, korri-
gálni az eredményt. Igaz ami igaz, a
vendégek eléggé nehezen viselték el
a vereséget, és bizony játékukba
néha-néha becsúszott egy durvább
belemenés is… 

Az MBK Rieker ezen a hétvégén
két mérkőzést játszik Csehor-
szágban, ahol szombaton a Pros-
tějov, majd vasárnap a Jindřichův
Hradec vendége lesz. Hazai csar-
nokban szerdán, szeptember 26-
án láthatjuk újra a piros-fehére-
ket, akik Székesfehérvár csapa-
tával mérkőznek meg. Egy héttel
később Székesfehérvárra utaz-
nak, aztán kezdődik a bajnokság.
Ha kezdődik! A játékvezetők
ugyanis ismét sztrájkkal fenyege-
tőznek…

Afelkészülés vége felé tartó komáromi férfi kosarasok újabb két ta-
lálkozót játszottak, ezúttal a Magyar Bajnokság ezüstérmese, a

szombathelyi csapat látogatott két mérkőzés erejéig Komáromba.

Nagymegyer (zöldben) - Zselíz 6:0

Bánov - Ógyalla (sárgában)  4:2
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kajak-kenu

Aki nem ismeri – bár ők nem so-
kan lehetnek Komáromban –,

nem is hinné el, hogy az a minden
KFC mérkőzésen megjelenő, mér-
kőzést a lelátón állva néző úriem-
ber, már éppen áthuppanni készül
élete hetedik évtizedén. Pedig így
igaz. Chudý Emil, a KFC egykori
nagy egyénisége, akit ma már nem
is tudni miért, csak Milánnak szó-
lítottunk, múlt szombaton töltötte
be 70. életévét. 

Közel negyven éve ismerjük egy-
mást a labdarúgás berkein belül. Még
aktív labdarúgó volt, amikor megis-
mertem, később edzőként tevékeny-
kedett. Nem tartozik a „sokat beszé-
lek, de keveset mondok” kategóriába.
Mindig csak annyit mond, amennyi
feltétlenül szükséges. Sem többet,
sem kevesebbet. Egyszóval, nem az
ünneplések, a fellengzős szavak em-
bere. Mindent legjobb tudása és lelki-
ismerete szerint csinált, és csinál most
is. Voltak és vannak dolgok, amelyek-
ről csak a legnagyobb komolysággal
beszélt és beszél. Köztük előkelő he-
lyet foglal el a labdarúgás, amit a mai
napig imád, bár most már csak pasz-
szív szemlélője az eseményeknek. 

Gyermekkorától a ráckerti pálya volt
a második otthona csakúgy, mint sok
más komáromi srácnak. Ivicsics Tóni
bácsi is felfigyelt tehetségére, és már
1954-ben az akkori Sokol Škoda di-
ákcsapatában rúgta a labdát. Egy év-
vel később a komáromi ČH csapatá-
hoz igazolt, ahol Ferčík Pali bácsi vitte
tovább a tehetséges komáromi focisták
nevelését. Később még Rédler László
és Fonód Sándor edzők is kivették ré-
szüket Chudý Emil pályájának igazga-
tásából. Először 1960-ban lépett pá-
lyára a Kádár István vezette KFC, az

akkor még Spartaknak nevezett csa-
patában. Egy idényt játszott végig, de
a sorkatonai szolgálat két évre a Tatran
Krupina csapatához szólította. Haza-
térése után, 1970-ig megszakítás nél-
kül játszott a KFC-ben. Ekkor Hetényre
hívták játékos-edzőnek, ahol bajnoki
címhez vezette új csapatát, amely fel-
jutott az I.B osztályba. Ez a csapat
szívvel-lélekkel küzdött, és bár kiestek
az I. osztályból, 1975-ben sikerült a
visszatérésük, és több-kevesebb si-
kerrel, 1978-ig tartották magukat a ma-
gasabb osztályban. Közben 1978-ban
megszerezte az edzői képesítés II. fo-
kozatát, ekkor a nagymegyeri Dynamo
hívta, ahol szintén bajnok lett csapatá-
val, és feljutott a Kerületi Bajnokságba,
amely a jelenlegi Régióbajnokságnak
felelt meg. Innen egy kisebb kitérőt tett
Nemesócsára egy bajnoki cím erejéig,
majd útja visszatérítette őt Nagyme-
gyerre, hogy a Kerületi Bajnokságban
elérje csapatával addigi legnagyobb si-
kerét, a hatodik helyet. Nem csoda,
hogy ilyen eredmények után, anyae-
gyesülete „visszaölelte őt keblére”. Az
1983/85-ös  idényben negyedik helyen
zár komáromi csapatával a II. Szlovák

Nemzeti Ligában. Ekkor újra Neme-
sócsára hívják, és ő újra visszatereli
egykori „nyáját” az I.B osztályba. Egy
év telik el, és ismét idehaza, a KFC-nél
találja magát. Az akkor már Nyugat-
szlovákiai Kerületi Bajnokságban sze-
replő csapat a második helyet szerezte
meg, de ekkor már sűrűsödni látszot-
tak a gomolyfelhők a komáromi lab-
darúgás felett. A lelkesedés, a helyen-
ként erőfeletti munka, amit a csapat
játékosai, a klubvezetés és Chudý
Emil edző kifejtettek, egyre jobban
kezdték elveszíteni értelmüket. Politi-
kai döntések nyomán olyan határoza-
tok születtek, amelyek félreérthetetle-
nül a komáromi labdarúgás ellen szól-
tak. Beindult egy másik, régióbeli csa-
pat favorizálása, a rendelkezésre álló
pénzforrások mesterséges átcsopor-
tosítása, aminek következményekép-
pen, Komáromban már nem juthatott
pénz a legjobb játékosok megtartá-
sára. Az akkor favorizált, „művileg
megalkotott tákolmányt”, azóta már
csak kevesen tartják számon, de a
komáromi klub még ennek sokáig
„itta a levét”. Keserűség vett erőt já-
tékosokon, edzőkön és szurkolókon
egyaránt. 

Chudý Emil is visszatért egykori si-
kereinek helyszínére, Hetényre. Az
1992/93-as idény után végleg befe-
jezte aktív edzői pályafutását. Becsü-
letére legyen mondva, egyik csapatá-
tól sem a sikertelenség miatt távozott,
inkább az új kihívások csábították.
Bárhol is dolgozott, mindenütt megta-
lálta a megfelelő hangot úgy a játéko-
sokkal, mint a klubvezetőkkel. Az a
típusú sportember, akinek szavára
minden körülmények között számítani
lehetett. Soha nem törekedett távo-
labbi nagy klubokhoz, a biztos családi
háttér volt az, amit mindennél fonto-
sabbnak tartott. Nyugdíjazásáig a ha-
jógyárban, majd annak egyik leány-
vállalatánál dolgozott technikusként.
Két gyermekét is a sport szeretetére

nevelte. Lánya Jana, a gimnáziumi
évei alatt az Óvári András és Kiss Ti-
bor edzők vezette kiváló csapatban
röplabdázott, majd egyetemi tanul-
mányainak végzése közben, az I. li-
gás pozsonyi ČH-nak volt az erős-
sége. Fia Miloš, szintén focistaként
kezdte a KFC diákcsapatában, ma
már csak baráti körben rúgja a labdát.
Unokája Matej Skok, 2011-ig volt a
KFC ígéretes játékosa, jelenleg
Brünnben tanul, és ott is játszik.

A sors hozta úgy, hogy egyik volt já-
tékosa a KFC-ben, Miloš Lintner, ma
éppen a KFC felnőtt csapatának az
edzője. Chudý Emil ezt így vette tu-
domásul: „Ennek csak örülni tudok,
mindig jó érzéssel tölt el, ha olyan já-
tékosok sikerei jutnak tudomásomra,
akiknek tudását egykor magam is csi-
szolgathattam. Milošnak nagyon sok
sikert kívánok, hiszen az ő eredmé-
nyessége egyben a komáromiak
öröme is” – mondja, majd még egy kí-
vánság lehetőségével él: „A napok-
ban sokan kívánnak nekem minden
jót, nos, a jókívánságok mellé én is
szeretnék kívánni egy merészet. Még-
pedig azt, hogy a fiatalok képzésére
jusson majd elég energia, a pénzfor-
rás is meglegyen hozzá, mert a ko-
máromi foci hírnevét csakis a fiatalok
képzése, az ifjú tehetségek támoga-
tása, a bázis kibővítése hozhatja meg.
Bárhova is kerülnek, mindig komá-
romi alapokra építkezhetnek, amire
ők mindig büszkék lesznek csakúgy,
mint mi rájuk” – mondja a jubiláns.

Nos, kedves Emil (Milán), e szép
jubileum alkalmából, a régió foci-
rajongóinak, a KFC játékosainak,
edzőinek és klubvezetésének ne-
vében, de lapunk szerkesztőségé-
nek a nevében is további erőt, és
főleg egészséget kívánunk! A régió
sportklubjainak pedig még sok
ilyen tiszta szívvel fociért dolgozó,
odaadó edzőt, mint Chudý Emil!

Isten éltessen!  

Pőstyénben rendezték a síkvízi
kajak-kenu országos bajnok-

ságot maratoni számokban. A ko-
máromi klubot 10 versenyző kép-
viselte három kategóriában, a fér-
fiak mellett ott voltak a 13 és 14
éves korosztályt képviselő ver-
senyzők is. A férfiak 30 kilométe-
res, akadályokkal nehezített, ha-
jóátemeléssel járó távot teljesítet-
tek, míg a korosztályos verseny-
zők akadályok nélküli 10 kilomé-
teres távon mérték össze erejüket. 

A komáromi kajakosok és kenu-
sok összesen négy országos bajnoki
címet szereztek, de az egy ezüst-
és egy bronzérem mellett, még sike-
rült egy negyedik és egy ötödik he-
lyezést is elcsípniük.  Szinte vala-
mennyit a 13 és 14 évesek verse-
nyében, a felnőttek között Demin Vik-
tor végzett a negyedik helyen.

Mindez a kiváló edzők munkáját is
dicséri, akik remekül éreznek rá a
tehetségekre, akiket aztán rengeteg
munkával juttatnak el az országos
élvonalba. A 13-14 éves kajakos lá-
nyokat és fiúkat, valamint a kenus
Kara Mátyást az ismert edző Pol-
hammer László készíti fel a verse-
nyekre, míg a kenusok Koczkás Oli-
vér és Juraj Hamran edzőknek le-
hetnek hálásak odaadó munkájukért. 

A komáromiak országos baj-
nokságon elért eredményei:

K1 – férfiak: 4. Demin Viktor 
K1 – 14 éves fiúk: 5. Keszan Viktor 
C1 – 14 éves fiúk: 1. Kara Mátyás
K1 – 13 éves fiúk: 1. Obert Ákos 
K1 – 13 éves lányok: 1. Lisa Mária

Gamsjäger 3. Mariana Petrušová 
C2 – 13-14 éves fiúk: 1. Samuel

Daniel Sýkora – Banai Tóth István 2.
Csontos István – Mikeš Gábor 

Iveta Petrušová 

Újabb országos bajnoki címek Komáromba 

Chudý Emil 70 éves

A 13 és 14 éves versenyzők edzőjükkel. Felső sor balról jobbra: Banai Tóth
István, Samuel Daniel Sýkora, Keszan Viktor, Mariana Petrušová, Polham-
mer László – edző, Lisa Mária Gamsjäger, Kara Mátyás és Obert Ákos. Alul
balról jobbra: Csontos István és Mikeš Gábor. 


