
Múlt héten, szerdán éjjel háromne-
gyed tizenegykor egy hetven

éves idős hölgy úgy döntött, véget vet
az életének. Szinte az utolsó pillanat-
ban mentette meg életét két komá-
romi rendőr, akik éppen arra jártak.

Folytatás a 3. oldalon
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Becsengettek
- megkezdődött
az új tanév

Részletek az 5. oldalon

Játék: Nyaralt
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Részletek a 19. oldalon

Az elmúlt évtizedben elsődlegesen
a nyugat-európai piacra termelő

hajógyár a jövőben az orosz, az ukrán
és a kazah piac irányába is nyitni kí-
ván; az első potenciális ügyfelekkel
már meg is kezdték a tárgyalásokat -
tájékoztatta Magyarics József, a ha-
jógyárat augusztus elején megvá-
sárló Stroje a Mechanizmy (SaM) vál-
lalat vezérigazgatója az MTI-t.

Folytatás a 2. oldalon

A keleti piacok
irányába is nyitna
a hajógyár

Korrupció és klientelizmus gyanúja merült fel a nagymegyeri
Vasút utcában található óvoda felújítását érintő pályázattal

kapcsolatosan az egyik képviselő szerint. Ugyanis a rekonst-
rukcióra kiírt közbeszerzési pályázat győztese visszalépett a
kivitelezésétől, viszont Dobis László városatya információi sze-
rint a munkálatokban mégis részt vesz a korábban visszakozó
társaság. A magyar óvoda felújítását végül a pályázaton máso-
dik helyen végzett cég kapta meg, a rekonstrukció az elkövet-
kező napokban már be is fejeződik. Folytatás a 2. oldalon

Az egyik képviselő
korrupcióra gyanakszik

Élelmiszerár-
emelkedéssel
kell számolni

Aszárazság okozta terméskiesés és a világpiaci árak emelkedése miatt már a kö-
vetkező hónapokban az élelmiszerek jelentős drágulására lehet számítani Szlo-

vákiában - közölte Jarmila Halgašová, a Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) igaz-
gatója múlt csütörtökön.

Részletek a 3. oldalon

Öngyilkos
akart lenni
- megmentették



�2012. szeptember 3. AKTUÁLIS� DELTAAKTUÁLIS

Hírblokk
Szeptember 13-án

sztrájkolnak a tanárok

Egy évvel és egy nappal a tavalyi sztrájk után ismét til-
takozni fognak a tanárok az alacsony fizetések és az

iskolaügy állapota ellen. A demonstrációra szeptember
13-án, reggel hattól este hat óráig kerül sor. A figyelmez-
tetőnek szánt sztrájkról Pavel Ondek, a tanárok szakszer-
vezetének vezetője adott hírt. Elmondása szerint az a pe-
dagógusokra és a többi iskolai alkalmazottra is vonatkozik,
a szülőket pedig értesítik arról, hogy iskolájuk bekapcso-
lódott-e a tiltakozó megmozdulásba.

Uniós nyilvántartásba került
a pozsonyi kifli

Bejegyezte a hagyományos különleges termékek uniós
nyilvántartásába a pozsonyi kiflit az Európai Bizottság.

Az uniós oltalmat a Szlovákiai Pék és Cukrász Vállalkozói
Szövetség kezdeményezte. Az eljárásban Magyarország a
Magyar Pékszövetség és a Magyar Cukrász Iparosok Or-
szágos Ipartestülete bevonásával folyamatosan egyez-
tette a pozsonyi kifli receptjét és az előállítás módját a szlo-
vák féllel. Az uniós nyilvántartásba olyan termékek kerül-
hetnek be, amelyek összetételükben vagy előállítási mód-
jukban hagyományosnak számítanak, és nem köthetők
egyetlen földrajzi területhez. Ezek a termékek – ellentétben
a földrajzi árujelző oltalmat élvező termékekkel – az Euró-
pai Unió bármely tagállamában előállíthatók, de csak a Bi-
zottság által elfogadott termékleírásban meghatározott ha-
gyományos alapanyagokból, illetve eljárással.

Kevesebb az öngyilkos

Közel egyötödével kevesebb öngyilkosságot követtek
el 2011-ben Szlovákiában, mint egy évvel korábban -

derült ki a statisztikai hivatal adataiból. Tavaly Szlovákiá-
ban 529 személy követett el öngyilkosságot, közel százzal
kevesebben, mint egy évvel korábban. Az Egészségügyi
Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adataiból kitű-
nik, hogy az elmúlt 15 évben az öngyilkosságok száma
1997-ben volt a legalacsonyabb (461) Szlovákiában. Ezt
követően a szám lassú, de szinte állandó emelkedést mu-
tatott, egészen 2007-ig (491 eset). 2008-ban pedig ug-
rásszerűen megnőtt azoknak a száma, akik önkezükkel ve-
tettek véget az életüknek (631 eset), majd az elkövetke-
zendő két évben gyakorlatilag stagnált az öngyilkosságok
száma. Az első komoly csökkenés a tavalyi évben volt
megfigyelhető. Az öngyilkosságok elkövetésének módját
tekintve az életüknek akasztással véget vető személyek
aránya volt a legmagasabb, számuk elérte a 348-at. A má-
sodik leggyakoribb öngyilkossági módszer az ablakból
vagy épület tetejéről történő ugrás, illetve lőfegyverrel el-
követett öngyilkosság volt (40-40).

25 év szolgálat után mehetnének
nyugdíjba a rendőrök és katonák

Csak 25 év szolgálat után mehetnek majd korkedvez-
ményes szolgálati nyugdíjba a rendőrök és a katonák

Szlovákiában – derül ki a belügyi tárca vonatkozó tör-
vénytervezetéből, melyet a minisztérium tárcaközi egyez-
tetésre bocsátott. A módosítás 2013. január 1-jén lépne ha-
tályba, a szolgálati nyugdíjból pedig 10 százalékos járulé-
kot kell majd fizetni, ha a tervezetet elfogadja a parlament.
A belügy azt javasolja, hogy a szolgálati nyugdíj igénylé-
séhez szükséges minimális szolgálati idő az eddigi 15 év-
ről 25 évre emelkedjen. Azoknak a rendőröknek, akik a mó-
dosítás hatályba lépéséig teljesítették vagy teljesítik a 15
éves feltételt, megmarad a lehetőségük a nyugdíj igénylé-
sére. A belügyminisztérium tervezete érinti a végkielégí-
téseket is. A leszerelő katonák és rendőrök eddig 5 év szol-
gálat után kérhettek lelépőt, ezt az időt a tárca 13 évre
emelné.

Folytatás az 1. oldalról
„A beruházásnak részünk-

ről két célja volt, az egyik,
hogy továbbra is biztosítani
tudjuk a hajógyár területén
lévő üzemünk ingatlanjának
megtartását, valamint hogy
a hajógyártás bevonásával
szélesebb spektrumú portfó-
lióra tegyünk szert“ - mondta
Magyarics József. Hozzá-
tette: a vállalat számára nem
új a hajógyártás szegmense,
hiszen az elmúlt néhány év-
ben kisebb úszóművek, ha-
jótestek gyártásával maguk
is foglalkoztak.

Az elképzelések egy ré-
szét már sikerült átültetni a
gyakorlatba, a hajógyár gyár-
tósorain már készülnek a po-
zsonyi Volkswagen új ka-
rosszéria üzemének acél-
konstrukciói és hamarosan
elkezdődhet a cég új, júni-
usban aláírt megrendelései-
nek gyártása, holland part-
nereknek nyílóbárka, orosz
vevőnek úszódaru készül.

„Ezek a megrendelések
legalább jövő nyárig biztosí-
tanak munkát, de reménye-
ink szerint még az idén sike-
rül újabb megrendeléseket
szerezni a hajógyári munka

folyamatosságának fenntar-
tása miatt. Egyelőre orosz,
ukrán és kazah érdeklődők-
kel tárgyalunk“ - fejtette ki a
SaM vezérigazgatója.

A hajógyárnak jelenleg 76
törzsalkalmazottja van és to-
vábbi néhány tucat kisvállal-
kozóval működik együtt. A
SaM koncepciója szerint
nem céljuk, hogy egy nagy-
számú törzsalkalmazottal
rendelkező vállalattá tegyék
a hajógyárat, inkább a be-
dolgozó kisvállalkozók szá-
mának növelésével fejlesz-
tenének, úgy, hogy közben
megőrizhessék a vállalat ru-
galmasságát.

„A cégünk elképzelése
nem az, hogy a hajógyár öt-
száz embert alkalmazzon,
hanem az, hogy mondjuk
száz törzsalkalmazott mel-
lett három-négyszáz bedol-
gozónak tudjunk munkát
adni“ - fogalmazott a SaM
vezérigazgatója.

A komáromi hajógyár több
mint 110 éves múltra tekint
vissza. A vállalat 1992-től ál-
lami tulajdonú részvénytár-
saságként működött, majd
később több lépésben priva-
tizálták. A hajógyár február-

ban - a megrendelőik finan-
szírozási problémái miatt - a
bezárás szélére került. A jó-
részt magyarok lakta régió
egykoron legnagyobb mun-
káltatójának számító gyár -
amely két évtizeddel ezelőtt
még közel négyezer ember-
nek adott munkát - gyártó-
sorairól egyelőre májusban
került le az utolsó hajó.

A hajógyár augusztus má-
sodikán cserélt gazdát, új tu-
lajdonosa a pozsonyi szék-
helyű SaM részvénytársa-
ság lett. A SaM 2001-ig a ko-
máromi hajógyár önálló ré-
szeként működött, a
hajógyártás során felhasz-
nálásra kerülő termékek elő-
állítása volt a fő profilja. A
vállalat, önállósodását köve-
tően kiszélesítette gyártási
portfólióját, a hajógyár terü-
letén lévő gyártóüzeme ne-
hézgépek alvázainak gyár-
tására specializálódott, a po-
zsonyi Slovnaftban működő
részlege pedig petrolkémiai
berendezések gyártásával
kezdett foglalkozni. A válla-
latnak több, mint 400 alkal-
mazottja van, tavalyi for-
galma 53 millió eurót tett ki.

mti
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A keleti piacok irányába is nyitna a hajógyár

Folytatás az 1. oldalról
Néhány képviselő szerint ez az eljárás is

furcsa, mert szerintük új közbeszerzést kel-
lett volna kiírni a munkálatokra, nem pedig
megbízni azzal a második helyezettet. A plé-
num feladatul adta a város főellenőrének,
nézzen utána, hogy a közbeszerzési eljárás
a kivitelező cég kiválasztásánál az előírá-
sok és törvényi rendelkezések szerint bo-
nyolódott-e le. Az augusztus 27-én, hétfőn
megtartott testületi ülésen elhangzottakra
Néveri Sándor polgármester (MKP) úgy rea-
gált, a hivatalnak sem tetszik, hogy a kivite-
lezéstől visszalépett cég mégis dolgozik a
felújítási munkálatokban, ezért ennek min-
denképpen utánajárnak. Egyébként a soron
kívüli képviselő-testületi gyűlést az önkor-
mányzat által nyújtott dotációkról szóló álta-
lános érvényű rendelkezés és az Eper utcá-
ban felépítésre váró szociális lakásokkal kap-
csolatos határozati javaslatok miatt hívták
össze. Az előbbi esetében az ügyészség ko-
rábbi észrevételeinek átültetésével, valamint
a rendelkezésben kifogásolt szókapcsolatok
kijavításával és egy képviselői módosítással
meg is szavazták a beterjesztést. A hat szo-
ciális lakás építéséről szóló javaslat elfoga-
dása már nem járt sikerrel. Annak ellenére
sem, hogy a 141 ezer eurós összköltségű
építkezésre mintegy 102 ezer eurót a közle-
kedés-, építés- és regionális fejlesztésügyi
tárcától kapna támogatást az önkormány-
zat. Az idevágó szerződéseket a polgár-
mester már alá is írta az illetékes minisztéri-
ummal, a határozati javaslat elfogadása ese-
tén a kivitelező akár két-három napon belül

el is kezdhette volna a munkálatokat. A hat
lakást a korábban kiégett sorház hét lakása
helyén építenék meg.

Információink szerint a képviselők egy ré-
sze egyelőre azért nem voksolt a kivitelezés
mellett, mert a Nagymegyerhez tartozó Sár-
kány majorság területén párhuzamosan kel-
lene készülnie a konténerlakásoknak, vi-
szont ebben az esetben még csak a tervdo-
kumentáció elkészítése van folyamatban. Ide
azok kerülnének a városi szociális, alacso-
nyabb komfortfokozatú lakásokból, akiknek
elmaradásuk van ezekért a bérleményekért.
Egyes képviselők ezzel a mostani dönté-
sükkel éppen azt szeretnék kiküszöbölni,
hogy a felépülésre váró hat lakásba ilyen
szociálisan nehezen kezelhető emberek ke-
rüljenek, őket a konténerlakásokba helyez-
nék ki.

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Az egyik képviselő
korrupcióra gyanakszik

Folytatás az 1. oldalról
Daniel Poturnay, a PKS elnöke szerint az

élelmiszerárak várható emelkedése hátteré-
ben elsődlegesen a mezőgazdasági termé-
keknek az alacsonyabb termésből eredő drá-
gulása áll. Ráadásul ezekből a terményekből
az idén a fogyasztás meghaladta a raktár-
készletek szintjét.

„Az étkezési búza ára eddig közel 10 szá-
zalékkal emelkedett a tavalyihoz képest, de
újabb drágulás várható, hiszen ennek ára a
világpiacon 290 euró körül mozog tonnán-
ként, ami 60 euróval több, mint itthon“ - jegy-
ezte meg Poturnay. Hozzátette: hasonló a
helyzet a takarmánygabonánál is, amelynek
nemrégiben még 120 euró volt a tonnánkénti
ára, ma viszont már eléri a 180 eurót. A szója
esetében 400 euróról 600-ra kúsztak fel az
árak.

A kamara elnöke hangsúlyozta, már most
érezhető, hogy a termények árainak emelke-
dése milyen mértékben befolyásolja a húsá-
rakat, ezen belül leginkább a sertéshúsét.
„Az év eleje óta 28 százalékkal, 1,85 euróra
emelkedett a vágott sertések kilónkénti ára,
ennek a növekedésnek közel kétharmada az
elmúlt hónapban zajlott le“ - mutatott rá, hoz-
zátéve, hogy két évvel korábban 1,15 euró
volt az átlagár.

A PKS elnöke ugyanakkor úgy véli: az áre-
melkedést az alacsonyabb termés hatása

mellett az is indokolja, hogy Szlovákiában az
élelmiszerárak emelkedése már hosszú évek
óta elmarad az inflációtól. „Az elmúlt 10 év so-
rán átlagban 32 százalékkal emelkedtek az
élelmiszerárak, ám ugyanezen idő alatt 60
százalék volt az infláció, a bruttó bérek pedig
107 százalékkal nőttek“ - mutatott rá. Hozzá-
tette: Szlovákiában az élelmiszerárak jelenleg
jelentősen alulértékeltek és a legalacsonyab-
bak közé tartoznak az eurózónában. „Az élel-
miszeriparban 100 euró forgalomra 50 cent
nyereség jut Szlovákiában“ - jegyezte meg.

Az élelmiszerárak várható emelkedésének
a lakosságra gyakorolt hatása mellett más
negatív következményei is lehetnek. A ka-
mara szerint ugyanis félő, hogy hozzájárulhat
a szlovákiai élelmiszeripar, valamint az állat-
tartás további leépüléséhez.

„2004 óta több mint 8.300 munkahely szűnt
meg az ágazatban, ami 20 százaléknál is
magasabb foglalkoztatás csökkenést jelent“ -
jelentette ki Poturnay, aki szerint az ágazat
visszaesésének következményei kihatottak a
hazai őstermelőkre is. „2005 óta a szarvas-
marha állomány 12,2 százalékkal, a vágóba-
romfi állomány átlagban több mint 20 száza-
lékkal csökkent, a sertésállomány pedig a fel-
ére esett vissza“ - mondta. Ennek következ-
ményeként az ország jelenleg kevesebb mint
50 százalékban önellátó, ami a legalacso-
nyabb arány a régióban. mti

Élelmiszerár-emelkedéssel
kell számolni

Folytatás az 1. oldalról
Saját szegénysége, lakha-

tásának esetleges elvesz-
tése és nyomorúsága kese-
rítette el az idős nyugdíjast.

A rendőrök elmondása
szerint egy töprengő idős
hölgyet vettek észre, kezé-
ben egy kötéllel, azonnal
odasiettek. „Kétségbeesett
volt és sírt. Amikor odamen-
tünk hozzá, a korlátnál állt,
és éppen egy kötelet erősí-
tett a hídhoz, a másik végén
már egy hurok volt. Rövid

győzködés után sikerült őt lebeszélnünk”- mondta Vojtech
Palacka és társa Pavlík Ján. Ezután a mentők kórházba
szállították. -ga-
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A szlovák alkotmány, valamint az önkormányzati törvény
és az önkormányzati gazdálkodási törvény magyar fordítását
tartalmazó füzeteket adott ki a Pro Civis polgári társulás. A
napokban ezeket eljuttatják a szlovákiai önkormányzatokhoz.

A Pro Civis polgári társulás és az általa létrehozott és mű-
ködtetett Szlovákiai Magyar Önkormányzati Intézet arra tö-
rekszik, hogy szakmai munkájával hozzájáruljon a magyar
nyelv használatának elősegítéséhez a közigazgatás min-
den területén.

A szervezet támogatja a magyar nyelv regionális nyelvvé
emelését, s ennek érdekében már több kezdeményezése
volt az elmúlt időszakban. Magyar nyelvű figyelmeztető táb-
lákat, feliratokat készítettek, s juttattak el kétnyelvű matrica-
ként több mint 500 önkormányzathoz – mindenhová, ahol a
törvények értelmében hivatalosan is használható a magyar
nyelv. A magyar tanítási nyelvű alapiskoláknak és óvodáknak
szlovák-magyar nyelvű iskolai és óvodai beiratkozási űrla-
pokat küldtek szét. Ugyancsak a fenti célt szolgálja a polgári
társulás által kiadott Önkormányzati Szemle című szaklap,
melyet minden érintett polgármesteri hivatalba elküldenek.

Őry Péter, a társulás elnöke a Bumm hírportállal közölte,
legújabb kezdeményezésük a Pro Civis füzetek, melyekben
a szlovák alkotmány, továbbá az önkormányzati törvény, va-
lamint az önkormányzati gazdálkodási törvény magyar for-
dítása található. Ezeket minden szlovákiai önkormányzatnak
eljuttatják, bízva abban, hogy azok egy-egy példányt tovább-
adnak az általuk fenntartott intézményeknek is – iskoláknak,
könyvtáraknak, művelődési otthonoknak –, hogy akár okta-
tási, közművelési célokra is használni lehessen.

„A kiadványok kétnyelvűek, tehát szlovákul és magyarul is
megtalálhatók benne a jogi szövegek – a könnyebb és egy-
szerűbb használhatósága érdekében –, és ilyennek tervez-
zük további füzeteinket is, amelyek a szlovák törvényeket tar-
talmazzák majd, olyanokat, amelyekkel önkormányzataink,
illetve a magyar nemzetiségű polgárok leggyakrabban talál-
kozhatnak, minthogy ezek a jogszabályok mindennapi éle-
tünket befolyásolják" - nyilatkozta Őry Péter. b

Pro Civis: szlovák törvények
magyar fordítása
az önkormányzatoknak

Az Erzsébet-hidat magyar kivitelezők építették, magyar
tervek alapján – terveit a kor legnevesebb hídterve-

zője, a vágsellyei Feketeházy János készítette. A 4×100
méter ívnyílású híd 1891-1892-ben épült meg, sarló alakú
rácsos tartókkal. A hídépítés jogát Guilbrand Gregersen,
a magyarrá lett norvég ács nyerte el. A Gregersen és Fiai
cég állami megbízásból, 1 165 000 forintért építette meg
a hidat, amelyet 1892. szeptember 1-jén éjfélkor adtak át
a forgalomnak és Erzsébet királynéról neveztek el.

A híd átadásának 120. évfordulója alkalmából az End-
resz Csoport megemlékezést szervezett szeptember 1-
jén. b

Szombaton volt 120
éves az Erzsébet-híd

Öngyilkos akart lenni
- megmentették
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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 betegek vannak elszállásolva,
állandó gondozói felügyelet mellett

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

ZAriAdEniE
prE sEniorov

A domov soCiálnyCh
služiEb

- nyugdíjAsotthon

... 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

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autoservis • mobil: 090� 4�1 7�6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autószerviz • mobil: 090� 4�1 7�6

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Összetört és hiányos padok
csúfítják Komárom parkjait.

Akik nap mint nap áthaladnak a
város ezen pontjain, azok rend-
szeresen szembetalálkoznak ez-
zel a látvánnyal. Azt kell hogy
mondjuk, a „parki jelenség“ nem
újkeletű, ugyanis több éve kény-
telenek vagyunk elviselni a par-
kokat csúfító állapotokat.

Négy nagyobb kiterjedésű park
ékesíti Komárom városát, de
ezek mindegyikében talál-
ható megrongált, hiányos
vagy összetört pad, és
sajnos nem is egy. Úgy
néz ki a járókelők lát-
szólag beletörődtek
ebbe a látványba, mert
sok komárominak már
fel sem tűnik a sok tönk-
retett pad. Egyszerűen
polgárjogot nyert városunk-
ban ez a jelenség, egyesek
teljesen figyelmen kívül hagyják.
Igen, ez is egy „komáromi speciali-
tás“. A bosszantó az, hogy már túl-
ságosan régóta tart ez a helyzet. El
kellene már gondolkodni azon, va-
jon a turisták, akik igaz már nem
olyan nagy számban, de még mindig

l á t o -
gatják Komá-

romot, vajon ők mit gondolhatnak a
lepusztult padok láttán. Hát nem kell
hozzá nagy képzelőerő, hogy meg-
fejtsük... Kép és szöveg: -pint-

Nagyszabású színháztör-
téneti kiállítást nyitnak, fel-
avatják Fellegi István, az
első igazgató mellszobrát,
emléktábla hirdeti majd az
első előadás társulatát. Be-
mutatják Spiró György:
Príma környék, Shakespe-
are: III. Richárd, Tasnádi Ist-
ván: Magyar zombi című da-
rabjait és a Made in Hungá-
ria című musicalt, melyben
Fenyő Miklós és Puskás Peti
is színre lép Komáromban.
Szeptember 22-én a Kassai
Thália Színház játssza a
Philadelphia, nincs más út!
című színművet, Cs. Tóth
Erzsébet jutalomjátékát. Ok-
tóber 20-án a Budapest
Klezmer Band ad koncertet,
novemberben a nyitrai Di-
vadlo Andreja Bagara hozza
a Kto je tu riaditeľ? című
Lars von Trier-darabot, Osz-
lík Péter főszereplésével.
December 21-én Ghymes-
koncert, januárban újévi
hangverseny és Muzsikás-
koncert lesz. Februárban a
Férfi és Nő című színész-
koncertet Básti Juli, Cser-
halmi György, Kulka János,
Udvaros Dorottya adják
majd elő. Márciusban a
Veszprémi Petőfi Színház
Marica grófnő című nagyo-
perettje érkezik, áprilisban
jön Pintér Béla és Társulata
a Tündöklő középszer, má-
jusban a Szlovák Nemzeti
Színház a Tančiareň című
előadásokkal. A 60. évadot
ünnepi gálaest zárja. Szabó
Gábor pedagógus irányítá-
sával filmklub indul a Vas-

macska Stúdiószínpadon.
Decemberben mutatják be
Varga Emese: Színházi
rendszerváltók című köny-
vét. Budapesten, a József
Attila Színházban mini fesz-
tivállal szerepel a társulat.

Az évadnyitón Dobai Tibor
gazdasági igazgató ismer-
tette a színház anyagi hely-
zetét. Megígérte, minden
erejükkel azon lesznek, hogy
a szezon az évfordulóhoz
méltó legyen.

Méhes László főrendező
az összetartás fontosságá-
ról beszélt. Lőrincz Margit
Örökös Tag, Tar Renáta uj-
jára húzta a tavalyi évad
legjobb fiatal színésznőjé-
nek járó aranygyűrűt. „Kér-
jük, támogassa a 60 éves
Komáromi Jókai Színházat
bérletvásárlással!” – ismé-
telte Tóth Tibor színház-
igazgató a bérlethirdetésük
szórólapjának címoldalára
írt mondatot. Végül Kiss
Gibbó Gábor fotós csoport-
képet készített a társulatról
a színház előtt, ami kina-
gyítva hamarosan megte-
kinthető lesz a felső elő-
csarnokban.

Kép és szöveg:
Bárány János

2012. szeptember 7-től szeptember 9-ig
az 5. Komáromi Borkorzó rendezvényen ke-
resse a Komáromi Jókai Színház standját! A
sátorban megtalálja a jubileumi 60. évfordu-
lóját ünneplő színház terülj-terülj asztalkáját,
ahol kedvére csemegézhet az ünnepi évad
válogatott finomságai közül. Lesz minden
ebben az évadban: patinás királydráma,
szlovákiai ősbemutató, bohózat és komédia,
színvonalas vendégelőadások. Hogy ne le-
gyen túl száraz a válogatás, a látogatók a
Kossuth-díjas Szarka Gyula, a Ghymes
együttes alapító tagjának hírneves borait
kóstolhatják. Arra is gondoltunk, hogy
mindez alatt csemetéik se unatkozzanak. A
gyerekeket színes, szórakoztató műsor várja,

aminek keretében fellép a közkedvelt Tomi
bohóc is. Az idelátogatókat ezen kívül még
számos egyéb meglepetés és ajándék is
várja.

Természetesen az ünnepi évadra a bérle-
tek megvásárolhatók a színház pénztárában
is: hétfőtől péntekig 09.00 – 12.00 és 13.00
-15.00 óra között (valamint az előadások
kezdete előtt egy órával). Szeptemberben
péntekenként 17:00-ig. Információ a +421 35
7908 150-es telefonszámon.

Ne feledjék, szeptemberben az első 60
bérletvásárló ajándékot kap!

Ünnepeljen velünk és támogassa a 60
éves szlovákiai magyar színjátszást bérlet-
vásárlással!

„Több színházban az értékteremtésről beszéltek az évadnyitókon. A mi feladatunk az
értékek megőrzése” – mondta Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója múlt
heti évadnyitójukon. A színház a 60. évadban műsorára tűzi Georges Feydeau: Egy
hölgy a Maximból című 3 felvonásos vígjátékát, Verebes István rendezésében. A pre-
miert október 12-én tartják.

Randevú a 60 éves Komáromi Jókai
Színházzal az 5. Komáromi Borkorzón

Boráros Imre és Mokos Attila is játszanak Feydeau vígjáté-
kában

Tar Renáta az aranygyűrű-
vel

Izgalmas bemutatók,
számos neves vendég

„Látvány“ a parkokban
Komárom

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

„Egy hű feleség…
Egy mindenét odaadó édesanya…
Egy imádott nagymama…
Ez mind Te vagy nekünk…“

Augusztus 20-án ünnepelte
50. születésnapját

Vida Erzsébet (Szentpéter).
Szívből köszöntik: férje, fiai,
menye, nászék, unokája Petike,
aki sok puszit küld
a nagymamának, valamint
az egész rokonság.

Augusztus 29-én ünnepelte
50. születésnapját

Csepregi (Szépe) Ilona
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak:

lÆnya Melinda, fia TamÆs, fØrje
Imre Øs a rokonsÆg.

Ma, azaz szeptember 3-án a ta-
nulók elfoglalják régi-új helyeiket az
iskola padjaiban és a tanárok azzal a
nemes szándékkal állnak a katedra
elé, hogy a rájuk bízott diákokat tu-
dásban, nevelésben, erkölcsben, ha-
zaszeretetben gazdagítsák. Az isko-
lások és pedagógusok várakozással
tekintenek az új tanév elé. A
2012/2013-as iskolai évben 2200
alap-,és 780 középiskolában kezdő-
dik meg a tanítás. Hazánkban az
első évfolyamot megközelítőleg 52
ezer gyermek kezdi meg. Bár az is-
kolai beiratkozáskor ez a szám 56
766 volt, de 4872 gyermek halasztást
kapott. Komárom városában 371
gyermeket írattak be első osztályba,
ebből 215 magyar tannyelvű és 156
pedig a szlovák tannyelvű alapisko-
lába jelentkezett. Azonban a pontos
számok csak szeptember 15-e után
derülnek ki, hogy valójában hány
gyerek is kezdte el az iskolát.

A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitány-
ság szóvivője, Renáta Čuháková, ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy hétfőn
az iskolák környékét fokozottabban
fogják figyelni, több rendőr járőröz
majd. Továbbá a sofőröket arra kérik,
hogy fokozotabban figyeljenek a já-
rókelőkre.

Minden egyes új tanév különböző
újításokat is hordoz magával. A kö-

zeljövőben tervezik az ötödik osztá-
lyos tanulók tudását is felmérni. Az
ősz folyamán néhány kiválasztott
alapiskolákban teszt-gépek segítsé-
gével fogják ezt megtenni.

Reformok közé sorolható az is,
hogy a kilencedikesek, utolsóként át-
térnek az új oktatási módszerre.

Újdonságnak számít az is, hogy a
tanulók létszámát egy adott osztá-
lyokban az iskolák igazgatói döntik
el, amennyiben az osztályok megfe-
lelnek a higiéniai előírásoknak. Több
tanuló felvételéhez már nem szük-
séges az Állami Iskolai Felügyelet
jóváhagyása. Tehát a tanulók maxi-
mális létszámát az osztályokban át
lehet lépni az iskolai tanács és az
intézmény fenntartójának beleegye-
zésével.

A középiskolák igazgatóinak lehe-
tőségük lesz az új tanévben a szünet
hosszának meghatározására, azon-
ban a harmadik tanítási óra után mu-
száj megtartani a 20 perces szüne-
tet. A többi szünet hosszáról minden
igazgató maga dönthet.

Ebben a tanévben az iskolaügyi
reform az ötödik évébe lépett, azon-
ban az állandó tankönyv hiánnyal
még mindig küzdenek az oktatási in-
tézmények, ez idén sem lesz más-
képp.

(mir, ssy)

BecSengetteK
- megkezdődött

az új tanév
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Lappangó kor az alsó végtagi
verőérszűkület. Nemzetközi fel-
mérések szerint az 50 év feletti
lakosság mintegy 30%-a veszé-
lyeztetett. Egy magyar férfi 17,
egy magyar nő 14 évvel él keve-
sebbet, mint nyugat-európai kor-
társa. A végtagok ereinek szű-
külete vagy elzáródása önma-
gában is súlyos egészségügyi-
szociális terhet jelent az évente
elvégzett kb. 7000 végtagampu-
táció következtében. Az érszű-
kületben szenvedő betegek szá-
mára a szívinfarktus és szélütés
(stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszé-
lyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfi-
társunk nem is gondolja, mek-
kora veszélynek van kitéve
stresszel teli mozgásszegény
életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület leg-
főbb rizikófaktorai vannak jelen.
Az érelmeszesedés sokszor már
40 éves korban panaszokat
okoz, vagy alattomosan, tünet-
mentesen van jelen a szervezet-
ben és csak évek múlva jelent-
kezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szo-
rító fájdalmakkal. Sajnos a cu-

korbetegség elkerülhetetlen szö-
vődménye a hajszálerek károso-
dása, amely sokszor a nem gyó-
gyuló sebek miatt a beteg vég-
tagját, de életét is követelheti.

A végtagi érszűkületben szen-
vedők családja is gyakran meg-
sínyli e betegséget, a beteget lel-
kileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős
része is ebből a betegségcso-
portból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műté-
tektől az érszűkületes betegek-
nek, hiszen az új magyar talál-
mány, a sonoterápia a betegek
85%-ánál eredményes! A gyógy-
mód klinikailag igazolt, fájdalom-
és mellékhatásmentes. A terápia
lényege: az artériákban kialakult
érszűkület vagy elzáródás keze-
lése a szívösszehúzódással
szinkronban adagolt alacsony
frekvenciájú hanghullámokkal.
Ez a nagyon hatásos gyógymód
lehetővé teszi mindazok állapo-
tának javítását, akik az eddigi ke-
zelési módokkal nem tudnak
megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti
eljárások, vagy nem vállalják azt.
Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek,
a cukorbetegség érszövődmé-

nyesei, azaz bármilyen érelme-
szesedéses megbetegedésben
szenvedők bízhatnak a sonote-
rápia eredményességében. Ez
az új eljárás kiegészítheti a többi
gyógyítási módszert, része lehet
komplex rehabilitációs eljárás-
nak, de önálló terápiaként is
eredményesen alkalmazható. A
test egészére fejti ki hatását,
nincs gyógyszer kölcsönhatás,
allergia, de túladagolás sem le-
hetséges. Már az első 20 kezelés
alatt megkezdődik az érezhető
és műszeresen is mérhető javu-
lás. Az egész testben tisztítja az
ereket, és olyan irigylésre mél-
tóan eredményes, hogy már ha-
misítani is próbálják. A sonoterá-
pia más eljárással nem helyette-
síthető.

A szükség esetén 60 kezelés-
ből álló kúra eredményeként a
járástávolság kilométerekre
hosszabbodik, a lábszárgörcsök
megszűnnek, a végtagok átme-
legszenek. A hajszálér keringése
javul, az addig nem gyógyuló se-
bek begyógyulnak. A szívbete-
gek terhelhetősége megnő, ang-
inás panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek
elragadtatással szólnak az ered-
ményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fáradé-

konyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal job-
ban érzem magam. Külön köszönet a sze-
mélyzet hozzáállásáért.˝

Balla Árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal jobb
a teherbírásom és a járástávolságom is nőtt.
Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-t is el tu-
dok gyalogolni görcsök nélkül.”

Baranyai Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak telje-
sen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szépen
gyógyulnak. A kezelésekre örömmel járok, csak
ajánlani tudom!˝

Auxner Lajos (71) Komárom

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

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

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

Izsap Noha a Gasztrofesztivál hangjai már elhalkultak a híre még min-
dig hangos. Tizenegyedik alkalommal rendeztek Kamocsán az

ínyencek és gurmánok számára fesztivált, hogy bemutathassák tu-
dásukat. És hogy a rendezvény világhírű, azt mutatja a résztvevők
nemzetközisége: szlovákok, csehek, magyarországiak, osztrákok, ro-
mánok, németek, törökök, ciprusiak, indiaiak is főztek.

Több gútai csapat is megmérette magát főzőtudományában és vol-
tak olyan csapatok, akik nyertek is, az egyik ilyen a Lusta banda volt,
akik pizsamába öltözve, álmosan, kócosan versenyeztek és vitték is
pálmát vadgulyás kategóriában. Az egyik aranykanál tehát a gútai
Rohoška Marek és Rohoška Katalin csapatáé lett. csr

fotó: Rohoška család

Arégió nyugati részének má-
sodik legnagyobb községe

Csallóközaranyos. Ennek függ-
vényében mindig akadnak teen-
dők a falu egész területén. Ing.
Varjú Éva, a falu polgármester-
nője a napokban tájékoztatott
bennünket arról, milyen feladato-
kat sikerült elvégezni a község
egész területén, és milyen ko-
moly feladatok várnak még a te-
lepülésre ebben az évben.

„Az utak minősége az utóbbi idő-
ben már nagyon rossz állapotban
volt, így sikerült a kisebb-nagyobb
mélyedéseket kijavítanunk. Erre már
nagy szükség volt. Mondhatom,
szinte minden utca érintett volt eb-
ben a javításban. Nemrég cseréltük
ki az útjelző táblákat is. Ez szám sze-
rint 20-22 táblát jelentett. Továbbá

megemlíteném a vízelvezető árkok
ásását, melyeknek egy bizonyos ré-
sze a vasúton túli területen lett reali-
zálva. Mivel a falu e részén az elmúlt
években komoly problémákkal küsz-
ködtünk, bízunk benne, hogy az ár-
kok bebiztosítják majd a nagy meny-
nyiségű esetleges esővíz elvezeté-
sét. Júliustól kezdődően szinte min-
den héten házasságkötéseket tar-
tunk, aminek személy szerint örülök,
és ami arra enged következtetni,
hogy hamarosan gyarapodni fog a
község lakosságszáma. Két csoport
is ténykedik a faluban, az egyik az
Aranyeső nyugdíjas éneklőcsoport, a
másik pedig a Pom-pom lányok ma-
zsorett-csoport. Minkét szervezet jó
pár fellépésen van túl. Több faluban
is bemutatkoztak, ami a jövővel kap-
csolatban biztató lehet. Igazi meg-
mérettetés lesz a helyi sportcsarnok
felújítása, melyre, ha minden jól
megy, ősztől kerül sor. Ez a felújítás
magában foglalja a csarnok tető-
szerkezetének a cseréjét, a szigete-
lést, a nyílászárók teljes cseréjét, a
falak hőszigetelését. Ezt a műveletet
még a tél beállta előtt szeretnénk mi-
nél hamarabb realizálni – mondta a
falu polgármesternője.

Kép és szöveg: -pint-

Augusztus utolsó vasárnapján
a későromán stílusban épült

Nagyboldogasszony római kato-
likus templomban Burián László
esperes-plébános, Karva díszpol-
gára mutatta be a szentmisét. A
nyugalmazott esperes a napok-
ban töltötte be 90. életévét.

Burián László esperes küldetése
legfontosabb céljának úgy tekintette
a hit egyházi szolgálatát és lelkeket
gazdagító terjesztését, hogy ezzel
hozzájáruljon a szlovákiai magyar
közösség erejének és összetartásá-
nak erősítéséhez. Az atya az első
szlovákiai magyar, aki Václav Benda-
díjat és Szabadságért és demokrá-
ciáért emlékérmet kapott. A díjat
azért kapta, hogy a II. világháború
után felkereste a Csehországba ki-
telepített szlovákiai magyarokat és
lelki vigaszt nyújtott nekik.

A szentmise végén az ifjúság ne-
vében Virágh Cynthia, a karvai hívők
képviseletében Zsíros Teréz, az ön-
kormányzat kulturális bizottsága ne-
vében Bán Szabó Ilona és a község
képviseletében Duka Gábor polgár-
mester énekkel, verssel és virággal
köszöntötték szeretett Laci bácsiju-
kat.

Zárszóként az esperes úr megkö-
szönte a gratulációkat. Majd el-
mondta, hálásan emlékezik mind-
azokra, akiktől szeretetet kapott, és
azokra - köztük a karvaiakra is –,
akik igényelték és elfogadták az ő
szeretetét. Befejezésül elmondta,
hogy a sok megpróbáltatás ellenére
is boldog papi élete volt, bizonyára
azért, mert hitt és hisz a szeretet
végső győzelmében.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Karva díszpolgára
celebrálta a misét

A tizennyolc tagú csapat több szakaszban tette
meg a 70 km-es távot. Elsőként Esztergomban pi-
hentek meg, majd folytatták útjukat a festői Dunaka-
nyarban. Késő délután érkezetek meg Leányfaluba.

Duka Gábor polgármester, a kenutúra főszerve-
zője és résztvevője elmondása alapján a túrából a jö-
vőben hagyományt szeretnének teremteni. Pályáza-
tot is nyújtottak már be, amennyiben megnyerik jö-
vőre, már a visegrádi országok résztvevői mellett ro-
mán, svéd és norvég érdeklődőkkel szeretnék a túrát
megvalósítani. Miriák Ferenc, A szerző felvétele

Csallóközaranyoson
nem tétlenkednek

Gútai sikerek a kamocsai
Gasztrofesztiválon

Karva –Leányfalu kenutúra
ALeányfalusi Vadka-

csa Egyesület jóvol-
tából első alkalommal
került sor Karván kenu-
túrára a Dunán. Amíg a
résztvevők a biztonsági
mellényt magukra húzták
és ismerkedtek a kenu-
val, addig Petreházy Pál
túravezető bemutatta az
egyesületet.

ANagymegyerhez tartozó város-
részben augusztus 25-én zajlott

az az ünnepség, melynek keretén be-
lül emlékeztek meg az 1947 és 1949
között Csehországba deportált izsapi
lakosokról.

A református templom előtt megtar-
tott eseményen felolvasták annak a har-
minchat felnőttnek és hatvanhét gyerek-
nek is a nevét, akik a deportáltak sorsára
jutottak és el kellett hagyniuk otthonaikat.
A megemlékezést Bartalos Dezső, a vá-
rosrész képviselője vezette, beszédet
mondott Néveri Sándor polgármester,
valamint mons. Szakál László János es-
peres-plébános és Szabó András espe-
res. A Csemadok helyi szervezetének
ünnepi műsorát követően a templom fa-
lánál elhelyezett emléktáblát avatták fel,
melyet több szervezet is megkoszorú-

zott. Az ünnepségen jelen voltak néhá-
nyan az egykoron kényszermunkára de-
portáltak közül, köztük a most 93 éves
Vörös Lajos bácsi is.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Megemlékeztek
a Csehországba deportáltakról
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Obec Bátorove Kosihy
Vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

na najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľností.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Bátorove Kosihy
Sídlo: Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy
Kontaktná osoba: Anikó Tóthová – zástupca starostu
IČO: 00 306 711, DIČ: 2021046731
Tel. č.: 035/7611722, Fax: 035/7611730, mobil: 0905 625600
e-mail: starosta@batorovekosihy.sk
2. Zmluva na predaj majetku: Kúpna zmluva
3. Názov predmetu zákazky:
Predaj nehnuteľností:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 33 na parcele č. 356
2. Príslušenstvo k RD s.č. 33
– ploty, prívod vody, vodomerná šachta, spevnené plochy, vonkajší záchod
3. Pozemok – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
– parcela č. 356 o výmere 626 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
– parcela č. 355/1 o výmere 635 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

geometrickým plánom č. 44538359-88/2012 oddelená z parcely č. 355
4. Opis majetku na predaj:
Nehnuteľnosti sú majetkom obce Bátorove Kosihy. Predaj majetku schválilo Obecné

zastupiteľstvo v Bátorových Kosihách uznesením č. 185/2012 zo dňa 04. 05. 2012.
Pozemok možno využiť výlučne na výstavbu penziónu.
Obhliadku ponúkaného majetku na predaj je možné vykonať dňa 10. 09. 2012.
Stretnutie záujemcov sa uskutoční v budove Obecného úradu, Hlavná 873, Bátorove

Kosihy, v zasadacej miestnosti o 09.00 hod.
5. Trvanie zmluvy: 28. 09. 2012
6. Lehota na predkladanie ponúk: 14. 09. 2012 do 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zapečate-

nom obale s označením /VOS – Predaj nehnuteľností – NEOTVÁRAŤ/.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
7. Kritérium hodnotenia ponúk: Cena.
Uchádzač je povinný uviesť v ponuke cenu jednotlivých nehnuteľností a cenu celkom.

Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predloží ponuku s najvyššou cenou celkom.
Výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ oznámi do 15 dní od termínu urče-

ného na predkladanie ponúk.
Kúpnu cenu je povinný úspešný uchádzač uhradiť pri podpise zmluvy a účastníci

zmluvy následne podajú návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
8. Ostatné podmienky:
Uchádzač môže predložiť ponuku len na kúpu všetkých nehnuteľností.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že navr-

hovaná cena na kúpu nehnuteľností bude nižšia ako je cena stanovená znaleckým po-
sudkom vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty, a to 7 500,00 EUR.

V Bátorovych Kosihách, dňa 27. 08. 2012 Anikó Tóthová
zástupca starostu

ADunakorzó idei ese-
ménysorozatának

utolsó rendezvénye már
hagyományosan a Fa-
lusi Olimpia jegyében
került megrendezésre.

A program délután két
órakor a Karva – Lábat-
lan öregfiúk labdarúgó-
mérkőzéssel vette kezde-
tét, majd a délután a ha-
gyományos Falusi Olimpi-
ával folytatódott. A bene-
vezett csapatok öt
versenyszámban – kocs-
mából tologatás, szivatós
tankolás, krumpliszege-
zés, hamupipőkézés, cél-
bacipelés – mérték össze
erejüket, ügyességüket.

A kultúrműsorban fellé-
pett a No Comment és a
Nonsens Táncegyüttes,
az Iringó Táncstúdió és
a ZSEB zenekar. Köz-
ben lepényevő és kötél-
húzó versenyre is sor
került. A rendezvény
Győri Gábor karaoke-
show-jával ért véget.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

„2012 a külhoni óvodák éve”, ezen
program keretében került sor Sió-
fokon a „Hét aranyalma” elneve-
zésű továbbképzésre, melyet a
Kárpát-medencében magyar nyel-
ven oktató óvodapedagógusok
számára rendeztek. 100 óvónő vett
rajta részt, közülük 13 óvónő Szlo-
vákiából érkezett. A továbbkép-
zésről Pólya Mária, marcelházi
óvónő tájékoztatta lapunkat.

„A továbbképzés megnyitóján töb-
bek között Répás Zsuzsanna nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd a
soproni Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Benedek Elek Pedagógiai Kar
előadói a tehetséggondozás alapel-
veiről, természet- és környezetvéde-
lemről, multikulturálitásról, fogyaték-
kal élő tehetségek gondozásáról, az
ökoszemléletről és a környezettuda-
tos magatartásformák erősítéséről
tartottak előadást. Másnap szintén
előadásokat hallhattunk, melyekkel

gyarapíthatjuk tudásunkat. Esténként
könyvbemutatók, interaktív mese-
szövésmódszer, papírszínház bemu-
tató is várta a résztvevőket.

Az egyhetes továbbképzés célja
az volt, hogy megismertesse azokat
a jó anyaországi óvodapedagógiai
gyakorlatokat, melyek emelik az óvo-
dai nevelés színvonalát. Délutánon-
ként a gyakorlati foglalkozásoké volt
a főszerep, az óvónők a csoportfog-
lalkozásokon báboztak, kézműves-
kedtek, népi játékokat, néptáncot ta-
nultak, projektet készítettek, ismer-
kedtek a „zöld óvoda” szemlélettel,
mindemellett lehetőség nyílt ismer-
kedésre, tapasztalatcserére is. Meg-
tudtuk, más régiókban milyen törvé-
nyi és tárgyi feltételek között dolgoz-
nak a kolléganők. A jó hangulatú to-
vábbképzés pénteken este ért véget,
melyen minden résztvevő oklevelet
és értékes módszertani csomagot
kapott” – mondta Pólya Mária.

(miriák)
Képarchívum

A Dunakorzó záró rendezvénye
Karva

Marcelháza

Régió

Kárpát-medencei magyar
óvónők továbbképzése

Az Ógyallai Mag-
nólia szociális

otthonban első alka-
lommal rendeztek a
lakók részére sport-
napot, amelyen a
mozgássérültek is
részt vettek. A toló-
kocsi, a járóka és a
mankó sem volt aka-
dály. Csak egy cél
volt: a mozgás örö-
mében a lehetősége-
ikhez mérten részt
venni.

Az otthon dolgozói-
nak segítségével a
mozgáskorlátozottak-
nak hat versenyszám-
ban kellett bizonyíta-
niuk. Az egész napos
program célja volt,
hogy felhívja a lakók fi-
gyelmét a rendszeres
testmozgás fontossá-
gára és tájékoztatást
adjon, hogy milyen
módszerekkel és segít-
séggel érhetik el az
egészséges életmódot.
A gondozók könnyen

végrehajtható, az ízü-
leteket nem terhelő fel-
adatsort állítottak ösz-
sze. Voltak ügyességi
feladatok, labdajátékok
és olyanok, amik a testi
erő mellett a pontossá-
got és találékonyságot

is próbára tették.Dél-
után közös társalgás-
sal, frissítők elfogyasz-
tásával és az emlékla-
pok kiosztásával zárult
a sportnap.

(miriák)
Képarchívum

XII. Nemzetközi Magyar Fotópályázat

Fotópályázatot hirdetett a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége „XII. Nemzetközi Ma-
gyar Fotópályázat” címmel a határon túli magyar fotográfusoknak és a Ma-
gyar Fotóművészek Világszövetsége tagjainak.

A pályázatra maximum tíz digitális vagy digitalizált felvétellel lehetett pá-
lyázni. A komáromi HELIOS fotoklub tagjai közül Švecová Andrea, Svitek
György, Prezmeczky Péter, Sedliak Pál, Krüger Viktor és Holop Ferenc ne-
vezett alkotásaikkal. Az idei versenybe 103 pályázó, 1019 képpel nevezett.

(miriák), Holop Ferenc felvétele

Egy jó pillanat-egy ponttal maradt le a díjazottak közül

Az idősek is élvezik a sportot
Ógyalla

Az Édes Gergely Alapiskolában már harma-
dik éve sikeresen működik a csillagászati

szakkör, amelynek évről évre egyre nagyobb a
vonzereje. Bizonyítja ezt, hogy az iskola tanu-
lói az V. Kulin György Országos Csillagászati
Vetélkedőn, Tatán a benevezett 38 csapat kö-
zül a 8. helyet érték el.

Az iskola igazgató-
sága és tantestülete az
elmúlt évben megren-
dezett csillagászati tá-
bor sikere után au-
gusztus 21-e és 24-e
között megrendezte a
II. csillagászati tábort.
A hatvan érdeklődő kö-
zött ott voltak a testvér-
település, a Kocsi
Vincze Imre Általános
Alapiskola tanulói is,
rajtuk kívül a környék-
beli falvakból is érkez-
tek táborozók.

Az ünnepélyes meg-
nyitót Szász Veronika,
az Édes Gergely Alap-
iskola igazgatónője tar-
totta. A program Zom-
bori Ottó csillagász, az
Uránia Csillagvizsgáló

nyugalmazott igazga-
tójának magával ra-
gadó, a csillagászat, a
fizika, a kultúrtörténet
és az űrkutatás terüle-
tén átívelő, magvas
summázatú előadásá-
val indult. A második
napon a táborlakók
meglátogatták Komá-
romot és Izsát, majd
délután a kunszent-
mártoni Kovács Károly
előadását hallgatták
meg, aki a Napfotózási
technikáról beszélt. A
gyakorlati részt köve-
tően ismét Zombori
Ottó előadása követke-
zett, aki „A csillagászat
világegyetem fizikája”
címmel. Harmadik nap
a helyi erdő látogatá-

sával indult, majd dél-
után meglátogatták az
Ógyallai Csillagvizsgá-
lót, ahol Ivan Dorotovič
előadásában a hori-
zontális spektográfról
kaptak tájékoztatást,
megismerkedhettek a
csillagvizsgáló történe-
tével és Konkoly-
Thege Miklós munkás-
ságával. A harmadik
nap végén tábortűz
mellett került sor a csil-
lagászati tábor kiérté-
kelésére és a közös
vacsorára.

Miriák Ferenc
Molnár Gábor

felvétele

Csillagászati tábor
Madar

Gellér

Szép számú nézősereg volt kí-
váncsi a hagyományos gelléri

horgászversenyre, melyet az el-
múlt hét vasárnapján rendeztek a
gelléri kanálisparton. Ilyentájt au-
gusztus végén minden évben be-
népesül a part, hogy újra meg-
mérkőzzenek egymással a horgá-
szok, és eldöntsék, ki a legjobb
közülük a környéken.

Idén közel 40 személy nevezett a
versenybe. Nem volt külön kategória,
így a gyerekek és a felnőttek is egya-
ránt pecázhattak. Ahogy Rácz László
polgármester elmondta, ez az au-
gusztus végi szórakoztató verseny
eredetileg mint gyermek horgászver-

seny indult, ám idővel a felnőttek is
bekapcsolódtak a horgászatba, ez-
által ma már együtt versenyeznek a
legjobb eredményekért. Az esemény
kora reggel vette kezdetét és egé-
szen délig tartott, amikor is minden-
kinek lemérték az addig fogott „zsák-
mányt”, és kis idő múlva kiderült, va-
jon ki nyerte az idei gelléri pecaver-
senyt.

A győztes a lakszakállasi Hosszú
Tamás lett, a második helyet a hazai
színekben induló Krastenics Olivér,
míg a harmadik helyet ismételten a
lakszakállasi Pázmány Károly sze-
rezte meg. A helyezettek értékes hor-
gászfelszereléseket kaptak.

-pint-

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

Tel.: 0�5/77�0 9�0, 0905 �16 651, 0905 50� ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. �.00-1�.00

Az erős szél nem kegyelme-
zett Megyercs legidősebb fájá-
nak, és egy 25 cm átmérőjű,
és kb. 5 méter hosszú ágát
egyszerűen leszakította. Sokan
attól tartottak, hogy a fa meg-
sínyli ezt a sérülést, de mint
utóbb kiderült a szerencsétlen-
ség ellenére a fa életképes ma-
radt. Azt kell, hogy mondjuk,
nem különösebben viselte meg
a vihar okozta művi botolást.
Legjobb információink szerint
a megyercsi fehér nyár már
több mint 50 éve áll a Megyer-

cset Csallóközaranyossal ösz-
szekötő útvonal mentén. A he-
lyiek rendszeresen takarítják a
fa környékét, hogy ezáltal is
jobbítsák a védett fa életterét.

Kép és szöveg: -pint-

Nyári tábor az iskolakezdés előtt

Augusztusban nyári táborra került sor az
alapiskola területén. Az ötnapos táborban
mintegy 26 gyerek vett részt. A bevállalósak
kint az udvaron sátorban, a többiek az osz-
tályban töltötték az éjszakát. Az étkeztetést
segítőkész anyukák biztosították. Kézműves
foglalkozás keretén belül készítettek a tá-
borlakók batikolt trikót, agyagfigurákat, fából
madarat, képet szalvétatechnikával és kagy-
lókkal díszítve, virágdíszt, papírtündéreket.

Aki nem annyira kedvelte a kézműveske-
dést, az számháborúzott, métázott, focizott.
Igazi teniszbajnokság is volt, ahogy az kell,
nézőkkel, bíróval, pompom lányokkal. Egy
nap kirándultak Párkányba és Esztergomba.
A tábor természetesen nem érhetett véget
buli nélkül, amit idén divatbemutatóval szí-
nesítettek, melyen a fiúk is beöltöztek. Az
utolsó napon mindenki élményekkel gazda-
gon tért haza és megígérte, hogy jövőre is itt
lesz. (miriák)

Zalacko Ilona felvétele

Az önkormányzat kulturális bizottsága és Zalackó Ilona, a tábor főszervezője a kis-
korú „energiabombáknak“ igyekeztek megtalálni a legjobb nyári programokat.

Dunaradvány

Nemrég aktív angol hetet rendeztek a lakszakállasi
alapiskolában. Az egész heti programot két angol lek-

tor vezette: az angliai Morgan, és az ausztráliai Jasmin.
Közel húsz felső tagozatos gyerek jelentkezett, hogy kel-
lőképpen gyarapítsa angol tudását.

Délutánonként különböző programokat is szerveztek. Töb-
bek között közös fagyizást Szilason, egy felejthetetlen fürdőzést
Nagymegyeren, gulyásfőzést a lakszakállasi Vadász-háznál,
azonkívül megtekintették a trófeakiállítást is, természetesen an-

gol tárlatvezetéssel. A helyi
alapiskola nagyban támogatja
az idegen nyelv oktatását. Az
aktív angol hét megszervezé-
sében Sulóka Dóra angolta-
nárnő tevékenykedett. Nyil-
vánvalóan támogatás nélkül
ez az aktív angol hét nem va-
lósulhatott volna meg, így di-
cséret illeti a segítőket is. Az
angol hét lektorai a Sidas
nyelviskolán keresztül jutottak
el Lakszakállasra. pint

Aktív angol hét
Lakaszakállas

A védett fa „műtétje”
Megyercs

Megyercsen mindösz-
sze egy olyan fa van,

amely egyedi védettséget
élvez. Ez pedig a falu ha-
tárában található fehér
nyár (Populus alba), mely
az utóbbi időben sérülést
szenvedett, ugyanis a
legutóbbi vihar egy kis
„műtéti beavatkozást”
hajtott végre a fa egyik
robusztus ágán.

Amagyar ember egyik legnépszerűbb étele
a lecsó. Valódi ünnepséget látogathatott

az, aki vette a fáradságot és részt vett a ne-
mesócsai Lecsófesztiválon, mely idén már ne-
gyedik alkalommal került megrendezésre.

A szabadtéri színpad környékén terjedő meny-
nyei illatok messziről idecsábították a klasszikus
étel rajongóit. A fesztivál évente megrendezésre
kerülő főzőversennyel fűszerezett rendezvény,
melyre a hazaiakon kívül négy ország lecsóspe-
cialistái is eljöttek. Többek között a vajdasági
Zentából, az erdélyi Kiskendből, a csehországi
Pilzen városából, valamint a szomszédos Ma-
gyarországról, Tápiószentmárton és Nagykáta
képviseletében.

Nem kis érdeklődés mellett kezdődött a ver-
seny. Idén 15 csapat csapott a lecsóba, ahogy a
szlogen is biztatta a versenyzőket, és hogy meg-
mutassák: talán legegyszerűbb, de legfinomabb
magyar specialitásból milyen ételkülönlegessé-
gek készíthetők el. A verseny bírái minden részt-
vevőtől elvárták, hogy sajátos ízt és arculatot
kölcsönözzenek ételkölteményeiknek, ezzel is
bizonyítva a lecsókészítés sokszínűségét. Érde-
kességként hatott a csirkemelles lecsó, mely el-
készítése új színt vitt a „főzőviadalba”. Először a

különdíjakat osztották ki,
melyben a Gyulák csapata,
a nemesócsai Napsugár
csapata, a nyugdíjasklub
csapata és a frappáns
névválasztással rendel-
kező Bifidus senzis csa-
pata részesült. Vigaszdíjat
kapott a Smile csapata.
Ezután következtek az ér-
mes lecsófőzők. A harmadik
helyre „főzte” be magát a vaj-
dasági Zenta csapata. Ezüstér-
met szerzett a hazai Csipet-
csapat, az idei lecsófesztivál
győztesének pedig a magyarországi Nagykáta
Malackodók főzőgárdája bizonyult.

A különleges gasztronómiai élmények mellett
kulturális programokról is gondoskodtak a szer-
vezők. Így a színpadon felléptek a győri társastánc

klub, a helyi Katicák és az OUCHA mazsorett-
csoportok.

Láthatóan mindenki jól érezte magát a negyedik
nemesócsai lecsófesztiválon és ahogy a találó
szlogen hirdette, Nemesócsán tényleg belecsap-
tak a lecsóba, és hangulatában egy sikeres,
egyedi fesztivált kreáltak.

Kép és szöveg: -pint-

Nemesócsa

Agasztronómiai rendezvények
sok embert mozgatnak meg.

Nem volt ez másképp Szilason
sem, ahol már második alkalom-
mal szervezték meg a hagyomá-
nyos horgász- és halászléfőző
versenyt.

Mindenki igyekezett korán kiérni
és jó főzőhelyet találni. Fél kilenckor
már nagyüzem volt a szilasi tónál.
Nagy erőkkel készültek a halászle-
vek, de a gyerekek sem tétlenkedtek,
mindenki elfoglalta a számára leg-
jobb helyet, és elkezdődött a peca-

maraton, mely pont délre fejeződött
be. A kiértékelésnél minden gyerek
kapott emléklapot. A pecaviadalt a
szilasi Kiss Tamás nyerte, aki 1,75
dkg halat emelt ki a tóból. Második
lett a bogyai Kváča Nikolas 1,30 kg
súllyal, míg a harmadik helyen a ha-
zai Császár Patrik végzett 1,25 dkg
halfogással. A verseny során a lak-
szakállasi Pálffy Vivien fogta a leg-
nagyobb halat. A legfiatalabb hor-
gász pedig a lakszakálasi Halász
Bálint volt. Közben a helyi SZISZETA
nyugdíjasklub tagjai sorra gyártották
a finomabbnál finomabb lángosokat.

A főzőversenybe kilencen nevez-

tek be, köztük egy csapat kizáróla-
gosan bajai halászlevet készített,
míg a többiek ragaszkodtak a ha-
gyományos halászléhez. A zsűri dél-
után egykor meghozta döntését. A
halászléfőző versenyt az ekecsi Bul-
dogok csapata nyerte. Második lett
a szilasi Szomolai Péter gárdája, míg
a harmadik helyre az ugyancsak szi-
lasi Rotyogtatók kerültek.

Igazi horgászidőben, és jó hangu-
latban zajlott a II. horgász- és ha-
lászléfőző verseny. Jövőre ismét
szeretnék megrendezni, mert mint
mondták tisztelik ezeket a tradíció-
kat, örülnek a hagyományoknak, de

kreatívan valami újat, egyénit, sajá-
tosat szeretnének alkotni. Ennek
egyik eklatáns példáját épp szom-
baton láthattuk Szilason.

Kép és szöveg: -pint-

Horgászás és halászléfőzés a tónál
Szilas

KissTamás
nyerte a
horgász-
versenyt

A lecsófesztivál
győztese

Belecsaptak a lecsóba

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



• Búza eladó. Tel.: 0908 778 968.
• Izby v dome aj pre štu-
dentky, 6 postelí po 100 €,
KN, Gen. Klapku 105. Tel.:
0907 447 314.
• Predám Peugeot 106,
r.v:98 za 16.000 €, skúter
Hyosung 6 ročný, 450 €.
Tel.: 0907 447 314. KN.
• Sírkövek készítése gránit-
ból és műkőből. Tel.: 0905
899 102.
• Eladó Babetta 210-es ki-
tűnő állapotban. Tel.: 0905
182 833, 0948 526 349.

• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Újdonság! Kutyakozmetika
Gútán! Komplett ellátás! Új
szalon. Tel.: 0908 125 930.

• Kiadó 3-szobás lakás KN-
ban kiürítve a Považská ut-
cán. Tel. 0905 640 957.
•Vennék családi házat Gú-
tán 2-3 szobásat. Tel.: 0917
105 551.
• Eladó női kerékpár, kitűnő
állapotban, Škodára 4 db
komplett gumi. Tel.: 0907
130 972.

• Eladó 2-szobás lakás a Ko-
menský utcában, KN. Tel.:
0917 105 551.
• Avon-regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek!
Tel.: 0917 417 727.
• Vásárolnék termőföldet a
Komáromi járásban. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 2-szobás lakás az
Isternél, ára: 22.000 €. Tel.:
0905 230 373.

• Eladó 4-kerekű utánfutó,
dobozos 2001-es. Tel.: 0905
248 430.
• Budapesti virágkiállítás,
szept. 23, 8.50 €. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó jó állapotban lévő
Destila dpl 25, gázkazán.
Tel.: 0908 480 234.
• Eladók 200 l-es hordók naf-
tára és kétkerekű káré Gú-
tán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citrom, banán,

füge gránátalma és színes
leander. Tel.: 0908 547 153.
• Munkát keresek - fűtő kar-
bantartó, sofőr stb. Tel.: 0917
566 725.
• Eladó 2 db kiskecske. Tel.:
0917 566 725.
• Smaragdtuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Háromszobás lakás hosz-
szútávra kiadó Komáromban
a Klapka lakótelepen, 6.
emelet, 160 € + rezsi. Tel.:
0905 315 092.

• 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 la-
kótelepen. Ár: 28.000 €.
Tel.: 0902 896 079.

• Gyorskölcsön alkalma-
zottaknak, nyugdíjasoknak
és kezdő vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal. Tel.:
0903 429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolna takarmányok gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.

• 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 búza. Tel.: 0905 507
648.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0949 492 227.

• Csempézést, kőműves-
munkát, festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0918 829 743.

• Kiadó 3-szobás lakás a VII.
lakótelepen diákoknak is.
Tel.: 035/7720 229.
• Eladó garázs Ul. Odborá-
rov. Tel.: 035/7720 229.
• Komáromi irodába jó kom-
munikációs készséggel ren-
delkező munkatársakat ke-
resünk. Szlovák nyelvtudás
szükséges. Fizetés fix + ju-
talék. Tel.: +421 917 178 082.

• Internetes munka, otthon-
ról, szükséges invesztíció 7
€. Tel.: 0918 679 300.
• Eladó garzonlakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0905 752
512.
• Ponúkam servis na plas-
tové okná a dvere. Tel.: 0918
262 260.

• Plasztablakok és ajtók
szervizelése. Tel.: 0918 262
260.
• Ceragem a család minden-
napi egészsége! Kedvező
áron bérelhető, megvásárol-
ható. Tel.: 00363034 54 769.

• Eladó cirkula + 20 méter
kábel + fűrészlap. Tel.:
035/7786 023.
• Predám Š Favorit, r.v.:
1992, EK, STK, ťaž. zar. Tel.:
0915 107 674.
• Komáromban 1-szobás la-
kás kiadó, bútorfal 120 €-ért.
Tel.: 0907 636 113.
• Eladó 1500-as Lada S, ki-
váló állapotban. Tel.:
035/7786 140, 19.00 után, ár
megegyezés szerint.
• Dám do podnájmu 3-izbový
vynovený byt, blízko centra
KN. Cena 200 € + réžia. Tel.:
0908 085 289, 0919 188 152.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, C, E.
Tel.: 0905 606 252.

• Lakás-, házátépítés és
mindenféle tetőjavítás. Tel.:
0905 640 957.
• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás, 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény
szállítás 24 órán belül kül-
földre is. Szénási Ferenc,
Komárom. Tel.: 0915 664
048.
• Takarítást vállalok lakások-
ban, középületekben. Tiszta
erkölcsi bizonyítvány. Vyko-
nám prácu upratovačky s
čistým registrom trestov. Tel.:
0907 543 577.
• Szeretné 2013 decemberé-
ben átvenni egy nagyon olcsó
üzemeltetésű, megújuló ener-
giát hasznosító, Dunára néző,
hamarosan felépülő, A+ ház
kulcsát Koppánymonostoron?
0036703148774, www.pan-
nonzoldhaz.hu.

• Kiadó 3-szobás lakás kiü-
rítve, Považská utca, KN.
Tel.: 0905 640 957.
• Amerikai cég szlovákiai pi-
acnyitáshoz termékértékesítő-
ket és hálózatépítőket keres,
magas kereseti lehetőséggel.
Tel.: +421948 325 558.
• Eladó Nemesócsán 3-szo-
bás lakás, garázzsal, kerttel,
ár: 32.000 €. Tel.: 0904 196
886.
• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál, október 19-20-21. Ér-
deklődni: 0903 648 083.
• Eladó 2,2 kW-os villany-
motor, 2800 fordulat, Duna-
mocs 130, Tóth Sándor.
• Kiadó 3-szobás lakás ga-
rázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789.
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ÚJSZüLÖTTEK:
Palas Dávid (Komárom); Hladilová Tamara (Komárom);
Rigóová Jázmin (Bálvány); Hornyák Veronika (Bátorke-
szi); Bella Marton (Komárom); Janík Samuel (Őrsújfalu);
Janečková Dorota (Galánta); Nagy Noel (Bátorkeszi); Řa-
dová Sofia (Izsa); Aranyász František (Őrsújfalu); Danyi
Hanna Veronika (Bátorkeszi); Farkas Emma (Csicsó);
Dosyn Andrij (Komárom); Bandová Jenifer (Dulovce); Csa-
lava Zoltán (Szentpéter); Pataky Viktor Áron (Ekel); Ková-
čová Dominika (Ógyalla); Lukács Bende Csanád (Gúta)

ELHUNyTAK:
Nagy Ladislav (84) Izsa; Makaiová Juliana (84) Martos;
Nagyová Alžbeta (91) Komárom; Ivicsics Mária (90) Ko-
márom; Santus Ľudovít (67) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bögi Karol (Komárom) és Trenčíková Andrea (Keszeg-
falva); Vajkai Norbert és Soósová Katarína (Komárom); Su-
sek Tichomír és Ing. Kuruczová Eva (Izsa); Mgr. Baňár Mi-
chal (Pozsony) és Ing. Pálová Erika (Komárom); Mácsodi
Zoltán és Farkas Klaudia (Komárom)

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztősé-
günk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15:00-kor.
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Állandó akció! Sírkövek,
konyhapultok, ablakpár-
kányok akár azonnal el-
vihetők raktárunkból.
Tel.: 0905 500 309.

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

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

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.

„Tragikus baleset megölte szívedet,
Mely nem ismert mást, csak szeretetet.
Már negyven év elmúlt, csillag kihunyt,
De még mindig fáj, ha rád gondolunk.”

Fájó szívvel emlékezünk
ifj. Bathó Vilmosra

(Path),
aki szeptember 3-án 23 évesen hagyott itt bennünket.

Emléked szívünkben örökké él. Akik ismerték és szeret-
ték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Emlékét őrző nővére és családja.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“
Fájó szívvel emlékezik szeptember 3-án,
halálának 2. évfordulóján

Jobbágy Zoltánra (Kava).
Emlékét örökké őrző családja.

Starožitnosti
Unicorn Régiségek,

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

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

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

Üres a
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan
tovább?
Hívjon –

mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.

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.

KÖLTÖZTETÉS
SŤAHOVANIE

TEL.: 0944 196 085

„Nech máš život ako sen,
Užívaj si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky,
V každej chvíli veľa lásky.“

Karová Laura
6. septembra oslavuje

6. narodeniny.
Všetko najlepšie Ti prajú:
rodičia, dedo a mamaka,
krstní rodičia a celá rodina.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Szeptember 3-án ünnepli 3. születésnapját

Augusztus 31-én ünnepelte
6. születésnapját

Molnár Lara Gútán.
Ezúton kívánunk neki

sok boldogságot, vidám
napokat:

Etu mami, anya, apa,
kishuga Zara,

„40 év csak harmadnyi,
Mint ahányat élni kell,
Rátok vár még sok szép élmény,
Amit Nektek látnotok kell. ”

Köszöntjük a 2 éves
Szabó Larát Perbetén

és a 2 hónapos
Antal Csenge Abigélt

Dunaalmáson.

Fájó szívvel emlékezünk szüleink halálának
18. illetve 1. évfordulójára

Vonyák Péter és Vonyák Aranka
(Perbete).

Akik ismerték és szerették őket gondoljanak rájuk ezen
a szomorú évfordulón.

A gyászoló család.

„Szerető szíved megpihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”

Bartoň Dominika
Vágfüzesen.

Szívből köszöntik:
anyu, Bélus, vágfüzesi

mama, dédiék, keresztanyu,
Kati és Pityu.

Sok boldogságot kívánnak:
a boldog szülők,

Gyuszi papa,
Erzsi mama,

Szabó dédimama,
Irci, Béla és Moncsi.

„Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Ati, s mindenki aki szereti ŐT.

Schlár Andris
Schlár Zoltán
Schlár Csaba

Komáromban

augusztus 20-án ünnepelték 40. születésnapjukat.
Sok boldogságot kíván az egész család.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Szeptember 5-én lesz 11 éves

Simonics Cynthia
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából sok
szeretettel köszöntik: szülei,
nővére Nikoletka, nagyszülei és
mindenki, aki szereti.

„Elcsitult egy szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 4-én, halálának

1. évfordulóján

Kovács Gézára Csicsón.
Andrea, lánya Kitty és a család.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Szeptember 2-án ünnepelte

6. születésnapját
Szedlák Titiána

Gelléren.
Sok szeretettel kö-
szöntik: apu, anyu,

Amira, keresztszülei,
nagyszülei és az

egész család.

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

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Nagymegyeren. Akció 170
€. Érdeklődni: 0910 149
954.

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

Készpénzre van szük-
sége? Kölcsönök gyors
ügyintézése dolgozóknak
és nyugdíjasoknak. Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 007 656 253.
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HORMI
vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPg zadarmoAkcia!!!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok,
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

V pondelok 3. 9. predpokladám v na-
šom regióne veľmi teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od 16 do 18 ̊C,
denná teplota od 29 do 31 ̊C. Premenlivý
vietor do 1 - 3 m/s.

V utorok 4. 9. predpokladám v našom re-
gióne znovu veľmi teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od 17 do 19 ̊C, denná
teplota od 28 do 30 ̊C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s.

V stredu 5. 9. predpokladám v našom re-
gióne ešte teplo, počas dňa pribúdanie ob-
lačnosti, poobede a večer prehánky, prí-
padne aj búrky. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 15 do 17 C̊, cez deň od
28 do 30 C̊. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.

Vo štvrtok 6. 9. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne teplo, oblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od 13 do 15 ̊C,
cez deň od 24 do 26 ̊C. Čerstvý SZ vietor.

V piatok 7. 9. predpokladám v našom re-
gióne mierne ochladenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od 10 do 12 ̊C,
denná teplota od 19 do 21 ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.

V sobotu 8. 9. predpokladám v našom
regióne zrána chladno, cez deň pekne, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 9 do
11 ̊C, denná teplota od 22 do 24 ̊C. Slabý
JZ vietor do 2 - 4 m/s.

V nedeľu 9. 9. predpokladám v našom
regióne daždivo, veľká oblačnosť až za-
mračené a občasný dážď, aj intenzívny.
Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota
od 13 do 15 ̊C, cez deň od 17 do 19 ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.

V budúcom týždni očakávam primerané
už jesenné počasie s občasnými zrážkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 3. 09. - 9. 09.

LPG

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

035/7726 999
0905 489 059

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

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő

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

Mäsiari hlásia výrazný nárast nákup-
ných cien, ktoré sa majú prejaviť aj

na pultových. Slováci si za bravčové
mäso a jeho výrobky budú musieť v do-
hľadnom čase priplatiť. „Od budúceho
týždňa zvýšime naše ceny,“ potvrdil Šte-
fan Sípos zo spoločnosti Ladislav Orbán
mäso – údeniny. A nebude jediný.

Domáci mäsiari tvrdia, že čelia prudkému
nárastu nákupných cien na medzinárodných
trhoch. „V priebehu mesiaca stúpli veľkoob-
chodné ceny bravčového o pätnásť percent,“
tvrdí obchodný riaditeľ mäsiarskej spoloč-

nosti ERIK Vladimír Kapušanský. Dôvodom
je sucho a neúroda v Európe a zároveň ná-
kaza zvierat antraxom na Ukrajine, ktorá sa
už šíri aj do Ruska. „V celej Európe je nedo-
statok mäsa. Máme ho problém nakúpiť,“
sťažuje sa riaditeľ Púchovského mäsového
priemyslu Milan Fabuš.

Producenti mäsových výrobkov si netrúfajú
odhadnúť, dokedy bude zdržovanie pokra-
čovať. Zhodujú sa však, že to bude mini-
málne do Vianoc. Obchodné reťazce ešte
požiadavku na úpravu cien od dodávateľov
neregistrujú a zdražovanie zatiaľ nepripúš-
ťajú. hn

Bravčové mäso má zdražieť

„Odborový zväz pracovní-
kov školstva a vedy (OZ
PŠaV) na Slovensku vyhlá-
sil jednodňový výstražný
štrajk, ktorý plánuje na 13.
septembra“ - povedal to
predseda OZ PŠaV Pavel
Ondek. Vyhláseniu štrajku
podľa jeho slov predchád-
zali rokovania zástupcov
zväzu, ktoré nepriniesli
očakávané výsledky.

Štrajk bude 13. septembra
vo všetkých materských,
základných, stredných a

vysokých školách od 6:00 do
18:00. „Od štrajku očaká-
vame ústretovosť od
vládnych činiteľov, aby sa
zaoberali zlou situáciou v
školstve a predovšetkým
mzdami zamestnancov,“
doplnil Ondek. V školách
budú zriadené štrajkové od-
bory, ktorým sa bude pred-
kladať zoznam štrajkujúcich.
„Podľa toho budeme vidieť,
kto sa do štrajku zapojil,“ in-
formoval s dodatkom, že OZ
OŠaV predpokladá, že
odozva vládnych činiteľov

bude pozitívna a budú sa
školstvom intenzívne zaobe-
rať. Školy podľa počtu za-
mestnancov, ktorí sa na
štrajku zúčastnia, budú in-
formovať rodičov o vyučo-
vaní, resp. jeho zrušení.

Zväz žiada posilniť štátny
rozpočet SR na roky 2013 až
2015, ako aj zvýšiť mzdové
ohodnotenie zamestnancov
školstva, aby bol zabezpe-
čený rast ich reálnych pla-
tov, čo v roku 2013 predsta-
vuje minimálne 10 percent.

Zdroj: webnoviny.sk

Učitelia budú štrajkovať,
požadujú vyššie platy

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

Predajné miesto:
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M1
5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Adjátok vissza a gyere-
keimet Ol. tévéfilm 10.55 Paralimpiai összefoglaló 12.01 Híradó dél-
ben 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Szabadlábon Zalában
14.00 Mosoly a javából Randevú a Royalban 14.55 Otthonod a kávé-
ház 15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az álmok szigete, 17.15 A ko-
rona hercege 18.30 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.15 A bűvös szék.
Tévéjáték 22.00 Az ESTE 22.35 Titkok és szolgálatok 23.35 Ottlik 100

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Hol élsz te? 8.20 Théma 8.35 Barangolások öt
kontinensen 9.00 Beszélgetés Sánta Ferenc íróval 10.00 Irodalmi ké-
peskönyv 10.20 Híres magyar könyvtárak 11.05 Gasztroangyal 12.01
Híradó 12.25 Magyar rock 13.20 Slágerek 14.45 Operatőrmesék
15.15 Klipperek 15.40 MacGyver 16.30 Futőtűz 17.10 Enid Blyton
17.40 Rudi, malac a családban, 26/15. 18.10 Mese 18.35 Capri – Az
álmok szigete 19.30 Híradó 20.10 A korona hercege 21.20 Paralim-
pia. Élő közvetítés Londonból 22.10 Pillangó 23.20 Átok

DUNA
6.35 Ikonok és Patkányok 7.30 Híradó 7.35 Századfordító magyarok
8.35 Utazások operában 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Száműzött magyar irodalom 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Táncvarázs15.05 Vannak vidékek 15.35 Magyar
elsők 15.50 Ibiza és a Formentera 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Élet-
képek, 41. 18.00 Híradó, sport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők
19.35 Sophie szerint a világ 20.05 Petőfi 21.00 Hírek 21.15 Még élek
– Film Krzysztof Kieslowskiról 22.40 Kultikon

7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Babapercek 9.25 TeleShop 10.30
EZO.TV 12.05 A Szent Lőrinc folyó lazacai 14.20 Marina 15.20 Rejté-
lyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban
21.25 NCIS IX., . 22.25 NCIS: Los Angeles 23.25 Bostoni halottkémek

7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai Arg. sor., 207. 9.30
Győzike 10.30 Top Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai
14.20 A nagy átverés 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa,
133. 18.30 RTL híradó 19.10 A gyanú árnyékában, 15. 20.10 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Hazudj, ha tudsz!

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ I. 12.55 Doktor Addison, 15. 13.50 Váratlan
utazás, 40. 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek. Mex.
sor., 66. 18.00 Dallas. 19.05 Columbo 21.05 Murdoch nyomozó rej-
télyei, 42. 22.05 NCIS I. 23.05 Hotel Babylon. Ang. sor., 25.

14.05 Nyomoz a professzor. 15.45 Fújd szárazra, édes! 17.30 A ba-
kancslista 19.15 Bridget Jones naplója. 21.00 Utánunk a tűzözön
23.15 Revolver

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.20 Gyilkos sorok9.10 CSI: A helyszínelők IX.,
195. 10.05 Álom luxus kivitelben 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Har-
madik műszak 14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomta-
lanul 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.20 A Bourne-rejtély 23.40 Harmadik műszak

STV :1
8.10 Szakácspárbaj 8.40 Az olasz konyhaművészet 9.20 Különleges
ügyosztály 10.55 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Heléne szemei 14.20 Vad angyal 15.05 A hegyi doktor 15.50
Munkapiac 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Sza-
kácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 20.10 A szeretet szimfóniája 22.00 Riporterek 22.30 Hírek
22.43 Sporthíradó 22.50 Elsőszámú gyanúsított

STV :2
10.30 Elfelejtett nők Indiai–kanad. dok. film 11.25 A zsidó kultúra
nyomában Késmárkon és környékén 11.55 Szlovákok Izraelben 12.35
Élő körkép 13.20 Folklórműsor 14.00 Tajvani barangoló 14.35 Le-
fújva 15.00 Sportvisszhang 15.25 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi
magazin 16.25 Paralimpiai magazin 16.55 Tudomány és technika
17.30 Körzeti híradó 17.55 A horvát tenger 18.30 Mese 18.40 Ru-
dolf Fila 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat Liszt-
érzékenység 20.55 Egy nap 21.30 Kommentárok 22.00 Euzomozi.
Az osztály

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Két pasi – meg egy kicsi 9.05 Cobra 11 10.00 Ha-
lálforgás – Aranyesély 12.00 Melrose Place: Új nemzedék 12.50 A bűn
árnyékában I. 13.45 A mentalista 14.40 Jóbarátok 15.35 Két pasi...
16.00 Hírek 16.05 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Feleség-
csere 21.30 Mesterszakács 22.40 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek

JOJ
6.50 Krimihírek 7.45 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Bí-
rósági akták 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Megerősza-
kolt a tornatanárom 15.00 Párizsból szeretettel. Fr. akcióthriller
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek.
Tévésor., 5. 21.30 A gazdagság receptje 23.00 Családi panzió II. Té-
vésor., 2. 23.45 Száguldó erőd Am. akcióthriller

M1
5.23 Az ESTE 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod
a kávéház 9.35 Egy velencei csibész amerikába megy 11.00 Paralim-
piai összefoglaló 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Sza-
badlábon Zalában 13.50 Az én Afrikám. Manyara, Meru 14.10 Legenda
és valóság 15.00 Otthonod a kávéház 15.30 Arisztokraták 16.25 Capri
– Az álmok szigete 17.20 A korona hercege 18.30 Csillagjegyek 19.30
Híradó este 20.15 Bujtor István emlékére. Hamis a baba 21.35 Az
ESTE 22.10 Titkok és szolgálatok23.10 Rejtélyes XX. század

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Szép otthonok, remek házak 8.15 Élni tudni kell!
8.40 Vipo és barátai – Az idősziget túlélői 9.05 Futótűz 9.45 Enid
Blyton 10.15 Rudi, malac a családban 10.45 Szemünk fénye a gyermek
11.05 Az én Budapestem. Vitray Tamás 11.30 Most a Buday! 12.25
Magyar pop 13.20 Pillangó 14.30 Vers mindenkinek 14.40 Operatőr-
mesék, 2. 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Futótűz 17.10 Enid
Blyton 17.35 Rudi, malac a családban, 18.35 Capri – Az álmok szigete
19.30 Híradó 20.10 A korona hercege 21.15 Paralimpia. Élő 22.10 Mes-
tersége színész: Ráday Imre 23.10 Átok

DUNA
7.00 Domovina 7.35 Századfordító magyarok 8.30 Híradó 8.35 Apá-
mat Zoltánnak hívták 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Aka-
dálytalanul 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Táncvarázs 15.05 Hazajáró15.35 Magyar történelmi arcképcsarnok.
Maléter Pál 15.50 XI. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozó 16.15 Mú-
zeumtúra 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport
18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. Szólád 19.35 Sophie szerint a
világ 20.05 Öregberény 21.00 Hírek, sport 21.15 A szabadság ösvé-
nyein 22.55 Lamantin Jazz Fesztivál. Dr. Lonnie Smith Trio - 2.

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.45 Túlvilági papa Am. vígjáték 14.20 Marina, 142.
15.20 Rejtélyes vírusok nyomában 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05
Jóban-rosszban 21.25 A Borune-rejtély

7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.15 Agyamra mész 16.20
Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó 19.10 A gyanú
árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25 Dög-
lött akták 23.35 XXI század

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 16. 13.50 Váratlan uta-
zás. 14.55 A farm, ahol élünk17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
NCIS I., 21-22. 21.05 Anyám neve Frank 23.05 Hotel Babylon, 26.

13.40 Fújd szárazra, édes! 15.25 Fantomas visszatér 17.20 Tüzes jég
19.05 Háborgó mélység 21.00 A Függetlenség napja 23.35 Túl min-
denen.

VIASAT
7.30 A nagy házalakítás 8.20 Tuti gimi 9.10 CSI. A helyszínelők IX. Am.
sor., 196. 10.05 A Bourne-rejtély 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Har-
madik műszak14.00 Monk15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtala-
nul 17.40 Nyomtalanul 18.35 Mike és Molly19.30 Jóbarátok20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 A Bourne-csapda 23.25 Doktor House

STV :1
8.25 Párbaj. Vetélkedő 9.00 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! Maros
Kramár műsora 10.10 Különleges ügyosztály 10.55 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Heléne szemei, 15. 14.20 Vad an-
gyal15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem
17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.10 A hegyi doktor – Új sorsok. 20.55 Tisztelet kérdése 22.30
Hírek. 22.45 Sporthíradó 22.50 Johan Falk: GSI – különleges ügyosztály.

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Munkapiac 9.10 Nők
klubja 10.40 A horvát tenger 11.10 Városról városra Lőcse 11.40 Nem-
zetiségi magazin 12.05 Hírek magyar nyelven 12.15 Élő körkép 12.45
Folklórműsor 13.20 Gyógyászat 14.20 Eljegyzés. Tévéjáték 15.35
Sportvisszhang 16.05 Ukrán magazin 16.35 Paralimpiai magazin 17.30
Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40 Sporttörténet
(1977–1978) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 A nemi
identitás tudománya 21.00 A tudomány spektruma 21.30 Kommen-
tárok 21.55 Munkapiac 22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.25 Nem az én életem Am.-kanad.
thriller 12.10 Melrose Place: Új nemzedék 13.00 Hírek 13.05 Feleség-
csere (ism.) 14.05 Hírek 14.10 A mentalista 15.05 Jóbarátok 15.35 Két
pasi - meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Forró vér 21.30 A lányom nem gyilkos 23.35 Éjszakai híradó

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítása 9.50 Panelházi történe-
tek 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.10 CSI: Miami helyszínelők 16.10 Családi pan-
zió 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30
A felszín alatt 22.30 Dr. Csont 23.30 Az ördög fia

M1
5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod a kávéház,
10/2. 9.35 Az Andok országai 10.40 Útravaló 10.55 Paralimpiai ösz-
szefoglaló 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.30 Szabadlábon Zalában 13.55 Öt perc próza 14.05 Gaszt-
roangyal 15.05 Otthonod a kávéház 15.35 Arisztokraták 16.30 Capri
17.20 A korona hercege 18.35 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.15
Bosszú 21.00 Bábel 22.00 Az ESTE 22.35 Titkok és szolgálatok

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Kő, papír, olló 8.20 Leányfalu 8.40 Vipo és ba-
rátai 9.05 Futótűz 9.50 Enid Blyton 10.15 Rudi, malac a családban
10.45 Az én Budapestem 11.10 Ízes életek 12.25 Magyar válogatott
13.20 Mestersége színész: Ráday Imre 14.20 Operatőrmesék, 3.
14.45 MNASZ Motorsport magazin 15.15 Klipperek 15.40 MacGy-
ver 16.30 Futótűz 17.10 Enid Blyton 17.40 Rudi, malac a családban
18.35 Capri... 19.30 Híradó, sport 20.10 A korona hercege 21.20 Pa-
ralimpia. Élő 22.10 Telepódium 23.20 Hamis a baba

DUNA
9.00 Magyar elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00 Nyelv-
őrző11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték
15.05 Talpalatnyi zöld 15.35 Báthory Zsigmond (1588-1599) 15.50 Uni-
verzum 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek, 43. 18.00 Híradó, sport
18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők 19.35 Sophie szerint a világ 20.05
Az öt zsaru 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Nyakunkon az élet

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 Rejtélyes vírusok
nyomában16.25 Hal a tortán 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.25 Doktor
House22.25 Született feleségek 23.25 Így készült: A Bourne-hagyaték

7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Apró füllentések
16.20 Marichuy 16.50 Riválisok17.20 Teresa. 18.30 RTL híradó 19.10
A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 17. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol élünk
17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 NCIS I 20.05 Anyám neve
Frank 22.05 Nora Robert: Csendes holtág 0.05 San Francisco utcáin

14.05 Átkozott boszorkák 16.05 A Függetlenség napja. Am. akció-
film 18.45 X-akták: A film 21.00 Végzetes túra. 22.40 Időzsaru.

VIASAT
7.25 A nagy házalakítás 8.15 Tuti gimi 9.10 CSI: A helyszínelők10.10
A Bourne-csapda 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak
14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtalanul 18.35 Mike
és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Ösz-
szeesküvés-elmélet 23.45 Lépéselőnyben

STV :1
9.00 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.10
Különleges ügyosztály 11.00 Viharos szerelem11.50 Munkapiac 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Heléne szemei 14.20 Vad angyal 15.05 A
hegyi doktor 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos sze-
relem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Chicago 22.05 Hírek 22.18 Sporthírek 22.25 Életöröm. Karol Duchon
22.55 A hegyi doktor 23.40 Öt perc múlva tizenkettő

STV :2
10.40 Lakáskultúra 11.05 Városról városra Medzilaborce 11.30 Ukrán
magazin 12.00 Hírek 12.05 Élő körkép 12.45 A nagyi arany keze 13.20
A nemi identitás tudománya 14.20 Szó szerint15.30 Szlovákiai kü-
lönlegességek 1999 15.40 Tempó 15.50 Magyar magazin 16.25 Pa-
ralimpiai magazin 16.50 Idősebbek klubja 17.20 Munkapiac 17.30
Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.45 Tesztmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Görögország Dok.film 21.00 Ügy-
intézés 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Ellopott határ

MARKÍZA
9.25 Cobra 11 10.25 A Hobbit... 12.10 Forró vér 13.10 Hírek 13.15 A bűn
árnyékában14.05 Hírek 14.10 A mentalista 15.05 Jóbarátok 15.35 Két
pasi... 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacso-
racsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesít-
jük legtitkosabb vágyát 22.20 Hírek 22.50 NCIS 23.50 A mentalista

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.55 Panelházi történe-
tek, 2. 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr. Csont
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 A szállító 3. 21.30 A felszín alatt
22.30 Castle 23.30 Dr. Csont
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HéTfő, szeptember �

KoS
Családod miatt áldozatot hozol, ami
ugyan nagy energiákat kíván tőled,
de a lelked nyugalmát szolgálja.

BiKA
A szerelmi kapcsolatokban vissza-
térnek azok a dolgok, amelyekről úgy
gondoltad, hogy lezárultak, ebben
nagy szerepet játszik a pénz.

iKReK
Dobd sutba az elmúlt napok keserű
pillanatait. Élvezd az élet legapróbb
örömeit, mert ha mindig arra vársz,
hogy mikor lesz jobb, elfelejthetsz élni.

RáK
Egy kényes helyzet ütheti fel a fejét,
ezért szükséged lesz minden érzé-
kedre ahhoz, hogy megnyugtatóan
tudd rendezni a felmerült problémákat.

oRoSzlán
Romantikus és érzelmekben gazdag
hétre számíthatsz. Néha elborítanak
a boldogsághormonok és úgy érez-
heted, mint aki a föld felett száll.

Szűz
Most nincs szükséged mások taná-
csaira, mert egyedül sokkal jobban
boldogulsz, a sok vélemény ugyanis
eltéríthet téged a helyes útról.

MÉRleg
Egy kellemetlen pletyka juthat a fü-
ledbe a héten, de jobban teszed, ha
nem adsz hitelt bárki szavának.

SKoRpió
Számtalan munkahelyi súrlódás fel-
számolására lesz lehetőséged ezek-
ben a napokban, mert a sors keze
tisztára söpri az utadat.

nyilAS
Ezen a héten kedvesed minden moz-
dulatod, óhajod lesi, miben tudna a
kedvedben járni. Hagyd magad ké-
nyeztetni, mert megérdemled.

BAK
Találkozol a héten valakivel, akit rend-
kívül vonzónak tartasz már az első
pillanatban és addig nem is nyugszol,
amíg a közelébe nem férkőzöl.

Vízöntő
Ha ideges és figyelmetlen leszel, ak-
kor talán még egy kisebb sérülés is
érhet. Gondolj inkább a kellemes pil-
lanatokra és éld át őket újra.

HAlAK
Bár valaki nagyon megbántott, most
mégis jobban teszed, ha félreteszed
a sértődöttséget.

Bobby-t megműtik. A daganatot eltávo-
lítják, de az orvosok jó esélyt látnak
arra, hogy újra kifejlődik, ezért kezelést
javasolnak. Jockey elnézi fiának, hogy
átvágta a southforki ügylettel.

Dallas • 21.25 • Rtl KlUB

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria: A Kispesti Heli-
kon Kulturális Egyesület „Styli-
ták” című kiállítása szeptember
20-ig tekinthető meg.
Csemadok Székház: Szeptem-
ber 3-án, 17.00 órakor Feszty
Masa, a XX. századi magyar val-
lásos festészet egyik legna-
gyobb alakjának kiállítása. Szep-
tember 5-én, 18.00 órakor Dr.
Varga Tibor jogtörténész elő-
adása IV. Béla király küldetése
(1. rész) címmel.

IZSA:
Szent Mihály katolikus temp-
lom: Szeptember 8-án emlék-
tábla avatása a beneši törvények
miatt meghurcolt felvidéki ma-
gyarság tiszteletére. Program:
10.00 Ünnepi szentmise, emlék-
tábla avatása egyházi szertar-
tással, Domin István és dr. Mol-
nár Attila emlékező felszólalása,
Moravcsik Géza, nyugdíjas ta-
nító visszaemlékezése, Sám-
sonné Kómár Gizella Csikász Ist-
ván: Kálvária című versét sza-
valja el, „Áldott legyen mindig ez
a föld!” – Tolcsvay Béla elő-
adása. A Kecskés László Társa-
ság nagy szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt.

KESZEGFALVA
- XVI. falunap, szeptember 8.
Programok:
8.00 Horgászverseny gyer-
mekek 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 if-
júsági mérkőzés
17.00 Keszegfalva–Réde öreg-
fiúk mérkőzés
Kultúrház:
10.00 Kiállítás a falu alapításá-
nak 530. évfordulója alkalmából
10.00 Élő csocsó verseny

a vándorkupáért
13.00 Kenyérsütő verseny
14.00 A gútai kutyakiképző is-
kola bemutatója
15.00 Koszorúzás
16.00 Ünnepélyes megnyitó
16.00 Íjászbemutató, a helyi

alapiskolák fellépése,
a helyi nyugdíjasklub
énekkara.

16.45 Karate bemutató
17.00 A TAT Társulat fellépése
18.00 Musicalragyogás – Mészá-
ros Tamás és Varga Evelin műsora
19.00 Zumbastic – zumbabemutató
20.00 Pósfa zenekar fellépése
21.30 Utcabál a GOLD zenekar-
ral és DJ Steewe-vel
22.30 A magyarországi Cairó
együttes fellépése

NEMESÓCSA:
Szabadtéri színpad: Szeptember
8-án, 16.00 órától Ócsa Fest. 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 €.

Móricka új órát kap, de az pár
nap után megáll. Erre Móricka szét-
szedi az órát, és egy döglött han-
gya esik ki belőle. Felsóhajt:

- Na ja, meghalt a gépész!
☺ ☺ ☺

Az aranyhal szabira megy és
megkéri a krokodilt, hogy helyette-
sítse. Másnap az egyik halász ki-
fogja a krokodilt, aki azt mondja:

- Helló, én helyettesítem az
aranyhalat. Na mondjad, mi kéne.

- Azt kívánom, hogy a micsodám
a földig érjen! - mondja az ember.

Hát valahogy megoldja a krokodil
és visszamegy a vízbe. Jön haza
az aranyhal:

- Na, volt kapás?
- Igen, volt egy öreg halász. Azt

kívánta, hogy a micsodája a földig
érjen.

- És teljesítetted?
- Igen. Leharaptam mindkét lá-

bát.

Humor

2. KÚTfeszt - Európa Udvar
Szeptember 7. – 19.00 Itt és Most (Improvizációs est)

20.30 Esz Pé zenekar – Szécsi Pál emlékkoncert
Szeptember 8. – 17.00 Gál Tamás, Lakatos Róbert: Jöttünk külhonból...

19.00 Rév zenekar koncertje
21.00 Haddelhadd zenekar koncertje (70-es évek rockzenéje)

Szeptember 9. – Csavar Színház napja – 15.00 Stúdió K Színház:
A kíváncsi kis elefánt (meseelőadás gyerekeknek)

16.30 Stúdió K Színház: Zalán Tibor – Rettentő görög vitéz
18.00 Csavar Színház: Dorottya



M1
8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok útján 9.05 Ott-
honod a kávéház, 10/3. 9.35 A legendás musztáng 11.00 Paralimpiai
összefoglaló 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Sza-
badlábon Zalában 13.50 Az irodalom nyelve 13.55 Nagyfülűek 14.55
Otthonod a kávéház 15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az álmok szi-
gete 17.25 A korona hercege 18.35 Csillagjegyek 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 DTK-show 21.30 Sikersorozat 22.05
Az ESTE 22.40 Titkok és szolgálatok.

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Zegzugos történetek 8.20 Théma 8.35 Angi je-
lenti 9.00 Vipo és barátai 9.25 Futótűz 10.10 Enid Blyton 10.35 Rudi,
malac a családban 11.30 Legendás konyhák 12.25 Magyar retro 13.20
Telepódium: Csak ne jósoljunk! 14.50 Operatőrmesék 15.15 Klippe-
rek 15.40 MacGyver 16.30 Futótűz 17.10 Enid Blyton 17.40 Rudi,
malac a családban 18.35 Capri – Az álmok szigete 19.30 Híradó, sport
20.10 A korona hercege 21.15 Paralimpia. Élő 22.10 Hogy volt!?...
23.30 A Zebegényiek

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.35 Darabokra szaggattatol 8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Magyar elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Pannon expressz 11.30 Térkép 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?!
Bárdy Györgyöt köszöntjük 15.05 Szerelmes földrajz 15.35 Világvé-
dett lehetne. A Szigetköz 15.50 Csajkovszkij 16.45 Mesélő cégtáblák
A halstatti sóbánya 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Kár-
pát expressz 19.05 Ízőrzők. Ecseny 19.35 Sophie szerint a világ 20.05
Égető Eszter 21.20 Hírek, sport 21.35 Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül Magyar film 23.00 MüpArt classic Schubert-maraton

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 TeleShop 11.00
EZO.TV 12.35 Rex felügyelő 13.25 Rex felügyedlő 14.20 Marina 15.20
Rejtélyes vírusok nyomában 16.25 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rossz-
ban 21.25 Görögbe fogadva 23.20 Aktív 23.50 Tények Este

7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.30 Győzike 10.30
Top Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.45 A nagy haj-
sza 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa 18.30 RTL híradó
19.10 A gyanú árnyékában, 18. 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Ölve vagy halva 23.30 Brandmánia

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 18. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk. 17.00 Megkövült szívek.18.00 Dallas 19.05 Columbo. 21.05
Csendes holtág. 23.05 Kémvadászok 0.05 San Francisco utcáin

15.05 X-akták: A film 17.15 Tabunfi re, a végzet fegyvere 19.15 Logan
bosszúja. Am. akciófilm 21.00 Cliffhanger – függő játszma. 23.05 A
félelmek iskolája.

VIASAT
7.35 A nagy házalakítás 8.25 Tuti gimi I., 19. 9.15 CSI: A helyszínelők
10.15 Mystic Pizza 12.15 A nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak
14.00 Monk 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtalanul 18.35 Mike
és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Oce-
an's Eleven – Tripla vagy semmi 23.30 CSI: New York-i helyszínelők

STV :1
6.55 Híradó 8.00 Irány a kert! 8.25 Párbaj 9.00 Családi vetélkedő 9.40
Mosolyogni! 10.10 Különleges ügyosztály 10.55 Viharos szerelem IV.,
11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Heléne szemei,
17. 14.20 Vad angyal15.05 A hegyi doktor 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Sólyom és galamb 21.55 Életben
maradni 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Légizsaruk 23.55 A hegyi doktor

STV :2
9.05 Nők klubja10.35 Építészet 11.05 Városról városra Komárom
11.30 Magyar magazin 12.00 Hírek magyarul 12.05 Élő körkép 12.45
Folklórműsor 13.15 Görögország 14.10 Rendőrségi magazin 14.35
Ügyintézés 15.05 Hallássérültek tévéklubja 15.40 Vyšné Hágy 1941-
2011. Dok.film 15.55 Romamagazin 16.25 Paralimpiai magazin 16.50
Integrálj! 17.30 Körzeti híradó 18.00 Édenkertek 18.30 Mese 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul20.00 Mi, európaiak 20.50 Érzékeny
témák 21.30 Kommentárok 22.05 Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.25 Dühöngő szá-
guldás. 12.20 Merose Place: Új nemzedék 13.10 Hírek 13.15 A bűn ár-
nyékában I. 14.05 Híradó 14.10 A mentalista 15.05 Jóbarátok VI.15.35
Két pasi – meg egy kicsi VI. 16.00 Hírek 16.05 NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás 20.20 Forró vér. 21.30 Titkok könyvtára 3 23.35 Éjszakai híradó

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történe-
tek, 4. 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 12.50 Bírósági akták 13.50
Panelházi történetek 14.55 A szállító 3. 17.00 Híradó 17.30 Kockáz-
tass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont IV.

M1
5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos történetek 6.55 Ma reggel 9.00
Mozdulj! 9.30 Vágtass velem! 10.00 Angi jelenti 10.30 KorTárs 11.00
Történetek a nagyvilágból 11.45 Théma 12.01 Hírek 12.05 Paralim-
piai összefoglaló 13.05 Boxutca. Forma–1- magazin 13.40 Forma–1.
Olasz Nagydíj, időmérő edzés 15.25 Az esőerdő titkos élete. Ang.
természetfilm 16.20 Doc Martin 17.15 Csak egy telefon 18.30 Sze-
rencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15
Retró kabaré 21.10 Taxi. Francia akcióvígjáték 22.40 Nagyon zene
23.20 Falco... Ném.–osztr. életrajzi film

M2
9.25 Telefonpapa 10.25 Hogy volt!? Bilicsi Tivadar televíziós munkái
12.00 Drong, a bohóc – A főszerepben: Bilicsi Tivadar 12.55 Ma-
gyarország története 13.20 Nekem ne lenne hazám? 13.35 Magyar
népmesék 13.50 Rajzfilmek 14.15 Képzőbűvészet 14.25 Bajuszver-
seny 15.25 Gyalogbéka15.55 Suli-buli 16.10 Csúzli 16.25 Kincskereső
kisködmön 16.50 Templomos lovagok kincse 17.25 Öveges 33 17.40
Mi micsoda 18.30 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30 Hír-
adó, sporthírek 20.10 Rocca parancsnok 21.00 Paralimpia 21.50
Forma–1-magazin 22.20 Forma–1. 23.45 Taxi. Fr. vígjáték

DUNA
6.50 Két világ közt 7.50 Hungária Kávéház 8.15 Hungária Kávéház.
Fiú a kastélyból 8.40 Duna anzix 9.05 Daktari. A10.00 Genfest 2012
10.30 Isten kezében 10.55 Élő világegyetem 11.30 Munka-Társ 12.00
Híradó 12.15 Lyukasóra 12.45 Vannak vidékek 13.15 Heuréka! Megta-
láltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.10 Talpalatnyi zöld 14.35
Pannon expressz 15.05 Solti György Budapesten 15.50 Élet apával.
Am. film 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! 99 éve született
Gobbi Hilda 19.30 Molnár Ferenc: Az üvegcipő 3 felvonásban 21.35
Kultikon + 22.30 MüpArt. Subscribe

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.20 Babavilág 10.50 9 hónap. Ma-
gazinműsor 11.20 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai 12.20 Duval és
Moretti, 10. 13.20 AutóGuru 13.50 Sheena. a dzsungel királynője, 20.
14.50 Bűbájos boszorkák VII., 145. 15.50 Áldott nyomoz16.50 Sas ka-
baré 17.55 Activity 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Beverly
Hills-i zsaru 2. Am. akcióvígjáték 21.35 A katedrális Kanad.–ném. tört.
kalandfilm, 4/2. 23.35 Luxusdoki, 15.

7.00 Kölyökklub 10.00 A tini nindzsa teknősök új kalandjai 10.25
ASZTRO Show 11.20 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.50
Házon kívül 12.20 Autómánia 12.55 Stevan Seagal – Az igazságosztó
13.30 Kung-fu 14.30 Rudi malac újra száguld. Ném. kalandfilm 16.25
1200 – A halál alagútja 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-
Faktor – A válogatás 21.15 Die Hard 4

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes, 31. 10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram
13.35 Columbo. Am. krimi 15.25 Álomhotel – Kína 17.10 Rex felügyelő.
Ném. krimisor., 68. 18.10 A bálnák titka II. Ném. kaland- film 20.05 Ra-
bulejtő szerelem. Am. vígjáték 22.05 Copland. Am. thriller

13.25 Vadnyugati galiba. 15.10 Sólyomasszony 17.25 Fantomas a
Scotland Yard ellen 19.20 A Gyűrűk Ura – A király visszatér 22.55 A
félelmek iskolája 3: Dupla vagy semmi.

VIASAT
7.30 Gordon Ramsay – A konyha ördöge III., 9. 8.20 Joe és a vulkán
Am. vígjáték 10.20 Óriási nyomozó: Halálbiztosítás Fr.– ném.–ol. krimi
12.05 Szex és New York light VI., 79-80. 13.20 Isten nem ver Bobbal.
Am. filmvígjáték 15.15 Ki nevet a végén? Am. krimi 17.15 Valahol, va-
lamikor Am. film 19.20 A Bermuda-háromszög rejtélye 21.00 Bőr-
nyakúak 23.15 Tűzfal. Am.–ausztrál thriller

STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidlibum 8.25 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 8.55 Találd ki, ki hívott meg 9.25 Állatorvosi ren-
delő Ném. sor., 26/3. 9.55 Az állatok beszéde 10.25 A magas sziklán
Dévény vára 11.35 Lazítani tilos Tévéfilm 13.00 Autószalon 13.50 Só-
lyom és galamb 15.40 A szerződés be nem tartása 17.30 Építs házat,
ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó,
sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 Drot kisasz-
szony 22.45 Sporthírek 22.55 Gyönyörű lányok Am. film

STV :2
8.40 Hétvége 9.05 Állatkölykök világa 10.00 Görögkatolikus szent li-
turgia 12.30 A szlovákiai falvak enciklopédiája 12.45 Anya tudja a
legjobban13.10 Hallássérültek tévéklubja 13.45 František Dibarbo-
rára emlékezünk. Struccok estély 15.05 Folklórműsor 15.35 Farmer-
gazdaságok 15.55 Tesztmagazin 16.05 Paralimpiai magazin 16.35 A
bűn nyomában 18.00 Úton II. Dok.film 18.30 Esti mese 18.40 Talk-
show gyerekeknek 18.50 Kassa 19.00 Híradó 19.40 Nemetiségi hírek
20.00 Koncentrációs táborban születtek 20.50 Fotográfusok Viliam
Malík 21.15 Őrangyalok 21.50 Filmklub. Életvonat Belga-fr. film

MARKÍZA
7.10 Madagaszkár 2. 8.45 Egyről a kettőre V. Am. sor., 24/1. 9.10 Su-
perman visszatér. Am.–ausztrál kalandfilm 12.20 A mesterszakács
Showműsor 13.40 Zorro álarca. 17.15 Hírek 17.20 Négyesben keresz-
tül- kasul Szlovákián 18.25 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Ilyen a formám Am. vígjá-
ték 22.35 Beugró 23.25 B13 – Ultimátum Fr. akciófilm

JOJ
6.20 Híradó 6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.25 Kapcsolat
12.35 Rendkívüli család 14.00 Édes november 16.35 A gazdagság re-
ceptje. Valóságshow 17.55 A legjobb torták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Házasodna a
gazda. Valóságshow 22.00 Brüno. Am. vígjáték 23.50 Kapcsolat. Am.
sci-fi thriller (ism.)

M1
6.55 Ma reggel 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Ka-
tolikus krónika 9.40 Kérdések a Bibliában 10.00 Metodista magazin
10.25 Evangélikus ifjúsági műsor 10.30 Új református iskolák 11.00
Református istentisztelet 12.01 Hírek 12.05 Paralimpiai összefog-
laló 13.00 TeleSport – Sport7 13.30 Forma–1 – Olasz a Nagydíj, a
futam 16.25 Tihany 16.50 A Mosziktó-part 18.50 A Lényeg 19.30
Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Egyszer volt, hol nem volt.
21.00 Madárfészek. Am. filmvígjáték 23.00 Millennium I – A kártya-
vár összedől. Svéd–dán–ném. bűnügyi film

M2
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.40 Bajuszverseny Ifjúsági tévéfilm 9.45
Gyalogbéka 10.15 Suli-buli 10.30 Csúzli 10.45 Kincskereső kisködmön,
6/4. 11.10 Templomos lovagok kincse, 13/3. 11.45 Öveges 33,
20/13. 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.45 A Korál-
sziget együttes 12.55 Metodista magazin 13.25 Evangélikus műsor
13.30 Új református iskolák 13.55 Református istentisztelet 15.15
Móricz Zsigmond műhelyében 16.15 Groteszk 17.10 Michael Bublé-
koncert 18.10 Esti mese 18.40 4 összeesküvő és 1 temetés 19.30
Híradó, sporthírek 20.10 Doc Martin 21.00 Paralimpia. Élő 21.50
Forma–1. Olasz Nagydíj, a futam

DUNA
6.30 A Pacsirta. Tévéfilm 8.00 7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 9.10
...És még egymillió lépés, 18/9. 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezé-
ben Genfest 2012 - összefoglaló 11.00 Önkéntesek 11.30 Beavatás.
Az unokatestvérek, János és Jézus 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Élő
népzene 12.40 Akadálytalanul 13.10 Csellengők 13.35 Határtalanul
magyar 14.05 Arcélek. Finta József, műépítész 14.35 Hazajáró.
Búcsú Csíksomlyón 15.20 Kávéház 16.20 Meseautó Magy. film (ff .)
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Önök kérték 19.30 Ahogy tet-
szik 21.40 Dunasport 21.45 Zenekari próba Ném.–ol. film

6.45 TV2-matiné 10.05 Beyblade 11.05 EgészségMánia (ism.) 11.35
Kalandjárat 12.05 Borkultusz 12.35 Stahl konyhája 13.05 Több mint
TestŐr 13.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Monk – Flú-
gos nyomozó IV., 64. 15.35 Bűbájos boszorkák 16.35 Beverly Hills-i
zsaru 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A házi nyuszi 22.00 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.00 Szellemekkel suttogó

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
12.05 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.05 112 – Élet-
mentők 15.20 Tru Calling – Az őrangyal I. 16.25 Nagy zűr kis Kíná-
ban. Am. vígjáték 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Zsenikém...
22.10 Döntő játszma

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi, 32. 10.30 Dallas. 15.25 Álomhajó
– Burma. Ném. kalandfilm 17.10 Rex felügyelő 18.10 Columbo. Am.
krimi 20.05 Poirot: Gyilkosság az Orient- expresszen. Ang. krimi 22.05
Folyó szeli ketté. Am. filmdráma

12.10 A Gyűrűk Ura – A király visszatér. Am. film 15.40 Macskafogó
2. – A sátán macskája. Magy. anim. film 17.25 Ikrek. Am. vígjáték
19.25 Anyámon a tanárom. Am. vígjáték 21.00 Csúcsformában 3.
22.40 A félelmek iskolája 4.: A vér kötelez. Am. akciófilm

VIASAT
7.05 Gordon Ramsay 8.00 Divatdiktátorok modelljei 8.25 Véznák
kontra dagik 9.20 Álomgyári felesége 10.15 Szex és New York light
IV., 81–82. 11.20 A nagy házalakítás 13.10 Valahol, valamikor. Am. film
15.10 A Bermuda-háromszög rejtélye. 16.50 Ocean's Eleven – Tripla
vagy semmi 19.00 Fátylat rá! Esküvői valóságshow 20.00 CSI: Miami
helyszínelők X., 227. 20.55 A célszemély I., 14. 21.50 Amerikai pite 5
k 23.45 Fennsíkok csavargója. Am. western

STV :1
7.00 Rajzfilmek gyerekeknek 8.30 Góóól 9.05 Nyomozzunk együtt!
9.45 Állatorvosi rendelő 10.15 Ushuaia-expedíció 11.05 Szlovákia ké-
pekben 11.25A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita
13.00 Forma–1. Olasz Nagydíj 16.10 Úton. Málta 16.40 Postaláda
(ism.) 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthí-
rek, időjárás 20.10 Segélykoncert a skalicai jezsuita templom felújí-
tására 22.30 Sporthírek 22.40 Lefújva. A hétvége mérkőzései

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Folklórműsor 9.05 Farmergazdaságok9.25
Tesztmagazin 9.35 Éjszaka az archívumban 10.40 Família 11.05
Gyermekműsor 12.35 Koncentrációs táborban születtek 13.20 Egy-
házi magazin 13.50 Rossz felvétel Tévéjáték 15.00 Vychodná-i Folk-
lórfesztivál – összeállítás 15.55 Őrangyalok 16.20 Paralimpiai
magazin 16.50 Zuzana Tlčková televíziós szerepeiből. A drótos Té-
véjáték 18.05 Fotográfusok. Viliam Malík) 18.30 Esti mese 19.00 Hír-
adó 19.55 Dokumentumfilmklub. A Pinocheteset 21.50 Művészet
2012 22.20 A szlovákiai elit galériája 22.35 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
7.10 Zűrös majom 9.00 Egyről a kettőre V. 9.50 Zorro álarca. Am.–
ném. kalandfilm (ism.) 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre
szabva Politikai vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek 14.15
Minden végzet nehéz. Am. vígjáték 16.55 Hírek 17.00 Szerelem és
jég – Éld az álmod 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-
jelentés 20.20 Elrabolva 22.30 A farm – kezdünk! 23.05 Fehér Ele-
fánt Am. thriller

JOJ
7.50 Édes november 10.20 A legjobb torták 11.20 Castle II., 14-15.
13.10 A gyűrű átka 17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi
híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató
22.30 D-Tox. Am.-ném. krimithriller
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod
a kávéház 9.35 DTK-show 10.50 Paralimpiai 12.01 Híradó 12.25 Roma
kultúra 12.55 Esély 13.35 Az én Afrikám Afrika fénylő hegye 13.55
Giotto evangéliuma 15.05 Otthonod a kávéház 15.25 Arisztokraták
16.20 Capri – Az álmok szigete 17.20 A korona hercege 18.30 Csil-
lagjegyek 19.30 Híradó este 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán 21.10 Borvacsora 22.10 Az ESTE 22.45 Titkok és
szolgálatok 23.40 Michael Bublé – Koncert

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Harmónia 8.20 Jelfák 8.30 Zöld Tea 9.25 Futó-
tűz 10.05 Enid Blyton 10.35 Rudi, malac a családban 11.05 Az én Bu-
dapestem 11.30 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25 Rockpódium 13.00 Napló
13.05 Hogy volt!?… 14.25 A Zebegényiek 15.35 MacGyver16.25 Fu-
tótűz 17.10 Enid Blyton 17.35 Rudi, malac a családban 18.05 Vipo és
barátai 18.30 Capri – Az álmok szigete19.30 Híradó 20.10 A korona
hercege 21.20 Paralimpia. Élő 22.10 Bongó 46. Slágerek 23.20 Mo-
torsport-magazin

DUNA
7.30 Híradó 7.35 A Habsburgok és Magyarország 8.35 Sírjaik hol dom-
borulnak 9.05 Magyar elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 11.00
Csellengők (ism.) 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték. Trianon – Feltámadásra várva
15.35 Magyar elsők 15.50 Szeuthész, a halhatatlan16.45 Mesélő
cégtáblák 17.20 Életképek, 45. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35
Kárpát expressz 19.05 Kézjegy 20.05 Montalbano felügyelő21.05
Hírek 21.10 Dunasport 21.25 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, 145. 15.20 Rejté-
lyes vírusok nyomában, 5. 16.25 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rossz-
ban 21.25 Bölcsek kövére

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem. 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Kaméleon, a renegát.
Am. akciófilm 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa, 137. 18.30
RTL híradó 19.10 A gyanú árnyékában, 19. 20.10 Fókusz 20.50 Bará-
tok közt 21.25 CSI: A helyszínelők 22.25 Gyilkos elmék 23.35 Odaát

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 19. 13.50 Váratlan
utazás. Kanadai sor., 44. 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült
szívek. Mex. sor., 70. 18.00 Dallas 19.05 NCIS 20.05 Született felesé-
gek 22.05 Doktor Addison, 33. 23.05 NCIS

13.50 Bűnjelek. Kanad. thriller 15.35 A Twister visszavág. Am. akció-
film 17.30 A pofátlan. 19.15 Mr. Milliárd. Am. vígjáték 21.00 Tiszta
játszma 22.40 A félelmek iskolája 2.

VIASAT
7.50 Tuti gimi I. 8.40 CSI: A helyszínelők 9.35 Angyali üzlet 11.25 A
nagy házalakítás 13.05 Harmadik műszak 14.00 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.50 CSI: A helyszínelők 16.45 Nyomtalanul 18.35 Mike és
Molly19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Tűzfal.

STV :1
7.55 Gasztronómiai kalauz 8.25 Párbaj. Vetélkedő 8.55 Családi vetél-
kedő 9.40 Mosolyogni! 10.10 Különleges ügyosztály 10.55 Viharos sze-
relem11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Heléne
szemei, 18. 14.20 Vad angyal 15.00 A hegyi doktor 15.50 Munkapiac
16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, időjárás 19.50 Sport 20.10 Karel
Gott 22.25 Éjszakai hírek 22.38 Sporthíradó 22.45 Tetthely

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.40 Édenkertek 11.05 Vá-
rosról városra 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10
Élő körkép 12.45 Várj holnapig Szlovák örökzöld melódiák 13.30 Mi,
európaiak 14.20 Integrálj! 14.50 Idősebbek magazinja 15.15 Egyházi
magazin 15.55 Szemtől szemben 16.25 Paralimpiai magazin 16.55
Anya tudja a legjobban17.30 Körzeti híradó 18.00 Hétvége 18.30 Esti
mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Kölykállatok bolygója 21.00 Família.
21.30 Kommentárok 22.00 És a nyolcadik napon...

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.20 Végzetes randevú 12.10 Forró
vér 13.10 Hírek 13.15 A bűn árnyékában 14.05 Híradó 14.10 A menta-
lista 15.05 Jóbarátok15.35 Két pasi meg egy kicsi 16.00 Híradó 16.05
NCIS IX. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Madagaszkár 2. 22.00 Sebhe-
lyek

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történe-
tek. 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 Dr. Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass!
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pa-
nelházi történetek 21.30 Rendkívüli család 23.00 Tökéletes célpont

PéNTEk, szeptember 7

Bölcsek kövére • 21.25 • tV2
Klump professzor picit túlsúlyos, ám ki-
kísérletezik egy szérumot, amitől vé-
kony és vonzó lesz. A szer hatására az
aranyos, szégyenlős tudósból egy fesz-
telen, uralhatatlan Casanova lesz.

görög-amerikai idegenvezető épp
Görögországba tart csoportjával.
Ősei földjére érkezvén nem csak
az ország szépségeit fedezi fel
újra, hanem saját "kefi"-jét is.

görögbe fogadva• 21.25 • tV2

Olvasóinknak köszönhetően hetilapunk sok helyre eljutott. Bejártuk országunkat, Magyar-
országot, de eljutottunk Csehországba, Tuniszba, Olaszországba és Hollandiába is. Olvasó-
ink sok ötletes képet készítettek, íme:

Játék: Nyaralt A DELTA hetilap

Varga Hajnalka és barátja Kaván

Farkas Anikó lánya barátaival a Balatonon Kiss Gitta Olaszországban Kovács Bernadett

Kucsera Noémi Szántódon

Krásna Ingrid lánya Mohos Mário Siófokon

Csonka Tibike

Tóth Norbert Egerben

Csontos Beáta Tunéziában

Záhorszky Erika, Budapesti állatkert

Czigle Kitti Esztergomban

Farkas Mária, Karva Kürthy Ilona, Hollandia

Pastorek Gertrúd és családja Prágában Balogh Csilla Olaszországban

Díjazottaink: Játékunk első he-
lyezettje 30 eurót, a második 20
eurót és a harmadik 10 euró
készpénzt nyert. A játékban
résztvevők az év végéig előfi-
zetést nyertek. Gratulálunk!
Nyereményeiket szerkesztősé-
günkben vehetik át.

1. 2.

3.



Az életnek
tér kell

OrlANdO már
13 950 €*-tól

CrUZE már
10 950 €-tól

és Akár 3 730 €
árengedmény

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

www.chevrolet.sk

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

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



A komáromi csapat a szövetség többszörös kérésére nevezett be a bajnok-
ságba, mivel két csapattal (Galánta és Nyitra) nem lehet bajnokságot ren-
dezni. Végül úgy döntöttek, hogy mivel Komáromban sincs elegendő, I. ligára
érett versenyző, megszólítják szolnoki és pozsonyi barátaikat, akik több ver-
senyzőt is rendelkezésükre bocsátottak. A mintegy 150 néző remekül szóra-
kozott, helyenként jó bunyót is látott. Nem olyanokat, mint az Európa Ligában,
de a két bajnokság messze nem összehasonlítható. Már arra is készülnek a ko-
máromiak, és nem kétséges, egy egészen más kategóriájú mérkőzéssorozat-
nak lesznek majd szemtanúi a komáromi szurkolók.

ŠKB Spartak Komárom – Stavbár Nitra 6:14
49 kg: Czifrik – küzdelem nélkül 2:0
52 kg: Rajko – Formánek 0:2 (pontozással)
56 kg: Nagy Kr. – Zátorský 0:2 (pontozással)
60 kg: Bölcskei – Zöld D. 0:2 (RSC)
64 kg: Görbics – Vaňo 2:0 (pontozással)
69 kg: Bene – Zöld T. 2:0 (pontozással)
75 kg: Hegyi – Sirotek 0:2 (pontozással)
81 kg: Novák – Gubáň 0:2 (pontozással)
91 kg: Šimkulovič – Dirnfield 0:2 (RSC)
91 + kg: Doležal – Slíž 0:2 (RSC)

ÖkölvívásTriatlon

Kosárlabda

sPorT

Nagyszerű eredményt tud-
hat magáénak Kubica János
komáromi versenyző, aki két
hét leforgása alatt négy triat-
lon versenyt teljesített. Előbb
Magyarország legpatinásabb
triatlonversenyén, a Fadd–
Domborin vett részt, majd kö-
vetkezett Szálka, Kiskunhalas
és Ábrahámhegy. Különösen
a szálkai és ábrahámhegyi
versenyek maradnak emléke-
zetesek a komáromi ver-
senyző számára, hiszen mind-
két helyen egyaránt ezüstér-
met akasztottak a nyakába ve-
terán kategóriában. A verse-
nyeken 750 métert kellett
teljesíteni úszásban, 20 kilo-
métert kerékpáron, majd kö-
vetkezett az 5 kilométeres fu-
tás.

Kubica János a versenyek
után lapunknak elmondta,
hogy tekintettel munkahelyi
kötelezettségeire, eléggé ke-
vés ideje maradt a felkészülésre, így a két ezüstérem számára is kel-
lemes meglepetésként hatott. A kitartás és nagy erőfeszítés azonban
meghozta gyümölcsét.

Gratulálunk!

Múlt héten lejátszották
első felkészülési mér-

kőzéseiket az MBK Rieker
extraligás kosarasai. A
több változáson átment
csapat, František Rón
edző vezetésével, győzel-
mekkel kezdte a felkészü-
lési szakaszt. Magyaror-
szág egyik élcsapata, a
Kis-Rába menti Takarék
Soproni KC és a cseh Mat-
toni liga résztvevője, a
Jindřichův Hradec voltak
hivatottak felmérni a ko-
máromi csapat jelenlegi
állapotát. Mindkét mérkő-
zés mintegy 300 néző te-
kintette meg.

A mérkőzések magukban
hordozták a felkészülés vala-
mennyi jelét, érződött a kez-
detlegesség, hiszen ezek vol-
tak az első mérkőzések eb-
ben a felállításban, így a csa-
pat játékosait inkább a kombi-
nációs lehetőségek keresése,
mintsem a szép, látványos já-
ték foglalkoztatta. Bár, he-
lyenként azért megvillantottak
ezt-azt, ami lázba hozta a pi-
ros-fehér szurkolókat.

MBK Rieker – Soproni
KC 73:68 (13:13, 18:9,
17:23, 25:23)

Hazai pontszerzők:
Lowe 16, Robinson 15, Du-
bovský 14, Šoška 9, Thomp-
son 8, Kratochvíl 7, Stojanov
4, Bíňovský 0.

Kezdetnek nem volt rossz
a komáromi csapat teljesít-
ménye, bár még érezhető
volt, hogy az idény kezde-
téig sokat kell még dolgozni
az optimális teljesítmény el-
érése érdekében. Kozlík és
Bílik is hiányoztak a csapat-
ból, egyikőjük családi okok-
ból maradt távol, másikuk
(Bílik) pedig a válogatottban
szerepelt. Maslík és Klár je-
lenleg gyógyulnak sérülése-
ikből. Ennek ellenére a csa-
pat nagy fegyvertényt hajtott
végre Magyarország egyik
legjobb csapatának legyő-
zésével, bár mint a felké-
szülési mérkőzések leg-
többjét, ezt sem szabad túl-
értékelni.

MBK Rieker – Jindři-
chův Hradec 83:70 (17:21,
12:19, 32:20, 22:10)

Hazai pontszerzők: Ro-
binson 15, Lowe és Šoška
13-13, Stojanov 12, Thomp-
son és Kozlík 10-10, Kra-
tochvíl 6, Jurčina 3, Du-
bovský 1, Petrovský 0.

A rossz védekezésnek,
pontatlan játéknak és kap-
kodásnak köszönhető elve-
szített első félidő után, a má-
sodikra egy egészen más
komáromi csapat futott ki,
ami végül egy nagyon szép
győzelmet eredményezett.
Kozlík is csatasorba állt, de
ami még ettől is kelleme-
sebb megállapítás, az a két
saját nevelésű játékos, Pet-
rovský és Jurčina teljesít-
ménye. Különösen Jurčina
játéka nyerte el a nézők és
remélhetőleg Rón mester
tetszését.

Ezen a héten két újabb
felkészülési mérkőzést ját-
szik az MBK Rieker. Szer-
dán, szeptember 5-én ha-
zai csarnokban mérkőzik
meg Léva csapatával,
majd pénteken, szeptem-
ber 7-én Léván lép pályára
az örök rivális ellen.

Győzelmekkel nyitottak a komáromi kosarasok

Újabb vereség az I. ligábanKubica János két ezüstérme
Akomáromi ŠKB Spartak felnőtt ökölvívói elveszítették második mér-

kőzésüket is az I. ligában. A galántai vereséget most egy hazai követte,
a nyitrai csapat bizonyult jobbnak a komárominál. Persze, az I. liga meg-
nevezés eléggé furcsa ebben a sportágban, hiszen egyéb bajnokságok
Szlovákiában nincsenek, és ebbe is csak három csapat nevezett be. A
Szlovák Amatőr Ökölvívó Szövetség azonban tovább próbálkozik a baj-
nokságok megszervezésével, hiszen az országban nagyon sok klub mű-
ködik, azok viszont inkább egyéni országos bajnokságokra készítik fel ver-
senyzőiket.

Kubica János szerkesztőségünkben
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RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 5 4 1 0 15:5 13
2. Palárikovo 5 3 2 0 6:3 11
3. Komárno 5 3 1 1 10:5 10
4. L. Rovne 5 3 1 1 9:4 10
5. Šúrovce 5 3 1 1 8:7 10
6. V. Ludince 5 3 0 2 10:9 9
7. Galanta 5 2 1 2 11:10 7
8. Skalica 5 1 3 1 8:7 6
9. Topoľníky 5 2 0 3 7:8 6

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

IV. LIGA
1. Dvory n/Ž. 5 4 0 1 11:8 12
2. Močenok 5 3 1 1 19:6 10
3. Veľké Lovce 5 3 1 1 10:6 10
4. Veľký Meder 5 3 1 1 9:6 10
5. Šurany 5 3 0 2 11:8 9
6. Štúrovo 5 3 0 2 15:13 9
7. ViOn „B“ 5 2 2 1 13:7 8
8. Kolárovo 5 2 1 2 8:4 7
9. Nový Život 5 2 0 3 9:8 6

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

V. LIGA
1. Tvrdošovce 5 5 0 0 21:4 15
2. Kalná n/Hr. 5 4 0 1 20:5 12
3. Hurbanovo 5 4 0 1 9:2 12
4. Kozárovce 5 3 1 1 15:5 10
5. Marcelová 5 3 1 1 12:6 10
6. Bánov 5 3 0 2 10:10 9
7. Nesvady 5 2 1 2 11:8 7
8. Dolný Oháj 5 2 1 2 8:9 7
9. Šahy 5 2 1 2 8:9 7

10. Čaka 5 1 1 3 9:13 4
11. Komjatice 5 1 1 3 6:11 4
12. Podhájska 5 1 1 3 9:15 4
13. Bešeňov 5 1 1 3 5:13 4
14. Svätý Peter 5 1 1 3 10:25 4
15. Zlatná n/O. 5 1 0 4 7:15 3
16. Tlmače 5 1 0 4 5:15 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 4 4 0 0 23:2 12
2. Gúta “B“ 4 3 0 1 17:8 9
3. Šrobárová 4 3 0 1 8:7 9
4. Perbete 4 2 1 1 9:5 7
5. Búcs 4 2 1 1 8:5 7
6. Bátorkeszi 4 2 1 1 6:4 7
7. Keszegfalva 4 2 1 1 7:5 7
8. Madar 4 2 1 1 6:7 7
9. Dulovce 4 2 1 1 8:9 7

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

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 4 4 0 0 16:0 12
2. Őrsújfalu 3 3 0 0 21:2 9
3. Marcelháza „B“ 4 3 0 1 25:7 9
4. Bogya/Gellér 4 3 0 1 11:11 9
5. Nagykeszi 4 2 1 1 7:4 7
6. Megyercs 4 2 0 2 9:12 6
7. Nagysziget 4 2 0 2 7:10 6
8. Csicsó 4 1 1 2 6:7 4
9. Vágfüzes/Kava 3 1 0 2 8:9 3

10. Dunaradvány 4 1 0 3 8:12 3
11. Ifjúságfalva 3 0 1 2 5:12 1
12. Bogyarét 4 0 1 3 4:25 1
13. Martos 3 0 0 3 3:19 0

Szentpéter megtörte idegenbeli nyeretlenségi sorozatát 

RÉGIÓBAjNOKSÁG 
KFC – Pov. Bystrica 1:2 (1:1),

Bogyai 
Egy nagyon szép kis házi ünnep-

ség előzte meg a várva várt találko-
zót. A Gruppo Porcaccioni szurkolói
csoport 15 új labdát ajándékozott a
KFC U9-es csapatának, amelyet a
srácok boldogan vettek át a szép
számú közönség előtt. A nemes
gesztust a szurkolók vastapssal ju-
talmazták. Ami a mérkőzést illeti, ott
viszont már kevesebbszer hangzott
fel a taps. Jó kezdés után, a lilák já-
téka egyre idegesebb és pontatla-
nabb lett. A találkozó 23. percében
Bogyai szerzett vezetést Mészáros
szép akciója után, de tíz perc múlva
már 1:1 világított az eredményjelzőn.
Óriási védelmi hiba, de inkább zűr-
zavar okozta, hogy a vendégek
könnyedén egyenlíthettek. A mérkő-
zés első félidejének utolsó percében
a mérkőzés játékvezetője büntetőt
ítélt a vendégek ellen, de Podlucký
lapos, bal kapufa mellé küldött
gyenge lövését a vendégek kapusa
könnyedén hárította. Nem kétséges,
itt „törött a mérkőzés”. A második fél-
időben is rosszul játszott a KFC, in-
kább a vendégek előtt adódtak jó
helyzetek. Egyet ezek közül, a 67.
percben ki is használtak, talán mon-
dani sem kell, egy újabb védelmi rö-
vidzárlat után. A lilák ekkor „nagy ro-
hanásba” kezdtek az egyenlítésért,
ami aztán újra a vendégek malmára
hajtotta vizet. Veszélyes ellentáma-
dásaikból akár újabb gólt, gólokat

szerezhettek volna… A mérkőzés
teljes lefolyását nézve, a vendégek
győzelme megérdemelt.  

További eredmények: V. Ludince
– N. Ves n/V. 1:0, J. Bohunice – Do-
maniža 3:1, Gabčíkovo – Skalica 2:2,
Šúrovce – Galanta 3:2, Bánovce –
Topoľníky 1:0, Beluša – L. Rovne
1:2, Neded – Palárikovo 2:2.

IV. LIGA
Ímely – Zselíz 1:1 (1:1), Oršolík
Nagyon sok helyzet után sikerült

csak gólt szerezniük a hazaiaknak,
és ez a késés nagyon megbosszulta
magát. A védekező vendégek „talál-
tak“ egy gólt, és a hazaiak már hiába
futottak a győzelem után.

Nagymegyer – Mocsonok 2:2
(1:0), Dömötör, Rózsa 

Bár nem volt gyenge ellenfél a mo-
csonoki csapat, ennek ellenére, a
hazai csapatnak simán kellett volna
hoznia a győzelmet. A védelem
azonban bosszantó hibákat vétett,
így a vendégek legnagyobb örömére
ilyen eredmény született. 

ViOn „B” – Gúta 1:1 (0:1), Máté
Zs.

Minden tisztelet a gútai fiúké! Tel-
jes erőbedobással küzdöttek meg
ugyanis az egy pontért azon a mér-
kőzésen, amely talán jobban illett
volna egy bohózatba, mintsem egy
bajnoki mérkőzésre. A játékvezetés-
ről ugyan már sokat cikkeztünk –
meg mások is –, de úgy látszik,
semmi nem változik. Nem tudni miért
kiállították Máté Pétert, de ezen kívül

is kiosztottak hét sárga lapot azok-
nak a gútaiaknak, akik nem durva-
ságukról ismertek…

További eredmények: Štúrovo –
V. Lovce 3:2, N. Život – Šurany 0:1,
H. Vrbica – ČFK 1:3, DAC „B“ – Vra-
kúň 0:0, Dvory  n/Ž. – Váhovce 1:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Marcelháza – Csallóközaranyos

5:2 (2:2), Nagy J. 3 (1 – 11 m), Né-
meth P., Kürthy R. – Berecz, Olajos
S.

Drámai mérkőzésen született ez
az eredmény. Már a találkozó 3. per-
cében 1:1 volt az eredmény úgy,
hogy a hazaiak egyenlítettek. Aztán
megint a vendégek szereztek veze-
tést, de a félidő végéig egyenlítettek
a hazaiak. A második félidő már az ő
rendezésükben zajlott. És bár nagy-
arányú győzelmet arattak, azt szinte
mindenki elismerte, hogy játékban
messze nem volt ilyen különbség a
csapatok között. 

Cseke – Szentpéter 1:4 (0:1), La-
katos 2, Bódis, Molnár 

Meglepő, de megérdemelt vendég
győzelem született a csekei pályán.
Lakatos óriási gólját az első félidő-
ben még további helyzetek is követ-
ték, de igazából a második játék-
részben szárnyaltak a szentpéteriek.
Felelősségteljes játékuknak köszön-
hetően, akár nagyobb arányú vere-
séget is mérhettek volna a meglepett
hazai csapatra.  

Zsitvabesenyő – Ógyalla 0:1
(0:1), Gelle 

A sörgyáriak folytatták remek sze-
replésüket a bajnokságban, amely-
nek most Zsitvabesenyő látta kárát.
Gelle gólján kívül még néhány jó
helyzetet hagytak kihasználatlanul,
de a mérkőzés után ezt már senki
nem nagyon bánta. 

Naszvad – Bánov 1:2 (0:0),
Lucza

Több játékosuk is hiányzott a ha-
zaiaknak, legjobban talán a csapat
gólgyárosa, Molnár Attila. Ennek el-
lenére nem játszottak rosszul, és so-
káig semmilyen jele nem volt annak,
hogy a vendégek fognak jobban

örülni. 0:0 állásnál még büntetőt is
hibáztak, de Lucza így is betalált, és
minden ment a maga útján. Aztán a
mérkőzés kezdett eldurvulni, a ven-
dégek eszméltek gyorsabban, és a
89. percben lőttek egy parádés gólt.
Győztes gólt. 

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Tvrdošovce 2:3, Šahy – D. Ohaj
2:1, Tlmače – Komjatice 1:0, Kozá-
rovce – Podhájska 6:1.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Nádszeg – Ekecs/Apácaszakál-

las 5:2 (3:1), Vörös, Végh
A már régebben foci körül mozgó

emberek között is akadtak olyanok,
akik még ilyen játékvezetést nem lát-
tak. Az első félidőben szinte minden
sípszó a vendégek sérelmére hang-
zott el. Akár elkövettek valamit, akár
nem(!?) Az ekecsi/apácaszakállasi
fiúk azonban becsülettel tűrték a
megaláztatást azon a meccsen,
amelyen a döntetlen lett volna reális.  

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Hetény – Bátorkeszi 0:1 (0:1),

Cséplő T.
A találkozó 7. percétől kiállított ka-

pusuk nélkül voltak kénytelenek ját-
szani a hazaiak. Ennek ellenére be-
csülettel állták a sarat, és a döntet-
lent tartották volna igazságosabb-
nak. „Büszke vagyok a fiúkra!” –
mondta el lapunknak Svarba Ferenc,
hazai klubelnök.

Ekel – FK Activ 5:2 (2:1), Blaho 2,
Horváth, Kürthy, Soldan – Csonka
N. 2

A hazaiak nagyon sok helyzetet
elpuskáztak az első félidőben, így
ez a játékrész egészen elfogadható
volt a vendégek számára. A máso-
dikban aztán már nem tudtak ellen-
állni a jobb erőnléttel rendelkező ha-
zaiaknak. A 300 néző jól szórako-
zott, és sportszerűen vette tudomá-
sul, hogy már a csapatuk is kapott
gólt – gólokat ebben a bajnokság-
ban.   

Dulovce – Keszegfalva 3:3 (3:0),
Rigó P. 3 – Cúth-Lami 2, Rigó V.

Drámai mérkőzésen osztozott
meg a bajnoki pontokon a két csa-
pat. A találkozó 20. percében már
3:0 volt az eredmény, és ekkor senki
nem kételkedett abban, hogy… Az-
tán fordulás után, mindössze 15
percre volt szükségük a vendégek-
nek az egyenlítésre. A találkozó
utolsó 10 percében a hazaiak ugyan
megpróbálták visszahozni az ered-
ményt, de több helyzetüket is elpus-
kázták. Remek mérkőzés volt. 

Pat – Lakszakállas 4:1 (2:0), Tü-
csök 2, Rozsnyó, Lakatos (11 m) –
Inczédi T.

Jó ellenfélnek bizonyultak a ven-
dégek, a hazaiak viszont jobban
megküzdöttek a győzelemért. Végül
ez döntött. 

Dunamocs – Tany 4:3 (2:2), La-

jos T. 3, Bábi – Halász G., Halász
Zs., 

Mindkét csapat szép, tetszetős fo-
cit produkált, és nagyon sokáig két-
séges volt a mérkőzés végső kime-
netele. A vendégek is szervezetten
játszottak, viszont lényegesen meg-
nehezítették a játékvezető dolgát,
amikor döntetlen eredménynél húz-
ták az időt, és eléggé gyakran került
előtérbe „sérülékenységük”. A na-
gyobb akarat diadalmaskodott ezen
a jó színvonalú találkozón.  

Madar – Gúta „B” 1:0 (0:0), Ta-
kács (11 m)

Egy izgalmak nélküli első félidő
után, a másodikban felperegtek az
események. Két egyforma képes-
ségű csapat igyekezett a maga ja-
vára eldönteni a találkozót, ami végül
a lényegesen megfiatalított hazaiak-
nak sikerült.  

Šrobárová – Búcs 3:2 (0:1), Gere,
Mečár, Sýkora – Ďurkovič, Zsidek T.

A vendégek már a 3. percben
megszerezték a vezetést, és ezt a
félidő végéig tartani is tudták. A má-
sodik félidő elején aztán gyorsan
egyenlítettek a hazaiak, sőt, már 3:1-
ig is elmentek, de a szintén jó játékot
mutató vendégeknek sikerült szépí-
teniük. A drámai végjátékban aztán
még a hazai Cabada szemei előtt
villant a piros lap, egy perccel a ta-
lálkozó vége előtt... 

Izsa – Perbete 1:1 (1:0), Smolka –
Vida 

Jó iramú mérkőzésen a hazaiak
egy büntetőt is kihagytak, így meg
kellett elégedniük az egy bajnoki
ponttal. Egyesek szerint igazságos
eredmény született, mások szerint, a
helyzetek alapján a hazaiak érde-
meltek volna győzelmet. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Megyercs – Martos 3:1 (2:1),

Benkóczky 2, Nagy Á. - Bazsó

Ifjúságfalva – Marcelháza „B”
1:7 (0:4), Skalnicky – Takács és Vi-
derman 2-2, Záhorecz, Zsidek T, Ko-
vács

Őrsújfalu – Bogya/Gellér 7:0
(1:0), Tóth 2, Klimčík, Döme, Marku-
sek, Molnár, Magyari

Nemesócsa – Bogyarét 8:0 (2:0),
Bognár, Csizmadia és Hipp 2-2, Vi-
czena, Cseh T.

Nagysziget – Dunaradvány 3:1
(2:0), Molnár, Németh, Gógh (11 m)
- Vörös

Csicsó – Nagykeszi 0:0
Vágfüzes/Kava – szabadnapos

volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
Perbete – Hetény 2:3 (0:3), Mol-

nár P., Szekeres – Csintalan G., Lé-
vai, Banda

Dulovce – FK Activ 4:1 (2:1) Ba-
dala, Rigó M., Rigó L., Molnár – Kre-
kács D.  

Őrsújfalu – Madar 3:4 (2:1), Klim-
čík, Natkai, Simon – Répás 3, Papp 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Csicsó – Keszegfalva 2:1 (1:1),

Csóka, Kádár – Rafael R.
Csallóközaranyos – Nemesócsa

4:7 (3:2) Vendég gólok: Horváth 5,
Ferenczi, Szűcs

Lakszakállas – Ógyalla 4:3 (2:2),
Császár 2, Kiss, Rábel – Eiselt 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG – ELőKÉSZíTőK

„A“ csoport
Izsa – Perbete 15:3
Bátorkeszi – Búcs 5:4
Dunamocs – Marcelháza (elha-

lasztva, szeptember 26, szerda)

„B“ csoport  
Ekel – Naszvad 5:9
Ímely – Tany 9:5
Lakszakállas – szabadnapos volt.

ARégióbajnokságban elveszítette veretlenségét a KFC, mindezt ha-
zai pályán, a legnagyobb riválissal szemben. A IV. ligában sem volt

sok örömük régiónk csapatainak, bár egyikőjük sem szenvedett vere-
séget. Az ötödik ligában újabb rangadót játszottak, amelyen a marcel-
háziak ugyan eredményben elgázolták csallóközi ellenfelüket, viszont
játékban azok több, mint egyenrangú ellenfelek voltak. A hazaiak talán
ezzel az eredménnyel is kedveskedni akartak játékostársuknak, Vörös
Kornélnak, aki egy „másik pályán” virgonckodott, majd újdonsült fe-
leségével kilátogatott a rangadóra. Talán mondani sem kell, hogy óri-
ási taps fogadta a házaspárt. A szentpéteriek is tapsoltak eleget, hiszen
hosszú böjt után, ismét győztek idegenben, nem is akármilyen kü-
lönbséggel. A Területi Bajnokságban több remek mérkőzésről is be-
számoltak tudósítóink, a második vonalban figyelemreméltó a me-
gyercsiek feltámadása. 

Vörös Kornél (Marcelháza) ugyan pályára lépett, de most más minőségben

A vereség ellenére a komáromi ultrák végig kitartóan buzdították csapatukat. (KFC – P. Bystrica 1:2)Lajos T. (10) három góllal járult hozzá csapata győzelméhez (Dunamocs–Tany 4:3)
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Birkózás

FELNŐTTEK
2012. szeptember 8. (szombat)

16 órakor: KFC – Nagyölved (Régi-
óbajnokság), Gúta – DAC „B” (IV.
liga), Ógyalla – Naszvad (V. liga –
Keleti csoport), Nagykeszi – Me-
gyercs, Marcelháza „B” – Őrsújfalu
(Területi Bajnokság II. osztály) Du-
naradvány - Csicsó (Területi Bajnok-
ság II. osztály) 16 órakor: Ímely –
Nagymegyer (IV. liga), Szentpéter –
Tolmács, Csallóközaranyos –
Cseke (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Nagyma-
gyar (V. liga – Déli csoport), Perbete
– Hetény, Búcs – Izsa, Gúta „B” –
Šrobárová, Tany – Madar, Laksza-
kállas – Dunamocs, Keszegfalva –
Pat, FK Activ – Dulovce, Bátorkeszi –
Ekel (Területi Bajnokság), Bogyarét –
Nagysziget, Martos – Ifjúságfalva,
Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér (pá-
lyacsere), Nemesócsa – szabadna-
pos lesz.

Ligásaink idegenben: Tardoskedd
– Marcelháza (V. liga – Keleti csoport) 

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. szeptember 8. (szombat) 14

órakor: FK Activ – Őrsújfalu (Keszeg-
falván) 16 órakor: Madar – Perbete,
Hetény – Dulovce.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. szeptember 8. (szombat) 14

órakor: Ímely – Csallóközaranyos,
Madar – Csicsó.  2012. szeptember 9.
(vasárnap) 10.30 órakor: Nemesó-
csa – Lakszakállas. Ógyalla és Ke-
szegfalva – szabadnaposak lesznek. 

TERüLETI BAJNOKSÁG 
– ELŐKÉSZÍTŐK

2012. szeptember 8. (szombat) 10
órakor: Búcs – Dunamocs, Perbete
Bátorkeszi („A” csoport), Lakszakállas
– Ekel („B” csoport). 2012. szeptem-
ber 9. (vasárnap) 10 órakor: Marcel-
háza – Izsa („A” csoport), Naszvad –
Ímely („B” csoport). Tany („B” csoport)
– szabadnapos lesz.

Heti focimenü

Sikeres nyári edzőtábor
AKomáromi járás négy birkó-

zóklubja (Spartakus BK,
Naszvadi BK, Madari BK és Gútai
BK) vezetőinek megállapodása
alapján, a Naszvadi Birkózó Klub
rendezte meg a 2012. évi nyári
birkózó edzőtáborozást Kamo-
csán, amelyen 40 fiatal birkózó
vett részt. Az egyes birkózó klu-
bokat olyan neves edzők fel-
ügyelték, mint Dr. Kúr Károly és
Csóka Krisztián (Spartakus BK)
David Gogaladze és Gál János
(Naszvadi BK), Kovács László és
Kohút Milán (Madari BK), vala-
mint Gőgh Mihály és Keszely Gá-
bor (Gútai BK), de néhány lelkes
szülő is segített biztosítani a fel-
ügyeletet. 

A gyönyörű Vág menti környezet-
ben a kamocsai Oáza Camp adott
otthont a birkózóknak, ahol ideális
feltételek várták őket. Mivel az idő-
járás is kedvezett, a tehetséges bir-
kózók zavartalanul készülhettek az
előttük álló őszi és téli birkózó
idényre. A kiváló szervezésnek is
köszönhetően, elég idő jutott úgy

az erőnléti és technikai edzésekre,
mint pihenésre és relaxációra egya-
ránt. Az ifjú birkózók sátortáborban
laktak, napi háromszoros kiadós ét-
kezés volt számukra biztosítva, sok-
sok gyümölccsel kiegészítve. Az ed-
zők, vezetők és szülők zárónapi ki-
értékelésén egyértelműen kiderült,
hogy az edzőtáborozás sikeres volt,
teljesítette a hozzá fűzött reménye-
ket, a 40 tehetséges birkózó szinte
egy csapattá kovácsolódott össze.
A résztvevők reményei szerint,
hosszú, tartós baráti kapcsolatok
alakultak ki, és ami szintén nem
mellékes, szakmai szempontból is
sokat fejlődtek. Feltétlenül meg kell
említeni az edzőtáborozás támoga-
tóit, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez a tehetségek számára oly
fontos, talán sportolói jövőjüket is
nagyban meghatározó edzőtáboro-
zás. Vállalatok, egyéni vállalkozók
és szülők járultak hozzá nem kis tá-
mogatásukkal a sikeres edzőtábo-
rozáshoz, akiknek ezúton is szívből
köszönjük a segítséget!

Dr. Kúr Károly, 
A Spartakus BK elnöke

Új rovatot indítunk
A Szlovák Sakk Szövetséggel együttműködve,

új rovatot indítunk lapunkban azoknak az olva-
sóknak számára, akik ennek a szellemi sportnak
hódolnak. Minden héten egy feladványt közlünk,
amelyet a Szlovák Sakk Szövetség bocsát ren-
delkezésünkre. A feladvány alatt közöljük a helyes
megoldást is, ezzel segítve azoknak, akik még
nem rendelkeznek elegendő rutinnal, de a felad-
ványok megoldásával – akár segítséggel is - talán
kedvet kapnak mélyebben is belemerülni a gyö-
nyörű sportág rejtelmeibe. 

Mai feladványunk:
Világos lép, harmadik lépéssel mattot ad!
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Komáromi   S P A R T A C U S  Birkózó Klub

a Nyitra Megyei Önkormányzat és Komárom Város Polgámesteri 
Hivatalának támogatásával megrendezi

aa  „„XX..    KKÚÚRR  GGÉÉZZAA  EEMMLLÉÉKKVVEERRSSEENNYYTT““
A verseny rendezője: Komáromi Spartacus Birkózó Klub 
Támogatók: Nyitra Megyei Önkormányzat, Komárom Város Polgámesteri Hivatala 
Verseny ideje: 2012. szeptember  07.- 08. 
Helye: Komáromi Városi Sportcsarnok
Résztvevők: gyerek I. 2004-2005, gyerek II. 2001-2003, diák 1999-2000,
serdülő 1997-1998, kadett 1995-1996, juniorok 1992-1994
Csapatok: szlovák, szlovén, magyar, cseh, osztrák, horvát, szerb,  ukrán,
román, bolgár, lengyel
Hivatalos megnyitó: 2012. szeptember  8-án, 10 órai kezdettel. 


