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A volt polgármester 
állításai tévesek

Részletek a 2. oldalon

Szent István napi
ünnepségek 
járásunkban

Részletek a 6. oldalon

Külhoni Magyarságért
Díjat kapott 
Szénássy Zoltán

Szénássy Zoltánt még tavaly kora
ősszel jelölte a Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület a magas állami elis-
merésre. Akkor még nem tudták, hogy
pár héttel később a legendás tanár, a Jó-
kai Egyesület aktív tagja nem érheti meg
a díj átvételét. Szénássy Zoltán tavaly
november 29-én hunyt el 86 éves korá-
ban.

A Külhoni Magyarságért Díjat au-
gusztus 20-án adták át. A Szénássy Zol-
tánnak posztumusz megítélt elismerést
családtagjai vették át Budapesten. A 13
órakor keződőtt átadón az Országház-
ban Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettes adta át az elismeréseket.

A kitüntetés a külhoni magyar közös-
ségek érdekében a közéletben, az ok-
tatásban, a kultúrában, a nemzet örök-
ségének megőrzésében, az egyházi
életben, a tudományban, a tömegtájé-
koztatásban, a gazdasági önszervező-
désben kiemelkedő tevékenységet
végző magyarországi és külföldi sze-
mélyeknek és szervezeteknek adomá-
nyozható. b

Még élete utolsó hónapjaiban je-
lölték a legendás komáromi ta-

nárt a díjra, de nem érhette meg az
átadást. Augusztus 20-án posztu-
musz kapta meg a magas magyar ál-
lami elismerést.

Komárom ezen városrészében
egyetlenegy park található, amely
az utóbbi években rendezetlen, el-
hanyagolt állapotban volt. Azon-
ban a múlt héten ünnepélyesen
átadták  a felújított parkot és most
már minden lakos élvezheti a
zöldövezet adta örömöket. A revi-
talizáció megálmodója Varga Ta-
más városi képviselő volt, akit ar-
ról kérdeztünk: mi inspirálta őt
ezen projekt megvalósításában.

Részletek a 3. oldalon

Két pszichiáter vizsgálta meg az ógyallai hármas gyilkosság
gyanúsítottja, Juhász Milán volt városi rendőr elmeálla-

potát – közölte az országos rendőr-főkapitányság.

A vizsgálat során a szakembereknek azt kellett megállapítaniuk,
milyenek voltak a gyanúsított felismerési és irányítási képességei,
illetve hogy szenved-e valamilyen lelki betegségben, zavarban. Az
eredmények egyelőre nincsenek a rendőrség birtokában.

(b)

Megvizsgálták 
a lövöldöző elmeállapotát
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Hírblokk
SzIgoRoDnI fog A HARcI KutyÁK 
tARtÁSÁRA VonAtKozó töRVény

A földművelésügyi minisztérium már idén ősszel szigorítani
akarja a harci kutyák tartásáról és tenyésztéséről szóló tör-
vényt. A tárca meg akarja előzni a közelmúltban történt ku-
tyatámadásokhoz hasonló tragédiákat. 

„Az ilyen állatok tartását jóvá kell hagyni, a tenyésztőnek
biztosítania kell, hogy az ebek ne tudjanak megszökni, és ál-
landó felügyelet alatt legyenek” – mondta Magda Tóth Žele-
ňáková, az agrártárca szóvivője. Hozzátette: az állattartónak
szakmai alkalmassági dokumentumra is szüksége lesz majd,
az állatokat pedig állatorvos is felügyelni fogja. Elmondása
szerint ez még csak az első tervezet, még ennél is szigorúbb
szabályokat akarnak hozni, hogy megelőzzék a napokban
történt tragédiákhoz hasonló eseteket.

Az éV VégéIg 64 ÁLLAMI HIVAtALt 
SzüntEtHEtnEK MEg

A belügy javaslata szerint az év végével 64 régiós állam-
igazgatási hivatal szűnhet meg, melyek hatáskörei más hi-
vatalokhoz kerülnének át. Több kerületi szintű államigazga-
tási szervre megszűnés vár.

Felszámolnák a kerületi iskolaügyi, építésügyi hivatalo-
kat, valamint a területi katonai igazgatóságokat is. Ezek ha-
tásköreit a már meglévő, megyeszékhelyeken található kör-
zeti hivatalok vennék át. A megszűnő hivatalok állami va-
gyona a belügyminisztérium kezelésébe menne át.

A fentieken kívül a kerületi környezetvédelmi hivatalokat,
a közúti közlekedési hivatalokat, ahogy a kerületi szintű er-
dészeti, kataszteri és földhivatalokat is megszüntetnék. Fel-
adataikat a jövőben az illetékes alacsonyabb szintű specia-
lizált hivatalok veszik majd át. Az intézkedésnek köszönhe-
tően jövőre 191 fővel csökken az állami hivatalnokok száma. 

A VÁRtnÁL KISEBB MéRtéKBEn cSöKKEn A KI-
SEBBSégI KuLtúRÁRA SzÁnt KoRMÁnytÁMogAtÁS

Öt százalékkal csökken a kisebbségi kultúrára szánt szlo-
vák kormánytámogatás keretösszege a pénzügyi tárca jövő
évi költségvetés-tervezetében - közölte A. Nagy László ki-
sebbségügyi kormánybiztos a kormányhivatal vezetőjével
folytatott tárgyalásra hivatkozva.

A felvidéki magyar civil és politikai érdekképviseletek kö-
rében a múlt héten nagy felháborodást váltott ki a szlovák
pénzügyi tárca által nyilvánosságra hozott költségvetés-ter-
vezet, amely a kisebbségi kultúrára szánt kormánytámoga-
tások komoly csökkentésével számolt. A tervezet szerint az
idén 4 és fél millió eurót kitevő támogatás jövőre egymillió eu-
róra csökkent volna.

„Sikerült visszajutnunk ahhoz a 4 és negyed millió eurós
összeghez, amelyet eredetileg a kormányhivatal erre a célra
májusban előirányzott“ - mondta A. Nagy László.

ELInDuLt A ŠKoDA RAPID gyÁRtÁSA
Továbbra is a Škoda a legkeresettebb

autómárka Szlovákiában. A
cseh autógyár a piac több
mint ötödét uralja, és
nemsokára piacra
dobja új kompakt
limuzinját, a Rapi-
dot. A Škoda
2012-ben 9568 gép-
kocsit adtak el, ami 1517 autóval
több, mint tavaly ilyenkor. A márkának jó éve van a teljes kö-
zép-európai régióban, a legkeresettebb modell a Škoda Oc-
tavia. Júliusig több mint 4500 darabot adtak el belőle. A Ro-
omsterből 57 százalékkal több fogyott, mint az előző évben,
és a Škoda Yeti is keresett. A Citigo kisautót 800-an válasz-
tották. A Škoda Auto tovább bővíti portfólióját: Rapid néven
új kompakt limuzin gyártását kezdte el múlt csütörtökön. A
kocsi, amelyet a modellskálán a Fabia és az Octavia közé
pozícionáltak, októberben kerül az európai országok pia-
cára. Jelenleg napi 800 gépkocsit gyártanak. A Rapid hossza
4,48 méter, szélessége 1,7 méter. A csomagtartó űrtartalma
550 liter, a hátsó ülések lehajtása után pedig 1490 liter. Az
autó öt személy szállítására alkalmas. Összesen hétféle - öt
benzines és két dízeles - motorral lesz kapható.

b, mti

KöSzönJüK A SEgítSégEt
németh Dávid (Komárom) részére 2 tonna kupakot sikerült összegyűjteni. Ezúton

köszönjük meg minden kedves adakozónak, hogy segítettek a kisfiú életkörülmé-
nyeinek javításában. Melinda büfé – Toma Melinda

Anemzet és a közösség érdeké-
ben végzett tevékenységet el-

ismerve állami kitüntetéseket adott
át augusztus 20. alkalmából Balogh
Csaba, Magyarország pozsonyi
nagykövete öt szlovákiai magyar
közéleti személyiségnek.

Ardamica Ferenc írónak munkás-
sága elismeréseként, Kvarda József-
nek, a nagyszombati megyei önkor-
mányzat alelnökének pedig a szlová-
kiai magyar önkormányzatiság kiala-

kítása érdekében végzett munkájáért
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozták. B. Kovács István mu-
zeológus a nemzeti kultúra megtartá-
sáért és ápolásáért, Pék Zoltán új -
ságíró, a komáromi Com-Média Kft.
ügyvezetője pedig a tárgyilagos tájé-
koztatásért a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben, Banyák István
nyugalmazott prímás a roma zene mű-
veléséért és a fiatal roma tehetségek
gondozásáért a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült. mti

A Doktorok Kollégiumának éves
közgyűlését Komáromban tartották
AMagyarországi Reformá-

tus Egyház tudományos
testületének, az úgynevezett
Doktorok Kollégiuma éves
közgyűlésének a Selye János
Egyetem központi épülete
adott otthont.

A plenáris ülést Fazekas
László, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház püspök által
szolgáltatott, nyitó áhítattal kez-
dődött, majd Molnár János, a
SJE dékánja üdvözölte a részt-
vevőket. A dékán a szlovák kor-
mánynak az egyetem főiskolává
való leminősítési terveire utalva
kiemelte: fontosnak és megtisz-
telőnek tartja, hogy a Doktorok

Kollégiuma plenáris ülésének
ezekben az időkben a Selye Já-
nos Egyetem adhat otthont.

A Doktorok Kollégiumának fő-
titkára, Kádár Zsolt elmondta:
négy nap alatt több mint 150 ní-
vós előadás hangzott el, ame-
lyek később írásban is megje-
lennek a szervezet szakfolyóira-
tában. Az előadások témáit az
aktuális évfordulókról való meg-
emlékezés jegyében válogatta a
szervezet. „A plenáris ülésen és
a szekciók ülésein az egyik köz-
ponti témaként a magyar egy-
háztörténet olyan jelentős képvi-
selői jelennek meg, mint Bod Pé-
ter és Huszár Gál" - fejtette ki
Kádár Zsolt. mti

Állami kitüntetéseket
adtak át Pozsonyban

Folytatás az 1. oldalról
„Sajnos köztudott az a

tény, hogy a nagyobb ak-
ciók, újítások, fejlesztések
ezidáig a város központjá-
ban voltak végrehajtva és a
Singellő mindig is Komá-
romnak egy úgymond „elfe-
lejtett” városrésze volt. Ezért
szükségesnek tartottam,
mint a városrész képvise-
lője, hogy ha kicsit is, de
hozzájáruljak a Singellő
„megszépítéséhez”. Az is
inspirált, hogy mindnyájan
régóta kerülgettük ezt az el-
hanyagolt területet, ahol na-
ponta rengeteg ember meg-
fordul. Hiszen ide, az egyet-
len élelmiszerboltba na-
gyobb távolságból is főleg
idősebb lakosok járnak gya-
log bevásárolni, és nem volt
nekik hol megpihenni.

Felújítottuk a járdákat, a
padokat, szemetes kosara-
kat raktunk ki, több bokrot,
fát ültettünk ki. Felújítottuk a
KREA csoporttal az újsá-
gosstandot. Bevezettük a
ReBoot cégnek köszönhe-
tően a free WIFI internet-
hozzáférést. Továbbá a park
füvesítése is tervben volt, de
ezt sajnos az időjárás miatt
áttesszük októberre. A fel-
újítások mellett egy kis lát-
ványossággal is kedveske-
dünk a parkban megpihenők
számára. A Csemadok
naszvadi alapszervezetének
köszönhetően több faszob-
rot kaptunk ajándékba, me-
lyeket a Tűzvirág fesztivál
művészei készítettek. Ezen
alkotásokat terveink szerint
évente fogjuk cserélni – nyi-
latkozta lapunknak a képvi-
selő.

„Természetesen nem sza-
bad megfeledkeznünk a
park ékességéről sem, egy
gyönyörű műalkotásról, ame-
lyet Miroslav Várady dísz-
műkovács készített és a
SaM (Stroje a mechanizmy
a.s.) részvénytársaság aján-
dékozott városunknak. Ezt a
repülőgépet a Singellő szim-
bólumának szántuk. To-
vábbá arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy ez a projekt

támogatók és segítők nélkül
nem készülhetett volna el,
ezért köszönet jeléül egy
táblát helyeztünk el a park-
ban a nevük feltüntetésével -
zárta nyilatkozatát Varga Ta-
más.

Tehát városunkban még
vannak tettrekész emberek,
s az ő segítségükkel még
szebbé és élhetőbbé tehet-
jük környezetünket.

ssy

A volt polgármester 
állításai tévesek
ADelta 2012. augusztus 13-i szá-

mában megjelent „A községben
mindenki tudja, hogy csalás volt”
című írásra kívánok reagálni mint ön-
kormányzati képviselő és a Bátorke-
szi Helyi Választási Bizottság elnöke
a Bátorkeszin 2012. január 21-én meg-
valósult helyi referendum kapcsán.

Megütközéssel vettem tudomásul,
hogy – bár az írás Sipos József volt pol-
gármester reakciója volt egy előzőleg
megjelent cikkre, azaz szubjektív véle-
ményt és nem tényeket közölt – a szer-
kesztőség a címbeli idézőjel elhagyásá-
val félreérthetően, tényként értelmezhe-
tően tárt az olvasók elé megalapozatlan
és nem bizonyított egyéni állításokat.
Ezért döntöttem úgy, hogy az esetleges
félreértések és a cikkben szereplő kétes
állítások tisztázása érdekében tollat ra-
gadok.

A volt polgármester az említett cikkben
úgy nyilatkozott, hogy a képviselő-testü-
let néhány tagja aláírásgyűjtésbe kez-
dett az ő leváltása céljából. Határozottan
kijelentem, hogy a petíciós aláírásgyűjtés
lakossági és nem képviselői kezdemé-
nyezésre történt. Bizonyítja ezt, hogy a
petíciós bizottság tagjainak névsorában
egyetlen önkormányzati képviselő neve
sem szerepelt.

Továbbá Sipos József a cikkben azt ál-
lítja, a képviselők egy csoportja kiírta a
népszavazást, ami törvénytelen lépés
volt. A valóság az, hogy a képviselő-tes-
tületnek jogában áll saját hatáskörben is
kezdeményezni a mindenkori polgár-
mester leváltását. Mint ismeretes, a tes-
tület kétharmados többsége szavazott a
népszavazás kiírására, összhangban a
369/1990-es önkormányzati törvény ide-
vágó pontjaival.  

„Bele akartam nézni azon polgárok
szemébe, akik elmentek szavazni” – nyi-
latkozta a volt polgármester, a népsza-
vazás előtti röplapjai is ezt a megfogal-
mazást tartalmazták. Felmerül a kérdés,
melyik fél is akarta (sikertelenül) megfé-
lemlítéssel befolyásolni a referendum le-
bonyolítását és végeredményét. Több
választópolgár számolt be utólag a refe-

rendum napján történt szóbeli inzultusról.
Egy konkrét, kamera által is rögzített az-
napi ilyen eset miatt pedig Sipos Józse-
fet azóta pénzbüntetésre ítélték becsü-
letsértés vádjával.

Rendőrségi szinten megállapítást
nyert, hogy nem történt szabálysértés a
referendum kapcsán; ezt fellebbezte
meg a volt polgármester és ebből vezeti
le a – megint csak egyéni és téves – kö-
vetkeztetést, hogy „a tényekből kitűnik,
hogy nem volt minden rendben a nép-
szavazás körül”. Tény viszont az, hogy
ez idáig semmi bizonyítékot nem muta-
tott fel állításai igazolására, mindössze a
cikk elején említett, e lap hasábjain meg-
jelent írást lobogtatva járja a község ut-
cáit, így próbálva befolyásolni az embe-
reket.

A referendum eredményének megtá-
madása a vesztes fél törvény adta joga
és lehetősége; az, hogy vizsgálat folyik
az ügyben, semmit nem változtat azon a
tényen, hogy a parlament elnöke által
2012. október 27-re kiírt időközi polgár-
mester-választáson a község választó-
polgárai eldönthetik, mi módon alakul-
jon Bátorkeszi sorsa az elkövetkező idő-
szakban.

Labancz Roland
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Szóval - képpel

Coffe UP Slovakia s.r.o., 
0915 744 019, 0911 740 019, 

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.

Szent és profán témák 
a Limes Galériában
A29 tagú Kispesti Helikon Kulturális

Egyesület 18 éve működik. Most 26
képzőművész hozta el 84 alkotását a Li-
mes galériába. Vezetőjüket, Skoda Éva
festőművészt, a Skoda éva galéria tulaj-
donosát faggattuk.

•Idei műveiket állították ki?
Igyekszünk minden évben új tárlatot létre-

hozni. A Limes Galériában adta magát a
szakrális helyszín, ezért lett Styliták a kiállí-
tás címe. A styliták keresztény remeteként él-
ték az életüket egy oszlop tetején a III. és a
VIII. század között. Azon tűnődtünk, mi kész-
tethette erre őket, és mi az üzenetük ma. A
szent és a profán szembeállítását látjuk. Azt
jártuk körbe, mennyire változott, vagy nem
változott a világ 1500 év távlatából.
•Egyesületük tagjai milyen gyakran ta-
lálkoznak?

Minden évben van közgyűlésünk, de tar-
tunk közösségerősítő programokat, mint a
művészfarsangot, ahová saját készítésű jel-
mezekben érkeznek a tagok. A kiállítások
után is találkozunk. A műtermem a bázis.
Ott gyűjtjük, onnan indulnak, oda kerülnek
vissza az alkotásaink. Egy új kiállításra való
felkészülés során is gyakran összejövünk.
•Hogyan jutottak a Limes galériába?

Kiállított Kispesten egy komáromi mű-
vészcsoport 2004-ben. Már akkor terveztük
a cserekiállítást. Rátaláltunk a Limes Galéri-
ára, megismertem Farkas Veronikát. Az idén
nálunk bemutattuk Dúdor István munkássá-
gát, ide pedig elhoztuk a kispesti művésze-
ket.

•nagy kihívás volt a Styliták megrende-
zése?

A tárlat összeállításánál 100 kilométer tá-
volságban nem adódott mód a változtatásra.
Előre végig kellett gondolni mindent. Telefo-
nos és internetes kapcsolatban voltunk Far-
kas Veronikával. Szeptember 20-ig tekint-
hető meg a kiállítás.

Emberi kapcsolatokról, hitről, reményről
és utakról mesélt a megnyitón szereplő bu-
dakeszi Kompánia Színház is.

Tagjaink, Molnár Gáspár fotóművész és
Homoki Anikó üvegművész látták őket ko-
rábban. Úgy gondolták, illene a jelenlétük
ide. A színjátszást, a zenét, a táncot egya-
ránt művelik. A jövőben szeretnénk egy
olyan műfaj felé fordulni, melyben a színház
és a képzőművészet együtt jelenik meg.

Bárány János
Fotó: a szerző

o B E c   I M E Ľ
Obecný úrad, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 

946 52 Imeľ
V Imeli, dňa 21. 08. 2012

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Obec Imeľ, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Tyuko-
som v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade
so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a predpisov  v y h l a s u j e verejnú obchodnú
súťaž  na:

„Predaj nehnuteľnosti - pozemku na  individuálnu bytovú
výstavbu - parcela č. 160/6, registra ,,c“ - ostatné plochy o
výmere 600 m2, vedené na LV č. 1194, ktorého vlastníkom je
obec Imeľ“. uvedená parcela sa nachádza na ulici Hurba-
novská, Imeľ.
Minimálna cena podľa znaleckého posudku: 3,94 €/m2

Súťažné podmienky:
1. Víťazom sa stane ponuka uchádzača  s najvyššou cenou.
Cenové ponuky žiadame predložiť do 11.09.2012. do 12.00 hod.
na Obecný úrad Imeľ s cieľom vyhodnotenia cenových ponúk.
otváranie obálok sa uskutoční dňa 12. 09. 2012 o 15.00
hod. na obecnom úrade Imeľ.

obálku adresujte na adresu:

Obec Imeľ, Námestie Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
označiť: verejná súťaž B
Obec si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej sú-
ťaže.

Ing. františek tyukos
starosta obce

Podmienky účasti vo výberovom ko-
naní:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- 5 rokov  praxe - skladové hospo-

dárstvo, normovanie,
- bezúhonnosť,
- užívateľské zručnosti práce s PC 

(MS Office – Word, Excel, Internet),
- organizačné schopnosti,
- komunikatívnosť
- asertívne vystupovanie,

záujemcovia o účasť vo výberovom
konaní zašlú písomnú žiadosť s nas-
ledovnými údajmi a prílohami:
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- overená fotokópia dokladu o vzde-

laní,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3

mesiace),
- písomný súhlas uchádzača s použi-

tím osobných údajov pre potreby
výberového konania,

Do výberového konania budú zaradení
všetci žiadatelia, ktorí splnia podmienky
a zašlú všetky požadované doklady do
10. 9. 2012, na adresu:
Dafné Zariadenie sociálnych služieb
Darányiho 16, 945 04 Nová Stráž

Obálku s požadovanými dokladmi žia-
dame označiť: „Výberové konanie –
vedúca stravovacej prevádzky“
V Novej Stráži, 02. 08. 2012

Dafné zariadenie sociálnych služieb nová Stráž vyhlasuje podľa ustanovenia
§ 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

VÝBERoVé KonAnIE na funkčné miesto vedúca stravovacej prevádzky

Minden harmadik szlovákiai magyar
felnőtt a Pátria Rádiót hallgatja - de-

rül ki az MML közvéleménykutató
ügynökség legújabb felméréséből.

Idén már második alkalommal jelezte az
ügynökség, hogy a Pátria Rádió hallgatott-
sága jelentősen emelkedett - tájékoztatott
az eredményekről a csatorna vezetése.

A tavaszi adatgyűjtés során a Pátria napi
hallgatottságának mindkét releváns kérdőí-
ves kérdésében emelkedés mutatkozott. A
„hallgattam tegnap" kérdésre 2012 elején 39
200 hallgató választotta a Pátria Rádiót, az
elmúlt két felmérésben, tavasszal és nyáron
54 000 volt a Pátriát választók száma (ami
2,4 százalékos piaci részesedés).

A rádiók rendszeres hallgatottságát fel-
mérő és a Pátria Rádió számára rendkívül
fontos „hallgattam az elmúlt héten" kérdésnél
az év elejei 80 ezres szám folyamatosan
emelkedett 100 ezer fölé, és nyáron 132 500
hallgató jelölte be a Pátriát.

A műsorszolgáltatók számára ugyancsak
fontos mutató, hogy az állomást választók
közül hány hallgató jelöli meg leghallgatot-
tabb, azaz első adóként a mért rádiót. Ebben
a mutatóban a januári 29 ezer Pátriát vá-
lasztó nyárra 51 ezerre emelkedett. A Pátria
rendszeres hallgatói naponta 167 percen át
hallgatják a műsort.

A Pátria Rádió a komáromi régióban a
106,2-es FM frekvencián érhető el, de az in-
terneten keresztül bárhol elérhető. (b)

Újabb hallgatókat szerzett a Pátria Rádió

Miért érdemes jelentkezni
a Selye János Egyetem 
gólyatáborába?
ASelye János Egyetem Hallgatói önkormányzata idén

is megszervezi felvidék vezető gólyatáborát, ami
hagyományosan „gilice“ névre hallgat. A rendezvény si-
kerességét mutatja, hogy a résztvevők száma minden
évben megduplázódik és a rendezvényt a Szlovák Kor-
mányhivatal is támogatja.

A visszaigazolásokból egyértelműen kide-
rül, hogy a gólyatábor remek lehetőséget
nyújt arra, hogy az elsőéves hallgatók már a
tanév elején közelebb kerülhessenek az
egyetemi élethez. A táborban szoros barát-
ságok köttetnek, könnyebbé teszi a beillesz-
kedést és az egyébként sem egyszerű tan-
évkezdést is jelentősen megkönnyíti a hall-

gatók számára. A hallgatóknak lehetőségük lesz találkozni az
egyetem rektorával, az egyes szervezeti egységek vezetői-
vel, akik bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak majd. Az
elsőéveseknek egy teljes délutánjuk lesz arra, hogy megis-
merjék az egyetem épületeit, kellő információt kapjanak
azokról a dolgokról, amit egy egyetemistának mindig észben
kell tartani és végül, de nem utolsósorban rengeteg játékkal
és szórakozási lehetőséggel várják az érdeklődőket.

Az idei gólyatábor Paton kerül megrendezésre szeptember
13-16 között. Minden fontosabb információ megtalálható a gi-
lice.sjehok.org oldalon. A jelentkezési határidő  augusztus 31.
Az esetleges kérdésekkel Szabó Dávidhoz, a „Gilice“ fő-
szervezőjéhez fordulhatnak az érdeklődők a honlapon talál-
ható jelentkezési lapban megjelölt elérhetőségeken.

-vv-

Gúta

Sociálne služby VRBA n.o.
Vrbová nad Váhom č. 63
946 65
Tel.: 035/779 2126

0917/793 911
0908/120 571

E-mail: zpsvrba@pnet.sk
www.zpsvrba.sk

Špecifikácia zariadenia:
- Zariadenie je prispôsobené 
zdravotnému stavu klientov

- Na prízemí sú 2-posteľové izby 
pre imobilných obyvateľov so stálou
ošetrovateľskou službou

- Prvé a druhé poschodie tvoria 
dvojpostelové obytné jednotky

Az intézmény sajátossága:
- Az intézmény az ügyfél egészségi 
állapotának megfelelő ellátást biztosít

- A földszinten kétágyas szobákban a
fekvő beteget vannak elszállásolva,
állandó gondozói felügyelet mellett

- Az első és második emeleten két-
ágyas lakásegységeket alakítottak ki

ZARIADENIE 
PRE SENIOROV 

A DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

- NYUGDÍJASOTTHON

Sikeresen végzik munkájukat
a szociális munkások

Aszociális fejlesztési alap által kiírt
pályázaton a Városi Hivatal sike-

res projektet adott be, s így 2 évig
tud foglalkoztatni egy szociális mun-
kást és két asszisztenst. Ezzel egy
régi probléma oldódik meg, ugyanis a
szociálisan hátrányos helyzetű em-
berek egyre inkább igénybe veszik a
szociális munkások segítségét –
mondta Rigó Andrea, a Városi Hivatal
mellett működő iroda szociális mun-
kása, az asszisztensek koordinátora. 

Január 1-től működik az iroda Gútán
három alkalmazottal, egy koordinátorral
és két asszisztenssel Sztojka Imre és
Király Nikoletta személyében. Működé-
süket terepmunkával kezdték szorosan
együttműködve a Városi Hivatal szociá-
lis osztályával. A legtöbb szociálisan
hátrányos helyzetű polgár a Dankó
Pista telepen él, ezért ide orientálód-
tak. Elöljáróban hirdetést adtak fel kü-
lönböző fórumokon, hogy ki-ki megunt
bútorát, elektronikai kellékeit, berende-
zést, építkezési kelléket felajánlhatja a
rászorulók részére, ugyanis megdöb-
benve tapasztalták, hogy sokan olyan
körülmények között tengődnek, ami
nem emberhez méltó. Ez a kezdemé-
nyezés sikeresnek bizonyult és mai na-

pig kapnak felajánlásokat, amit külső
ellenőrzés alapján továbbítanak az arra
legmegfelelőbb személynek. 

Az irodának vannak fogadóórái is,
melyben az érintettek felkeresik a szo-
ciális munkásokat és segítségüket kérik
bizonyos ügyintézésekben, úgymint vil-
lanyteleppel való tárgyalás, kérvények
megírása, szociális ügyek intézése,
adósságrendezés stb. Tavasszal nagy-
takarítást is rendeztek a telepen, ami-
ben a lakók aktívan részt vettek. Az is-
kolaügyi osztállyal is fontos a szoros
kapcsolat, hiszen az óvodai és iskolai
beíratásnál is sokat segítenek, és el-
magyarázták a szülőknek azt is, hogy
miért fontos egy koraérett gyermeknek
iskolai előkészítőbe járni.

A szociális munkások előadásokat is
szerveznek a telepen, amelyekre meg-
hívták a Városi Hivatal környezetvé-
delmi osztályának vezetőjét, aki a sze-
lektív hulladékgyűjtésről beszélt, ké-
sőbb a védőnőt, aki az alapvető higié-
niáról, oltásokról, betegségmegelőzés-
ről beszélt a jelenlévőkkel. A
továbbiakban is terveznek ilyen előadá-
sokat, lakossági fórumokat a Dankó
Pista telepen, ahol elmagyarázzák a la-
kóknak, milyen kölcsönökbe ne ugorja-
nak bele, hogyan tudják kezelni okosan
a családi költségvetést és az adósság-
rendezésről is szó esik majd. csr

A Pro civis polgári társulás
A helyes út! feliratú, Komárom
és nagymegyer irányát mutató
kétnyelvű óriásplakátja Alistál
határában látható. A Pozsonyt
Komárommal összekötő fő-
úton már több helyen megje-
lent óriásplakátokon az adott
települést ábrázoló kép mellett
egy kétnyelvű útjelző tábla is
helyet kapott. A civil szervezet
az akcióval a nyugat-európai
országok gyakorlatára akarja
felhívni a figyelmet. 

Fotó: Krizsán Csaba
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Nagymegyer

Szent István napi ünnepségek járásunkban

tAny

ACsemadok helyi szervezete ünnepi megemlékezést tartott augusztus 20-a alkalmából.
A megemlékezés Zsapka Judit szavalatával kezdődött, majd az ezt követő beszédben

méltatták Szent István királyt. Az emlékparkban lévő kopjafánál az önkormányzat, az MKP,
a HÍD és a helyi szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. A koszorúzás
alatt a Lila Akác éneklőcsoport az ünnep hangulatához méltó dalokat adott elő.

győr belvárosában zaj-
lott a 20. születésnap-

ját ünneplő Barokk Es-
küvő rendezvény. Berényi
Renátától, a Hidaskürti
Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett
részlegének igazgatójától
megtudtuk, hogy tanintéz-
ményük egyik tanulója
nagy sikert ért el ezen a
rendezvényen.

„Az idén először, de ha-
gyományt teremtő szándék-
kal, Frizurette - I. Nemzet-
közi Barokk Fodrászver-
senyre is sor került, ahol a
"figarók" mérték össze tu-
dásukat a klasszikus barokk
frizura és pop-rock barokk
frizura kategóriában. A Vá-
rosi Művészeti Múzeum köz-
ponti épületének barokk ter-
meiben készültek a hajkreá-

ciók, amelyeket magyaror-
szági fodrász szaktekinté-
lyekből, közművelődési
szakemberekből és művé-
szettörténészekből álló zsűri
értékelt, melynek tiszteletbeli
tagja volt Tárnoky László úr.
Iskolánk "figarója", Kozma
Krisztián elsős tanuló volt,
modellje pedig Pálffy Krisz-
tína. Diákunk a pop-rock ba-
rokk frizura kategóriában in-
dult, ahol 11 versenyző közül
lett első”. 

Az igazgató azt is el-
mondta, hogy a frizura elké-
szítésére 90 perc állt a ver-
senyzők rendelkezésére, a
zsűri pontozta a barokk kor
jellegzetességeit, a precizi-
tást, a frizura kidolgozottsá-
gát, a smink és a frizura, va-
lamint a ruha összhangját.
Egyébként a nagymegyeri
tanuló sikeréhez hozzájárult
Daňo Anna és Németh Me-
linda fodrász mesternő
hasznos tanácsaikkal, és
segítették őt a felkészülés-
ben, valamint a sminket el-
készítő Szabó Zsuzsa koz-
metikus mesternő.

Kovács zoltán

SSiikkeerr  aa  bbaarrookkkk  jjeeggyyéébbeenn

Kozma Krisztián nagy sikerét a kis csapat is segítette

Három évtized után
találkoztak újra

Második sor balról jobbra: Vendégh László, Harangozó József, Horváth Kál-
mán, Spevák Vince, Dudič Vasil, Csonka Sándor, Bencsik Pál, Juhász Fe-
renc, Papp Ján, Petruš Pavol, Izsák Viliam, Čenky Ján. Első sor balról
jobbra: Császár Gyula, Kamocsai Károly, Hrabovský Ján, Jávorka Koloman,
Pravda Ondrej, Mazan Ján, Baranyai Kálmán, Gőgh Kálmán. Ülnek balról
jobbra: Zsemlye Károly, Németh József, Csepi Sándor.

Egykoron, a komáromi hajógyár-
ban nagyszerű kollektívák alkották
az egyes részlegeket. Tervezők, ha-
jókovácsok, villanyszerelők, festők,
asztalosok és még ki tudja hány
szakma és részleg létezett azokban
az időkben, amikor több ezer techni-
kus és munkás felelősségteljes mun-
kájának köszönhetően, évente több
hajót is vízre bocsátottak. Azok vol-
tak a szép idők, mondogatják ma is
sokan. Aztán jöttek a már jól ismert
változások, nagyon sokan elveszí-
tették egymást szem elől, sokan több
évtizede nem is látták egymást.

Az egykori asztalos részleg dolgo-
zója, Vendégh László, gyulamajori
magánvállalkozó barátaival gondolt
egy merészet, és kishíján három év-
tized után, baráti találkozóra hívta
meg az asztalosműhely és össze-
szerelési részlegen dolgozó, egykori
munkatársait. Nem kis meglepeté-
sére, a még élő, huszonkét egykori
munkatárs közül, húszan megjelen-
tek a  találkozón.  Talán mondani
sem kell, sokuknak könnyek jelentek
meg a szemükben, amikor ennyi év
után ismét megölelhették az egykori
„harcostársakat”. -böröczky- 

Fotó: Bencsík Csaba, Bukovszky János, Németh Norbert

koMároM

Múlt hétfőn Komárom városában
is emlékeztek Szent Istvánra. Az
ünnepséget A Jókai Közművelő-
dési és Múzeum Egyesület, vala-
mint a Palatinus Polgári Társulás
szervezte. Az esemény főszónoka
dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi
Bencés Apátság perjele volt, va-
lamint az érdeklődők meghallgat-
hatták Budai Ilona népdalénekes
dalait és Dráfi Mátyás szavalatát,
majd ezután az egyes szerveze-
tek, politikai pártok megkoszorúz-
ták Szent István szobrát. A him-
nusz eléneklése után az ünneplő
közönség átvonult a Szent András
templomba, ahol ünnepi szentmi-
sét tartottak Szent István király
tiszteletére.

DunArADvány

Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel
kezdődött, ahol Valkiné Gúthy Éva nesz-

mélyi lelkipásztor és Horváth Róbert izsai plé-
bános celebrálták a szentmisét. A kultúrház-
ban Juhász Éva szavalt, Sándor Lajos énekelt,
majd az MKP helyi szervezetének elnöke Vörös
Attila köszöntötte a megjelenteket. Ezután a kul-
túrműsor következett, amelyben fellépett a nesz-
mélyi éneklőcsoport, Acsay Ilonka, Danis Re-
náta, Tarr Noémi, a karikázó lányok, Peredy
Georgina, a Búzavirág hagyományőrző csoport. 

EkEl

Az Ekelért Jótékonysági Alap, a Csemadok, MKP, VIA
NOVA Ifjúsági Csoport és az Önkéntes Tűzoltók helyi

alapszervezetei immár hagyományosan szervezői nemzeti
ünnepünk méltó megünneplésének. Az ekeli Szent Ágoston
római katolikus templomban megszentelték az új kenyeret,
majd a református templomban folytatódott a nap istentisz-
telettel. A Nappali bár takaros kerthelyiségében aztán
Zsapka Attila és Ölvecky András koncertjével folytatódott a
megemlékezés. Késő este lelkileg is megerősödve ment
haza a mintegy 150 résztvevő.

nASzvAD 

Járásunk legnagyobb lélekszámú községében két alkalom-
mal is megemlékeztek államalapító királyunkról. A Csemadok,

a Naszvadiak Polgári Társulása és az  alapiskola szombaton a
kultúrház melletti szabadtéri színpadon tartotta megemlékezé-
sét. Családi programmal kezdődött az ünnepség, majd az Is-
merős Arcok élő koncertjére került sor, közreműködött a komá-
romi Gaudium vegyes kar. 

Az MKP helyi szervezetének szervezésében a katolikus temp-
lomban került sor az ünnepségre, amelyen megjelent Berényi Jó-
zsef, az MKP  elnöke is. A kultúrműsorban fellépett Becse
Szabó Ilona, Asztalos Éva, Haris Katalin, Haris Katika, Szabó Jú-
lia, Bánházi Dóra, Pastorek Veronika, Dobos Zsuzsanna és
Csontos Szilvia. Az ünnepség végén Gumbík Róbert plébános
megáldotta az Új kenyeret.

ÓgyAllA

Avárosi hivatal, a Csemadok és az MKP helyi szerve-
zeteinek közös rendezésében került sor az Új kenyér

ünnepének megszervezésére. A Konkoly-Thege téri park-
ban lévő kopjafánál az ünnepség Jókai Anna szavalatá-
val kezdődött, majd Kecskés Miklós, az MKP helyi szer-
vezetének elnöke következett. A koszorúzás után az új
kenyeret hintón vitték Bagotára. Deme Attila szavalata
után az Őszirózsa népdalkör előadását hallgathatta a
közönség, majd Erdélyi Flégel Tímea református lelkész
és Szalay Gyula katolikus esperes megszentelték az új
kenyeret. A kultúrműsorban fellépett Kalocsányi Csaba,
Darázs Eszti, Szűcs Detti, Pasztorek Cyntia, Kollár Jó-
zsef, Deme László, Radosicky Csaba, Bartalos Roland,
Finta Márk, Dobos Boglárka, a köbölkúti Rozmaring tánc-
csoport. Az ünnepséget a ZBG együttes műsora zárta.

pErBEtE

ACsemadok helyi szervezete
szervezte az ünnepséget. A

római katolikus templomban
szentmisére került sor, amelyet
Balogh Károly plébános és Erdé-
lyi Zoltán lelkész celebrált. Ezt kö-
vetően az ünnepség a Millenni-
umi Emlékműnél folytatódott, ahol
Török Sarolta, a Csemadok el-
nöke, majd a község alpolgár-
mestere, Zsitva Norbert mondott
ünnepi beszédet. A koszorúk el-
helyezése után az ünnepség a
régi katolikus iskola udvarán csa-
ládi programokkal folytatódott.

SzEntpétEr

Aszentpéteri Plébánia Hitkö-
zössége és a helyi magyar

szervezetek szervezésében ün-
nepi szentmisével emlékeztek
meg  Szent István királyról.  Fehér
Csaba történész előadásában
elevenítette fel az akkori törté-
nelmi eseményeket. Ezt követően
került sor  az ünnepi szentmisére,
amelyet dr. Székely János, Esz-
tergom-Budapest Egyházmegye
segédpüspöke celebrált több pap-
társa segédletével.  A cserkészek,
a népviseletbe öltözött óvodások,
iskolások, felnőttek, az aprólékos munkával elkészített aratási koszorúval emelték az ünnep
fényét. A szentmise végén a templomkertben a püspök megáldotta az Új kenyeret.

BátorkESzi

Az önkormányzat szervezésében a kop-
jafánál került sor az idei ünnepségre.

Radvanszky Valéria kultúrfelelős köszön-
tötte a megjelenteket, majd Molnár János,
a Selye János Egyetem Református Teoló-
giai Kara dékánjának ünnepi beszéde kö-
vetkezett. Az ünnepi beszédet követően a
társadalmi szervezetek megkoszorúzták a
kopjafát, majd az idei ünnepség a Felvi-
déki Rockszínpad műsorával ért végett.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.

Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!

Boldog születésnapot!“
Augusztus 21-én ünnepelte

18. születésnapját 

chňapek Beatrix 
Komáromban. 

Nagyon sok szeretettel köszönt 
az egész család.

„Boldog születésnapot!
Kívánjuk, hogy legyen még
Sok ilyen szép napod!”

Augusztus 25-én ünnepelte
15. születésnapját

zsidek tamás Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál

és sok boldogságot kíván: anyu, apu,
testvéred Erika, nagyszüleid, 

dédnagymamád és az egész rokonság.

Olyan legyen életed, mint egy friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át!

Légy az, ami szeretnél lenni, ne feledd,
Mi mindig fogunk szeretni! 

Augusztus 31-én ünnepli 
80. születésnapját a szerető édesanya 

Javorčík Edit Komáromban. 
Születésnapja alkalmából jó egészsé-
get, sok szeretetet kívánnak: fia család-
jával, lánya családjával, az unokák és a
három dédunoka.
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Ifjúságfalva

Megyercs

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCno!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

Plav. podlahy KAINDL � mm �,9� €/�09 Sk/m�

Isten dicsőítése zenével 
és imádsággal

Afiresz első alkalommal
szervezte meg a tizen-

két órán keresztül tartó Vir-
rasztást, melynek a hétvé-
gén a marcelházi kultúrház
adott otthont. A rendez-
vény célja Isten dicsőítése
zenével és imádsággal.

„A program több okból szü-
letett. Elsősorban úgy látjuk,
hogy Isten dicsőítése nagyon
fontos a mai világban. Má-
sodsorban sokan szeretünk
zenélni, ezért úgy gondoltuk,
hogy fontos a tehetségünket
Isten dicsőségére is hasz-
nálni“ – mondta Kelemen
Sándor, a program egyik
szervezője.

Öt zenekar dicsőítette ze-
néjével az Urat. De elhang-
zott néhány bizonyságtétel is,
valamint két nem szokványos
áhítat: egy igemagyarázat ze-
nével és tánccal egybekötve
és egy vizuális áhítat. Napfel-
keltekor a hajnali áhítatot kö-
vetően úrvacsorás istentisz-
teletre került sor. (miriák)

Újabb jótékonysági gyűjtés
A„Pomocný anjel” nonprofit szervezet

és a csehországi illetőségű Diakonie
Broumov jóvoltából ismét adakozhattak a
megyercsiek, ugyanis az elmúlt héten
újra gyűjtést szerveztek a faluban.

Szinte már hagyománnyá vált, hogy
évente kétszer jótékonysági gyűjtést rendez-
nek a községben. Egyre többen érzik úgy,
hogy a feleslegessé vált holmikat felajánlják
az arra rászorulóknak. Az adományokat
zsákba kellett rakni vagy egyéb megfelelő
módon  becsomagolni úgy, hogy szállításkor
ne károsodjanak. Adományként leadhatók
voltak nyári és téli női, férfi, valamint gyer-
mekruhák, ágyneműk, törölközők, függö-
nyök, lepedők, paplanok, párnák. Nem szá-
mított, hogy a leadott ruhaneműk a legújabb
divatot követik-e vagy esetleg divatjamúltak.
Felesleges, használt ruha és textil adomá-
nyozásával olyan rászorultakon tudnak se-
gíteni, akiknek erre szükségük lehet. 

A több napos gyűjtés végeztével jóval száz
felett volt a zsákok száma, melyet az ada-
kozó megyercsiek hoztak a községi hivatal
tanácstermébe. Kép és szöveg: -pint-

Dunamocs

Martos

Marcelháza

Szent István napi falunap
Aközség életének egyik fontos ren-

dezvénye, a tizedik falunap is gyer-
mek horgászversennyel kezdődött a Süt-
tői sétányon. Amíg a gyerekek horgász-
tak, addig a községi hivatal mögötti park-
ban elkezdődött a lecsófőző verseny és a
kézműves foglalkozások. 

A délutáni program a katolikus templom-
kertben vette kezdetét, Banai Tóth Pál pol-
gármester ünnepi beszédével, majd az ér-
deklődők meghallgathatták Bánhidy Vajk tör-
ténész előadását.

Az ökumenikus istentiszteleten igét hirdet-
ettek Elek László és Dobai Sándor espere-
sek. Az új kenyér megáldását követően került
sor a koszorúzásra a Csemadok énekkará-
nak közreműködésével. Késő délután a kul-
túrházban két kiállítás (Nyelvében él a nem-
zet és Élő népviselet Izsán) megnyitójára is
sor került.

A délutáni programot tovább színesítette a
szabadtéri színpadon megrendezett kultúr-
műsor, amelyben felléptek a lábatlani ma-
zsorettek, Écsi Gyöngyi, naszályi szólóéne-
kesek (Tokár Kata és Nagy Dorina) és a he-
lyi Vadvirág hagyományőrző csoport. Ezt kö-
vette a versenyek kiértékelése és az önkor-
mányzati díjak átadása. Emlékplakettet
kapott Szegi Ilona, a kultúra terén végzett
munkájáért, Lajos Árpád vadászgazda, va-
lamint a dunamocsi futballklub. A Polgár-
mesteri díjat ifj. Rácz Kálmán történész
kapta.

A galambröptetés után a nánai amatőr
színjátszók előadása következett, utána
Csonka Andreas koncertjére került sor, majd
kívánságlampionok felengedése következett.

(miriák)
A szerző és Tóth Eszter felvételei

A falunapon adták át a Polgármester díját
Anyitra és a zsitva fo-

lyók által közrefogott
községben megtartott fa-
lunapi ünnepség délelőtt
a helyi MKP első alkalom-
mal kiírt labdarúgó torná-
jával vette kezdetét.

A délutáni program a
„Hosszúgyűrön” folytatódott,
ahol az érdeklődők a paint-
ball-bemutatót tekinthették
meg.

Késő délután a református
egyházi alapiskolában Ke-
szeg István polgármester
nyitotta meg a Jóba Lilla gra-
fikáiból készült kiállítást,
majd a helyi Csemadok
szervezésében Szkukálek
Lajos festőművész kiállítását
tekinthették meg a kultúrház
kistermében.

A víziszínpadon elsőként
a Martosi Hagyományőrző
Együttes debütált a Martosi
lakodalmas műsorával, majd
következett a község elis-
merő díjainak átadása. 

Martos Község polgár-
mestere Polgármesteri díj-
ban részesítette Erdélyi Zol-
tánt, Martos településért
végzett többéves aktív, sok-

rétű, valamint önzetlen tár-
sadalmi és kulturális tevé-
kenységéért.

Martos Község képviselő-
testülete Martos Településért
díjban részesítette Kovács
Máriát, 35-éves óvodapeda-
gógiai munkásságáért, vala-
mint a Martosi Hagyomá-
nyőrző Együttes és Népdal-
körök vezetőjeként kifejtett
több évtizedes sikeres tevé-
kenységéért, a martosi nép-
hagyományok megőrzése és
terjesztése terén végzett
munkásságáért.

Martos Község képviselő-
testülete Martos Község
díszpolgárává választotta
Schultz Jenőt, a martosi táj,

valamint az itt élő emberek
fényképen és filmszalagon
való több évtizedes fáradha-
tatlan dokumentálásáért.

A kultúrház felvette Zsitt-
nyan István nevét, aki a helyi
alapiskola tanítója volt 1949
után 28 éven keresztül, egy-
ben a falu krónikása is és a
község kulturális életének fá-
radhatatlan szervezője volt.

A díjak átadását kultúrmű-
sor követte, melyben fellé-
pett Kertész Ricsi, a Show-
der Klub humoristája, az Ér-
sekújvári Operettkvintett és
a Sorry N´ együttes.

(miriák), a szerző 
és Sedliak Pál felvételei

Huszonkét bográcsban 
rotyogott az ízletes étel

Várakozáson felüli volt az
érdeklődés a másod-

ízben megrendezett Jóté-
konysági nemzetközi Le-
csófesztiválon, amelyen
huszonkét csapat mérte
össze főzőtudományát.

Kivonult az egész falu, sőt
még a környező települések-
ről is érkeztek emberek, akik
sorra kóstolták az ínyencsé-
geket. A változatos progra-
mok mindenkit lekötöttek. So-
kan kipróbálták a Gúta és If-
júságfalva között közlekedő
kisvonatot. Volt pónifogat,
íjász- és szumóverseny, me-
sés arcfestés. Az „Ember, ne
mérgelődj” című játék hús-
vér változatát is kipróbálhat-
ták vagy a trambulinon ugrál-
hattak a lurkók. Érdekes és
látványos bemutatót tartott a

gútai kutyakiképző iskola, va-
lamint az S.A.F. Airsoft sport-
klub. A találóan L’ecsó Art-
nak nevezett kulturális prog-
ramot is érdeklődők tucatjai
kísérték figyelemmel. Anda-
lító muzsikával kedveskedtek
a Lázók fivérek Gútáról, a
pörgős ritmusokra: a tallósi
Modern tánccsoport, a mar-
celházai Nagy Viktória és a
csicsói Musikölkök előadására
bizonyára még sokáig fognak
emlékezni a résztvevők. 

A Kultúra-Agroturisztika-
Hagyomány Polgári Társulás
szíve-lelke, Ham Erika egy
igazán változatos programot
állított össze. A nap konfe-
ransziéja Mgr. Héderváry
Márta volt. Ám a tartalmas és
aktív kikapcsolódás mellett
komolyabb üzenete is volt a
rendezvénynek. A „Jó ügyért
főzünk” mottó jegyében a be-

teg és nehéz körülmények
között élő gyermekek meg-
segítésére szentelték a fi-
gyelmet. A páratlan összefo-
gás eredményeként mintegy
303 eurót sikerült összegyűj-
teni, amelynek átadása vilá-
gosan meghatározott célra
nyilvánosan történik. Az át-
adás részleteiről a kul-
tagro.eu honlapról lehet tájé-
kozódni. 

Nemcsak jótékonykodtak
és szórakoztak, hanem ver-
senyeztek is a főzőcsapatok.
A harmadik  díjat a kakas-
pörköltért Marosi Róbert és
a Gútai csibészek főzőcsa-
pat kapta, második lett a Mol-
nár Róbert vezette csapat,
akik szarvasgulyást készítet-
tek. A legjobb egy babgulyás
lett, amit a nagykeszi Cseh
Miklós és csapata készített.
Díjazták az ifjúságfalvai va-
dásztársaságtól nevezett

Martinček Györgyöt és csa-
patát, akik ízletes őzgulyást
készítettek. Díjat kapott még
az A mi Gútánkért Polgári
Társulás, akiknek tagjai igazi
gasztronómiai remekművet
alkottak. A Marosi Tivadar ke-
zei által készített tejfölös szé-
kelyföldi babos káposzta füs-
tölt csülökkel petrezselymes
nokedlivel házi parasztke-
nyérben tálalva is elnyerte a
zsűri tetszését. Ízlett nekik a
Tóth Péter vezetésével jelen-
lévő HellóGúta csapatának
kolbászos lecsója, Marek
Valkovský vadhúsból készí-
tett étele, illetve  Veselka Ján
csülkös körömpörköltje is. A
fesztivál legjobb szakácsa az
ifjúságfalvai Ondrej Mlado-
nický lett, aki szarvasgulyá-
sával érdemelte ki ezt a ki-
tüntető címet. 

Este pedig egy fergeteges
Retro diszkóval DJ Szomi
szórakoztatta a jelenlévőket,
akik annyira jól érezték ma-
gukat, hogy csak „unszo-
lásra” voltak hajlandóak ha-
zamenni. -pr-

fotó: a szervezet archívuma
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KompleX megolDás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

VonóhoRGoK - SZaKSZERű SZERElÉS
UtÁnfUtóK - SZERVIZ ÉS KölCSönZÉS

Tel.: 0��/���0 0��, mobil: 090� ��0 0��
Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.�0 - 1�.00,  1�.�0 - 1�.00

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

a lEGJoBB ÁRon!

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

• Építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná aKCIa

=

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Játszóház a szabadtéri színpadon
Minden nap interaktív

játékokkal várta a he-
lyi gyerekeket a nemesó-
csai szabadtéri színpad,
ahol nem volt két egyforma
napi program. így a nyári
szünidőben kellemes per-
ceket, órákat nyújtottak a
különböző játékok, elfog-
laltságok. Azok, akik részt
vettek az egész heti foglal-
kozásban, igazi élmények-
kel térhettek haza.

A játszóház hétfőn nyitotta
meg kapuit, amikor is Bajcsi
Éva, Kliment Andrea és Ko-
vács Ildikó irányításával el-
kezdődött a mindennapos
tartalmas program. Többféle
játékkal, technikákkal ismer-
kedhettek meg a gyerekek.
Ezek közül kiemelnénk a ka-
vicsfestést, az elhasznált
műanyagpalackokból készí-
tett virágokat, pillangókat, to-
vábbá megemlítenénk a

mandalafestést, a deku-
pázst, valamint a különböző
papírszeletekből készített lo-
vagi és hercegnői díszeket.
Természetesen nem marad-
hatott el az ilyenkor szoká-
sos zsíros és lekváros kenyér
sem, mely hozzátartozik egy
játszóház hangulatához. A
hét második felében arcfes-
tést és hennafestést gyako-
roltak a résztvevők. Közben
a szabadtéri színpadon töb-
ben kipróbálták zenei tehet-

ségüket karaoke formájában. 
Bajcsi Éva, a játszóház fő-

szervezője elmondta, hogy
2006-ban indult el ez a kez-
deményezés, arra gondolva,
hogy a szünidő véghajrájá-
ban szervezzenek egy ját-
szóházat. Ez ma már hagyo-
mánnyá vált Nemesócsán.
Idén sorrendben ez volt a ha-
todik játszóház, melyet a he-
lyi községi hivatal segítségé-
vel sikerült meg valósítani.

Kép és szöveg: -pint-

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.

Nemesócsa

Olvasói levél

Hagyományőrző lakodalmas
Alakodalmi szertartás a 20. század ele-

jén még hagyományos formában zaj-
lott. Az ember életének talán egyetlen
eseményét sem írták elő olyan aprólékos,
mindenre kiterjedő szabályok, mint ép-
pen a házasságkötést. Erről győződhettek
meg azok, akik kilátogattak a Paton meg-
rendezett Hagyományőrző lakodalmasra.

A patiak lagziján a vőfélyek, a menyasz-
szony, a vőlegény, a násznagyok, az öröm-
anyák és az örömapák, a meghívott hozzá-
tartozók, illetve a vendégek természetesen
az alkalomhoz illő, régi színpompás viseletet
öltöttek magukra. Volt násznépvonulás a vő-
legényes háztól a menyasszony otthonáig,
arakikérő búcsúztatóval, siratóval, menet a
templomba, papi esketés, újasszony-befo-
gadás, lakodalmi vacsora, mulatság, meny-
asszonyi tánc, kontyolási szertartás.

Az ünnepi étkek közül nem hiányzott a
marhapörkölt sem, amelynek fejedelmi íze
az ínyencek igazi csemegéjének számított.

Hallman Csilla a „lakodalmas színdarab”
rendezője és szereplői: Hallman Gergely,
Németh Adrián, Hegedűs Fanny, Hornyák
Erika, Marcinkó Róbert, Pém Barbara, Nosz-
kay Zoltán, Szabó Brigita, Juhász Béla, Amb-
rus Mihály, Németh Szandra, Hornyák Tibor,
Szenczi Brigitta, Nyers Kitti, Papp Veronika,
Papp Panna, Tóth Vivien, Hegedűs Bence,
Patrik Ambrus, Bíro Simona, Kuchta Fábian
és Hegedűs Levente, első alkalommal ele-
venítették fel a lakodalmak hagyományát a
ceremónia megőrzésének szándékával.

A rendezvényből származó 548 eurós be-
vétel a helyi fiatalok támogatását segíti..

Miriák ferenc
A szerző felvételei

Pat

Atanyi cSEMADoK és Vöröskereszt szervezetének vezetősége nevében kirándulni
hívtuk a falu lakosságát. utunk első állomása a világhírű herendi Porcelánmanu-

faktúrába vezetett, ahol megismerkedtünk a gyártás folyamatával és megcsodáltuk a
szebbnél szebb alkotásokat. A látogatás végén finom gőzölgő kávéval kedveskedtek
nekünk, melyet herendi porceláncsészében fogyasztottunk el. Következő megállónk
a királyok városa, Székesfehérvár volt. A város történelmi és kulturális nevezetessé-
geit idegenvezető segítségével fedeztük fel. Alig pár kilométerrel tovább a csodás han-
gulatú Bory várban töltöttük el a délután hátralévő részét. utolsó megállónk a móri pin-
cesorra vezetett, ahol farkasétvággyal fogyasztottuk el a vacsorát, amelyet finom he-
lyi borokkal öblítettünk le. Az est hangulatát fokozta a kellemes zene, melyre a fá-
radtság ellenére mindenki táncra perdült. Aki velünk tartott, sok szép élménnyel lett
gazdagabb. -csv-

gyermektáborban
voltak
Akolozsnémai gyerekek a magyarországi gönyűi gye-

rekekkel közösen egyhetes táborban vettek részt a
magyarországi Lipóton. 

Az évek során többször rendeznek hasonló jellegű gyer-
mektábort a szigeten, mely igen közkedvelt a fiatal korosz-
tály körében. Kikapcsolódás gyanánt a fürdésen és az úszá-
son kívül meglátogatták a helyi kalandparkot, a vadasparkot,
ezenkívül több hédervári látványosságot is megtekintettek. 

Mindennaposak voltak a gyalogtúrák, melyek közben meg-
ismerkedtek az ott élő állat-, és növényvilággal. Természe-
tesen a táj szépségeit is megcsodálhatták. Esténként lö-
vészversenyeket rendeztek. Azok, akik nem hódoltak az ef-
fajta szórakozásnak, azok zenehallgatással, énekléssel töl-
tötték fel magukat a következő napra. pint

Kolozsnéma

A régió utolsó falunapja

több jobbnál jobb program várja a ke-
szegfalvai falunapra kilátogató kö-

zönséget szeptember 8-án, tudtuk meg
Lehocký Milan polgármestertől, aki töb-
bek között azt is elmondta, hogy kie-
melten készülnek erre az eseményre.

„A hazai szereplőkön kívül külföldiekkel is
szeretnénk még hangulatosabbá, még szí-
nesebbé tenni a falunapi ünnepséget. Így
két magyarországi vendégszereplő is részt

vesz az idei eseményen. Az egyik a győri
Zumba Zumbastic, mely mindenképpen
forró hangulatot fog varázsolni, a másik pe-
dig az ugyancsak magyarországi Cairó ze-
nekar, amely minden bizonnyal minőségi
zenét fog produkálni. Úgy állítottuk össze a
falunapi műsorokat, hogy minden korosz-
tály megtalálja a számára megfelelő kikap-
csolódást. Szerintem bőven lehet majd cse-
megézni a programok között“. pint

Keszegfalva



• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás, 1 tonna, bel-
föld, külföld, gyorskülde-
mény szállítás 24-órán belül
külföldre is. Szénási Ferenc,
Komárom. Tel.: 0915 664
048.
• Takarítást vállalok lakás-
okban, középületekben.
Tiszta erkölcsi bizonyítvány.
Tel.: 0907 543 577.

• Prijmem prácu uprato-
vačky s čistým registrom
trestov. Tel.: 0907 543 577.
• Szeretné 2013 decembe-

rében átvenni egy nagyon
olcsó üzemeltetésű, meg-
újuló energiát hasznosító,
Dunára néző,  hamarosan
felépülő, A+ ház kulcsát
Koppá nym onos to ron?
0036703148774, www.pan-
nonzoldhaz.hu.
• Kiadó 3-szobás lakás kiü-
rítve, Považská utca, KN.
Tel.: 0905 640 957.
• Sírkő gránitból és műkő-
ből. Tel.: 0905 899 102.

• Eladók térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlo-
pok. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó emeletes családi
ház Keszegfalván, kedvez-
ményes áron. Tel.: 0905
793 176.
• Predám dva kusy kance-
lárskych kresiel a záhradnú
sušičku na prádlo, cena
doh. Tel.: 0905 148 676.
• Banki hitelek ingatlanfede-
zet nélkül 25.000 €-ig, segí-
tek. Tel.: 0917 150 574.
• Kutyakozmetika Gútán!
Komplett ellátás! Új szalon.
Tel.: 0908 125 930.

zsal, 12-áras telek, 45.000
€, ezt látni kell. Tel.: 0915
880 951, 15.00 után.

• Dám do podnájmu 3-iz-
bový vynovený byt, blízko
centra KN. Cena 200 € + ré-
žia. Tel.: 0908 085 289,
0919 188 152.
• Sofőröket keresünk
nemzetközi fuvarozásra,
c, E. tel.: 0905 606 252.
• Kölcsönök már évi 1,69 %
garantált kamattal, 10-25
éves lejárattal. Tel.: 0915
740 148.
• Lakás-, ház átépítés és
mindenféle tetőjavítás. Tel.:
0905 640 957.

• Adósságrendező hitel már
2.000 €-tól ingatlannal. Tel.:
0949 168 796.
• Angol oktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 494
642.
• Eladó nem automata mo-
sógép, jó állapotban, 40 €.
Tel.: 0907 130 972.
• Eladó 3-szobás lakás a
Selye János utcában, ár:
30.000 €. Tel.: 0904 911
773.
• Eladó Babetta 210-es ki-
tűnő állapotban. Tel.: 0905
182 833, 0948 526 349.
• Eladó garzonlakás Komá-
romban, ára: 13.900 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 50 lit. alig használt
hűtő, árban megegyezünk.
Tel.: 035/7778 724, KN.

• Eladó őzpincs kan fekete
kutya. Tel.: 0907 590 685,
info: 19.00 után.
• Masszázs mindenkinek
Ekelen, szeretettel várom.
Tel.: 0907 778 001.
• Eladó szoba-konyhás la-
kás KN-ben, a Jazerná ut-
cán, földszint, 21.000 €. Tel.:
0917 317 876.
• Eladó vagy hosszútávra ki-
adó lakás Gútán. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó Ford Tranzit és Opel
Corsa. Tel.: 0905 918 388.
• Eladó férfi kerékpár, gyer-
mek kerékpár, automata mo-
sógép. Tel.: 0908 589 398.

• Eladó berendezett szoba-
konyhás lakás, ár: 22.000 €.
Tel.: 0905 934 669.
• Na predaj dve kancelárske
kreslá, dohodou. Tel.: 0905
148 676.

• Eladó vadonatúj Kenzel
kerékpár, kék ezüst metál,
100 €. Tel.: 0905 847 531.
• Szőnyegek, külső garnitú-
rák teppezése. Tel.: 0915
601 647.
•Kiadó ház diákoknak, ta-
nárnak. 120 €/fő KN. Eladó
Csallóközaranyoson is. 
Tel.: 0907 447 314.
• Eladó számítógép Win-
dows 98, 50 €, lány bicikli
65 €. Tel.: 0918 496 430.
• Új üzlettel gyors pénzkere-
set, munka mellett, most
hívjon. Tel.: 0915 887 466.

• Számmisztika, tenyérjós-
lás, kártyajóslás, sorselem-
zés. Tel.: 003670 591 3796.
• Avon-regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• Eladó  Š 1203-ra komplett
kardán és többféle alkat-
rész. Tel.: 0907 130 972.
• Kiadó 3-szobás lakás Ko-
máromban, Klapka utca. Ár
300 € rezsivel. Tel.: 0908
743 498
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Első fotóm

Stella Lara Dömeová
Érsekújvár
(3050/47)

Vas Karol
Ógyalla

(3250/50)  

Hegedűs Isabel 
Párkány
(3750/51)
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újszülöttek:
Lucza Zsófia Sára (Hetény); Márton András (Ekecs); So-
mogyi Gergő (Naszvad); Kálmán Krisztián (Komárom-
füss); Garai Márk Mihály (Nemesócsa); Samu Hunor
(Gúta); Lakatoš Tomas (Ógyalla); Kürti Sára (Gúta); Bugár
Tomáš (Komárom); Vandová Vivien (Dulovce); Lakatošová
Ramóna és Lakatoš Luboš (Ógyalla); Horváthová Kiara
(Komárom); Hegedűs Isabel (Párkány); Kristofová Karina
(Komárom); Kolínek Noel (Nemesócsa); Pécsi Szilárd
(Perbete); Dömeová Stela Lara (Érsekújvár); Karácsony
Eszter (Komárom); Vas Karol (Ógyalla); Puskás Kincső
(Búcs); Kováč Örs (Kava); Rafaelová Giovanna (Marcel-
háza); Šipoš Tomáš (Komárom) 

Elhunytak:
Vrábel Attila (45) Bátorkeszi;  Kajtár István (51) Bátorkeszi;
Hosnédl František (81) Komárom; Teitl Ilona (60) Komá-
rom;   

Házasságot kötöttek:
Ing. Nociar Marek (Rakovnica) és Belanová Alena (Ko-
márom);  JUDr. Vojtech Markovič PhD. (Érsekújvár) és
Mgr. Lieskovská Martina (Komárom); Papp György és
Vargha Katalin (Komárom); Fábik Štefan és Vargová Me-
linda (Nagymegyer); MUDr. Alexander Maráky és Juhá-
szová Mária (Komárom)

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

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

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

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

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Nagymegyeren. Akció 170
€. Érdeklődni: 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
„Fájó seb a szívben,
Feledni nem enged,

Mert olyan ember ment el,
Akit feledni nem lehet.”

Szeretettel emlékeztünk 
augusztus 23-án, halálának 1. évfordulóján 

Čermák Mihályra.
Emlékét örökké őrzik: felesége, lányai és unokái.

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.

• 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.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 2012. augusztus 15-én 
elkísérték utolsó útjára

id. cseh zsigmondot 
(Nemesócsa), 

akit a halál 68 éves korában 
ragadott ki körünkből.

A gyászoló család. 

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 21-én, 

halálának 3. évfordulóján 

farkas Katalinra 
(Komárom).

Emlékét örökké őrzik: férje Feri, gyermekei Ferike és Ka-
tika és az egész család.

„Itt hagytál minket, akiket szerettél,
Emléked szívünkben örökké itt él.“

2008. augusztus 19 - 2012. augusztus 19.
Fájó szívvel emlékeztünk a 4. évfordulón 

Kovács Árpádra 
(Vágfüzes).

Szeretettel emlékező felesége, fia családjával, 
lánya családjával és anyósa.

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

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 14-én, 
halálának 1. évfordulóján 

nagy Juliannára szül. farkas (Szilas).
Emléked megmarad, őrizzük mosolyodat.

Az emlékező család.

Hálás szívvel gondolunk szüleinkre, 

németh Erzsébetre 
halálának 6. évfordulóján és 

németh Istvánra 
halálának 2. évfordulóján.

Gyermekei családjukkal.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Szomorú szívvel emlékeztünk
augusztus 22-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Szépe Andrásra 
Ekelen, aki 57 éves korában váratlanul távozott 

szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző gyászoló családja.

„Búcsúszó nélkül hagytad itt a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.“

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus
20-án, halálának 10. évfordulóján 

Vendégh Sándorra Kaván.
A gyászoló család.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is van, ki bánatot szomorú szívében.
9 éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást mégsem találunk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk augusztus 24-én
tragikusan elhunyt leányunkra és vejünkre 
Virágh Júliára szül. fábián és Virágh csabára

Megyercsen.
Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek
egy néma pillanatot. Szerető családjuk.

„Ha el is mentél, mindig itt leszel titkon,
észrevétlen.“

Örök fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk aug. 31-én, 
halálának 3. évfordulóján 

Ing. Szabó zoltánra 
Madaron.

Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik. 
Szerető családja.

Házi Ágika Ekelen.
E szép ünnep alkalmából köszöntik
őt: anyu, apu, Benkó mama és
papa, Házi mama és papa, ekeli
dédimama, gelléri dédiék, kereszt-
szülei, Ildikó, Rudi, unokatestvére
Vivien és az egész rokonság.

„Szülinapodra kívánjuk Neked,
Szerencse kísérje végig életedet,
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.”

Augusztus 15-én ünnepelte 
3. születésnapját 

• 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.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített
3-szobás lakás a Klapka
lakótelepen. Ár: 28.000 €.
tel.: 0902 896 079.
• gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasok-
nak és kezdő vállalkozók-
nak. 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.
• Eladó Ifjúságfalván 3-szo-
bás családi ház + kert, ga-
rázs, pince, ár: 25.000 €.
Tel.: 0908 958 563.
• 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.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba+konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0949 492 227.

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.

Kőműves bakokat és áll-
ványokat vennék. Tel.:
0908 209 655.

• Kismalacok eladók. Tel.:
0917 837 513.
• 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 la-
kás Komáromban a VII. la-
kótelepen. Tel.: 0918 829
743.
• 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.
• Kedvező áron eladók ré-
gebbi ülőgarnitúrák, válen-
dák, ágyneműtartó. 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.: 0944 600 810.

• Ceragem a család min-
dennapi egészsége! Ked-
vező áron bérelhető, meg-
vásárolható. Tel.: 00363034
54 769.
• Eladó cirkula + 20 méter
kábel + fűrészlap. Tel.:
035/7786 023.
• Komáromban 1-szobás la-
kás kiadó, bútorfal 120 €-
ért. Tel.: 0907 636 113.
• Eladó 1500-ös Lada S, ki-
váló állapotban. Tel.:
035/7786 140, 19.00 után,
ár megegyezés szerint.
• Eladó Marcelházán nagy
3-szobás családi ház, pin-
cével és különálló garázs-
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Pozbieraj body =
10 L/LPg zadarmoAkcia!!!

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 1�

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

V pondelok 27. 8. predpokladám v našom
regióne dosť chladno, oblačno s malou mož-
nosťou prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od + 13 do + 15 �°C, denná
teplota od + 20 do + 22 � °C. Čerstvý SZ 
vietor do 10 - 12 m/s. 

V utorok 28. 8. predpokladám v našom
regióne zrána dosť chladno, cez deň jasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 10 do + 12
��°C, denná teplota od + 22 do + 24 ��°C. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V stredu 29. 8. predpokladám v našom
regióne zrána veľmi chladno, cez deň prí-
jemne, jasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 8 do + 10 ��°C, cez deň od + 24 do + 26 ��°C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.   

Vo štvrtok 30. 8. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 12 do + 14 ��°C, cez deň
od + 25 do + 27 �°� C. Slabý premenlivý vie-
tor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 31. 8. predpokladám v
našom regióne pekne a teplo, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 12 do + 14 �°� C, denná teplota od 
+ 27 do + 29 ��°C. Slabý J vietor do 1 - 3 m/s. 

V sobotu 1. 9. predpokladám v našom re-
gióne pekne a teplo, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 13 do + 15 �°� C, denná
teplota od + 26 do + 28 ��°C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s.  

V nedeľu 2. 9. predpokladám v našom re-
gióne pekne a teplo, popoludní a k večeru
veľkú oblačnosť až zamračené a početné
prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od + 14 do + 16 �°� C, cez deň
od + 26 do + 28 �°� C. Slabý J vietor do 2 - 4
m/s. 

V budúcom týždni očakávam pekné teplé
letné počasie do 30 �°� C.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 27. 08. - 2. 09.

LPG

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

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

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

Fotoreportér roka 2012
Súťaž pre neprofesionálnych fotogra-

fov regiónu Komárno s názvom fo-
toREPoRtéR RoKA, ktorú organizuje
Regionálne osvetové stredisko v Ko-
márne sa blíži ku koncu. uzávierka sú-
ťaže bude 28. septembra 2012, zasadnu-
tie odbornej poroty 2. októbra 2012. 

Počas roka sme pre priaznivcov reportáž-
nych, dokumentárnych a streetfotografií zor-
ganizovali počas Komárňanských dní FO-
TOVÍKEND s Ladislavom Vallachom, repor-
térom TASR a STREETPHOTO WORK-
SHOP s Radovanom Mišíkom, spoluzakla-
dateľom stránky www.streetphoto.sk.
Fotografi získali teoretické aj praktické zá-
klady týchto žánrov. Fotili sme na uliciach Ko-
márna, navštívili sme volejbalový turnaj, ale
aj Rodeo Show v Iži. Napriek horúčavám
sme sa nevzdávali a snažili sme sa zachytiť
ten vysnívaný rozhodujúci moment. 

Čo sa týka súťaže, nadviazali sme spolu-
prácu s Tlačovou agentúrou Slovenskej re-
publiky, ktorá prevzala odbornú záštitu nad
súťažou a venovala reklamné predmety pre
účastníkov. Podarilo sa nám získať aj ceny do
súťaže. Našimi sponzormi sú: firma ZONER
s.r.o., ktorá do súťaže venovala 6 kusov elek-
tronických PRO verzií softwaru Zoner Photo
Studio 14 a vydavateľstvo PC REVUE, ktoré
venovalo do súťaže 6 kníh o fotografii (rôzne
tituly). Patrí im za to veľká vďaka!

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odo-
vzdávanie cien bude 5. októbra 2012 v galé-
rii Základnej organizácie CSEMADOK v Ko-

márne na Námestí Kossutha 3. Výstava po-
trvá do 24. októbra 2012.

Každého fotografa z regiónu Komárno po-
vzbudzujeme, aby sa do súťaže prihlásil.
Okrem nenahraditeľných skúseností majú
šancu získať aj zaujímavé ceny, stretnúť sa
osobne s členmi poroty, vymeniť si zážitky,
tipy a triky pri streetovaní a pod. Hor sa do
ulíc, na podujatia a samozrejme s foťákmi.
Každému prajeme dobré svetlo, bystré oči a
veľa šťastia! Mgr. Vojtech Valkó

Jana Mačicová

Bohatší prispejú ostatným
na vyššie penzie
od nového roka začnú

platiť zmeny, ktoré
prehĺbia solidaritu ľudí s
nadštandardnými príj-
mami s chudobnejšími. 

Budúci dôchodcovia,
ktorí počas svojho aktív-
neho života zarábajú alebo
zarábali nadpriemerne, pri-
spejú na penziu tým chu-
dobnejším. V praxi to zna-
mená, že už od budúceho
roka budú mať nižšie dô-
chodky v porovnaní s dneš-
ným stavom. Taký je výsle-
dok novely zákona o sociál-
nom poistení z dielne mi-
nisterstva práce, ktorú pred
necelými dvoma týždňami
schválil parlament. „Zmeny
jednoznačne a významne
prispievajú k udržateľnosti
dôchodkového systému,
ako aj k celkovej konsolidá-
cii sociálneho systému,“
konštatuje hovorca rezortu
Michal Stuška. Takzvaná
solidarita sa udeje viace-
rými spôsobmi.

Prvým je, že od nového
roka sa budú dôchodky po-
čas niekoľkých rokov zvy-
šovať o pevnú sumu. V mi-
nulosti sa valorizovali o
konkrétne percento. Ak sa
teda dôchodcovi s dôchod-
kom 450 eur v minulom
roku zvýšila penzia o 15 eur
a poberateľovi 320-euro-
vého dôchodku o 10,5 eura,
v budúcom roku sa obom
zvýši o rovnakú sumu. Tú
ministerstvo práce vypočí-
talo na 12,6 eura.

Od roku 2018 sa budú
dôchodky opäť zvyšovať
percentuálne. Avšak podľa
modelu, ktorý bude zohľad-
ňovať vývoj cien tovarov a
služieb, na ktoré dôchodco-
via najčastejšie míňajú

svoje penzie, o tzv. dô-
chodcovskú infláciu.

Tým druhým spôsobom
je opatrenie, na základe
ktorého budúci penzisti s
príjmom nad tisíc eur do-
stanú od budúceho roka
nižší dôchodok, ako by do-
stali dnes. Na úkor tých,
ktorí zarábali menej ako
priemernú mzdu. Prvý pi-
lier, ktorý bol doteraz viac
postavený na zásluhovosti,
sa tak stane solidárnejším.
„Budú tým poškodení lep-
šie zarábajúci ľudia, ale na
druhej strane sa nebudú
tak prudko otvárať nožnice
medzi najnižšími a najvyš-
šími dôchodkami,“ hovorí
prognostik Slovenskej aka-
démie vied Vladimír Baláž.
Podľa neho je to navyše ne-
vyhnutné, prvý pilier zalo-
žený na zásluhovosti je totiž
neudržateľný.

Pre 32-tisíc ľudí, ktorí v
budúcom roku odídu do dô-
chodku, to v praxi zna-
mená, že ak počas svojho
života zarábali v priemere
1,5-násobok priemernej
mzdy, budú mať po zohľad-
není nového výpočtu o štyri
eurá nižší dôchodok, než
keby do penzie odišli v
tomto roku. Na druhej
strane tí, ktorých zárobok
bol počas ich kariéry na
úrovni polovice priemernej
mzdy, dostanú o dve eurá
viac. Táto solidarita sa
bude postupne zväčšovať,
až v roku 2018 dosiahne
bod, keď bude lepšie zará-
bajúcim novodôchodcom
priznaný o minimálne 24
eur nižší dôchodok oproti
súčasnosti.

K udržateľnosti prvého pi-
liera má od roku 2017 pri-
spieť taktiež zvyšovanie

veku odchodu do dô-
chodku. Dnes sa odchádza
do dôchodku v 62 rokoch,
po novom bude tento vek
závisieť od strednej dĺžky
dožitia Slovákov. Podľa In-
štitútu finančnej politiky tak
dnešní 58-roční zamest-
nanci, ktorým v roku 2017
vznikne nárok na penziu,
odpracujú o 50 dní viac. V
roku 2030 by sme do pen-
zie mali odchádzať až vo
veku 64 rokov. A v roku
2050 sa podľa demografa
Borisa Vaňa budeme doží-
vať priemerne o 5 – 6 rokov
viac ako dnes, čo prispeje k
tomu, že do dôchodku odí-
deme ešte o pár rokov ne-
skôr.

Dlhšiu udržateľnosť pr-
vého piliera vláda zabez-
pečí taktiež oslabením dru-
hého piliera. Z našich pla-
tov už doň od septembra
nepôjde deväť, ale iba štyri
percentá. „Zníženie prí-
spevkov do druhého piliera
sa premietne v zlepšenej
bilancii prvého piliera počas
niekoľkých rokov,“ hovorí
odborník na dôchodkové
systémy Ján Šebo z Uni-
verzity Mateja Bela. Podľa
neho však toto oslabenie
zvýši tlak na ďalšie zmeny v
prvom pilieri. „Výraznejšie
zmeny v prvom pilieri oča-
kávam až niekedy o 5 – 7
rokov, keď sa jasne ukáže,
že nech meníme pomer
medzi prvým a druhým pi-
lierom akokoľvek, neodpo-
vedáme na najhlavnejšiu
otázku: Naozaj si na dô-
chodok sporíme dosť?“
Vaňo upozorňuje, že práve
po roku 2020 čaká Slo-
vensko veľmi intenzívne
starnutie populácie.

hn

rekordné kúpalisko na Slovensku: 
najväčší krytý bazén je v patinciach
tu vám dážď dovolenku nepokazí. ob-

ľúbené termálne kúpalisko a hotel v
Patinciach totiž ponúka návštevníkom
aj najväčší krytý bazén.

Má rozlohu 574 m² a hĺbku 1,25  m. Voda
má teplotu 30 stupňov. Známe termálne kú-
palisko v Patinciach má rozlohu cca 30 hek-
tárov. „K dispozícii je 10 bazénov, 4 tobo-
gany a tri šmykľavky pre deti,“ povedala
asistentka prevádzky Kristína Jánošíková.
Všetky bazény sú napustené termálnou vo-

dou z prameňa Hévíz vyvierajúceho z hĺbky
200 m. 

Má blahodarný vplyv na pohybové ústro-
jenstvo. Bazénový svet navštívi až 43-tisíc
ľudí ročne. Na hostí tam čakajú aj rôzne iné
atrakcie a zaujímavosti. „Máme tu aj thajské
masérky, výletnú loď, na ktorej si hostia vy-
chutnajú vyhliadkovú plavbu po Dunaji. Lá-
kadlom je aj kŕmenie afrických sumcov v ja-
zere v areáli hotela,“ dodala Jánošíková.
Na termálne kúpalisko môže denne zavítať
až 3 700 ľudí. Zdroj: cas.sk

„Szívünk közepén nyílott egy rózsa,
Ezt küldjük neked a születésnapodra.
Olyan legyen az éledet, mint egy nyíló virág.
Boldogság kísérjen egy életen át. 
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy.
Életedben legyen százmillió szép nap.”
Augusztus 24-én ünnepelte 9. születésnapját 

chyský Erik Komáromban. 
Szívből köszöntik őt: anyukája, testvérei Klaudia Tibi-
vel, Gergő és Erika. Továbbá Nemesócsáról akik nagyon
szeretik őt: papa, mama, köriék, unokatestvéreid: Dávid,
Benjámin, Fábián, Árpika, Adrián és nagybátyád Árpi.

Szeptember 1-jén ünnepli 
7. születésnapját 

Kálnay nikolett 
Komáromban.

Boldog szülinapot és vidám gyermek-
kort kívánunk Neked: apa, anya, 
nagyszüleid és az egész család.

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint,
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot Neked!“

Augusztus 27-én ünnepli 
15. születésnapját 

Schlár Evelyn Komáromban.

Köszöntik őt: anyu, apu, Mari mama,
Erzsi mama, keresztszüleid, 

Zsolti és Barbi.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, 
És a szívedet soha ne bántsa meg senki! 
Születésnapod is legyen örömnek napja, 
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Augusztus 19-én ünnepelte 60. születésnapját 

a drága feleség, édesanya, nagymama
Habardik gizella szül. Szabó Hetényen.

E szép ünnep alkalmából kíván jó erőt, egészséget, sok bol-
dogságot, szép hosszú életet szerető férje József, lánya Tí-
mea családjával, fia József családjával és fia Arnold. Sok pu-
szit küldenek az unokák: Zolika, Tomika és Danika. A jókí-
vánságokhoz csatlakozik az egész rokonság.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Augusztus 29-én ünnepli 80. születésnapját 
a drága dédnagymama 

Holczhei Rózsika.
E szép ünnep alkalmából köszönti dédunokája Vivien.

HHoollcczzhheeii  RRóózzssiikkaa Komáromban.

Szívből köszöntik: három fia: Sándor, János, Attila, 
menyei, unokái és dédunokái.

Augusztus 29-én ünnepli 
80. születésnapját a drága édesanyánk, 

nagymamánk, anyós és dédi

„„VVaann  eeggyy  sszzóó,,  vvaann  eeggyy  nnéévv,,  nneemm  áálloomm,,
NNeekküünnkk  aa  lleeggddrráággáábbbb  eezzeenn  aa  vviilláággoonn..
EEzz  aa  lleeggddrráággáábbbb  sszzóó  aa  lleeggsszzeebbbb  iimmáánnkk,,
AAmmiikkoorr  kkiimmoonnddjjuukk::  ééddeessaannyyáánnkk..““
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M1
5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sport 8.15 Balatoni nyár 10.10 Eu-
rópa egészsége – tuberkulózis: a rettegett kór 11.10 Nagy mesterek.
12.01 Híradó délben 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Bu-
dapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám Zambezi 14.15 Mo-
soly a javából Randevú a Royalban, 1. 15.10 Capri – Az álmok szigete,
16.05 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár,
19.30 Híradó, sport 20.15 Hajrá, Bliss! 22.05 Munkaügyek – IrReality
Show 23.05 Aranyfeszt 2012 23.35 A mész története 1902–2010.

M2
8.45 Kölyökidő 9.10 Századfordító magyarok 10.05 Három idegen
úr Tévéjáték 10.40 Hungaria – Európa rejtett kincse. 10.55 retrock.
Generál 11.05 Gasztroangyal 12.01 Híradó délben 12.25 Magyar rock
13.20 Keresztmetszet a Charley nénje c. darabból 14.40 Maupas-
sant történeteiből. 15.10 Magyar Tudományos Afrika Expedíció.
15.40 MacGyver. 16.30 Futőtűz. 17.10 Enid Blyton kalandfilm soro-
zata. 17.35 Rudi, malac a családban. 18.05 Esti mese 18.35 Capri – Az
álmok szigete. 19.30 Híradó 20.10 Feltámadás Makucskán. 21.20 A
korona hercege 22.30 Átok. 23.25 Kislány, nagylány.

DUNA
7.35 Századfordító magyarok 8.35 A Káli-medence kincsei 9.20 Élet-
képek 10.00 Család-barát 11.00 Lyukasóra 11.30 Térkép – válogatás
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Táncvarázs. 15.20 A világ fel-
fedezése. Tokió 16.15 Múzeumtúra – francia módra. 16.45 Mesélő
cégtáblák 17.20 Életképek, 36. 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát exp-
ressz 19.05 Ízőrzők. Kisnána 19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Petőfi.
21.05 Hírek, sport 21.20 Égi élő igazság 22.20 Börtönben Bolíviában.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop
11.00 EZO.TV 12.35 Enyveskezű Mikulás. 14.20 Marina. 15.20 Doktor
House VII. 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 1899–1900. 21.25 NCIS. 22.25
NCIS: Los Angeles III., 61. 23.25 Célkeresztben II. 28.

7.30 Reflektor Reggel 7.40 Reggeli  8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győ-
zike 10.25 Top Shop 12.05 ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.20
Mágusok csatája 16.15 Marichuy – A szerelem diadala. 17.20 Teresa,
128. 18.30 RTL híradó  19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Dr.
Csont. 22.00 Hazudj, ha tudsz! 23.10 Reflektor 23.30 Az ügynökség 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison. 13.50 Váratlan uta-
zás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas.
19.05 Columbo. 21.05 Murdoch nyomozó rejtélyei. 22.05 NCIS. 23.05
Hotel Babylon.  

13.25 Gyilkos. com.  15.05 Alkímia. Am. vígjáték 16.40 Minden vég-
zet nehéz. 19.00 Arn, a templomos lovag 21.00 Lovagok háborúja –
Harc a végsőkig

VIASAT
7.40 A nagy házalakítás  8.30 Gyilkos sorok. 9.20 CSI: A helyszínelők
10.15 Gumbiláb. 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak.
14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 A főnök 17.40 Nyomta-
lanul  18.35 Egy kapcsolat szabályai. 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 Batman 23.35 Harmadik műszak

STV :1
8.00 Anyajegy 8.40 A rejtelmes sziget 9.10 Szerencsekereskedők.
9.45 A hegyi doktor. 10.35 Az olasz konyhaművészet 12.10 Ilyenek
voltunk 13.25 Vad angyal 14.10 Heléne szemei 15.00 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 Quinn doktornő– Hallgass a szívedre. 21.35 Tandemek. Helena
Vondráčková 22.05 Éjszakai hírek 22.20 Elsőszámú gyanúsított 

STV :2
9.40 Matúš szakaszvezető nyomában 9.20 Matyi, a lovacska története
9.25 Közlekedj okosan! 9.50 Naplómból 10.50 Labirintus 11.40 A hét
csodám 12.10 Élő körkép 12.50 Áldott pillanat 13.25 Idősebbek klubja
13.50 Michal Dočolomanský és vendégei 14.40 Gyógyászat 15.45 Mun-
kapiac 15.55 Lefújva. 16.25 Hely a házban 17.40 Az animáció bűvös vi-
lága 17.55 A horvát tenger 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai elit
galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Gyógyászat.
20.55 Nem vagy egyedül. 21.30 V. Henrik. 23.45 Munkapiac

MARKÍZA
8.30 Két pasi – meg egy kicsi. 8.55 Jóbarátok. 9.15 Cobra 11 VIII.
10.10 Esküvő a harctéren. 11.05 Melrose Place: Új nemzedék. 13.50
A mentalista I. 14.45 Jóbarátok VI. 15.35 Két pasi – meg egy kicsi.
16.00 Hírek 16.05 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 Feleségcsere
21.30 A mesterszakács – válogató 22.35 Két pasi – meg egy kicsi.

JOJ
6.10 Krimihírek 7.45 Bírósági akták 8.45 Bridget Jones: Mindjárt meg-
őrölük 11.00 A nagy házalakítás II., 24. 12.00 Híradó 13.00 Ítéletlo-
vasok. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Panel-
házi történetek. 21.30 A gazdagság receptje. Valóságshow, 1. 23.00
Családi panzió II. Tévésor. 23.40 Sikoly 3. Am. horror

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Balatoni nyár 10.05 Európa
egészsége 11.00 Nagy mesterek. 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az
én Afrikám 14.15 DTK Arcok. 15.10 Capri – Az álmok szigete. 16.05 Ba-
latoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár. 19.30 Híradó
20.15  Az elvarázsolt dollár 21.45 Munkaügyek. 22.40 Barangolások öt
kontinensen 23.15 A mész története 1902–2010.

M2
8.10 Kölyökidő 9.00 Futótűz. 9.45 Enid Blyton 10.10 Rudi, malac a csa-
ládban. 10.40 Szemünk fénye a gyermek 11.00 Hungaria – Európa rej-
tett kincse. 11.30 Most a Buday! 12.25 Magyar pop 13.20 Feltámadás
Makucskán. 14.30 Don Quijote. 15.00 Magyar Tudományos Afrika Ex-
pedíció. 15.30 Jelképtár 15.35 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, sport 20.10 Mestersége színész: Szi-
lágyi Tibor 21.05 A korona hercege 22.10 Átok. 23.00 Hajrá, Bliss!

DUNA
7.00 Domovina 7.35 Századfordító magyarok Karády Katalin 8.35
Lélek és test hajléka. 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Aka-
dálytalanul 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Rácz
Béla dalaiból 14.40 Az építész Rimanócziak Nagyváradon 15.35 Ha-
zajáró 16.05 Zebra 16.20 Tunézia 16.50 Mesélő cégtáblák 17.20 Élet-
képek 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.35
Sophie szerint a világ. Palesztina 20.05 Öregberény. 21.20 Hírek, sport
21.35 Mi történt Baby Jane-nel? 23.45 Lamantin Jazz Fesztivál. 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 Segítség, űrlakók! 14.20 Marina, 137. 15.20 Doktor
House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem  18.30 Tények 19.35
Aktív 20.05 Jóban-rosszban. 21.25 xXx. Am.–cseh akciófilm

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai. 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.05 Szerelem sokadik látásra.
16.15 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 20.20 Ba-
rátok közt. 21.00 Castle. 22.00 Döglött akták. 23.10 XXI század

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 I. 21.05 Jól áll neki a halál. 23.05 Hotel Babylon, 24. 

13.35 Kutyakomédia. 15.15 ÍFantomas.17.15 Tuti terv. 19.00 Arn, a
templomos lovag. 21.00 A szállító 2. 22.35 Visszakézből

VIASAT
7.55 A nagy házalakítás. 8.50 Gyilkos sorok 9.45 CSI. A helyszínelők
10.30 Óriási nyomozó: A hamisítvány. 12.15 A nagy házalakítás. 13.05
Harmadik műszak. 14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyom-
talanul. 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.30 Jóbarátok. 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi. 21.20 Batman visszatér 23.35 Doktor House III. 

STV :1
7.35 A három medvebocs 19. 8.05 Anyajegy. 8.45 A rejtelmes sziget
9.15 Szerencsekereskedők. 9.50 A hegyi doktor. 10.40 Az olasz konyha-
művészet 11.20 Viharos szerelem. 12.10 Ilyenek voltunk 13.15 Munkapiac
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 Légizsa-
ruk. 18.20 Az olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10 A rántás
21.35 Ki mond igazat? 22.30 Különleges ügyosztály 23.10 Hírek

STV :2
8.00 Élő körkép 8.40 A horvát tenger 9.10 Matyi, a lovacska kaland-
jai 9.20 Közlekedj óvatosan! 9.35 Juharfa furulya 10.50 Labirintus
11.40 A hét csodám 12.10 Élő körkép 12.50 Idősebbek klubja 13.20 Mi-
chal Dočolomanský és vendégei 14.05 Gyógyászat 15.15 Századokon
át 16.35 Nemzedékek 17.45 Az animációs bűvös világa 18.00 Lakás-
kultúra. 18.30 Esti mese 18.40 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.05 A veszélyes kalcium. 20.50 Nem vagy
egyedül 21.20 Színházi meghívó: Az úrhatnám polgár

MARKÍZA
8.30 Két pasi meg egy kicsi. 9.15 Cobra 11 10.15 Nyár a cowboyjal
12.00 Melrose Place. 12.45 Feleségcsere 13.45 Hírek 13.50 A menta-
lista 14.40 Hírek 14.45 Jóbarátok 15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.00
Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó, sport, időjárás 20.20 Forró vér 21.30 A legjobb apa.

JOJ
7.50 Bírósági akták 9.00 A felszín alatt 10.00 A nagy házalakítása 12.00
Híradó 13.15 Supernova 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass egymilliót! 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont.

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Balatoni nyár 10.00 Útravaló
10.15 Európa egészsége 11.05 Nagy mesterek. 12.01 Híradó, sport
12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Budapest ter-
mészeti értékei. 13.55 Az én Afrikám. 14.15 Gasztroangyal 15.10 Capri
– Az álmok szigete. 16.10 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege.
18.30 Vérvörös nyár. 19.30 Híradó este 20.15 Bosszú. 21.00 Becsen-
getünk és elfutunk. 21.55 Munkaügyek 23.00 Kis tini a nagyvilágban.

M2
8.05 Kölyökidő 9.00 Futótűz  9.40 Enid Blyton 10.10 Rudi, malac a
családban 10.35 Hugaria  11.05 Ízes életek 12.25 Magyar válogatott
13.20 Mestersége színész 14.15 Maupassant történeteiből. 14.45
MNASZ Motorsport magazin 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25
Futótűz 17.10 Enid Blyton kalandfilm. 17.35 Rudi, malac a családban.
18.05 Esti mese 18.35 Capri. 19.30 Híradó 20.10 Telepódium: Csak
semmi politika 21.25 A korona hercege 22.35 Elvarázsolt dollár

DUNA
7.35 Századfordító magyarok Mándy Iván 8.35 Pannóniától a csilla-
gokig. 9.00 Magyar elsők. 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Élő népzene 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Önök kérték 15.05 Talpalatnyi zöld 15.35 Magyar történelmi arc-
képcsarnok. 15.50 Az ellopott szeg 16.20 Tunézia 16.50 Mesélő cégt-
áblák 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz
19.05 Ízőrzők. 19.35 Sophie szerint a világ. 20.05 Az öt zsaru,  20.55
Hírek, sport 21.15 Atlantisz gyermekei. 22.55 Koncertek az A38 hajón

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 A szabadság útján 14.20 Marina 15.20 Doktor House
16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek

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
14.20 Elvarázsolt kastély 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL hír-
adó 19.20 Fókusz 20.25 Barátok közt  21.00 Dallas I. 23.05 Reflek-
tor 23.20 Doktor Addison.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan uta-
zás. 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas.
19.05 NCIS. 20.05 Jól áll neki a halál. 22.05 A betolakodó.

13.45 Tuti terv 15.25 Maffiózó vagyok, drágám! 17.25 A szállító 2.
19.00 Marhakonzerv-akció. 21.00 Keménykötésűek. 22.45 A spártai. 

VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 8.20 CSI: A helyszínelők 9.15 A nagy házalakítás
10.50 Batman visszatér 13.05 Harmadik műszak 14.00 Monk  15.50
CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtalanul 18.35 Egy kapcsolat szabályai
19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi meg egy kicsi 21.20 Mindörökké
Batman 23.35 Lépéselőnyben 

STV :1
6.50 Híradó, sport 7.35 Építs házat, ültess fát! 8.00 A három med-
vebocs. 8.25 Anyajegy  9.05 A rejtelmes sziget 9.30 Pechesek 11.00
Az olasz konyhaművészet 11.35 Ilyenek voltunk 12.45 Farkasodúk
14.45 Meg nem tartott fogadalom 17.00 Latour, vigyázz! 18.20 Az
olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 19.40 Időjárás19.50
Sport 20.10 Cigány. 22.00 Halhatatlanok. 23.25 Latour, vigyázz! 

STV :2
9.00 Matyi, a lovacska kalandjai 9.10 Szemináriumi munka. 10.00 A
Szlovák nemzeti felkelés. 11.05 Kamerával a felkelésben. 11.40 A
vidék 11.45 Élő körkép 12.20 Emlékek a búcsúzásról. 13.20 Védett
terület 14.40 Megtört derékkal 15.50 Történelmi panoráma 16.20
Nemzedékek. 17.35 Fegyvertelen katona. 18.00 Dizájn. 18.30 Esti
mese 18.45 Gombamagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyel-
ven 19.55 Szlovák nemzeti felkelés 1944. Szlovák ellenállás a 2. vi-
lágháborúban 21.25 Egy arc a harmatban. 22.35 Az édes álmok
vége. 

MARKÍZA
6.00 Az ezeréves méh 9.00 Forró vér 10.10 A becsületes kovács.
11.30 Katonai akadémia 13.15 Társasutazás 15.40 Amerikába jöt-
tem 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport
20.10 Időjárás 20.20 Forró vér 21.30 Miről álmodik a lány? 23.50 Az
életről. 

JOJ
5.45 Hideghegy 8.15 Tutilúzer. 10.15 Elfeledett feleségek. 12.00
Szexi statiszta 14.00 Diana: Szívek hercegnője 16.00 Tejben fürdünk
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20
Panelházi történetek. 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont. 23.30
Az elnök zsoldosa 2. - Végveszélyben
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Sheldon Bart egy hazug csaló, aki Isten
nevében pénzt csal ki az emberektől.
Amikor egy nap megismerkedik egy
csodálatos pénztáros-lánnyal, úgy dönt,
végleg lehorgonyoz nála.

Segítség űrlakók • 12.35 • tv2

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Horoszkóp

Humor

hÉtfő, augusztus ��

koS
A magánélet területén telis-tele vagy
temperamentummal, ami arra ösz-
tönöz, hogy intenzívebben éld meg a
szerelmi életedet.

BikA
Munkahelyeden most nem rád süt a
nap, de ez számodra pillanatnyilag
teljesen másodlagos, mivel sokkal
személyesebb dolgok foglalkoztatnak.

ikrEk
A pénzügyek és a közös tulajdon-
ban lévő javak kerülhetnek a figye-
lem középpontjába.

rák
Olyan váratlan események történ-
hetnek, amelyek teljesen új irányba
terelhetik az életed. Alaposan végig
kell majd ezt gondolnod.

oroSzlán
Hamarosan új társasági ismeret-
ségre is szert tehetsz, lesznek
ugyanis erre jó alkalmak, de csak
akkor, ha elébe mész.

Szűz
Bár neked van igazad, most talán
mégis jobb lenne, ha a békesség
kedvéért engednél, nem kell mindig
annyira lelkiismeretesnek lenned.

MérlEg
Szívesen forgolódsz a másik nem
közelében, ezekben a napokban
azonban valaki kifejezetten felhívás-
nak veheti a kedveskedésedet.

SkorpiÓ
Bár sok munkád lesz ezen a héten,
de ne aggódj, nem kell szentté ava-
tott mártírnak lenned.

nyilAS
Ez a hét hoz jót, rosszat egyaránt.
Két ellentétes erő harcol benned,
ami sok feszültséget okozhat.

BAk
A hétköznapi gondok fokozott erővel
nehezednek rád, és a mindennapjai-
dat lehangoltabbá, feszültebbé teszik.

vízöntő
A rengeteg munka és gondok mellett
nagyon kevés idő marad a családi
életedre, amely – több okból is - rá-
szorulna arra, hogy átgondold.

HAlAk
Most olyan embereket is megnyer-
hetsz magadnak, akik eddig figye-
lemre sem méltattak. Szerelemben is
találkozhatsz végre valakivel, aki fel-
kavarja lelkivilágodat.

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.

LAKSzAKÁLLAS
III. „LAKIKAtLAn“ 

guLyÁSfőzőVERSEny
Szeptember 1, szombat 

Helyszín: a helyi szabadtéri szín-
pad udvara
10.00 Ünnepélyes megnyitó
Főzőverseny. Vidám tréfás játékok,
vetélkedők, sörivó verseny. 
11.00 „FotózLAK“ – vásári fotózás
12.00 Jó ebédhez szól a nóta:
Dóka Zsuzsa és Kosári Judit fellé-
pése
14.00 Moldvai táncház interaktív
csapatépítő játékokkal fűszerezve
(gulyásevő verseny)
15.00 Lakszakállasi VaLAKik tánc-
csoport műsora
15.30 Újkenyér ünnepe
16.00 Ünnepélyes kiértékelés
16.30 Eszem-iszom, dínom-dánom
A fesztiválhoz kapcsolódó progra-
mok: A főzőfesztivál ideje alatt a
kultúrházban megtekinthető kont-
raszt-, valamint régi papírpénz- és
dokumentum-kiállításunk!
Népi kézműves foglalkozások:
agyagozás, rongyszövés, trambu-
lin, lovas kocsi, állatsimogató várja
a gyerekeket. Lovagolási lehetőség! 

MEgyERcS:
tizenegyes-rúgó  verseny

szeptember 1, szombat 14:00
Helyszín: a megyercsi focipálya
Nevezési díj: felnőttek részére: 2 €,
gyerekek részére: 0,50 €, korcso-
portok: 1 -10 évesek, 11-15 évesek
és 16 -100 évesek. Tíznél több je-
lentkező hölgy esetén külön kate-
góriában női tizenegyes-rúgó ver-
seny! A versenyek fődíjai: kerék-
párok.

nEMESócSA - ócsa fest
Szeptember 8.

Szabadtéri színpad: 16.00 óra. A
rendezvényen GV guitars bemu-
tató, Henna sátor, sörivó verseny.
Belépés 10 éves korig ingyenes.
Fellépők: Fire Guns , Rainy Mood,
No Rulez, Paranoid, Corelosa, Ak-
ceptor, Survive The Flood. Beugró
3 €.

KESzEgfALVA - XVI. fALunAP
Szeptember 8.

Programok:
8.00 Horgászverseny gyermekek
részére (Konkoly)
9.00 Lövészverseny aszfaltga-
lambra (Lövölde)
10.00 Ügyességi játékok gyer-
mekek részére (Tornaterem)

13.00 Keszegfalva–Madar diák-
mérkőzés
15.00 Keszegfalva–Őrsújfalu ifjú-
sági mérkőzés
17.00 Keszegfalva–Réde öregfiúk
mérkőzés
Kultúrház
10.00 Kiállítás
megnyitása a
falu alapításá-
nak 530. év-
fordulója al-
kalmából
10.00 Elő
csocsó ver-
seny a ván-
dorkupáért
13.00 Kenyér-
sütő verseny
14.00 A gútai ku-
tyakiképző iskola bemu-
tatója
15.00 Koszorúzás
16.00 Ünnepélyes megnyitó
16.00 Íjászbemutató, a helyi alap-
iskolák fellépése, a helyi nyugdí-
jasklub énekkara.
16.45 Karate bemutató
17.00 A TAT Társulat fellépése
18.00 Musicalragyogás – Mészá-
ros Tamás és Varga Evelin műsora
19.00 Zumbastic – zumbabemu-
tató
20.00 Pósfa zenekar fellépése
21.30 Utcabál a GOLD zenekarral
és DJ Steewe-vel
22.30 A magyarországi Cairó
együttes fellépése

A nap folyamán ugrálóvár,
csúszda, arcfestés, és egyéb att -
rakciók gyermekek és felnőttek ré-
szére.

Emily Thorne sok év után visszatér
Hamptonsba. A lány szórakozásra vá-
gyó, gondtalan ifjú hölgynek tűnik, de
valójában minden lépése egy tervsze-
rűen felépített bosszúhadjárat.

Bosszú • 20.15 • M1

nyERtESEK
Keresztrejtvény:

Keresztrejtvényünk helyes megfejtője
Parádi Mária tanyról. nyereménye fél
éves DELtA előfizetés!

Szépüljön meg a DELtÁVAL!
A DELtA „ Átváltoztatjuk” nyeremény-
játékunk nyertese Ernecz Mónika,
Szentpéterről Átalakítás szeptember
10-én! gratulálunk!

Gyere, drágám, nézzük meg a medvéket,
olyan aranyosak a kis bocsok!

- Én inkább a majmokat nézem meg.
- Utálatos vagy! Te mindig csak magadra

gondolsz!
☺ ☺ ☺

A harmincadik születésnapján egy nő fel-
fedez néhány ősz hajszálat és aggódva né-
zegeti magát a tükörben. Odafordul a férjé-
hez: - Láttad már ezt?

- Mit, drágám? A ráncaidat?

Lovasnap kicsiknek
és nagyoknak

Az érdeklődőket idén is gazdag program-
mal várja a nagymegyeri Plauter-kúria a
szeptember 1-jén zajló lovasnapjára. A reg-
gel nyolctól egész estig tartó rendezvényen
Majer Sándor western lovas, többszörös Eu-
rópa-bajnok, valamint Tóth Lajos erőlovas,
lótenyésztő bemutatóját is megcsodálhatják
a látogatók. Különféle kézművesek bemu-
tatkozása is részét képezi a műsorfolyam-
nak, melyből nem hiányozhat a réteshúzás,
a mangalicavágás, íjászat, lovagoltatás, ko-
csikáztatás, állatsimogatás. 
A szeptember 1-jei lovasnap programja
(Plauter-kúria): 08.00: állatsimogatás,
09.00: mangalicavágás, 10.00: réteshúzás,
11.00: lovak bemutatása, 13.00: ünnepélyes
megnyitó, 13.30: kézművesek és lovasok
bemutatása, 14.00: Majer Sándor western
lovas, többszörös Európa-bajnok bemuta-
tója, 15.00: Tóth Lajos erőlovas, lótenyésztő
bemutatója, 16.00: kézművesek bemutatko-
zása (kovács, fazekas, mézeskalácsos, ku-
koricacsuhé, játékfigurák, fafaragó, fajáté-
kok, viaszöntő, kosárfonó, sajtkészítő, bőr-
díszműves, szalvéta-hajtogatás), íjászat, ko-
csikáztatás, lovagoltatás, 17.00: Csodaszar-
vas Íjászklub - bemutató, 19.00: Zseb
zenekar (Komárom) – szórakoztató műsor.

Kovács Zoltán
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Balatoni nyár 10.15 Európa
egészsége 11.05 Paralimpiai összefoglaló 12.01 Híradó 12.15 Sport
12.20 Időjárás 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30
Szabadlábon Zalában 13.55 Az én Afrikám Seregenti 14.15 Telepó-
dium 15.10 Capri 16.05 Balatoni nyár 17.15 A korona hercege 18.30
Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 FÁBRY 21.35 Titkok
és szolgálatok 22.30 Négy szellem

M2
8.15 Kölyökidő 8.40 Egymillió fontos hangjegy 9.20 Futótűz 10.05
Enid Blyton  10.30 Rudi, malac a családban 11.00 Hungaria – Európa
rejtett kincse. 11.30 Legendás konyhák 12.01 Hírek 12.25 Magyar
retro 13.20 Telepódium 14.35 Moby Dick 15.00 Néprajzi értékeink
15.10 Klipperek. 15.40 MacGyver. 16.25 Futótűz. 17.10 Enid Blyton
17.35 Rudi, malac a családban. 18.05 Esti mese 18.35 Capri 19.30 Hír-
adó 20.10 A korona hercege 21.20 Paralimpia. Élő 22.10 Hogy volt!?... 

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.35 Darabokra szaggatatol Beszélgetés Keltzné
Jakabffy Máriával 8.35 Határtalanul magyar 9.20 Életképek 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Pannon expressz 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Hogy volt?! 15.05 Arcélek 15.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok 15.55 Best of VeszprémFest 16.40 Kőműves Kelemen
16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek. 18.00 Híradó, sport 18.35
Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.35 Sophie szerint a világ.  20.05
Égető Eszter. 21.20 Hírek, sport 21.35 Liliomfi 23.25 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 Rex felügyelő. 14.20 Marina. 15.20 Doktor House. 16.25
Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban 21.25 Folytatásos forgatás 23.20 Aktív 23.50 Tények

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai. 14.05 Mindörökké szerelem. 16.15
Marichuy 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 20.20 Barátok
közt  21.00 Nico 23.05 Reflektor 23.25 Doktor Addison

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 A betolakodó 23.05 Kémvadászok. 

13.30 Michael. 15.30 Kaméleon – A renegát.  17.15 Jó társaság.  19.20
Spionfióka.  21.00 Sebhelyek. Am. akciófilm 22.55 Államérdek.

VIASAT
6.40 A nagy házalakítás  8.15 Gyilkos sorok XII. 9.10 CSI: A helyszíne-
lők 10.05 Mindörökké Batman. 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Har-
madik műszak 14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45
Nyomtalanul 18.35 Egy kapcsolat szabályai 19.30 Jóbarátok I., 24-25.
20.25 Két pasi – meg egy kicsi II., 37-38. 21.20 Batman és Robin Am.
akciófilm 23.35 CSI: New York-i helyszínelők VI., 14. (ism.)

STV :1
7.40 A három medvebocs 8.10 Anyajegy. 8.45 A rejtelmes sziget 9.15
Szerencsekereskedők. 9.45 A hegyi doktor. 10.35 Az olasz konyha
11.15 Viharos szerelem. 12.05 Ilyenek voltunk 13.25 Vad angyal 14.05
Heléne szemei. 15.00 A hegyi doktor. 16.00 Hírek, sport 16.15 Viha-
ros szerelem 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. 18.20 Az olasz
konyhaművészet 19.00 Híradó, sport 20.10 Hűtlenség szlovák módra.
21.20 Slávia Kávézó 22.10 Doktor House 22.55 Éjszakai hírek 23.10 Lé-
gizsaruk.

STV :2
8.00 Élő körkép 8.40 Dizájn. 9.30 Az utolsó vakációs történet. 10.30
Labirintus 11.20 A hét csodám 11.50 Élő körkép 12.30 Kulturális kör-
kép 12.35 Folklórműsor 13.00 Fegyvertelen katona. 13.30 Michal Do-
čolomanský és vendégei 14.10 Arcélek. 14.45 Gyógyászat 15.55
Kvartett 16.30 Nemzedékek, 3/3. 17.45 Az animáció bűvös világa
18.00 Édenkertek III. Új remény – Mozambik. 18.30 Esti mese 18.45
Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjá-
rás 20.00 Felszabadítók Orosz dok.sor. 20.50 Városról városra Med-
zilaborce 21.20 Denevér. Tévéjáték 23.05 Jaro Filip és vendégei (ism.)

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forró vér 9.30 Cobra 11 10.30 Gömbvillám Cseh
vígjáték 12.10 Merose Place: Új nemzedék, 12-13. 13.45 Hírek 13.50
A mentalista I., 6. 14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok VI.,14-15. 15.35 Két
pasi – meg egy kicsi VI., 24/7. 16.05 NCIS IX. Am. sorozat, 24/15. 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Forró vér Tévésorozat 21.30 Tit-
kok könyvtára 2.: A visszatérés Salamon kincséhez. Am. kalandfilm
23.35 Éjszakai híradó

JOJ
7.55 Bírósági akták 9.00 A felszín alatt Tévésor., 5. 10.00 A nagy ház-
alakítás II., 27-28. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont IV. 15.00 Az elnök zsol-
dosa 2. – Végveszélyben Am. akcióthriller (ism.) 17.00 Híradó 17.30
Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat, 4. 21.30 A fel-
szín alatt 22.30 Dr. Csont IV., 20. 23.30 Halálos kitérő 2. Am. horror

M1
6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Angi jelenti
10.30 Aranyfeszt 2012 11.00 Történetek a nagyvilágból 12.01 Hírek
12.05 Paralimpiai összefoglaló 13.05 Boxutca. Forma–1- magazin
13.40 Forma–1. Belga Nagydíj, időmérő  15.25 A vadonmentő akció.
Ang. természetfi lm 16.20 Doc Martin 17.10 Duna–Alpesi Kupa fo-
gathajtó verseny 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó  20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Retró kabaré Válogatás
klasszikus kabarékból 21.10 Sherlock 22.45 Fülenincs nyúl 2. 

M2
8.25 Enid Blyton8.50 Rudi, malac a családban  9.20 Hónapsoroló
Szeptember 9.55 Hogy volt!? Antal Imre televíziós munkái 12.02 Má-
sodik otthonunk – A bérház 12.55 Magyarország története 13.20
Elrejtett tájak 13.45 DVTK–Győri ETO OTP Bank Liga labdarúgó- mér-
kőzés 16.05 A kockásfülű nyúl 16.10 Gyalogbéka16.40 Kincskereső
kisködmön17.00 Templomos lovagok kincse 17.25 Öveges 33, 20/12.
17.40 Mi micsoda . 18.05 Esti mese 18.30 Elisa lánya – Visszatérés Ri-
vombrosába, 2. 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Paralimpia. Élő 21.00
Rocca parancsnok  21.50 Forma–1-magazin 23.45 DVTK–Győri ETO
bajnoki labdarúgómérkőzés

DUNA
8.10 Hungária Kávéház Legyen az özvegyem 8.40 Duna anzix 9.05
Daktari.  10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Új nemzedék
11.30 Munka-Társ 12.15 Száműzött magyar irodalom 12.45 Vannak
vidékek 13.15 Heuréka! Megtaláltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak
14.10 Talpalatnyi zöld 14.40 Pannon expressz 15.05 Világvédett le-
hetne. A Szigetköz 15.20 Táncvarázs 16.15 A három testőr. A Milady
bosszúja Ang.–fr.–ol. fi lm 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?!
Bárdy Györgyöt köszöntjük 19.30 Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
22.40 Kultikon + 23.35 MüpArt. Balázs Elemér Group 10

6.25 TV2-matiné 9.50 EZO.TV 10.20 Babavilág 10.50 9 hónap 11.20
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 12.20 Duval és Moretti, 9. 13.20
AutóGuru 13.50 Sheena. a dzsungel királynője 14.50 Bűbájos bo-
szorkák  15.50 Rejtélyek kalandorai, 18. 16.50 Sas kabaré 17.55 Acti-
vity 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Beverly Hills-i zsaru.  21.35
A katedrális  23.40 Luxusdoki

7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya 10.25 ASZTRO Show
11.20 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.50 Autómánia 12.25
Stevan Seagal  13.30 Kung-fu 14.35 Zűrös majom Am. vígjáték 16.30
A nők hálójában 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
21.15 A Feláldozhatók  23.10 A tégla. 

STORY TV
7.10 Gyilkos sorok 8.00 Sherlock Holmes 10.30 Jim szerint a világ I.,
11-12-13-14- 15. 13.00 Autogram 13.35 Columbo. Am. krimi 15.25
Álomhotel – Malajzia. Ném. kalandfi lm 17.10 Rex felügyelő.  18.10 A
bálnák titka 20.05 Ed TV. Am. vígjáték 22.10 Kínzó hőség. Am. krimi

13.35 Marhakonzerv-akció 15.35 Szuperhekusok. 17.30 Fantomas visz-
szatér 19.25 A Gyűrűk Ura – A két torony. 22.35 Különösen veszélyes.

VIASAT
7.20 Zsírégetők IX., 26. 8.15 Gordon Ramsay 9.15 Columbo: Gyilkosság
hangjegyekkel 10.55 Egetverő szenzáció 12.55 Szex és New York
light 14.00 A mi kis titkaink  15.50 Óriási nyomozó: Egy különös biz-
tosítás 17.40 Flashdance 19.25 A Bermuda-háromszög rejtélye
21.00 Féktelen Minnesota 22.55 Flashdance

STV :1
7.00 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 7.55 Fidlibum 8.20 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 8.50 Találd ki, ki hívott meg 9.25 Állatorvosi ren-
delő Ném. sor., 26/1. 10.25 Rabaka. Musical 12.00 Vörös bor Tévéfi
lm, 3/3. 13.40 Irány a kert! Magazin 14.10 Heidi. Am. fi lm 15.40 Én,
Pán Péter Am. fi lm 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25
Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.40 Időjárás-jelentés 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 A hullám
Ném. thriller 23.00 Sporthírek 23.10 Jóravaló feleség Am. vígjáték

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Hétvége9.00 Ponitrie 9.20 Fogadás Leokádiá-
ról. Tévéfi lm 10.05 A szlovák parlamentarizmus mérföldkövei (ism.)
10.35 A Szlovák Köztársaság önállósága 11.35 A legszebb virág Me-
sejáték 12.30 Vízi szlalom Világkupa, döntő 14.00 A pozsonyi vár a
harmadik évezrednek 14.15 Kapura 15.00 Farmergazdaságok 15.15 A
szlovák labdarúgás története 17.00 Arany Amos 18.05 Paralimpiai
magazin 18.30 Esti mese 18.45 A vidék 19.00 Híradó 19.55 Szlovákia
természeti szépségei 20.55 Őrangyalok 21.25 Sztárral szemben Am.
fi lmvígjáték

MARKÍZA
7.45 A herceg és az Esthajnalcsillag Cseh mesefi lm 9.20 A hercegnő
és a repülő suszter Cseh mese 10.50 Dörte's Dancing Ném. vígjáték
12.10 Palira vettem a papát. Am. vígjáték 14.15 Beugrós csapata-
nyapótló. Am. fi lmvígjáték 15.50 Hírek 15.55 Gagyi mami 2. Am. víg-
játék 17.55 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Az ördög menyaszszonya.
Cseh mese 22.35 Négyesben keresztül- kasul Szlovákián 23.30 A 13-
as rendőrőrs Am. akcióthriller

JOJ
6.55 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 9.40 Cápa csali. Am. anim. víg-
játék 11.15 Angyalok háborúja. Am. sor., 3/1-3. 16.30 A gazdagság
receptje. Valóságshow 17.55 A legjobb torták I., 14/1. 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20
Titanic 2. Am. katasztrófafi lm A hirhedt Titanic katasztrófa 100. év-
fordulóján egy modern luxushajó, melyet Titanic 2-nek keresztel-
tek el, kifut a vizekre. Célja, hogy kövesse elődje útvonalát. 22.30 A
skorpiókirály Am.-ném.-belga akciófi lm

M1
6.55 Balatoni nyár 8.55 A sokszínű vallás 9.10 Re-
formátus magazin 9.35 Evangélikus ifjúsági
műsor 9.45 A Korál-sziget együttes 10.00 Az
utódok reménysége 10.30 Genfest záró szent-
mise a Szent István Bazilikából 12.15 Hírek 12.25
Paralimpiai összefoglaló 13.30 Forma–1 – Belga
Nagydíj, a futam 16.25 Újpest FC–DVSC TEVA
OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 Te-
leSport – Sport7 19.30 Híradó, sporthírek 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 Egyszer volt, hol nem volt.
Am. tévésor., 22/3. 21.00 Üvegtigris 2. Magy.
filmvígjáték 22.55 Millennium I – A lány, aki a tűz-
zel játszik. Svéd–dán– ném. bűnügyi film

M2
6.55 Rajzfilmsorozatok 10.35 Kincskereső kis-
ködmön, 6/3. 10.55 Templomos lovagok kincse,
13/2. 11.30 Öveges 33, 20/12. 12.01 A sokszínű
vallás 12.10 Református magazin 12.45 A Korál-
sziget együttes 13.05 Az utóđok reménysége
13.30 Genfest záró szentmise a Szent István ba-
zilikában 15.15 Unokáink is látni fogják 15.55 „...a
legkötöttebb ember a szabad ember“. Beszélge-
tés Sánta Ferenc íróval 16.55 Irodalmi képes-
könyv 17.15 Il Divo – Live in London. Ang. film

18.15 Esti mese 18.40 4 összeesküvő és 1 teme-
tés II., 8/3. 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Para-
limpia. Élő 21.00 Doc Martin II., 10/5. 21.50
Forma–1. Belga Nagydíj

DUNA
7.20 Best of Veszprém- Fest (ism.) 8.10 7. Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál 9.10 ...És még egymillió
lépés, 18/8. 10.00 Genfest 2012 – Római katoli-
kus szentmise 12.15 Híradó 12.30 Nyelvőrző
13.00 Akadálytalanul Integratív sportklub 13.25
Csellengők 13.55 Határtalanul magyar 14.25 Sze-
relmes földrajz 14.55 Hazajáró 15.25 Hungária
Kávéház Parancsára, hadnagy úr! 15.55 Hungária
Kávéház Fiú a kastélyból 16.25 A kölcsönkért kas-
tély. Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Önök kérték 19.35 Miss Pettigrew
nagy napja. Am.– ang. tévéfilm 21.05 Dunasport
21.15 Három szín. Piros Fr.–lengy.–svájci film
22.50 Tágra zárt szemek Am.–ang. film

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés, Bajke-
verő majom, Fifi virágoskertje, Roary. a verseny-
autó, Eperke legújabb kalandjai, Chuggington,
Kedvenc kommandó 10.05 Beyblade 10.35
EgészségMánia (ism.) 11.05 EZO.TV 11.35 Kaland-
járat 12.05 Borkultusz (ism.) 12.35 Stahl konyhája
13.05 Több mint TestŐr 13.35 A kiválasztott – Az
amerikailátnok II. Am. sorozat, 34. 14.35 Monk –
Flúgos nyomozó IV., 63. 15.35 Bűbájos boszorkák
VII., 144. 16.35 Beverly Hills-i zsaru. Am. akcióvíg-
játék (ism.) 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Vi-
gyázz, kész, szörf! Am. anim. vígjáték 21.50 A
köd. Kanad.–am. thriller

7.00 Kölyökklub. Benne: Björn mackó kalandjai;
Kisvakond; Újabb bolondos dallamok – Együtt a
csapat; Tűzoltómesék; Dini, a kis dinoszaurusz;
Hupikék törpikék, Garfi eld, Yakari 10.00 Trend-
mánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas 12.05 Tuti
gimi V., 15. 13.00 Gossip Girl – A pletyka- fészek II.,
4. 14.00 Míg a halál el nem választ IV., 1. 14.35 112
– Életmentők Ném. sor., 1–2. 15.45 Tru Calling –
Az őrangyal I., 16. 16.55 Nagypályás kiskutyák.
Am. vígjáték. Air Bud öt imádnivaló kiskutyája, a
Pajtik merész dologra vállalkoznak: szüleiket kell

megmenteniük. Mulatságos és hajmeresztő ka-
landok várnak rájuk. 18.30 RTL híradó 19.00
Cobra 11 XV., 11. 20.00 Gagyi mami 2. Am. akció-
vígjáték 22.00 Kémcsapda. Am.– ném. akciófilm
23.55 Rajzás. Am.–új-zél. thriller

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi, 30. 10.30 Dallas.
Am. sor., 36-37-38- 39-40. 15.25 Álomhajó – Sza-
moa. Ném. kalandfilm 17.05 Rex felügyelő. Ném.
krimisorozat, 67. 18.05 Columbo. Am. krimifilm
20.05 Ne folytassa, felség! Am. vígjáték 22.05
Veszélyeztett faj. Am. thriller 0.05 Kínzó hőség.
Ang. krimi (ism.)

13.30 A Gyűrűk Ura – A két torony. Amerikai ka-
landfilm 16.40 Szívtiprók. Amerikai vígjáték 18.55
Törés. Am. krimi 21.00 A bakancslista. Am. vígjá-
ték 22.45 Buliszerviz. Am. vígjáték

VIASAT
6.30 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel Am.
krimi 8.10 Véznák kontra dagik III., 6. 9.10 Álom-
gyári feleségek I. Am. sor., 4. 10.00 Szex és New
York light IV., 77-78. 11.05 A nagy házalakítás III.
Am. sor., 110-111. 12.55 A Bermuda-háromszög
rejtélye Am.-ang. sor., 3/3. 14.40 Álom luxuskivi-
telben. Am. filmvígjáték 16.55 A Macskanő Am.
kalandfilm 19.00 Fátylat rá! Esküvői valóságshow
duplacsavarral 20.00 CSI: Miami helyszínelők X.,
226. 20.55 A célszemély I., 13. 21.55 Amerikai pite
4 – A zenetáborban Am. vígjáték 23.40 Az elnök
szerelme Ném. vígjáték

STV :1
6.45 Rajzfilmek gyerekeknek 8.25 Góóól. Sport-
vetélkedő 8.55 Nyomozzunk együtt! 9.35 Állat-
orvosi rendelő, 26/2. 10.05 Ushuaia-expedíció VI.
11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben
11.55 Öt perc múlva tizenkettő Vitaműsor 13.00
Forma–1. Belga Nagydíj 16.10 Mosolyogni! Maroš
Kramár műsora 16.45 Postaláda (ism.) 17.45 Irány
a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthí-
rek 20.10 Az angol beteg Am. filmdráma 23.45
Sporthírek 22.55 Lefújva. A hétvége mérkőzései
23.25 Én, Pán Péter Am. film (ism.)

STV :2
8.35 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.35 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája (ism.) 9.50 Eucharisz-
tikus kongresszus Dublinban 10.50 Szlovákia
természeti szépségei 12.00 Vizi szlalom Világ-
kupa, döntő 13.00 Egyházi magazin 13.35 50. Já-
nošík Napok Ťerchovában 14.40 Őrangyal 15.15
Sportok Szlovákiában 16.20 Paralimpiai magazin
16.50 A szeleburdi Tévéjáték 18.05 Gyermek-
könyvnapok 2012. Dok.film 18.30 Esti mese 19.00
Híradó 19.40 Az oktatási miniszter tanévnyitó be-
széde 19.55 Dokumentumfilmklub. Elfelejtett
asszonyok. Indiai– kanad. dok.film 20.50 Albert
Marencin 22.10 Éjszaka az archívumban 23.15 Éj-
szaka az archívumban – nyári speciál

MARKÍZA
9.10 Gagyi mami 2. Am. vígjáték (ism.) 11.00
Csontdaráló. Am. vígjáték (ism.) 13.05 Salamon
király kincse. Ang. kalandfilm 15.05 Szent György
és a sárkány. Am. kalandfilm 16.50 Halálforgás –
Aranyesély.Am. film 19.00 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Sherlock Hol-
mes Am.-ném.-ang. akciófilm 22.50 Végképp
eltörölni Am. thriller

JOJ
7.55 Ace, a négylábú barátom. Am. film 10.00 A
legjobb torták, 1. 11.00 Titanic 2. Am. katasztró-
fafilm 13.00 Csingiling és az elveszett kincs Am.
anim. mese 14.30 Újra a pályán. Am. vígjáték
(ism.) 16.15 A skorpiókirály 18.20 Lakáskultúra
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pá-
rizsból szeretettel. Fr. akciófilm 22.40 A Skorpió-
király 2. – Harcos születik 
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5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 Balatoni nyár 10.15 Európa
egészsége 11.05 Paralimpiai összefoglaló 12.01 Híradó 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.30 Szabadlábon Zalában. 13.55 Az én Afrikám
14.15 FÁBRY 15.35 Capri – Az álmok szigete. 16.30 Balatoni nyár 17.15
A korona hercege 18.30 Meseautóban 19.30 Híradó este 20.15
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10 Borvacsora
22.05 Titkok és szolgálatok. 23.05 Il Divo – Live in London. 

M2
7.45 Fürkész történetei. 8.20 Kölyökidő 9.20 Futótűz 10.00 Enid
Blyton 10.30 Rudi, malac a családban 11.00 Hungaria – Európa rejtett
kincse 11.25 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25 Hogy volt!?... 14.25 Jaguár.
15.45 MacGyver 16.30 Futótűz.. 17.15 Enid Blyton 17.40 Rudi, malac
a családban. 18.10 Esti mese 18.35 Capri – Az álmok szigete, 19.30
Híradó este 20.10 A korona hercege 21.20 Paralimpia. 22.10  Kálmán
Imre operettjeiből 23.40 MNASZ Motorsport- magazin

DUNA
7.35 A Habsburgok és Magyarország 8.35 Sírjaik hol domborulnak
9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.30 Térkép
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Székely kapu 14.40 Magyar
elsők 15.00 Nyíregyháza Spartacus labdarúgóbajnokság. 16.55 A
megregulázott fény. 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Kár-
pát expressz 19.05 Ízőrzők. 19.35 Sophie szerint a világ. Brazília 20.05
Montalbano felügyelő 21.05 Hírek, sport 21.20 Különös házasság

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 A láthatatlan ember 14.20 Marina. 15.20 Doktor House.
16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem  18.30 Tények 19.35 Aktív
20.05 Jóban-rosszban 21.25 Lopakodók 2.  23.10 Aktív 23.40 Tények 

7.40 Reggeli 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Győzike 10.25 Top Shop 12.05
ASZTRO Show 13.10 Az éden titkai 14.15 Jégkirálynő a hokipályán. 16.15
Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 20.20 Barátok
közt 21.00 CSI: Miami helyszínelők 22.00 Gyilkos elmék 23.10 Odaát.

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, 32. 23.05 NCIS

14.10 Hajszál híján hősök. 15.50 Spionfióka 17.30 Marabunta – Gyil-
kos hangyák. 19.20 Titanic 2. 21.00 Halálnak halála. 

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás  8.15 Gyilkos sorok 9.10 CSI: A helyszínelők
10.05 Batman és Robin 12.15 A nagy házalakítás  13.05 Harmadik mű-
szak 14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtalanul  18.35
Egy kapcsolat szabályai 19.05 Mike és Molly  19.30 Jóbarátok 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.20 A Macskanő  23.15 Harmadik műszak

STV :1
8.15 A rejtelmes sziget Kalandfilmsor., 44. 8.45 Szerencsekereske-
dők, 53–54. 9.55 A hegyi doktor Ném. sor., 35. 10.40 Az olasz kony-
haművészet 11.20 Viharos szerelem IV., 203/143. 12.10 Ilyenek
voltunk 13.30 Vad angyal, 241. 14.10 Heléne szemei, 13. 15.00 A hegyi
doktor, 36. 16.00 Hírek, sporthírek 16.15 Viharos szerelem V. Ném.
sor., 227. 17.05 Szakácspárbaj 17.35 Légizsaruk. Sorozat 18.20 Az
olasz konyhaművészet 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Az Alkotmány
napja. Ünnepi gálaműsor 21.10 Topsztár – extra 22.05 Éjszakai hírek
22.18 Sporthíradó 22.20 Köszönjük, hogy rágyújtott! Am. vígjáték

STV :2
8.40 Édenkertek III. Új remény – Mozambik. Fr. sor. (ism.) 9.05 Őza-
nyó meséi 9.30 Elsős a családban Tévéfilm 10.35 Variácók 11.15 A
hét csodám 11.45 Élő körkép 12.15 Kulturális körkép 12.20 Film a
filmről: A ház 12.40 A szeretet elátkozott szolgája Videófilm 14.15
Gyógyászat (ism.) 15.50 Felszabadítók Orosz sorozat 16.40 A hölgy.
Tévéjáték 17.50 Az animációs bűvös világa 18.05 Hétvége 18.30
Esti mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Tibava 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Kölyökállatok bolygója.
Anyai ösztön, 1. 20.55 Família. Magazin 21.30 Agyament Harry Am.
filmvígjáték

MARKÍZA
8.30 Forró vér. Tévésor. 9.30 Cobra 11 10.30 Teljes napfogyatkozás.
Am. katasztrófafilm 12.10 Melrose Place: Új nemzedék 13.45 Hírek
13.50 A mentalista  14.40 Híradó 14.45 Jóbarátok VI., 16-17. 15.35
Két pasi meg egy kicsi VI., 24/8. 16.05 NCIS IX. Am. sorozat, 24/16.
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20
Csontdaráló  22.50 Lángoló jég Am. akcióthriller

JOJ
7.50 Bírósági akták 9.00 A felszín alatt 11.00 A nagy házalakítás II., 29.
12.00 Híradó 13.00 A sárkány fi a. Am. akciófilm, 2/1–2. Devil Boy, a
furfangos észjárású tolvaj Sanghaj utcáin tengeri mindennapjait,
miközben a tapasztalt harcos Bird, vigyázó szemeit mindig rajta
tartja. Mivel mindkettejüknek elege van már az eddigi életmódból,
éppen kapóra jön, hogy a kormányzó férjet keres gazdag és gyö-
nyörűséges lányának. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Az ördög
Pradát visel. Amerikai filmvígjáték 22.45 A hatodik napon.

PÉntEK, augusztus �1

Mike és Molly • 19.05 • viASAt 3
Molly Flynn, iskolai tanárnő, összeta-
lálkozik és belehabarodik Mike Biggs
rendőrtisztbe egy terápiás csoportfog-
lalkozáson és arra kéri, tartson előadást
az osztályának. Itt kezdetét is veszi a ...

Janie kényszerházassága ellenére
meggyőződéssel hisz a szerelem-
ben. Egy nap megjelenik Tea Cake,
aki szenvedélyességével elsodor
mindent, Jane pedig új életre kel.

Mindörökké szerelem • 14.05 • rtl klub

Ha minden jól megy, a dolgok gyakran
rosszra fordulnak. Az Üvegtigrisnél ak-
kor is rosszra fordulnak, ha előtte se
ment jól. Lalit, (Rudolf Péter) a büfést
és barátait most komoly veszély fe-
nyegeti.

Üvegtigris 2.• 21.00 • M1

Cody Mave-
rick, a kis
pingvin még
alig kelt ki a
tojásból, de
már szörfver-
senyző akart lenni. Amikor lehet, be is
nevez a Nagy Zé, az első hullámlovas
pingvin emlékére rendezett versenyre.

vigyázz, kész, szörf! • 20.05• tv2

2012. szeptember 7-9. Klapka tér
55..
Immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Komáromi

Borkorzó. Ezen a hétvégén három fesztivál – Borkorzó, Boros-
tyán-fesztivál, Kútfeszt - műsorából válogathatnak az érdeklődők.

A Komáromi Borkorzó hagyományosan a Tiszti pavilon előtti
téren kerül megrendezésre. Weszelovszky Gábor, a Városi Hiva-
tal Oktatási és Kulturális Főosztályának főosztályvezetője la-
punknak elmondta: „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hazai bo-
rászoknak adjunk lehetőséget a bemutatkozásra. Az érdeklődők
találkozhatnak a Bott pincészet, a Hengerics pincészet, a Mátyás
pincészet, a Kasnyik pincészet, valamint magyarországi, erdélyi
és burgenlandi borászok boraival. Továbbá megrendezésre kerül
a JÓKAI-BABLEVESFŐZŐ-VERSENY is. A verseny időpontja
szeptember 8., szombat. Helyszíne a komáromi Anglia park, a

Tiszti pavilon épülete mellett. A jelentkezéseket a kultura@ko-
marno.sk e-mail címre várjuk, vagy a 035/2851 272-es telefon-
számon, legkésőbb szeptember 4-ig. 

A jó borok mellé természetesen magyarnóta és népzene is du-
kál. A talpalávalót Kovács János zenekara, Csóka Eli és zenekara,
valamint Dóka Zsuzsanna szolgáltatja majd – mondta a főosz-
tályvezető.

A 2. Kútfeszt, Lakatos Róbert szervezésében az Európa udvar-
ban kap helyet. Itt főképp a gyermekeknek készülnek progra-
mokkal, valamint vasárnap a Csavar Színház napját tartják. 

A 18. Borostyán fesztivál szervezője, Nagy László elmondta:
idén is a Tiszti pavilon szabadtéri színpadán lépnek fel vendég ze-
nekarokkal az egész hétvége folyamán.

sz
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Úszás

Kajak-kenu

sPort
A komáromi versenyzők ered-
ményei:

1000 méteres távon:
K1 – kadett fiúk: 4. Szokol Dániel 5.
Adam Botek 9. Szabó Michael
K1 – kadett lányok: 6. Szépe Va-
nessa 
K1 – junior lányok: 2. Katarína Hor-
váthová 3. Roberta Pelantová 
K1 – férfiak: 1. Gelle Péter (Tren-
csén) 2. Erik Vlček 8. Radim Kráľ
K2 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel –
Adam Botek 7. Horváth Ádám –
Szabó Michael 
K2 – kadett lányok: 3. Szép Vanessa
– Lucia Mikušová (Pőstyén) 
K2 – junior fiúk: 3. Lőrincz Balázs –
Oliver Mikuš (Trencsén) 
K2 – junior lányok: 2. Katarína Hor-
váthová – Roberta Pelantová 
K2 – férfiak: 1. Tarr György – Martin
Jankovec (Trencsén) 5. Demin Viktor
– Matej Michálek (Pozsonyi ŠKP)
K4 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel –
Adam Botek – Horváth Ádám –
Szabó Michael 
K4 – junior fiúk: 2. Lőrincz Balázs –
Oliver Mikuš (Trencsén) – Filip Spru-
šanský (Pozsonyi Tatran ) – Martin
Dugas (Pozsonyi Tatran) 
K4 – férfiak: 1. Tarr György – Erik
Vlček – Gelle Péter – Martin Janko-
vec  3. Demin Viktor – Jakubík Gá-
bor (Pozsonyi ŠKP) – Matej Michá-
lek (Pozsonyi ŠKP) – David Višváder
(Somorja)

500 méteres távon: 
K1 – kadett fiúk: 3. Szokol Dániel 5.
Adam Botek 
K1 – kadett lányok: 5. Szépe Vanessa
K1 – junior fiúk: 4. Lőrincz Balázs 
K1 – junior lányok: 1. Roberta Pe-
lantová 4. Katarína Horváthová 
K1 – férfiak: 8. Radim Kráľ 
K2 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel –
Adam Botek 
K2 – kadett lányok: 3. Szépe Va-
nessa – Lucia Mikušová (Pőstyén)
K2 – junior fiúk: 4. Lőrincz Balázs –
Oliver Mikuš (Trencsén)
K2 – junior lányok: 2. Katarína Hor-
váthová – Roberta Pelantová 
K2 – férfiak: 5. Zdenko Malík – Mar-
tin Bobek (Pozsonyi ŠKP) 6. Radim
Kráľ – Tomáš Stano

200 méteres távon:
K1 – kadett fiúk: 1. Szokol Dániel 
K1 – kadett lányok: 4. Szépe Va-
nessa 
K1 – junior lányok: 2. Katarína Hor-
váthová 5. Roberta Pelantová 
K2 – kadett fiúk: 2. Szokol Dániel –
Adam Botek 
K2 – kadett lányok: 3. Szépe Va-
nessa – Lucia Mikušová (Pőstyén) 
K2 – junior fiúk: 2. Lőrincz Balázs –
Oliver Mikuš (Trencsén)
K2 – junior lányok: 2. Katarína Hor-
váthová – Roberta Pelantová 
K2 – férfiak: 4. Zdenko Malík – Mar-
tin Bobek (ŠKP) 5. Radim Kráľ – To-
máš Stano. -ip-

nem mindennapi sikert könyvelhetett el a síkvízi kajak-kenu orszá-
gos bajnokságon Szokol Dániel a kadettok kategóriájában, aki

hatszor állhatott fel a dobogóra. Egy arany-, négy ezüst- és egy bronz -
érem gazdagítja az egyébként is szép éremgyűjteményt, amelyet ed-
dig ez a remek komáromi fiú már „kikajakozott” különböző korosz-
tályokban. nem kétséges, az egyik nagy felfedezettje a komáromi ka-
jakozásnak, akit a nem kevésbé remek edző, Vojtech Halmo készít fel
az igazi nagy versenyekre. A Pőstyénben megrendezett nagyszerű 
viadalon még Roberta Pelantová szerzett bajnoki címet a komáromi
klubnak, de először az olimpia után, vízre szállt a kajaknégyes le-
génysége is, és magabiztosan gyűjtötte be a bajnoki címet. Egy szó
mint száz, ezen a bajnokságon is jó volt komárominak lenni. 

Szokol Dániel (középen) hatszor állhatott fel a dobogóra. Itt éppen arany-
éremmel a nyakában a 200 méteres verseny után

Eredmények:

1. Runtáj Tivadar (Magyar-
ország) 1:31,52

2. Bangha Dezső (Komá-
rom) 1:35,47 

3. Németh Lehel (Magyaror-
szág) 1:58,45 

A verseny után megkérdez-
tük a komáromiak úszó-büsz-
keségét, vajon érez-e csaló-
dást, hiszen zsinórban szerzett
tíz országos bajnoki címe után,
most „csak” ezüstérmet szer-
zett. A sportszerűségéről is hí-
res veterán úszó, mosolyogva
így válaszolt: „Nem, egyáltalán

nem vagyok csalódott. Az én
koromban ilyen idővel teljesí-
teni a távot úgy gondolom szép
teljesítmény. A kategória győz-
tese remekül úszott, egy pilla-
natig nem fért kétség megér-
demelt győzelméhez, hiszen
négy perccel korábban ért
célba, mint jómagam. És vé-
gül is, nem hiszem, hogy az
érmeken lenne a hangsúly, mi
valamennyien az egészségün-
kért úszunk elsősorban, az
érem és a rövid dicsőség csak
másodlagos” – mondta el la-
punknak Bangha Dezső. Úgy
gondoljuk, ehhez nem is kell
kommentárt fűznünk.

Ára: 16 €
0905 213 967

Bangha Dezső ezüstérmes 
ABalatonfüred és tihany közötti 3500 méteres távon ren-

dezték meg az idei XI. Magyar országos szenior távúszó
bajnokságot, amelyen – mi sem természetesebb – részt vett
Komárom neves úszóveteránja Bangha Dezső is, a bajnok-
ságok eddigi tízszeres győztese. A 75-79 évesek korosz-
tályában vette fel a versenyt, és szenzációs teljesítményt
nyújtva, másodikként ért célba.

Szokol Dániel tarolt az országos bajnokságon 

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)



Krnáč – Lajos 2 (1 – 11 m), Pálik,
Gula

Húsz percen át tartották magukat
a vendégek, de aztán tíz perc lefor-
gása alatt a hazaiak négyszer is be-
találtak. A második félidőben aztán
az edző kérésének ellenére, a ha-
zaiak könnyelműsködni kezdtek,
amit a rokonszenves vendégek há-
romszor is alaposan megbüntettek. 

tany – Pat 1:0 (1:0), Kósa

Úgy az első, mint a második fél-
időre egyaránt, a hazaiak félórája
volt jellemző. Ezután a vendégek
is szóhoz jutottak, de helyzetek
dolgában is a hazaiak domináltak,
így győzelmük teljesen megérde-
melt. 

Lakszakállas – Dulovce 1:2
(1:0), Inczédi T. – Badala, Habara
M.

Jó iramú mérkőzésen eléggé sze-
rencsés győzelmet arattak a ven-
dégek. Az első félidőben ugyanis a
hazaiak játéka gólokat érdemelt
volna, de a másodikra bizony
eléggé elfáradtak. És ezt használták
ki a rutinos vendégek a fiatal hazai
csapat ellen. 

Keszegfalva – Ekel 0:1 (0:0),
Ódor

A magas színvonalú mérkőzésen
a hazaiak kétszer, míg a vendégek
egyszer találták telibe a kapufát.
Ódor lövése aztán mindent eldön-
tött. A hazaiak neheztelnek a mér-
kőzés játékvezetőjére, aki elmondá-
suk szerint, jogos büntetőtől fosz-
totta meg a hazaiakat, amikor a ta-
lálkozó 60. percében az egyik ven-
dég védő kézzel szelídítette meg a
labdát a gólvonalon…  

fK Activ – Bátorkeszi 2:2 (1:0),

Lipták (11 m), Kovács – Cséplő T.,
Cséplő Z.

Egy aránylag unalmas első félidő
után, felperegtek az események. A
vendégek nagy nyomás alá vették a
hazai kaput, aminek a végén sikerült
egyenlíteniük. Nagy helyzetek követ-
keztek a hazai oldalon, és Kovács gól-
jának köszönhetően ismét a hazaiak
vezettek. Újabb helyzeteket követően
mindkét oldalon, a vendégek három

perccel a találkozó vége előtt egyen-
lítettek. Tekintettel a mérkőzés lefo-
lyására, a vendégek szerencsés pont-
rablást hajtottak végre. 

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Marcelháza „B” - Martos 12:1
(7:0), Kovács és Horján 3-3, Vider-
man és Obložinský M. 2-2, Paulis,
Zsidek T. – György 

Bogya/gellér – Ifjúságfalva 3:2
(0:2), Ledeczky V. 2, Végh – Ollé 2

csicsó – Megyercs 3:4 (0:3)
Vendég gólok: Tureček, Nagy Á.,
Nagy I.

nagykeszi – nagysziget 5:1
(4:1), Wágner és Szűcs 2-2, Marsa-
lík – Molnár

Dunaradvány – nemesócsa 0:2
(0:0), Hipp, Cseh

Bogyarét – Vágfüzes/Kava 2:5
(1:2), Horváth, Leczkési – Koštialik
2, Kósa T., Kósa B., Czina (öngól)

őrsújfalu – szabadnapos volt 

TERüLETI bAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK

őrsújfalu – Perbete 6:0 (3:0), Si-
mon 3, Natkai, Melecsky, Vajda 

Madar – Dulovce 0:5 (0:3) Mol-
nár Krisztián 3, Badala 2 

fK Activ – Hetény 2:2 (0:1), An-
gyal, Farkas (11 m) – Lévai, Csintalan

TERüLETI bAjNOKSÁG – DIÁKOK 

ógyalla – csallóközaranyos
11:4 (4:2), Kečkéš 4, Čulík és Kakaš
2-2, Laczko, Kollár, Tóth A. – Balogh
és Zsemlye 2-2.

ímely – csicsó 1:4 (1:2) Vendég
gólok: Misák 2, Csóka, Bartók

Keszegfalva – Madar 1:6 (1:0),
Kacz -  Szabó K., Chudý, Lovász,
Selmeczi, Cséplő Z., Csintalan S.

Lakszakállas és nemesócsa –
szabadnaposak voltak 

(Bátorkeszi csapata kilépett a baj-
nokságból)

TERüLETI bAjNOKSÁG – ELőKÉSZíTőK

„A” csoport:
Búcs – Perbete 15:1 (6:1), Sánta

D. 11, Cúth 2, Bruszi, Illés - öngól
Marcelháza – Bátorkeszi 8:4

(2:2), Hollósi 4, Leskó 3, Szegi –
Balaskó 4

A Dunamocs – Izsa találkozót
szeptember 12-én, szerdán 16
órakor játsszák le.

(Madar csapata kilépett a bajnok-
ságból, helyette Bátorkeszi lett be-
sorolva)

„B” csoport
Lakszakállas – Ímely – elha-

lasztva, augusztus 29-re.
tany – naszvad  2:14 (1:4), Ábra-

hám, Balogh – Hutlas 7, Varga 3, Luka-
csovics Kr. 2, Gogola, Lukacsovics D. 

Ekel – szabadnapos volt
(Gúta csapata kilépett a bajnok-

ságból)
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RÉGIÓbAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 4 3 1 0 13:4 10
2. Komárno 4 3 1 0 9:3 10
3. Palárikovo 4 3 1 0 4:1 10
4. L. Rovne 4 2 1 1 7:3 7
5. Galanta 4 2 1 1 9:7 7
6. Šúrovce 4 2 1 1 5:5 7
7. Topoľníky 4 2 0 2 7:7 6
8. V. Ludince 4 2 0 2 7:8 6
9. Domaniža 4 2 0 2 4:7 6

10. Skalica 4 1 2 1 6:5 5
11. Gabčíkovo 4 1 1 2 4:4 4
12. Beluša 4 1 1 2 3:5 4
13. Bánovce n/B. 4 1 0 3 3:7 3
14. Nová Ves n/V. 4 0 2 2 2:4 2
15. J. Bohunice 4 0 1 3 4:9 1
16. Neded 4 0 1 3 2:10 1

IV. LIGA
1. V. Lovce 4 3 1 0 8:3 10
2. Močenok 4 3 0 1 17:4 9
3. V. Meder 4 3 0 1 7:4 9
4. Dvory n/Ž. 4 3 0 1 10:8 9
5. ViOn "B" 4 2 1 1 12:6 7
6. Kolárovo 4 2 0 2 7:3 6
7. Šurany 4 2 0 2 10:8 6
8. N. Život 4 2 0 2 9:7 6
9. Štúrovo 4 2 0 2 12:11 6

10. Váhovce 4 2 0 2 9:10 6
11. Vrakúň 4 1 1 2 6:10 4
12. Imeľ 4 1 1 2 3:15 4
13. H. Vrbica 4 1 0 3 7:11 3
14. ČFK Nitra 4 1 0 3 7:12 3
15. DAC "B" 4 1 0 3 3:9 3
16. Želiezovce 4 1 0 3 3:9 3

V. LIGA
1. Tvrdošovce 4 4 0 0 18:2 12
2. Kalná n/Hr. 4 4 0 0 18:2 12
3. Hurbanovo 4 3 0 1 8:2 9
4. Kozárovce 4 2 1 1 9:4 7
5. nesvady 4 2 1 1 10:6 7
6. Marcelová 4 2 1 1 7:4 7
7. Dolný Ohaj 4 2 1 1 7:7 7
8. Bánov 4 2 0 2 8:9 6
9. Podhájska 4 1 1 2 8:9 4

10. Čaka 4 1 1 2 8:9 4
11. Šahy 4 1 1 2 6:8 4
12. Komjatice 4 1 1 2 6:10 4
13. Bešeňov 4 1 1 2 5:12 4
14. Zlatná na O. 4 1 0 3 5:10 3
15. Svätý Peter 4 0 1 3 6:24 1
16. Tlmače 4 0 0 4 4:15 0

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Ekel 3 3 0 0 18:0 9
2. Gúta “B“ 3 3 0 0 17:7 9
3. Búcs 3 2 1 0 6:2 7
4. Perbete 3 2 0 1 8:4 6
5. Keszegfalva 3 2 0 1 4:2 6
6. Šrobárová 3 2 0 1 5:5 6
7. Dulovce 3 2 0 1 5:6 6

8. Bátorkeszi 3 1 1 1 5:4 4
9. Hetény 3 1 1 1 4:3 4

10. Madar 3 1 1 1 5:7 4
11. Tany 3 1 0 2 2:11 3
12. FK Activ 3 0 2 1 4:6 2
13. Izsa 3 0 1 2 2:5 1
14. Pat 3 0 1 2 2:6 1
15. Dunamocs 3 0 0 3 4:12 0
16. Lakszakállas 3 0 0 3 1:12 0

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. nemesócsa 3 3 0 0 8:0 9
2. Marcelháza “B“ 3 2 0 1 18:6 6
3. Őrsújfalu 2 2 0 0 14:2 6
4. Bogya/Gellér 3 2 0 1 10:7 6
5. Nagykeszi 3 2 0 1 7:4 6
6. Ifjúságfalva 2 1 1 0 7:4 4
7. Vágfüzes/Kava 3 1 0 2 8:9 3
8. Csicsó 3 1 0 2 6:7 3
9. Dunaradvány 3 1 0 2 7:9 3

10. Nagysziget 3 1 0 2 4:9 3
11. Megyercs 3 1 0 2 6:11 3
12. Bogyarét 3 0 1 2 4:17 1
13. Martos 2 0 0 2 2:16 0

Döntetlen az V. ligás járási rangadón

RÉGIÓbAjNOKSÁG
n. Ves n/Váhom – Kfc 0:1 (0:0),

Faragó
Míg az első félidőben aránylag ki-

egyenlített csata zajlott, addig a má-
sodik félidőben szinte csak egy csa-
pat volt a pályán. A 47. percben Mu-
sil beadását Faragó lőtte a hazaiak
kapujába, és innen kezdve teljesen
világos volt, ki is nyeri ezt a fontos ta-
lálkozót. A komáromi ultrák ismét ki-
tettek magukért, szinte hazai kör-
nyezetet varázsoltak lila kedvenceik-
nek. Szombaton tehát jöhet a lista-
vezető, a mérkőzés előtt egy ked-
ves meglepetés vár a szurkolókra,
és a legkisebb KFC játékosokra.

további eredmények: P. Bystrica
– Neded 5:1, Palárikovo – Beluša
2:1, L. Rovne – Bánovce 4:0, Topoľ-
níky – Šúrovce 3:1, Galanta – Gab-
číkovo 2:2, Skalica – J. Bohunice
4:1, Domaniža – V. Ludince 2:1. 

IV. LIGA

gúta – Hontfüzesgyarmat 2:0
(1:0), Kürti R., Kürti A.

Bár a vendégek nem játszottak
rosszul a mezőnyben, első alkalom-
mal mégis csak a találkozó 84. per-
cében találták el a kaput. Ebből is
egyértelművé válik, hogy a hazaiak
végig fölényben játszottak, és csak a
gólok száma volt kérdéses. A csapat
gólvágója, Magyar Zsolt azonban a
vendégek nagy szerencséjére, há-
rom tiszta helyzetéből egyet sem tu-
dott értékesíteni.    

újlót – nagymegyer 1:0 (1:0)
A hazai csapat kizárólag védeke-

zésre rendezkedett be, de azt na-
gyon jól csinálta. Sőt, találtak egy
rést is a vendég védelemben, és re-
mek védekezésükkel már csak vár-
ták a találkozó végét. 

Mocsonok – ímely 9:0 (4:0)
Ezt senki nem várta, főleg az íme-

lyiek nem, akik sajnos, belefutottak
ebbe a kellemetlen vereségbe. Nem
hibáztathattak senkit, csak és kizá-
rólag magukat. Nagyon rosszul ját-
szottak, aminek ez a gólözön lett az
eredménye.  

további eredmények: Želiezovce
– Dvory n /Ž. 2:4, Váhovce – DAC
„B“ 3:0, Vrakúň – ViOn „B“ 1:1, ČFK

– N. Život 4:2, Šurany – Štúrovo 5:2. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 

ógyalla – Ipolyság 2:0 (0:0), Cin-
gel, Tárnok

Nagy kedvvel játszottak a haza-
iak, így rendre hozták magukat hely-
zetbe. Már az első félidőben kihagy-
tak négy-öt ziccert, vagy a csatárok
hibáztak nagy igyekezetükben, vagy
a vendégek kapusa hárított szenzá-
ciósan. A második félidőben aztán a
vendégek kissé kiegyenlítették a já-
tékot, de a hazaiakat ez sem gátolta
meg abban, hogy magabiztosan
hozzák a győzelmet. 

Szentpéter – Marcelháza 2:2
(0:1), Lakatos Gy., Bódis – Nagy J.,
Németh (11 m)

Remekül kezdtek a vendégek, és
a 48. percben, amikor 2:0-ra növel-
ték előnyüket, minden mellettük
szólt. Helyzeteik voltak, uralták a me-
zőnyt. Aztán amikor Lakatos kihasz-
nálta első kínálkozó helyzetét a 71.
percben, a hazaiak megérezték,
hogy akár még... Amikor Bódis ki-
egyenlített, a hazaiaknál már felhőt-
len volt az öröm. Egy maguktól jobb

csapattól raboltak pontot, amely min-
den szempontból kivívta a hazai
szurkolók legnagyobb elismerését.
Egyszóval, ők voltak a rangadó vesz-
tesei.  

csallóközaranyos – garamkálna
1:2 (1:1), Berecz

A hazai csatárok elveszítették csa-
tájukat a vendégek kapusával. Mert-
hogy nagyjából erről szólt a mérkő-
zés. A hazaiak rengeteg helyzetet
dolgoztak ki, jól is játszottak, de min-
den igyekezetüket a szenzációsan
védő vendég kapus hiúsított meg. A
hazai játékosokat nem érheti szem-
rehányás, hiszen mindent elkövettek
a jó eredmény érdekében. A vendé-
gek a második félidőben nem jutot-
tak el igazi helyzetig, de egy jól elta-
lált lövés jó 25 méterről mégis a győ-
zelmet jelentette számukra.  

Podhájska – naszvad 1:1 (0:0),
Molnár A.

Sajnos, egy kiállítás megtörte a
minden szempontból jobb vendégek
lendületét, de csak egy rövid időre. A
hazaiak vezető gólja után ismét ma-
gukra találtak, és 10 játékossal is si-
került egyenlíteniük. Mi több, most
tőlük pártolt el a szerencse, hiszen
éppen ők voltak azok, akik nem na-
gyon örültek ennek az eredmény-
nek, míg a hazaiak elégedetten vet-
ték azt tudomásul. 

további eredmények: Bánov –
Bešeňov 4:0, D. Ohaj – Tlmače 4:1,
Komjatice – Čaka 4:1, Tvrdošovce –
Kozárovce 1:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 

Ekecs/Apácaszakállas – Diós-
patony 2:1 (2:0), Végh, Molnár

Bár a vendégek játszottak enyhe
mezőnyfölényben, a hazaiak reme-

kül ellenőrizték a pályán zajló ese-
ményeket. Játékukon meglátszott új
edzőjük, Miklós Pál kézjegye, és
egy remek eredménnyel szereztek
örömöt szurkolóiknak. Azoknak,
akik bíztak csapatukban és buzdí-
tották őket. Ellenzőik viszont lehaj-
tott fejjel voltak kénytelenek távozni.
Ez azonban legyen az ő problémá-
juk...

TERüLETI bAjNOKSÁG 

Izsa – Hetény 0:2 (0:1), Kozsár 2
A győzelmet jobban akaró, azért

jobban megküzdő vendégcsapat tel-
jesen megérdemelten vitte haza a
három bajnoki pontot. A hazai játé-
kosoknak el kell gondolkodniuk, va-
jon ezzel a hozzáállással van-e ér-
telme ebben az osztályban „szen-
vedni“, hazai szurkolók előtt úgy
égni, mint ahogy azt tették múlt va-
sárnap...    

Perbete – Šrobárová 4:2 (0:0),
Lakatos, Geleta, Čerešník O., Hinora
– Sýkora, Čepela

Hetven percen át a hazaiak ját-
szottak jobban, de amikor a vendé-
gek 2:1-re szépítettek, egy kis időre
átvették az irányítást. És éppen ez-
zel nyitottak több teret a hazai csa-
tároknak, akik azokat ki is használ-
ták. Jó színvonalú mérkőzést látott a
perbetei közönség. 

Búcs – Madar 5:2 (4:1), Ropog 3,
Bruszi, Sánta – Sebők, Csicsó 

A hazaiaknak sikerült az első fél-
időben megnyugtató előnyre szert
tenniük, így értelemszerűen a má-
sodik félidő, már kiegyensúlyozot-
tabb volt. A vendégek ekkor még
büntetőt is vétettek. 

gúta „B” - Dunamocs 8:4 (5:1),
Czucz 3, Németh Kr. és Jancsó 2-2,

ARégióbajnokságban tovább tartják veretlenségüket a komáromi li-
lák. és szombaton akár a tabella élére is ugorhatnak, amennyiben

legyőzik a listavazető vágbeszterceieket. nagy mérkőzésnek nézünk
elébe, az már biztos. A negyedik ligában elszenvedték talán minden
idők legsúlyosabb vereségét az ímelyiek, akik értetlenül állnak a tör-
téntek előtt. Ilyen rosszul már évek óta nem játszottak. Az ötödik ligá-
ban nagy érdeklődés előzte meg a Szentpéter – Marcelháza rangadót,
amelyen végül döntetlen eredmény született. Mindez a vendégek „sé-
relmére“, hiszen végig ők voltak a jobbak. A területi Bajnokságban
gondok mutatkoznak Izsán, ahol több játékos életvitelével is gond
van, ami aztán rányomja bélyegét játékukra. több pályáról is nagy-
szerű mérkőzésekről számoltak be tudósítóink, gólokban egyértel-
műen a gútai fakó mérkőzése volt a leggazdagabb. A második osz-
tályban a megyercsiek szereztek meglepetést, akik csicsón arattak
győzelmet.

Óriási  kavarodás a vendégek kapuja előtt (Szentpéter - Marcelháza 2:2)

Ezzel a büntetőből lőtt góllal vezettek a hazaiak (FK Activ - Bátorkeszi 2:2)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kosárlabdahámori Vladimír
60 éves

Amikor véget ért a
2001/2002-es bajnoki idény,
Komáromban padlón hevert
az akkor 102 éves patinás fo-
ciklub. Ellenben, egy FC Ma-
jorka névre hallgató fociklub
éppen bajnoki címét ünne-
pelte a Területi Bajnokságban.
Szinte a semmiből épült fel,
csendesen, minden különö-
sebb hírverés nélkül. Már az
V. liga küzdelmeire készült,
amikor a városvezetés meg-
szólította annak megalapítóját
és vezetőjét, Hámori Vladi-
mírt, vegye át a KFC irányítá-

sát, amely szinte a teljes megszűnés szélén állt. Mindössze
néhány óra állt rendelkezésére, hogy meghozza döntését, hi-
szen az ajtón már kopogott az új bajnokság. Mivel végül igent
mondott, gyorsan kellett cselekedni, hiszen az FC Majorkát
be kellett olvasztani a KFC-be, és új név alatt jelentkezni a
bajnokságba úgy, hogy a jogfolytonosság is megmaradjon.
Ma már tudjuk, hogy Hámori Vladimír az utolsó pillanatban
mentette meg az ország egyik legpatinásabb klubját a meg-
szűnéstől. 

Nagyon nehéz időszak következett, hiszen alapjaitól kel-
lett újraépíteni a KFC-t. Ígéretet is kapott az akkori városve-
zetéstől és több vállalkozótól egyaránt, de amikor beindult az
érdemi munka, ma már tudjuk, néhány kivételtől eltekintve,
valamennyien hátat fordítottak a lelkes sportvezetőnek. Köz-
ben a csapat feljutott a III. ligába, ahol igencsak előkelő he-
lyet harcolt ki magának. A komáromi labdarúgás kezdte visz-
szanyerni régi fényét, a szurkolók is kezdtek visszatérni. Az
érsekújváriak elleni rangadón több mint 1200-an foglaltak he-
lyet a lelátón, amire Komáromban már több évtizede nem volt
példa. Ez a feltámadás nagyon sok pénzbe került, főleg Há-
mori Vladimír pénzébe. Egyre érezhetőbbé kezdett válni,
hogy külső támogatás nélkül ez nem sokáig működhet, hi-
szen a klubelnök lehetőségei is korlátozottak. És a
2003/2004-es idény végén megtörtént az, amitől a szurkolók
féltek. Hámori Vladimír lemondott elnöki tisztéről. A klubot
jegyzőkönyvileg, némi plusszal a klub pénztárában adta át az
új vezetőségnek. Tudtuk, hogy nincs nála szomorúbb ember
azokban a napokban, de valóban más lehetősége nem volt.
Olyan áldozatot hozott a komáromi fociért, amilyet talán
senki más nem lenne képes meglépni. Vállalkozása is a
csőd szélére jutott, de ő akkor is becsülettel elvégezte a rá-
bízott feladatokat. 

Többen is megkérdezték tőle az évek folyamán, miért ho-
zott ekkora áldozatokat, amikor érezhető volt, hogy magára
marad a problémák megoldásában. Két érvet hoz fel mindig
ezekre a kérdésekre. Egyik, édesapja emlékének soha el
nem múló tisztelete, aki egykoron a KFC játékosa és edzője
volt. De nevezhetnénk őt a KFC ikonjának is. A másik az ő
alaptermészete, amely nem engedi meg a félig elvégzett
munkát, a felelőtlen lépéseket. 

Évek teltek el, de Hámori Vladimírt nem láttuk a KFC le-
látóján. Csalódottság, keserűség? Bizonyára ez is benne van
a pakliban, de alapjában nem erről van szó. „Tudod, én
szinte reggeltől estig aktív nagypapa vagyok. Nincs jobb pi-
henés a számomra, mint az unokával tölteni valamennyi
időmet. Én nem haragszom senkire, egyszer majd termé-
szetesen kinézek, és ha tudok, segítek is” – mondta leg-
utóbbi beszélgetésünk alkalmával.

Hámori Vladimír a napokban töltötte be 60. életévét. A KFC
játékosai, klubvezetői és a szurkolók ezúton is jó egészsé-
get kívánnak az egykori klubelnöknek. Nagy megtisztelte-
tésnek vennék, ha megjelenne valamelyik bajnoki mérkőzé-
sen. Nem, nem mint támogató, csak mint egyik családtag és
barát. Mert aki már ennyit letett a klub asztalára, az mindig
családtagként jön haza a lila-fehér klubba.

Isten éltessen Vladko! 

A komáromi Lodiar Vízimotoros Egyesület szeretettel meghívja
a sportág kedvelőit

BBEEMMUUTTAATTóó  nnAAPPjjÁÁRRAA,,
amelyet 2012. szeptember 1-jén (szombaton) 10 órai kezdettel

rendez meg a dunai vasúti híd térségében.

A komáromi kosarasok
megkezdték a felkészülést

felnőttek
2012. augusztus 29. (szerda) 17 óra-

kor: gúta – Kfc (Nyugat-szlovákiai Kupa)
2012. szeptember 1. (szombat) 16 óra-
kor: Kfc – Pov. Bystrica (Régióbajnok-
ság), nagymegyer – Mocsonok (IV. liga),
Marcelháza - csallóközaranyos (V. liga –
Keleti csoport), Dunamocs – Tany (Területi
Bajnokság), Ifjúságfalva – Marcelháza „B”
(Területi Bajnokság II. osztály). 2012. szep-
tember 2. (vasárnap) 10.30 órakor: Ne-
mesócsa – Bogyarét (Területi Bajnokság II.
osztály) 16 órakor: ímely – Zselíz (IV.
liga), naszvad – Bánov (V. liga – Keleti
csoport), Hetény – Bátorkeszi, Ekel – FK
Activ, Dulovce – Keszegfalva, Pat – Lak-
szakállas, Madar – Gúta „B”, Šrobárová –
Búcs, Izsa – Perbete (Területi Bajnokság),
Megyercs – Martos, Őrsújfalu – Bo-
gya/Gellér, Nagysziget – Dunaradvány, Csi-
csó – Nagykeszi, Vágfüzes/Kava – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osz-
tály).

Ligásaink idegenben: ViOn „B” – gúta
(IV. liga), Cseke – Szentpéter (szomba-
ton), Zsitvabesenyő – ógyalla (V. liga – Ke-
leti csoport), Nádszeg – Ekecs/Apáca-
szakállas (V. liga – Déli csoport).

területi Bajnokság – Ifjúságiak 
2012. szeptember 1. (szombat) 16 óra-

kor: Perbete – Hetény, Dulovce – FK Activ,
Őrsújfalu - Madar.

területi Bajnokság – Diákok
2012. szeptember 1. (szombat) 14 óra-

kor: Csicsó – Keszegfalva, Csallóközara-
nyos – Nemesócsa, Lakszakállas –
Ógyalla. Ímely és Madar – szabadnapo-
sak lesznek. 

Bátorkeszi csapata kilépett a bajnok-
ságból, kisorsolt ellenfelei szabadna-
posak lesznek!

területi Bajnokság – Előkészítők
„A” csoport:
2012. szeptember 1. (szombat) 10 óra-

kor: Izsa – Perbete, Bátorkeszi – Búcs. A
Dunamocs – Marcelháza mérkőzést 2012.
szeptember 26-án, szerdán játsszák le. 

Madar csapata kilépett a bajnokság-
ból, helyette Bátorkeszi indul a küzdel-
mekben.

„B” csoport:
2012. szeptember 1. (szombat) 10 óra-

kor: Ekel – Naszvad, Ímely – Tany. Lak-
szakállas – szabadnapos lesz. 
gúta csapata kilépett a bajnokságból, ki-
sorsolt ellenfelei szabadnaposak lesznek!

Heti focimenü

Akomáromi MBK Rieker extraligás
csapata megkezdte felkészülését a

2012/2013-as idényre. Sőt, ezen a héten
már két előkészületi mérkőzést is játsza-
nak františek Rón edző védencei, mind-
kettőt hazai csarnokban. 

Előbb szerdán, augusztus 29-én 18 órai
kezdettel Sopron csapatát fogadják, majd
pénteken, szeptember 31-én, ugyancsak 18
órai kezdettel a cseh Jindřichův Hradec
együttesét látják vendégül. A belépőjegyek
ára egységesen 2 €.  

Paulík József, az MBK 
Rieker sportigazgatója la-
punknak elmondta, hogy a
csapat valamennyi tagja be-
kapcsolódott a felkészülésbe,
így a szurkolók ezeken a
mérkőzéseken megismer-
kedhetnek az új szerzeményekkel is.  Azt is
megtudtuk, hogy ezen a héten megkezdik a
bérletek árusítását az új idényre. 

A bérleteket Gyurícsek Attilánál, a 0903
821 977 telefonszámon lehet igényelni. 

MEGhíVó !!!  MEGhíVó !!! MEGhíVó !!!

A klub versenyzői látványokban gazdag napot ígérnek azoknak,
akik kilátogatnak a rendezvényre.  


