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Kilencedik tanévnyitó
az egyetemen
Immáron kilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Selye János Egyetem. A tanévnyitón a meghí-

vott vendégek mellett az első évfolyamos hallgatók is részt vettek. A rendezvényt megtisztelte Bugár
Béla, a HÍD elnöke, Bastrnák Tibor parlamenti képviselő, A Nagy László kormánybiztos, Balogh Csaba,
Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Peter Weiss, a SZK rendkívüli és meghatal-
mazott magyarországi nagykövete, Berényi József, az MKP elnöke, valamint Komárom város polgár-
mestere, Anton Marek és az alpolgármesterek, Novák Tamás és Szabó Béla. Folytatás a 2. oldalon

Munka közben, motoros fű-
résszel vágta le kezét egy

gútai férfi a múlt kedden. Az ille-
tőt helikopterrel kellett kórházba
szálítani.

Az 52 évesTibor a fűrésszel dol-
gozott, amikor a tragédia bekövet-
kezett. „A mentőszolgálat legény-
sége a helyszínen ellátta a férfi se-
beit, a pácienst, akinek az egyik
felső végtagját amputálta a fűrész,
helikopterrel szállították Pozsonyba
a sebészetre“ - tájékoztatott a bal-
eset kapcsán Sylvia Galajda, az Air
Transport Europe munkatársa.

„A sérült plasztikai műtéten esett
át, ahol megműtötték a sérült kezét.
Állapota stabil“ – mondta a Pozsonyi
Egyetemi Kórház szóvivője, Petra
Maťašovská. b

Levágta kezét
a munkagép

A„Komárom szégyene“ elnevezést kiérdemlő épület körül egyre nagyobb
a mozgás és a városban is szárnyra keltek különböző híresztelések. A

képviselő-testület ülésén, valamint a múlt pénteki sajtótájékoztatón is ez
tartozott a vezető témák közé. Így hát megpróbálunk tiszta vizet öntei a po-
hárba és fényt deríteni arra, mi is történik a volt oroszház épületével az Ang-
lia parkban.

Atestületi ülés egyik legkriti-
kusabb pontja volt, amikor a

városi rendőrparancsnok kineve-
zése került napirendre. Mint is-
meretes, a városi rendőrség ve-
zetőjének leváltása körül már
több hónapja heves viták zajla-
nak. Folytatás az 5. oldalon

Egyelőre
marad a régi
rendőr-
parancsnok

Testületi
beszámoló

Részletek az 5. oldalon

Tulajdonoscsere
a város tudta nélkül?!

Részletek a 3. oldalon
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„Márciustól folytak a tárgyalások a városvezetéssel“
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Jegyzet

Folytatás az 1. oldalról
A megnyitón elsőként az egyetem rektora, Tóth János

szólt, aki ismertette a hallgatói létszámok alakulását.
„Az idei tanévben alapképzésre összesen 1395-en, mes-
terképzésre pedig 604-en iratkoztak be egyetemünkre.
Doktori képzésben 29 beiratkozott hallgatónk van. Tehát
a selye János Egyetemnek az idei akadémiai évben
összesen 2028 hallgatója van“.

Továbbá a rektor beszédében kitért az egyetem körül
zajló eseményekre is: „Bizonyára Önök is értesültek ar-
ról a törvénytervezetről, amely szerint a selye János
Egyetemet a törvény hatálybalépésével selye János Fő-
iskolává neveznék át. Az egyetem vezetősége, alkal-
mazottai és hallgatói igyekszünk megtenni minden le-
hetséges, jogi korlátokba nem ütköző lépést és meg-
mozgatni minden követ annak érdekében, hogy elkerül-
jük, hogy jövőre ne a selye János Főiskola tanévnyitó
ünnepségén találkozzunk. Csoportos elvi hozzászólás
formájában társadalmi vita keretén belül tiltakoztunk a
tárcaközi egyeztetésre került törvényjavaslat ellen, az el-
múlt hetekben pedig petíció formájában gyűjtjük az alá-
írást azért, hogy egyetemünk neve és besorolása meg-
maradjon. Kéréssel fordulok Magyarország irányába is,
hiszen nagyon nagy szükségünk van az anyaország tá-
mogatására. Kérem a Magyar Állam itt jelenlevő képvi-
selőit, hogy segítsék az „ügyünket“ és tegyenek meg

mindent annak érdekében, hogy a köztudatban „ma-
gyar egyetemként“ emlegetett intézményünk még sokáig
állhasson egyetemként a magyarság szolgálatában“.

Az ünnepélyes tanévnyitón továbbá felszólalt A. Nagy
László, Anton Marek és Hortai Éva, majd az egyetem
rektora, Tóth János ünnepélyesen beiktta Erdélyi Mar-
gitot, a Tanárképző Kar dékánját és Bukor Józsefet, a
gazdaságtudományi Kar dékánját. Az ünnepség végén
az elsős diákok letették hallgatói fogadalomtételüket.

szénássy
Fotó: ganzer

Kilencedik tanévnyitó az egyetemen

És a kör bezárult…
Helyenként érdekes dolgokat kell megélnie az újságírónak mun-

kája során. vannak, akik tisztelik a munkáját, kérdéseire korrekt vá-
laszokat adnak, igyekeznek együttműködni a gyors tájékoztatás ér-
dekében. Aztán vannak olyanok, akik – valamitől joggal félve – min-
den eszközzel megpróbálják homályba burkolni a téma tárgyát, és
bizony gyakran keverednek megmagyarázhatatlan ellentmondá-
sokba. Ez néha nevetséges, néha bosszantó, de mindenképpen so-
kat elárul a megkérdezett személy (személyek) általános jellemé-
ről. Az egész történet akkor válik igazából komollyá, amikor ezt a
polgárok bizalmából megválasztott egyének teszik tudatosan, talán
előre megfontolt szándékkal. szép anyanyelvünk az ilyen megnyil-
vánulásokra több megfelelő kifejezést is ismer. Hazudozás, ködö-
sítés, mellébeszélés. Mindezt summázva, „hülyének nézés”.

A kedves olvasó még bizonyára emlékszik a komáromi strandon
kialakult vitára, amit egy korábbi, viator Kft. kontra vállalkozó szer-
ződés idézett elő, amely a strand gasztronómiai területén volt hi-
vatott újításokat eszközölni. A svájcban élő, komáromi vállalkozó
munkának is látott, és úgy nézett ki, hogy megpezsdül az élet a ko-
máromi strandon. Igen ám, de ahogy az már tájainkon beidegző-
dött szokás, ez több beleszólási joggal bíró egyénnek csípni kezdte
a szemét. Azonnal kiderítették, hogy a Dobai Katalin, a viator Kft.
ügyvezetője által aláírt szerződés érvénytelen, mivel azt nem ha-
gyatta jóvá az önkormányzattal. Ez jogilag akár meg is állhatja a he-
lyét, hiszen az említett Kft. száz százalékos városi tulajdonban van
(volt). Persze, a vállalkozó azzal védekezett, hogy ő, egy aláírási
joggal rendelkező személlyel írt alá szerződést, az önkormányzat-
tal való egyeztetés és jóváhagyási procedúra nem az ő feladata. Ez
is egy logikusnak látszó meglátás, de most nem is a dolog jogi ol-
dalát vizsgáljuk, az legyen az arra hivatott jogászok feladata.

Hogy felgyorsítsuk a későbbi történések leírását, lépjünk egy na-
gyobbat időben. A sok vita és művileg gyártott akadályok egész
sora annyira elvette a vállalkozó kedvét, hogy végül beadta a de-
rekát, és megállapodott a városvezetéssel abban, hogy az egész,
addig elvégzett befektetést a felértékelt összeg ellenében átadja a
strandot üzemeltető, szintén városi tulajdonban lévő Comorra ser-
vis Kft.-nek. És megköttetett a szerződés. Természetesen, semmi-
képpen nem kívánunk beleavatkozni egy kizárólag üzleti kapcso-
latokat rendező szerződés részleteibe, ennek sem jogi, sem erköl-
csi létjogosultságát nem látjuk. Ezt a szerződő feleknek kell leren-
dezniük. Kaptunk viszont egy levelet az említett vállalkozótól, amely-
ben segítségünket kéri, mivel – elmondása szerint – a város nem
teljesíti a szerződésben leírtakat. A levélben hosszasan elemzi a tör-
ténet körülményeit, leírja a városi hivatallal való eddigi tárgyalása-
inak eredménytelenségét, miközben konkrét neveket is említ.

És ekkor kezdődött az újságíró igazi kálváriája. Kerülve minden
jog- és etikaellenes lépést, egyetlen kérdést intéztünk a városi hi-
vatal szóvivőjéhez, Králik róberthez: „Mi az oka, akadálya annak,
hogy a városi hivatal nem teljesít egy érvényes szerződést?” rövid
időn belül jött is válasz, miszerint az továbbítva lett a városi hivatal
elöljárójához, ő fogja megválaszolni a feltett kérdést, közösen No-
vák Béla alpolgármesterrel. Azon nyomban felvettük a kapcsolatot
a hivatalvezetővel, aki ígéretet tett a kérdés megválaszolására,
egy személyes találkozó keretein belül. Időpontot egyeztettünk, de
időhiányra hivatkozva egy másik időpontot javasolt, ami szintén nem
jött össze. Harmadik megkeresésünkre telefonon közölte velünk,
hogy már nem illetékes a kérdés megválaszolására, mivel a pol-
gármester Majer Tibor urat bízta meg az ügy továbbvitelével. Ő vi-
szont erről semmit nem tudott, sőt, nem is értette, miért neki kellene
foglalkoznia jogi kérdésekkel. Annyit viszont megígért, hogy rövid
időn belül fogad bennünket a polgármester, aki magyarázatot ad
kérdésünkre. Megannyi telefonhívás és ígérgetés után, Majer Tibor
közölte velünk, hogy a polgármester ebben a kérdésben „nincs iga-
zából képben”, ezért Novák Béla alpolgármestert fogja megbízni a
kérdés megválaszolásával, amint eléri őt telefonon(!?) valószínű-
leg nem érte el, mert… És itt a kör bezárult. Nagy ívben tettünk egy
kerülőt, de sajnos, nem tudtuk meg, ki is az illetékes, egy aránylag
egyszerűnek látszó kérdés megválaszolásában. vagy mégsem
olyan egyszerű? Minden bizonnyal, a vállalkozó bírósági perben
próbál majd érvényt szerezni jogosnak látszó igényének. szükség
van erre egyáltalán? Persze, minket más is aggaszt ebben a tör-
ténetben. A városi hivatalnak van egy szóvivője, akinek feladata a
médiával való kapcsolattartás. A neki címzett kérdésre nem neki kel-
lene kinyomoznia a választ, és azt eljuttatni a kérdést feltevő mé-
diához? De ami még talán ettől is aggasztóbb lehet, mire számít-
hat az a polgár, aki ilyen-olyan ügyével megkeresi a hivatalt…?

Böröczky József

Bevezetőként összefoglalom a Szent István
napi megemlékezések történetét Dunaradványon.
Ahogy más falvakban, itt is a Csemadok és az
MKP helyi szervezeteinek szárnyai alatt kerül
megrendezésre, immár 5 éve. 2008 előtt ilyen
megemlékezés falunkban nem volt. Az azóta már
hagyománnyá vált megemlékezéseken a lelkes,
önkéntes, helyi kultúrakedvelők mellett olyan ven-
dégek tisztelték meg a dunaradványiakat, mint
Nt. Écsi Gyöngyi református lelkész, Tóth Tibor,
Jászai Mari-díjas színművész, a Borostyán Együt-
tes tagjai és Vadkerti Imre. A megemlékezést –
idén második alkalommal – római katolikus szent-
mise nyitotta meg. A rendezvényeink visszhangja
minden alkalommal rendkívül jó, ami tovább biz-
tatja a szervezőket. Köszönet jár mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak megemléke-
zésünkhöz.

A Tisztelt Levélíró bizonyára nem vett részt a
megemlékezésen, mivel levele pontatlanságokat
tartalmaz: ökumenikus istentisztelet helyett római
katolikus szentmise volt, ahol Neszmély és Du-
naalmás községek református lelkésze, Nt.Val-
kiné Gúthy Éva is szólt az egybegyűltekhez a ká-
polnában. Azt, hogy a lelkésznőnek semmilyen
kötődése nincsen falunkhoz, visszautasítom. Köz-
tudott, hogy Neszmély és Dunaradvány testvér-
községek (igaz, hogy a falu jelenlegi vezetése ezt
az utóbbi néhány évben hanyagolta). Nt.V.Gúthy
Éva a neszmélyi éneklőcsoport vezetője is egy-
ben, akik idén megemlékezésünk vendégei voltak.
A szervezés ideje alatt a lelkipásztor asszony
ajánlotta fel szolgálatát, amit illetlenségnek tartot-
tam visszautasítani. A Tisztelt Levélíró „nagy re-
formátusokat” említ: a szervezők többsége római
katolikus, és én sem tartom magam „nagy refor-
mátusnak”, csupán gyülekezetünk azon 92%-
ának egyike vagyok, akik az „egyházon kívül él-
nek”. Egyébként helyi lelkipásztorunk, Nt.Tü-

csökné Komjáthy Zsuzsanna a szervezők meg-
hívása ellenére tavaly és idén sem jött el a meg-
emlékezésre, habár a hangosbemondó segítsé-
gével szeretettel hívtunk minden megemlékezni
vágyót. Lelkésznőnk magyar kultúrához való hoz-
záállását példázza a következő eset: 2008 janu-
árjában a frissen megválasztott egyik gondnokkal
ünnepséget szerveztünk, amikor a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Kölcsey Ferenc Himnuszát sza-
valtam volna el a templomban, de ezt a lelkésznő
végül megtiltotta. Elgondolkodtató, hogy a 2009-
es Szeretetnaptár 174-175. oldalán – egyebek kö-
zött – a következőket írja Dunaradvánnyal és gyü-
lekezetével kapcsolatban: „Önkéntelenül kitört be-
lőlem a fohász: Istenem, csak ide ne kerüljek.”. Az
idekerülése óta eltelt „idestova” 30 év szolgálata
alatt gyülekezetünk szép lassan mély álomba me-
rült. Egy nyáj szétszéledésének több oka is lehet,
de felelőse csak egy, a pásztor. A reformátusság
a magyar nyelv megtartója, a felvidéki magyarság
erős bástyája. Dunaradványon e bástya köveit
szépen, egyesével, belülről bontogatják.

Végezetül a Tisztelt Levélíró figyelmébe aján-
lom lelkipásztorunk 2011-es évi beszámolójának
záró igéjét: „Amit tehát szeretnétek, hogy az em-
berek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük…” (Máté ev. 7,12).

Nem tartom bölcs dolognak, amikor a nyilvá-
nosság előtt teregetik ki egy közösség belső prob-
lémáit, még azelőtt, hogy megpróbálnák azokat
maguk között megoldani. Ráadásul mindezt név-
telenül! A Tisztelt Levélíró is tudja, hogy hol lakom,
és javaslom, hogy legközelebb inkább keressen
meg és mondja el a problémáját, kérdéseit. Ezzel
biztosan többre jutnánk, mint holmi névtelen leve-
lezéssel, ami valóban széthúzáshoz vezet, és
amelyre a jövőben nem kívánok válaszolni.Tisz-
telettel: Vörös Attila

MKP dunaradványi HSZ, elnök

Nagytiszteletű Levélíró (J.M.)!
Válaszlevél a mult héten megjelent „Kinek érdeke a széthúzás a községben?“ című olvasói levélre

Anyári szünet után múlt
csütörtökön találkoztak a

városi képviselők és egészen
az éjszakába nyúlóan tár-
gyalták meg a város ügyes-
bajos dolgait.

Az ülés interpellációkkal kez-
dődött. Elsőként Győrfy László
(MKP) érdeklődött, hogy mi tör-
ténik a volt oroszház épületével,
valamint, hogy az épület el-
adása után mi lesz a CoM-
vArgAs Kft.-vel. A következő
felszólaló Konštantin Glič (füg-
getlen) a Kossuth tér helyzetéről
érdeklődött. Mint kiderült, a vá-
ros átvette a teret, azonban a
munkálatok húsz százaléka

még nincs befejezve, bár a
végső elszámolásnak novem-
ber végi a határideje, tehát re-
mélhetőleg addig befejezik a fel-
újítást. Cúth Csaba (Híd) ne-
hezményezte, hogy a városve-
zetés eddig egyetlen interpellá-
cióját sem méltatta írásos
válaszra, pedig erre ígéretet tett.

Andruskó Imre (HÍD) a pénz-
ügyi osztály vezetőjének, Nagy
Jenőnek címzett újra néhány
megjegyzést. Felhívta a figyel-
mét arra, hogy a város sokszor
a kis ügyekkel foglalkozik sokat,
de a nagy tételeket mellőzi.
Megjegyezte, hogy a Com-
therm hőszolgáltató 30 száza-
lékkal emelte az árait, ami több
városi intézményt, pl. az uszodát
és oktatási intézményeket is
érinti. Andruskó szerint alterna-
tív megoldásokat kéne keresni
az osztály vezetőjének, így je-
lentős összegeket meg lehetne
spórolni.

A képviselők megtárgyalták a
város félévi zárását. Többen
arra utaltak, hogy a számok fél-
revezetőek lehetnek. Ezt maga
szabó Béla (MKP) alpolgár-
mester is elismerte, de arra utalt,
hogy a könyvelési szabályok mi-
att mutatnak csalóka képet a

számok. győrfy László javasla-
tára a testület elfogadta azt a
határozatot, hogy a város 6 szá-
zalékos megszorítás kezdemé-
nyez, azonban a városnak ezt
az egyes intézmények igényei,
és nem "fűnyíró elv" alapján kell
előkészíteni.

Megtárgyalásra kerül a vá-
rosi Művelődési Központ előtti
út kétirányúsítása. Ez a javaslat
pozitív elbírálást kapott, így a
jövő év első felében meg is va-
lósulhat a befektetés. A beruhá-
zás előreláthatólag 30 ezer eu-
róba fog kerülni.

Határozatban lefektettek a ko-
máromi képviselők a taxiszol-
gáltatók számára egy szabály-
rendeletet, melyben most már
világosan megtalálható, hogy
hol állhatnak taxik és hogy mi-
lyen díjat kell fizetniük. Ezzel a
rendelettel szeretnék megaka-
dályozni az állandó vitákat és
támadásokat, amelyek az egyes
taxiszolgáltatók közt alakultak ki.

A csütörtöki ülés egészen a
késő éjszakába nyúlott, de még
így is maradtak pontok, amelye-
ket nem sikerült megtárgyalni.
A polgármester javaslatára elő-
reláthatólag október 10-e kör-
nyékén folytatják a képviselők
azt, amit a múlt héten abba-
hagytak. ssy

A tárgyalások hevében And-
ruskó Imre egy sárga lapot is ki-
osztott, Nagy Jenőnek, a pénz-
ügyi főosztály vezetőjének

Testületi beszámoló
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Folytatás az 1. oldalról
Az egész történet még 16 évvel ez-

előtt kezdődött. Akkor ugyanis meg-
alalkult a CoM-vArgAs Kft., mely-
nek 1/3 részben a város a tulajdo-
nosa, 2/3 részben pedig Varga Juraj,
aki egyben a vállalat ügyvezető igaz-
gatója is. Abban az időben a vállalat
megvásárolta a lakóépületet, hogy lu-
xusszállodává alakítsák át. Azonban
ezt az elképzelést a mai napig sem si-
került tető alá hozni. sokéves tárgya-
lások után az idei év nyarán mun-
kások vonultak ki a területre, és gyors
ütemben elkezdődött az épület felújí-
tása. Augusztus végén kérdésekkel
fordultunk Komárom város szóvivőjé-
hez, Králik Róberthez, hogy adjon tá-
jékoztatást az épület sorsáról. Akkor a
következő nyilatkozatot kaptuk: „Az
"oroszház" kérdése várhatóan témája
lesz a soron következő szeptember
20-i testületi ülésnek, ezért a testületi
ülés végéig, illetve a jogi és ügymeneti
folyamatok végleges lezárásának idő-
pontjáig a város nem kíván hivatalo-
san nyilatkozni a feltett kérdésekkel
kapcsolatban. A polgármester úr a
testületi ülést követően sajtótájékoz-
tató keretében kívánja tájékoztatni a

média képviselőit a testület témáival
és az újságírók által feltett aktuális
kérdésekkel kapcsolatban“.

Tehát kíváncsian vártuk a testületi
ülést, ahol bíztunk abban, hogy rész-
letes információkat kaphatunk az épü-
let további sorsáról. Győrfy László
(MKP) az ülés kezdetén interpellálta a
polgármestert, ő átadta a szót Novák
Tamás alpolgármesternek, aki így nyi-
latkozott: „A többségi tulajdonos a jú-
liusi hónapban jelezte, hogy jelentke-
zett egy beruházó, de ennyivel le is
zártuk a témát. Egészen augusztus
végéig nem volt tudomásunk arról,
hogy az ügyvezető igazgató eladta a
kft. tulajdonát képező épületet. Egy
véletlen folytán derült ki a tulajdonos-
csere, amikor is egy városi alkalma-
zott járt a kataszteri hivatalban és ki-
kérte a tulajdonlapot. Az iratban vilá-
gosan látszott, hogy már más vállalat
az épület tulajdonosa. Úgy látjuk az
ügyvezető igazgató túllépte a hatás-
körét, és további vizsgálatokat kívá-
nunk tenni az ügyben“.

Másnap a sajtótájékoztatón Pász-
tor István, a városi hivatal elöljárója,
válaszolt az újságírói kérdésekre,
melyben a vételár nagyságáról érdek-

lődtek. „A CoM-vArgAs Kft. belső
pénzügyi ügyeiről az üzleti titoktartás
végett nem közlök információkat. Min-
denekelőtt egy közgyűlés összehívá-
sára lesz szükség, amelyen megjele-
nik a polgármester és a többségi tu-
lajdonos, és majd a közgyűlésen dön-
tik el a tárgyaló felek, hogy mit közöl-
nek a nyilvánossággal“ – mondta az
elöljáró. Majd Novák Tamás így foly-
tatta: „Mindenképp az eladás jogi hát-
terét tisztázni kell, a vagyon védelmérő
szóló 138/1991 számú törvény értel-
mében.“ A sajtótájékoztatón jelen volt
a többségi tulajdonos varga Juraj is,
aki ismét nagyon szűkszavúan nyilat-
kozott, azonban leszögezte, hogy min-
den lépését a törvényes keretek közt
végezte, továbbá kiemelte, hogy pozi-
tívan látja a dolgokat, mivel 16 év után
előrelépés történt az ügyben.

Az üzletkötéssel kapcsolatosan
még további kérdések is felmerültek.
Mint ismeretes, a kft. bevétele nagyon
kevés, sőt sokszor nullás. Azonban a
kiadások az évek alatt felhalmozód-
tak, ez számszerűsítve 142 ezer eurót
tesz ki, amely összeggel a város van
eladósodva a többségi tulajdonos felé.
Arra a kérdésre, hogy mi lesz a sorsa

ennek a tartozásnak, egyelőre érdemi
választ nem kaptunk.

Ezek után nyilatkozott lapunknak
az új tulajdonos arról, hogy a felújítás
után miként fog szolgálni a hétemele-
tes épület: „A volt oroszház épületé-
nek megvásárlásáról történő tárgya-
lások 2012 márciusától folytak a vá-
rosvezetés, a COM-VARGAS Kft.
ügyvezető igazgatója, valamint az
IMMO-MEM Kft. között. Ezen hosz-
szadalmas tárgyalások eredménye-
ként 2012. július 23-án az épület az
IMMO-MEM Kft. tulajdonába került.
Az új tulajdonos célja, hogy felújítsa
a több mint 16 éven keresztül romok-
ban heverő épületet, és új lakások ki-
építését tervezi. Az épületben helyet
kap majd kb. 40 darab magasabb
színvonalú lakás. Amint a munkálatok
befejeződnek, ezek a lakások el-
adásra lesznek bocsátva a nyilvános-
ság felé. A lakások mellett az alsó
szinten irodahelyiségek, üzlethelyisé-
gek, valamint egy kávéház is helyet
kap. Szeretnék még most a rémhír-
keltések elébe menni, miszerint itt
nem szociális lakások épülnek, ha-
nem egy exkluzív lakóház“ .

Szénássy Tímea

Tulajdonoscsere a város tudta nélkül?!

Dél-Komárom

Felmondott 200 dolgozójának
dél-komáromi gyárában a No-

kia. Az intézkedés a korábban
bejelentett 2.300 fős leépítés
utolsó hulláma - közölte a mun-
kavállalói érdekképviselet veze-
tője, a gyár üzemi tanácsának el-
nöke az MTI-vel.

László Zoltán elmondta, az érin-
tettek nagy része már talált munkát
máshol, ezért önként jelentkezett a
leépítési programba. Az érdekkép-
viselet és a Nokia megállapodása
szerint a vállalat a törvényben előírt
összegen túl háromhavi átlagkere-
setnek megfelelő juttatást és leg-
alább két hónapig a keresetnek meg-
felelő álláskeresési támogatást fizet
az elbocsátott dolgozóknak.

mti

A leépítés utolsó
hulláma

„Márciustól folytak a tárgyalások a városvezetéssel“
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Komárom

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

Lehet húsos, vegetáriánus, reggeli,
ebéd, vacsora vagy desszert. A lé-

nyeg, hogy olvasóink az elkészített
étellel együtt fényképezkedjenek le és
a fényképet csatolják a recepthez. A
fotókat és recepteket küldhetik email
címünkre (deltakn@gmail.com), lead-
hatják az irodánkban, vagy beküldhe-
tik levélben is: DELTA hetilap, Františ-
kánov 22. Komárno 945 01. A borí-
tékra írják rá: "receptverseny". A nap-
tárba bekerülő szakácsok közt aján-
dékokat sorsolunk ki. Beküldési
határidő: november 30. A versenyben
azok a receptküldők vehetnek részt,
akik saját maguk által készített ételfo-
tót is küldenek a recepthez.

Alkotó csoportok,
nívós alkotások

Az idei sympatról Dolán György festőmű-
vészt faggattuk. – Erős az idei évfolyam. Új
művészek jöttek. Több a francia képzőmű-
vész, oroszországból érkeztek jó néhányan,
de mexikói alkotó műveit is megtekinthetik a
látogatók. Új arcok, új színek dominálnak –
tette hozzá. Zord és hideg színek – vetettem
közbe. – Elég nyomott körülöttünk a világ.
Nem véletlen tehát a dolog – ismerte be az
alkotó, aki a többi kiállító képzőművésszel
együtt 14 napot töltött Paton. – sokan me-
gyünk tovább Dunaszerdahelyre, ahol két

hét alkotás következik; a csallóközi táj felfe-
dezése, és annak kreatív hatása a művé-
szekre – árulta el a művész. Elmondta még,
hogy 34 művész 72 művet hozott létre az idei
sympat keretében. Ezekből 62-őt állítottak ki
a Limes galériában.

A múzeum és könyvtár épületében az a
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ál-
lít ki, melynek tárlatával annak idején, 2009-
ben ez a kiállítóhely megnyílt. Az egyesület
13 éves. 7 országból érkezett 31 alkotó mű-
veit mutatják be most Komáromban. A meg-
nyitón Győrffy Sándor képzőművész beszélt
az egyesületről, a kiállítókról. Moncz Miklós,
a művészeti alapiskola tanára gitározott. A
tárlatot Gál Ida művészettörténész és Csü-
törtöky József múzeumigazgató nyitották
meg. Wernke Bernát költő saját, tájainkhoz
kapcsolódó verseit szavalta. Az egyik költe-
ménye a komáromi esőről szól. A kiállító mű-
vészek nevében pedig Ruda Gábor, a kultu-
rális egyesület elnöke mondott köszönetet a
kiállítás megrendezéséért.

Bárány János
Fotó: Molnár Mónika

Két csoportos kiállítás nyílt városunkban. A 18. Sympat Nemzetközi Festészeti
Szimpózium anyaga október 7-ig látogatható a Limes Galériában. A Muravidék Ba-

ráti Kör Kulturális Egyesület Kézjegyek és kép-mások című, 2012/2013-as nemzetközi
kiállítás-sorozatának tárlata pedig október végéig tekinthető meg a Múzeum és
Könyvtár épületében.

Preprava osôb od 1 až po 8 osôb
Személyszálitás 1-től egésszen 8 személyig
S nami je to bezpečné

Velünk biztonságos

OOddvveezziieemmee  VVááss  kkaamm  lleenn  cchhcceettee!!
OOddaa  sszzáállllííttjjuukk,,  aahhoovváá  ccssaakk  aakkaarrjjaa!!

Letisko Bratislava

Liszt Ferenc repülőtér Budapest

Schwechat Wienna

Za dobrú cenu!

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

00421 948 671 212

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jesenná AKCIA

=

VVyymmeeňňttee  ssvvoojj  ssttaarrýý  
nneerreezzoovvýý  ddrreezz  zzaa  nnoovvýý!!

Kandalló csempéből 2.075 e - 5.100 e-ig
Cserépkályha 895 e -  3.385 e -ig
Hordozható cserépkályha 500 e - 1.600 e-ig
Kályhacsempe raktárról, 

kivitelezés rövid határidővel.
Lóca 148-178 cm 305 e - 640 e-ig
Asztal 6-8 személyes 190 e - 430 e-ig
Szék 60 e - 110 e -ig

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036/2039 791 02

Cserépkályhák

A bútorok
fenyő, bükk,
juhar, tölgy
és cserfából
készülnek.

Az ünnepségen tíz kategóriában
osztottak ki díjakat, ezek között a „Ki-
sebb publikációk – Apró kiadványok”
kategóriában a komáromi KT Könyv-
és Lapkiadó Kft., amely a DELTA he-
tilap kiadója is egyben, a kategória
első helyén végzett. Ezt az elisme-
rést, a „Koniec starých čias”  (vége a
régi időknek) című könyv gondozásá-
ért kapta, amely a Daniel Hupko,
Ivana Janáčková, Jozef Tihányi szer-
zői hármas alkotása. A könyv a Pálfi
családok 1848-1948 közötti, vö-
röskői várban eltöltött életét
dolgozza fel aprólékosan. A
szerzők, valamint Jaroslav Há-
jiček a szlovák Nemzeti Mú-
zeum vöröskői részlegének
igazgatója mellett, a KT Könyv-
és Lapkiadó Kft. ügyvezető
igazgatója, szénássy Tímea is
átvehette a kategóriában ki-
osztott díjat. A publikáció mél-
tatásában többek közt el-
hangzott: „A remekül feldol-
gozott mű szerzőinek elis-
merése mellett, elévülhetet-

len érdemei vannak a KT Könyv- és
Lapkiadó Kft.-nek is. Amikor a könyv
magában hordozta a nyomdai festék
illatát, messze nem volt biztos, hogy
elnyeri az olvasóközönség tetszését.
szlovákiában ugyanis nem szokvá-
nyos, hogy a múzeumi környezetben
íródott kiadványok széles olvasótábort
tudnának maguk mögött. Ezért is örü-
lünk, hogy ez a könyv váratlanul gyor-
san eltűnt a polcokról, a KT Könyv- és
Lapkiadó Kft. gondozásában azonban

már elkészült a második ki-
adás is”. 

Nos, kellemes érzés, de
semmi meglepő. A kiadót
remek, színvonalas munká-
jának köszönhetően, egyre
több hazai és külföldi ér-
deklődő keresi meg. Igen-
csak keresettek a régebbi
kiadványok, amelyek főleg
a felvidéki, magyarlakta
települések történelmét
dolgozzák fel, kiváló szer-
zők tollából.  

-böröczky-

Elismerés a komáromi KT Kiadónak

A díjátadás utáni közvetlen pillanatok. Jobbra Szénássy Tímea, a KT
Könyv- és Lapkiadó Kft. igazgatója

Akulturális örökséget és a múzeumokat 1952 óta propagáló „Pa-
miatky a múzeá” című, negyedévenként megjelenő lap szerkesz-

tőbizottsága, karöltve a Szlovák Nemzeti Múzeummal, valamint a Szlo-
vák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalával, 21. alkalommal osz-
totta ki a műemlékek védelmében, 2011-ben kifejtett aktivitásért ado-
mányozott díjakat. A díjazottak azon a gálán vehették át a kitünteté-
seket, amellyel megnyitották az Európai Kulturális Örökség Napjait a
Szlovák Köztársaságban.

Tört aszfaltból lett
felújítva Komárom né-
hány földútja, ponto-
san 1,6 km hosszan
Őrsújfalun: a vadas és
a kerti övezet részein,
az Erzsébet-sziget
első és második ke-
resztutcájában, a shell
benzinkút mögötti ga-
rázsoknál, illetve a vá-
rosi rendőrség épü-
lete mögötti részen. A
város az aszfaltot díj-
mentesen kapta, így
csak a kivitelezésért
kellett 9.800 eurót fi-
zetnie.

ga

Útfelújítások a városban

Folytatás az 1. oldalról
vegyük sorjába az eseményeket. Anton

Marek polgármester úgy írta ki a pályázatot,
hogy arról a jelenlegi rendőrparancsnok,
rozsnyó Lajos a sajtóból értesült. A kiírt pá-
lyázatra végül heten jelentkeztek, akiket a
szakbizottság meghallgatott és kiválasztotta
azt a két személyt, akit javasoltak a polgár-
mesternek a rendőrparancsnoki poszt betöl-
tésére. A múlt csütörtöki testületre a polgár-
mester beterjesztette a jelenlegi rendőrpa-
rancsnok, Rozsnyó Lajos leváltását, és Ko-
vács Imrét javasolta kinevezni. 

A csütörtök esti több mint két órás vitában
a téma kapcsán több képviselő hangsúlyozta,
hogy a közrenddel kapcsolatosan van több ki-
vetnivaló, azonban a polgármester eljárása a
rendőrparancsnok leváltására elfogadhatat-
lan. Anton Marek szerint több panaszlevél és
visszajelzés indokolta a rendőrparancsnok le-
váltását. Elmondása szerint azért nem jött
konkrét érvekkel, mivel nem akart szemé-
lyeskedni a nyilvánosság előtt. Néhány visz-
szajelzést és véleményt idézett, amiről tudo-
mást szerzett. Kijelentette, rozsnyó Lajos
már nem élvezi a bizalmát.

A hosszas vita végén Anton Marek polgár-
mester visszavonta a pontot, így nem szüle-
tett döntés.

Másnap a sajtótájékoztató keretén belül, újra
előkerült a rendőrparancsnok ügye. Novák Ta-
más alpolgármester elmondta: „Egy újabb po-
litikai erőfitogtatás tanúi lehettünk. Keszegh
Béla és Varga Tamás voltak, azok akik a vé-
delmükbe vették a parancsnokot, miközben
ők támadták az utóbbi két évben. A polgár-
mester ezek után mérlegelni fogja, hogy mi
lesz a következő lépése, mivel az tény, hogy a
rendőrparancsnok az utóbbi két évben elfáradt
és hiányzik belőle a motiváció“.

Lapunk megkereste varga Tamást, aki a
következőképpen reagált: „Hiba volt beter-
jeszteni a javaslatot, mivel először a jelenlegi
parancsnok leváltását kellett volna megoldani
és utána megpályáztatni a hely betöltését.
sajnos érthetetlen módon a város vezetése
ezt éppen fordítva tette, így ezt nem látom kor-
rektnek PhDr. Kovács Imre úrral szemben.

Én nem a parancsnok személye mellett áll-
tam ki, hanem a tények mellett, hogy milyen

körülmények és feltételek mellett dolgoznak
rendőreink, akik többször tárgyalni akartak
erről a város vezetéssel, de erre a mai napig
nem került sor. A rendőrök átlagfizetése a mi-
nibálbérhez közeli összeg, annak ellenére,
hogy a város költségvetésében van erre a
célra egy megszabott összeg. A másik dolog:
a rendőrség állománya aluldimenzionált,
mégpedig a létszám 1/3-a hiányzik. Az utóbbi
időben több rendőr is távozott, de a polgár-

mester úr a parancsnok többszöri kérése el-
lenére sem töltötte fel az állományt. Ezért jo-
gosak a lakosok azon panaszai, miszerint ke-
vés rendőrt látni utcáinkon. Továbbá a rend-
őrség leélt autóparkjáról, a város elavult ka-
merarendszeréről már nem is beszélek. Ilyen
körülmények között nehéz bebiztosítani váro-
sunkban a lakosságtól elvárt közbiztonság
kellő színvonalát. És ha ezek a feltételek nem
lesznek biztosítva és a problémák megoldva,
akkor egyetlen, a legmagasabb szakképzett-
séggel rendelkező új parancsnok sem fogja
tudni teljesíteni küldetését: - zárta nyilatkoza-
tát varga Tamás, a Környezetvédelmi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke, a Most-Híd frak-
ció tagja.

Keszegh Béla véleménye a következő:
„Nem szeretnék egy összetett téma kapcsán
egymondatos üzengetésbe kezdeni Novák
Tamással. sokatmondó az a tény, hogy a vita
végére az Anton Marek - Novák Tamás páros
teljesen magára maradt, senki nem állt  az ol-
dalukra. szó nincs a rendőrparancsnok men-
tegetéséről, csupán a megalázó módszerek
nem válhatnak mindennapossá. Mindenkinek
ajánlom megnézni a vita teljes videóját,
amelyben képet kaphat Novák Tamás szava-
hihetőségéről“. szénássy

Egyelőre marad 
a régi rendőrparancsnok

Komárom
Július végén hetila-

punk arról számolt be,
hogy a Király püspök ut-
cában egy kisfiú belee-
sett egy fedetlen ak-
nába. szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy
a kisfiú nem sérült meg
súlyosan. Az eset után az aknát lefedték. A múlt héten egyik
olvasónk hívta fel a figyelmünket egy újabb balesetveszélyes
aknára, amely a Kis ér sor utcáján található az Általános
Egészségügyi Biztosítóval szemben. Elmondása szerint na-
ponta több személygépkocsi is ott fordul meg és a gyalogos
forgalom is sűrű az utcában. Tehát érdemes vigyázni és a lá-
bunk alá nézni, hogy ne történjen baleset. szt

Újabb fedetlen aknát
találtunk
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- 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.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

TErMÁL s.r.o. so sídlom Promenádna 3221/20,
321 01 veľký Meder, IČo: 34 099 336 vyhlasuje
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ob-
chodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
predajnej jednotky - vinárne a troch pre-
dajných jednotiek vo vstupnej hale termálneho
kúpaliska vo Veľkom Mederi.

Informácie o predmete nájmu a podmienkach súťaže je možné získať na ad-
rese sídla spoločnosti: Promenádna 3221/20, 321 01 Veľký Meder, na in-
ternetovej stránke: www.thermalcorvinus.sk a na e-mailovej adrese: ko-
natel@thermalcorvinus.sk.

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31. 10. 2012. Lehota bude za-
chovaná, ak sa návrh odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty na pošte. 

Értesítés nyilvános üzleti versenypályázat kiírásáról

A TErMÁL s.r.o., székhelye: Promenádna 3221/20, 321 01 veľký Meder,
IČo: 34 099 336 az 1991. évi 513-as számú Kereskedelmi Törvénykönyv 281
és további §-ai alapján nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a nagymegyeri
termálfürdő beléptető csarnokában található borozó, valamint három üz-
letegység bérbevételére.

A bérbeadás tárgyával kapcsolatosan és a versenypályázat feltételeiről
részletes információ a következő címen kapható: TERMÁL s.r.o., Promenádna
3221/20, 321 01 Veľký Meder, valamint a www.thermalcorvinus.sk inter-
netes oldalon és a konatel@thermalcorvinus.sk e-mail címen.

A javaslatok beadásának határideje: 2012. 10. 31. A javaslat határidőn be-
lül kerül beadásra, amennyiben legkésőbb a határidő utolsó napján postán fel-
adásra kerül.

Ebben az évben Köszönő le-
velet kapott a budakeszin élő
egykori naszvadi lakos Kerekes
Mária a kitelepített naszvadiak
kapcsolatainak ápolásáért. Üd-
vözlő levelet kaptak: Dezsi
Gyula fafaragó, Simonics Lajos
a nyugdíjasklubban végzett ak-
tív munkájáért, Horváth Ferenc,
Nemes Ferenc, Maráz Vince a
Csemadokban végzett munká-
jukért, Vlahy Jenő a sportban
és az ifjúság nevelésében vég-
zett munkájáért. 

A szombati nap szentmisé-
vel indult a kápolnában, majd a
főtér ünnepélyes átadására és
felszentelésére került sor. Az
eseményen részt vettek a test-
vértelepülések - Nagyigmánd
és Felsőszentiván küldöttsé-
gei, Bugár Béla, a Most-Híd el-
nöke és Bastrnák Tibor parla-
menti képviselő is. Haris Jó-
zsef polgármester ünnepi be-
szédében elmondta: hagyo-
mánnyá vált, hogy évente a
Naszvadi Napok alkalmával
úgymond jelképesen összeül
a község nagy családja, hogy

együtt ünnepeljen. A baptista,
az apostoli, az evangélista és a
katolikus egyház képviselői
megáldották és felszentelték
az új főteret. 

A további program főző- és
pogácsasütő versennyel, majd
a Naszvadiak Emlékművénél
folytatódott. Naszvad, dicsére-
tére legyen mondva, az elsők
között hívta vissza a községből
erőszakkal menesztett polgá-
rait és azok családtagjait. s
hogy az utókor is „emlékezzen
és emlékeztessen”, a Felvidé-
ken egyedi példaként állított
emléket. A gránitkővel azok-
nak tisztelegnek, akiket a tör-
ténelem emberpusztító vihara
szülőföldjük elhagyására kény-
szerített. A rendszeres, három
évenként megvalósuló Nasz-
vadiak Találkozója is pótolha-
tatlan történelmi és szellemi
küldetést teljesít.

A Naszvadi Napok és Nasz-
vadiak Találkozója vasárnap is-
tentisztelettel és ünnepi gála-
műsorral ért véget.

Miriák Ferenc

Naszvadi Napok és Naszvadiak Találkozója
Aháromnapos rendezvény a gyermekek futóversenyével vette kezdetét,

majd a Naszvadi Alapiskola volt diákjainak találkozójára került sor. A
kultúrközpont stúdiógalériájában megnyitották és kiértékelték a naszva-
diak II. fotóversenyét. Ezt követte már hagyományosan az ünnepi önkor-
mányzati ülés, amelyen kiosztották a köszönő leveleket. 

Megható és lélekemelő találkozás volt a rákbeteg
Samkoval a pozsonyi Gyermek Egyetemi Kór-

ház és Poliklinika hematológiai és onkológiai osz-
tályán. A hároméves kisfiúhoz ajándékkal érkezett a
Kultúra-Agroturisztika-Hagyomány Polgári Társu-
lás küldöttsége. A gyermek onkológiai osztályra
érve átadásra került a segélycsomag, amely pro-
biotikumot, pelenkát, műanyag játékokat és édes-
séget tartalmazott.

A Ham Erika vezette küldöttség a többi gyermekre is
gondolt, és válogatott édességet és játékokat tartal-
mazó csomagot adományozott. Az édesanyának pedig
tíz napra kifizették az ellátást. „Nagyon megható volt látni
az elégedett, széles mosolyt a kisfiú arcán. Igazi harcos.
Azonnal birtokba vette a játékot, csevegett a társaság-

gal, és élénken érdeklődött. Anyukája elmondása sze-
rint nem nagyon szokott enni, azonban a társaság erre
is rábírta a kicsit. Hálásan köszönöm a jólelkű és segí-
tőkész embereknek, akik részt vettek a Lecsófesztiválon
Ifjúságfalván és az összegyűjtött összegből vettük ezt a
segélycsomagot” – nyilatkozta Ham Erika, a polgári tár-
sulás vezetője. Hasonlóan pozitívan nyilatkozott Anna
Engelhardtová, Simona Néveriová és Csente István is,
akik elkísérték Ham Erikát a pozsonyi gyermekkórházba.

valóban elkelt a segítség, hiszen jóformán az utolsó
órában derült ki, hogy a kisfiú súlyosan beteg. „Május-
ban észleltem a csomót, és júniusban már látható nö-
vekedésnek indult. Érsekújvárott egyik vizsgálatról a
másikra rohantunk, azt állították, hogy mandulagyulla-
dása van. Augusztusban már nem volt ez annyira biztos,
ezért felkerestünk egy szeredi orvost, aki Pozsonyba
küldte kivizsgálásra. Amikor kiderült, hogy rákbeteg,
majdnem elájultam. Ám amikor láttam, hogy a kicsi
mennyire akar küzdeni, az lábra állított. Hiszünk abban,
hogy legyőzhetjük ezt a betegséget. Kisfiam egy újabb
kemoterápián vesz részt, volt egy, a nap 24 órájában öt
napig egyfolytában tartó ilyen jellegű kezelésen” – me-
séli az édesanya, veronika. Hozzáteszi, szeretné meg-
köszönni minden jólelkű embernek a segítséget, hogy
mellettük állnak ebben a nehéz élethelyzetben.

A Kultúra-Agroturisztika-Hagyomány Polgári Társu-
lás augusztusban másodízben rendezte meg a Jóté-
konysági Nemzetközi Lecsófesztivált, amelyen beteg és
rászoruló gyermekek számára gyűjtöttek. Egyik ked-
vezményezettje éppen ez a kisfiú. A társulás főprofilja a
segítés mellett a régió kulturális hagyományainak felé-
lesztése, valamint a hagyomány és az agroturisztika öt-
vözésével a térség idegenforgalmi fellendítése.

-pr-
fotó: a társulás archívuma

Mosolyt csaltak egy rákbeteg kisfiú arcára
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Élőlánc az Erzsébet-hídon
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Doc. rNDr. Tóth János, PhD. rektor véd-
nöksége alatt a selye János Egyetem idén
negyedik alkalommal rendezte meg nemzet-
közi tudományos konferenciáját „Művelődés
– Identitás – Egészség“ címmel. 

A 2009-ben elindított rendezvénysorozat
célja, hogy olyan nemzetközi tudományos fó-
rumot teremtsen, ahol az egyetem oktatóinak
kezdeményezésére kialakított szekciók kere-
tében a különböző országokból érkező kuta-
tók megvitathatják tudományterületük aktuá-
lis kérdéseit. A konferencia további célja, hogy
megerősítse a selye János Egyetem helyét
szlovákia és Közép-Európa tudományos és
kulturális térképén, a meglévő kutatási kap-
csolatok erősödjenek, s újak alakuljanak ki. 

A plenáris szekcióban három nemzetközi-
leg elismert szakember előadása hangzott el:

ThDr. Boháč vojtech, PhD. a rendszeres 
teológia tanszékvezető professzora az Eper-
jesi Egyetem görög Katolikus Teológiai Kara
volt dékánjának előadását. A szlovákiai görög
katolikusok identitásáról egyetemünk refor-
mátus Teológiai Karának dékánja, doc. ThDr.
Molnár János olvasta fel. Őt követően Dr.
Kellermayer Miklós, sejtkutató, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános orvostudományi Ka-
rának emeritusz professzora, Hit és tudo-
mány címmel tartotta meg kiváló előadását.
Dr. szíjártó István, Csc., irodalomtörténész,
a Balaton Akadémia elnöke, a százak Taná-
csának ügyvezetője pedig Anyanyelvünk – a
nemzeti fennmaradás záloga címmel tartott
érdekfeszítő előadást.

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

Észak- és Dél-Komárom
alap- és középiskolásai

egy nem rendhagyó módon
emlékeztek meg a 120 éves
Erzsébet-hídról. A több mint
400 méteres hídon élőláncot
alkottak, majd színes lufikat
engedtek a levegőbe. Ezzel
a megmozdulással is azt
szeretnék bizonyítani, hogy
az Erzsébet-híd nem szét-
választja, hanem összeköti
a két várost. ssy

„Szívem közepén nyílott egy szép rózsa,
Azt küldöm Neked a születésnapodra.
Olyan legyen az életed, mint egy nyíló virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap.”

szeptember 22-én ünnepelte 35. születésnapját 
Vermes József Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulálnak és jó erőt, egészséget kívánnak: feleséged
Mónika, fiad Denis, édesanyád, nővéred Ildikó családjával,
anyósod, apósod.  A jókívánságokhoz csatlakozik sógorod
Kalmi barátnőjével Melindával.

Édesanyámnak 

Vicena Annának 
Bátorkeszire

„Kezed kérges, szemed fénye
Már belefakult a 80 évbe,
Hajad fehér már, mint a hó,
S nem köszönsz vidáman: HAHÓ!
De szavad halkabb lett, s melegebb,
Azzá tette az anyai szeretet.
Nem kérek Istentől kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt és boldogságot.
Könny és öröm közt csak suttogom az imát:
Ezerszer köszönöm Uram, Őt a legdrágább anyát.“

Lányod Magdi. Sok puszit küldenek 
az unokák és dédunokád Nicolas.

AA  SSeellyyee  JJáánnooss  EEggyyeetteemm  „„MMűűvveellőőddééss  ––  IIddeennttiittááss  ––  EEggéésszzsséégg““  
ccíímműű  NNeemmzzeettkköözzii  TTuuddoommáánnyyooss  KKoonnffeerreenncciiáájjaa

MOKKA KÁvÉZó
Galán Angéla Szlovákmagyarok című díjnyertes filmjét vetítik szeptember

25-én, kedden 18 órától. A 48 perces film után gazdag József és sánta szilárd be-
szélget a Junior Prima-díjas rendezővel hazáról, hazátlanságról, családi mitológiákról
és az emberi hang fontosságáról. A belépés ingyenes, a szervezők mindenkit sze-
retettel várnak.
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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

Perbete

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A szervezők nem egysze-
rűen a jó borok kóstolására
és a felhőtlen szórakozásra
fektetik a hangsúlyt, hanem
nagy gondot fordítanak a ha-
gyományok ápolására is. Eb-
ben nyújt segítséget többek
között a Hídverő Társulás te-
lepüléseinek számos hagyo-
mányőrző csoportja, akik sze-
repelni fognak a rendezvé-
nyen. Demjén Ferenc, vok-
sán virág Dj és az Apostol
együttes fellépése minden bi-
zonnyal tovább emeli a ren-
dezvény látogatottságát.

A pincefesztiválon a helyi
gazdák közül közel harminc-
öt saját pincéikben kínálgat-
ják boraikat, de a madari
völgyben összesen 5 ország
15 vendégborásza várja a lá-
togatókat. Elsősorban a test-
vértelepülés borászaira gon-
doltak a szervezők. A hagyo-
mányápoló programok mel-
lett lesz még blues, könny-

űzene, retro- és cigányzene
is.

A rendezvényhez adva van
az ideális helyszín is, a sző-
lőültetvények és borospincék
által körülölelt sutyú-völgy. Itt
áll a ma már községi tulaj-
donban lévő egykori szövet-
kezeti pince is, amelyet felújí-
tottak, udvarán pedig egy pi-
henőteraszt alakítottak ki a
vendégek fogadására. 

Madar kataszterében több
mint 200 hektár szőlőültet-
vény található, ennek többsé-
gét egy magántársaság mű-
veli, de nagyon sok a kister-
melő – tájékoztatott a polgár-
mester. „A község határában
még ma is mintegy 270 mű-
ködő pincét tartunk számon.
Bízunk benne, hogy a feszti-
vál idején sok borosgazda
megnyitja pincéjét és kínálja
majd borai legjavát.“

„Az első Madari Bor- és
gasztrokorzó Napokon a

vendégfogadó pincészetek
arra vállalkoznak, hogy há-
rom napon keresztül nyitva
tartanak és fogadják az ér-
deklődőket. A helyszínen a
gazda vagy a borhoz értő
személyzet fogadja a betérő
vendégeket. Bízunk abban,
hogy több százan ellátogat-
nak a községünkbe, akik is-
meretlenként érkeznek, de

barátként távoznak majd tő-
lünk” – mondta a falu polgár-
mestere, a rendezvény meg-
álmodója.

Madaron megmozdult va-
lami. A község életében a
mostani borfesztivál igazi át-
törést hozhat. A rendezvény
jelentőségét az is emeli, hogy
a Madarra látogatók itt olyan
borokat kóstolhatnak meg,

melyek már csak ezen a vi-
déken teremnek. Most egy
igazán grandiózus borese-
ményre kerül sor, október 5.
és 7. között. Mindezek után
mindenkinek csak ajánlani
tudjuk, hogy gondoljon egy
merészet és látogasson ki
Madarra.

Miriák Ferenc
Csókás Gellért felvétele

Életre kel a hagyomány 
a madari szőlőhegyen

„Arról álmodoztunk, hogy megmutatjuk az általunk oly-
annyira szeretett Sutyú-völgyi szőlőhegy zöldellő lankáit,
réges-régi hagyományokról tanúskodó présházait, ve-
rejtékes munkával megtermelt zamatos szőlőjét és borait
másoknak is. Hosszú éveken át dédelgetett álmunk vá-
lik valóra” – nyilatkozta a rendezvény beharangozójában
a község polgármestere, Édes István. 

Életre kel a hagyomány 
a madari szőlőhegyen

Nyolc képviselő részvételével került
sor a testület ötödik ülésére, ame-

lyen Kósa József polgármester ismer-
tette a napirendi pontokat.

Sukola Lambert képviselő javaslatára az
ülés programját két ponttal – a főellenőr le-
váltása és a polgármester eddigi tevékeny-
ségének megvitatása – kibővítettek és jó-
váhagyták. 

Az ülés negyedik pontjaként a képviselők
meghallgatták a községi rendőrség jelen-
tését. szóba került, hogy Perbetén kevés az
egy rendőr, tehát adott volt a kérdés, hogy
miért nem alkalmaz a község még egyet, de
a polgármester azt válaszolta, hogy nincs rá
anyagi fedezet.

A képviselők meghallgatták a község főel-
lenőrének jelentését is. Dikácz Erzsébet kép-
viselőnő ezzel kapcsolatban megjegyezte, a
főellenőr jelentésében azt írja, hogy nem volt
leadva a kultúrház komplett évi terve de ez a
kritika nem helyénvaló, mivel a kultúrházban
gazdag és sokrétű kulturális élet folyik, a kul-
túrház tevékenységét nem lehet pénzben ér-
tékelni. sukola Lambert képviselő szerint
nem megfelelő az együttműködés a főellenőr,
a polgármester és a képviselők között, vala-
mint nem végzi elég pontosan a munkáját,
ezért távoznia kell a posztjáról.

Kósa József polgármester megjegyezte: a
testület jogkörébe tartozik a főellenőr levál-
tása, és szavazásra bocsátotta, ki támo-
gatná, hogy Ľudovít Hegyi a helyén marad-
jon. A jelen lévő 8 képviselőből hárman sza-
vaztak igennel, négyen nemmel, egy sze-
mély pedig tartózkodott. 

A polgármester ekkor kijelentette, a tes-
tület menesztette a főellenőrt, majd új pá-
lyázat kiírásával bízta meg a hivatalvezetőt.
Fél óra elteltével azonban a polgármester
technikai szünetet rendelt el, utána pedig ar-
ról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ér-
vénytelen a főellenőr eltávolítására vonat-
kozó határozat. A leváltásához ugyanis a
hatályos törvények értelmében valamennyi
képviselő több mint felének jóváhagyása
szükséges; vagyis a 11 tagú perbetei testü-
letben ehhez legalább 6 szavazat kellett
volna. Így Ľudovít Hegyi továbbra is a köz-
ség főellenőre marad.

A következő pontban a képviselők meg-
vitatták az egykori óvoda átépítéséről szóló
jelentést szociális bérlakásokká, amelyet
Szeghő Zsigmond építkezési tervező ter-
jesztett be. Az óvodában 22 bérlakást le-
hetne kialakítani, 11 egy- és 11 kétszobást.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy 2013-
tól végképp eltörlik a támogatást a bérlaká-
sok építésére. A polgármester javaslatára a
bérlakások építését az egykori óvoda épü-
letében jelenleg elhalasztják, mivel nem biz-
tosítottak az építkezés anyagi támogatásá-
nak feltételei. Az ilyen lakások bérleti díja
havonta 35-40 euró, a többi költséget ter-
mészetesen a bérlő fizeti. viszont a szoci-
ális lakásokra a támogatás nagyobb, mint a
klasszikus bérlakásokra, mivel az állam tá-
mogatja a szociálisan hátrányos helyzetű
lakosokat.

A képviselők jóváhagyták a virág utcában
lévő bérlakások bérletét 2012. október el-
sejével. A háromszobás lakásért 117,42 he-
lyett 139,22, a kétszobásért 94,11 helyett
112,67, az  egyszobásért 67,10 helyett 80,33
eurót fognak fizetni a lakók.

Ugyancsak sukola Lambert képviselő ja-
vaslatára került a napirendi pontok közé a
polgármester eddigi tevékenységének meg-
vitatása. Többen kifejtették, nem tartják
megfelelőnek a kommunikációt a testület
és a polgármester között, aki a képviselők
szerint beleegyezésük nélkül hoz döntése-
ket. Példaként az egyik kábeltévé-szolgál-
tatóval kötött szerződést említették, amely
az optikai internetet is bevezeti a faluban. A
szokásos föld alatti kábellefektetéssel
szemben Perbetén oszlopokon húzzák a
vezetékeket, és ezzel valóságos oszloper-
dőt állítottak fel a faluban. Az eddigi villany-
oszlopokat ugyanis nem használhatták erre
a célra, ezért újakat helyeztek el. A polgár-
mester azzal érvelt, hogy a társaság kérvé-
nye két hétig kint függött a község hivatalos
faliújságán, bárki megnézhette, másrészt
pedig már a korábbi faluvezetés is megvi-
tatta ezt a kérdést. Azok a képviselők, akik
már az előző testületnek is tagjai voltak,
erre megjegyezték: akkor még csak lehető-
ség szintjén merült fel a szolgáltatás beve-
zetése, éppen ezért nem kell az ő nyakukba
varrni ezt a problémát. Ugyancsak kifogá-
sok merültek fel a képviselők részéről a
község központi terének felújítására vonat-
kozó szerződésekkel, illetve az építkezés
felügyelőjének kiválasztásával kapcsolat-
ban.

A képviselők végül megbízták a főellen -
őrt, a következő ülésre dolgozzon ki belső
rendeletet, amely szabályozná a testület és
a polgármester viszonyát. Ľudovít Hegyi
megjegyezte: lehetséges ilyen szabályozó
elfogadása, ám csak a törvényi keretek kö-
zött, mivel az önkormányzatokról szóló jog-
szabály pontosan meghatározza, melyek a
testület, illetve a polgármester jogkörei.

Az ülés 12. pontjában a polgármester ar-
ról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fő
utca felújításának kivitelezője mindkét te-
mető halottasháza elé tetőszerkezetet épít.
A Legfelső Ellenőrző Hivataltól a község
kapott egy Mazda 6 személygépkocsit.

A szlovák tannyelvű alapiskola igazga-
tója egészségügyi okokból lemondott, az új
pályázat elbírálásáig helyét megbízott igaz-
gatóként Andrea Laczkóová tölti be. A köz-
ségi hivatal új vezetője pedig Lacza Gabri-
ella lesz, Zahorcsek Soňa szülési szabad-
sága ideje alatt.

A polgármester újra felvetette a szociális
bérlakások építésének témáját. A hat ala-
csony osztályú bérlakást a zsidó temető
melletti telken lehetne felépíteni, ami a köz-
ség tulajdonában van. sukola Lambert el-
mondta, már folyik az aláírásgyűjtés a petí-
cióra a lakások megépítése ellen. végül a
szavazásnak köszönhetően 2013-ban sem
kerül sor alacsony osztályú bérlakások épí-
tésére. 

(miriák)

A község főellenőre a helyén maradt

Továbbra sem épülnek 
szociális bérlakások

Szép számú érdeklődő
részvételével került sor

az első Nyílt napra. A kul-
túrházat legfőképpen kul-
turális rendezvények meg-
rendezésére használják.

„A szabad helyiségeket
igyekszünk minél jobban ki-
használni, felkínáljuk külön-
féle árusításokra és előadá-
sokra, amelyek hozzájárul-
nak a bevételünk növelésé-
hez, és a lakosság is öröm-
mel látogatja ezeket az
akciókat. A kultúrház emele-
tén található a Feszty Árpád
galéria. A Feszty galéria
Polgári Társulással együtt-
működve igyekszünk teret
adni városunkban és régi-
ónkban élő fiatal tehetsé-
geknek a bemutatkozásra.
Igyekszünk olyan kiállításo-
kat szervezni, amelyek fel-
keltik városunk lakosainak fi-
gyelmét, hogy szívesen lá-
togassák a galériát” –
mondta Lelovics Margit igaz-
gatónő.

„A kultúrház épületében
található a Csillag mozi,
amely tudomásunk szerint
az egyetlen működő mozi a
Komáromi járásban. A kul-
túrháznak nincs saját mozi-
terme, csak egyetlen nagy-

termünk van, amely multi-
funkciós, a nézőteret össze-
és szét is tudjuk húzni, asze-
rint, hogy színházteremre
vagy táncteremre van szük-
ségünk. A művelődési köz-
pont ülésterme 50 férőhe-
lyes, általában gyűlések
megtartására használható.
Itt ülésezik a városi képvi-
selő-testület, amelyet egye-
nes adásban láthatunk a ká-
beltévében, ilyen formában,
ahogy most is látjuk. Ezt a
helyiséget szintén bérbe ad-
juk különféle bemutatókra,
egészségügyi előadásokra”
– folytatta az igazgatónő a
rendezvény megnyitóján.

A bagotai városrészben
lévő kultúrházat főként a ba-
gotai társadalmi szervezetek

használják, mint a Bagotai
Kertészszövetség, a Nőszö-
vetség, a vadászegyesület,
a Lovak és western Polgári
Társulás, akik tag-és évzáró
gyűléseket, valamint külön-
féle eseményeket szervez-
nek itt. 2011-ben a bagotai
kultúrházban diszkók is vol-
tak, és minden évben meg-
rendezésre kerül a hagyo-
mányos borkóstoló verseny.
A városi képviselő-testület
határozata alapján a pince-
helyiségeket ingyenesen
használhatja az erőemelők
egyesülete, akik egyben pél-
dásan karban is tartják a
számukra kijelölt helyisége-
ket. Miriák Ferenc

A Művelődési Központ
felvétele

Nyílt nap a Konkoly-Thege Miklós
Művelődési Központban

Az Európai Unió minden eddiginél jobban szorgal-
mazza a hulladékok újrahasznosítását. 2012-re meg

kell állítani, 2020-tól pedig csökkenteni kell a hulladék-
mennyiség növekedését. 

Az Unió által elfogadott irányelv meghatározza a feldol-
gozási műveletek sorrendjét: újbóli felhasználás, újraérté-
kesítés, más értékesítési eljárások, és végül biztonságos,
környezetkímélő megsemmisítés. Ezekről, és még sok min-
den másról volt szó az Ifjúságfalván, a helyi kultúrházban
megtartott Alsó-Csallóközi régió polgármestereinek találko-
zóján, ahol Nagy József parlamenti képviselő is jelen volt, sőt
a hozzászólásában részletesen jellemezte az országban
észlelt állapotokat, és az esetleges megoldásokra is rámu-
tatott. Egy kassai cég képviselője pedig a biogáz felhaszná-
lásának kedvező feltételeiről beszélt, és kiemelte, hogy a hul-
ladékok újrahasznosításának sikere nagymértékben függ a
fogyasztók tudatformálásától, a szemléletváltásától, mely
szerinte a legnehezebb feladat. 

A találkozó végén az ECo TEQ vállalat képviselője az
energiatakarékos égőikről tartott beszámolót.

Kép és szöveg: -pint-

Hulladékhasznosításról
Ifjúságfalván

Komárom

Aselye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának szer-
vezésében, az egyetem hallgatói minden tanév elején

megkoszorúzzák szent István komáromi lovasszobrát. Így
tettek szeptember 14-én is, ahol 150-160 hallgató vett részt
és köszöntőt mondott Valent Ákos, a Hallgatói Önkormány-
zat elnöke, valamint Ulbrik Zoltán, a HÖK egyetem népsze-
rűsítésért felelős alelnöke.

A koszorút szimbolikusan a frissen beiratkozott hallgatók
helyezték el a szobor tövében, ezzel is jelképezve, hogy
már az elsőévesek számára is fontos Komáromhoz és a ma-
gyarság történelmi nagyjaihoz való kötődés. vv

Az elsőévesek
koszorúztak
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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:

Aszüret a különböző történelmi korok-
ban mindig többet jelentett egyszerű

munkánál, ünnepnek számított és számít
ma is.

szeptember harmadik hétvégéjén már ne-
gyedik alkalommal rendezte meg a Csemadok
martosi alapszervezete a hagyománnyá vált
szüreti ünnepséget. A rendezvénysorozatot
támogatták az ógyallai és az ímelyi Csemadok
alapszervezetei is.

A puszta, ahol a vigadalmat rendezték, Aba
sámuelről kaphatta a nevét. Más elképzelések
szerint az avarok (abarok) nevét őrzi. Aba-
puszta ma ugyan közigazgatásilag Ógyallához
tartozik, de a szőlőskertek egy része ímelyiek
és ógyallaiak, nagy része pedig martosiak tu-
lajdonában van. 

A szüreti munkák végeztével jelmezbe öltö-
zött fiatalokból és felnőttekből álló társaság kö-

zös nótával hangolódott a felvonulásra és dí-
szítette fel a lovas szekereket. A szüreti felvo-
nulókat az abai szőlőhegyen a gazdák fogad-
ták, sokan már az idei nedűvel kínálták a díszes
menet tagjait. A kisbíró a dobszó után több al-
kalommal hirdette ki a falu legaktuálisabb híreit
és a szüreti kultúrműsorra és az esti vigada-
lomra hívta az érdeklődőket. A felvonulók öt óra
körül értek el Martosra, a Zsittnyan István kul-
túrházba, ahol további nótázással és tánccal
folytatták a mulatást. Majd következett a kul-
túrműsor, amelyben felléptek: a Pünkösdi rózsa
népdalkör - Kisudvarnok, a szíkes citerazene-
kar - Ímely, a Búzavirág énekcsoport - Ímely, a
Martosi Hagyomány őrző Együttes, az Ősziró-
zsa népdalkör - Ógyalla, a Bellő Konkoly-Thege
gyermek néptánccsoport - Ógyalla, a sústya ci-
teraegyüttes - Naszvad, a Csutora néptánc-
együttes - győrújfalu.

A szüreti felvonulást és az egész szüreti
időszakot önfeledt szüreti bál zárta.

(miriák)

A gútai nyugdíjasklub a
nyári hónapokra gazdag
programot szervezett a tag-
jai részére - kezdte beszá-
molóját Fűri Edit, a nyugdí-
jasklub elnöke. Hagyomány-
nyá vált a nyár kezdetén,
pünkösdkor a sortáncjárók
fogadása, ami szórakoztató
találkozást jelent nemcsak a
táncoslábú fiataloknak, de
az őket fogadó vendégvá-
róknak is. A nyári meleg a
legjobban elviselhető a víz-
ben vagy a vízparton. Ezt
vették figyelembe nyári ter-
veik összeállításánál a nyug-
díjasok is. Ezért június és
július folyamán gyakori volt
a termálfürdők látogatása.
Harmadik alkalommal vettek
részt a tatai „víz, zene, vi-
rág“ fesztiválon. Az első év-
ben vendégként érkeztek, ta-
valy és az idei évben is a
nyugdíjasklub „Harmónia“

énekkara, valamint  „Marga-
réta“ tánccsoportja is a fesz-
tivál programjának része-
sévé vált. Idén már a „Kis-
Duna-ág“ citerás népdal-
együttes is fellépett a tatai
fesztivál színpadán.

Augusztusban olomoucba
látogattak a nemzetközi vi-
rágkiállításra. Nem csupán a
látvány volt rendkívüli, de a
dísznövények pazar kínálata
is.

Nagyon jó kapcsolatot
ápolnak a baráti nyugdíjas-
klubokkal. A naszvadi nyug-
díjasklub elnökasszonya,
Gyűrűsi Gizella évente több
alkalommal is hozzájárul
tagjaink kölcsönös találkozá-
sához. A nemesócsai nyug-
díjasklub Gáspár Vilmos el-
nök vezetésével, a marcel-
házai klub Keszegh Éva asz-
szony vezetésével, a heté-
nyi Krójer Gizella és az
ímelyi Hronovská Magdika
elnökök mindannyian segítő

kezet nyújtanak ahhoz, hogy
közös baráti találkozásokon
szórakozhassanak a klubok
tagjai. Az egyik legnagyobb
büszkeségünk – mondta
Fűri Editke –, a trencséni
nyugdíjasklubbal fenntartott
barátság, ahol Vargová Da-
nica elnökasszony példaér-
tékű rutinnal vezeti a klubot.
Általuk olyan kirándulásokon
vehetnek részt a nyugdíja-
saink, ami ezidáig egyálta-
lán nem volt szokványos. Ta-
valy május-júniusban, de
idén is tíznapos tengerparti
utazáson vehettünk részt  hi-
hetetlenül alacsony részvé-
teli díjjal. Hálánk jeléül ezen
a nyáron augusztusban  ven-
dégül láttuk a baráti klub tag-
jait.

Ősszel sem fognak unat-
kozni a klub tagjai, ugyanis
gazdag programot terveztek
a hűvösebb napokra is.

Csóka Regina – Fűri Edit
beszámólója alapján

Martos

Abai Vigadalom

Aktív nyár a nyugdíjasklub tagjai mögött
Gúta

Ingatlanok előnyös áron!

Igényelje ingatlana árának többszörösét átépítésre ill. más hitelek lefizetésére, vételre
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Első fotóm

Lisz Botond
Komárom
(3750/52)

Baán Szabó Attila
Nemesócsa 

(4100/52)

Pécsi Bence 
Bátorkeszi 
(3350/50)

Gyurcsyová Emma
Megyercs – violín 

(2500/45)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisztí-
tása magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

Állandó akció! Sírkövek, kony-
hapultok, ablakpárkányok akár
azonnal elvihetők raktárunk-
ból. Tel.: 0905 500 309.

Börze szeptembertől minden
vasárnap. Tel.: 0903 762 511.

„Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.”
Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk halálának 

első évfordulóján

Bilkó Malvinkára.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma 

pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Szerető férje, lányai, unokái és testvére családjával.

Starožitnosti 
Unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz bizto-
sító mellett. Predaj – výkup,
eladás – felvásárlás. Po do-
hode prídeme aj na adresu.
Kérésre címre megyünk.
Tel.: 0905 528 522.

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

• Záložňa – Zálogház Unicorn,
Palatínová 34. Arany, ezüst ék-
szerek és tárgyak, régiségek,
kristály és elektronika felvásár-
lása és zálogozása. szombaton
extra bónusz! Tel.: 0905 528 522.

Nyár végi akció! Ápolói tanfo-
lyam és német nyelvtanfolyam
Komáromban! Jelentkezni le-
het: 0911 395 737.

„Szülinapodra kívánjuk Neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges.”

szeptember 22-én ünnepelte 
4. születésnapját 

Kovács Brenda Ekelen. 
szívből köszöntik: anya, apa, 

nővéred Mercédesz, 
keresztszüleid, nagyszüleid, 

dédiék és a rokonság.

výhodná pôžička pre živnostní-
kov. Tel.: 0919 079 983.

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.

NON-StOp priVát

A halál, a közeli szerettünk elvesztése mindig
borzalmas. Mély sebeket ejt a hozzátartozók 
szívében, éppen ezért szeretnénk nekik,
de legfőképpen az elhunytnak a legjobbat adni,
amit még adni lehet az utolsó útján.

• az elhunyt temetésének megszervezése
• Hamvasztás szertartással vagy anélkül
• öltöztetés, balzsamozás
• gyászjelentések készítése
• koporsók, temetkezési kellékek eladása
• koszorúk és halotti csokrok készítése

• a szükséges hivatalos dokumentumok ügyintézése
• Búcsúztató polgári vagy egyházi szertartásokhoz
• az elhunyt szállítása speciális járművel
• saját hűtőberendezés
• Hordárok, sírásók bebiztosítása
• temetkezési ügyek megbeszélése az ön otthonában

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

A legjobb szolgáltatások a legjobb áron!
Bizonyítékként - mindazoknak, akik más temetkezési
vállalattól árkalkulációt hoznak, mi legkevesebb
150 €-val alacsonyabb áron kínáljuk ugyanazt a szolgáltatást,
néhány temetkezési szolgáltatásnál akár a 300 €-t is elérheti! 0919 191 270          0917 850 026

Kirendeltségeink: Nemesócsa, Vasút utca 75 (parkettagyár mellett)
Nagymegyer, Bartók Béla tér 215 (az 1. emeleten)
Gellér 195 Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,

Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Szeptember 30-án ünnepli 

1. születésnapját 
Bogács Vivien Komáromban.
Ezúton kívánunk neki sok 
boldogságot: anya, apa, Dávid, 
Vajkai mama, papa, Tibor 
és Bogács mama.

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

szívünk teljes szeretetével 
emlékeztünk szeptember 21-én, 

halálának első évfordulóján 

Brezovszki Józsefre Komáromfüssön.
Emlékét őrzi szerető felesége és fia családjával.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, ahogy mi szeretünk Téged.“
szeptember 19-én ünnepelte 10. születésnapját 

Habardik Patrik Dániel 
Dunaradványon.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

szeptember 22-én ünnepelte 
2. születésnapját 

Seregi Dominik Nemesócsán.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Szeptember 29-én ünnepli 1. születésnapját 

Simon Alexandra. 

Nagyon sok boldogságot, jó egészséget, sok si-
kert a tanulásban és mindenből a leges-legjobbat
kívánja anyuci, apuci, radványi mama és papa,
hetényi mama és papa, keresztszüleid, valamint
az egész rokonság. Sok puszit küldenek unoka-
testvéreid: Reginka, Jázminka, Tomika és Zolika.

Boldog születésnapot:
anya, apa, testvére 

Jencike, nagyszülők,
dédik, Moncsi Erikkel 
és az egész család.

Szeptember 26-án ünnepli 
9. születésnapját 

Rajkovics Adrián 
Tanyon.

E szép ünnep alkalmából 
boldog születésnapot kíván:

anya, apa és barátai.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Szeptember 21-én ünnepelte
1. születésnapját 

Kolocsics Adrián 
Nagykeszin.

Boldog szülinapot kívánnak: a szü-
lők, nagyszülők és az egész család.

Szívből gratulálnak: apa,
anya, Jančár nagyszülők, 

Simon nagyszülők, Magyar
család, Pityuka és Moncsi 
és mindenki, aki nagyon 

szeret, Anita és Dima.

KÖLTÖZTETÉS
SťAHOVANIE

TEL.: 0944 196 085

Komárom-almásfüzitői telep-
helyű cég munkatársakat ke-
res az alábbi munkakörbe:
Nyomdagépkezelő-mester,
nyomdai segédmester 
Betanított gépkezelő (lami-
náló-tekercsvágógép). Felté-
tel: minimum középfokú vég-
zettség, számítógép-kezelői
ismeret. gépkezelésben való
jártasság előny.
Karbantartó. Feltétel: laka-
tos vagy villanyszerelői vég-
zettség, min. 10-éves szak-
mai gyakorlat.
Gondnok. Feltétel: fűrész- és
hegesztőgép kezelésben való
jártasság, rugalmas munka-
idő. Az önéletrajzokat a kö-
vetkező címre várjuk:
info@laszlopack.hu. részle-
tesebb információkat munka-
napokon 10 és 14 óra között a
003634 348 578-as telefon-
számon adunk.

Készpénzre van szüksége?
Kölcsönök gyors ügyintézése
dolgozóknak és nyugdíjasok-
nak. Komárom, gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.

Készpénzkölcsön a létező le-
galacsonyabb kamattal. 24
órán belül, de akár megvá-
rásra 1000 €-tól 100.000 €-ig.
Ingatlanfedezet és kezes nem
szükséges. szétírható hosz-
szabb időre, visszafizethető
hamarabb is. Alacsony havi
törlesztő, „určitá“ munkavi-
szonyra és hosszabbított szer-
ződésekre is, kölcsönök ösz-
szevonása kisebb törlesztővel.
Fiatalok most előnyösebben
felvehető munkaviszonyra,
„živnosť“-ra, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167. 

vállaljuk szerződések, kér-
vények, életrajzok, nyomtat-
ványok, munkahelyi kérel-
mek, különféle beadványok
és még sok más megírását
akár megvárásra. Plusz in-
ternetes szolgáltatás, szö-
vegmásolás, stb.. Európa
udvar – a szent István szo-
bornál. Hé.-szer.-Pé.: 9-13,
15-17. Tel.: 0948 023 888.

Német piacvezető cég otthon is
végezhető munkára munkatár-
sakat keres. Tel.: 0908 589 869
(sK), 0917 333 928 (HU).

Német multinacionális cég
szlovák piacnyitásra új si-
kertermékek bevezetésére
hálózatépítésben jártas ér-
tékesítőket és vezetőt keres.
Tel.: 0908 589 869 (sK),
0917 333 928 (HU).

Ausztriai cég keres sÜrgŐ-
sEN asztalosokat jó német
nyelvtudással. A német
nyelvű önéletrajzokat a
kmytrade@gmail.com címre
várjuk. Tel.: 0036 20 419 21
99 vagy a 0043 6818 11 545
66 Egyéb területeken is tu-
dunk munkát biztosítani. 

Komáromfüssön (Tráv-
nik) új építésű önkormány-
zati tulajdonban lévő 3-
szobás (80 m2) lakás
bérbe kiadó. Érdeklődők
jelentkezhetnek: a Községi
Hivatalban, Fő út 50. Tel.:
035/7795 110, 0903 525
706.

• Easy zenekar! Ha jó hangula-
tot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakóte-
lepen. Ár: 28.000 €. Tel.: 0902
896 079.
• Prijmem do pracovného po-
meru mladého ambiciózneho
stolára. Tel.: 0905 305 978.

• Fiatal ambíciózus asztalost fel-
vennék munkaviszonyba. Tel.:
0905 305 978. 
• Gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hívjon
bizalommal. Tel.: 0903 429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.

• Komárnói irodába jó kommuni-
kációs készséggel rendelkező
munkatársakat keresünk, szlo-
vák nyelvtudás szükséges. Fi-
zetés fix + jutalék. Tel.: +421 917
178 082.
• Ponúkam servis na plastové
okná a dvere. Tel.: 0918 262
260.
• Plasztablakok és ajtók szervi-
zelése. Tel.: 0918 262 260.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra, C, E. Tel.:
0905 606 252.

• rýchle pôžičky – gyorshitelek.
Hypotéky, úvery – jelzáloghite-
lek, kölcsönök. Tel.: 0907 768
646.

• Eladó Nemesócsán 3-szobás
lakás, garázzsal, kerttel, ár:
32.000 €. Tel.: 0904 196 886.
• 3-szobás lakás hosszútávra ki-
adó Komáromban, Klapka lakó-
telep 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. síd-
lisku, cena dohodou. Tel.: 0902
486 542.
• Szobafestést, külső festést
vállalok. Tel.: 0948 177 070.
• Csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Eladók sárga és fekete Labra-
dor kölyökkutyák törzskönyvvel.
Tel.: 0908 560 689, www.ama-
zinglove.sk.
• Ingatlanok tartozásainak ki-
fizetése, terhelt ingatlanok fel-
vásárlása, egzekúciók, árve-
rések rendezése. Kölcsönök
intézése. Tel.: 0905 450 570.

• Kútfúrás, vŕtanie studní. Tel.:
0917 557 633.
• gútán kiadó 200 m2-es raktár-
helyiség, 2 rámpával, irodahe-
lyiség. Tel.: 0905 642 309.
• AKCIÓ! Korlátlan internet
10,90 €-tól.  Az internet ugyan-
olyan jó, mint a T-COM-é, csak
olcsóbb!  Aplico Service, Dam-
janich u. 3515, Komárom, 0905
388 820, www.slovanet.sk.
• Nowy Targi-i lengyelpiacra ér-
deklődőket várok. 29.9.2012.
Tel.: 0915 664 048.
• Békéscsabai kolbászfesztivál
október 20. Érdeklődni lehet:
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 átvállalása.
Tel.: 0907 235 125.
• villanymotorok, fűnyírók, öntö-
zőmotorok tekercselése rövid
időn belül. Tel.: 0915 470 709.
• Predám 3-izbový rD v Kame-
ničnej, 23.900 €. Tel.: 0905 972
268.

• Aki ügyes, most olcsón üzlet-
helyiséghez juthat. Tel.: 0905
562 711.
• Eladó családi ház a Kaufland-
dal szemben, kétszintes, alápin-
cézett, garázzsal, részlegesen
felújított. Tel.: 0908 770 447.
•  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 választ-
juk ki az Önnek legmegfelelőb-
bet. Megye utca – Župná 14 az
Allianz épületében, 210-es ajtó.
Tel.: 0907 452 358.
• Tapasztalattal rendelkező
sofőrt keresünk nemzetközi
fuvarozásra C típusú jogosít-
vánnyal. Tel.: 0905 620 242.
• gyorskölcsön dolgozóknak.
Tel.: 0917 637 302.

• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett, 669
négyzetméteres, ház építésére
alkalmas gyönyörű telek eladó.
Tel. 0907910397, email: dunaili-
via26@gmail.com.
• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Járóbeteg gondozását válla-
lom, kurzussal: 1 év Izrael, 5 év
Zürich, 1 év Tirol. Tel.: 0919 136
940.
• Eladó Tornádó elektromos bi-
cikli. Predám elekt. bicykel v
dobrom stave. Tel.: 0918 253
924, 035/7740 961.
• gyorskölcsön nyugdíjasoknak.
Tel.: 0917 637 302.
• Eladó nagyobb mennyiségben
tökmag 1 l-2,50 €. Tel.: 0907 170
890.
• Eladók házinyulak továbbtar-
tásra, KN - járás. Tel.: 0908 421
487.
• Eladó 3-szobás, erkélyes tégl-
alakás, 73 m2-es garázzsal a Po-
važská utcán. Tel.: 0905 421 646.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig sportolóknak, iskolá-
soknak kedvezmény. Sze-
mélyautó 0,20 €/km. Tel.: 0915
111 646.
• Demizsonok eladók. Tel.: 0915
344 849.
• Eladó Babetta 210-es kitűnő
állapotban. Tel.: 0905 182 833,
0948 526 349.
• Kiadó 3-szobás lakás KN-ban
kiürítve a Považská utcán. Tel.
0905 640 957.
• Eladom 2-szobás lakásomat a
Komenský utcán Komáromban.
Tel.: 0917 105 551.
• vennék Major 30-as papírokat.
Tel.: 0905 248 430.

Eötvös u. 7

620 m2

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

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

ÚJSZüLÖTTEK:
Fekete Zalán (Komárom); Kiss Tamás (Ekel); Farkašová Má-
ria (Udvard); Bárdi Nikolett (Marcelháza); Pilczová Aylin (Kava);
olgyai Dávid (gúta); Dócze Dénes (szentpéter); Pálenkáš
Noel (Naszvad); Harišová Anabela (Komárom); Kliment Do-
minik (Komárom);  Tóth Habenicht Lilliána (Komárom);  Földes
Jozef Damján (Őrsújfalu); Pécsi Bence (Bátorkeszi); Štefan Jú-
lia (Kassa); Lisz Botond (Komárom); Baán-szabó Attila (Ne-
mesócsa); Kováčová Jenifer (Ógyalla); gyuris Ármin (Bátor-
keszi); Lakatoš rómeo (Érsekújvár); Bólya Laura (Párkány)

ELHUNyTAK:
Bezúr Júlia (85) gúta; sikorčin Ján (60) Komárno; gubová
Anna (72) gúta; Šuba Alexander (68) Ímely; gáspár Marika
(56) Komárom; Belohorec András (84) Kava; Tömösközi La-
dislav (66) Komárom; Tódor rozália (88) Megyercs; Beke Má-
ria (82) Komárom; Borvák Imrich (79) Perbete

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Jókai viktor és Križanová Andrea (Komárom) 

„Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala.“
szívünkben mély fájdalommal emlékez-

tünk szeptember 23-án, halálának 
1. évfordulóján 

Csiba Viktorra Komáromban.
Emlékét örökké őrző felesége, lányai, vejei és unokái. 

Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb
bérleti díjat fizetni? Felújított
irodáinkat  - 10-70 m2 – meg-
találja a Duna rakparton, köz-
vetlenül a híd alatti parkoló
mellett. Könyvelést is válla-
lunk. Tel.: 0905 378 602.

• Eladók Karosa ülések, 4-ke-
rekű utánfutó 2001-es. Tel.:
0905 248 430.
• sírkövek készítése gránitból és
műkőből. Tel.: 0905 899 102.
• Eladó térkő, járdaszegély, be-
tonlapok, betonkerítés. Tel.:
0908 042 655.
• Eladók Bígl kiskutyák – októ-
beri elvitellel. Tel.: 035/779 2371,
0907 118 952.
• Őzpincs kan fekete eladó.
Infó.: 19.00 után. Tel.: 0907 590
685.
• Tetőfedést vállalunk, olcsón.
Tel.: 0907 765 537 vagy 0908
248 536 KN-NZ.
• Pedikűr-manikűr. vásárcsar-

nok 1. emelet 135. ajtó. Tel.:
0915 470 806.
• smaragdtuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Eladó: 2-éves mosógép - 120
€, 1-éves 107 cm Tv - 200 €.
Tel.: 0917 947 007.

VictoryTrade Zálogház: Zá-
logba adáskor vagy arany-
ékszer, elektronikai cikkek
felvásárlása esetén igény
szerint személyesen ház-
hoz megyünk (Komárom +
20 km). Cím: Ferencesek ut-
cája 5. 0915 389 405.

szeptember 29-én 4 éves

Komjáthy Attila Lándoron.
Köszönti őt: 

apa, anya és az egész család.
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Karva

Megyercs

HORMI
Vážsky most 38, komárno 
(areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 l/lPg zadarmoAkcia!!!

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. ��

www.autoskolaelan.sk

AUToŠKoLA  ELÁN

350
eur

výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

LPG

Prihlásenie na nový kurz osobne každý  
utorok a štvrtok od 16.00  do 18.00 hod.

035/7726 999
0905 489 059
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V pondelok 24. 9. predpokla-
dám v našom regióne pekne a
teplo, polooblačno až oblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 12  do + 14
̊C, denná teplota od + 23 do + 25  ̊C.
slabý JZ, J vietor do 2 - 4 m/s. (od 7
– 14 km/h.)      

V utorok 25. 9. predpokladám v našom regióne slabé
oteplenie, veľmi príjemne, polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od  + 12 do + 14  ̊C, denná teplota od + 25 do + 27
̊C. slabý premenlivý vietor  do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

V stredu 26. 9. predpokladám v našom regióne veľmi
pekne a teplo, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od +
15 do + 17  ̊C, cez deň od + 27 do + 29  ̊C. slabý, časom
až mierny J vietor do 6 – 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)     

Vo štvrtok 27. 9. predpokladám v našom regióne veľmi
teplo, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 16 do 
+ 18  ̊C, cez deň od + 28 do + 30  ̊C. Čerstvý Jv vietor do
8 - 12 m/s. (od 29 – 43 km/h.) 

V piatok 28. 9. predpokladám v našom regióne podobne
ako vo štvrtok, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 16
do + 18  ̊C, denná  teplota od + 28 do + 30  ̊C. Mierny Jv,
J vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.) 

V sobotu 29. 9. predpokladám v našom regióne veľmi
pekne a teplo, jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 15 do + 17  ̊C, denná teplota od + 27  do + 29  ̊C.
slabý, neskôr mierny Jv vietor do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29
km/h.)  

V nedeľu 30. 9. predpokladám v našom regióne veľmi
pekne a teplo na toto ročné obdobie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 14 do + 16  ̊C, cez deň od + 25 do
+ 27  ̊C. slabý Jv vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

v budúcom týždni bude pokračovať veľmi príjemné a
teplé jesenné počasie, ku koncu obdobia s ochladením.

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

Predpoveď počasia 24. 09. - 30. 09.

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PvC a laminát. parkiet

Palatínova ��, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
vEľKý výbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PvC � mm �,�� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/�0� Sk/m�

Ani sme sa nenazdali a
rok ubehol ako voda.

Pripomenuli nám ich ob-
rovskí slamení panáci
strážiaci park Hliník v Hur-
banove – Bohatej a infor-
mujúci okoloidúcich o pri-
pravovanej akcii LEČO-
FEST 2012.

A skutočne, 8. septembra
sa vďaka organizátorskej sú-
činnosti slovenského zá-
hradkárskeho zväzu Bohatá
a občianskeho združenia
Priateľov koní a westernu
Hurbanovo – Bohatá sa v
miestnom parku konal
tento tradičný a medzi
obyvateľmi mesta obľú-
bený festival zeleniny,
chute a dobrej nálady už
po tretíkrát.

Dopoludnia členovia
výboru záhradkárov pri-
pravili nádhernú výstavu,
kde vystavovali svoje vý-
pestky miestni pestovatelia.
Krásna úroda  zeleniny, ovo-
cia a kvetov zaplnili park a
lákali okoloidúcich na pre-
hliadku výstavky. Pod šikov-
nými rukami členiek výboru
vyrástla veľmi pekná a inšpi-
ratívna výstavka, kde si
každý mohol nájsť  oku la-
hodiacu krásu i napriek
tomu, že príroda tento rok
nebola veľmi milosrdná k zá-
hradkárom a letné suchá sa
odrazili aj na úrode. Napriek
tomu organizátori ocenili v
kategórii zelenina, ovocie,
kvety, detský záhradkár  ši-
kovné ruky bohatských zá-
hradkárov praktickými vec-
nými cenami do záhradky. 

Popoludní výstrelom sa
začal tradičný festival Leča.
Do súťaže sa nominovalo 8
súťažných družstiev od naj-
mladších juniorov, cez ry-
bárky, rôzne rodinné tímy, po
najstarších dôchodcov z Do-
mova sociálnych služieb
Magnólia či súťažného druž-
stva z DD ranču Nitra.  No-

domácnosti. Ako najchut-
nejšie lečo sa podarilo
pripraviť Junior tímu,
ktorí pripravili lečo a lá
junior. Na druhom
mieste skončilo druž-
stvo Tibora Hajtmana
a spol., ktorí pripravili
chutné bohatské lečo

s klobásou. Na treťom
mieste sa umiestnili ry-

bárky, ktoré zaujali so
svojim lečo – ričom. organi-
zátori ocenili aj lečá, ktoré
zaujali svojou netradičnou
dekoráciou, zvláštnym zlo-
žením, ale aj najvzdialenej-
ších súťažiacich z Nitry, či
najstarších súťažiacich. Toh-
toročným bonusom boli
slané osúchy s cesnakom a
smotanou pripravované v
netradičnej peci priamo v
parku ako aj chutné jablkovo
-škoricové pampúšiky z
dielne členiek občianskeho
združenia. o kvalitnú hudbu
a vynikajúcu náladu sa pos-
taral DJ Zoli. spev a dobrá
nálada trvala až do nesko-
rého večera. obrovské uzna-
nie a poďakovanie patrí všet-
kým členom oZ Priatelia
koní a westernu Hurbanovo -
Bohatá, ktorí sa postarali o
to, aby podujatie bolo
úspešné a zapísalo do pa-
mäti miestnych obyvateľov.
Dovidenia na LEČoFEsTE
2013!

Text a foto: 
Mária Hamranová

LEČOFEST v Hurbanove 
už po tretíkrát

žíky začali obrovskou rých-
losťou krájať, varechy mie-
šať, v kotlíkoch sa začala
pražiť cibuľka, pridávala sa
paprika, paradajky, základné
zložky pravého a chutného
maďarského zeleninového
jedla. ostatné ingrediencie
boli tajné, ale nechýbala klo-
báska, fazuľka, kukurica,
slaninka a potom rôzne ko-
reniny, ktoré pošteklili všetky
chuťové poháriky. Presne o
dve hodiny sa opäť výstre-
lom ukončilo snaženie ná-
dejných kuchárov a k slovu,
teda k lyžici sa dostali hlavní
ochutnávači. Členovia poroty
to veru nemali jednoduché,
lebo v každej miske to chu-
tilo, síce vyzeralo úplne ináč,
ale veľmi chutne, pikantne i
veľmi gustiózne. výbor oZ
Priatelia koní a westernu pri-
pravil pre  všetky súťažné
tímy diplomy, obrovské vare-
šky a praktické pomôcky do

Több mint száz néző kísérte figyelem-
mel a megyercsi tizenegyes párbajt.

Szeptember közepén már a negyedik al-
kalommal szervezték meg ezt a környé-
ken népszerű büntetőrúgó viadalt. Az el-
múlt évekhez képest megszokott három
kategórián kívül idén még eggyel gazda-
godott az esemény, ugyanis a nők tizen-
egyesrúgó tudománya is megmérettetett.

Az időjárás most a kegyeibe fogadta a pár-
baj résztvevőit. Három korosztályban folyt a
verseny. Először az 1-10 évesek mérték össze
tizenegyesrúgó képességeiket. Ebben a kate-
góriában 11-en neveztek, győztese a hazai
Vass Árpád lett. Ezután következett a 11-15
éves korosztály. Heten kezdték meg a viadalt,
majd a végén ugyancsak a hazai Kondé Péter
örülhetett. Ezután következett a nők verse-

nye. A gyengébbik nem képviselői közül 15-en
gondolták úgy, hogy hagyományt indítanak. Az
izgalmas rúgóviadalt a megyercsi Kontášová
Zuzana nyerte. A végére maradt a felnőttek ti-
zenegyes csatája. Ebben a kategóriában ne-
veztek be a legtöbben. Érdekességként hatott,
hogy a tizenegyes párbajnak volt egy 69 éves
résztvevője is a megyercsi Szoboszlai József
személyében. A 45 résztvevő közel két órán át
„gyúrta” egymást, míg végül a hajrá Banda
Vojtechnak sikerült, így ő nyerte a felnőttek
versenyét. Kapusok között is hirdettek győz-
test. A legjobb „tizenegyesölőnek” Kováč Kor-
nél bizonyult. Neki sikerült a legtöbb tizen-
egyest hárítani. 

Minden győztes a lelkes támogatók jóvol-
tából egy-egy kerékpárral lett gazdagabb. A
nevezési díj a fiatal korosztálynál 0,50 euró,
míg a nagyoknál 2 euró volt. A tizenegyes
csata délután hat óráig tartott.

Kép és szöveg: -pint-

Tizenegyesrúgó verseny JESENNÝ SVäTOPETERSKÝ
BEH ZDRAVIA - VI. ročník

Usporiadateľ: AK ELÁN pri ZŠ svätý Peter
Termín: 29. september 2012 (sobota) o 10:00 hod.
Prihlášky: Mgr. Marek Mazan, Školská 22, 946 57 svätý Pe-
ter tel.: 0905 106 208, 0917 278 453, e-mailom: acnza@awe-
bin.sk (uviesť dátum narodenia).
Prezentácia: v budove ZŠ od 8:00 - 11.30 hod.
Štartovné: dorast a seniori  1,- eur
Kategórie: škôlkari a žiaci, štart od 10:00 hod. (100 m až
2400 m), dorast a seniori, štart od 11:45 hod. (3600 m až
6000 m).
Ceny: 1.- 3. miesto žiaci: vecné ceny, medaila, diplom, os-
tatné kategórie: pohár a diplom.

Účastníkom behu bude poskytnuté občerstvenie. Pre ka-
tegóriu dorastu a seniorov je pripravená tombola.

Nem várt siker született a szeptember
16-án megrendezésre kerülő, immár

hagyományosnak tekinthető Karva - Lá-
batlan maratoni futó- és kerékpárosver-
senyen. A korábbi években tapasztalt száz
fő körüli induló létszám után az idén több
mint 250-en tették meg a maratoni távot.

Az Esztergomi Futóművek sE. koordiná-
lásával lezajló maraton ezúttal Karváról in-
dult, a versenyzők a tizenegy éve újjáépített
Mária valéria hídon érték el a féltávot, majd
magyar oldalon a nemrégiben átadott ke-
rékpárúton jutottak a lábatlani gerenday ar-
borétumba, ahol a festői környezetben a vá-
rosi napok rendezvényei keretében került sor
az eredményhirdetésre.

Eredmények (csak az I. helyezettek): Ke-
rékpár: Pécskai gábor, Bauer róbert 1 óra
16 p, oetl Netta 1 óra 20 p. Maraton: 1973-

1994-es korosztály Molnár Péter 3 ó 10 p,
vakán rita 3 ó 32 p., 1963-1972-es korosz-
tály vaczkó Zsolt 3 ó 12 p., 1953-1962-es
korosztály Dawson Don 3 ó 52 p., 1952-es
vagy előtti korosztály Bögi sándor 4 ó 26
perc. Váltó: 2-es váltó Beták Bence - Deli
gergely 2 ó 57 p., Havasi Ágnes - Maráz
Zsuzsanna 3 ó 27 p., 4-es váltó Besenyi Jó-
zsef-vimmer László-Molnár István-Lancz-
mann viktor 3 ó 21 p.

(miriák), Fotó: Csákvári Ágnes

Két ország - egy cél



�� DELTASZóRAKOZÁS

M1
8.00 Híradó 8.08 Sporthírek 8.15 India – Álmok útján 9.05 Magyar-
ország, szeretlek! 10.20 Családbarát magazin 11.30 Napirend előtt
12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyar-
lakta – vidékek krónikája 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 A ko-
rona hercege 16.30 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10
Kékfény 22.10 Az ESTE 22.45 Átok III.

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Beavatás 8.25 Találkozás Tamási
Áronnal 8.40 Ördögváltozás Csíkban 9.25 A jelenkor régésze 10.10
Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.35 Vers mindenkinek 10.40 Min-
dentudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó 12.25 Ma-
gyar rock 13.15 Slágerek 14.35 Unokáink is látni fogják 15.05 A
napsugár nyomában,  15.35 Beavatás 15.45 Klipperek 16.10 MacGy-
ver 17.00 Futőtűz 30. 17.45 Enid Blyton... 18.10 A Nyereg Klub, 4.
18.35 Mese 18.45 Mr. Bean 19.00 Capri – Az álmok szigete, 76/75.
20.00 Híradó 20.35 Pirx kalandjai, 1. 21.30 Régi idők scifi je 22.15
Maradj talpon! 23.05 A korona hercege

DUNA
7.00 Hagyaték 7.30 Híradó 7.35 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Székely
kapu 9.00 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Ön-
kéntesek 11.05 Klubszoba  12.05 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20
Életképek, 56. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05
Ízőrzők 19.35 Motalko - Egy benzinkút krónikája 20.10 Petőfi  21.25
Hírek 21.30 Dunasport 21.40 Végváriak. 22.55 Sportaréna 23.20 Kul-
tikon 23.40 Koncertek az A38 Hajón - Che Sudaka

7.00 Mokka 9.55 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 TeleShop
11.20 EZO.TV 12.25 A Jetson család 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 NCIS 22.20 NCIS: Los Angeles  23.20
Bostoni halottkémek

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.10
ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.20 Ikerpájbaj 16.20 Marichuy
16.50 Riválisok 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.10 A gyanú árnyé-
kában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont VI. 22.30 Ha-
zudj, ha tudsz!  23.35 PokerStars.net, 54.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ II. 12.55 Doktor Addison, 30. 13.50 Váratlan
utazás 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las 19.05 Szerejncsekerék 20.05 Columbo 21.30 NCIS II., 7-8. 

13.40 Rejtélyes szállítmány. Ang.–sp.–svéd kaland- film 15.20 Per-
zselő vihar. Am. film 17.05 Dumb és Dumber – Dilibogyók. Am. víg-
játék 19.05 Vadászpilóták. 21.00 Halálfutam 2. 22.55 John Rambo

VIASAT
8.10 A nagy házalakítás  9.05 Tuti gimi  9.55 CSI: A helyszínelők 10.50
A nagy házalakítás 12.30 Harmadik műszak 13.25 Monk  14.20 CSI:
Miami helyszínelő15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05 CSI:
Miami helyszínelők 18.00 Nyered, ha mered! 18.35 Mike és Molly19.30
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Letaszítva. 23.50 Kü-
lönös kísérlet 

STV :1
7.00 Híradó, sport 8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj 9.05 Családi ve-
télkedő 9.45 Mosolyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00 Viharos
szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim 14.20 Vad
angyal 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szere-
lem17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.10 Csodálatos Júlia Magy.-kanad.-am.-ang. film 21.50 Ri-
porterek 22.15 Hírek 22.30 Sporthíradó 22.40 Elsőszámú gyanúsí-
tott: Az utolsó eset. Ang. krimi, 1. 

STV :2
8.45 Munkapiac 8.50 Nők klubja10.20 Sicko 12.20 Fókusz 12.45 Élő
körkép 13.10 Szemtől szemben13.35 Nemzetiségi hírek 13.50 Autó-
szalon 14.20 Lefújva  14.50 Sportvisszhang 15.30 Bajnokok Ligá-
jamagazin 15.55 Nemzetiségi dokmentum 16.30 Fókusz 16.55
Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 Falka. Indiai–ang.
dok.film 18.30 Esti mese 18.42  Peter Dvorský 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás19.55 Gyógyászat 20.55 Egy
nap. Dok.film 21.30 Kommentárok 22.10  Zajháborítók. Fr.–svéd film 

MARKÍZA
8.25 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.25 Gyilkos fullánk  12.25 A farm
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20 A farm
21.30 A mesterszakács 22.40 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek
23.40 Doktor House

JOJ
8.00 Bírósági akták 9.00 A nagy házalakítás 10.00 Bírósági akták
11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Gyilkos látomások  15.00 Cseh-
szlovák tehetségkutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.30 Solomon Kane

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Hacktion
10.00 Kerékpártúra 10.30 Családbarát magazin 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás-jelentés 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 14.25
Capri – Az álmok szigete 15.25 A korona hercege 16.35 MM 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszíne-
lők 21.10 Borvacsora 22.05 Az ESTE 22.40 Borgiák 2.

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. Fribourg 10.35
Vers mindenkinek 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Most a
Buday! 12.00 Hírek 12.25 Magyar pop 13.20 Pirx kalandjai 14.15 Régi
idők scifi je 14.50 Hagyományok őrzői 15.00 A napsugár nyomában
15.30 Beavatás 15.45 Klipperek 16.10 MacGyver 17.00 Futótűz 17.40
Enid Blyton 18.10 A Nyereg Klub 18.35 Mese 19.00 Capri  20.00 Hír-
adó, sport 20.35 Szilveszter – Lorán Lenke 22.15 Maradj talpon! 23.10
A korona hercege

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Sobri, a betyár 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró (ism.) 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Az állatok nyelve Állati illatok
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 57. 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők Hosszúhetény 19.40
Tálentum 20.15 Öregberény 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35 Zab-
riskie Point Am. film 23.25 Kultikon 23.45 Lamantin Jazz Fesztivál. 

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.10 Vadak ura 3.: Braxus szeme 14.00 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 Banki meló 23.25 Aktív 23.55 Tények Este

7.45 Reggeli  8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.10 ASZTRO
Show 13.15 Az éden titkai 14.20 Kölyökvilág.  16.20 Marichuy 16.50 Ri-
válisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.10 A gyanú árnyékában, 31.
20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ II. 12.55 Doktor Addison, 31. 13.50 Váratlan
utazás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek.  18.00 Dal-
las 19.05 Szerencsekerék 20.05 NCIS  22.05 Blues Brothers 2000

13.35 Amin a muszlimok röhögnek. Am. vígjáték 15.30 A mintaférj.
Kanad. thriller 17.15 Smokey és a Bandita 2.  19.10 Deep Impact 2 – A
becsapódás után 21.00 X-Men – Az ellenállás vége 23.00 Az élet sója. 

VIASAT
9.55 Kölcsönkinyír viszszajár 11.35 A nagy házalakítás 12.30 Monk
14.20 CSI: Miami helyszínelők 15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Nyered, ha mered, 10. 18.35
Mike és Molly II. 19.30 Jóbarátok II. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi II.
21.20 Egy nehéz nap 23.00 Doktor House 23.55 Harmadik műszak

STV :1
7.10 Hírek 8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj 9.05 Családi vetélkedő 9.45
Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.15 Különleges ügyosztály 11.00
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ül-
tess fát! 14.15 Vad angyal 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport-
hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás20.10 A hegyi doktor –
Új sorsok 20.55 Tisztelet kérdése 22.25 Hírek 22.40 Sporthíradó

STV :2
10.35 Falka. Indiai–ang. dok.film 11.00 Fókusz 11.30 Nemzetiségi doku-
mentum11.55 Hírek magyar nyelven 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórmű-
sor 13.20 Gyógyászat 14.20 Két bohózat 15.30 Sportvisszhang 15.55
Ruszin magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra.
18.30 Mese 18.42 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
20.00 Epigenetika 20.50 A tudomány spektruma 21.30 Kommentárok
22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi magazin 23.15 Autószalon

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.15 Micsoda srác
ez a lány! 12.20 A bűn árnyékában 13.15 Hírek 13.20 A mentalista
14.15 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 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 A farm 21.35 Forró vér. Tévé-
sor. 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Doktor House 

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítása 9.55 Panelházi történe-
tek 11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panel-
házi történetek 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 CSI: Las Vegas-i
helyszínelők 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi törté-
netek 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont  23.30 Házasodna a gazda. 

M1
5.23 Az ESTE 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India
– Álmok útján 9.00 Párizsi helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-
barát magazin 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska kro-
nika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz
módra 15.15 A korona hercege 16.30 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 On The Spot 22.00 Az ESTE 22.35 Miről
van szó? 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Kő, papír, olló 8.40 Élni tudni
kell! 9.05 Kortárs 9.35 Az Örök Szövetség Neuchatel 10.10 Minden-
tudás Egyeteme 2.0 11.00 Ízes életek 12.01 Hírek 12.25 Magyar vá-
logatott 13.20 Szilveszter – Loránt Lenke 14.55 A napsugár
nyomában 15.25 Motorsportmagazin 15.55 Klipperek 16.20 MacGy-
ver 17.10 Futótűz 17.50 Enid Blyton kaland- film sorozata 18.20 A
Nyereg Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó
20.35 Színes portrék ...Éva Ruttkai összes titkai 22.15 Maradj talpon!
23.10 A korona hercege

DUNA
7.00 Srpski Ekran 7.35 Sobri, a betyár 8.35 Határtalanul magyar 9.05
Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.30 Mesélő cégtáblák. Gerbeaud
11.05 A világ felfedezése12.00 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya
13.00 Kívánságkosár 15.00 A Himalája ösvényei. Az utolsó lovaska-
raván 16.00 Múzeumtúra - francia módra 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Ízőrzők. Oszkó 19.35 Tálentum 20.10 Az öt zsaru 21.05 Hírek 21.10
Dunasport 21.20 A leggyorsabb Indian

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop
11.05 EZO.TV 12.10 Parányi varázslat Kanad. film 14.00 Tények  15.00
Marina 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 Doktor House  22.20 Született felesé-
gek  23.20 Aktív 

7.35 Refl ektor Reggel 7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 Mindörökké
szerelem 10.30 Top Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai
14.25 A múlt titkai 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa, 150.
18.30 RTL híradó  19.10 A gyanú árnyékában, 32. 20.10 Fókusz 20.50
Barátok közt 21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.10 Reflektor 23.25
War – Bosszú mindenáron

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 32. 13.50 Váratlan utazás. Kanadai sor., 57.
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
Szerencsekerék 20.05 Blues Brothers 2000 22.30 Bizonyítás.  

12.30 Azok a csodálatos férfi ak... Am. vígjáték 15.00 Smokey és a
Bandita 16.55 Nyomás utána! 19.00 Teljes gázzal. Ném. akciófilm
21.00 Még drágább az életed! 23.15 Beépített múlt

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Tuti gimi 8.55 Harmadik műszak 9.50 A
romantika hullámhosszán – Szerenád 11.35 A nagy házalakítás 12.30
Monk 14.20 CSI: Miami helyszínelők  15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Nyered, ha mered 18.35
Mike és Molly  19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20
Zuhanás 23.55 Letaszítva. 

STV :1
8.30 Párharc 9.00 Családi vetélkedő 9.45 Mosolyogni!  10.15 Külön-
leges ügyosztály 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Taxi 14.10 Vad angyal, 258. 15.00 Quinn doktornő  16.00
Hírek  16.25 Viharos szerelem Ném. sorozat, 245. 17.15 Szakácspár-
baj 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó  20.10 Par-
füm: Egy gyilkos története 22.30 Éjszakai hírek 22.45 Sport 22.55
Életöröm. Marián Kochanský 23.20 Quinn doktornő 

STV :2
10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz 11.35 Ruszin magazin  12.00 Hírek
magyarul 12.10 Élő körkép 12.45 Elena Holéczyová 13.15 Ahol még
szerencsét hoz a patkó 13.40 Epigenetika 14.30 Szó szerint (ism.)
15.40 Energetikai magazin 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz
16.55 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet. Fr. sor.
18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyar nyelven 20.00  Hová tűntek a szlovák hercegnők 21.00 Ügyin-
tézés 21.30 Kommentárok 22.00 Magasabb elv 

MARKÍZA 
8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Gyilkos hullámok 12.00 Forró
vér Tévésorozat 13.05 Hírek 13.10 A mentalista14.05 Hírek 14.10 A
farm 15.30 Két pasi - meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20
Teljesítjük legtitkosabb vágyát 22.20 Hírek 22.55 Doktor House
23.50 A mentalista

JOJ
7.55 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 CSI: Miami helyszínelők16.00 Dr. Csont
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Gyerekjáték 22.50 Castle I 23.50 Dr. Csont 

KEdd, szeptember �� SZERdA, szeptember ��
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KOS
Ha teheted, akkor most legyél barátaid
segítségére, mert a legapróbbnak tűnő
dolognak is nagyon fognak örülni.

BIKA
Kicsit dolgosabb hét várható, ezért
előfordulhat, hogy alig győzöd majd
kapkodni a fejed, hogy mindennek
határidőre a végére érj.

IKrEK
Legyél óvatos ezen a héten, főleg
ami a pénzügyeket illeti. Most érzé-
kenyebb lehetsz a mások által oko-
zott problémákra.

ráK
Terveid megvalósulását most valaki
veszélyeztetni akarja, de még mielőtt
közbelépnél, meghiúsulnak az ártó
tervek.

OrOSzLán
Az érzelmek és a szerelem válik
hangsúlyossá számodra, emellett a
korodbeli ismerőseid igényelhetnek
most fokozott figyelmet részedről.

Szűz
Bízz önmagadban és a tehetséged-
ben, a segítő kezek ezek után köny-
nyebben meg fognak találni.

MÉrLEg
Úgy tűnik, hogy magánéleti konfliktu-
sod lassan megoldódni látszik, mivel
valaki, akire nem is gondolnál, ügye-
sen mozgatja a háttérből a szálakat.

SKOrPIó
Ezen a héten egy kapcsolat, amelyet
eddig pusztán barátságnak véltél,
akár szenvedélyes románccá is átala-
kulhat, és ez kifejezetten meglephet.

nyILAS
Meglehetősen sok feladat szakad a
nyakadba, és a hónap vége felé kö-
zeledve a feszített munkatempó
akár káros következménnyel is jár-
hat.

BAK
Problémák kerülhetnek felszínre
egészségeddel kapcsolatban! Még
időben keress fel egy szakembert.

VízönTő
végre a romantika és az érzelmek
köthetik le figyelmedet, sőt igen ko-
moly lépésekre szánhatod el magad.

HALAK
Ha van párkapcsolatod, konfliktu-
sokra kell számítanod. A magányo-
sok a párkeresést halasszák a jövő
hétre.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria: 18. Nemzetközi Festé-
szeti Szimpózium zárókiállítása októ-
ber 7-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete:
A Kézjegyek és kép-mások című kiállí-
tás sorozatának 1. része október 31-ig
tekinthető meg. 

Jókai 
színház:
szeptember
22-én, 19.00
órakor Phila-
delphia, nincs
más út! - ven-
dégjáték 
(Kassai Thá-
lia színház).

BÚCS:
A Csemadok búcsi alapszervezete
szeptember 30.-án, vasárnap 13:30-kor
megrendezi a II. NYITOTT PINCENA-
POT és az I. Kézművesek találkozóját
a búcsi pince úton.  Fellépnek: Búcsi
óvodások és iskolások, a muzslai, a kö-
bölkúti, a kisújfalusi, a madari, a duna-
mocsi és a dunaradványi hagyomány-
őrző csoportok, a pati szabó Brigitta, a

kéméndi vAsvIrÁg néptáncegyüttes,
a zámolyi nyugdíjasklub, a felvidéki
rockszínház, a  búcsi Csűr Blues Band
és a komáromi Takács Ferenc
„FrANKY“. A nap folyamán „Barátok
Bora“, gyűjtése a borosgazdáktól a fel-
díszített hordóba  a rendezvény főszín-
padánál. Záróprogram: ToMBoLAHÚ-
ZÁs és a „Barátok Bora“ kóstolója.

MARTOS:
Református templom: szeptember 29-
én, 10.00 órakor A benesi törvények
miatt meghurcolt martosi magyarság-
nak tisztelgő megemlékezés. Program:
ünnepi istentisztelet, emléktábla ava-
tása egyházi szertartással, a martosi if-
júsági zenekar előadása, Keszeg István
és dr. Molnár Attila emlékező felszóla-
lása, a református Alapiskola diákjai-
nak emlékezése, Tolcsvay Béla: „Áldott
legyen mindig ez a föld!“

NAGyMEGyER:
VMK színházterme: szeptember 28-
án 19.00 - Lehár Ferenc: Luxemburg
grófja. Nagyoperett három felvonásban,
a Komáromi Teátrum színház előadá-
sában.
VMK nagyterme: Szeptember 28-29.,
péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-

16.00. Iv.Családi ruhabörze. Őszi adok-
veszek MC manóház szervezésében.

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Kisgaléria (Kelemen L. u. 7.):
Bódy Irén Munkácsy-díjas textilművész
(1929-2011) emlékkiállítás. A kiállítás
2012. október 31-ig, keddtől vasárnapig
10.00 és 16.00 óra között előzetes be-
jelentéssel látogatható. A látogatásra
jelentkezni a Klapka györgy Múzeum-
ban (Komárom, Kelemen L. u. 22., tel:
34/344-697) lehet.

Arany 17. Rendezvényközpont: kiállí-
tás gyukics Péter fotográfus, fotómű-
vész dunai hidakat ábrázoló munkái-
ból.

Humor

Terry (Jason statham) életében felbukkan
egy régi ismerős, aki milliókat érő széfeket
ígér a sikeres bankrablás végén. Későn
jön rá, hogy ő és csapata csupán csak
eszköz egy piszkos játszmában.

Banki meló • 21.20 • TV 2

Az anyós látogatóba
megy a vejéhez.

- Meddig marad anyuka?
- kérdezi a veje.

- Hát fiam, ameddig szí-
vesen láttok.

- Jaj, anyuka már a kávét
se tetszik megvárni?

☺ ☺ ☺
A községi plébános el-

megy a körzeti megbízott-
hoz.

- Édes fiam, segíts, mert
ellopták a kerékpáromat.
Mit csináljak?

- Mit, atyám? vasárnap a
prédikációjában tessék el-
sorolni a tízparancsolatot,
és amikor odaér, hogy "ne
lopj", nézzen jól körül, mert
aki elbújik, az a tolvaj.

A mise után a plébános
elmegy a rendőrhöz.

- Az Isten megáldjon,
édes fiam, megvan a bicik-
lim.

- Úgy történt, ahogy
mondtam?

- Majdnem... Elkezdtem
sorolni a parancsolatokat,
s amikor odaértem, hogy
"ne paráználkodj", azonnal
eszembe jutott, hol hagy-
tam a kerékpárom.

Készülök az esti fellépésre
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok
útján 19. 9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Családbarát
magazin 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjá-
rás-jelentés 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Midenből
egy van 14.25 Édes élet olasz módra. 15.15 A korona hercege 16.25
MM 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality Show,
26. 22.05 Az ESTE 22.40 Négy szellem 23.40 Angi jelenti

M2
5.55 Ma reggel 8.15 Bevatás 8.25 Szellem a palackból... 8.50 Kutyafül
– Macskanyelv 9.15 Lélek Boulevard 9.45 Az Örök Szövetség Schaff
hausen 10.05 Világörökségeink Hollókő 10.35 Mindentudás Egye-
teme 2.0 11.25 Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro
13.20 Színes portrék ... 14.55 A napsugár nyomában 15.25 Beavatás
15.35 Magyar évszázadok 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Fu-
tótűz  17.5 Enid Blyton...  18.20 A Nyereg klub 18.45 Mese 19.10 Édes
élet olasz módra. 20.00 Híradó 20.35 Moliére: A képzelt beteg 22.10
Maradj talpon! 23.05 A korona hercege

DUNA
7.35 Fekete város 8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30
Tíz év múlva Családtörténetek 10.30 Mesélő cégtáblák 11.05 A világ
felfedezése 12.05 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánság-
kosár 15.00 A nagy hasadék 16.00 Élj velünk! 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek, 59. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 Égető Eszter 4. 21.10 Hírek 21.15
Dunasport 21.25 Zöldár. Magyar film (ff .) 23.00 Kultikon 

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 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-rossz-
ban 21.20 Amerika kedvencei 23.20 Aktív  23.50 Tények Este

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 10.30 Top Shop 12.10 ASZTRO
Show 13.15 Az éden titkai  14.20 Vadnyugati történet. Am. film 16.20
Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.10 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 I12.55 Doktor Addison, 33 13.50 Váratlan
utazás, 58. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek18.00
Dallas 19.05 Columbo. 21.05 Bizonyítás.  23.05 Kémvadászok 

13.40 Az életed sem drága. Am. thriller 15.25 Teljes gázzal. Ném. ak-
ciófilm 17.25 Dűne. Am. sci-fi kalandfilm 19.25 Élve vagy halva. Am.
akcióvígjáték 21.00 Alien 3.

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.15 Tuti gimi 9.05 Harmadik műszak 9.55
Csoda az égből  11.35 A nagy házalakítás 12.30 Monk – Flúgos nyo-
mozó 14.20 CSI: Miami helyszínelők 15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.05 CSI: Miami helyszínelők  18.00 Nyered, ha mered 18.35
Mike és Molly19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Tulipános Fanfan 23.10 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
7.00 Híradó, sport 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj  9.05 Családi ve-
télkedő 9.45 Mosolyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Irány a kert! 14.10 Vad
angyal 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport
16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.10 Sólyom és ga-
lamb 21.50 Életben maradni 22.40 Éjszakai hírek 23.00 Vádlottak 

STV :2
9.10 Nők klubja  10.40 Építészet 11.10 Fókusz  11.35 Magyar maga-
zin 12.05 Hírek magyar nyelven12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor
13.30 Szlovák mozi. Hová tűntek a szlovák hercegnők 14.25 Rendőr-
ségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Hallássérültek tévéklubja 15.55
Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Kvartett 17.30 Körzeti híradó
18.00 A világ folyói 18.30 Mese 18.42 Vadászmagazin 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Mi, európaiak 20.50 Az idő töredékei Šte-
fánik visszatér. 21.30 Kommentárok 22.00 Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11 10.10 Gyilkos erő.  12.10 A bűn árny-
kéban 13.00 Hírek 13.05 A mentalista 15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi
– meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House I. 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Idő-
járás 20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Dok-
tor House 

JOJ
7.55 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Panelházi történe-
tek 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.50 Bírósági akták 13.50 Panel-
házi történetek 14.50 Gyerekjáték 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. 

M1
6.30 Hétvége 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai. Minden,
ami állat 10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Miről
van szó? 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35 Úticélok. Antalya
13.55 Kecskeméti TEPhoenix Mecano– Bp. Honvéd OTP Bank Liga
labdarúgó- mérkőzés 15.55 Úticélok. Delhi 16.10 Így készült a Hack-
tion Újratöltve 16.40 Doc Martin. Ang. sor., 10/9. 17.30 Gasztroan-
gyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Erkel Ferenc: Hunyadilászló. Opera
három felvonásban 22.50 Szeretettel Hollywoodból Mozimagazin
23.20 A kínai. Ném.–svéd bűnügyi tévéfilm, 2/2.

M2
6.35 Rajzfilmsorozatok 10.25 Gyalogbéka 10.55 Csúzli, 6/5. 11.05
Velem mindig történik valami, 6/1. 11.45 Suli-buli, 6/5. 12.02 Az én
világom 12.15 Nyílik a rózsa, 2. elődöntő 12.45 Beszélgetés a 75 éves
Sütő Andrással 13.10 Kisember születik Magy. tévéjáték 14.05 Egy-
millió fontos hangjegy 14.30 Foky Ottó 70 éves 16.00 Gyerekeknek
16.30 Öveges 33, 16. 16.45 Templomos lovagok kincse 6. 17.10 A le-
gendás musztáng. Am. film 18.35 Esti mese 19.00 Elisa lánya – Visz-
szatérés Rivombrosába  20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Rocca
parancsnok I.  21.25 Mi ketten. Ang. filmvígjáték 23.10 Kecskeméti
TEPhoenix Mecano– Bp. Honvéd OPT Bank Liga labdarúgó- mérkőzés 

DUNA
7.40 ...És még egymillió lépés, 18/12. 8.25 Duna anzix 8.45 Élő egy-
ház 9.10 Isten kezében 9.40 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 3. 10.40
Székely kapu 11.10 Daktari, 89/70. 12.00 Híradó 12.20 Maradt a tánc
- XI. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozó 12.50 Ízőrzők. Nagysza-
kácsi 13.20 Meztelen diplomata. Magy. film 14.45 Hagyaték 15.15
Önök kérték (ism.) 16.15 Álmodozni mindig lehet. Fr. film 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.35 Fölszállott a páva (selejtező) 19.30 Hogy
volt?! 20.25 A dunai hajós Magy. tévésor., 2/1. 21.20 Napok, évek,
századok 22.15 Dunasport 22.30 MüpArt. New Orleans Swing

6.25 TV2-matiné 9.50 EZO.TV 10.20 Babavilág 10.50 9 hónap. Ma-
gazin 11.20 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai Am. sorozat, 10.
12.20 Duval és Moretti 13.20 AutóGuru 13.50 Sheena, a dzsungel ki-
rálynője, 23. 14.50 Bűbájos boszorkák 151. 15.50 Áldott nyomozó, 5.
16.50 Sas kabaré 17.55 Activity (ism.) 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra
19.35 Taplógáz: Ricky Bobby legendája 21.35 Hudson Hawk – Egy
mestertolvaj aranyat ér. Am. akcióvígjáték 23.35 Luxusdoki, 16.

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago. Dán anim. sor. 10.25 ASZTRO
Show 11.20 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül
12.25 Autómánia 13.00 Stevan Seagal – Az igazságosztó Am. sor., 8.
13.35 Kung-fu III., 5. 14.40 Lököttek háza Am. film 16.35 Perzselő
vihar. Kanad. akciófilm 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 X-Faktor – A válogatás 21.10 Tisztítótűz Am. akciófilm
23.00 Az ügynökség Am. thriller

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes, 1. 10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram
13.05 Columbo 15.05 Álomhotel – Fokváros. Ném. ilm 17.05 Rex fel-
ügyelő. 18.05 Dolmen – Rejtelmek szigete 20.05 Flört a fellegekben.
Am. vígjáték 22.05 Gazemberek. Ang.- indiai kalandfilm

13.55 Sugarlandi hajtóvadászat.  16.05 Oltári frigy. Ang.–kanad. víg-
játék 17.50 Heves jeges. Fr.–ol. vígjáték 19.25 Harry Potter és az az-
kabani fogoly. Am. kalandfilm 22.00 Becsületkódex. Fr. akcióthriller

VIASAT
7.15 Zsírégetők IX., 30. 8.10 Gordon Ramsay  9.05 Viharmadarak. Am.–
fr.–ang. film 10.50 Astro Boy. 12.30 Szex és New York light VI., 87-88.
13.40 Szívek szállodája I. 17.20 Tulipános Fanfan 19.10 Képtelen kép-
rablás. Am. vígjáték 21.00 Akilegyőzte Al Caponét. Am. krimi 23.20
Kedvencek temetője

STV :1
7.20 Rajzfilmsorozatok 8.10 Fidlibum 8.40 Sportvetélkedő 9.10 Ta-
láld ki, ki hívott meg 9.40 Állatorvosi rendelő 10.10 Az állatok be-
széde 10.45 Poplegendák. Jana Kocianová  12.50 Autószalon 13.45
Sólyom és galamb 15.35 Szerencsés Pierre Fr. filmvígjáték 17.30 Építs
házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Hír-
adó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Postaláda.  21.15 Marvin szobája
Am. filmdráma 22.50 Sport 23.00 A kert végében Kanadai film

STV :2
8.50 Állatkölykök világa 5/4.  9.45 Ügyintézés a hivatalokban 10.10
Út. Magazin 10.35 Idősebbek klubja 11.05 Ha fogytán a levegő.
Dok.film 11.35 Az idő töredékei Štefánik visszatér 12.05 Tizenkettő
után öt perccel. Vitaműsor 13.05 Anya jobban tudja 13.30 Műterem
14.00 Póz. Tévéjáték 15.20 Kapura 16.05 Farmergazdaságok 16.20
Tesztmagazin 16.45 A bűn nyomában 18.05 Úton II. Szenegál 18.30
Esti mese 18.50 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó,
sport 20.00 Zsukov marsall Orosz dok.film, 2/2. 20.50 Fotográfusok
Huszár Tibor 21.20 Őrangyalok 21.55 Filmklub. My Blueberre Nights
– A távolság íze Fr.–hongk.–kínai film

MARKÍZA
7.10 Scooby-Doo! – Rettegés a táborban. 8.25 Jóbarátok 9.20 Vadiúj
vadnyugat!  11.30 A mesterszakács  13.50 Bean – Az igazi kataszt-
rófafilm  15.45 Rendőrakadémia 2. 17.40 Beugró 18.20 Társadalmunk
krémje 19.00 Híradó, sporthírek 20.20 A farm 22.15 Beugró 23.00
Háborgó mélység Am. akcióthriller

JOJ
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.25 Rendkívüli családok - spe-
ciál 12.50 X-Factor USa 2012 16.00 Cseh-szlovák tehetségkutató
18.00 A legjobb torták I., 14/5. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Házasodna a gazda. Való-
ságshow 22.00 A gazdagság receptje. Valóságshow 23.30 Ezt kapd
ki! Am. filmvígjáték

M1
6.30 Hétvége 9.00 Katolikus Krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 A sok-
színű vallás 10.25 Református magazin 10.50 Ortodox ifjúsági műsor
11.00 Őszi hálaadó unitárius istentisztelet 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor
13.05 Zegzugos történetek. Zamárdi 13.35 Visszatérés Bharatpurba
14.15 A bor dicsérete 14.40 Akli Miklós Magy. film 16.25 Ferencvárosi
TC– DVTK OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés. Élő közvetítés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, szeretlek!
21.30 Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Álmatlanság Am. thriller

M2
6.35 Rajzfilmek 9.35 Noé barátai 10.00 Veszélyeztetett állatok,
10.30 A legendás musztáng  11.50 Gyerekjáték a számítógépe, 10/2.
12.01 Katolikus krónika 13.05 A sokszínű vallás 13.55 Őszi hálaadó
unitárius istentisztelet 15.00 Tiszta fényesség Udvardi Erzsébet fes-
tőművész vallomásai 15.20 Templomos lovagok kincse  15.55 Gye-
rekeknek 16.45 Gyalogbéka 17.10 Csúzli 17.25 Velem mindig történik
valami 18.00 Suli-buli 5. 18.15 Mi csoda I. 23. 18.45 Mese 19.10 4 ösz-
szeesküvő és 1 temetés 20.00 Híradó 20.35 Doc Martin II. 9. 21.25
Akli Miklós Magy. film 22.55 Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd OTP
Bank Liga labdarúgó- mérkőzés

DUNA
7.40 Világ-Nézet 8.35 Önkéntesek 9.05 Hagyaték (ism.) 9.30 Felelet
az életnek 10.00 Száműzött magyar irodalom 10.30 Határtalanul
magyar 11.00 Élő világegyház 11.30 Beavatás 12.05 Híradó 12.15 Ma-
gyar elsők 12.35 Ízőrzők. Olaszfalu 13.05 Mit csinált felséged 3-5-ig?
Magy. film 14.30 Talpalatnyi zöld 15.00 Hazajáró 15.30 Hogy volt?!
(ism.) 16.30 Három csengő Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Önök kérték 19.35 Heti Hírmondó 20.00 Székely János: Caligula
helytartója. A kecskeméti Katona József Színház és a Thália Színház
közös előadása felvételről 21.45 Klubszoba 22.40 Dunasport 22.55
Gyökerek Am. tévéfilmsor.

6.45 TV2-matiné 10.05 Beyblade 10.35 EgészségMánia 11.05 EZO.TV
11.35 Kalandjárat 12.05 Borkultusz  12.35 Stahl konyhája 13.05 Több
mint TestŐr 13.35 A kiválasztott – Az amerikailátnok 38. 14.35 Monk
– Flúgos nyomozó  67. 15.35 Bűbájos boszorkák VII., 152. 16.35 Tap-
lógáz: Ricky Bobby legendája Am. akcióvígjáték (ism.) 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Spangol – Magamat sem értem! Am. vígjáték
22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Szellemekkel suttogó V., 91.

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Tuti gimi VI., 1. 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek II., Am. sor.,
8. 14.00 112 – Életmentők. Ném. sor., 9–10. 15.05 Tru Calling – Az őr-
angyal I. Am. krimisorozat, 20. 16.10 A Paradicsom foglyai. Am. ka-
landfilm 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 RTL II Nap. ilove Gjoni.
Valóságshow 20.00 RTL II NAP. X-Faktor – A tábor 22.05 Heti hetes
23.25 Otthon, biztonságban. Am. thrille

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes 10.30 Dallas 15.25 Álomhajó – Ausztrália. Ném.
kalandfilm 17.10 Rex felügyelő.  75. 18.10 Columbo. Am. krimifilm
19.50 Poirot: Zátonyok közt. Ang. krimi 21.50 A másik Boleyn lány.
Ang. filmdráma 23.50 Flört a fellegekben. Am. vígjáték

12.50 A rodeó bajnokai. Am. vígjáték 14.35 Harry Potter és az azka-
bani fogoly. Am. kalandfilm 17.10 Az elveszett Jézus-videó nyomá-
ban.  2/1–2. 21.00 Pusztító arany.  22.55 Fuss az életedért!

VIASAT
7.50 Divatdiktátorok modelljei  8.15 Véznák kontra dagik 9.15 Egész-
ségŐr III., 27. 9.45 Szex és New York light 10.40 Utazóna, 1. 11.10 A
nagy házalakítás12.55 Astro Boy 14.40 Gyávaságok serege. Am. víg-
játék 16.50 Patch Adams Am. vígjáték 19.00 Fátylat rá! Esküvői va-
lóságshow duplacsavarral 20.10 CSI: Miami helyszínelők 21.05 A
célszemély I., 17. 22.00 Töketlenek. Am.- kanad. vígjáték

STV :1
8.20 Góóól. Sportvetélkedő 8.55 Nyomozzunk együtt! 9.35 Állator-
vosi rendelőNém. sor., 26/10. 10.05 Ushuaia-expedíció VI. 11.00 Szlo-
vákia képekben 11.25A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenkettő Vitaműsor 13.00 Miss Marple: Az alibi. Ang. krimi 14.40
Filmmúzeum. Felszabadítás 1. Orosz–lengy.–ol.– ném. háborús film,
16.10 Úton. Róma 16.45 Postaláda  17.50 Irány a kert! 18.15 Konyha-
titkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Titanic. Kanad.–
magy.–ang. film, 2/1–2. 23.15 Sporthírek 23.25 Lefújva.

STV :2
8.30 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.30 Tesztmagazin 9.45 Smre-
čany  9.55 Éjszaka az archívumban11.00 A tolmács. Dok.film 11.50
Família. Magazin 12.20 A bátor szabólegény 13.20 Zsukov marsall.
Dok.film 14.05 Egyházi magazin 14.50 Východnái Folklórfesztivál
2012 15.55 Őrangyalok 16.25 Rómeó, Júlia és a sötétség 18.05 Fo-
tográfusok Huszár Tibor 18.30 Mese 18.45 Talkshow 19.00 Híradó
19.55 Csirkék Afrikának. Fr.–ném. dok.film 20.50 Színházi Deszkák
2012. Ünnepi díjkiosztó 22.15 Művészet 2012 22.45 Műtrem 23.10
Színházi meghívó Geľo Šebechlebský

MARKÍZA
6.30 Bean – Az igazi katasztrófafilm  8.00 A három obsitos Cseh me-
sefilm 9.55 Jóbarátok VII.12-13. 10.50 Rendőrakadémia 2. Am. vígjá-
ték 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal
14.25 Tökéletes gyilkosság. Am. thriller 16.45 Hírek 16.50 Fejjel a fal-
nak Am. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Hajsza a föld alatt  22.35 A kilencedik légió Ang. kalandfilm

JOJ
7.40 Híradó 8.00 Acélcápák 10.00 A legjobb torták, 5. 11.00 Castle II.,
12.55 Családi panzió 13.40 A gazdagság receptje. 15.00 El Dorado –
Az aranyváros. ) 17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi hír-
adó 19.30 Híradó, sport, 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 22.35
Nindzsa. Am. akciófilm
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó  8.15 India – Álmok útján 9.00 FÁBRY
10.20 Családbarát magazin 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Idő-
járás-jelentés 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem
14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.30
Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Retró kabaré 21.10 Mindenből egy
van 22.10 Az ESTE 22.45 Sikersorozat 23.20 Mi ketten. Ang. vígjáték

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Harmónia 8.40 Barangolások öt kon-
tinensen 9.05 Világokon át 9.55 Az Örök Szövetség. Zürich 10.30 Min-
dentudás Egyeteme 2.0 11.20 Ízőrzők. Lipód 12.01 Hírek 12.25 Magyar
bulizene 13.20 Moliére: A képzelt beteg. Tévéjáték 14.50 A napsugár
nyomában 15.20 Beavatás 15.30 Elrejtett tájak 15.55 Klipperek  16.20
MacGyver 17.10 Futótűz. 17.50 Enid Blyton kaland- film sorozata 18.20
A Nyereg klub, 8. 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra20.00 Híradó
20.35 Slágerek 22.15 Maradj talpon! 23.10 A korona hercege 

DUNA
7.00 Kvartett 7.35 Fekete város 8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbe-
széd  9.30 A Habsburgok és Magyarország 10.30 Mesélő cégtáblák
11.05 A világ felfedezése 12.05 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya,
13/6. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ness Hungary NBII-es labdarúgó-
mérkőzés. Vasas- Békéscsaba Előre 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek,
60. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Negyvenéves a tán-
cházmozgalom 20.00 Montalbano felügyelő, 8/5.: Papírhold 2/1
21.05 Lévai Szilveszter Nemzetközi Musical Éekverseny gálaestje
23.00 Hírek 23.15 Kultikon 23.30 Koncertek az A38 Hajón – Pink Freud

9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 TeleShop 11.05 EZO.TV
12.10 Rex felügyelő 14.00 Tények – délután 15.00 Marina 15.30 Rej-
télyes vírusok nyomában, 20. 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha
17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rossz-
ban 21.20 Ne szórakozz Zohannal!  23.35 Aktív

7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem. 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Kutyakomédia  16.20
Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.10 A
gyanú árnyékában, 34. 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A
helyszínelők  22.30 Gyilkos elmék 23.40 Odaát 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ II.  12.55 Doktor Addison13.50 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, 36.
23.05 NCIS II. 

13.50 Elátkozott sors. Kanad. thriller 15.35 Alkímia. Am. vígjáték 17.10
Pusztító lavina. Ném. katasztrófafilm 18.55 Sugarlandi hajtóvadá-
szat. Am. kalandfilm 21.00 Halálra jelölve 22.45 War. Am. akciófilm

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás  8.15 Tuti gimi 9.05 Harmadik műszak 10.00
Eladó az igazság 11.45 A nagy házalakítás 12.35 Monk 14.20 CSI:
Miami helyszínelők  15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05
CSI: Miami helyszínelők 18.05 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Viharmadarak 23.00 Zuhanás 

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj. Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő
9.35 Különleges ügyosztály 11.05 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10 Vad
angyal, 260. 15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj.
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Idő-
járás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák Jana Kocianová
22.10 Hírek 22.25 Sporthíradó 22.35 Vágott verzió 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 A világ folyói Okavango
11.05 Fókusz 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10
Élő körkép 12.40 Válogatás Gejza Dusík kedvelt operettjeiből 13.35
Mi, európaiak 14.25 Kvartett 14.50 Nyugdíjasok klubja 15.20 Egy-
házi magazin 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja
a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége – magazin 18.30
Mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája Smrečany 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Állatkölykök világa Anyai ösztön
20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00 Malcolm X. 

MARKÍZA
9.05 Cobra 11 10.05 Csoda a hegyen 12.00 Forró vér 13.05 Hírek
13.10 A mentalista 14.05 Hírek 14.10 A farm 15.30 Két pasi meg egy
kicsi 15.55 Híradó 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A
farm 21.30 A mesterszakács 22.45 Egyedül a gengszterek ellen. 

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 Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass!
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pa-
nelházi történetek  21.30 X-Factor USA 2012

PÉNtEK, szeptember ��

Kutyakomédia • 14.25 • rTL KLUB
Charlie minden vágya, hogy rátaláljon
az igaz szerelem. Meg is találja a töké-
letes lányt, de akadályba ütközik, ami-
kor Daphne új kedvencre lel, a Babydoll
nevet viselő kutya személyében.

riggs (Mel gibson) és Murtaugh
(Danny glover) nyomozónak egy
bonyolult büntetőper tanúját (Joe
Pesci) kellene biztonságba he-
lyezniük, ám csak még nagyobb
veszélybe keverik, mint amekko-

Halálos fegyver 2. • 21.25 • rTL KLUB

bULvÁR

Éheztette a kutyáit a tévés mágus

Atelefonon és a televízióképernyőn át gyógyítást ígérő spiritiszta tanyáján
fedél és élelem nélkül, rövid láncon tengődött négy kutya, amelyeket az Ál-

latvédőrség mentett meg a pusztulástól. A bejelentésre kivonult állatvédők  el-
mondták: a lakatlan tanyán két délorosz juhászkutya és két fekete, komon-
dorszerű jószág sínylődött, akiknek a testsúlya a normálistól 10-20 kilogram-
mal elmaradt. Az állatok és a tanya tulajdonosát, gyurcsok Józsefet a kiérkező
rendőrök telefonon felhívták, a gyógyító guru azonban megromlott egészségi
állapotára hivatkozva lemondott az ebekről. „A kutyák valóban az enyémek vol-
tak, de lemondtam róluk, és nem akarok erről beszélni” – nyilatkozta szűk-
szavúan a távgyógyító, aki a tanyáján „felejtette” a kutyáit. A rendőrök, látva
a kutyák rettenetes állapotát, feljelentették gyurcsokot állatkínzás miatt.

Babás vetítések a Kinóban
AKINo belevág, hogy Magyarországon is meghonosítsa a kül-

földön nagy sikerrel működő babás vetítéseket, mely lehető-
séget ad a szülőknek, hogy úgy nézzenek nekik szóló mozifil-
meket, hogy közben gyermekük nyugodtan ellehet a teremben. A
jó filmen kívül pedig garantált a bababarát hangerő, a félhomály,
a babakocsi-megőrző, a pelenkázóasztal és a bébiétel-melegítési
lehetőség is. A művek nagy része ugyanakkor 12, illetve 16 éven
felülieknek szól, tehát teljes mértékben a felnőtt közönségnek

szánt vígjátékok vagy romantikus filmek lesznek. A vetítéseket csak 1 éven aluli gyermekkel lehet
látogatni, és egy gyermekkel maximum két felnőtt érkezhet. A babás vetítés minden csütörtökön 11
órakor kezdődik. Csak a felnőtteknek kell jegyet váltani, amely 800 forintba kerül. A konkrét filmek-
ről a mindenkori moziműsorból lehet tájékozódni. Az első alkalommal, szeptember 20-án az Aud-
rey Tautou főszereplésével készült Mosás, vágás, ámítás című romkom kerül sorra. 

Jövőre maszkokban strandolunk?
Akínaiaknál már divat, jövő nyáron az egész világot meghódítja

a maszk, amit érzékeny bőrűek és Uv-fóbiások húznak a fe-
jükre. Amikor a tankini, a mankini (férfiaknak készült bikini), sőt
már a burkini (a burka és a bikini egy furcsa ötvözete) is lerágott
csont, itt egy újabb darab, méghozzá a face-kini, amin ször-
nyülködni lehet. A döbbenetes új trend – szerencsére – egyelőre
csak Kínában és ott is, egyelőre csak néhány tartományban hó-
dít: egy olyan, az egész arcot eltakaró lycra-maszkról van szó,
amit azok a nők vesznek fel, akik szeretnék megóvni az arcukat
a káros sugárzástól. Persze nemcsak azok vehetik fel, akik ér-
zékenyek az Uv-re, hanem azok is, akik nem szeretnék, ha az
arc- illetve fejbőrük megpirulna strandolás közben. Bár a készítők állítják, a furcsa holmi valóban na-
gyon hasznos – még rovar- és medúzacsípés ellen is – és a nagyobb hatás kedvéért egyszerre több
színben és mintával árulják, nekünk elsőre leginkább a bankrablókat juttatja eszünkbe.

gyereket vár Shakira - Párját baleset érte
sok bejelenteni valója akadt shakirának a héten. Kedden kiderült, hogy

jövőre, egy évad erejéig ő váltja az amerikai The voice-ban Christina
Aguilerát, szerda este pedig terhességét kürtölte világgá. A harmincöt
éves kolumbiai énekesnő a saját weboldalán közölte rajongóival, hogy első
gyerekét várja. Azt azonban nem osztotta meg a világgal, hogy mikor ér-
kezik a baba.

shakira a bejelentés mellett lemondta az összes fellépését is, amik az
elkövetkezendő hetekben lettek volna, mert csakis az áldott állapotára
akar koncentrálni, és kiélvezni az új élethelyzet minden pillanatát. A sors
pedig úgy hozta, hogy párja, gerard Piqué is otthon lesz vele legalább egy
fél hónapot, ugyanis a gólyahír közzétételével egy időben, lesérült csapata,
a Barcelona meccsén.

Aerosmith 15!
Amerika legnagyobb rockbandája végre, hosszas hu-

zavona után megjelenteti tizenötödik, csak új dalokat
tartalmazó albumát. A Music From Another Dimension
című vadonatúj korong november 5-én kerül a boltok
polcaira. Az Aerosmith az egyetlen olyan banda a saját
műfajában, akik változatlan felállásban készítenek dalo-
kat és egyre jobbakat. A „Nem úgy tűnt, mintha tíz évbe
telt volna, de igaz, hogy rengeteget dolgoztunk, mire el-
készültünk” – nyilatkozta steven Tyler. „Ez az az album,
amelyet el akartunk készíteni azóta, hogy a banda újra-

egyesült 1984-ben” – tette hozzá Joe Perry. A banda több mint 150 millió albumot adott el világszerte,
számtalan mennyiségű díjat vehettek már át.
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Ökölvívás

Kajak-kenu

sPort
Múlt hétvégén, a Spartak Su-

botica – Győri Patent Gladia-
tors mérkőzéssel kezdetét vette a
BoxingOne – Közép-európai ama-
tőr liga 2012/2013-as idénye. Az
utóbbi két idény győztese a Ko-
máromi Cápák csapata volt, így
talán jogos is lehetne a szurkolók
részéről az a bizonyos „kincstári
optimizmus”. Győrfi Roderikkal,
a komáromi Spartak Ökölvívó
Egyesületének elnökével beszél-
getve azonban hamar kiderül,
hogy ennyire azért nem egyszerű
a helyzet.

• Nem olyan régen még arról
szólt a fáma, hogy a komáromi
csapat nem indul az idei bajnok-
ságban. Ez igaz?

- Igaz. A nevezéseket augusztus
24-ig kellett leadnunk, és ebben az
időpontban értesítettük is a szerve-
zőket, hogy anyagi okok miatt, nem
tudjuk vállalni a bajnokságban való
szereplést. Mi a várostól kapott tá-
mogatást teljes egészében az ifjú-
ságra költjük, támogatónk pedig
nincs annyi, hogy a bajnokság vala-
mennyi költségét fel tudjuk vállalni. 

• Valaminek azonban mégis kel-
lett történnie, ha a csapat rajtra
készen áll.

- Hogy rajtra készen áll, az talán
enyhe túlzás, de a pénzügyi kérdé-

sek annyiban megoldódtak, hogy né-
hány nappal ezelőtt jeleztük a szer-
vezőknek indulási szándékunkat,
amelyet elfogadtak. Hosszabb tár-
gyalást folytatunk Konczer József úr-
ral, aki ígéretet tett a legszüksége-
sebb kiadások fedezésére, így a
ComTherm vállalat lépett elő első-
számú támogatónknak.  Klubunk fő
mediális támogatójának továbbra is
az Önök lapját, a DELTÁT tekintjük. 

• Köszönjük szépen, igyekszünk
megfelelni a klub elvárásainak!
Milyen újdonságokról lehet be-
számolni a bajnokság kapcsán?  

- A versenykiírásban történt né-
hány változás, ebből kettővel ugyan
nagyon nehezen tudunk azonosulni,
de mivel a szervező nem adta meg a
hozzászólási lehetőséget, így azt
megvitatás nélkül el kellett fogad-
nunk. Egyik ilyen, a minimálisan két
hazai versenyző kötelező beneve-
zése a szorítóba lépő csapatba. Míg
mi szlovákiában mindössze 30-40
ilyen-olyan színvonalat elérő ököl-
vívó közül válogathatunk, addig Ma-
gyarországon ennek tízszereséből.
gyanítom, hogy ennek a döntésnek
meghozatalánál az is közrejátszott,
hogy az első két idényben, szinte a
teljes magyar válogatott a mi színe-
inkben indult. A másik dolog, a favo-
rizált, úgynevezett Jokerek neveinek
bejelentési időpontja. Mi azt az ál-

láspontot képviseljük, hogy ezt ele-
gendő megtenni a mérkőzés előtti
mérlegelésnél. A szervező viszont
ragaszkodott ahhoz, hogy ezt mér-
kőzés előtt 48 órával kell megtenni.
Ez abban az esetben okozhat prob-
lémát, ha a favorizált bunyós netán
megsérülne a mérkőzés előtti vala-
melyik edzésen, és szorítóba lépése
veszélyeztetve lenne.  

• Győrfi György edző, és segí-
tője Sárközi János (Jani), tehát mi-
lyen csapatot küldenek majd szo-
rítóba az első fordulóban? 

-  Még folynak a tárgyalások, de az
már biztos, hogy többen a tavalyi
csapatból nem komáromi színekben
veszik fel a versenyt. A már említett
versenykiírás értelmében, szlovákiai
versenyzőket is szorítóba küldünk,

köztük tehetséges komáromi bunyó-
sokat is. Úgy mondanám, hogy
nagyjából fele-fele arányban lesznek
képviselve a szlovákiai és magyar-
országi ökölvívók. 

• Mit vár a bajnokság új idényé-
től?

- Elsősorban közönségszórakoz-
tató mérkőzéseket csakúgy, mint a
tavalyi idényben. Tudom, a szurkolók
címvédést várnak tőlünk, de tekin-
tettel az erőviszonyok kiegyenlítődé-
sére ez nem lesz egyszerű. Ennek
ellenére mi mindent elkövetünk a
legjobb eredmény eléréséért. 

Résztvevő csapatok:
spartak subotica
Kids galánta 
Sharks Komárom
Patent gladiators győr
Thunders Debrecen 

A komáromi csapat őszi 
mérkőzéseinek időpontjai:

2012. október 6. (szombat) 
győr – Komárom

2012. október 19. (péntek) 
Komárom – galánta

2012. október 27. (szombat) 
subotica – Komárom

2012. november 16. (péntek) 
Komárom – Debrecen 

szegeden rendeztek nagyszabású
versenyt az olimpiai tehetségeknek,

amelyen 27 ország képviseltette ma-
gát, köztük Ausztrália, Kanada és az
Egyesült Államok is. A 29 tagú szlovák
válogatottban helyet kaptak komáromi
versenyzők is, szépe vanesa, Adam
Botek és szokol Dániel személyében.
Az óriási konkurenciában, már a dön-
tőbe jutás is nagy eredménynek szá-
mított. Ez a 15 éves fiúk K1 – 1000 mé-
teres versenyében Adam Boteknak si-
került, aki a végső kilencedik helyen fe-
jezte be a versenyt, majd a 16 évesek
versenyében, az 500 méteres távon
szokol Dániel remekelt, aki hatodikként
ért célba. szépe vanesa, bár nagyon
szépen versenyzett, sem az 1000 mé-
teres, sem pedig a 200 méteres távon
nem tudott döntőbe jutni. 

A komáromiak remek szerepléséhez
nagyban hozzájárultak az egykor nagy
sikereket elérő komáromi kajakosok,
Broczky László és Bukovsky Tibor, akik
nemcsak részt vállaltak a versenyzők
felkészítéséből, de szegedre is elkí-
sérték őket. Tanácsaikkal és buzdítá-
sukkal  sokat segítettek versenyzőink-
nek. 

Egészen kiváló ered-
ményt el a komá-

romi Svanczár Róbert, a
Bardejovban megrende-
zett világbajnokságon.
A 100 kilogrammos fér-
fiak kategóriájának
igencsak erős mezőnyé-
ben a negyedik helyet
szerezte meg 187,5 ki-
logrammos teljesít-
ménnyel. 

A lelkes versenyző
ugyan éppen csak lema-
radt a dobogóról, viszont a
sportág több világhíressé-
gét is sikerült maga mögé
utasítania. Az egészséges
életvitel, a sok edzés és a
sportág szeretete meg-
hozta tehát a gyümölcsét.
És tekintettel a korára,
svanczár róbert, még
messze nem mondta ki az
utolsó szót, hiszen jövőre
is lesz világbajnokság…  

Szerényebben, de nem esélytelenül 

Fekvenyomás

Svanczár Róbert 
a világ élvonalában

Komáromiak az olimpiai tehetségek versenyén 

Párosban Szokol Dániel és Adam Botek sem az 1000, sem pe-
dig az 500 méteres távon nem jutottak döntőbe, de a szakértők
szerint nagyon szép jövő előtt állnak  
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RÉGIóbAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 8 5 3 0 20:09 18
2. Šúrovce 8 5 1 2 17:12 16
3. Palárikovo 8 4 3 1 9:06 15
4. Komárno 8 4 2 2 15:09 14
5 L. rovne 8 4 2 2 14:08 14
6. v. Ludince 8 3 3 2 11:11 12
7. galanta 8 3 2 3 14:13 11
8. J. Bohunice 8 3 2 3 11:11 11
9. skalica 8 2 4 2 14:11 10

10. Topoľníky 8 3 1 4 10:12 10
11. Bánovce n/B. 8 3 1 4 6:09 10
12. Domaniža 8 3 0 5 8:18 9
13. gabčíkovo 8 2 2 4 10:12 8
14. Beluša 8 2 2 4 7:10 8
15. Nová ves n/v. 8 1 2 5 3:09 5
16. Neded 8 1 2 5 9:18 5

Iv. LIGA
1. Močenok 8 6 1 1 24:7 19
2. Veľký Meder 8 6 1 1 21:9 19
3. Dvory n/Ž. 8 5 2 1 15:11 17
4. Šurany 8 5 0 3 15:11 15
5. veľké Lovce 8 4 2 2 15:12 14
6. vion „B“ 8 3 4 1 17:8 13
7. Kolárovo 8 4 1 3 11:5 13
8. Štúrovo 8 4 0 4 19:18 12
9. Želiezovce 8 3 1 4 7:16 10

10. Nový Život 8 3 0 5 13:14 9
11. vrakúň 8 2 3 3 11:13 9
12. ČFK Nitra 8 2 3 3 12:15 9
13. Hont. vrbica 8 2 0 6 12:17 6
14. váhovce 8 2 0 6 9:18 6
15. DAC „B“ 8 1 2 5 4:14 5
16. Imeľ 8 1 2 5 8:25 5

v. LIGA
1. Tvrdošovce 8 7 1 0 33:5 22
2. Kalná n/Hr. 8 6 0 2 26:7 18
3. Kozárovce 8 4 3 1 18:6 15
4. Hurbanovo 8 5 0 3 12:9 15
5. Bánov 8 4 1 3 14:13 13
6. Dolný oháj 8 3 2 3 12:13 11
7. Marcelová 8 3 2 3 12:17 11
8. Nesvady 8 3 1 4 16:15 10
9. Komjatice 8 3 1 4 15:17 10

10. Šahy 8 3 1 4 19:22 10
11. Svätý Peter 8 3 1 4 18:34 10
12. Zlatná n/O. 8 3 0 5 22:24 9
13. Podhájska 8 2 2 4 12:17 8
14. Bešeňov 8 2 2 4 9:15 8
15. Čaka 8 1 3 4 12:22 6
16. Tlmače 8 2 0 6 12:26 6

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Ekel 7 7 0 0 33:4 21
2. Perbete 7 4 2 1 18:10 14
3. Keszegfalva 7 4 1 2 18:9 13
4. Šrobárová 6 4 1 1 13:10 13
5. Dulovce 7 4 1 2 14:13 13
6. gúta “B“ 7 3 2 2 23:16 11
7. Pat 7 3 1 3 12:13 10
8. Madar 7 3 1 3 11:17 10
9. Izsa 7 2 3 2 8:8 9

10. Dunamocs 7 3 0 4 18:23 9
11. Hetény 7 2 1 4 9:10 7
12. Búcs 7 2 1 4 11:13 7
13. Bátorkeszi 7 2 1 4 7:11 7
14. Tany 7 2 1 4 10:21 7
15. Lakszakállas 6 1 0 5 8:21 3
16. FK Activ 7 0 2 5 10:24 2

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 6 5 1 0 22:2 16
2. Marcelháza „B“ 7 5 1 1 30:10 16
3. Őrsújfalu 6 4 1 1 30:5 13
4. Nagykeszi 7 4 1 2 12:7 13
5. Bogya/gellér 7 3 1 3 14:23 10
6. Megyercs 7 3 0 4 14:15 9
7. Dunaradvány 7 3 0 4 15:16 9
8. Nagysziget 6 2 2 2 10:13 8
9. vágfüzes/Kava 6 2 0 4 17:16 6

10. Bogyarét 7 1 3 3 6:26 6
11. Csicsó 6 1 2 3 7:12 5
12. Martos 6 1 1 4 8:29 4
13. Ifjúságfalva 6 0 3 3 6:17 3

Botrányos hétvége a Területi Bajnokságban

RÉGIóbAjNOKSÁG 
KFC – Bős 3:1 (2:0), szórád,

Nagy, Antunovič
Egy álmos első negyedóra után a

hazaiak szereztek vezetést a 19.
percben szórád révén, innen kezdve
mintha megjött volna a játékkedvük
is. Nagy gólja a 28. percben aztán
nyugalmat kölcsönzött a hazai játé-
kosoknak, akik nagyon szép akció-

kat vezettek, és többször is remek
helyzetbe kerültek. A második fél-
időben feljöttek a vendégek, és egy
szögletrúgás után, amikor a hazai
kapus ledermedt a gólvonalon, szé-
pítettek. Bár továbbra is a hazaiak
voltak a kezdeményezőbbek, izgal-
massá vált a találkozó. Igaz, közben
Faragó és Mészáros, aki talán a
mérkőzés legjobbja volt, remek hely-

zeteket hagytak ki.  A találkozó 86.
percében állt be a teljes nyugalom a
hazaiaknál, amikor Antunovič egy
parádés gólt ragasztott a bal felsőbe.
Érdemes többször is megnézni vi-
deón...    

További eredmények: P. Bystrica
– L. rovne 2:2, Topoľníky – Palári-
kovo 0:0, galanta – Neded 2:1, ska-
lica – Beluša 1:1, Domaniža – Bá-
novce 1:0, N. ves n/v. – Šúrovce
0:2, v. Ludince – J. Bohunice 1:1.

Iv. LIGA
Gúta – Vága 2:0 (1:0), Kürti A.,

Leczkési
Egy pillanatig sem forgott veszély-

ben a hazaiak győzelme. sőt, a ven-
dégek még jól megúszták ezzel az
eredménnyel, hiszen ha Magyar
Zsolt gólerőssége nem szünetel, bi-
zony nagy zakó lehetett volna a vé-
gén. Igaz, ha nem is megy neki mos-
tanában a gólgyártás, mindkét gól-
hoz ő jutatta hozzá góllövő játékos-
társait…

Ímely – Illésháza 1:3 (0:2), Cson-
tos

Mindössze negyedórát voltak egy
súlycsoportban az ellenfelek. Ekkor
a vendégek lőttek egy gólt, majd
amikor a 43. percben növelték elő-
nyüket, a hazai csapat teljesen a
padlóra került. 

Nagymegyer – Párkány 2:1 (1:1),
Csápai (11 m), Kozmér

Az igencsak túlmotivált vendégek
nem sokat törődtek a focival, inkább
másban élték ki a szombat délutáni
örömüket. A 6. percben, első táma-
dásukból gólt szereztek, és ekkor
vette kezdetét az, amit nem szíve-
sen látunk a focipályákon. Alatto-
mos belemenések, időhúzás és
minden egyéb, ami a focizni akaró
csapatot megfékezi. A hazaiak fia-
tal játékosát, Lipótot kórházba kel-
lett szállítani, és vasárnap reggel

megműteni. Mindkét sípcsontja el-
tört… 

További eredmények: Želiezovce
– vrakúň 1:0, ČFK – Dvory n/Ž. 1:1,
Šurany – DAC „B“ 3:0, v. Lovce –
vion „B“ 1:1, Močenok – H. vrbica
1:0.

v. LIGA – KELETI CSOPORT
Podhájska – Ógyalla 3:0 (1:0)
A vendégek ezen a mérkőzésen

„belehaltak a szépségbe”. Ők ját-
szották ugyanis a focit, végig me-
zőnyfölényben voltak, a hazaiak meg
a semmiből lőttek három gólt…

Komjatice – Naszvad 4:2 (2:0),
Dikan, Molnár A.

Nem igazán ment a játék a nasz-
vadiaknak, és bár a hazaiak sem
nyújtottak átlagon felülit, ez elég volt
a győzelmükhöz. Egy kis rosszindu-
lattal azt is lehetne mondani, hogy a
vendégek azért utaztak, hogy meg-
verjék saját magukat. 

Szentpéter – Zsitvabesenyő 1:0
(1:0), Zd. Kršteňanský

A közepes iramú mérkőzésen már
a 7. percben megszületett a hazai
gól, amelyről akkor senki nem gon-
dolta volna, hogy az egyetlen. Laka-
tos három helyzete után ellaposo-
dott a játék, és mindenki várta a ta-
lálkozó végét.

Csallóközaranyos – Ipolyság 5:3
(4:1), Berecz 3, Mészáros 2

remek mérkőzést vívott a két csa-
pat, a gólokon kívül helyzetek is
akadtak mindkét oldalon. A második
félidőben a hazaiak visszavettek az
iramból, így az egyébként szép focit
produkáló vendégeknek sikerült szé-
píteniük. 

Garamkálna – Marcelháza 4:0
(1:0)

Az első félidőben még, úgy-ahogy
tartották magukat a marcelháziak,
de a másodikban már a hazaiak min-
den reményüket romba döntötték.

Akomáromi violák Bős ellen nyerték vissza megtépázott önbizal-
mukat, és ismét a felsőházban várhatják a következő fordulót. A IV.

ligában hullámvölgyben vannak az ímelyiek, viszont Gúta továbbra is
hozza a tőle várt eredményeket. Az ötödikben nagy bajok vannak Mar-
celházán, de Ógyalla is belefutott egy kellemetlen vereségbe úgy,
hogy végig ő játszott jobban ellenfelénél. A Területi Bajnokságban két
mérkőzés is botrányba fulladt, a fegyelmi bizottságnak így újra akad
tennivalója bőven. Persze, a játékvezetői testület is újra vizsgálódhat
„alkoholos ügyben”, hiszen az egyik, egykoron már büntetett játék-
vezetője, (csupán véletlenül?) újra részese volt az egyik botrányos mér-
kőzésnek. A területi kettőben döntetlen született a marcelházi rang-
adón, míg a dunaradványiak elmondása szerint, a megyercsiek je-
lesre vizsgáztak sportszerűségből, hiszen megértéssel voltak a ha-
zaiak gondjaira, és beleegyeztek a mérkőzés előrehozásába. 

Kézilabda
FELNŐTTEK

2012. szeptember 29. (szombat) 15.30 órakor: Marcelháza – Pod-
hájska, Ógyalla – D. ohaj (v. liga – Keleti csoport), Búcs – gúta „B” (Te-
rületi Bajnokság), Nagysziget – Marcelháza „B” (Területi Bajnokság II.
osztály) 2012. szeptember 30. (vasárnap) 10.30 órakor: Csicsó – Bo-
gya/gellér (Területi Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor: Naszvad –
Szentpéter (v. liga – Keleti csoport), Hetény – Dulovce, Pat – Ekel, Du-
namocs – Bátorkeszi, Madar – FK Activ, Šrobárová – Keszegfalva, Izsa
– Lakszakállas, Perbete – Tany (Területi Bajnokság), Megyercs – Őr-
sújfalu, vágfüzes/Kava – Ifjúságfalva, Nemesócsa – Martos, Dunarad-
vány – Bogyarét, Nagykeszi – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II.
osztály).
Ligásaink idegenben: Šúrovce – KFC (régióbajnokság), Illésháza –
Nagymegyer, Hontfüzesgyarmat – Ímely, Nyékvárkony – Gúta (Iv.
liga), Zsitvabesenyő – Csallóközaranyos (v. liga – Keleti csoport), Bé-
lád – Ekecs/Apácaszakállas (v. liga – Déli csoport).

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. szeptember 29. (szombat) 15.30 órakor: Perbete – Őrsújfalu, Du-
lovce – Madar, Hetény – FK Activ.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
2012. szeptember 29. (szombat) 12.30 órakor: Ógyalla – Keszeg-
falva, 13.30 órakor: Csallóközaranyos – Csicsó, Lakszakállas – Madar.
2012. szeptember 30. (vasárnap) 10.30 órakor: Nemesócsa – Ímely.

Hétvégi focimenüRöplabda

NőK I. LIGA
Csallóközaranyos – Besztercebánya 29:30

(13:13)
Teljes erőbedobással kezdett az aranyosi csa-

pat, és a találkozó 15. percében már 8:4 volt az
eredmény. Ezután a vendégek kiegyenlítették a
játékot, amivel több szarvashibát is kikényszerí-
tettek a hazai védelemben, és a találkozó 27.
percében először a mérkőzés folyamán átvették
a vezetést (11:10). A második félidő elején a ha-
zaiak megnyugtatónak látszó háromgólos előnyre
tettek szert (16:13), de ezután ismét homok-
szemcse került a gépezetükbe, mert a vendégek
egyenlítettek. Innen kezdve a csapatok egymást
váltották a vezetésben, ami az idő múlásával
egyre nagyobb drámai kicsúcsosodást ígért a
Kóczán Mór sportközpontban. Egy perccel a ta-
lálkozó vége előtt még a hazaiak vezettek 29:28
arányban, de az utolsó másodpercekben lőtt két
góljukkal a vendégek szerencsésen ugyan, de
megkaparintották a győzelmet. A hazai csapat új
szerzeménye, a nyitrai rísová jól mutatkozott be

játékával, de a második félidőben három sárga
lapja után végleg kiállították. Nagyon jól játszot-
tak még Turzáné és Dohnanecné, akit eddig Pa-
žúrová néven ismertünk. A legközelebbi forduló-
ban Kassán lépnek pályára az aranyosi hölgyek.

Hazai góldobók: Turza és Dohnanec 7-7,
Kasznár 6, rísová 4, szabó 3, Švec-somogyi 3. 

Naszvad/Ímely – Michalovce jun. 38:35
(22:22)

Nem kétséges, a vendégek voltak az esélye-
sebbek, bár ezen a mérkőzésen nélkülözniük
kellett a nemzetközi ligában szereplő első csa-
patuk több játékosát. A hazai csapat nagy len-
dülettel ment neki ellenfelének, és az nem igazán
tudott mit kezdeni a hazaiak gyors és kellően ke-
mény játékával. góldobásban különösképpen
Haris E. és Bízik remekeltek, de odaadásban és
lelkesedésben a többiek sem maradtak el tőlük.
A mérkőzés érdekességeként lehet feljegyezni,
hogy míg a hazaiak kétszer lőhettek hétméte-
rest, addig ez a vendégeknek 14-szer (!?) adatott

meg. Érdekes… Ezen a hétvégén ismét hazai
csarnokban fogadják ellenfelüket a naszva-
diak/ímelyiek, vasárnap a Bánovce n./B. látogat
a vlahy Jenő sportközpontba. 

Hazai góldobók: Haris E. 12, Bízik 11, Kľuč-
ková 5, Molnár B. 3, Haris s. , Šulanová és szabó
v. 2-2, szabó M. 1

NőK II. LIGA
Detva – Gúta 18:23 (8:13)
Egy pillanatig sem forgott veszélyben a gútaiak

győzelme ezen a találkozón. Bár legjobb játéko-
suk, vass hiányzott a csapatból, a többiek lelke-
sedéssel pótolták hiányát. Könnyed, nyugodt já-
tékkal kényszerítették térdre vendéglátóikat.
szombaton galgóc csapatát látják vendégül a
gútai csarnokban.

Vendég góldobók: szabó M. 6 és Haris E. 6-
6, Kiss 3, sladká és Nagy N. 2-2, Névery, Bogár,
Bartanusz és Haris s. 1-1. 

-dm-

Komáromi siker a tornán
A komáromi Spartak Röplabda Klub

nem sokkal a bajnokság megkezdése
előtt, tornát rendezett férfi felnőtt csa-
patának. Olyan csapatokat hívott meg,
amelyekkel a bajnokságban is találko-
zik majd. Ez a bajnokság előtti erőfel-
mérés arra enged következtetni, hogy a
komáromi férfi röplabdások ebben az
idényben is ott lehetnek az I. liga leg-
jobb csapatai között.
Eredmények:
Spartak Komárom – vK Ekonóm Nyitra
„B” 3:1
volley Team Pozsony „B” – vK Ekonóm
Nyitra „B” 3:2
Spartak Komárom – volley Team Po-
zsony „B” 3:2
A torna végeredménye:
1. Komárom 
2. Pozsony „B“
3. Nyitra „B“

Nem lenne meglepő egy hét közben
végrehajtott „császárvágás” a mer-
celházi csapatnál, hiszen az utóbbi
eredmények…  

További eredmények: D. ohaj –
Bánov 1:0, Tvrdošovce – Tlmače 4:0,
Kozárovce – Čaka 1:1.

v. LIGA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas – Lég 2:3

(0:0), Ledeczky I., Molnár 
Bár a döntetlen talán reálisabb lett

volna pályán történtek alapján, a ha-
zaiak kénytelenek voltak fejet hajtani
érettebb ellenfelük előtt. 

TERüLETI bAjNOKSÁG
Búcs – Hetény 2:3 (1:0), varga,

sánta – Csintalan 2, Šátek
Későn kezdtek komolyabb offenzí-

vába a hazaiak, és ezért nagy árat fi-
zettek. Amikor teljes erővel támadták
a hetényiek kapuját, azok a 95. perc-
ben egy gyors ellentámadásból be-
lőtték győztes góljukat. 

Gúta „B” – Perbete 3:3 (1:2),
szlatky 2 (1 – 11 m), Czucz – Laka-
tos M. 3 (1 – 11m)

Főleg a vendégek diktáltak nagy
iramot, amihez a hazaiak csak ne-
hezen tudtak alkalmazkodni. A drá-
mai mérkőzésen igazságos döntet-
len született. 

Tany – Izsa 2:2 (1:2), Marton, Ta-
mási N. (11 m) – smolka, Zachar

Két vendég és egy hazai játékos
jutott a kiállítás sorsára, ami sokat el-
árul a mérkőzésről. Az indulatok
azonban a mérkőzés után szabadul-
tak el igazán, az egyik vendég játé-
koshoz orvosi segítséget hívtak az
izsai vezetők, majd feljelentést tet-
tek a játékos tettleges bántalmazá-
sáért, így a rendőrség is kiszállt a
helyszínre.  

Lakszakállas – Šrobárová 3:2 –
a 78.percben félbeszakadt 

Egy újabb kellemetlen incidens. A

mérkőzés játékvezetője, Mogyorósi
gyula a 78. percben véget vetett a
találkozónak, mivel a vendég kis-
padról egy személy, állítólag tettle-
gesen bántalmazta asszintensét. A
tettlegesség az asszisztens meglö-
késében nyilvánult meg, amit a já-
tékvezető ezután átértékelt és foly-
tatni akarta a találkozót, de a vendé-
gek kapitánya ebbe nem egyezett
bele. 

Keszegfalva – Madar 6:1 (3:1),
szüllő 2, Budai, Zsemlye, Boros, Ba-
dinka – rontó Zs.

Nagyon kellemes ellenfelük volt a
hazaiaknak, akik a legkisebb ellen-
állást sem tanúsították a 90 perc
alatt. 

FK Activ – Dunamocs 2:4 (2:0),
Csonka (11 m), Töltéssy – Lajos T.,
sedlár (öngól), Bábi, gula

Nagy fegyvertényt hajtottak végre
a vendégek, hiszen vert helyzetből
tudtak fordítani, és még több helyze-
tet is kidolgoztak. A komáromi sta-
dion lelátóján helyet foglaló szép
számú dunamocsi szurkolótábornak
volt mit ünnepelnie. 

Bátorkeszi – Pat 0:1 (0:1), Pavlík
A hazaiak végigtámadták a ren-

delkezésükre álló 90 percet, de mi-
haszna. A vendégek egyetlen hely-
zetüket győztes gólra tudták váltani. 

Ekel – Dulovce 4:0 (1:0), Farkas
2, Ódor, Filko

A vendégek a mérkőzés nagyobb
részében csak védekeztek, és ami-
kor megpróbáltak változtatni a szá-
mukra kellemetlen helyzeten, további
gólokat kaptak.

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
Dunaradvány – Megyercs 1:0

(1:0), Fodor
Bogyarét – Nagykeszi 1:0 (0:0),

ifj. Lengyel 
Bogya/Gellér – Nagysziget 2:2

(0:1), végh 2 (1 – 11 m) – rohoška 2 
Marcelháza „B” – Nemesócsa

1:1 (0:1), Pásztor – vicena 
Martos – Vágfüzes/Kava 5:3

(4:1), Bachorec és szabadszállási 2-
2, györgy – Boráros, Kósa, varga 

Ifjúságfalva – Őrsújfalu 1:1 (0:1),
ollé – Borka 

Csicsó – szabadnapos volt. 
Csonka büntetőből lőtt góljával ugyan vezettek a hazaiak, de a dunamocsiak
remek hajrája végül őket vezette győzelemre (FK Activ - Dunamocs 2:4)

A csallóközaranyosiak újabb lépést tettek stadionjuk szépítéséért, de legfő-
képpen szurkolóik kényelméért
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Birkózás

régiónk kiváló maratoni
futója, Kele Géza, rövid

időn belül háromszor is tel-
jesítette a maratoni távot, és
már csak öt verseny vá-
lasztja el a jubileumi száza-
diktól. Előbb Dél-Komárom-
ban, az Erődpróba keretén
belül szerezte meg az ab-
szolút első helyet, majd egy
héttel később a rajeci ma-
ratonon futott be a célba
3:49-es idővel. A dél-komá-
romi versenyen, egyébként
a komáromi Bohár Marian is
dobogós lett félmaratoniban.
A harmadik versenyét Jász-
berényben, a Zagyva menti
maratonon abszolválta, ahol
igencsak nehéz feltételek
mellett futottak a verseny-
zők. A táv a Zagyva patak
árterületén és a töltésen volt
kijelölve. A töltés ököl nagy-
ságú vágott kővel volt meg-
szórva, így a futás mellett a
testi épségre is nagyon kel-
lett vigyázni, amit a lábak így
is megsínylettek. Kele géza
mellett az ógyallai Nagy Zol-
tán is teljesítette a távot.   

Soha ezelőtt nem volt annyi részt-
vevője a komáromi Kúr Géza Em-

lékversenynek, mint éppen a jubileumi
tízedik alkalommal megrendezett nem-
zetközi találkozón. Hét ország 19 klub-
jának versenyzői adtak egymásnak
randevút a Komáromi Városi Sport-
csarnokban, mi sem természetesebb,
közöttük ott találtuk régiónk vala-
mennyi klubjának képviselőit is.

Marcelházi színekben szőnyegre lépett
a komáromi birkózólegenda unokája, a
mindössze 5 éves Kúr rené is. Hogy a
sportág iránt Komáromban nagy az ér-
deklődés, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a kétnapos verseny során, bizony
szépen megtelt a sportcsarnok nézőtere.
Hagyományosan, a torna vendégei nem
győzték eléggé dicsérni a magas színvo-
nalat, és a komáromi vendégszeretetet,
amely mindenképpen a lelkes szervezők
munkájának magas elismerése is volt
egyben. 

A csapatok versenyének élvonala:
1. Metal Zágreb (Horvátország)
2. FTC Budapest (Magyarország)
3. Munkács (Ukrajna)
4. AC Nitra (szlovákia)
5. Spartacus BK (Szlovákia)
6. szatmárnémeti (románia)
A Komáromi régió versenyzőinek
egyéni eredményei:
Előkészítők 
23 kg: 3. Kúr rené (Marcelháza
24 kg: 2. Šabján Dávid (spartacus)
25 kg: 3. Toráč samuel (spartacus)

26 kg: 5. sluka Ádám (Madar)
30 kg: 5. rafael Kevin (spartacus)
33 kg: 2. Kürti Mátyás (Naszvad)

3. Domin Barnabás (Marcelháza)
5. Nagy Tamás 

és solymos Dávid (spartacus)
42 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)

4. gál Bence (Naszvad)
5. Mészáros Péter (gúta)

55 kg: 3. Pupák simon (spartacus)
Ifjabb diákok
29 kg: 5. Tóth Dávid (Madar)
31 kg: 4. Kürti Krisztián (gúta)
33 kg: 1. Kürti Márió (gúta)
35 kg. 2. Kantár sándor (Madar)

3. Kálmán Marcel (Marcelháza)
5. Nagy balázs (spartacus)

37 kg: 1. Hulman Nikolas (spartacus)
5. Megály Zoltán és 
Kálmán Krisztián (Marcelháza)

40 kg: 5. várady Karol (spartacus)
48 kg: 5. Horváth Bence (Marcelháza)
57 kg: 5. Csorosz Levente és 

Nagy János (spartacus)
62 kg: 5. szeifert ramón (spartacus) 
Idősebb diákok
85 kg: 3. Papp Lajos (Madar)

5. Érsek róbert (Naszvad)
100 kg: 5. Érsek róbert (Naszvad) 

és Csorosz Ákos (spartacus)
Kadettok
54 kg: 3. Beňadik ronald (spartacus)
58 kg: 5. sallai Csaba (spartacus)
69 kg: 3. Csicsó Zoltán (Madar)

5. Marczinkó Dávid (Marcelháza)
Juniorok
84 kg: 5. Bajcsi Ferenc (spartacus) 

AP a n n o n h a l m a
melletti Ravazdon

ötödik alkalommal
rendezték meg a
Peppe kerékpáros
verseny 15,5 kilomé-
teres hegyi időfuta-
mát.  A mintegy 250
résztvevő között ott
voltak régiónk képvi-
selői is, az ógyallai
Semsei László, vala-
mint a junior kategó-
ria kiválósága, a
szentpéteri Ancsin
Marek.

semsei László, kate-
góriájában ötödikként
ért célba, míg Ancsin
Marek, aki egyébként
tavaly megnyerte a ma-
gyar amatőr bajnoksá-
got saját kategóriájában,
ismét a dobogó legfelső
fokára állhatott fel.   

Ancsin Marek szinte
futószalagon nyeri a

versenyeket

Részvételi csúcs a X. Kúr Géza Emlékversenyen

Ancsin Marek ismét győztesen
Kerékpározás Atlétika

Közel a századik maratonihoz

Kele Géza (balra) és Nagy Zoltán a jász-
berényi verseny után

A Spartacus sikeresen szereplő csapata


