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Nem tudni 
pontosan, miért ölt

Két hónappal az ógyallai
tragédia után sem ismert,

pontosan mi volt Juhász Mi-
lán indítéka, miért gyilkolta
meg egy roma család három
tagját. A rendőrség nem nyi-
latkozik, az elkövető volt fő-
nöke, az ógyallai városi rend-
őrség vezetője sem lát tisztán,
szerinte exkollégája frusztrá-
ció következtében ölhetett.

A hármas gyilkosság után
közvetlenül nagy feszültség
uralkodott a kisvárosban, a
rendőrök nagy számban járő-
röztek, őrizték a család házát,
mostanra azonban már jóval ke-
vesebben vannak. Incidens a
tragédia óta nem történt. A vá-
rosvezetés, de a helyi járókelők
is állítják, két hónap elteltével

Ógyallán már a megszokott ke-
rékvágásban mennek a dolgok.
Az utcán emberek sétálnak, fe-
hérek, romák, vegyesen. Ami
azonban változott, az három új
sír a temetőben, rajta a nevek:
Lakatos Gábor, Gyula, Márió.

A rendőrség eddig az elkö-
vető lelkiállapotát feltáró vizsgá-
lat eredményét sem közölte.
„Jelenleg csak várjuk az ered-
ményeket. Az ügyben folyik az
eljárás“ - reagált röviden Michal
Slivka, az Országos Rendőrfő-
kapitányság szóvivője. b

Halálra gázolt egy 57 éves férfit a vonat
Ógyallánál a vasúti átjáróban - közölte la-
punkkal Mgr. Renáta Čuháková, a nyitrai ke-
rületi rendőrség szóvivője. A tragikus bal-
eset múlt héten szerdán 15.00 órakor történt,
a férfit eddig tisztázatlan körülmények kö-
zött gázolta el a vonat. A közlekedés az érin-
tett szakaszon 2 órán át szünetelt. A rendőr-
ség vizsgálja a baleset körülményeit. -ga-

Szomorú hír terjedt el a városban,
miszerint Kiss Róbert esperes-

plébánost más funkcióba helyezte a
püspök. A hír nemcsak igaz, hanem
augusztus 15-én Róbert atya már el
is búcsúzott a gútaiaktól, hogy a
nagyszombati püspökségen átvegye
munkáját.

Kiss Róbert esperes-plébános csu-
pán pár évet töltött Gútán, de kezenyo-
mát itthagyja, hiszen nevéhez fűződik a
Szűz Mária barlang építtetése, a plébá-
niai pasztorációs központ létrehozása, a
templom csatornavíz-rendszerének el-
vezetése és megannyi elvégzett munka,
ami tevékenységét dicséri, nem be-
szélve a lelkek ápolásáról. Az esperes úr
elmondása szerint szívesen maradt
volna még, hiszen az orgonajavítás is fo-
lyamatban van, az egyházi iskola óvo-
dája is hamarosan nyílik és számos más
terve is volt, viszont engedelmességgel
tartozik elöljárójának. A híveknek azt a
tanácsot adta, hogy utódját fogadják
ugyanolyan jó szívvel, mint annak idején
őt magát. Az atya helyére Szlovák Ma-
rián plébános érkezik Keszegfalváról.

csr

Elbúcsúztak 
plébánosuktól
a gútaiak

Halálos vonatgázolás

Múlt heti számunkban egy város által kiadott nyilatkozatot közöltünk, amelyben Anton Ma-
rek polgármester elhatárolódott azoktól a polgárok által terjesztett hírektől, miszerint Ko-
márom Város befogadni készülne több ezer romát, a kassai Luník IX. lakótelepről. Amint
azt több polgár is „tudni véli”, a betelepítés ennek ellenére folytatódik, sőt, már megne-
vezték azon bérháztulajdonosokat is, akik az „éj leple alatt” betelepítik az általuk kezelt
lakásokba ezeket az alkalmazkodni nem tudó polgárokat. 

Enyészeté lesz 
az őrsújfalui iskola?

Részletek az 5. oldalon

Útfelújítások 
régiónkban 

Részletek az 5. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Amint az a nyilatkozatból kitűnik, a polgármester tárgyalt az I. és II. lakótelepek bérház-

tulajdonosaival, akik kategorikusan visszautasították az ilyen hírek terjesztését. Hogy véle-
ményüknek kellő nyomatékot is adjanak, egy aláírásukkal ellátott nyilvános becsületbeli nyi-
latkozatot adtak ki, amelyet a városvezetés eljuttatott szerkesztőségünkbe is. Íme:
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Egyre többen 
tartanak fegyvert

Folyamatosan emelkedik a fegyvertartási engedéllyel ren-
delkezők és a legálisan tartott lőfegyverek száma Szlováki-
ában, ez utóbbiból minden huszadik lakosra jut egy. A sta-
tisztikák szerint három év alatt húszezren jutottak fegyverhez.

A szlovák rendőrség legfrissebb statisztikáiból kiderül,
hogy Szlovákiában csak az elmúlt négy év során közel 22 ez-
ren szereztek fegyvertartási engedélyt. A tavalyi év végén
már több mint 163 ezren rendelkeztek ilyen engedéllyel, ami
rekordnak számít. Összesen 275 ezer fegyvert tartanak le-
gálisan az országban, Szlovákia fennállása során még soha
nem volt ilyen magas ez a szám. Emellett az utcán is egyre
többen viselhetnek törvényesen fegyvert, csak Pozsonyban
tavaly 331 engedélyt adtak ki, ami az összes hasonló li-
censz felét képezi.

Hosszabb ideig élünk
Jelenleg egy Szlovákiában élő férfi várható élettartama 71

év, egy nő esetében pedig csaknem 79 év. A 2001-es ada-
tokhoz képest a férfiak várhatóan 2,1 évvel, a nők 1,3 évvel
élnek hosszabb ideig. Mindezt a szlovákiai lakosság egész-
ségügyi állapotának 2009 és 2011 közötti felméréséről szóló
jelentés tartalmazza, melyet az egészségügyi minisztérium
tárcaközi egyeztetésre bocsátott. A jelentés szerint a várható
élettartam emelkedése összefügg az újszülöttek és csecse-
mők halandósági rátájának csökkenésével, a születések
számának mérsékelt emelkedésével, de a szív- és érrend-
szeri betegségek miatti halálozás enyhe csökkenésével is.

Kevesebb a kórházi ágy,
de a beteg is

Kevesebb lett a kórházakban az ágyak száma, ugyanak-
kor csökkent az átlagos kivizsgálási idő és az ágyak ki-
használtsága is - közölte Peter Bubla, a Nemzeti Egész-
ségügyi Tájékoztató Központ vezetője. Míg 2009-ben 35
520 ágyat tartottak nyilván az egészségügyi intézmények-
ben, egy évvel később 35 132-re csökkent a fekvőhelyek
száma, tavaly pedig mindössze 32 954 férőhellyel rendel-
keztek a kórházak. Ez bő két- és félezres csökkenést jelent
három év alatt. Az ellátásra szorulók száma ugyanakkor
nem változott, továbbra is évente egymillió páciensnél többen
szorulnak kezelésre. A Központ felméréseiből kiderült, hogy
a gyermekek és fiatalkorúak esetében is csökkenő a ten-
dencia. Míg 2009-ben 5012 ágyat tartottak fenn számukra a
gyermekosztályokon, ez több, mint százzal csökkent. Tavaly
200 ezer, 18 évnél fiatalabb személy szorult ellátásra, de eb-
ből 60 ezret az újszülöttek tettek ki.

A gyerekek harmada 
házasságon kívül születik
Szlovákiában egyre növekszik azon gyerekek aránya, akik

házasságon kívül születnek. Míg 2006-ban az újszülöttek
27,5 százaléka esett ebbe a kategóriába, 2010-ben már 33
százalék volt az arányuk. Többek között ez is kiderül a szlo-
vákiai lakosság egészségügyi állapotáról szóló, 2009-2011-
es időszakra vonatkozó jelentésből,melyet az egészségügyi
minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátott. A születések
száma emellett hosszútávon folyamatos csökkenést mutat
Szlovákiában. Az első gyermeküket szülő anyák átlagos élet-
kora 2008-ban 26 év volt, ami 2010-re 27,3 évre emelkedett.

Összefogásra van szükség 
a Selye János Egyetem érdekében
Aszlovák kormány által leminősítésre

jelölt egyetlen magyar egyetem to-
vábbi sorsáról és megmentésének lehe-
tőségeiről egyeztetett Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes Tóth Jánossal, az
intézmény rektorával és Berényi József-
fel, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP)
elnökével Budapesten.

Berényi József a találkozóval kapcsolatban
azt mondta: áttekintették a Selye János
Egyetem körül kialakult helyzetet, és megvi-
tatták a szlovák oktatási minisztérium által ja-
vasolt leminősítés elkerülésének lehetősé-
geit. „Megegyeztünk abban, hogy széles
körű összefogásra és körültekintően egyez-
tetett lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy a
Selye János Egyetem meg tudja őrizni egye-
temi rangját“ - fejtette ki az MKP politikusa.
Hozzátette: bár a találkozón több konkrét lé-
pésről is döntés született, a tárgyaló felek ab-
ban egyeztek meg, hogy azok részleteiről,
„tekintettel a folyamatban lévő ügyre“, egye-
lőre nem tájékoztatnak.

A 2004-től működő komáromi Selye János

Egyetem főiskolává való leminősítését Du-
šan Čaplovič szlovák oktatásügyi miniszter
indítványozta júniusban az akkreditációs bi-
zottság ajánlására hivatkozva. A javaslat idő-
közben már átesett a tárcaközi egyeztetés
folyamatán, annak jóváhagyásáról várhatóan
néhány héten belül dönthet a pozsonyi tör-
vényhozás.

Az egyetem leminősítési tervei ellen ko-
rábban már több szlovákiai magyar civil és
politikai szervezet is felszólalt. Az intézmény
vezetése ezzel egyidejűleg türelmi időt kért
a szaktárcától, arra hivatkozva, hogy az akk-
reditációs feltételek teljesítésére nem állt ren-
delkezésére kellő idő. A türelmi idő meg-
adására a szlovák szaktárca vezetője, Du-
šan Čaplovič ez idáig nem mutatott hajlan-
dóságot. A leminősítést célzó javaslatról jú-
liusban a szlovák kormány kisebbségügyi
kormánybiztosa, A. Nagy László is tárgyalt
Dušan Čaplovičcsal, ám találkozójuk nem
hozott eredményt. Čaplovič az intézmény
kérésére úgy reagált: neki törvény által elő-
írt kötelessége előterjeszteni a leminősítési
javaslatot. mti

Már a szeptemberi ülé-
sén jóváhagyhatja a

pozsonyi törvényhozás
azt a kormánypárti tör-
vénymódosító javaslatot,
amelynek értelmében
Szlovákiában két éven be-
lül eltűnhetnek a közutak
mellett elhelyezett rek-
lámtáblák.

A törvénymódosító javas-
latot annak előterjesztője,
Renáta Zmajkovičová házal-
elnök mutatta be a pozsonyi
parlamentben tartott sajtótá-
jékoztatóján.

A módosítás célja a közúti
közlekedés biztonságának
javítása, valamint az is, hogy
eltávolítsa a "vizuális szmo-
got" a közutak mellől. A köz-
úti közlekedésről szóló tör-
vényt módosító javaslat a
reklámtáblák jövőbeni elhe-
lyezésén kívül a már meg-
lévő - sok esetben illegáli-
san kihelyezett - óriásplaká-
tok eltávolításáról is rendel-

kezik. Az új szabályozás
megtiltaná a reklámtáblák ki-
helyezését a települések kül-
telki részén áthaladó közut-
aknál, és úgynevezett vé-
delmi zónát hozna létre az
utak mellett, amelynek 250
méteres körzetében tilossá
válna a reklámfelületek elhe-
lyezése. A már meglévő rek-
lámtáblákat a kihelyezésükre
vonatkozó engedély lejárta
után, de legkésőbb az új
szabályozás hatályba lé-
pését követő két éven belül

azok tulajdonosainak kellene
eltávolítaniuk.

Mivel a javaslat egyelőre
az ellenzék részéről sem üt-
között ellenvetésbe, valamint
tekintetbe véve, hogy a 150
fős szlovák parlamentben 83
mandátumos többséggel
rendelkező Irány - Szociál-
demokrácia (Smer-SD) kö-
reiből származó javaslatról
van szó, szeptemberben an-
nak jóváhagyására lehet
számítani.

m

Az elmúlt évtized egyik leggyengébb
terméshozamát produkálta gabona-

félékben az idei aratás, a kiesés az
egyébként legtermékenyebb déli régió-
ban volt a legnagyobb, helyenként 40
százalékkal csökkent a hozam a tavalyi-
hoz képest - közölte Patasi Ilona, a Szlo-
vák Agrárkamara (AKS) elnöke.

A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeri-
pari Kamara (SPPK) statisztikái szerint or-
szágos átlagban eddig közel 30 százalékos
csökkenést tapasztaltak a gabonafélék és a
repce terméshozamaiban a tavalyihoz ké-
pest. Az országos átlaghozam a gabonafé-
léknél hektáronként 3,2, a repcénél pedig 2
tonna körül alakult.

A legjobb terméshozamot az idén az or-
szág északi, hegyvidéki térségében lévő lip-
tói régióban mutatták ki, ellenben a legter-
mékenyebb déli régiókban hatalmas károkról
számolnak be a gazdák. „A helyzet több mint
elszomorító, a gazdák most már csak a nap-
raforgó- és kukoricatermésben bizakodhat-
nak, ezeknél a terményeknél egyelőre jobb

kilátások mutatkoznak" - mutatott rá Patasi
Ilona. Emellett a gabonafélék alacsony ter-
méshozamának negatív kihatásai leginkább
az egyébként is nehéz helyzetben lévő, ál-
lattartással foglalkozó gazdákat érintik majd. 

Továbbá beszámolt arról, hogy az előállt
helyzet kapcsán már levélben fordultak se-
gítségért a kormányhoz, ahonnét azt az ígé-
retet kapták, hogy ügyükkel a hét folyamán
foglalkozik majd a kabinet. Megjegyezte: bár
bíznak a segítségben, ha kapnak is támo-
gatást, annak csak tűzoltás jellege lesz, mi-
vel az ágazat problémái már régóta átfogó
rendezést igényelnének. m

Értesítés
A cukorbetegek komáromi alapszervezete – Dia-

Kom Komárno – értesíti tagjait, hogy 2012. szept. 3-án,
13.00 órai kezdettel egészségügyi előadással egybe-
kötött taggyűlést tart a Kossuth téri Nyugdíjasok
Klubja termében, melyre szeretettel meghívja az alap-
szervezet tagjait és minden cukorbeteget.

Nos, mindezek ellenére, a polgárok nagy részének figyelmét nem kerüli el városunk la-
kosságának „rohamos növekedése“. Véleményünk szerint, egyszerűen pontot lehetne tenni
ennek a sokat vitatott kérdésnek a végére. A városi és állami rendőrségnek jogában áll, sőt
mi több, kötelessége igazoltatni a csoportokba verődött, hangoskodó, gyanús egyéneket. A
személyi igazolványokból azonnal kitűnnek azok állandó lakhelyei, amelyeket csak össze kell
hasonlítani a lakossági nyilvántartással. Így könnyen ellenőrizhető, milyen célból és meddig
tartózkodnak a városban.  Néhány ilyen razzia, és teljesen letisztul a kép. Ehhez azonban
összehangolt lépésekre van szükség úgy, hogy közben az alapvető polgári jogok se sérül-
jenek. -böröczky- 

Hazug híresztelés, 
rosszindulatú hangulatkeltés? 

Gyenge terméshozam, 
úton a segítség

Felhívás
Megkérjük a város Tisztelt polgárait, hogy ruha-, vagy más jellegű jótékony célú ado-

mányukat a Komáromi Városi Hivatal Szociális és Szervezési Osztályán szíveskedje-
nek leadni, illetve az adománnyal kapcsolatban előzetesen egyeztetni a 035/2851 305-
ös telefonszámon. Egyben felhívjuk a komáromi lakosok figyelmét arra, hogy a harcsási
szociális lakótömb területén és környékén TILOS ruhát, bútort és egyéb feleslegessé vált
holmit előzetes egyeztetés nélkül elhelyezni!

Eltűnhetnek az óriásplakátok
az utak mellől

Borban 
a vigaszság

Az emberek nagy többsége
őszinte örömmel fogadta azt a
kampányt, ami a hazai terme-
lők támogatására és a helyi
termékek fogyasztására biz-
tat. A Fontos Vagy! Mozgalom
a helyi őstermelőket szeretné
felkarolni, és kampányukban
emlékeztetnek a régi szép
időkre, amikor a mezőgazda-
ság oly sok ember számára
biztosított munkát.

Leszögezhetjük viszont,
hogy a kampánynak jóval na-

gyobb a passzív támogatói tábora, mint az aktív. Azaz sokan
támogatják a gondolatot, és lelkesednek érte, de a napi be-
vásárlás során már nem tartják döntő szempontnak. Az okok
közt lehet az árérzékenység, vagy a lustaság. Ha az áru-
házban meg lehet venni mindent, minek külön menni a pi-
acra? Ami biztos, hogy a tudatos vásárlói magatartás nagyon
nehézkesen változik.

A kampány elsősorban a helyi zöldségtermelőkre vonat-
kozik, de már bemutatkozott egy gútai kézműves sajtké-
szítő is, aki egyszerűen úgy fogalmazott: “Egyre több ember
szeretne tejből készült sajtot enni.“ A régiónknak vannak
más büszkeségei is, amelyek méltatlanul kevés figyelmet
kapnak, pedig már távolabbi vidékeken is jól képviselik a ré-
giót.

Az elmúlt hónapokban néhány alkalommal távolról érkezett
vendégekkel látogattunk el a környék éttermeibe. Különösen
a messzebbről érkezők közül sokan a helyi konyhára és
ízekre volnának kíváncsiak, mivel ez ad bepillantást a régió
jellegzetességeibe. Természetes része lenne ennek a bor-
kínálat, hiszen a régióban bőven van jó minőségű nedű,
aminek kultúrája már az éttermekben is megkapaszkodott.

A tapasztalat viszont az, hogy a helyi éttermekben alig le-
het helyi készítésű bort fogyasztani. A puccosabb helyeken
hoznak divatosabb vidékekről, mint a villányi és az egri bo-
rok. Máshol az olcsóság dominál, a divatosabb szőlőfajták -
Merlot, Cabernet Savignon - mögé bújva. A kínálat sokszor
nem egyenletes, gyakori jelenség, hogy a komáromi Tesco
akciós ajánlata határozza meg az aktuális felhozatalt. Ha a
külföldi vendég helyi bort inna, akkor a legtöbb helyen erre
(már) nincs lehetősége.

Persze gondolhatnánk, hogy a helyi borral van a probléma,
viszont ennek ellentmond, hogy egyre több elismerést vívnak
ki borászaink. Pár héttel ezelőtt a 13. Pannon Bormustrán
például az őrsújfalui Bott Frigyes két borát választották meg
csúcsbornak, és még egy külön díjat is bezsebelt. A bor-
kedvelők tudják, hogy ez a verseny a sok bormustra közül az
egyik legrangosabb, ahol nemzetközi zsűri válogat a Kárpát-
medence legjobb boraiból. Bott Frigyesnek vörös és fehér
borát is a legjobbak közé válogatták, és több villányi és
szekszárdi pincészet irigykedve nézhette az elismerést.

Bott Frigyes borát néhány helyen korábban lehetett kapni,
mostanra azonban a helyi éttermekből kikopott. Valószínű-
leg ez számára anyagilag nem megrázó, mivel a legtöbb bo-
rát előre felvásárolják a nagyvárosi borkereskedések. A je-
lenség inkább számomra elfogadhatatlan, mivel egy ilyen
büszkeséget nem tudok az idelátogató vendégeknek meg-
mutatni. A Bott pincészet példája nem egyedülálló, más he-
lyi pincészetek is kiváló minőséget kínálnak, de hasonlóan
méltatlan szerepet kapnak a helyi gasztro-fészkekben.

A legmellbevágóbb tapasztalat egy környéken található,
újonnan megnyílt vendéglőben volt. Itt a pincér cseh bort kí-
nált tetszetős üvegben. Mikor a helyi bor után érdeklődtünk,
akkor megjegyezte, hogy ez a cseh borászat innen vásárolja
fel a szőlőt, ezzel próbált menteni. Nos, azon tűnődtem,
hogy Csehországban melyik helyen mernének magyar sört
kínálni?

A mondás szerint hazájában senki nem lehet próféta. En-
nek ellenére egy toscanai ember nagy büszkeséggel kínálja
a környék Chianti-ját, és a pincér sem kínálna mást.

Keszegh Béla, városi képviselő
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Szóval képpel

- Profi frizura, smink 
- Radvanszká Renáta, 0905 59 84 35

- Profi köröm design 
- Helena Kočišová, 0907 79 91 34

- Stílustanácsadás 
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

KEDVES HÖLGyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
DELTA szerkesztősége és az „ÁTVÁL-
ToZTATJuK“ csapata ezentúl minden
hónapban meghirdeti nyereményjáté-
kát. olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket augusztus 23-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége, 

Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben 
tüntessék fel címüket és telefonos elérhetőségüket.

Előtte

Utána

„Nyerd vissza önbizalmad

és mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“

Átalakítás helyszíne: Salon Style, Komárom
A nyertesünket az átalakításról készült fotókkal megajándékozzuk.

Sorsolás augusztus 24-én, átalakítás szeptember 10-én.

AKomáromi Jókai Szín-
ház idei évadában

visszatér a színpadra
Skronka Tibor. 18 éve,
1994 augusztusában
hagyta ott a színházat.
Móricz Zsigmond: Csibe
című színművében, a Fiú
szerepében lépett fel utol-
jára. Ezzel kezdtük a be-
szélgetést.

• A Csibe előadásában
Stubendek Katalin meg-
kérdezte, hogy mi maga,
rendőr?

- Kati nem állta meg neve-
tés nélkül, amikor az utolsó
előadáson rábólintottam,
hogy igen, az vagyok. Akkor
már mindenki tudta a szín-
házban, hogy rendőrnek me-
gyek.

• A rendőrségen nem
kérdezték, mi maga, szí-
nész?

A vizsgálati osztály főnöke
el sem hitte, hogy jelentkez-
tem. Kereste, hol a kandi ka-
mera. Később gyakran mu-
togatott a vendégeinek, hogy
itt egy rendőr, aki színész
volt. 

• Csaknem 14 évig állt
színpadon. Rendőrként
meddig jutott?

- Kerületi vizsgálótiszt,
majd egy részleg igazgatója
lettem, az utóbbi másfél év-
ben a körzeti rendőrség
igazgatója voltam Bátorke-
szin. Elvégeztem a rendőr-
akadémiát, ledoktoráltam,
nyugalmazott alezredes va-
gyok. Biztonságot ad, hogy
máshol is megálltam a he-
lyem.

• Annak idején mi ösztö-
nözte a váltásra?

- Szakszervezeti elnök-
ként ellentétbe kerültem az
akkori színházvezetéssel, s
úgy döntöttem, elmegyek.

Mindenképpen be akartam
bizonyítani, hogy képes va-
gyok mást csinálni.

• Most, 50 évesen, visz-
szatért a Komáromi Jókai
Színházba.

- Pár éve már beszélget-
tünk erről Tóth Tibor igaz-
gató úrral. Akkor még nem
jöhettem. 

• A 60. évad első bemu-
tatójában, az Egy hölgy a
Maximból című vígjáték-
ban az Abbé szerepét ala-
kítja.

- A mai napig itthon érzem
magam a színházban. Az
ünnepek előtti várakozás iz-
galma munkálkodik bennem.
A minap bementem az üres
színpadra. Libabőrös lett a

karom.
• Úgy tudom, a színészet

mellett tollat ragad.
- Az igazgató úr felkért, le-

gyek a színház médiafele-
lőse. Korábban írtam már.
Biztattak.

• Igaz, hogy keresztrejt-
vényeket készít?

- Mégpedig 22 éve, egy
közéleti hetilapba és egy
gyermekeknek szóló új-
ságba. Azt az utat kellene
járni, amit a keresztrejtvény-
készítő. Először tudd, hogy
mi a megfejtés. A többi az-
után függőlegesen és víz-
szintesen azt szolgálja, amit
legelőször akartál.

Bárány János
Fotó: a szerző

Már csak a falon díszelgő iskolatábla jelzi, hogy itt valamikor
oktatás folyt az épületben, ugyanis a volt őrsújfalui iskola-

épület ma már még a legjobb jóindulattal sem nevezhető isko-
lának. Mióta megszűnt a tanítás, egyre rosszabb állapotba ke-
rült. A romos épület teljesen elhagyatott már jópár éve. Látha-
tóan az enyészet az úr az iskola környékén. Betört ablakok, át-
nevesedett falak, sok lim-lom, szemét jelzi nincs tulajdonosa az
egykor szebb napokat látott iskolának.

A főbejárat sűrű gazzal benőtt.
Ilyen látvány fogadja mindazokat,
akik kíváncsiskodnak az iskola
hogyléte felől, pedig nem is oly
régen még egy jól működő alap-
iskolaként funkcionált, ahol a he-
lyi diákok közül sokan tanulták
meg itt a betűvetést. Ma csak egy
elhagyatott épület, mely igaz néha
ad lehetőséget a környék hajlék-
talanjainak, hogy a zord időjárás
idején meghúzzák magukat, de
persze az épületnek nem ez lenne a valódi küldetése. Iskolának
épült, annak tervezték, és ki tudja miért, de ma már távolról sem tölti
be az eredeti küldetését. Valójában szégyenfoltja a településnek,
mely úgy néz ki, napjainkra feladta az enyészettel folytatott küzdel-
mét. Vajon miért engedték egyesek, hogy idáig fajuljanak a történé-
sek? Ezt a kérdést egyébként már nagyon sokan feltették magukban
az őrsújfalui emberek is. Nos, mi is ezt kérdezzük: Miért?

Kép és szöveg: -pint-

Skronka Tibor visszatért

„Úgy érzem magam, mintha el sem mentem volna”

Enyészeté lesz az
őrsújfalui iskola?

Sakkozási lehetőség a Klapka téren
Beke Sándor könyvvizsgáló egy

újszerű dologgal állt elő. Kijelölt
egy sakktáblát a Klapka téren, ahol
bárki kedvére játszhatja eme fejtörő
sportot. A bábukat a város vette
meg, így járulva hozzá az ötlet meg-
valósulásához. A sakkfigurák a Ma-
dách könyvesüzlet melletti üres he-
lyiségben vannak napközben, dél-
után viszont általában ott tartózko-
dik Beke Sándor, s nála lehet ki-
kérni a bábukat. Ha esetleg
nincsenek kint a figurák és Beke úr
sincs a téren, akkor a következő te-
lefonszámon elérhető: 0903 447
589, melyen megadja a szükséges
információt, hogy miként lehet a bá-
bukhoz hozzájutni. Játékra fel! ssy

Régiónkban egyre
több rönk- illetve

gerendaház épül. En-
nek több oka is van. Az
emberek rájöttek, hogy
vissza kell térni a ter-
mészetes anyagokhoz,
jelen esetben a fához,
persze ezzel nem azt
akarjuk mondani, hogy
a cikk olvasása után
most már mindenki
rönkházban fog gondol-
kodni. Nem, de egy biz-
tos, az utóbbi időben
megszaporodott az
ilyen jellegű házak épí-
tése környékünkön is. 

Egyesek állítása szerint
Finnországban, Németor-
szágban néhány helyen
már egész utcák sora áll
az ilyen típusú házakból.
No persze mi még ott
nem tartunk, és bizonyos,
hogy egy darabig nem is
fogunk. Azonban még mi-
előtt valaki esetleg hozzá-
fogna egy ilyen ház meg-
alkotásához, nem árt egy-
két dolgot tudnia. Elsősor-
ban azt, hogy különbség
van a rönk- és a gerenda-
ház között. A rönkház
részben megmunkált fa-
rönkökből épül, míg a ge-
rendaház szögletes ele-
mekből, teljes megmun-
kálással. Ezen a környé-
ken főleg erdélyi és finn
fát használnak alapanya-
gul. Ha megfelelően ki-
szárított fából épül ottho-
nunk, akkor nem kell attól
tartanunk, hogy később
repedezni fog. 

Számos építési rend-
szer létezik. Ennek egész
arzenálja jelent meg a pi-
acon. Nos, hogy melyik a

legjobb, a legmegbízha-
tóbb, hát ember legyen a
talpán, hogy ezt megálla-
pítsa, ugyanis a paletta
igencsak színes: magyar,
kanadai, orosz, francia,
amerikai, ukrán, osztrák
és német építési rendszer.

A rönkházak kiváló hő-
szigetelők. Télen könnyen
melegszenek, nyáron vi-
szont egészen kellemes a
klíma bennük. Emellett
persze nagy hangsúlyt kell
fektetni a szigetelésre is,
hiszen a fa nem annyira jó
hőtartó. Természetesen
minél vastagabbak a rön-
kök, annál kevesebbet kell
a fűtésre költenünk. Per-
sze kánikulában az árnyé-
kolásról is gondoskodnunk
kell. Negyven fokos hő-
ségben csodákra a rönk-
ház sem képes. Egy kulcs-
rakész rönkház felépítése
általában 400 -450
euró/négyzetméter körül
mozog, de ebben már
benne vannak a gépészeti
munkák és a szaniterek is.

És most nézzük a ge-
rendaházat. Aki gerenda-
házban él, egészen más
világba csöppen bele. A
munkahelyi és egyéb
problémák szorításából
hazatérve a gerendaház

illata, belső kisugárzása,
megjelenése olyan ott-
hon-hangulatot teremt,
amire más típusú lakások
nem képesek. A gerenda-
ház másik nagy előnye az
ára. A ház négyzetméter-
ára: 300-320 euró. A ge-
rendaházak állítólag 70-
100 évig megőrzik tartós-
ságukat, stabilitásukat, ki-
nézetüket. Természete-
sen - mint minden
háztípusra - ezekre is jel-
lemző, hogy megfelelő
időközönként ápolásra,
felújításra szorulnak. 

Az emberiség törté-
nelme során, kivéve az el-
múlt másfél századot,
mindig természetes anya-
gokból építette lakókör-
nyezetét:  kőből, fából, vá-
lyogból. A beton, vas és
műanyag építőanyagok
természetidegenek, nem
tudják a meghitt meleg
otthon légkörének érzését
biztosítani. Lehetséges,
hogy a jövő a faházakról,
a rönk- és gerendaházak-
ról szól majd? Nem tudni,
de egy biztos, az ilyen tí-
pusú házak építése már
régiónkban is gyökeret
vert !

Kép és szöveg:
-pint-

Régiónkban is gyakoriak 
a rönk- és gerendaházak

Épülő rönkház Ifjúságfalván

Gadóc emlékére
„Gadóc“ nem szűnt meg létezni 2009-ben, hisz mi, az is-
kola diákjai, itt leszünk bizonyíték-képpen, hogy az is-
kola létezett. A diákság számára az iskola bezárása ro-
hamos gyorsasággal történt. Az iskola épülete már saj-
nos nem megközelíthető, de a Százéves Alma Mater Pol-
gári Társulás által egy múzeum fog létesülni az egykori
gadóci kultúrházban.

A „Gadóc Emlékére 2010“  nevű csoport a facebookon egy
új találkozóhely lett az iskola több ezres diákságának kortól,
nemtől, évfolyamtól függetlenül. Idén elkészült egy weboldal
is, ahol minden összegezve megtalálható. Az oldal állandó
fejlődésben van és mindenki hozzászólását, illetve hozzájá-
rulását várjuk: www.gadocemlekere.tk.

113 év röpke 300 oldalon: A „sok jó kis helyen is elfér“ mon-
dás tökéletes megnyilvánulása lett az új könyv. A Magyar Ki-
rályi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó
Állomástól egészen a 2012-es évig e könyv megtestesíti Ga-
dóc mivoltát. Ing. Eszenyi József, a szerző és egyben az is-
kola egykori igazgatója, szinte művészi módon hangolja össze
az iskola kulturális életét a gyakorlati oktatással, a diákok
visszaemlékezéseit, a találkozókat, az iskola megmentésére
tett kísérleteket és többek között Gadóc mai aktív életét. „IS-
KOLÁNK, KÖSZÖNJÜK“ címet viseli és az első igazi össze-
foglalója az egykori iskola tág és sokszínű életének.

„Gadóc“ újra él! Két világháborút átvészelve, az 1965-ös
árvizet, egy új ország létrejöttét és megszűnését követően
még mindig virágzik. A könyv oldalain minden volt diákot sze-
retettel mutatunk be. A Komáromi Mezőgazdasági Középis-
kola komoly történelmet írt és ennyivel tartozunk „Gadóc-
nak“. Beke Tibor

Útfelújítások régiónkban
2004-ben a Szlovák Útkezelő Vállalat
végérvényesen is átadta a másod- és
harmadosztályú utakat Nyitra me-
gyének, ami 2040 km hosszúságú
utat jelent. Tudni kell, hogy az ezt
megelőző években sajnos csigalas-
súságú útfelújítások történtek a me-
gyében, ugyanis egy év alatt azelőtt
ez a vállalat 14 km hosszú útszakaszt
volt képes felújítani. Ez azt jelenti,
hogy ha  Nyitra megyének, amely 7 já-
rásból tevődik össze, minden útsza-
kaszát szerették volna megújitani, ez
145 évet vett volna igénybe. Nyilván-
való: itt komoly lépéseket kellett tenni.

Az elmúlt 5 év alatt szemmel is lát-
ható eredményeket értek el az útfelújítá-
sok terén. Mindenképpen sikerként köny-

velhető el az a tény, hogy idén több ré-
gióbeli útszakasz is felújításra kerül vagy
felújítás előtt áll. Ezek egyike a 3/5069-
es út, mely Csicsón halad keresztül, egé-
szen a komáromfüssi elágazásig. Ezt a
2,4 km-es útszakaszt a napokban kezd-
ték felújítani. Ha minden a tervnek meg-
felelően fog alakulni, akkor rövidesen át-
adják a forgalomnak.

Kép és szöveg: -pint-

Csicsó
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Lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év

feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 vég-
tagamputáció következtében. Az érszűkület-
ben szenvedő betegek számára a szívinfarktus
és szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak

évek  múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, amely sokszor a
nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti. 

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

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos  gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás
kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az

érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az
egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

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

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

Fontos! Az érszűkület időben történő felismeré-
sével és kezelésével az életkilátások jelentősen ja-
víthatók!

„A személyes találkozás alkalmával a
doktor úr elvégezte a felmérést és korrek-
ten tájékoztatott. A kezeléseket igénybe
vettem, a kúra végén jelentős javulást ész-
leltem!“

Krügerné Töltési Irén, Dél-Komárom

„A kezelések hatása pozitív. A személy-
zet kedvessége plusz hatással volt!“

Bakos Irén, Dél-Komárom

FüGELEKVÁR

5 kg érett füge, 1500 g kristálycukor

A fügéket egyesével alaposan megmossuk, a
szárukat levágjuk. A megszárított gyümölcsöket
először félbe, megint félbe, s a negyedeket is
félbe vágjuk. (Vagyis felnyolcadoljuk.) Ráönt-
jük a tetejére a cukrot, letakarjuk, és éjszakára
állni hagyjuk. Másnap közepesnél kicsit mér-
sékeltebb lángon, 3-4 órán keresztül főzzük.
Ha túl sok lenne a leve, merjünk le belőle, majd
a tűzről lehúzva botmixerrel pépesítsük a füge-
darabokat. Tegyük vissza a tűzhelyre, várjuk
meg, míg egy-kettőt rottyan. A kész lekvárt ste-
rilizált üvegekbe merjük, és száraz dunsztba
rakjuk egy-másfél napig, vagy amíg ki nem hűl-
nek. 

FüGE MÉZES KECSKESAJTTAL

6 db füge, 
1 kis doboz (150 g) krémes kecskesajt,
4-5 ek tejszín / 2-3 ek tej-só-bors-méz,
1 marék pirított fenyőmag / apróra tört dió

A fügéket kettévágjuk és tepsibe tesszük. A
kecskesajtot elkeverjük a tejszínnel, sózzuk,
borsozzuk ízlés szerint, majd egy púpos kiska-
nálnyit teszünk minden félbe vágott fügére,
majd mézzel megcsurgatjuk. Pirított fenyőmag-
gal vagy dióval tálaljuk, még egy kis mézzel
megcsurgatva. Sütési hőfok: 200°C, 20 per-
cig.

Az oly régóta várt egyházi óvoda szeptemberben nyitja meg kapuit.
Mikor még csak elméleti tervekben létezett ezen iskolai intézmény

létesítése, már akkor sokan elhatározták, hogy apró csemetéiket majd
oda járatják. Ez az óhaj most válik valóra, hiszen kapóra jöttek az egy-
házi iskolában megürült termek.

Decsi Katalin igazgatónő még
csak pár éve irányítja az iskolát,
de mikor elfogadta a megbiza-
tást, tudta, hogy az óvoda meg-
nyitásának feladata is rá vár. Nem
kis erőfeszítésbe kerültek azok
az évek, amikorra megtalálták a
megfelelő épületet, az anyagi ke-
retet, a feltételeket egy ilyen léte-
sítmény számára. Nem sikerült,
mindig valamilyen akadályba üt-
köztek, pedig igény lett volna a
szülők részéről. Most viszont ka-
póra jött, hogy az iskolában szinte
feleslegessé váltak a szaklabor
helyiségei, hiszen az egyes osz-
tályok olyannyira felszereltek, hogy már nem szükséges használni az itt ta-
lálható kellékeket. Ekkor támadt az az ötlet, hogy kiürítik ezeket a helyisé-
geket, és megnyitják végre az óvodát. Meghirdették tehát az intézmény lét-
rejöttét és a szünidő kezdetével a munkálatok is elkezdődhettek. Falaztak, át-
építettek, betonoztak, csempéztek, hogy megfelelő környezetben várhassák
az újoncokat. 

Érdeklődőkből és beíratott gyerekekből nincs hiány, csupán helyiségből,
emiatt nyitnak kevert korcsoportú osztályt, ami pedagógiai szempontból sok-
kal több odafigyelést kíván az óvónőktől. A berendezés egy részét már pá-
lyázati pénzekből régebben megvásárolták, és különböző egyéb kellékekre
is sikerült szert tenni, azonban még most is várják a felajánlásokat, játéko-
kat, mesekönyveket és aki megteheti, természetesen  pénzadománnyal is tá-
mogathatja az óvodát. csr

Egyházi óvoda nyílik Gútán

SoKFűSZERES HÁZI KETCHuP
2 kg paradicsom, 1 dl napraforgóolaj, 1 kávés-
kanál citromsav, 1 cs dzsemfix, cukor, fok-
hagyma. Fűszerek: só, bors, pirospaprika, ba-
bérlevél, fahéj, bazsalikom, rozmaring, ore-
gánó, szegfűszeg, kömény.
Mossuk meg a paradicsomot, és vágjuk fel.

Tegyük fel főni fél órára. Ha kész, passzírozzuk át.
A levet tegyük fel főni a fűszerekkel, ne túl erős lángra.

A fahéjjal csínján bánjunk, mert túl édes lesz tőle, csak egy kés-
hegynyit tegyünk bele. A többiből mehet egy teáskanállal. Egy
órát főzzük forrástól számítva közepes lángon. Egy óra elteltével
beleszórjuk a citromsavat, majd a dzsemfixet. 3 perc rotyogtatás
után levesszük a tűzről, és az üvegekbe töltjük.

LECSÓ EGySZERűEN ÉS GyoRSAN
Lekarikázzuk a paprikát, a paradi-

csomot, külön edénybe. Besózzuk és
kicsit állni hagyjuk. Amikor már egy
kissé összeesett, üvegekbe rakjuk,
egy sor paprika, egy sor paradicsom,
végül a paprika kerüljön fölülre. Le-
zárjuk és kidunsztoljuk a lecsót. Sok-
féleképpen lehet elkészíteni, de így a
legfinomabb. Kezdő háziasszonyok-
nak sem okozhat gondot.

A paradicsom véd 
a rákkal szemben
Atöbb mint tízfajta vitamint tartalmazó paradicsomot ehet-

jük nyersen, rakhatjuk szószalapokba, vagy valamilyen
ételekhez adva. A paradicsom nagyon értékes zöldség,
ugyanis tartalmaz egy antioxidánst, a likopint, aminek a
rendszeres fogyasztása védelmet nyújt a rákkal szemben.
Bár sokan tudják, de sokan nem, hogy a paradicsom szárá-
nál lévő zöld részben gyűlik össze a méreganyag, ezt vág-
juk ki, mielőtt felhasználjuk.

A füge nálunk is megterem

Egyike a legősibb kultúrnövények-
nek. Gyakran esik szó róla az Ószö-
vetségben, amely a gabona, az olaj-
bogyó és a szőlő mellett az „ígéret
földjének“ legfőbb kincsei közé so-
rolja. Augusztus elején már nálunk is
kezd érni az eredetileg a mediterrán
területen honos gyümölcs, a füge. A
fügéből remek csemegék készíthe-
tők, például friss, ízes sajttal és fi-
nom sonkával kiváló előétel, de fehér
húsokhoz mártásként is kitűnő. Gon-
dos háziasszonyok fügelekvárt vagy
fügebort is készíthetnek, ha nem fogy
el a hűtőben a csak pár napig eltart-
ható, friss gyümölcs. A fügének ma-
gas a rosttartalma, ami jótékony ha-
tással van az emésztésre. Ásványi-
anyag-tartalma nyugtatólag hat a
szívre és az idegrendszerre is. Segít
a fáradtság, gyengeség és összpon-
tosítási panaszok leküzdésében, il-
letve bélrendszeri panaszok esetén is
hatékony. Frissen történő fogyasztá-
sakor legyünk tekintettel hashajtó tu-
lajdonságára. A fügét akkor szüretel-
jük, mikor kicsit fonnyadt, barnás lesz.
Sajnos nem áll el sokáig, ezért érde-
mes egyből fogyasztani, vagy fel-
használni.

Aváros lakossága már tü-
relmetlenül várta a vá-

ros és egyéb társulások ál-
tal szervezett hagyományos
búcsúi programot.

Mint minden évben, idén is a
Kolárovo Cup elnevezésű ké-
zilabdatorna megnyitója
kezdte a műsorrendet, amivel
megnyílt a kapu a felhőtlen
szórakozás előtt is, hiszen
ezen a napon már diszkó volt
a sportcsarnok előtt, mi több, a
körhinták már szerdától üze-
meltek.

Augusztus 10-én, pénteken
vásári hangulat várta a város-
központba érkezőket, valamint
a hagyományos kézműves
sátrak. A Gőgh Kálmán stadi-
onban nyolcadik alkalommal
rendeztek 11-es rúgó versenyt.
A Városi Hivatal előtt a dél-
utáni órákban igazi kuriózum
várta az ínyenceket, ugyanis
megnyitották a „Borvirág ut-
cát”, ahol 8 borász kínálta bor-
különlegességeit. Ezalatt a
szabadtéri színpadon felléptek
a GUT-BAND, a Rómeó vérzik
és a Dinamit rockegyüttesek. 

Szombaton folytatódtak a
kézilabdamérkőzések, s ko-
sárlabda, foci és strandröp-
labda is színezte a programot.
Idén sem maradhatott el a ve-
terán járművek bemutatója.
Míg Mihalics Attila és Lengyel
Katalin vállalkozók az időseb-
beket várták gulyáspartira a
Városi Hivatal mellé, addig a
Via Nova ICS Gúta a kisebbe-
ket szórakoztatta különböző
programokkal. Ezen a napon
színpadra lépett a Harvestri, a
Hant, a Big Man Band és a
Hooligans. A háromnapos vásári programokat szentmisékkel zárták, befe-
jeződtek a kézilabdamérkőzések és családi délutánnal fejeződött be a búcsúi
ünnep a Mlynček – Malmocska folklóregyüttes fellépésével, az Alma Együt-
tes, Operett – Kuplé – Musical, valamint a Szkítia színpadra lépésével.

Az egész vásár alatt járt a városnéző kisvonat, a Városi Hivatal aulájában
a Corvin Mátyás Alapiskola diákjainak munkáit állították ki, valamint megte-
kinthető volt a galambászok kiállítása is. Minden este táncmulatság, zene és
szórakozás próbáltatta feledtetni a bút-bajt, erőt gyűjtve a mindennapokra.

csóka

Háromnapos vásár és mulatság
Gúta
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e-mail: coffeup@stonline.sk

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

Aközség gazdag népi kultúrával rendelkezik, mely
az elődök nyomán jött létre, és fennmaradásának

biztosítása a község vezetésének feladata és köteles-
sége. 2004. október 20-án leégett az izsai kultúrház egy
része. A tűz gyorsan terjedt, mert a két keresztfalon kí-
vül fából és egyéb gyúlékony anyagból készült az épü-
let. A lángok martalékává vált az épület első, régebbi ré-
sze, de a lángok a zsindelytetős új szárnyra – amelyet
mindössze egy folyosó köt össze a frontrésszel – sze-
rencsére nem terjedtek át. A kiégett helyiségekben mű-
ködtek a községi szervezetek irodái, néhány raktár, s itt
tárolták a szövetkezet archívumát. A kár elérte a 80-100
ezer eurót.

A idei évben a sikeres pályázatnak köszönhetően a falu-
napi ünnepségen felavatták a felújított Faluházat. A község
polgármestere, Domin István ünnepi beszédében elmondta:
polgármesteri munkája megkezdésétől a legfontosabb cél-
kitűzései között szerepelt, hogy községük kulturális életének
fennmaradása, a fiatalok szórakozási és sportolási lehető-
ségének biztosítása érdekében befejezzék az előző válasz-
tási időszakban megkezdett tervet. A felújított Faluházban
kap helyet a községi hivatal, a könyvtár, a számítógépes he-
lyiség, az ifjúsági klub, a fitnesz klub, a polgári védelem rak-
tára és a helyi televízió modern stúdiója.

Az ünnepi beszédet követően a községben működő egy-
házak képviselői felszentelték a Faluházat, amely modern,
látogatóbarát közösségi hellyé és kulturális központtá válik.

Miriák Ferenc, a szerző felvételei

Adél-szlovákiai közsé-
gekben már több mint

egy évtizede fut sikerrel az
Angolul tanuló falvak el-
nevezésű program, amely-
nek során amerikai fiata-
lok, főleg egyetemisták
háromhetes nyelvtanfo-
lyamokat tartanak a tele-
pülések lakosainak. A
programot a Learning En-
terprise alapítvány támo-
gatja.

Izsán a helyi program fő-
védnöke Domin István pol-
gármester volt, főszervezői
Bulajcsík Júlia és Molnár
Éva. A július 15-től augusz-
tus 3-ig tartó programban 40
érdeklődő vett részt, köztük
kisebb gyermekek, alapisko-
lás tanulók, középiskolások,
egyetemisták és idősebbek
is. Az oktatás interaktív mó-
don került megvalósításra,
tehát nem az iskolában ta-
pasztalt erőltetett tanítást kell
elképzelni, hanem inkább a
kommunikációs készség ja-
vítását célzó, helyzetgyakor-
latokkal és játékos tanítási
formával tarkított oktatást.

Perbete Község ötödik al-
kalommal pályázta meg ezt
a programot, mintegy 60 ér-
deklődő tanult naponta egy
órát angolul. A szervezésbe
bekapcsolódott a perbetei
Magyar Tannyelvű Alapis-
kola, a fiatalok – Bíró Szilvia
és Kecskés Csilla –, valamint
a helyi kultúrközpont. Kísé-
rőprogramként a gyerekek-
nek két alkalommal szervez-
tek zenés estet. Közösen
megtekintették a község és
a környék nevezetes helyeit.

Dunamocson egyre in-
kább felismerik, hogy roha-
mosan változó világunkban
az angol nyelvtudásra nagy
szükségünk van. Az ameri-
kából érkezett fiatal tanárnő,
s a szervező önkormányzat
is örömmel tapasztalta a he-
lyiek részéről megnyilvánuló
kiemelkedő aktivitást, hiszen
az első találkozón 56-an je-

Bátorkeszi

Angolul tanuló falvak
Régió

Izsa

Átadták 
az új Faluházat
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Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Aközség lakossága 1896-ban, a honfoglalás
ezredik évfordulóján, millenniumi emlékmű-

vet állíttatott a községi hivatal előtti téren. Az
emlékmű túlélte az 1918-ban kezdődő felvidéki
szoborpusztítást. Sőt, emléktábla is került rá az
I. világháború hősi halottainak neveivel. 2005 ta-
vaszán hat dél-szlovákiai településen lopták el a
díszeket, köztük a bátorkesziről is, amelyet idő-
közben újból elkészítettek és felhelyeztek.

„Egy nemzet ereje abban is megmutatkozik, hogyan vi-
szonyul jelképeihez. Az elmúlt napokban fejezte be Má-
csodi Gyula az emlékmű újabb felújítását. Szükséges,
hogy külsőségekben is megjelenítsük történelmi múltun-
kat, szimbólumokkal emlékeztessünk több mint ezeréves
ittlétünkre, ápolva gyökereinket, mert múlt nélkül nincsen
jövő. A turulmadaras emlékművet felújítani nemes és fe-
lelősségteljes cselekedet” – mondta Tóth Anikó alpol-
gármester. (miriák), a szerző felvétele

Felújították a hősi emlékművet

lentek meg az ingyenes ok-
tatás helyszínéül szolgáló
kultúrházban. A csapatot a
hatékonyság érdekében kor-
osztályok szerint 3 részre
osztották. A kötetlen beszél-
getések kitűnő lehetőséget
adtak egymás életmódjá-
nak, szokásainak, örömei-
nek kölcsönös megismeré-
sére.

A program keretében 
9 szlovákiai magyar faluba
érkeztek lektorok, akiknek
ittléte nemcsak az oktatásról
és tanulásról szólt, hanem a
kultúrák találkozásáról is, hi-
szen a nyelvórákon kívül
egyéb közös időtöltésre is
sor került a diákokkal, falu-
beliekkel, vendéglátóikkal.

Miriák Ferenc
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Amagyar tannyelvű alapiskola tető-
szerkezetére már eléggé ráfért a fel-

újítás, és az elképzeléseket tettek követ-
ték. A község egy kérvényt nyújtott be a
Nyitrai Kerületi Iskolai Hivatalhoz, mely-
ben fel lett vázolva az iskola tetőszerke-
zetének az állapota és a lehetséges meg-
oldási lehetőségek. A végső döntést az
Iskolaügyi Minisztérium hozta meg, és a
beadott kérvény pozitív elbírálás alá esett. 

A beadvány kiértékelésének az eredmé-
nye egy 23 000 eurós vissza nem térítendő
támogatás a község részére az alapiskola
kedvezőtlen állapotú tetőjének felújítása cél-
jából. A munkák kivitelezését a dunamocsi
Kovil Kft. végezte mindenkinek a megelége-
dettségére. A munkálatokat július és au-
gusztus hónapokban végezték el, pontosan
és hatékonyan, az előre megbeszéltek sze-
rint. Cserépmintázatú piros pléhlemezzel lett

ellátva a tetőszerkezet, melynek köszönhe-
tően az iskola most egy sokkal szebb épület
benyomását kelti összehasonlítva az előző
állapottal. Ezenkívül a község keresi az is-
kola felújításának további lehetőségeit is,
melynek ékes bizonyítéka egy, az épület hő-
szigetelésére és nyílászáróinak a kicserélé-
sére irányuló beadott pályázat. Ennek a pro-
jektnek a kiértékelésé remélhetőleg a közel-
jövőben megtörténik és pozitív elbírálás alá
esik a beadvány. hl

Új tetőt kapott az iskola
Dunaradvány

Az elmúlt évek során sajátos jelenségek fedezhe-
tők fel régiónkban: egyre több helyen tűnnek fel

a különböző fesztiválok, falunapok, falusi identitást
erősítő rendezvények. A szemlélő számára kiderül,
hogy hagyományápolásról, illetve a hagyományok
újraélesztéséről van szó. 

2010 óta minden év szeptember első szombatján Lak-
szakállas egyetlen nagy piknikké változik. Ez a nagy sza-
badtéri rendezvény, a Lakikatlan – ahogy évek során
rögzült és márkázódott az elnevezés – rendkívül gyorsan
nagy  ismertségre  és elismertségre tett szert. Napjaink-
ban nemcsak a környékbeli falvak lakosai, de újabban
már más járások fesztiválkedvelői is eljönnek  ide. A
fesztivál előkészületeit több mint 100-tagú team munkája
biztosítja. Ebbe belefoglaltatik a többszöri  elméleti fel-
készülés is. Bátran kijelenthetjük: rövid idő alatt ennek a
csapatnak magas szintű főzőversenyt sikerült kovácsol-
nia a Lakikatlanból. 

Szeptember elsején újra benépesül a helyi szabadtéri
színpad környéke, és kezdetét veszi a harmadik Lakikat-
lan gulyásfőző verseny, ami állítólag még az előzőeknél
is nagyobb durranás lesz. Éppen ezért, aki jól akar szó-
rakozni, jókat enni és inni, az mindenképpen jelölje be a
naptárába ezt a dátumot. - pint-

Lakszakállas
Lakikatlan, a szórakozás fellegvára

Kolozsnéma 18 alsó-
csallóközi régióbeli

és több magyarországi te-
lepüléssel együtt közös
pályázatot terjesztett elő
egy úszómű létesítésére,
mely közel 100 ezer eurót
igényel.

Ing. Szalay Rozália, a köz-
ség polgármestere elmon-
dása szerint már régóta ter-
vezték, hogy legyen sze-
mélyforgalom a két telepü-
lés, Gönyű és Kolozsnéma
között, ugyanis régebben ez
mindennapos dolog volt, mi-
vel mindaddig működött, míg
azt végérvényesen le nem
rombolták. „Mi valójában kö-

zel 20 éve foglakozunk ez-
zel a gondolattal, és úgy néz
ki, hogy most egy nagy le-
hetőség előtt állunk az
úszómű elkészítése szem-
pontjából“. A polgármesternő
nagyon fontosnak tarja a be-
ruházást, amelynek köszön-
hetően – amellett, hogy tu-
ristahajók tudnának itt kikötni
– a rendszeres vízibuszjárat
is megindulhatna a Duna túl-
oldalán lévő Gönyű és Ko-
lozsnéma között. Mivel egy
gönyűi vállalkozó rendelke-
zik vízibusszal, így a gyor-
sabb átkelés is megoldottnak
látszana. Ha figyelembe
vesszük, hogy Medve felé 50
km, Komáromon keresztül

pedig 60 km-es a kerülőút,
ez a Dunán keresztül  a mi-
nimálisra csökkenne. Nem
elhanyagolható az a tény,
hogy Gönyűben egy ipari
park kezdi a szárnybontoga-
tását, s ez lehetőséget adna
esetleges ottani munkaválla-
lásra is. Az úszóművet utófi-
nanszírozás által építhetik
meg, ami nyilván komoly
anyagi súlyt helyez a köz-
ségre. Az idén az előkészü-
letek zajlanak, és jövőre ha
minden jól megy, ősszel sze-
retnék átadni, s ezáltal meg-
nyitni a személyforgalmat
Kolozsnéma és Gönyű között
- mondta a Duna menti köz-
ség polgármestere. pint

Újra lesz vízi közlekedés Kolozsnémán?
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0911 822 501

Város
2 €non-stop

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

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

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

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

... 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

Akultúrház mellett mű-
ködő Margaret Mazso-

rett és Társastánc Klub,
valamint a helyi Önkéntes
Tűzoltó Testület szervezé-
sében hetedik alkalommal
került sor a perbetei nem-
zetközi tűzoltóversenyre
és mazsorett-találkozóra.

A borús, hideg, szeles idő-
járás ellenére szép számú
érdeklődő tisztelte meg je-
lenlétével a látványosság és
az ügyesség seregszemléjét
az alapiskola sportpályáján.
Amíg a tizenkét férfi, két női
és négy diák tűzoltócsapat
tagjai a versenyre hangolód-
tak, addig a résztvevő ma-
zsorettcsoportok már hagyo-
mányosan felvonultak a köz-
ség Fő utcáján. A csapatok
bemutatását követően Zsitva
Norbert alpolgármester nyi-
totta meg a versenyt.

A két program párhuza-
mosan zajlott. A mazsorett
bemutatón hatalmas tapsot
kapott a négy éve alakult
naszvadi Vidám Nagyma-
mák mazsorettcsoport, mely-
nek tagjai egyúttal a talál-
kozó legidősebb résztvevői
voltak. Holka Gizella koreog-
ráfiája teljes mértékben az
életkorukhoz igazodott, így
lett élethű és sikeres. 

A bemutatók és a tűzoltó-
verseny befejeztével megtör-

tént az eredményhirdetés. Az
első 5 legjobb időt elért csa-
pat mérhette össze erejét a
vándorkupáért. Ebben a ver-
senyben a legjobb időt Ímely
csapata érte el és így egy
évig ők őrzik a kupát. A kis
tűzoltók és a lányok versenyét
Perbete csapata nyerte meg. 

Az idei tűzoltóverseny és
mazsorett-találkozó diszkó-
val ért véget.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

„A technika bemutatása a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy
a hallgatóság előtt szemléltetve festettem és közben ma-
gyaráztam. A résztvevők követték lépésről lépésre, amit csi-
nálok. Közben mindig megálltunk, korrigáltuk a hibákat és
megbeszéltük azokat. Ezt addig folytattuk, amíg mindenki be
nem fejezte saját festményét” – nyilatkozta a festőtábor szer-
vezője.

A tábor célja az volt, hogy ízelítőt adjon, bevezesse a
résztvevőket a festészet varázslatos világába. Az itt eltöltött
három nap alatt a résztvevők öt olajfestményt festettek: há-
rom tájképet, egy csendéletet és egy utcarészletet.

(miriák)
A szerző felvételei

Az almásfüzitői Napraforgók
citerazenekar és a Petőfi

Sándor Művelődési Ház meghí-
vására a naszvadi Sústya citera-
zenekar is részt vett a népzenei
táborban.

A táborban a két citeráscsoport
mellett egy énekescsoport is várta
az érdeklődőket. A citerások kezdő,
illetve középhaladó szintű csopor-
tokban gyakoroltak. Szakmai veze-
tőik Mónus Ferenc, aranypáva díjas
citerazenész és Bedecs Ilona voltak.
A tanulás mellett lazító programok-
ról is gondoskodtak a szervezők. A
tábor befejező napján került sor a
gálaműsorra, ahol minden csoport
bemutatta, mivel foglalkozott egész
héten. (miriák)

Bedecs Ilona felvételei

Festőtábor 
Bob Ross módra

Népzenei tábor naszvadiak részvételével

Karva

Perbete

AKorava Polgári Társulás Duna partján lévő épületé-
ben került sor arra a festőtáborra, amelyen Csollár

Petronella vezetésével a megjelent húsz érdeklődő meg-
ismerkedhetett a néhai amerikai festő, Bob Ross által ki-
fejlesztett, úgynevezett wet-on-wet technológiával fes-
tett képekkel.

Afenti alapige Lukács
evangéliumából ered.

Ennek fényében zajlott az
az ifjúsági Vakációs Bib-
liahét, melyre első ízben
került sor a Perbetei Re-
formátus Egyházközség
jóvoltából.

A projekt megálmodója és
elkötelezett vezetője a helyi
gyülekezet lelkipásztora Mgr.
Erdélyi Zoltán volt. Egyedi
ötletei és többéves gyakor-
lati, valamint szakmai ta-
pasztalatai szolgáltak bizto-
sítékként ahhoz, hogy a fia-
talságot egy felejthetetlen és
ismeretekben gazdag héttel
ajándékozza meg, Isten
gondviselése és szeretete
által. Július végén nemcsak
a melegrekord dőlt meg kis
községünkben, de a táborra
jelentkező gyermekek lét-
száma is. Az óvodás korcso-

porttól kezdve egészen a ti-
nédzser korosztályig bezá-
rólag jöttek a vakációzni vá-
gyók. A hetet nagy lendület-
tel, kíváncsisággal és öröm-
mel kezdték. A táborvezetők
sorait felkészült pedagógu-
sok és lelkészek alkották.
Minden nap egy szép és
szívhez szóló bibliai történe-
tet dolgoztak fel a pásztorok
a gyermekekkel közösen,
amit aztán be is mutattak. Az
üzenet fő célja, hogy meg-
értsék a lényeget, azt az ér-
téket, melyen keresztül, s
mely által Isten tanít, vezet
és bátorít benünket nap mint
nap. Történt pedig mindez a
szabadban, a templomkert
tágas, verőfényes udvarán.
A jelenetekhez a vidám bá-
bok, a korhű jelmezek épp-
úgy hozzátartoztak, mint a
mega-díszletek, melyek még
életszerűbbé varázsolták a

helyszínt. Az áhítatok és az
előadások interaktív jelleg-
gel történtek.

Természetesen a nap fo-
lyamán teret adtunk az önfe-
ledt játéknak, zenének, a
kézműveskedésnek és az
ügyességi versenyeknek is.
Az utolsó nap rendhagyó tá-
borzáró istentisztelettel és az
Urat dicsőítő énekekkel zá-
rult a Zengő Gyermekkórus
közreműködésével. Szülők,
nagyszülők, a program tá-
mogatói és minden kedves
vendég részese lehetett a
csodának. Hiszen látták azt,
amit mi is. 

A nagyszámú érdeklődőre
való tekintettel a közeljövőben
is megnyitjuk kapuinkat, és
bízunk abban, hogy  küldeté-
sünkben az „Úr vezet majd
szüntelen“ (Ézsaiás 58,11). 

Bc. Juhász Tímea
óvodapedagógus

Boldog az a szem, 
amely látja, amit ti láttok

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

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

AKo DoTerAz – továbbrA IS
zakladanie a zmeny obchodných spoločností 

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

(az illeték fele fizetendő)
zmluvy – szerződések

právne zastupovanie a poradenstvo 
– ügyvédi képviselet és tanácsadás

Izsa

Falunap a jókedv és 
a közös szórakozás jegyében
Az augusztus második hétvégéjén meg-

rendezett falunap horgászversennyel és
főzőversennyel kezdődött. A gyermekek
nagy-nagy örömére a kézműves foglalkozá-
sokon sajátíthatták el a gyöngyfűzés, koron-
gozás, bőrdíszművesség, cérnázás, neme-
zelés, római mozaik, arcfestés technikáját.
Az evangélikus templomban megtartott öku-
menikus istentisztelet után került sor a fel-
újított Faluház ünnepélyes átadására és a fa-
lunap megnyitójára. 

A megnyitó után a szép számú érdeklődő a
Faluházban megtekinthette az almásfüzitői Csa-
pucha Árpád „Halásztanya”, a dunamocsi Sze-
giné Sánta Ilona gombkompozícióit, az Élő nép-
viselet Izsán és a Limes Romanus – kiállításo-
kat. A délutáni program az óvodások és az alap-
iskolások fellépésével vette kezdetét a szabad-
téri színpadon, majd ugyanott tartották a
baranta-bemutatót is. A horgász- és gulyásfőző
verseny kiértékelését követte a sörivó- és sö-
röshordó tartó verseny, a tűzoltó-bemutató és a
futóverseny.

Kora este a pati, dunamocsi, kéméndi és az
izsai hagyományőrző csoportok léptek fel. A he-

lyi ifjúsági klub tagjai társastánccal, mazsorett-
bemutatóval, moderntánccal léptek fel. A Szabó
ikrek és Skopp Ildikó pedig énekkel szórakoztatta
a közönséget. Az almásfüzitői Talpalatnyi Szín-
ház előadása után került sor a kötélhúzásra,
majd Martin Géč, Mészáros Tamás és Várhegyi
Gábor koncertjére. 

A tombolahúzás után utcabállal ért véget az
idei falunapi ünnepség a Duna menti község-
ben.

(miriák)
A szerző és Zakar Vince felvételei

A látványosság és az
ügyesség seregszemléje



• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Eladó új 3-szobás erké-
lyes lakás Ógyallán, ára:
39.040 € + eladó garázs.
Tel.: 0905 663 408.
• Eladó új 1-szobás lakás
Ógyallán, ár 14.760 €. Áfa
leszámítása lehetséges.
Tel.: 0905 663 408.
• Banki hitelek az ingatlan
felbecsült ára akár kétszere-
sének magasságában is.
Tel.: 0905 450 570.
• Kútfúrás. Tel.: 0917 557
633.
• Eladó Ifjúságfalván 3-szo-
bás családi ház + kert, ga-
rázs, pince, ár: 25.000 €.
Tel.: 0908 958 563.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 2 paletta, 1 tonna.
Tel.:0907 490 224.
• Bábolna takarmányok gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.

• Villanymotorok, fűnyírók ,
öntözőmotorok tekercselése.
Gadóci út, Agrostav areál.
Tel.: 0915 470 709.
• Pénzre van szüksége? El-
utasítják a bankok? Hívjon,
vagy fáradjon be irodánkba.
Cím: Megye utca – Župná
14. az Allianz épületében, 1.
em, 210-es ajtó. Tel.: 0907
452 538, 0905 269 733.

• Kőműveseket és hőszi-
getelőket keresek, csak
szakemberek jelentkezze-
nek. Tel.: 0905 295 528.
• Kert kis házikóval Kabát-
falu mellett eladó. Tel.: 0908
403 495.
• Építkezési cég kőműves-
és festőmunkát, valamint
térkőlerakást vállal. Nyári
kedvezmény 15%. Tel.:
0905 295 528.
• Buszkáti fehér nyulak el-
adók. Tel.: 0918 970 451.

• Eladó Keszegfalván 2
szoba+konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Csempézést, kőműves-
munkát, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Apró javításokat vállalok
(bútorösszerakás, lefolyó-
tisztítás, csapszerelés). Tel.:
0911 278 909.

• Kismalacok és szamár el-
adó. Tel.: 0908 598 493.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0918 829 743.
• Kiadó 3-szobás lakás a VII.
lakótelepen, diákoknak is.
Tel.: 035/7720 229.
• Eladó garázs, Ul. Odborá-
rov. Tel.: 035/7720 229.
• Komáromi irodába jó kom-
munikációs készséggel ren-
delkező munkatársakat ke-
resünk. Szlovák nyelvtudás
szükséges. Fizetés fix + ju-

talék. Tel.: +421 917 178 082.
• Internetes munka, otthon-
ról, szükséges invesztíció 7
€. Tel.: 0918 679 300.
• Eladó garzonlakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0905 752
512.
• Výhodne predám staršiu
sedaciu súpravu, váľandy a
perinák. Tel.: 0915 178 206.

• Ponúkam servis na plas-
tové okná a dvere. Tel.: 0918
262 260.
• Plasztablakok és ajtók
szervizelése. Tel.: 0918 262
260.
• Vennék 1-, ill. 2-szobás la-
kást Komáromban, felújítat-
lan állapotban 16.000 €-ig.
Tel.: 09044 600 810.
• Ceragem a család minden-
napi egészsége! Kedvező
áron bérelhető, megvásárol-
ható. Tel.: 00363034 54 769.

• Eladó cirkula + 20 méter
kábel + fűrészlap. Tel.:
035/7786 023.
• Predám Š Favorit, r.v. 92,
EK, STK, taž. zar. Tel.: 0915
107 674.
• Sírkő gránitból és műkőből.
Tel.: 0905 899 102.
• Eladó Trabant Combi, al-
katrészekkel, létrák, nagy fa-
gyasztóláda. Tel.: 035/7726
754.

• Eladó alig használt 50 lite-
res hűtő, árban megegye-
zünk. Tel.: 035/7778 724,
KN.
• Eladók térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás - minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Határok és korlátok nélküli
kereseti lehetőség. Tel.:
0903 783 477.

• Kiadó 3-szobás lakás kiü-
rítve, Považská utca, KN.
Tel.: 0905 640 957.
• Kiadó házrész kerttel 400 €
Aranyoson az állomásnál.
Tel.: 0907 447 314.
• Eladó szép új ház KN-ban,
18.500 €, Aranyoson kerttel
66.000 €. Tel.: 0907 447 314.
• Eladó igényesen felújított
családi ház Paton, 55.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• www.reflex-reality.sk , in-
gatlaniroda Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.

• Olcsón eladó kertasztal
székekkel és fűnyíró – villa-
mos. Tel.: 0904 911 773.
• Eladó automata mosógép,
gyermek kerékpár és férfi ke-
rékpár. Tel.: 0908 589 398.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, prax
fontos. Tel: 0905 918 388.
• Eladó Ford Tranzit, gy.év.:
1991 és Opel Corsa, gy.év.:
1995. Tel.: 0905 918 388.
• Eladó kisebb mélyhűtő
Whirlpool, jótállás, 150 €.
Tel.: 0904 574 885, 0919 293
968.

• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Takarítást, gyermekfel-
ügyeletet vállalok, 25 éves
nő, 2 gyerekkel. Tel.: 0908
049 384.
• Eladók demizsonok, škop-
kák, ág- és venyigezúzó.
Tel.: 0904 594 535.
• Kiadó 2-szobás lakás diá-
koknak a Kristály vendéglő-
nél. Tel.: 0907 427 054.
•70 m2-es földszinti, és 10-30
m2-es helyiségek kiadó KN-
ben. Tel.: 0905 378 602.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Vennék pálinkafőzőt. Tel.:
0915 177 364.
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Első fotóm

Cserepes Márk
Dunaszerdahely 

(3450/51)

Terziev Nicolas Angel
Komárom
(4000/53)

Somogyi Gergő
Naszvad
(3500/51)
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ÚJSZüLÖTTEK:
Cserepes Márk (Komárom); Oravec Alíz (Komárom); Ter-
ziev Nicolas Angel (Komárom)

ELHuNyTAK:
Téglás Alexander (72) Keszegfalva; Vendégh Gyula (73)
Kava; Sziová Katarína (75) Gúta; Józsa Lajos (75) Ko-
márom; Borka Imre (79) Komárom; Pogányová Marie
(73) Komárom; Czibor Dezider (71) Marcelháza; Zachar
Mária (78) Komárom; Števlíková Judita (66) Komárom;
Petkó Valéria (78) Dunamocs

HÁZASSÁGoT KÖTÖTTEK:
Konopčik Jozef és Ráczová Zuzana (Komárom); Pintér
Árpád (Komárom) és Takáčová Tímra (Negyed); Ficza
Ján (Érsekújvár) és Illés Claudia (Komárom)

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

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

Largo SK s.r.o: munka-
ajánlatok Galántán és kör-
nyékén ingyenes szállás-
sal, órabér 2,40 € bruttó.
Tel.: 0917 846 127, 0948
487 772
Largo SK s.r.o ponúka
voľné miesta v Galante a
na okolí s ubytovaním
zdarma, 2,40 €/brutto/hod.
Tel.: 0917 846 127, 0948
487 772.

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

Anyagi gondjai vannak?
Hívjon: 0919 079 983.
Nyugdíjasok, Magyaror-
szágon dolgozók (agen-
túra is), kezdő vállalko-
zók is.

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

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

Akkreditált ápolói tanfolyam
indul Komáromban, Nagy-
megyeren. Akció 170 €. Ér-
deklődni: 0910 149 954.

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

AKCIÓ – Esőcsatorna,
pala- és lapostetők (eter-
nit), pléhtetők bontás nél-
küli felújítása, szigetelése
és hőszigetelése garanciá-
val. Kőművesmunkák,
csempézés. www.xola-
rinfo.sk. 0908 209 655. 

Megemlékezés 
„Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem, 
Hat éve annak, hogy a sírban fekszem,
Azóta kik síromra hordjátok a virágot, 
Nevetek legyen sokáig áldott.“

Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 22-én, halálának 6. évfordulóján 

Habara Zoltánra 
Szentpéteren.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a szo-
morú évfordulón. A gyászoló család. 

Starožitnosti 
unicorn Régiségek, 

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

Készpénzre van szüksége?
Kölcsönök gyors ügyinté-
zése dolgozóknak és nyug-
díjasoknak (300-3000 €).
Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hetvenedik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet mostoha, de egymást szeretve, 
Nem lehet baj soha!“
Augusztus 14-én ünnepelte 
70. születésnapját a drága édesanya, nagymama, dédmama 

özv. Brezovszky Ilona Naszvadon,
akinek nagyon jó egészséget, sok boldogságot kíván: lánya
Icu, fia Karcsi, veje Ferenc, unokái: Patrik, Heli, Márti, déd-
unokái: Zolika, Emily és Edina.

„Hihetetlen, míly gyorsan múlnak az évek,
A mai napon betöltöd a nyolcadik éved.
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Legyen életed örökös vendége!“

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 26-án a rejtélyes és
tragikus körülmények közt 23 éves korában elhunyt fiunkra, 
Kósa Norbertre Ímelyen, halálának 3. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző szerető családja, a rokonok és ismerősök.

Megemlékezés
„Köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél.
Tudjuk, nem hagytál itt minket, csak előre mentél.
Jó lenne megfogni még egyszer kezedet,
Látni csillogó szemedet.
Elfelejteni Téged nem lehet.
Csak megtanulni élni nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 21-re,
halálának 3. évfordulójára 

Marosi Sándorra Keszegfalván.

Azok, akik őt soha, de soha nem feledik.

5 éves lettem!

Pásztor Dóra
Boldog születésnapot és vidám

gyermekkort kívánnak: 

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Augusztus 8-án ünnepelte 
60. születésnapját 

Varga Mária Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szeretettel 
köszöntik őt: férje, négy lánya, két veje
és unokái: Réka, Krisztina és Regina.

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy mécses a sírodon érted ég,
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka, küzdelem volt egész életed.
Míg éltél, szerettünk, míg élünk, szeretünk.“

Fájdalommal és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk halálának 

első évfordulóján, augusztus 20-án 

Végh Nándorra (Komárom). 
Emlékét örökké őrző:  

felesége, lányai, unokái, dédunokái és testvérei.
„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a kilencvenedik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet mostoha, de egymást szeretve, 
Nem lehet baj soha! Boldog születésnapot!“
Augusztus 13-án ünnepelte 90. születésnapját 

Vödrös Anna Ekelen.
E szép ünnep alkalmából gratulálunk és hosszú, boldog
életet kívánunk: lányod, fiad, menyed, unokáid, unoka-
vejeid és dédunokáid.

Július 18-án ünnepelte 
65. születésnapját 

Zácsik Mária 
szül. Gacsal.

Augusztus 23-án ünnepli 
65. születésnapját 

Zácsik József.
Szívből köszöntik őket: fiuk, lányuk, menyük, vejük és
négy unokájuk: Szandra, Denisz, Bianka és Béluska.

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

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezem édesapámra 

Szabó Imrére Gútán 
2012. augusztus 16-án, halálának 

negyedik évfordulóján. Akik ismerték és szerették, em-
lékezzenek rá ezen a szomorú évfordulón.

Lánya Márta és családja.

szülei, 
nagyszülei 

és Titi 
Sydneyből.

Augusztus 20-án ünnepli 
8. szülinapját 

Földes Marika 
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál: anya,
apa, bátyusod Zsolt barátnőjével Evelynnel,
Mónika, keresztszüleid, nagymama, Adrikáék,
Ildikó néni és az egész rokonság.

Boldog születésnapot, jó egészséget, sok szeretetet kí-
vánnak: szüleid, nővéred Beuš, nagyszüleid, dédi és az
egész rokonság.

„Egyéves lettél, kicsi gödrös kezed arcomra teszed, 
Kedvesen, ha hozzád beszélek.
Tündérmosollyal porcelánarcodon megpihensz egy percet.
Egyetlen gyertyádat elfújni még nem, csak csodálni tudod, 
De apró pici kezeddel örömöd a tortába taposod.“

Augusztus 22-én ünnepli 
1. születésnapját 
Kocsis Teodor 

Komáromban.

Augusztus 19-én ünnepelte 
52. születésnapját  a komáromi 

Kürthy Ildikó. 
Szívből köszöntik második
férje, ikergyerekei Adrián,

Krisztián, Márió, két nagyfia
Roli és Barni, unokája és
sógornői.

„Elmúlt három fájó év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk, hiányzol örökké,
Felnézünk az égre, ott látunk egy fénylő csillagot,
Szívünket fájdalom szorítja:
Norbika, angyalkánk, ugye te vagy ott?
Ott ragyogsz fent, s vigyázol reánk,
Úgy hiányzol nekünk, drága angyalkánk.
Te vagy a legszebb csillag az életünk egén.“

Ancika, Cupika, Veronika.

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

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

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.

• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ára 23.150
€/35,20 m2-től. Tel.: 0905
663 408.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0949 492 227.
• Kismalacok eladók. Tel.:
0917 837 513.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka la-
kótelepen. Ár: 28.000 €.
Tel.: 0902 896 079.
• Kedvező áron eladók ré-
gebbi ülőgarnitúrák, válen-
dák, ágyneműtartó. Tel.:
0915 178 206.
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HORMI
vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPg zadarmoAkcia!!!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

Mesto Komárno, Centrum voľného času 
- Szabadidőközpont,

oZ odysea mysle Slovensko,  
Rozmarínová ul. č. 2, Komárno

PRÁZDNINOVÉ LETO 
v CVČ 2012

DEnný pRímESTSKý TáboR DEnnE
oD 6,30 – 16,00 HoD.

• tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie
• hry, súťaže, turistika, vychádzky, športové hry
• relax
Príchod detí od 6,30 – do 9,30 hod., strava podľa indi-

viduálnych potrieb dieťaťa.

august
3. termín 20. 08. 2012 - 24. 08. 2012   
4. termín 27. 08. 2012 - 31. 08. 2012

Kontakt: 035/7730 396Kontakt: 035/7730 396

V pondelok 20. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 16  do 18  ̊C, denná teplota
od 30 do 32  C̊. Bezvetrie alebo len slabý
premenlivý vietor do 1 - 3 m/s.      
V utorok 21. 8. predpokladám v našom re-
gióne znovu veľmi teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od  16 do 18  C̊,
denná teplota od 31 do 33  C̊. Slabý pre-
menlivý vietor  do 2 - 4 m/s.    
V stredu 22. 8. predpokladám v našom re-
gióne ešte teplejšie, horúco, jasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 18 do 20  C̊, cez deň
od 33 do 35  C̊. Slabý J vietor do 1 - 3 m/s.   
Vo štvrtok 23. 8. predpokladám v našom
regióne znova veľmi teplo, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od 18 do 20  C̊,
cez deň od 33 do 35  ̊C. Slabý J vietor do 2
- 4 m/s. 
V piatok 24. 8. predpokladám v našom regi-
óne slabé ochladenie, polojasno, neskôr pri-
búdanie kopovitej oblačnosti, prehánky a búrky.

Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná tep-
lota od 18 do 20  ̊C, denná  teplota od
29 do 31  C̊. Slabý JZ vietor do 2 - 4
m/s. pri búrkach prechodne zosilnie.
V sobotu 25. 8. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v piatok, teplo a dusno,
oblačno, neskôr pribúdanie kopovitej oblač-
nosti s prehánkami a búrkami. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 18 do 20
C̊, denná teplota od 29 do 31  ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s. pri búrkach pre-
chodne zosilnie. 
V nedeľu 26. 8. predpokladám v našom re-
gióne vlhko ale teplo, veľkú oblačnosť až
zamračené a početné prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od
18 do 20  ̊C, cez deň od 27 do 29  ̊C. Mierny
SZ vietor do 6 - 8 m/s.  
V budúcom týždni očakávam  mierne  ochla-
denie so zrážkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 20. 08. - 26. 08.

27. 8.–31. 8. 2012 
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA

(zábavné aktivity, súťaže, hry...)

Bližšie info o prázdninovej činnosti CVČ Hurbanovo: osobne v CVČ, 
telefonicky na 0915 749 714 

alebo na www.cvchu.edu.sk a facebooku.

Leto v CVČ Hurbanovo
DENNE OD 7:00 – 16:00 hod.

LPG

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

035/7726 999
0905 489 059

w w w . v a t t i g e o . s k

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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Národná kultúrna pa-
miatka pevnostného

systému Komárna si vyža-
duje rekonštrukciu. Stará
a Nová pevnosť sa nachá-
dzajú v zlom stave, nie-
ktoré časti dokonca v ha-
varijnom.

Vlastníkom pamiatky je
mesto Komárno. Poslanci
poverili primátora, aby dal
vypracovať plán a harmono-
gram neodkladných opatrení
na záchranné práce. Mesto
musí v prvom rade prijať
opatrenia na odstránenie ha-
varijného stavu v objekte Ka-
sární v Novej pevnosti, kde
sa prepadla strecha. Krajský
pamiatkový úrad Nitra vo
svojom rozhodnutí po ob-
hliadke konštatoval havarijný
stav, ktorý môže ohrozovať
nielen pamiatku, ale aj zdra-
vie a život ľudí.

Mestu nariadil dočasne
prekryť poškodené časti stre-
chy, aby sa zamedzilo ďal-
šiemu poškodzovaniu ob-
jektu. Radnica si dala vypra-

covať statický posudok a do-
kumentáciu sanačných prác.
Ďalšou prioritou bude vybu-
dovanie rozvodov inžinier-
skych sietí, bez ktorých je
obnova a akákoľvek činnosť
v areáli pevnosti nemysli-
teľná. Projektová dokumen-
tácia je už hotová. Výstavba
bastiónovej protitureckej
pevnosti sa začala na pokyn
cisára Ferdinanda I. v roku
1546, dokončili ju v roku
1557. Ide o tzv. Starú pev-
nosť. Novú pevnosť postavili
v rokoch 1663 – 1673 na po-
kyn cisára Leopolda I.

Po prestavbe a rozšírení v
19. storočí patrí komárňan-
ský pevnostný systém svo-
jimi rozmermi medzi najväč-
šie pevnostné systémy tohto
druhu na svete – jeho von-
kajší obvod je 15,5 kilometra.
Jeho jedinečnosť spočíva
najmä vo veľkosti objektov,
ktoré boli v 19. storočí
schopné pojať armádu s 200
000 vojakmi.

Bola to najsilnejšia a naj-
väčšia habsburská pevnosť

Rakúsko-Uhorskej monar-
chie a útočisko cisára. Pev-
nosť nikdy nebola dobytá –
ani v období tureckých ob-
liehaní v 16. storočí, ani po-
čas revolučných rokov 1848
– 1849. Pevnostný systém
sa rozkladá na území dvoch
štátov - Slovenska a Ma-
ďarska, ktoré spoločne vy-
pracovali návrh na jeho zá-
pis do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva
UNESCO.

Mesto Komárno je vlastní-
kom pamiatky od roku 2003.
Odvtedy získalo niekoľko
grantov a dotácií na jej
opravu a prispelo tiež z vlast-
ného rozpočtu. Na rok 2012
získala radnica dotáciu 10
000 eur z ministerstva kul-
túry na rekonštrukciu Ferdi-
nandovej brány a 21 800 eur
na výskumné práce. Po-
sledné dva roky na obnove
sa podieľa aj nezisková or-
ganizácia Stará pevnosť,
ktorá rekonštruuje Bastión
Madony.

Zdroj: sita

Letný čitateľský tábor 2012

Legitímnou ambíciou generálneho riadi-
teľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS)
je získať čo najvyššie zdroje na financovanie,
zdroje, ktoré sú štandardné a tie podporiť,
povedal pre agentúru SITA nový generálny
riaditeľ RTVS Václav Mika. „Štandardné
zdroje sú v zásade dva: príjmy z úhrad a
zmluva so štátom," konštatoval ďalej. Mika v
súvislosti s návrhom ministerstva kultúry na
zachovanie financovania verejnoprávneho
rozhlasu a televízie cez úhrady za vysielanie,
cez tzv. koncesionárske poplatky upozornil,
že „ambíciou RTVS je mať vyššie zdroje z
úhrad, ale za to musí aj niečo ponúknuť, t.j.
v priamej súvislosti s ambíciou zvýšiť tak-
zvané koncesionárske poplatky by to mala
byť ambícia ponúknuť divákovi viac“.

Mika zopakoval, že jeho prioritou je získať
pre verejnoprávny RTVS čo najviac peňazí.
„Pretože tie zdroje financovania, ktoré boli
poskytnuté v tomto a minulom roku, na od-
dlženie a na pokrytie výpadku príjmov z vý-
beru úhrad, boli jednorazové a s týmto typom
zdrojov už nemôžeme počítať". Peniaze by
mali ísť na program, tvrdí Mika.

Hovorca RTVS Richard Šümeghy ďalej in-
formoval: „podľa stále platného zákona,
podľa ktorého sa od januára rušia úhrady, sa
od 1. januára 2013 zruší aj spoločnosť RTVS,
s.r.o. ako vyberateľ úhrad. Ak parlament
schváli novelu zákona z dielne ministerstva
kultúry, celá agenda výberu úhrad by mala
prejsť do vnútra RTVS. Náklady na výber
úhrad sa tým však výraznejšie neznížia".

RTVS popri koncesiách získava prostriedky
na služby vo verejnom záujme aj cez zmluvu
so štátom. V súčasnosti pracuje na prvom
návrhu dodatku k zmluve na budúci rok, o
ktorom bude v najbližšom čase rokovať s mi-
nisterstvom kultúry. 

Ak sa zákon o RTVS nezmení a koncesie
nezostanú, prinesie to veľké riziko - „rozdiel
v príjmoch budúci rok možno 13 až 15 milió-
nov eur, s ktorým sa musí niekto vyrovnať",
upozornil na to zástupca generálneho riadi-
teľa RTVS Peter Ondro. Zdôvodnil to tým, že
bežné výdavky v tomto roku sú 98 miliónov
eur, takisto aj na budúci rok. No ak sa za-
chová platenie koncesií, tak príjmy budú 85
- 86 miliónov. Podľa Ondra to znamená, že
sa budú musieť nájsť zdroje na pokrytie tohto
rozdielu. Ak by sa to napríklad riešilo pre-
púšťaním, muselo by odísť 60 percent ľudí,
povedal Ondro.

Za prvý polrok RTVS získal z úhrad za vy-
sielanie spolu 37 928 986 eur (51,53-per-
centné plnenie), pričom v rozpočte pre tento
rok by RTVS z koncesií chcel získať 73 610
513 eur.

Koncesionárske poplatky sa mali stať od
roku 2013 minulosťou. Parlament to schválil
vlani koncom októbra v novele zákona o
RTVS, ktorú vypracovalo MK SR za vedenia
Daniela Krajcera (SaS). Podľa novely sa tiež
mali poplatky aj príspevky poskytované na
základe zmluvy so štátom nahradiť priamou
dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: webnoviny

RegioJet prepravil
pol milióna ľudí

Nové vedenie RTVS zvýši koncesie

S veľkým záujmom si deti pozreli výstavu Mer-
kur v Podunajskom múzeu, mestom sme sa pre-
viezli červeným vláčikom Thomasom. V poobed-
ňajších hodinách sme obsadili detský park, ktorý
má vždy veľký úspech u detí a cestou späť sme sa
osviežili zmrzlinou. Posledný deň sme nazbierali
asi najviac zážitkov na RC ranchi v Marcelovej,
kde si deti mohli vyskúšať aj jazdenie na koníkoch.
Týždeň rýchlo ubehol a knižnica sa opäť ponorila
do ticha. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu
Komárno, p. Márii Hajabácsovej a reštaurácii
Klapka, p. Molnár Zuzane – Schanti, p. Ing. Geor-
gíne Rácz, p. Kemalovi Čakovi a Jadran  café, p.
Tiborovi Huzlovi, p. Ing. Petrovi Birkusovi,  p. Imri-
chovi Stevlíkovi a pizzerii Arizona v Marcelovej a
ostatným sponzorom, ktorí prispeli k tomu, aby sa
aj tento rok mohol uskutočniť Letný čitateľský tá-
bor. Mgr. Renáta Filková

Vdňoch 30.7.2012 – 3.8.2012, sa v
Knižnici Józsefa Szinnyeiho usku-

točnil už po štvrtýkrát Letný čitateľ-
ský tábor. V tomto roku bol oň veľký
záujem, čo potvrdzuje aj vysoká účasť
– 35 detí. Program bol pomerne bo-
hatý, deti sa mohli zúčastniť tvorivých
dielní pod vedením   Ing. Renáty Ku-
balovej, kde si vyskúšali svoju zruč-
nosť a trpezlivosť, zážitkového čítania,
kde ich medzi riadkami príbehov
viedla Katarína Riszdorferová, tvori-
vého písania, tu si mohli vyskúšať
svoju slovnú zásobu za pomoci múzy
a Mgr. Renáty Filkovej, dramatických
hier , do ktorých ich zasväcovala MgA
Simona Nyitrayová a dramatizácie roz-
právky Šípková Ruženka v réžii 
Gabriely Jenei.

Historické opevnenie 
si vyžaduje rekonštrukciu

Súkromný dopravca RegioJet, ktorý ako jediný na Slo-
vensku prevádzkuje železničnú dopravu dotovanú zo štát-
neho rozpočtu, prepravil za päť mesiacov približne 550- až
560-tisíc ľudí. „Darí sa nám napĺňať plány a predpokladáme,
že do konca tohto roku prepravíme viac ako milión cestujú-
cich,“ skonštatoval riaditeľ komunikácie skupiny Student
Agency, do ktorej RegioJet patrí, Aleš Ondrůj.

Spoločnosť začala 4. marca tohto roku vypravovať vlaky na
trase z Bratislavy cez Dunajskú Stredu až do Komárna. Do
konca júla tohto roku tak firma prepravila so štandardne kú-
penými cestovnými lístkami približne 540-tisíc cestujúcich. K
tomu ešte ďalších asi 20-tisíc ľudí cestovalo vlakmi spoloč-
nosti v rámci prezentačných jázd či jázd zadarmo. 

Zdroj: hn

Fo
tó

:s
os

ó



1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
7.30 Hírek, sporthírek 7.55 Szent István napja a Balatonnál 8.30
Együtt az ország – ünnepi közvetítés 10.00 Légi-vízi parádé a Dunán
12.01 Híradó délben 12.40 Fehérlófi a. rajzfilm 14.05 Negyvenéves
a táncházmozgalom 14.55 Álomkeringő Magy. film 16.25 Nándor-
fehérvár 16.55 Szent Jobb-körmenet 18.55 Isten kezében Szent Ist-
ván intelmei 19.30 Híradó 20.05 Havasi: Ecset és zongora koncert
Munkácsy emlékkoncert a Művészetek Palotájában 21.00 Tűzijáték
21.35 Sacra Corona 23.35 Antonio Caldara: Szent István.

M2
9.00 Kölyökidő 9.25 Hónapsoroló Augusztus 9.55 Magyar irodalom
5. osztály 10.30 Monda és történelem. Korona és kard 11.05 Magyar
história István, a szent király, 2/1–2. 12.02 Kőrösi Csoma Sándor
testamentuma 12.55 Ghymes 13.55 Magyar Tudományos Afrika Ex-
pedíció, 7/4. 14.25 Az a szép fényes nap. Tévéjáték 16.20 Nekem ne
lenne hazám? 16.35 Az ezernevű lány 17.40 Esti mese 17.45 Mondák
a magyar történelemből 18.00 Atlétikai Magyar Nagydíj. Élő 19.30
Híradó 20.05 István király Magy. tévéjáták 21.25 Liszt maraton – a
Concerto Budapest és a Muzsikás együttes közös koncertje 22.35
A harapós férj Magy. film

DUNA
5.40 Miért ferde a kereszt a Szent Koronán? 6.00 Élő egyház 6.30
Magyarok fénye, ország reménye  7.25 Isten kezében 8.00 Debre-
ceni Virágkarnevál  10.00 Légi-vízi parádé a Dunán 11.15 Debreceni
Virágkarnevál 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Kívánságkosár 14.10 Ist-
ván, a király Rockopera (2003 – Csíksomlyó) 16.00 Vad Magyaror-
szág  16.55 Szent Jobb körmenet – élő 18.30 Híradó 18.55
Dunasport 19.05 Kitüntetések átadása a Parlament Kupolatermé-
ben 19.35 Égi élő igazság  2/1.‘ 20.40 A Noszty fiú esete Tóth Ma-
rival 22.15 Honfoglalás 

6.00 TV2-matiné 8.25 Eperke 9.35 A Jetson család 11.00 Sárkány-
szív 12.50 Segítség, elraboltam magam! 14.45 Junior 16.45 Papák a
partvonalon 18.30 Tények 19.00 Madagaszkár 20.45 Egy szoknya,
egy nadrág 22.45 A cég

7.00 Kölyökklub 10.00 Micimackó és a Zelefánt.  11.20 Milenne, ha?
14.35 Kicsi kocsi – Tele tank.  16.40 Spionfióka. Am. akcióvígjáték 18.30
RTL híradó 19.00 Dr. Dolittle 2. Am. vígjáték 20.45 Csúcsformában
22.40 Oltári frigy

STORY TV
13.00 Beethoven 2. 15.00 Casper 2.  17.00 Megkövült szívek 18.00
Dallas. 19.05 Columbo. 21.05 Én és a hercegem.  23.05 NCIS I., 15.
0.05 Hotel Babylon

14.30 Kelly hősei 17.15 Ovizsaru 19.20 Alvin és a mókusok  21.00 Oce-
an’s Thirteen – A játszma folytatódik 23.15 Égető bizonyíték

VIASAT
7.25 A nagy Ő  8.15 A nagy házalakítás 9.30 Gyilkos sorok 10.00 Dok-
tor House 10.50 A nagy házalakítás 11.50 Judy Garland: Én és az ár-
nyékaim 13.40 Judy Garland: Én és az árnyékaim 15.25 Hippolyt 17.10
Egy bogár élete  18.55 Magyar vándor 21.00 Allan Quatermain és a
koponyák temploma 22.55 Az utolsó mohikán

STV :1
6.55 Híradó, sporthírek 7.45 A három medvebocs 8.15 Szafari a
konyha mögött. Tévésor., 10. 8.45 A rejtelmes sziget Kalandfilmsor.,
35. 9.15 Szerencsekereskedők 9.50 A hegyi doktor 10.40 Az olasz
konyhaművészet 11.20 Viharos szerelem 12.10 Ilyenek voltunk 13.25
Vad angyal 14.10 Heléne szemei 15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek,
sporthírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légi-
zsaruk 18.25 Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó 20.10 A teljes
igazság 21.40 Tandemek. Alena Heribanová 22.10 Hírek 22.23 Sport-
híradó 22.25 Elsőszámú gyanúsított 

STV :2
8.35 Apáink öröksége 9.00 Matyilovacska kalandjai  9.25 Musical. Vi-
deófilm 10.40 Labirintus 11.35 A hét csodám 12.10 Élő körkép 13.00
Folklórműsor 13.35 Idősebbek klubja 14.05 Michal Dočolomanský és
vendégei  14.50 Gyógyászat 16.10 Lefújva 16.40 Hely a házban17.45
Az animáció bűvös világa 18.00 A horvát tenger 18.30 Mese 18.45
Andrej Rudavský 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50
Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.55 Nem vagy egyedül 21.25 Kalkutta

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Cobra 11 9.25 Drágán add a rétedet. 11.05
Strand 33 13.00 Ki ez a lány? 13.50 Elit egység 14.45 Jóbarátok
15.10 Jóbarátok 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Hírek 16.05
NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Feleségcsere Szerelem vagy
pénz? 21.55 Excsajok szelleme 

JOJ
6.10 Hírek 7.45 Bírósági akták 9.50 A nagy házalakítás 10.50 Szélső-
séges esetek 12.00 Híradó 12.55 Az elnök emberére talál 15.05 Tej-
ben fürdünk 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 A felszín alatt
Szlov. tévésor. 21.30 Au Pair 3. – Kalandok a paradicsomban. Am.
vígjáték 23.30 Halálos ítélet. Am. akcióthriller.

M1
7.05 Másfél millió lépés Magyarországon  8.00 Híradó, sport 8.10 Balatoni
nyár 10.15 Európa egészsége 11.10 Az Ushuaiaexpedíció 12.01 Híradó
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Budapest természeti ér-
tékei 13.55 Az én Afrikám Kalahari 14.15 DTK Arcok 15.10 Capri  16.05
Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó
20.15 Csak semmi pánik! 21.40 Munkaügyek 22.40 Rejtélyes XX. század.

M2
7.45 Szervusz Szergej 8.15 Kölyökidő 8.40 Az ezernevű lány 9.45 Ghymes
10.30 Monda és történelem. Korona és kard 11.05 Az én Budapestem.
Tasnádi István 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25 Magyar pop 13.20
István király 14.40 Magyar Tudományos Afrika 15.10 Klipperek 15.40
MacGyver  16.25 Futótűz. 17.10 Sarah Jane kalandjai 17.40 Rudi, malac a
családban 18.10 Esti mese 18.35 Capri  19.30 Híradó, sport 20.10 Mes-
tersége színész: Benkő Gyula 21.10 A korona hercege  22.15 Álomkeringő

DUNA
7.35 Századfordító magyarok 8.30 Híradó 8.35 Boldogok szobrásza –
Kós András. 9.25 Életképek, 31. 10.00 Család-barát 11.00 Akadályta-
lanul 11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs
15.05 Hazajáró 15.35 Magyar történelmi arcképcsarnok Festetics
György 15.50 A világ felfedezése. Hongkong 16.45 Mesélő cégtáblák
17.20 Életképek 32. 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát Expressz 19.05
Ízőrzők 19.40 Sophie szerint a világ 20.05 Öregberény 21.15 Hírek,
sport 21.25 Bonnie és Clyde 23.20 Lamantin Jazz Fesztivál.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 Három pacák és az idegenek 14.25 Marina 15.25 Dok-
tor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.05 Hal a tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-rosszban 21.30 Holtidő
23.20 Aktív 23.50 Tények 

7.30 Reflektor 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25
Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.25 Dr. Dolittle
2. 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó  19.20 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 Castle III., 22.00 Döglött akták 23.10 Reflektor

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás.
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
NCIS I. 21.05 Gorillák a ködben 23.30 Hotel Babylon 

15.05 Alvin és a mókusok 16.45 Ocean’s Thirteen – A játszma foly-
tatódik 19.00 Gördülő kung-fu 21.00 Részeges karatemester 2. 22.55
A harag napja

VIASAT
7.45 Gyilkos sorok 9.35 A nagy házalakítás 10.25 Judy Garland: Én és
az árnyékaim 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak 14.55
Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 A főnök 18.35 Egy kapcsolat
szabályai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 Doktor House
22.15 New York-i nyomozók 23.55 Terepen

STV :1
7.45 A három medvebocs 8.10 Szafari a konyha mögött 8.40 A rej-
telmes sziget 9.15 Szerencsekereskedők 9.50 A hegyi doktor 10.40
Az olasz konyhaművészet 11.20 Viharos szerelem 12.10 Ilyenek vol-
tunk 13.25 Vad angyal 14.10 Heléne szemei 15.05 A hegyi doktor
16.00 Hírek 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légi-
zsaruk 18.20 Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10
Még egy lövés 21.30 Ki mond igazat? 22.20 Különleges ügyosztály
23.05 Hírek 23.18 Sport

STV :2
8.35 A horvát tenger 9.05 Matyi, a lovacska 9.15 A város kulcsa 10.20
Visszatekintés 1968-ra 11.10 A hét csodám 11.40 Élő körkép 12.15 Folk-
lórműsor 12.45 Idősebbek klubja 13.15 Michal Dočolomanský és vendé-
gei 13.55 Gyógyászat 15.10 Századokon át 16.05 Történelmi panoráma
16.45 Hely a házban 17.45 Ilyenek voltunk 18.05 Lakáskultúra 18.30
Mese 18.45 Sporttörténet  19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Modern rabszolgaság 20.55 A bűvös nyolcas 22.15 Színházi meghívó

MARKÍZA
8.40 Két pasi meg egy kicsi 9.05 Cobra 11 10.55 Feleségcsere 12.10
Melrose Place 13.45 Hírek 13.50 Elit egység14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok
15.35 Két pasi meg egy kicsi  16.00 Hírek 16.05 NCIS IX. 17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport, Időjárás
20.20 Forró vér 21.30 Igaz történet: Lányanya 23.35 Éjszakai híradó

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.45 A felszín alatt 9.45 A nagy házalakítás 10.45
Szélsőséges esetek. 12.00 Híradó 13.00 Terítéken a nő 15.05 Au Pair
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 A felszín alatt 21.30 Dr. Csont IV. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Balatoni nyár 9.55 Útravaló
10.15 Európa egészsége 11.10 Az Ushuaiaexpedíció 12.01 Híradó 12.15
Sport 12.20 Időjárás 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.30 Budapest természeti értékei. 13.55 Az én Afrikám. 14.15 Gaszt-
roangyal 15.10 Capri – Az álmok szigete. 16.05 Balatoni nyár 17.20 A
korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15
Bosszú. 21.00 Pesty Fekete doboz 21.55 Munkaügyek

M2
7.45 Szervusz Szergej. 8.15 Kölyökidő 8.40 Vipo, a repülő kutya 9.05
Futótűz 9.50 Sarah Jane kalandjai 10.15 Rudi, malac a családban
10.45 Az én Budapestem. 11.10 Ízes életek 12.01 Hírek 12.25 Magyar
válogatott 13.20 Mestersége színész: Benkő Gyula 14.20 Mesélő
cégtáblák 14.45 Motorsport magazin 15.15 Klipperek 15.40 MacGy-
ver 16.30 Futótűz 17.10 Sarah Jane kalandjai 17.40 Rudi, malac a csa-
ládban. 18.10 Esti mese 18.35 Capri – Az álmok szigete 19.30 Híradó
20.10 Telepódium 21.35 A korona hercege 22.45 Csak semmi pánik

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Századfordító magyarok. 8.35 Zarándokutakon 9.00
Pannóniától a csillagokig 9.25 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Nyelvőrző 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Táncvarázs. 15.05 Talpalatnyi zöld 15.35 Univerzum 16.25 „Ember
lenni mindig…” 16.50 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek. 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.40 Sophie szerint
a világ. 20.10 Az öt zsaru 21.05 Hírek, sport 21.25 Anna Karenina

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.30 Fiatal tehetségek 14.25 Marina. 15.25 Doktor House
16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-rosszban 21.30 Átkozott szerencse

7.30 Reflektor 7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai A9.25 Győzike
10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.20 Ruf-
fian, a csodakanca. 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 20.20 Barátokm közt. 21.00 Dallas: 23.00 Reflektor.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ I. 12.55 Doktor Addison. 13.50 Váratlan uta-
zás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas.
19.05 NCIS 20.05 Gorillák a ködben. 22.25 Szerelem a Fehár Házban. 

13.30 Tökös csöves akcióban. 15.05 Segíts, mumus! 17.10 Vadászpi-
lóták. 19.05 Az emberevő cápa. 21.00 A hazafi 22.40 Hős kerestetik.

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás 8.25 Gyilkos sorok 9.20 Doktor House 10.10
A szeretet szimfóniája. 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik
műszak 14.55 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 A főnök 18.35
Egy kapcsolat szabályai 20.00 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20
Alpha Dog 23.30 CSI: A helyszínelők

STV :1
7.40 A három medvebocs. 8.05 Anyajegy 8.45 A rejtelmes sziget
9.15 Szerencsekereskedők. 9.55 A hegyi doktor 10.45 Az olasz kony-
haművészet 11.25 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek voltunk 13.30 Vad
angyal. 14.10 Heléne szemei 15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sport
16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. 18.20
Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10 Caterina és a lá-
nyok. 21.40 Halhatatlanok. 22.55 Éjszakai hírek 23.10 Sport

STV :2
8.35 Lakáskultúra 9.00 Matyi, a lovacska 9.20 A pozsonyi kaszárnya
ki van festve... 10.15 Labirintus 10.55 Variációk 11.35 A hét csodám
12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Idősebbek magazinja
13.45 Michal Dočolomanský és vendégei 14.20 Medicína. Hallás ká-
rosodás 15.25 Modern rabszolgaság 16.20 Magyar magazin 16.50
Hely a házban 17.50 Az animációs bűvös világa 18.05 Dizájn. 18.30
Esti mese 18.45 Gombamagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Ladislav Chudík 21.20 Lacombe, Lucien.

MARKÍZA
8.40 Forró vér 9.50 Két pasi meg egy kicsi 10.15 Cobra 11 12.10 Mel-
rose Place 13.45 Hírek 13.50 A mentalista 14.40 Híradó 14.45 Jóba-
rátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Forró
vér 21.30 Én és a hercegem: Királyi esküvő 23.40 Éjszakai híradó

JOJ
7.40 Bírósági akták 8.45 A felszín alatt 9.45 A nagy házalakítás 10.45
Szélsőséges esetek. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 CSI: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Dr. Csont 16.00 CSI: Miami helyszínelők
17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 A felszín alatt 21.30 Dr.
Csont23.30 C.S.I. Miami helyszínelők.
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Egy normális napon a percek és az órák
lassú unalomban, egyformán telnek
Gene Watson (Johnny Depp) könyvelő
számára. De ez nem az a nap. Most
ugyanis élete legnyomasztóbb másfél
órája vár rá.

Holtidő • 21. 30 • TV2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

Hétfő, augusztus �0

KoS
Ez a hét remek alkalom lesz arra,
hogy bővítsd látóköröd a szakmai
ügyeket illetően és körültekintéssel
szervezd meg a dolgokat.

biKA
A kitartásodra szükséged lesz, mert
várhatóan felmerül néhány akadály,
amelyek legyőzésében állhatatosnak
kell lenned.

iKREK
Új ismeretségekre, érdekes találko-
zásokra kerül majd sor, melyek közül
egy-kettő akár életre szóló barátsá-
got jelent számodra.

RáK
Itt az ideje, hogy tisztázd magadban
az érzéseidet. Te is tudod, hogy nincs
számodra megoldhatatlan feladat.

oRoSzlán
Valaki a segítségedre szorul most a
környezetedben. Ne várd meg, míg
az illető előhozakodik a kérésével,
hanem inkább menj elébe.

Szűz
Lehet, hogy egy kisebb felhő jelenik
meg a kapcsolataid egén, de ez kellő
tapintattal és toleranciával eloszlatható.

méRlEg
Ha váratlan magánéleti problémák
merülnek fel, törekedj arra, hogy ru-
galmas maradj a dolgok intézését il-
letően.

SKoRpió
Ha otthonodon kívül akadnak is
problémáid, szeretteid a családi fé-
szekben gondoskodnak róla, hogy
feltöltődhess a következő napokra.

nyilAS
Érzelemvilágod kicsit labilisabb lesz
a héten: egyik pillanatban megma-
gyarázhatatlan indulatok kerítenek
hatalmukba.

bAK
Semmi okod a panaszra, mert most
olyan időszak jön, amikor minden si-
kerül. Csak tarts ki és maradj türelmes.

VízönTő
Ha valaki élvezi a beszélgetést a má-
sik nemmel, attól még nem kell félté-
kenynek lenni. Az őszinteség és a bi-
zalom minden kapcsolat alapja.

HAlAK
A héten jól haladhatsz előre a céljaid
megvalósításában, csak arra ügyelj,
nehogy elhamarkodott lépéseket te-
gyél.

ÉSZAK-KoMÁRoM:
Zichy-palota:
Szept. 12-ig „Az idő fogságában” -
régi órák kiállítása Miron Mihalič
magángyűjteményéből. (Ke-Szo
9.00 – 17.00 ó).
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Merkur építőjátékot és annak tör-
ténetét bemutató játékos kiállítás,
Jiří Mládek cseh nyugdíjas eszter-
gályos gazdag gyűjteményéből,
augusztus 31-ig tekinthető meg.
(Ke-Szo 9.00 – 17.00 ó).
Duna Menti Múzeum és Könyv-
tár épülete: Népi mesterségeink
szépségei. Hagyomány és jelen.
Vesszőből, szalmából és kukori-
cacsuhéból készített tárgyak. 
Limes Galéria: A Kispesti Helikon
Kulturális Egyesület „Styliták” című
kiállítása szeptember 20-ig tekint-
hető meg.
Borozó, Európa udvar:
Augusztus 30., 18.00 órakor Tánc -
ház, Muzsikál a Ritka Magyar Folk-
band és barátai.
Zsidó Kultúra Európai Napja 2012.
Augusztus 26, 10.30-12.30 Zsidó
közösségek és hitközségek regio-
nális találkozója
Téma: Izrael és közösségeink kap-
csolata. Bevezető előadást tart Ale-
xander Ben Zvi úr, Izrael pozsonyi
nagykövete: Hitközségeink 2025-ben.
14.00-14.45 A stomfai zsinagóga
megmentése és felújítása- MUDr.
Tomáš Štern (Pozsony) előadása.
14.45-15.30 Édeshármas- Szántó
T. Gábor új könyvének bemutatója.
15.30-15.45 A Schnitzer Ármin
Mikromúzeum megújított állandó
kiállításának megnyitója.
15.45-16.00 A Kehila és a Kehila
Haver díjak átadása.
16.00 A Pressburger Klezmer
Band koncertje a zsinagógában.
Szlovákia népszerű zenekara elő-
ször vendégeskedik a komáromi
zsinagógában.
Szent István király napi ünnepség

Augusztus 20-án
17.00 Szent István király napi ün-
nepi megemlékezés.  Helyszín:
Lúdpiac tér, Szent István király lo-
vas szobra. Ünnepi beszédet
mond: Dr. Korzenszky Richárd,

OSB, a Tihanyi Bencés Apátság
perjele. Közreműködik: Budai Ilona
népdalénekes, Dráfi Mátyás, a Te-
átrum Színház színművésze.
18.00 Ünnepi szentmise Szent Ist-
ván király tiszteletére. Helyszín:
Szent András templom.

DÉL-KoMÁRoM:
Szent István napi rendezvények

Augusztus 19.
14.30 Szent István Nap – városi
ünnepség a koppánymonostori
Hét Vezér Parkban
15.30 sportrendezvény a Berecz
Dezső sportpályán, labdarúgó
mérkőzések, emléktábla koszorú-
zás.

Augusztus 20.
III. Íjász és Jurta Fesztivál az Ig-
mándi Erődben (8.00 óra)
Fenyves Futás (11.00 óra)
Szent István napi megemlékezés a
szőnyi Petőfi Sándor Művelődési
Ház kemencés udvarán (14.00 óra)
Ünnepi megemlékezés az észak-
komáromi Szent István szobornál
(lásd fentebb)
Ünnepi szentmise az észak-komá-
romi Szent András templomban
(lásd fentebb)

SZILAS:
Augusztus 25. I Szil Feszt

A szilasi ökormányzat rendezésé-
ben reggel 9.00 órától a tónál a gye-
rekeknek horgászverseny, felnőt-
teknek pedig halászléfőző verseny
(várják csapatok jelentkezését). A
nap folyamán kézműves foglalko-
zás és trampulin.  Az I. Szilasi Rock
Feszt. Fellépők: Paranoid (Felvi-
dék), Psycho Angels (Tata HUN),
Rainy Mood (Nyárasd), Akceptor
(Nemesócsa), Fire Guns (Laksza-

kállas). Belépő: 2 €. Kezdés: 17.00
Helyszín: Szilas, kultúrudvar. 

GyőR:
Augusztus 23-26. V. Győri Borna-
pok, Bor-, Borlovag és Gasztronó-
miai Fesztivál.
A belváros utcái hangulatos kis-

vendéglőkké, borozókká alakulnak
át, megteremtve a fesztivál kelle-
mes alaphangulatát. Az esemény
azonban nem csak az ízek világába
kalauzolja el a látogatókat, hiszen a
négy nap bővelkedik kulturális prog-
ramokban is. A Kool and the Gang
ad műsort az idei Négy Évszak
Fesztivál nyárzáró koncertjeként
augusztus 25-én Győrben.

GELLÉR:
Gelléren a horgászverseny au-
gusztus 26-án (vasárnap) 7:00-tól
12:00-ig lesz a kanálison a kiser-
dőnél. Nevezési díj 1 €, 15 évesnél
fiatalabbaknak 0,50 €. A helyezé-
sek díjazva lesznek. Frissítők a
helyszínen kaphatók, délben bir-
kagulyás!

NEMESÓCSA:
Szabadtéri színpad: Augusztus
25-én IV. Lecsófesztivál. Program:
9.00 előkészületek regisztráció,
10.30 fesztiválmegnyitó, a verseny
kezdete, 15.30 eredményhirdetés,
16.30 kultúrműsor, 18.00 DJ Kukic
Disco, 20.00 Utcabál Mesivel és
Palival
Szabadtéri színpad: Szeptember
8-án, 16.00 órától Ócsa Fest. A ren-
dezvényen- GV guitars bemutató,
Henna sátor, sörivó verseny. Belé-
pés 10 éves korig ingyenes. Fellé-
pők: Fire Guns, Rainy Mood, No
Rulez, Paranoid, Corelosa, Akcep-
tor, Survive The Flood. Beugró 3 €.

KARVA
augusztus 25.

14.00-16.00 Karva - Lábatlan öreg-
fiúk labdarúgó mérkőzés
16.00 - 18.00 - Falusi olimpia ver-
senyszámai
18.00-20.00 - Kultúrműsor, többek
között Iringó táncegyüttes
20.00 - Győri Gábor karaoke.

Jockey nem tud belenyugodni abba,
hogy az apja által alapított üzleti vál-
lalkozásból kitúrták. Elhatározza,
hogy szokásos manővereivel visz-
szaszerzi az olajtársaságot.

Dallas: A Ewingok háborúja• 21.20 • RTl KlUb

Az olimpia arcai
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M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Balatoni nyár 10.10 Európa egész-
sége 11.10 Az Ushuaiaexpedíció 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55
Kvartett 13.30 Budapest természeti értékei. 13.55 Az én Afrikám
14.15 Telepódium. 15.05 Capri – Az álmok szigete. 16.00 Balatoni nyár
17.15 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár. 19.30 Híradó 20.15 DTK.
22.00 Munkaügyek 22.30 Négy szellem 23.25 Vérvörös nyár. 

M2
8.35 Kölyökidő 9.00 Vipro, a repülő kutya kalandjai 9.25 Futótűz 10.10
Sarah Jane kalandjai 10.35 Rudi, malac a családban 11.05 Az én Buda-
pestem 11.30 Legendás konyhák 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20
Telepódium 14.45 Magyar Tudományos Afrika 15.15 Klipperek 15.40
MacGyver 16.30 Futótűz. 17.10 Enid Blyton. 17.40 Rudi, malac a csa-
ládban. 18.10 Esti mese 18.35 Capri – Az álmok szigete. 19.30 Híradó
20.10 Hogy volt!? 21.35 A peleskei nótárius. 22.45 A korona hercege.

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.35 Darabokra szaggattatol. 8.35 Határtalanul
magyar 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Pannon expressz
11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05
Szerelmes földrajz 15.40 Világvédett lehetne. 15.50 A világ felfede-
zése. 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek, 34. 18.00 Híradó, sport
18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. Görgeteg 19.35 Sophie szerint a
világ. Skócia 20.10 Égető Eszter 21.10 Hírek, sport 21.25 A Hídember

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop 10.50
EZO.TV 12.25 Rex felügyelő 14.25 Marina. 15.25 Doktor House 16.25
Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán
20.05 Aktív 20.35 Jóban-rosszban 21.30 Alfie. 23.35 Aktív

7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25
Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai
14.15 Dallas: A Ewingok háborúja. 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30
RTL híradó 19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt. 21.00 Ezt jól kifőztük!
23.00 Reflektor 23.20 Agymenők II., 2.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ I. 12.55 Doktor Addison. 13.50 Váratlan uta-
zás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas.
19.05 Columbo. 21.05 Szerelem a Fehér Házban. 23.15 Kémvadászok  

13.55 Lavina. 15.40 Hold. 17.25 Kemping. 19.20 Bosszúllók. 21.00
Túszharc. 23.25 A hazafi.

VIASAT
6.55 A nagy házalakítás 7.45 Gyilkos sorok 8.40 Doktor House 9.35
Avanti! 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak 14.55 Monk.
15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 A főnök 18.35 Egy kapcsolat szabá-
lyai 19.35 Jóbarátok 20.30 Doktor House 21.20 CSI: New York-i hely-
színelők 22.10 Nikita 23.00 CSI: A helyszínelők IX

STV :1
7.05 Híradó, sport 7.45 A három medvebocs 8.10 Anyajegy. 8.50 A
rejtelmes sziget 9.20 Szerencsekereskedők. 9.55 A hegyi doktor
10.45 Az olasz konyha 11.25 Viharos szerelem 12.15 Ilyenek voltunk
13.30 Vad angyal. 14.10 Heléne szemei. 15.05 A hegyi doktor 16.00
Hírek, sport 16.15 Viharos szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légi-
zsaruk. 18.20 Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10
Hűtlenség szlovák módra. 21.20 Slávia Kávézó 22.10 Doktor House.

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Dizájn. Fr. dok.sor. 9.00 Matyi, a lovacska ka-
landja 9.25 Az abécében az utolsó. Tévéfilm (ism.) 10.35 Labirintus
11.25 A hét csodám 11.55 Élő körkép 12.45 A füst nyomában 13.20
Nyugdíjasok magazinja 13.50 Michal Dočolomanský és vendégei
14.30 Gyógyászat 15.35 Századokon át Pavel Dvořákkal 16.35 Hely a
házban Tévésorozat, 6/4. 17.45 Az animáció bűvös világa 18.05
Édenkertek III. Vad folyók – Brazília 18.30 Esti mese 18.45 Sütés-
főzés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Felszabadítók
Orosz dok.sor. 20.50 Városról városra Magas-Tátra 21.20 Menny,
pokol.... föld. 22.55 Jaro Filip és vendégei. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forró vér 9.50 Két pasi - meg egy kicsi VI., 24/2.
10.15 Cobra 11 VII., 14/11–12. 12.10 Melrose Place: Új nemzedék,
18/4–5. 13.45 Hírek 13.50 A mentalista I. Am. sor., 23/2. 14.40 Hír-
adó 14.45 Jóbarátok VI., 25/6–7. 15.35 Két pasi - meg egy kicsi VI.,
24/3. 16.05 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 Forró vér 21.30 Tit-
kok könyvtára – A Szent Lándzsa küldetés 23.40 Éjszakai híradó

JOJ
7.40 Bírósági akták 8.45 A felszín alatt 9.45 A nagy házalakítás II., 22.
10.50 Szélsőséges esetek. A pornószínésznő szenvedése 12.00 Hír-
adó 13.00 Dr. Csont IV., 14. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők VIII., 15.
15.00 Dr. Csont IV., 15. 16.00 CSI: Miami helyszínelők VII., 9. 17.00 Hír-
adó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 A felszín alatt Szlov. tévésorozat 21.30 Dr.
Csont IV. Am. sor., 16–17. 23.30 Webmaster. Szórakoztató műsor

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Vízitúra 10.00 Angi jelenti 10.30
Jordánia 11.00 Történetek a nagyvilágból 12.01 Hírek 12.05 KorTárs
12.35 Zöld Tea 13.05 A Gerje vidék élővilága 13.45 Ferencvárosi TC–
Budapest Honvéd OTP Bank Liga labdarúgó- mérkőzés 16.05 A siklósi
vár 16.20 Doc Martin 17.10 Kár a benzinért  18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Retró kabaré 21.10 Sherlock 22.45 Ha
volna két életem...

M2
9.50 Két csirkefogó... meg egy fél 10.35 Hogy volt!? Benkő Gyula te-
levíziós munkái 12.02 Nagyvizit. Tévéjáték 13.25 Magyarország tör-
ténete 13.50 Arborétumok, gyűjteményes kertek 14.30 Mese a
fekete cilinderről és a szivárványszínű labdáról 15.30 Gyalogbéka
16.00 Suli-buli 16.10 Csúzli 16.25 Kincskereső kisködmön 16.50 Temp-
lomos lovagok kincse 17.15 Képzőbűvészet 17.25 Öveges 17.35 Mi mi-
csoda 18.30 Elisa lánya... 19.30 Híradó 20.10 Rocca parancsnok  21.00
Kár a benzinért Magy. fi lm 22.15 Ferencvárosi TC– Budapest Honvéd
bajnoki labdarúgómérkőzés 

DUNA
6.25 Hol volt, hol nem volt 6.45 Álomból valóság 7.50 Hungária Ká-
véház A berlini lány  8.15 Hungária Kávéház 8.45 Duna anzix 9.05 Dak-
tari 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Önkéntesek 11.30
Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Lyukasóra 12.45 Mindennapi hősök
13.10 Heuréka! Megtaláltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.05 Tal-
palatnyi zöld 14.35 Pannon expressz 15.05 Táncvarázs 16.00 A
három testőr 18.00 Híradó 18.35 Hogy volt?!  19.30 Schiller: Stuart
Mária 21.35 Kultikon + 22.30 MÜPART – Vad Fruttik 

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.20 EZO.TV 10.50 Babavilág 11.20
9 hónap 11.50 Tequila és Bonetti 12.50 Duval és Moretti 13.50 She-
ena. a dzsungel királynője 14.50 Bűbájos boszorkák15.50 Rejtélyek
kalandorai 16.50 Sas kabaré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 Sodró lendület 21.30 Idővonal  23.35 Luxusdoki

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30 ASZTRO Show 11.30 Tör-
zsutas 12.00 Autómánia 12.40 Míg a halál el nem választ 13.10 Édes
drága titkaink15.20 Chuck 16.25 Michael  18.30 RTL híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 Trója  22.35 A hűtlen.

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ  13.35 Columbo15.25 Álomhotel – Emirá-
tusok 17.10 Rex felügyelő 18.10 A kincses sziget gyermekei 3  20.10
Szerelmes Shakespeare 22.30 Gyönyörű mocsokságok. Ang. thriller 

13.25 Én és a gorillám. Am. kalandfilm 15.20 Nincs kettő négy nélkül.
Ol. akcióvígjáték 17.25 Fantomas 19.25 A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szö-
vetsége 22.35 War

VIASAT
7.05 Zsírégetők 7.55 Gordon Ramsay  8.50 Alkony sugárút 10.50 Egy
kis ravaszság 12.45 Óriási nyomozó: A hamisítvány 14.40 Gumiláb
16.40 A pálya csúcsán 19.15 A Bermuda-háromszög rejtélye 21.00
Halálos nyugalom 22.50 A vesszőfutás Am. akciófi lm

STV :1
7.00 Rajzfi lmsorozatok 8.10 Fidlibum 8.40 Nyomozzunk együtt! 9.20
A magas sziklán. Bebek, a juhász 10.20 A vén veréb 11.30 Bányász-
sors 12.40 Vörös bor 13.50 Irány a kert! 14.20 Stílusmagazin 15.10
Fekete farkasok üvöltése16.45 Kolumbusz Kristóf 18.00 Építs házat,
ültess fát! 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.40 Időjá-
rás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások
21.10 Igaz történet 23.00 Sporthírek 23.10 Menekülés Puerto Val-
larte-ből. 

STV :2
8.40 Hétvége 9.05 Bolygónk 9.55 Előestén 11.00 Hallássérültek té-
véklubja 11.25 Variációk 11.55 Film a filmről Kék tigris 12.05 Tizen-
kettő után öt perccel 13.15 Híres kislány 14.45 A szlovák labdarúgás
története 15.45 Megérinteni a Denalit 16.10 Kapura 16.50 Farmer-
gazdaságok 17.10 Háromszázharminchárom ezüst fürj. 18.05 Úton
II. 18.30 Esti mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.50
Az állatok gondolkodása 20.40 Őrangyalok 21.15 A Salengro-eset

MARKÍZA
5.40 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.15 Glitter – Ami fénylik.
10.05 Jóbarátok  10.30 Vegasi vakáció Am. vígjáték 12.15 Oltári vő-
legény Am. vígjáték 14.10 Bérgyilkosok  15.55 Hírek 16.05 Major
Movie Star Am. vígjáték 17.55 Négyesben keresztül- kasul Szlová-
kián 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Bérgyilko-
sék  22.25 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 23.35 Nindzsa
gyilkos Am. akciófi lm

JOJ
6.00 Rajzfi lmsorozatok 8.25 A griff támadása 10.10 Varázslók a Wa-
werly helyből Am. vígjáték 12.10 Meredek pálya Am. vígjáték 14.10
Jószomszédi iszony. Am.–ném. vígjáték 16.00 A felszín alatt Tévé-
sorozat 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 Az ököl legendája Hongkongi–kínai akciófilm k
22.50 Buliszerviz 3.: A gólyák éve Am. vígjáték

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 Útmutató 10.30
Kérdések a Bibliában 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Evangélikus
ifjúsági műsor 11.30 Böszörményi Gergely-portré 12.01 Hírek 12.05
Versailles – egy király álma. Fr. dokudráma 13.10 Pénz beszél Magy.
fi lm (ff .) 14.35 Kislány, nagylány 16.20 DVTK–FGSZ Siófok OTP Bank
Liga labdarúgó- mérkőzés 18.50 TeleSport – Sport7 19.30 Híradó,
sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 2. 21.00 Holtpont 23.05
Millennium I – A tetovált lány. 

M2
5.55 Rajzfilmsorozatok 9.25 Kincskereső kisködmön, 6/2. 9.50
Templomos lovagok kincse, 13/1. 10.15 Képzőbűvészet 10.30 Két
csirkefogó... meg egy fél, 8/8. 11.20 Kerékpártúra 11.45 Öveges 33,
20/11. 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 Megkeresni
az embert 13.05 Útmutató 13.45 Evangélikus magazin 14.20 Bala-
tonfelvidéki református templomok 14.30 Böszörményi Gergely
portré 15.00  Füst Milán 15.50 Három idegen úr Magy. tévéjáték
16.30 Ha volna két életem... 18.10 Esti mese 18.45 4 összeesküvő és
1 temetés II. 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Doc Martin II., 21.00 Pénz
beszél 22.25 DVTK–FGSZ Siófok bajnoki labdarúgómérkőzés

DUNA
6.40 A tökfilkó. Tévéfi lm 8.10 7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 9.10 ...És
még egymillió lépés. Göcsejben 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezé-
ben 11.00 Új nemzedék 11.30 Élő világegyház 12.00 Híradó 12.15 Élő
népzene 12.45 Akadálytalanul. 13.10 Csellengők 13.40 Határtalanul
magyar 14.10 Arcélek 14.40 Hazajáró. Sóvidék – A székely föld sója
15.05 Magyarország tájegységei 15.30 Hungária Kávéház Alvilági
kérő 16.00 Hungária Kávéház 16.25 Szent Péter esernyője. 18.00
Híradó, sport 18.35 Önök kérték 19.30 Don Juan DeMarco. Am. fi lm
21.10 Dunasport 21.20 Lorenzo olaja 23.30 Három szín. Fehér

6.45 TV2-matiné 10.10 Beyblade 10.40 EgészségMánia  11.10 EZO.TV
11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz  12.40 Stahl konyhája 13.10 Több
mint TestŐr 13.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.40 Monk
15.40 Bűbájos boszorkák 16.40 Sodró lendület Am. kalandvígjáték
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Oviapu 2.  21.45 A rettegés arénája 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Míg a halál el nem választ 12.30 Trója 15.35 Tru Calling – Az őr-
angyal 16.40 Hát nem baba! 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11 XIV., 3.
20.00 Neveletlen hercegnő  22.20 A tökéletes trükk 

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi 10.30 Dallas. 15.25 Álomhajó – Déli
vizeken. Ném. kalandfi lm 17.15 Rex felügyelő 18.15 Columbo 20.15
Jószomszédi iszony 21.50 Eltanácsolt tanácsadó 23.45 Gyönyörű
mocsokságok

14.25 A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége 17.35 Szabadnapos baba.
19.25 Scooby Doo – A nagy csapat. 21.00 Minden végzet nehéz. Am.
vígjáték 23.20 Dögös mamik célkeresztben. Am. vígjáték

VIASAT
7.05 Romantikus kaland 7.55 Véznák kontra dagik 8.55 Álomgyári fe-
lesége 9.40 A szerelem nyilasa 10.35 Szex és New York light 11.40 A
nagy házalakítás 13.25 Judy Garland: Én és az árnyékaim. 15.10 A
Bermuda-háromszög rejtélye  17.00 Magyar vándor Magy. vígjáték
19.00 ÁlomÉpítők, 5. 20.00 CSI: Miami helyszínelők X., 225. 20.55 A
célszemély I., 12. 21.50 Amerikai pite 2. 23.55 Kvíz Show

STV :1
7.10 Rajzfi lmek 8.50 Nyomozzunk együtt! 9.35 Zlodar erdeje 10.15
Ushuaia 11.10 Szlovákia képekben 11.30 A világ képekben 12.00 Bá-
nyászsors  13.00 Agatha Christie: Nemesis. Ang. krimi 14.40 Film-
múzeum: Dabač kapitány  16.25 Postaláda17.20 Mosolyogni! Maroš
Kramár műsora 17.50 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek
20.10 Októberi éjszaka  23.35 Sporthírek 23.45 Lefújva

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.45 Kapura 9.25 Farmergazdaságok
9.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája 10.00 Ünnepi szentmise 12.10
Arany Háta Mesejáték 13.15 Egyházi magazin 13.50 47. Detvai Folk-
lórfesztivál 15.30 Atlétika. Élő 18.15 A Szlovákia önállóságához ve-
zető út Dok.fi lm 18.30 Esti mese 18.50 Talkshow 19.00 Híradó 19.40
Kulturális körkép 19.55Joe Strummer – A jövő nincs megírva 22.00
Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
8.20 Srác urak Cseh vígjáték 10.05 Scooby Doo!  11.35 Major Movie
Star 13.30 Vulkán 17.05 Hírek 17.10 Halálos repülés Am. thriller 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Az olasz meló
22.45 xXx: Új dimenzió 

JOJ
5.55 Krimihíradó 6.40 A griff támadása Am. kalandfi lm  8.15 Mere-
dek pálya  10.10 Szellemekkel suttogó 11.10 Castle 12.05 Nora Ro-
bert: Holdfogyatkozás Am. thriller 14.15 Franta a szoknyavadász.
16.00 Az ököl legendája 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30
Híradó 20.20 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök 22.50 A szörnyva-
dász 

Csütörtök, augusztus �� szombat, augusztus �� vasárnap, augusztus ��

Trója • 19.30 • RTl KlUb

Az ókori Hellászban Párisz, az ifjú
trójai királyfi elszereti és elrabolja
Helenét a férjétől, Meneláosz ki-
rálytól. A görögöket ért sérelem nem
maradhat megtorlás nélkül. Wolf-
gang Petersen filmje.

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Balatoni nyár 10.15 Európa egész-
sége 11.10 Kenyérmese. 12.01 Híradó, sport 12.20 Időjárás 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Budapest természeti értékei 13.55
Az én Afrikám Caprivi 14.15 DTK. 15.30 Capri 16.25 Balatoni nyár
17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár. 19.30 Hírad ó este
20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10 Borva-
csora 22.05 Munkaügyek 23.10 Magyar Rádió Szimfonik Live.

M2
8.35 Kölyökidő 9.00 Vipo, a repülő kutya kalandjai. 9.25 Futótűz 10.10
Enid Blyton 10.35 Rudi, malac a családban 11.05 Az én Budapestem
11.30 Hal a vízben 12.01 Hírek 12.25 Rockpódium. Bikini 13.05 Hogy
volt!? 14.30 A peleskei nótárius. 15.40 MacGyver. 16.25 Futótűz. 17.10
Enid Blyton 17.35 Rudi, malac a családban. 18.05 Esti mese 18.30
Capri – Az álmok szigete. 19.30 Híradó este 20.10 Keresztmetszetek
a Charley nénje c. darabból 21.30 A korona hercege 22.40 Mo-
torsport- magazin 23.05 Pecatúra 23.30 Ha megszólal a csengő

DUNA
7.00 Kvartett 7.35 A Habsburgok és Magyarország 8.35 Sírjaik hol
domborulnak 9.00 Magyar elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát
11.00 Csellengők 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték. Rovásírás 15.35 Magyar elsők
15.50 A világ felfedezése. 16.45 Kolozsvári Magyar Napok 2012 17.20
Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők.
19.35 Sophie szerint a világ. 20.10 Ménes élet. 21.00 Hírek, sport
21.15 A névtelen vár 22.35 Mága-show, 2.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.50 EZO.TV 12.25 A láthatatlan ember 14.25 Marina. 15.25 Doktor
House . 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.05
Hal a tortán 20.05 Aktív 20.35 Jóban-rosszban. 21.30 A hálózat csap-
dájában 23.15 Aktív

7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25
Győzike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai
14.10 Szuper felsőtagozat. 16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL
híradó 19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 CSI: Miami helyszíne-
lők. 22.00 Gyilkos elmék. 23.15 Odaát IV.

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

14.00 Esküvő, rock, haverok. 15.45 Bosszállók. 17.25 Lázer misszió.
19.05 Szuperhekusok. 21.00 A tégla. 23.50 Balhé. 

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás 8.25 Gyilkos sorok 9.20 Doktor House V. 10.15
Alkony sugárút 12.15 A nagy házalakítás. 13.05 Harmadik műszak
14.55 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők. 16.45 A főnök II. 18.35 Egy kap-
csolat szabályai VI. 19.35 Jóbarátok 20.00 Jóbarátok 20.30 Két pasi
meg egy kicsi 21.20 Egyenesen át 23.20 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.40 A három medvebocs, 15. 8.05 Anyajegy. 8.45 A rejtelmes sziget.
9.15 Szerencsekereskedők. 9.50 A hegyi doktor. 10.40 Az olasz kony-
haművészet 11.20 Viharos szerelem . 12.10 Ilyenek voltunk 13.25 Vad
angyal. 14.10 Heléne szemei. 15.05 A hegyi doktor. 16.00 Hírek, sport
16.15 Viharos szerelem  17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. 18.20
Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10 Poplegendák
Olympic 22.10 Éjszakai hírek 22.23 Sport 22.25 A hó hatalma.

STV :2
8.35 Édenkertek III. Vad folyók – Brazília. Fr. sor. (ism.) 9.00 Matyi, a
lovacska kalandja 9.25 A lovak is játszanak. 10.30 Labirintus 11.20 A
hét csodám 11.50 Élő körkép 12.40 A gömöri agyag varázsa. 13.15 A
kritikus terhelés pillanata. 14.40 Gyógyászat 15.45 Felszabadítók
16.35 Hely a házban, 6/5. 17.45 Az animációs bűvös világa 18.00 Hét-
vége 18.30 Esti mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Miková
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Boly-
gónk II. Az óceánok mélye 20.55 Família. Családi magazin 21.25 Vi-
szontlátásra, gyerekek!  23.10 Pozsonyi Dzsessznapok 2010

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forró vér 9.50 Két pasi meg egy kicsi. 10.15
Cobra 11. 12.10 Melrose Place: Az új nemzedék. 13.45 Hírek 13.50 A
mentalista I. 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy
kicsi. 16.05 NCIS. 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Doktor a vízi-
lovak tavától. Cseh film 23.00 A titokzatos idegen. Am. akcióthriller

JOJ
5.55 Híradó 7.40 Bírósági akták 8.35 A felszín alatt 9.45 A nagy ház-
alakítás II., 23. 10.45 Szélsőséges esetek. A megkínzott Kevin 12.00
Híradó 13.00 Dr. Csont IV. 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők. 15.00 Dr.
Csont IV. 16.00 CSI: Miami helyszínelők. 17.00 Híradó 17.30 Nyere-
ményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Ne idd azt a dzsúszt. 22.30 Buliszerviz Am. vígjáték

péntEk, augusztus ��

A hálózat csapdájában 2.0 • 21.30 • TV2
Hope Cassidy álmai állásáért utazik Isz-
tambulba, ám rövidesen egy számítógé-
pes csalás áldozatává válik. Nemcsak a
bankszámlájáról emelnek le minden pénzt,
de a személyazonosságát is ellopják.

A szívtipró Alfie (Jude
Law) limuzinsofőrként dol-
gozik. A nagy nőcsábász
hírében álló úriember nem
tud ellenállni egyetlen nő-
nek. Ám egy nap meg kell
kérdőjeleznie látszólag
gondtalan létezését.

Alfie • 21.30 • TV2

Újabb játékra invitáljuk 
kedves olvasóinkat! 
Olyan fényképeket várunk Önöktől, amelyeken a
nyári kirándulás alkalmával a DELTA hetilap fel-
ismerhetően Önöknél van. Készítsenek fényké-
pet önmagukról, családtagjaikról, barátaikról a
világ bármely pontján, miközben strandolás vagy
pihenés közben hetilapunkat lapozgatják, vagy
más célra használják. A leg ötletesebb fotók ké-
szítőjét megjutalmazzuk és lapunkban megjele-
nítjük. A fényképeket augusztus 31-ig várjuk.

A fotókat küldjék a deltakn@gmail.com címre vagy 
hozzák be személyesen szerkesztőségünkbe.

Újra jár Szabó Gyula
Gyógyul Szabó Gyula. A Nemzet Színésze nemegyszer volt közel a

halálhoz, de szeretteinek köszönhetően sokkal jobb állapotban van
most, mint az elmúlt években. Szabó Zsófi boldogabb, mint valaha,
ugyanis 82 éves édesapja egyre jobban van. A család nehéz évekre te-
kint vissza, de összetartásuk és szeretetük meghozta az eredményét: a
Nemzet Színésze új erőre kapott. – Volt egy agyvérzése és Alzheimer-
kórral is küzd, amiről azt lehet tudni, hogy a beteg állapota stagnál vagy
romlik, semmiképp sem javul. Ennek ellenére apukám egyre jobban van, úgyhogy lehet, hogy nem
is ezzel a kórral küzd, hanem az agyvérzés miatt volt ennyire legyengülve – magyarázta. A Jóban
Rosszban színésznője annak örül a legjobban, hogy apukája hónapról hónapra egyre többet moso-
lyog és egyre erősebb. „Édesapám mindig azt mondta nekem, hogy a szerető szív örökké fiatal.“

Miley Cyrus új frizurájával
sokkolta rajongóit
A19 éves énekes-színésznő nemrég festette haját pla-

tinaszőkére és most újabb csapást mért frizurájára. A friss
képeket új kinézetéről pedig azonnal megosztotta rajongóival.
A Hanna Montana sztárja igazán drasztikus változtatásra
szánta el magát. Hosszú hajából nagyon rövid és vagány frizurát készíttetett fodrászával. Pár évvel
ezelőtt Cyrus már említést tett arról, hogy szeretné megváltoztatni frizuráját: "Egy nap majd olyanra
fogom vágatni a hajam, mint Twiggy-nek volt." Miley csodálatát mi sem fejezi ki jobban, mint hogy a
brit modell képe ma is bekeretezve lóg öltözőszobája falán.

Harmadszor nősül 
a 82 éves Soros György
A82 éves Soros György immáron harmadszor mondja majd ki a boldogító

igent. Menyasszonya 40 évvel fiatalabb nála. Volt mit ünnepelnie Soros
György magyar származású amerikai milliárdosnak szombaton: ezen a napon
lett 82 éves, és eljegyezte a nála jóval fiatalabb Tamiko Boltont. Soros és a 40
éves Bolton 2008 tavaszán találkoztak először. A pár Soros New York államban lévő southamptoni
nyári rezidenciáján jelentette be hivatalosan barátok és rokonok kis csoportjának, hogy összeháza-
sodnak - közölte az üzletember egyik bizalmas barátja. Sorosnak ez lesz harmadik, Boltonnak pedig
a második házassága. Az üzletembernek korábbi házasságaiból öt gyereke van. 

Alanis Morissette szülés utáni 
depresszióban szenvedett
Míg az énekesnő tavaly februárban azt nyilatkozta, hogy az anya-

sággal egy új ajtó nyílt ki előtte, kiderült, hogy az első év nagyon
kemény volt számára. Alanis Morissette a You magazinnak mesélt ar-
ról, hogyan is gyűrte le a szülés utáni depresszió. Mint elmondta, nem-
csak lelki, hanem fizikai fájdalom is gyötörte, és nem is gondolta volna,
hogy ez ezzel járhat. „Tizenöt hónapig tartott. Mindent ötvenszer na-
gyobb erőfeszítésbe tellett megcsinálni, mint általában. Bárcsak képes
lettem volna sírni, de nem ment” – nyilatkozta a híresség, aki a terápi-
ának köszönhetően most már nagyon jól érzi magát. „Szerencsére
mindez nem hatott ki a fiammal való kapcsolatomra, bár amióta jobban
vagyok, sokkal szorosabb a kötelék köztünk” – tette hozzá.

A kamaszlányok általában arról álmo-
doznak, hogy siker, csillogás veszi őket
körül. Mia is erre vágyik. Ám amikor
álma valóra válik, már nem is biztos
benne, hogy örül az új életének.

neveletlen hercegnő • 20.00 •RTl KlUb





Kézilabda

sPorT
AGútai Kézilabda Klub 19. alkalommal rendezte meg

nemzetközi tornáját, a Gúta Kupát. Már hagyományo-
san, a Gútai Vásár alkalmával rendezik meg a többnapos
tornát külföldi csapatok részvételével, ebben az évben
cseh és magyar csapatok tisztelték meg részvételükkel a
szervezőket. A résztvevő 25 csapat négy kategóriában küz-
dött meg az értékes díjakért. Mi sem természetesebb, a
szervező klub valamennyi kategóriában indított csapatot.
A torna legsikeresebb klubja a naszvadi/ímelyi volt, amely
három kategóriában diadalmaskodott.

Remekül hárítottak a gútai kapusok

Három naszvadi elsőség a gútai nemzetközi tornán

Nyolcadik alkalommal
rendezték meg a gútai

tizenegyesrúgó versenyt a
Gőgh Kálmán Stadionban.
Az egyre népszerűbb ver-
senyre 51 nevezés érke-
zett, zömmel hazaiak je-
lentkeztek, de eljöttek Ko-
máromból, Naszvadról, If-
júságfalváról, Andódról és
Kamocsáról is. Külön fi-
gyelmet érdemel a gútai
Marosi Erika, aki egyedüli
hölgy-versenyzőként, sok-
szor férfiakat is megszé-
gyenítő ügyességgel járt
túl a kapusok eszén. En-
nek is köszönhetően, bi-
zony sokáig versenyben
volt a díjak egyikének
megszerzéséért. 

Négy hálóőr nézett farkas-
szemet az „ítéletvégrehaj-
tókkal”, valamennyien ugyan
gútaiak, de jelenleg más-
más klubokban szerepelnek.

Keszeli Krisztián a KFC
ificsapatának, Uhrin Róbert
Bogyarét, Szi József Ke-
szegfalva, míg ifj. Molnár Jó-
zsef a tardoskeddi felnőtt
csapat hálóját  védi.  A négy
kapus összesen 61 büntető-
lövést hárított. Különösen
Szi József volt elemében, aki
19 esetben hárított sikere-
sen, így a kapusok verse-
nyét magabiztosan ő nyerte. 

És akik legtöbbször be-
vették a kapusok hálóit:
1. Czucz Márió – Gúta (14

hibátlan büntetőrúgással)
2. Balogh Árpád – Gúta
3. Szlatki Zsolt – Gúta 

A rendezvény beváltotta a
hozzá fűzött elvárásokat, si-
keréhez nem fér semmi két-
ség. Külön köszönet illeti
meg a verseny támogatóit.
Jövőre ismét találkozunk,
minden bizonnyal még na-
gyobb részvétellel. 

Balogh Árpád

A torna valamennyi résztvevő csapat
számára remek felkészülés volt a közelgő
bajnoki idényre. A szervezők is magasra
tették a mércét, mégis könnyedén vették az
akadályt. A klubelnök, Zolnai Miroslav ve-
zette 21 tagú szervezőbizottság kivívta a
résztvevő csapatok legnagyobb elismeré-
sét. Étkezés, szállás, kulturális programok
– mindez olyan magas szinten volt bizto-
sítva, amelyből lényegesen nagyobb klubok
is példát vehetnének. 

A férfiak kategóriájában 6 csapat küzdött
meg a serlegért – Martonvásár, Ercsi, Kő-
röstarcsa, Pénzügyőr Budapest, Sokol Cí-
fer, valamint a hazai gárda. A nőknél 10
csapat nevezett a versenybe – Turnov, Me-
zőberény, Nyárasd, Naszvad/Ímely, Mar-
tonvásár, České Budějovice, HC Bratis-
lava, Tatabánya, Rohožník és Gúta. Az if-
jabb diáklányok kategóriájában 4, míg az
idősebb diáklányok kategóriájában 5 csa-
pat állt rajthoz. 

Az egyes kategóriák végeredményei:
Ifjabb diáklányok: 1. Naszvad/Ímely 2.

Csallóközaranyos 3. Dunaszerdahely 
Idősebb diáklányok: 1. Naszvad/Ímely

2. Csallóközaranyos 3. Gúta 
Nők: 1. Naszvad/Ímely 2. Tatabánya 3.

České Budějovice 4. Turnov 
A döntőben Naszvad/Ímely 20:13 arány-

ban győzte le Tatabányát. 
A legjobb női játékos: Adela Koubková

(Turnov)
Legjobb kapus: Lucie Poláčková (České

Budějovice)
Legsikeresebb góldobó: Völgyi Ágnes

(Tatabánya) – 36 góllal 
Férfiak: 1. Gúta 2. Ercsi 3. Kőröstarcsa

4. Cífer 
A legjobb férfi játékos: Egervári Tamás

(Ercsi)
Legjobb kapus: Szépe Károly (Gúta)
Legsikeresebb góldobó: Tóth Gábor

(Gúta) – 42 góllal -dm- 

A verseny első három helyezettje balról jobbra:  Balogh Árpád, Czucz Márió és Szlatki Zsolt

Az eredményhirdetés pillanatai, középen Horváth Árpád, Gúta Város polgármestere 

Az idősebb diáklányok tornáján remek, győztes mérkőzést vívott
a csallóközaranyosi csapat (feketében) Modra ellen.
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RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 3 2 1 0 8:3  7 
2. Komárno 3 2 1 0 8:3  7 
3. Palárikovo 3 2 1 0 2:0  7 
4. Galanta 3 2 0 1 7:5  6 
5. V. Ludince 3 2 0 1 6:6  6 
6. L. Rovne 3 1 2 0 3:2  5 
7. Šúrovce 3 1 2 0 3:2  5 
8. Beluša 3 1 1 1 2:3  4 
9. Bánovce n/B. 3 1 0 2 3:3  3 

10. Gabčíkovo 3 1 0 2 2:2  3 
11. Topoľníky 3 1 0 2 4:6  3 
12. Domaniža 3 1 0 2 2:6  3 
13. Nová Ves n/V. 3 0 2 1 2:3  2 
14. Skalica 3 0 2 1 2:4 2
15. J. Bohunice 3 0 1 2 3:5  1
16. Neded 3 0 1 2 1:5 1

IV. LIGA
1. Veľký Meder 3 3 0 0 7:3 9
2. Veľké Lovce 3 2 1 0 7:3 7
3. ViOn „B“ 3 2 0 1 11:5 6
4. Štúrovo 3 2 0 1 10:6 6
5. Nový Život 3 2 0 1 7:3 6
6. Močenok 3 2 0 1 8:4 6
7. Dvory n/Ž. 3 2 0 1 6:6 6
8. Ímeľ 3 1 1 1 3:6 4
9. Kolárovo 3 1 0 2 5:3 3

10. Šurany 3 1 0 2 5:6 3
11. Hont.Vrbica 3 1 0 2 7:9 3
12. DAC „B“ 3 1 0 2 3:6 3
13. Želiezovce 3 1 0 2 1:5 3
14. Váhovce 3 1 0 2 6:10 3
15. Vrakúň 3 1 0 2 5:9 3
16. ČFK Nitra 3 0 0 3 3:10 0

V. LIGA
1. Tvrdošovce 3 3 0 0 17:2 9
2. Kalná n/H. 3 3 0 0 16:1 9
3. Kozárovce 3 2 1 0 9:3 7
4. Hurbanovo 3 2 0 1 6:2 6
5. Nesvady 3 2 0 1 9:5 6
6. Marcelová 3 2 0 1 5:2 6
7. Čaka 3 1 1 1 7:5 4
8. Šahy 3 1 1 1 6:6 4
9. Bešeňov 3 1 1 1 5:8 4

10. Dolný Ohaj 3 1 1 1 3:6 4
11. Podhájska 3 1 0 2 7:8 3
12. Zlatná na o. 3 1 0 2 4:8 3
13. Bánov 3 1 0 2 4:9 3
14. Komjatice 3 0 1 2 2:9 1
15. Tlmače 3 0 0 3 3:11 0
16. Svätý Peter 3 0 0 3 4:22 0

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 2 2 0 0 17:0 6
2. Gúta „B“ 2 2 0 0 9:3 6
3. Keszegfalva 2 2 0 0 4:1 6
4. Šrobárová 2 2 0 0 3:1 6
5. Búcs 2 1 1 0 1:0 4
6. Madar 2 1 1 0 3:2 4
7. Perbete 2 1 0 1 4:2 3
8. Bátorkeszi 2 1 0 1 3:2 3
9. Dulovce 2 1 0 1 3:5 3

10. Hetény 2 0 1 1 2:3 1
11. Izsa 2 0 1 1 2:3 1
12. FK Activ 2 0 1 1 2:4 1
13. Pat 2 0 1 1 2:5 1
14. Dunamocs 2 0 0 2 0:4 0
15. Lakszakállas 2 0 0 2 0:10 0
16. Tany 2 0 0 2 1:11 0

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Őrsújfalu 2 2 0 0 14:2 6
2. Nemesócsa 2 2 0 0 6:0 6
3. Bogya/Gellér 2 2 0 0 8:2 6
4. Marcelháza „B“ 2 1 0 1 6:5 3
5. Csicsó 2 1 0 1 3:3 3
6. Dunaradvány 2 1 0 1 7:7 3
7. Nagysziget 2 1 0 1 3:4 3
8. Nagykeszi 2 1 0 1 2:3 3
9. Ifjúságfalva 1 0 1 0 2:2 1

10. Bogyarét 2 0 1 1 2:12 1
11. Martos 1 0 0 1 1:4 0
12. Vágfüzes/Kava 2 0 0 2 3:7 0
13. Megyercs 2 0 0 2 2:8 0

FELNőTTEK
2012. augusztus 25. (szombat) 17 órakor: Gúta –

Hontfüzesgyarmat (IV. liga), Ógyalla – Ipolyság (V. liga
– Keleti csoport), Marcelháza „B” – Martos (Területi
Bajnokság II. osztály)  2012. augusztus 26. (vasárnap)
10.30 órakor: Izsa – Hetény (Területi Bajnokság), Bo-
gya/Gellér – Ifjúságfalva (Területi Bajnokság II. osz-
tály) 17 órakor: Szentpéter – Marcelháza, Csalló-
közaranyos – Garamkálna (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Dióspatony (V. liga – Déli
csoport), Perbete – Šrobárová, Búcs – Madar, Gúta „B”
– Dunamocs, Tany – Pat, Lakszakállas – Dulovce, Ke-
szegfalva – Ekel, FK Activ – Bátorkeszi (Területi Baj-
nokság), Csicsó – Megyercs, Nagykeszi – Nagysziget,
Dunaradvány – Nemesócsa, Bogyarét –
Vágfüzes/Kava, Őrsújfalu – szabadnapos lesz. 

Ligásaink idegenben: N. Ves n/V. – KFC (Régió-
bajnokság), Újlót – Nagymegyer, Mocsonok – Ímely
(IV. liga), Podhájska – Naszvad (V. liga – Keleti cso-
port).

IFjÚSÁGIAK
2012. augusztus 25. (szombat) 17 órakor: Őrsújfalu

– Perbete, Madar – Dulovce, FK Activ - Hetény (Terü-
leti Bajnokság) 

DIÁKOK
2012. augusztus 25. (szombat) 14 órakor: Ógyalla

– Csallóközaranyos 15 órakor: Ímely – Csicsó, Ke-
szegfalva – Madar. 2012. augusztus 26. (vasárnap)
10.30 órakor: Nemesócsa – Bátorkeszi (Területi Baj-
nokság). Lakszakállas – szabadnapos lesz.

ELőKÉSZíTőK
2012. augusztus 25. (szombat) 10 órakor: Búcs –

Perbete (Területi Bajnokság „A” csoport), Gúta – Ekel,
Lakszakállas – Ímely, Tany – Naszvad (Területi Bajnok-
ság „B” csoport) 2012. augusztus 26. (vasárnap) 10 óra-
kor: Marcelháza – Madar (Területi Bajnokság „A” cso-
port).

A Dunamocs – Izsa találkozót („A” csoport) szep-
tember 12-én – szerdán, 16 órakor játsszák le.

Hétvégi focimenü

RÉGIÓBAjNOKSÁG

KFC – Domaniža 3:0 (0:0), Bo-
gyai, Mészáros, Faragó

Egy teljes órán át próbálták a lilák
feltörni a „domanizsi reteszt“, siker-
telenül. Amikor már-már gólt kiált-
hatott volna a közönség, a vendé-
gek kapusa intézkedett fürge bea-
vatkozásaival. Aztán majdnem baj
lett a nagy hazai igyekezetből, mivel
a védekező vendégek két esetben
is gyors ellentámadást vezettek, és
bizony nagy lett a zűrzavar Mazá-
ček kapuja előtt.  A 61. percben tört
meg a jég, amikor Bogyai fejese
után találta meg a labda az utat a
vendégek hálójába. Alig telt el 10
perc, és a vendégek akár egyenlít-
hettek is volna. Lelkes csúszott el a
labdával, a vendégek kaparintották
azt meg, és ketten álltak őrizetlenül
a hazai kapu előtt. A hazaiak nagy
szerencséjére, a labda elkerülte az
üres kaput!? Kétségkívül, a mérkő-
zés legnagyobb helyzete volt. Ez-
után Mészáros lőtte át a teljes vé-
delmet, lövése a jobb kapufa mellett
vágódott a hálóba, majd négy perc-
cel később Faragó kezelt le szépen
egy labdát a büntetőterületen belül,
és félfordulattal azt a hálóba lőtte.
Egy pillanatig ugyan nem volt két-
séges, melyik csapat a jobb, de
mindenképpen idegölő volt nézni,
ahogy a vendégek szinte teljes csa-
patukkal védekeztek, és egy-két ép-
kézláb támadásukon kívül, mintha
csak rombolásra lettek volna felké-
szülve. 

További eredmények: N. Ves n/V.
– P. Bystrica 2:2, V. Ludince – Ska-
lica 3:2, J. Bohunice – Galanta 1:2,
Gabčíkovo – Topoľníky 2:0, Šúrovce
– L. Rovne 2:1, Bánovce n/B. – Pa-
lárikovo 0:1, Neded – Beluša 0:0.

IV. LIGA

Ímely – Újlót 1:1 (0:1), Haris L.
Eléggé szerencsétlenül veszítet-

ték el a két bajnoki pontot az íme-
lyiek. Bár fölényben játszottak, több
kitűnő helyzettel, a vendégek sze-
reztek szerencsés vezetést, és a ha-
zaiaknak nagyon kellett nyomulniuk,
hogy legalább döntetlenre hozzák
azt a meccset, amelyet simán kellett
volna nyerniük.

Nagymegyer – Nagysurány 2:0
(0:0), Csápai 2

Izgalmakban bővelkedő találkozón
szerezték meg újabb három bajnoki
pontjukat a nagymegyeriek. Nem kis
meglepetésre, a vendégek nagy len-
dülettel letámadták őket, és bizony
nemegyszer forgott veszélyben a ha-
zai kapu. Amikor aztán eszméltek a
hazai zöldek, ők is egyre gyakrabban
jutottak el a kapuig, sőt, már helyze-
tekig is. Ami ellenük szólt, hogy a
gólos befejezés valamilyen oknál
fogva mindig meghiúsult. A második
félidőben Csápai két gólja nyugtatta
meg a hazai szurkolókat, bár meg
kell mondani, a rokonszenves ven-
dégek ekkor sem adták fel, így a hár-
mas sípszóig szinte minden lehet-
ségesnek látszott. Nagyon jó kis
meccs volt. 

Illésháza – Gúta 1:0 (0:0)
A mérkőzés végjátéka talán ele-

gendő magyarázatot ad a mérkőzés
teljes lefolyására. A 85. percben nem
tudni miért, a játékvezető büntetőt
ítélt a vendégek ellen. Sok huzavona
után, a hazai játékos azt a felső lécre
rúgta, és folytatódott a találkozó. A

90. percben aztán az egyik hazai já-
tékos senkitől sem zavartatva ele-
sett a büntetőterületen belül, és jö-
hetett a hazaiak pótvizsgája. Sike-
rült! A mérkőzés játékvezetőié annál
kevésbé…  

További eredmények: Močenok –
Želiezovce 3:0, Štúrovo – ČFK 6:1, H.
Vrbica – Vrakúň 4:2, ViOn „B“ – Vá-
hovce 4:1, DAC „B“ – Dvory n/Ž. 2:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

Kozárovce – Csallóközaranyos
2:0 (0:0)

Vereségük ellenére, emelt fővel
térhettek haza az aranyosi játékosok
és szurkolóik. Több mint egyenrangú
ellenfelek voltak ugyan, de néhány
„apróság” is szerepet játszott abban,
hogy a bajnoki pontok odahaza ma-
radtak. Először is, már az első fél-
időben több remek vendég helyzet
kimaradt, sőt, egy esetben a kapufa
állította meg a vendégek nagy lehe-
tőségét. Aztán a találkozó 43. per-
cében Turza szenvedett el olyan sé-
rülést, amely megakadályozta to-
vábbi játékát. Mindezek ellenére az
aranyosiak tovább mentek előre, és
bizony, egy kicsit több tapasztalattal
a hátuk mögött, akár meg is tréfál-
hatták volna vendéglátóikat. A na-
gyon korrekt és barátságos vendég-
látókat!  

Garamkálna – Szentpéter 8:1
(6:0), Lakatos Gy.

Kár lenne mindenfajta kimagya-
rázkodásért, az már tényleg sok,
amit a szentpéteriek kénytelenek el-
szenvedni a bajnokság kezdetén.
Nem is magyarázkodnak, hiszen

Bocska Attila, a szentpéteriek klub-
titkára így értékelte újabb súlyos ve-
reségüket: „Ez a 8:1 nem az a 8:1,
ami Tardoskedden volt. Míg ott vol-
tak helyzeteink és sokáig tartottuk
magunkat, addig Garamkálnán
szinte alig rúgtunk labdába. A haza-
iak a mérkőzés elejétől a kapunk-
hoz szögeztek bennünket, és már a
félidei 6:0 magáért beszél. Meg kell
mondjam, hogy bár második idé-
nyünket játsszuk ebben a bajnok-
ságban, ilyen jó csapattal még nem
találkoztunk. Mi azonban felvállaljuk
azt is, hogy jelenleg így megy, nem
panaszkodunk másokra. Tény, hogy
még szükségünk lenne 1-2 erősí-
tésre, majd meglátjuk. Természete-
sen, nem adjuk fel, szerzünk még
szurkolóinknak örömöt ebben az
idényben” – mondta el lapunknak a
klubtitkár.    

Marcelháza – Komjatice 4:1
(3:0), Gumbér B., Zsidek M., Né-
meth, Nagy J.

Magabiztosan, nagyobb tudásuk
ismeretében léptek pályára a mar-
celháziak. Nem is hagytak kétséget
afelől, milyen lehet a találkozó vég-
kimenetele. Már az első félidőben
döntésre vitték a dolgot, bár már eb-
ben a játékrészben is több kecseg-
tető helyzetet elpuskáztak. Nagy
Jenő szabadrúgásból lőtt gólja meg
maga volt a hab a tortán…  

Tolmács – Ógyalla 0:3 (0:2), Cin-
gel 2, Gelle 

A nagyon rossz talajú pályán nem
igazán ment a kombinatív játék egyik
csapatnak sem. És bár az első hely-
zet a hazaiak előtt adódott, érződött
a sörgyáriak nagyobb tudása, amit
már az első félidőben érvényre is jut-

tattak. Igaz, a hazaiak előtt is adód-
tak lehetőségek, de Gombár remek
védéseivel elegendő nyugalmat köl-
csönzött játékostársainak, akik ma-
gabiztosan hozták a számukra elfo-
gadható eredményt. 

Zsitvabesenyő – Naszvad 3:1
(3:0), Lucza

Botrányos körülmények között zaj-
lott a találkozó, amelyen a hazaiak
jogtalanul megítélt szabadrúgások
után jutottak vezetéshez. A hazai já-
tékosok ennek ellenére csíptek, ha-
raptak, de főleg eszeveszetten rug-
dostak, talán mondani sem kell, hogy
többnyire nem a labdát. Bár a ven-
dégek sem játszottak jól, annak elle-
nére háromszor eltalálták a kapufát.
A hazai közönség viselkedése meg
egyenesen minősíthetetlen volt. 

További eredmények: Tvrdo-
šovce – Podhájska 4:1, Čaka – D.
Oháj 2:2, Šahy – Bánov 3:1. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

Vásárút – Ekecs/Apácaszakál-
las 1:1 (1:0), Ledeczky I.

Végre, optimális felállásban léptek
pályára a vendégek, ami meg is lát-
szott a játékukon. A mérkőzés na-
gyobb részében ők játszottak fölény-
ben, és egy kis szerencsével akár a
győzelmet is megszerezhették volna.
Az egész csapat dicséretet érdemel,
hiszen játékukkal még a szomorú ha-
zai szurkolók és szakvezetők elis-
merését is kivívták. Úgy látszik, az
ekecsi/apácaszakállasi labdarúgás
kezd kilábalni eddigi problémáiból.

TERÜLETI BAjNOKSÁG

Hetény – FK Activ 2:2 (0:2), Kósdi
S., Šátek (11 m) – Csonka, Annus

Nagyon színvonalas találkozón, a
vendégek gyors ellentámadásokból
kétgólos előnyre tettek szert, és bi-

zony, csak erőnléti hiányosságaik-
nak köszönhetik, hogy a hazaiaknak
végül sikerült egyenlíteniük. A ven-
dégek két játékosukat is elveszítet-
ték, hiszen előbb Blaškovič mehetett
tussolni második sárga lapja után,
majd a lefújás után Csonka tett való-
színűleg helytelen megjegyzést a já-
tékvezető tevékenységére, mert az
piros lappal jutalmazta kommentár-
ját. 

Bátorkeszi – Keszegfalva 1:2
(0:0), Barton (11 m) – Cúth-Lami 2

Egészen kimagasló színvonalú ta-
lálkozón gyűjtötték be a három baj-
noki pontot a keszegfalvaiak. Per-
sze, ehhez kellett De La Cruz kiállí-
tása is a találkozó 40. percében. 

Ekel – Lakszakállas 8:0 (6:0),
Blaho és Horváth 3-3, Farkas, Erdei

A vendégek mindössze 20 percig
bírták a hazaiak által diktált iramot,
utána már csak a bekapott gólokat
voltak kénytelenek számolni. Még
szerencse, hogy a hazaiak a máso-
dik félidőben visszavettek az iram-
ból, mert akár kétszámjegyű is lehe-
tett volna a végeredmény.  

Dulovce – Tany 2:1 (0:1), Banda,
Holub – Koton P.

Nemcsak remekül védekeztek a
vendégek, de gyors ellentámadásaik
eléggé sok gondot okoztak a hazai-
aknak. Az egyik ilyen végén Koton
Péter lőtt gólt, és örülhettek a ven-
dégek. Nem sokáig, ugyanis a hazai
csapatnak segített a félidei szünet
és a fejmosás, mert a második fél-
időben már egyértelműen uralták a
pályát. A vendégek ezt másképp lát-
ták, mert volt néhány észrevételük a
játékvezetést illetően…

Pat – Gúta „B” 2:5 (2:3), Lakatos
2 (1 – 11 m) – Németh Kr. és Izsák 2-
2, Czucz

A remekül teljesítő vendégek már
7 perc után 3:0 arányban vezettek,
majd nagyon okos játékkal tartották

előnyüket. Sőt, két gyors ellentáma-
dásból még növelni is tudták azt. 

Dunamocs – Búcs 0:1 (0:0), Csekes
Bár az újonc semmiben nem ma-

radt el rutinosabb szomszédjától,
mégsem sikerült megszereznie első
győzelmét ebben a bajnokságban.
A döntetlen talán jobban megfelelt
volna ennek a rangadónak.   

Madar – Perbete 2:1 (2:0), ifj.
Varga R., Rontó – Lakatos 

A mérkőzés színvonala megha-
ladta a Területi Bajnokság általáno-
san megszokottját, aminek a nézők
voltak az igazi győztesei. Ehhez kel-
lett két focizni akaró csapat, és kor-
rekt játékvezetők. Minden adva volt
ahhoz, amit másutt is szívesen lát-
nánk a bajnokságban. 

Šrobárová – Izsa 2:1 (0:1), Ca-
bada, Méhes – Vörös 

Amióta Izsa visszakerült a Területi
Bajnokságba, a szilosiak nem tud-
ták őket legyőzni. Most is sokáig úgy
nézett ki, hogy a vendégek lesznek a
nyerők, de a hazaiak nagy nyomá-
sának a találkozó utolsó 20 percében
nem tudtak ellenállni.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Megyercs – Marcelháza „B” 1:5
(1:3), Nagy I. – Kovács 2, Németh J.,
Horján, Obložinský M. 

Martos – Bogya/Gellér 1:4 (0:3),
Szabadszállási – Boros 3, Ledeczky
V.

őrsújfalu – Bogyarét  10:0 (5:0),
Kovács 3, Döme, Bakos és Tóth 2-2,
Kelle

Vágfüzes/Kava – Dunaradvány
3:5 (0:2), Wittich 2, Habardik J. –
Balogh 3, Fodor 2

Nemesócsa – Nagykeszi 3:0
(1:0), Csizmadia 3 

Csicsó – Nagysziget 3:0 (0:0),
Gál 2, Dudás  

Ifjúságfalva – szabadnapos volt.

A foci ünnepe volt Madaron, ahol a sportszerűség dominált 
ARégióbajnokságban nagyon kemény védelmi diót kellett feltörniük

a liláknak, de a végére minden jóra fordult. A IV. ligában eléggé el
nem ítélhető módon viselkedtek az arbiterek a gútaiak ellen, míg egé-
szen remek találkozóról számolt be nagymegyeri tudósítónk. Az ötödik
ligában ismét nyolc gólért utaztak idegenbe a szentpéteriek, viszont ve-
reségük ellenére jó meccset vívtak az aranyosiak. Talán kezdhetjük
végre megszokni, hogy a sörgyáriak idegenbeli győzelme sem bír na-
gyobb meglepetéssel. A Területi Bajnokságban a komáromiak meg-
lepték a nemrég még ötödik ligában szereplő hetényieket, de eközben
két játékosukat is kiállították. Ami kellemesen meglepő, hogy több pá-
lyáról – Madar, Bátorkeszi, Csicsó – kiváló játékvezetői teljesítmé-
nyekről számoltak be tudósítóink. Egyedül a tanyiak panasza rontja ezt
a statisztikát, vélhetően az illetékes testület annak is utánajár.

Ez a belépő nagyon fájt Musilnak (lilában), de Lednický megúszta egy sárgával (KFC-Domaniža 3:0)
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Erősport

Ekecs/Apácaszakállas

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Ez év májusában Sza-
kolcán rendezték meg

a Szlovákia legerősebb
embere elnevezésű ver-
senyt, amelyre amatőrök
és profik is nevezhettek. A
viadalra a Szlovák Erős
Emberek Szövetségének
szervezésében került sor,
melyen az ekecsi/apáca-
szakállasi Puzsér Péter el-
hódította a Szlovákia leg-
erősebb embere címet. 

„Mint minden gyereket, en-
gem is a foci vonzott“ –kezdte
mondandóját az erős ember.
„Akkortájt Dunaszerdahelyen
laktunk, de 2000-ben elköl-
töztünk a Komáromi  járásba,
ahol elkezdtem a súlyeme-
léssel foglalkozni. Ahogy tel-
tek a hónapok, a rendszeres
sportolás hatására egyre
csak erősödtem, és másfél
év alatt kinőttem a tanyi fit-
ness-termet. Nem  nagyké-
pűségből mondom, de az
erős emberek versenyében,
mondhatom a legerősebb let-
tem a teremben. Az első ver-
senyemre a tanyi sportpályán
került sor 2006-ban, ahol rög-
tön egy aranyként csillogó
második helyet értem el,
ezek után már sorra jöttek a
környékbeli versenyek, és en-
nek hatására a különböző
meghívások. 2008-ban ké-

sőbbi edzőm, a nagyabonyi
Márk András elhívott egy du-
naszerdahelyi  versenyre, ott
a nagyok között a nyolcadik
lettem, megelőzve hat erős
embert. Bandi itt figyelt fel
rám, és meghívott az  edző-
termébe. Ott megfelelő körül-
mények között tudtam ké-
szülni a további versenyekre.
Az igazi kiugrás 2010-ben tör-
tént, amikor is Szlovákia har-
madik legerősebb embere
lettem. Rá egy évre második,
és a történet az idén kereke-
dett ki, amikor is Szakolcán
elnyertem a Szlovákia leg-
erősebb embere címet, ráa-
dásul, Szlovákia legfiatalabb
bajnoka is lettem. Több or-
szágban is szerepeltem mint
versenyző, hogy csak néhá-
nyat említsek: Lengyelor-
szág, Magyarország, Ukrajna
és természetesen Szlovákia.
Ezenkívül számtalan helyi
szervezésű versenyen is sze-
repeltem, kezdve a Szlovák
Kupával, Magyar Kupával,
Európa Kupával, de még  vi-
lágkupákon is részt vettem.
Címeim közül említsük meg a
2009-es Csallóköz Legerő-
sebb Embere címet, és a
2010-es junior világbajnoksá-
got, ahol  új  világcsúccsal
nyertem és természetesen a
legfrissebbre, a 2012-es szlo-
vák bajnoki  címre vagyok le-

ginkább büszke. Ezek mellett
még ott ragyog az  érem-
gyűjteményemben egy Eu-
rópa Kupán szerzett ezüst-
és egy bronz-érem is. Mond-
hatom,  hogy sporttársaimat
széles környéken ismerem,
és szinte mindenkivel jóban
vagyok, de persze vannak
irigyeim is. Azok, akiknek na-
gyon sokat köszönhetek:
Márk András, Pálfi László,
Antal Imre, Hores Viktor és
Vietorisz Tibor. Egy komo-
lyabb sérülésem volt, ahol
izomszakadást regisztráltak,
de egyébként elkerültek a sé-
rülések“. 

Arra a kérdésre, mi kell ah-
hoz, hogy valaki hosszútávon
is eredményes és sikeres le-
gyen, Puzsér Péter így vála-
szolt: „Nagy kitartás kell eh-
hez a sportághoz. Vannak,
akik csak az eredményt lát-
ják. Gyorsan akarnak a
csúcsra jutni, ez nagyon ve-
szélyes, és általában nem is
sikerül. Nekem hat év kellett
egy bajnoki  címhez. Vannak
vagány emberek, akik meg
szeretnék mutatni, kivagyi-
ságból mire képesek. Talán
elhúznak egy kamiont, de ha
nincs mögöttük megfelelő ed-
zésterv, munka, akkor ezt
normálisnak veszik, és be-
képzeltek lesznek, olykor
flegmáskodnak is, de ezek a

személyek rövidtávú progra-
mot folytatnak. Sokszor
mondják nekem is, hogy
nagy ember nagyot esik, s ez
igaz is. Ezért úgy gondolom,
maradjunk a földön, legyenek
elérhető álmaink, céljaink,
mert kemény munkával és ki-
tartással sikerülhet mindezt
megvalósítani. Ez a sport
nem a bevételről szól. Na-
gyon nagy elhivatottság kell
hozzá, mert ez a sport pénz-
nyelő. Elmondhatom, hogy a
külföldi versenyekért kapott
összegek talán-talán fedezik

a sporttal járó kiadásaimat.
Ahhoz, hogy elérjem ezeket
a sikereket, eredményeket,
ahhoz a mindennapi életben
dolgozni  kell. A dunaszerda-
helyi  Medical Products Kft.
biztonsági főnöke vagyok. A
munka után pedig jöhet az
edzés, és a szabadidő eltöl-
tése a barátnőmmel, Évával“. 

Puzsér Péter úgy véli,
hogy a Szakolcán megszer-
zett szlovák bajnoki címe
még jobb, még sikeresebb
eredményekre kötelezi őt.

pint

Egy nagyon szép és egyre nép-
szerűbb sport képviselői tet-

ték még emlékezetsebbé az idei
falunapot Vágfüzesen. A verseny
neve is szorosan összefügg a te-
lepülés nevével, hiszen a címer-
ben lévő fűzfa latin változata adta
az ötletet. A verseny fődíja egy-
ben Polgármesteri Kupa is volt. A
versenyzők három, 85, 100 és 100
kg feletti súlycsoportokban mér-
ték össze erejüket, soraikban há-
rom magyar válogatott verseny-
zővel. 

A legkönnyebb súlycsoportban
Vágfüzes szülöttje, Habardik János
vitte a prímet, a mindössze 75 kilós
versenyző aránylag könnyedén bir-
kózott meg a 245 kilogrammos súly-
lyal. A hazai Kopócsi László első ver-
senyén, nagyon szép teljesítményt
nyújtva 175 kilogrammot teljesítve,
kiérdemelte versenyzőtársai, de a
közönség legnagyobb elismerését
is. A 100 kilogrammosok versenyé-

ben a világbajnoki ezüstérmes nyitrai
Peter Lincmaier 267,5 kilogrammot
teljesített, így értelemszerűen ő lett a
súlycsoport győztese. A legmaga-
sabb súlycsoportban a dunatőkési
Miklics Róbert diadalmaskodott,
megelőzve a komáromi Svanczár
Róbertet. A verseny abszolút győz-
tese Habardik János lett, aki testsú-
lyának 3,26 szorosát nyomta ki. 

A versenyzők kiváló szervezésről,
és nagyon barátságos, sportszerető
közönségről beszéltek, külön kife-
jezve köszönetüket Forró László pol-
gármesternek, valamint Habardik Já-
nosnak és Habardik Józsefnek egya-
ránt, akik a legtöbbet vállaltak fel a
verseny sikeres lebonyolításában. A
szép trófeák és tárgyi ajándékok,
már csak hab voltak a sikeres nap
képzeletbeli tortáján. 

Eredmények:
85 kilogrammos súlycsoport:
1. Habardik János – Komárom, 245
kg – a verseny abszolút győztese 

2. Karácsony Péter – Kisudvarnok,  
195 kg

3. Peter Gažo – Šrobárová, 185 kg
4. Kopócsi László – Vágfüzes, 175 kg

100 kilogrammos súlycsoport:
1. Peter Lincmaier – Nyitra, 267,5 kg
2. Penkó Gábor – Budapest, 260 kg

3. Szabó Máté – Hetény, 245 kg
4. Pogány István – Esztergom, 225 kg

100 kilogramm feletti súlycsoport:
1. Miklics Róbert – Dunatőkés, 265 kg
2. Svanczár Róbert – Komárom, 200 kg
3. Takács Ádám – Balatonfüred, 185 kg
4. Vass Tamás – Vágfüzes, 140 kg.

Puzsér Péter Szlovákia legerősebb embere

Salix Kupa Vágfüzesen


