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Patkányirtás a városban
Részletek a 3. oldalon

Jótékonysági koncert
„Az életért/4 Life“

Részletek az 5. oldalon

Szeptember ötödikén,
szerdán az esti órák-

ban ismeretlen tettes szúrt
meg Komáromban egy 39
éves férfit. Az áldozatot bal
válla alatt érte a kés szú-
rás. A bűncselekmény egy
lakásban történt, ahol ott
volt a sértett felesége és a
lánya is. Renáta Čuháková,
a nyitrai kerületi rendőrség
szóvivője továbbá lapunk-
nak elmondta: folyik a nyo-
mozás, hogy az áldozat
önkezével szúrta meg ma-
gát vagy idegenkezűség
történt. A 39 éves férfi 8 hé-
ten túl gyógyuló sérülése-
ket szenvedett el. ssy

Pótvizsga a megbukott
polgármestereknek

Részletek a 3. oldalon

ASzlovák Parlament elnöke ez év október 27-re írta ki az új
választásokat azokon a településeken, ahol különböző

okokból ez indokolt. Polgármesterek és képviselők váltak meg
mandátumaiktól ilyen-olyan, helyenként igencsak viharos kö-
rülmények között. Régiónkban két nagyközség érintett az új
választásokban, Nemesócsa és Bátorkeszi. Mindkét esetben a

2010-es választásokban győztes polgármesterek váltak meg
székeiktől, egyik esetben jogerős bírósági ítélet, másik eset-
ben népszavazás következményeként. Ami közös a két pol-
gármester történetében, hogy mindketten újra megmérettetik
magukat, mivel az érvényben lévő törvények megadják a pót-
vizsga lehetőségét településeik választópolgárai előtt.

NemesócsaBátorkeszi

Égett a III-as bástya

Országszerte 15 városban váltották le az igazgatókat a Szociális Biztosító
kihelyezett fiókrészlegeiben. Így Komáromban is változás történt. Szep-

tember 7-től már nem Mgr. Szomik Szilvia, hanem Ing. Denisa Kováčová tölti
be az igazgatói posztot. A Szociális Biztosító szóvivője, Jana Ďuriačová el-
mondta, hogy az új igazgatók tapasztaltak a biztosítások, a bankszféra és a
pénzügyi szolgáltatások terén.

A regionális igazgatócserék miatt a Szociális Biztosító főigazgatója, Ľuboš
Lopatka azonnal lemondott. szénássy

Leváltották a Szociális
Biztosító igazgatónőjét

Múlt csütörtökön az egyes és kettes la-
kótelepet elválasztó III-as számú bás-

tya kigyulladt. A tűzoltók gyors munkájuk-
nak köszönhetően sikerült megfékezni a
lángokat. Információink szerint fiatalok egy
csoportja jár erre a helyre dohányozni és
minden valószínűség szerint egy eldobott
cigaretta csikk okozta a tüzet. ssy

Késelés
történt
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Hírblokk

Új adóval sújtanák az autósokat
Természetes személyekre is vonatkozó gépkocsiadó

bevezetését, valamint az autók regisztrációs adójának ki-
szélesítését ajánlja a szlovák kormánynak a pénzügymi-
nisztérium alá tartozó Pénzügypolitikai Intézet (IPF).

Szlovákiában jelenleg csak a vállalkozók és a jogi sze-
mélyek adóznak évi rendszerességgel a gépjárműveik
után. A természetes személyek ma regisztrációs adót,
egyszeri illetéket fizetnek a gépjármű megvásárlásakor.

A szlovák kormány október elsejei hatállyal akarja ki-
szélesíteni a jelenleg is létező regisztrációs adót. Ameny-
nyiben a módosítást az őszi ülésszakán változatlan for-
mában hagyja jóvá a szlovák parlament, akkor a jelenlegi
33 eurós regisztrációs adó csak a 80 kilowattnál kisebb tel-
jesítményű gépjárművek esetében marad meg. A többi
gépjárműnél ez az összeg a teljesítmény függvényében nő,
minimum 167 euró lesz, de elérheti a 2.997 eurót is. A
pénzügyi tárca a jogszabály-módosítástól mintegy 30 mil-
lió euró költségvetési többletbevételt remél.

Az IFP viszont ennél messzebb menne. Elképzelése
szerint egyrészt 33 kilowattra kellene csökkenteni a terve-
zet jelenlegi formájában szereplő 80 kilowattos alsó telje-
sítményhatárt, másrészt a természetes személyek eseté-
ben is be kellene vezetni az évi rendszerességgel fizetett
gépjárműadót. Az utóbbi a teljesítmény függvényében évi
10 és 539 euró közötti adóterhet jelentene. Ezek a módo-
sítások az IFP szerint megközelítőleg 65,5 millió euró
többletbevételt hozhatnának a költségvetésbe. d

Kommentár

Komárom

Komárom

Elkezdődött az ösztöndíjak kiosztása
Szóval - képpel

Több mint 3500 felvidéki magyar iskolakezdő részesül a Rákóczi Szövetség beiratkozási
ösztöndíjában. A szövetség tájékoztatása szerint januárban és februárban 3582 diákot

írattak be Szlovákiában magyar iskolába, ez több, mint a 2011-ben magyar iskolába beíra-
tottak száma. Az ösztöndíjak átadása már megkezdődött és egészen decemberig vehetik
át a szülők a 10 ezer forint támogatást. Komáromban a helyi OTP bankban tehetik ezt meg,
ahol már napok óta hosszú sorok kígyóznak. ssy

ASelye János Egyetem aláírásgyűj-
tésbe kezdett, hogy megtartsa nevét

és besorolását. A meghirdetett kezde-
ményezésben hangsúlyozzák, az egye-
tem az egyetlen önálló, magyarul ok-
tató felsőoktatási intézmény Szlovákiá-
ban.

A petíciós bizottság által írt levélben töb-
bek közt ez is olvasható: Bizonyára Ön is ér-
tesült az intézményünket, a komáromi Selye
János Egyetem nevét és besorolását hátrá-
nyosan érintő törvényjavaslatról. Annak ér-
dekében, hogy intézményünk neve és egye-
temi besorolása jelen formában megmarad-
hasson, kérjük, támogassa aláírásával azt a
kezdeményezést, amelyet most petíció for-
májában eljuttattunk Önhöz. Kérjük, tudassa

ismerőseivel és juttassa el minél több em-
berhez a petíciós ívet, hogy minél nagyobb
számban támogassák kezdeményezésün-
ket és az egyetem vezetőségének törekvé-
sét, hogy egyetemünk a továbbiakban is
egyetemi szintű felsőoktatási intézményként,
Selye János Egyetemként működhessen to-
vább és gyarapíthassa az egyetemi végzett-
ségű magyar hallgatók - fiatalok létszámát.

A petíciós ívek letölthetők az egyetem hon-
lapjáról (www.ujs.sk), valamint szerkesztő-
ségünkben (Ferencesek utcája 22, Komá-
rom) is aláírhatók. Az aláírásgyűjtés szep-
tember 15-ig tart.

Tegyünk együtt az egyetlen önálló, a nem-
zeti kisebbség nyelvén - magyarul - oktató
felsőoktatási intézmény, a Selye János Egye-
tem nevének és besorolásának megmara-
dásáért! Kérjük, támogassa aláírásával a
kezdeményezést. ssy

Petíció a Selye János Egyetem
besorolásának megmaradásáért

Az utóbbi hetek viszonylag meleg és nedves időjá-
rása kedvezett a patkányok szaporodásának, ezért

a napokban utólagos, lokális deratizáció, azaz patkány-
irtás folyik a város területén. Főként olyan területekről
van szó, ahol elhanyagolt a lakótömbök környéke és a
házak pincehelyiségei.

Komárom városa sa-
ját költségén évi két al-
kalommal végeztet ál-
talános, az egész vá-
rosra kiterjedő derati-
zációt, így meggátol-
ható a patkányok
elszaporodása, azon-
ban helyileg előfordul-
hat, hogy a lakók lát-
nak rágcsálókat és ta-
pasztalják mozgásuk,
rágásuk nyomait. Ilyen
esetekben a lakosok
által tudatott helyen
utólagos irtás történik.
A patkánymérget a
rágcsálók bizonyítható
mozgásának helyére,
patkánylyukak köze-
lébe helyezik el a szak-
emberek, majd a mérget földdel takarják el. Később - bizo-
nyos idő után - a kihelyezett mérget ellenőrzik. A méreg ha-
tásmechanizmusa cseles, mivel a patkányok tanulékony és
szívós lények. Elővigyázatosságból elővédeket küldenek,
hogy egyenek a talált táplálékból, majd egy ideig figyelik, ha
az egyed nem pusztul el, a kolónia többi tagja is fogyaszt a
táplálékból. A méregnek ezért késleltetett a hatása és úgy-
nevezett gyors öregedést vált ki, az egyed néhány nappal ké-
sőbb végelgyengülésben pusztul el. A városi hivatal ezúton
is szeretné megkérni a lakosokat, hogy saját érdekükben
rendszeresen takarítsák lakóhelyük szomszédságát és a la-
kóházak pincéit, mivel a patkányok pont az ilyen sötét, ned-
ves és piszkos helyeket kedvelik. A további szaporodásuk
megállításához ez elengedhetetlen. Köszönjük.

Králik Róbert, szóvivő

Patkányirtás a városban

Folytatás az 1. oldalról
NEMESócSA

Nagyon rosszul alakultak a dolgok a csal-
lóközi településen a 2010-es választások
után. Igaz, már előtte is, de a helyzet akkor
vált igazán drámaivá, amikor a belügymi-
nisztérium a törvényeknek megfelelően,
kényszerfelügyelet alá helyezte a Komjáti
László polgármester által vezetett települést.
A kinevezett kényszerfelügyeleti biztos nagy
„takarításba” kezdett, és hónapról-hónapra,
apró lépésekkel ugyan, de javította a község
gazdasági helyzetét. Munkája során azon-
ban több olyan hiányosságot is felfedezett,
amelyek nem adtak lehetőséget a mérlege-
lésre, így hivatali kötelességeinek megfele-
lően, kénytelen volt feljelentést tenni az arra
hivatott szerveknél. A községben uralkodó
hangulat is rohamosan amortizálódni kez-
dett, míg végül a törvényes eljárások lebo-
nyolítása után, a helyi önkormányzat kiír-
hatta a polgármester visszahívására irányuló
népszavazást. Ekkor, azonban érdekes for-
dulatot vettek a nemesócsai események.
Egy régebbi ügyéből kifolyólag, az illetékes
bíróság, előre megfontolt szándékkal elkö-
vetett bűncselekmény tárgyában találta bű-
nösnek a még hivatalában lévő polgármes-
tert, és három év felfüggesztett szabadság-
vesztésre ítélte. A törvények értelmében, ez
automatikus mandátumvesztést jelent, így
Komjáti László 2011. november 23-án kelt
levelében kénytelen volt ezt a tényt bejelen-
teni a testületnek, így ezzel a nappal kezdő-
dően, a népszavazás elveszítette indokolt-
ságát. A testület Szép Lajos alpolgármestert
bízta meg a polgármesteri teendők ellátásá-
val, aki képviselőtársaival egyetemben,
azonnal nagy munkába kezdett. Ennek ered-
ményeképp, ez év április 30-ával a minisz-
térium feloldotta a kényszerfelügyeletet, és
Nemesócsa Község visszatért a „normáli-
san működő” települések sorába. Persze, a
problémák nagy része ezzel nem szűnt meg
létezni, de minden valószínűséggel, a köz-
ség jó úton halad a teljes konszolidáció felé.
Komjáti László ellen jelenleg is több eljárás
folyik vizsgálati szinten, de az ártatlanság
vélelmének elve biztosítja számára a jelölte-
tést.

A polgármesteri székért kiírt új válasz-
tásokra nyolc személy jelöltette magát:

1. Szép Lajos – MKP
2. Válek Iván – Most-Híd
3. Komjáti László – független
4. Kovács Tibor – független
5. Magyarics Gusztáv – független
6. ifj. Bajcsi Tibor – független
7. Nagy Gábor – független
8. Szalai Zoltán – független

BátoRKESzi
A nagyközségben is már régebben „forrott

a levegő” Sipos József polgármester körül. A
szavazók nagy része nem tudta elfogadni a
2010-es választások eredményét, többen vá-
lasztási csalásról is beszéltek, de ezek a vá-
dak nem nyertek bizonyítást. Az viszont igen,
hogy a polgármester több esetben is önké-
nyesen döntött fontos ügyekben, a döntés-
hozatalból nemes egyszerűséggel kirekesz-
tette a képviselőtestületet. Következéskép-

pen, egyre romlott a település gazdasági
helyzete, a polgármester lépéseinek kö-
szönhetően, az egykoron virágzó község la-
kossága két, de talán még több csoportra is
oszlott. Természetesen, Sipos József pol-
gármester is megpróbálta védeni saját ál-
láspontját, megmagyarázni döntéseinek

okait. Ezt sokan elfogadták, sokan viszont
nem. A sorozatos félreértések megoldásá-
nak érdekében petíciós bizottság alakult,
amely elegendő aláírást gyűjtött a polgár-
mester visszahívására irányuló népszava-
zás kiírására. A januári népszavazás botrá-
nyos körülmények között zajlott le, amelyen
Sipos József csalással vádolta meg a sza-
vazóbizottságot, ellenzői viszont a választó-
polgárok megfélemlítésével vádolták a pol-
gármestert. Mivel a népszavazás egyértel-
műen kimondta, hogy Sipos Józsefnek tá-
voznia kell posztjáról, az önkormányzat
Noszkai Zoltán alpolgármestert bízta meg a
polgármesteri teendők ellátásával, de ő csak
nagyon rövid ideig maradt hivatalában. Le-
mondott alpolgármesteri funkciójáról, így az
újonnan megválasztott alpolgármester, Tóth
Anikó lett hivatott ellátni ezeket a teendőket.
Információink szerint, a település jelenlegi
vezetése rendszeresen tájékoztatja a lakos-
ságot tevékenységéről, és a település anyagi
helyzetéről.

A kedélyek azonban azóta sem csillapod-
tak, különösen az ex-polgármester tevé-
kenykedik nagyon aktívan saját igaza meg-
védése érdekében. Minden bizonnyal, ez az
igyekezet október 27-én elveszíti létjogo-
sultságát, hiszen újonnan megválasztott pol-
gármester kerül majd a község élére, az sem
kizárt, hogy éppen Sipos József.

Bátorkeszin négyen jelöltették magu-
kat, tehát közülük kerül majd ki az új pol-
gármester:

1. Labancz Roland – MKP
2. Sipos József – független
3. Nagy Beáta – független
4. Mácsodi Gertrúd – Most-Híd
Az a bizonyos kocka tehát el van vetve. Mi

csak abban bízunk, hogy mindkét települé-
sen bölcs döntést hoznak majd a választó-
polgárok. Olyat, amely előre viszi a nagy-
községeket, és egyszer s mindenkorra véget
vet az ellenségeskedésnek, de a hatalommal
való visszaéléseknek és a „helyi kiskirályos-
kodás” minden formájának egyaránt. Mert a
két település példát is mutatott arra, hogy
nem feltétlenül szükséges megtűrni azokat,
akiknek ugyan demokratikus választásokon
szavaztak bizalmat, de ők – véleményük sze-
rint –, több esetben is visszaéltek ezzel a bi-
zalommal.

Böröczky József

Pótvizsga a megbukott
polgármestereknek

Bővebb tájékoztatást: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal, Komárno,
Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkból
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor – üzletkötő, SLOVENSKY CENTRUM FIRIEM s.r.o. KN 10 Életrajz a telemarketinges@gmail.com

Adminisztrátor, AGRO TRADE HOUSE s.r.o. Komárno 1 Életrajz az agravega@centrum.sk

Kövező - útburkoló, Marián Takács Hurbanovo 8 0905 282 885

Elektrotechnikus, ELEKTROINST s.r.o. Komárno 3 Válogatás szept. 14-én 9,00 órakor
ul. Biskupa Királya 30 alatt

Főkoordinátor – adminisztrátor, SR, CABEL NET s.r.o. prev. Komárno 1 Életrajz a cabelnet@cabelnet.sk

Angol nyelvoktató, INVEST-CO s.r.o. Komárno 1 Életrajz az atlanta001@t-online.hu

Német nyelvoktató, PRO AMERICANA s.r.o. Komárno 1 035/7730952

Építkezési segédmunkaerő, I CUBED s.r.o. Komárno 1 0905 220 469

Energetikai termékértékesítő, ROBINCAR s.r.o. Tôň 4 0948 787 876

Eladó/nő (illatszerbolt), Ľudovít Kereszters, Q8 Mobilmarkt, Komárno 3 Jelentkezni személyesen az üzletben, Komárno,
Veľký rad ill. a 035/7700587-as telefonon

Asztalos, Karol Nagy – ALKA, Tôň 2 035/7796666

Angolnyelvtanár, Stred.odb.škola obchodu a služieb Komárno 1 Kérvény és életrajz a zssoskn@centrum.sk

Lovaglás-oktató, ZORECH s.r.o. Marcelová 1 Életrajz a levaiova@zorech.sk

Szaktanár – idegenforgalom, SSOŠ s VJM Kolárovo 1 0907743332

Szaktanár – gépészet, SSOŠ s VJM Kolárovo 1 0907 743 332

Stresszelés a Selye körül
Mindenkihez eljutott a hír, hogy a Selye János Egyetemet a

leminősítés fenyegeti. Ez nem a megszűnést jelenti, viszont al-
sóbb kategóriába kerülne, és akár az egyetem szó is kikerül-
hetne a nevéből. A Selye vezetése mindent megmozgat a stá-
tusz megőrzése érdekében, most éppen petíciós kezdemé-
nyezésbe kezdtek, bízva a sok támogató aláírásban, és annak
politikai súlyában.

A Selye vezetősége elsősorban azt kéri, hogy haladékot
kapjanak a feltételek teljesítésére, mivel egy ilyen fiatal egye-
tem még nem mérhető össze egy több évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintő fővárosi egyetemmel. Elfogadják a szak-
mai érveket, de méltányosságot kérnek, és türelmi időt.

A hír sok szlovákiai magyart megmozgat, sokan igyekeznek
segíteni. A komáromi önkormányzat is kiállt határozatban az
egyetem mellett. Vannak viszont olyanok, aki fanyalognak. „Az
egyetem színvonala nem egyetemi! A Selyén bárkinek szór-
ják a diplomát" - összegzi néhány szakértő.

Valójában a Selye Egyetem az, amiért már a 90-es évek kö-
zepén is küzdöttünk, majd később kemény kompromisszumok
árán, és egy szerencsés politikai leosztás eredményeképpen
jöhetett létre. Egy régi álmunk teljesült ezzel, hogy teljes ská-
lájúvá vált a szlovákiai magyar oktatás. A szlovákiai magya-
rok sajnos elmaradnak az országos átlagtól, ami az egyete-
met végzettek számát illeti, ezért sem tudunk megfelelő arány-
ban ott lenni a hivatalokban, intézményekben, vagy a maga-
sabb üzleti szférában.

De legyünk teljesen őszinték, mivel az volna a legrosszabb,
ha hamis képpel áltatnánk magunkat. A Selye János Egyetem
manapság valóban nem tökéletes, és több területen fejlődnie
kell az egyetemi színvonal biztosításához. Tudtuk korábban is,
hogy nem lesz Komáromban két év alatt Harvard, és azt is
tudtuk előre, hogy egy 35 ezres városban mások az adottsá-
gok, mint Budapesten.

A Selye ráadásul egy ördögi körből is próbál kilépni, mivel
a korábbi szakemberképzés elmaradása miatt, nehezen talál
megfelelő oktatókat bizonyos szakterületekre. Talán még akad
is egy-két magasan képzett szlovákiai magyar szakember az
egyetemi közösségben, azonban azok sokszor a nagyvárosok
lehetőségei mellett szeretnék fejleszteni akadémiai pályájukat.
Ugyanakkor, erősen sértő azt állítani, hogy ne volnának rá-
termett és jó tanárok a Selyén. Az egyetem elődjének számító
intézményben volt alkalmam kollégaként megismerni jó pár
szakembert, akik közül többen megállnák a helyüket egy bu-
dapesti, vagy egy prágai egyetemen is.

De legyünk őszinték, van még hova fejlődni. Mi csupán azt
szeretnénk, hogy az egyetemi státusz megmaradásával ne ke-
rüljön alacsonyabbra az a léc, amit mi át szeretnénk ugrani.
Mi ne akarjuk kevesebbel beérni, mivel többet kell most dol-
goznunk, ha le akarjuk faragni a lemaradásunkat. Mi ragasz-
kodunk az egyetemi státushoz, hogy a hagyományos oktatá-
son kívül kutatási központok alakulhassanak, újabb fejleszté-
sek valósuljanak meg, és egyszer valóban érezzük az egye-
temi élet bizsergését. Ez a mostani még biztosan nem az, de
egy fejlődési lehetőséget kínál. Nekünk most azért nem sza-
bad lemondani semmiről, és beérni kevesebbel, mert a szlo-
vákiai magyar közösségnek ebből ki kell hozni a maximumot.
Más nem fogja nekünk kikaparni a gesztenyét, és az is ag-
gasztó, ahogy látjuk, hogy a budapesti és más egyetemekről
egyre nagyobb számban nem találnak haza a tehetséges
földijeink. És akkor mire/kire szeretnénk építeni a jövőnket?

Ha valaki másért nem, hát legalább azért is támogassa az
egyetemet, mivel munkát teremt a régióban. Több mint kétezer
hallgatója számos munkahelyet hoz létre közvetett módon. Ha
valós kutatási központok tudnának kifejlődni, akár más befek-
tetők is jobban elgondolkodnának a komáromi letelepedésen.

Becsapni nem szabad magunkat a valós helyzetet illetően,
de meggyőződésem, hogy kutya kötelességünk egységesen
kiállni az egyetemünk mellett. Most ezt egy petíció formájában
tudjuk megtenni, aláírásokkal segíthetjük őket. Helyettünk
mások egészen biztosan nem fogják megtenni, maximum jót
kuncognak rajtunk, hogy ezért küzdöttünk oly sokáig, most
meg mi magunk nem támogatjuk. A Selye Egyetem a maga
hibáival azon szlovákiai magyar intézmények közé tartozik,
ami a legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkezik az elkö-
vetkező években. De ezt a fejlődést senki nem fogja tálcán kí-
nálni, nekünk kell megküzdeni érte.

Keszegh Béla, városi képviselő
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Olvasói levél

Úgy került a Komáromi
Jókai Színház szerve-

zési osztályára, hogy be-
küldte az életrajzát, elment
felvételizni, és azt mond-
ták neki, ha van elég ener-
giája, jöhet. Pedig akad
munkája bőven. Hiphop,
sport, lokálpatriotizmus
egyszerre érdekli. A gútai
Forgács Attila bírja a tem-
pót. A színházban beszél-
gettünk.

• Van elég dolgod. Most
még ehhez jön a tájelőa-
dások szervezése, a sok
kiutazás.

- A felvételi beszélgetésen
megkérdezték, hogy nincs-e
elég teendőm amúgy is. Azt
válaszoltam, hogy sok pro-
jektem, amit beindítottam,
már a saját életét éli. Több
szervezet tagja vagyok. És
ott a rap is.

• AttilaH és Jakuza pro-
dukciótok 2005-től műkö-
dik.

- Járjuk az utunkat. Még
mindig lemez nélkül, de már
200 élő fellépéssel a hátunk
mögött. Most van egy új da-
lunk. A rap-részek már ké-
szen vannak, csupán a köz-
reműködő sávja üres. Ő pe-
dig nem más, mint Deego, a
győri Barbárfivérek formá-
ció tagja. A versek és a ko-
molyzene szeretete nálam
a hiphopból ered. Ez egy
sokrétű, sok mindenből táp-
lálkozó műfaj. Kapu bárki
számára az igényesebb dol-
gok felé.

• A HipHop Felvidék hol
tart?

- Információs hírportálnak
indult 2006-ban, majd hozzá
jött a parti szerviz, előadók
ki- és beszervezése. Élő hip-
hop mozgalommá nőtte ki
magát. A legismertebb kö-
zösségi megosztó oldalon
3500 like-ot kaptunk.

• A Helló Gúta, melynek
szintén tagja vagy, milyen
eredményeket ér el?

- Nemrég a gútai sportbi-
zottság segítségével sikerült
a kosárlabdacsapatnak
olyan pénzösszeget sze-
rezni, amin tudtunk venni két
mobil palánkot. Ez mérföldkő
a gútai kosarasok életében.

• Úgy tudom, hobbid a
ketrecharc.

- 40-en járunk a Contendo
Klubba. Latinul azt jelenti:
harc. Gyermekkoromban ver-
senyszerűen judóztam, a kö-
zépiskolában bokszoltam. A
judóban hiányzott az ütés, a
boxban a földharc. Abban,
amit most sportolok, az MMA-
ban (Mixed Martial Arts), azaz
a kevert harcművészetekben,
minden benne van.

• Jól érzed magad a szín-
házban?

- Úgy érzem magam, mint
amikor a Narnia krónikáiban
belépnek a ruhásszekrénybe
a gyermekek. Kinyílt egy má-
sik világ, keresem benne a
helyem. Próbálom magamat
adni. Remélem, a színház
segítségére tudok lenni.

Bárány János
Fotó: a szerző
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Komárom

ASelye János Egyetem
testnevelés tanszéke

az idei szemeszterre is bő,
szabadon választható tan-
tárgy kínálattal várja az
első és idősebb évfolya-
mos hallgatóit mindhárom
karon (Pedagógiai, Gaz-
daságtudományi, teoló-
giai).

Az eddigi tantárgyak, mint
röplabda, kosárlabda, labda-
rúgás, fitnesz, aerobik kibő-
vülnek az úszással, floorbal-
lal, tollaslabdával, asztalite-
nisszel. A szabadtéri sportok
közül bő kínálattal várja a
tanszék a sportolni vágyó if-
jakat olyan közös progra-
mokkal mint görkorcsolyá-
zás, kerékpározás, túrázás
Komárom és környékén. A
Selye János Gimnáziummal
karöltve készülnek olyan ta-
nulmányi programok, melyek
keretén belül az egyetem
hallgatói gyakorlati tudásukat
a gimnázium prímós, sze-
cundós diákjaival karöltve
végzik az egyes tanfolyamo-
kon.

Mindkét oktatási intéz-
mény bekapcsolódott egy
nemzetközi HopSports pro-
jektbe, amely a világ több ál-

lamában már beindult. Az
egyetemünk büszkélkedhet
kimagaslóan magas teljesít-
ményekkel más-más sport-
ágakban (röplabda, tánc, fut-
sal, kézilabda, kosárlabda,
asztalitenisz). Oktatásunk-
ban eltöltött éveink alatt fon-
tosnak tartottuk a megfelelő
motiváció kialakítását olyan
mértékben a fiatalokban,
hogy egy életen át belső
igényként jelenjen meg szá-
mukra a rendszeres moz-
gás, a testedzés szeretete. A
rendszeres fizikai aktivitás-
ban, a testmozgásban részt
vevők száma mára egyre
csökken, az egészséges
életrend kialakításában je-
lentős szerepet kap a test-
nevelő, edző, szülő, iskola.
Az egységes elvnek kell ér-
vényesülnie. A világnak so-
hasem volt jobban szüksége
egészségre, mint ma, hogy a
technika vívmányainak ideg-
ölő, súlyos megterhelését
megbetegedés nélkül kibírja.

Egy általunk, a Selye Já-
nos Egyetem hallgatói köré-
ben feldolgozott kérdőív
alapján, mely a Granadai
Egyetem által lett összeál-
lítva, megtudtuk, hogy a
2010/2011-es tanév elsőéves

hallgatóinak 87%-a egész-
ségesnek tartja magát, ez
megmutatkozott abban,
hogy tisztában vannak a
sporttevékenység fontossá-
gával. A legnagyobb buzdí-
tást a szülőktől kapják: 38%.
A megkérdezettek csak
8%-a vesz részt már az első
évfolyam elején minden
sportrendezvényen. Néhány
évvel ezelőtt még elmond-
hattuk, hogy az óvodai test-
nevelés magas színvonalú
volt, akkor a gyermekek
mozgásszegény életvitele
csak kisiskolás korban kez-
dődött el, ma már az óvo-
dáskorban sem mozognak
eleget, s ez a tény komoly
aggodalomra ad okot a kö-
vetkező nemzedék fizikai és
pszichés jólétét, magatartá-
sát, tanulási képességeit il-
letően. A Pedagógiai Kar kö-
telező testnevelés óráin ok-
tatóink mindent megtesznek
azért, hogy hallgatóink meg-
felelő példát statuálva áll-
hassanak az óvodák és is-
kolák testnevelés óráin, jó
példát mutatva a felnövekvő
nemzedéknek.

(PaedDr. Dobay Beáta,
PaedDr. Stefán István, Mgr.
Slávik Éva)

A motiváció fontos
a diákoknak

Egy nagyszabású jótékonysági
akcióra készülnek Komárom-

ban. 2012. október 6-án a komá-
romi Sportcsarnokban neves
előadók tesznek látogatást, akik
a zenei világ széles skáláját kép-
viselik majd ezen az eseményen.

A szervezőktől - Less Károly és Oláh
Sándor - megtudtuk, ellátogat Komáromba
az Irigy Hónaljmirigy, Zséda, Sub Bass
Monster, Vadkerti Imre és Derzsi György is.
A koncertjegyekből származó bevételt jóté-
konysági célra használják fel: egyrészt az
észak-komáromi kórház megsegítésére
olyan módon, hogy megveszik a kórházban
nélkülözött használati/higiéniai termékeket,
illetve esetleges karbantartó, felújító mun-
kálatokat is elvégeznek szükség szerint.

Másrészt szeretnének támogatni a
bevételből egy súlyosan beteg dél-
komáromi kisfiút, Havasi Pétert,
aki autoimmun betegségben
szenved, agyhártyagyulladáson
és agyvérzésen esett át, édes-

anyja a nap 24 órájában gondozza
őt.

A koncertet és céljait írásban támo-
gatják: Észak-Komárom polgármestere, Dél-
Komárom polgármestere és a Forlife - ko-
máromi kórház igazgatója.

A jegyek árusítását hamarosan megkez-
dik, elővételben 9 euro, a helyszínen 10 euró
összegben. A szervezők szeretettel várnak
mindenkit erre a páratlan zenei rendez-
vényre és előre is köszönik minden segítő-
kész embernek az anyagi vagy erkölcsi tá-
mogatást. d

Jótékonysági koncert
„Az életért/4 Life“

AGútai Líra elnevezésű amatőr tánc-
dalénekesek versenyére várja a je-

lentkezőket az Alma Art Polgári társulás
és a városi művelődési központ.

A mintegy negyvenhárom esztendős meg-
mérettetésen 14 éven felüli fiatal tehetsé-
geknek nyújtanak bemutatkozási lehetősé-
get, azonban nincs felső korhatár. A jelent-
kezőknek két dallal (egy lassúbb és egy
gyorsabb ritmusú táncdal) kell nevezniük. A
népszerű Gútai Líra a szólisták versenye. Ki-
osztásra kerül az Arany-, Ezüst- és a Bronz-
líra, valamint a Közönség díja is. „Évente
szép hagyománynak ad teret a helyi műve-
lődési központ. Immár több mint negyven

esztendeje itt adnak találkozót az amatőr
táncdalénekeseknek, akiknek ez egyfajta
ugródeszka a zenei pályához. Bemutatko-
zott az azóta már szép zenei karriert befutó
Vadkerti Imre, vagy említhetném Gyurcsík
Tibor énekest is, aki 2010-ben Bronzlírát
nyert a Gútai Líra versenyen” - mondta
Szépe Hilda főszervező.

A nemzetközi versenyre szeptember 21-
ig várják a jelentkezőket Érdeklődni lehet a
0908 871 838-as telefonszámon. Az idei
Gútai Líra amatőr táncdalénekesek nem-
zetközi versenyét november 18-án tartják a
gútai művelődési központ színháztermé-
ben.

Borka Roland

Szeretnék egy képet meg-
osztani Önökkel. Ez a kép
ma (2012. augusztus 31. –
szerk. megjegyzése) reggel
készült a II. lakótelep Építők
utcai buszmegállója melletti
szemétkukákról. Fül- és
szemtanúi voltunk ugyanis az
elmúlt éjszaka egy kellemet-
len incidensnek, nevezhetjük
vandalizmusnak.

Történt ugyanis, hogy „ha-
lálpontosan” éjjeli háromkor

arra lettünk figyelmesek,
mély álomból felriadva, hogy
két fiatalember, félmeztelenül
(nemzetiségi hovatartozásu-
kat nem tudtuk beazonosí-
tani) ütlegelte, rugdosta, sőt
fel is döntötte a szemétre ki-
helyezett konténereket, köz-
ben kiabálva, hogy (idézem):
„Jó, szép város, jó, szép vá-
ros!”. Tettük utolsó momen-
tuma az volt, amikor két kon-
ténert felborítva a helyéről az

út közepére húzták, majd mi-
után a hatalmas zajok halla-
tára kifutó panelházi lakos
megjelent a terepen és fel-
szólította őket, szélsebesen
távoztak. Az említett lakos ezu-
tán értesítette a rendőröket. A
két rendőr visszatette a két, út
közepére húzott konténert a
helyére, majd miután nem ta-
lálták a két elkövetőt, távoztak
a helyszínről.

Tisztelettel egy olvasójuk.

tiszteletem a szerkesztőségnek!

Gútai Líra 2012: Legyél Te is sztár!

Anépszámlálási eredmények alapján 8.5 százalékra
csökkent a magyarok részaránya Szlovákiában.

Ezek alapján hivatalosan alig több mint 450 ezer magyar
él ma az országban.

Az adatokból világosan kitűnik, hogy a szlovákiai magyarok
száma folyamatosan csökken. Ennek egyik fő oka az, hogy
nagyon sok magyar gyermeket íratnak szülei szlovák iskolába
azért, hogy jobban tanuljon meg szlovákul, mint egy magyar
iskolában, és így azután könnyebben is érvényesüljön.

Az alábbiakban a 2011. május 20-án megtartott népszám-
lálás adatait közöljük járásunkban, települések szerint.

Régiónk településeinek
nemzetiségi összetétele

A 2011-es népszámlálás szerdán nyilvánosságra hozott
adatai szerint 10 év alatt 9,7 százalékról 8,5 százalékra
csökkent a Szlovákiában élő magyarok aránya az összla-
kossághoz képest, ami mintegy 62 ezer fős csökkenést je-
lent. A szociológusok úgy vélik, a szlovákiai magyarok kö-
rében most kimutatott létszámcsökkenést három tényező
befolyásolta.

Szerepet játszhatott a népesség természetes elöregedése
és a vele járó elhalálozások, vagyis a magyarság úgymond
természetes fogyása. Nagyon alacsony a születésszám, és
ez hozzájárul a természetes fogyáshoz. A szociológusok
szerint azonban nem elhanyagolható faktor a déli régiók
leszakadása okozta elvándorlás sem. A harmadik, úgyszin-
tén fontos okként az asszimilációt nevezték meg.

Miriák Ferenc

Község
2011 2001

Bajcs 1242 549 584 1219 693 495
Bátorkeszi 3415 2671 614 3514 2930 548

Bogya 372 327 41 364 338 26
Bogyarét 203 186 14 223 212 11

Búcs 1190 1084 92 1243 1164 79
Csallóközaranyos 2404 2045 282 2566 2322 206

Csicsó 1292 1118 112 1397 1278 113
Dunamocs 1151 1057 68 1194 1098 64

Dunaradvány 725 653 67 738 675 59
Ekel 1521 1247 167 1461 1295 152
Füss 698 570 123 703 642 59
Gellér 468 421 14 424 394 19
Gúta 10 696 8201 2083 10 823 8742 1890

Hetény 1383 1157 201 1448 1261 182
Ifjúságfalva 468 296 136 521 347 159

Ímely 2054 878 1125 2227 1036 1159
Izsa 1643 1066 461 1589 1156 385

Karva 748 554 146 789 639 138
Keszegfalva 1929 1334 407 1793 1409 345
Kolozsnéma 520 482 31 579 534 40

Komárom 34349 18506 11509 37366 22452 12960
Lakszakállas 1218 1106 94 1275 1165 80

Madar 1462 1205 121 1445 1233 124
Marcelháza 3751 3228 442 3822 3381 377

Martos 694 610 76 766 694 63
Megyercs 1197 743 303 1172 855 295

Mudroňovo 122 7 91 123 7 109
Nagykeszi 990 770 183 970 830 108
Naszvad 5068 2714 1809 5014 2957 1780

Nemesócsa 2462 2014 372 2627 2358 234
Ógyalla 7751 3196 3753 8153 4092 3711

Pat 509 432 54 490 448 38
Perbete 2974 2192 750 3137 2403 713

Szentpéter 2734 1870 780 2621 1930 675
Szilas 473 450 10 484 466 15

Šrobárová 500 20 466 514 18 492
Tany 803 703 87 834 734 61

Újpuszta -Dulovce 1813 46 1494 1868 54 1800
Vágfüzes 559 451 83 583 502 59

Virt 285 170 92 302 204 96
Zsemlékes - Lipové 159 24 126 195 28 160
Komáromi járás 103 995 66356 29 463 108556 74 976 30 079

Lakosság
száma

Magyarok
száma

Szlovákok
száma

Lakosság
száma

Magyarok
száma

Szlovákok
száma
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Hosszú évek óta
csak papíron lé-

tezett a nagyme-
gyeri önkéntes tűz-
oltótestület, tevé-
kenységet nem is
tudott kimutatni, an-
nak ellenére sem,
hogy az önkéntes
tűzoltók dunaszer-
dahelyi járási titkár-
ságán harmincöt
névvel voltak nyil-
vántartva.

A városi önkéntes tűzoltótestület mun-
kájának feltámasztásával Csápai Niko-
lett állt elő a szomszédos Szilasból, aki
a Zsolnai Egyetem mentőszolgálatokkal
kapcsolatos szakán tanul. Az ötletet tet-
tek követték, majd júliusban egy infor-
mációs jellegű találkozón egyeztettek az
érintettek az újraindulás lehetőségeiről.
Legutóbb pedig már meg is alakult az új
önkéntes tűzoltótestület, miután meg-
szüntették az előzőt a régi vezetés je-
lenlétében. A helyi tűzoltóállomás épü-
letében augusztus 22-én megtartott pro-

cedúrán jelen volt Nagy Béla, az orszá-
gos önkéntes tűzoltótestület elnökhe-
lyettese, Czajlik Jenő tűzoltótábornok,
valamint Néveri Sándor polgármester is.

A nagymegyeri új önkéntes tűzoltó-
testület elnöke végül Kováts István lett,
parancsnoka Magyarics János, titkára
Csápai Nikolett, a tűzmegelőzéssel
László Anikó, az ifjúsággal Hodosi Tibor
foglalkozik majd, gépész Nagy Gábor.
Az érdeklődők Csápai Nikolett titkárnál
jelentkezhetnek a város önkéntes tűzol-
tótestületébe. Kozo

Megalakult az új önkéntes
tűzoltótestület

Naszvad

Járásunk legnagyobb lélekszámú községe az utóbbi
harminc év alatt gyökeres változáson ment keresztül.

Az 1980-ban átadott új községi hivatal és a körülötte lévő
főtér méltó bizonyítéka az elfogadott falufejlesztési terv meg-
valósításának. A község önkormányzata harminc év után
úgy gondolta, hogy ideje felújítani a főteret. Így az európai
Regionális Fejlesztési Alap által kiírt „Beruházás a jövőbe“
című pályázat sikerének köszönhetően az elmúlt év szep-
temberében megkezdődött a község főterének felújítása, és
a munkálatokat ez év augusztusában sikerült befejezni.

A projekt összértéke 989 145,05 euró, ebből 939 687,80
eurós valós kiadást az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERDF) biztosít az 5 százalékos önrész (9 457,25 euró) mel-
lett. A projekt megvalósítása során felújításra került a járda,
a zöldterület és a közvilágítás is.

A felújított főtér ünnepélyes átadására a Naszvadi Napok
keretében kerül sor. (miriák)

Holop Ferenc felvétele

Még szebb lett
a község főtere

Asikeres két évfolyamot
követően a trinix Kft.

idén ismét megrendezi a
Duna Arany Párlata nem-
zetközi pálinkaversenyt és
fesztivált.

A mintákat elismert szak-
emberekből álló nemzetközi
zsűri értékelte szeptember 1-
jén a Pokol Szállóban. Az idei
megmérettetésre hat ország-
ból (Csehország, Ausztria,
Magyarország, Románia,
Szerbia, Szlovákia) 315 pá-
linkával neveztek, s közel 100
pálinkát nem értékelt a zsűri,
mivel nem feleltek meg a ki-
írás feltételeinek. A nyilvános
kiértékelésre és díjkiosztásra
pedig szeptember 14-én ke-
rül sor, a Duna Arany Párlata
Fesztivál keretében. A kultúr-
műsorokkal tarkított rendez-
vényen pálinkalovagokat is
avatnak, második alkalom-
mal Szlovákiában.

Hogyan, miből készül az
ital, melyik az igazi pálinka?
A kérdések megválaszolá-
sában segítségünkre volt
Varga Edit, pálinkaszakértő,
a pálinkaverseny megálmo-
dója.

• Mi a titka a kiváló mi-
nőségű pálinka készítésé-
nek?

- Teljesen érett, íz- és za-
matanyagaiban gazdag,
egészséges, ép gyümölcs,
mint alapanyag. Gondos cef-
rekészítés és erjesztés. Kor-
szerű és kíméletes desztillá-
ció, valamint a pálinka pi-

hentetése, érlelése és pa-
lackozása.

• Hogyan készül a jó pá-
linka?

- A pálinkakészítésnek
négy jól elkülöníthető szaka-
sza van. Az első lépést a
gyümölcs kiválasztása je-
lenti. Csak megfelelően
érett, aroma-gazdag gyü-
mölcsből lehet jó pálinkát ké-
szíteni. Ha kiválasztottuk a
gyümölcsöt, akkor következ-
het annak előkészítése. A
csonthéjasokat (szilva, kaj-
szi) kimagozzák, hogy a
magban lévő ciántartalom
ne kerüljön a cefrébe. Az al-
matermésűeket (alma, körte,
birs) ledarálják, mert bármi-
lyen is legyen a gyümölcs,
egy a lényege: pépesíteni
kell. Minden erjesztés lelke
az oxigénhiány. Rendkívül
fontos, hogy a cefre levegő-
től elzártan erjedjen. Az er-
jedés közben keletkezett
széndioxid gázokat a mo-
dern erjesztő tartályok egy
kiegyenlítő szelep segítsé-

gével kitűnően megoldják.
Fontos az erjesztési hőmér-
séklet. A cefre szobahőmér-
séklet alatt, 16-18 fokon er-
jed. Magasabb hőmérséklet
káros az élesztők érzékeny-
sége miatt, a nap pedig
egyenesen megöli a pálin-
kát. Ha minden körülmény
megfelelő, akkor 10-15 nap
alatt megy végbe az erjedés.
A lepárlásnak az a lényege,
hogy a gyümölcsből kinyer-
jék az aromákat az alkohollal
együtt, és mindezt betömé-
nyítsék.

Mindent összevetve, a jó
pálinka titka, hogy túl kell
lépnünk nagyapáink mondá-
sán, amely szerint a hullott
gyümölcsöt azért kell össze-
szedni, mert az pálinkának
még jó lesz. Nem lehet rot-
hadt és penészes a gyü-
mölcs. Csak száz százalék-
ban érett, étkezési minőségű
gyümölcsből lehet jó pálin-
kát főzni - válaszolta a szer-
vező.

Miriák Ferenc

Duna Arany Párlata 2012
Komárom

Még néhány napig lát-
ható a játék babákból

készült kiállítás a nagyme-
gyeri könyvtárban, mely-
nek anyagát a nyári hóna-
pokban gyűjtötték össze.
Főleg Nagymegyerről, de
Apácaszakállasról is hoz-
tak babákat nem csak gye-
rekek, de felnőttek is.

Az otthonok kedvenceiből,
gyerekszobák féltve őrzött
kincseiből szeptember 3. és
14. között megrendezett tár-
laton mintegy kilencven játék
babát lehet megtekinteni, köz-
tük népviseleteseket és por-
celánból készülteket is. „A ba-
bák különböző országokból
és tájegységekről származ-
nak. Kiállításunk anyagát fő-
leg óvodás korú gyerekeknek
és az alapiskolák alsó tago-
zatos tanulóinak szántuk” –
árulta el Fitzel Jolán könyvtá-
ros. A kiállítás anyagát a nagymegyeri tárlatot követő héten az apá-
caszakállasi kultúrházban is megtekinthetik az érdeklődők.

Kép és szöveg: Kovács zoltán

Aszkítákról, hunokról, de legfő-
képpen a 9. századi magyar

népek életéből, harci módszereiről,
korabeli fegyverekről, azok haszná-
latáról kaptak ízelítőt a Hidaskürti Ma-
gán-szakközépiskola nagymegyeri ki-
helyezett részlegének tanulói azon az
élő történelemórán, melyet a Gúta
mellett egy tanyán élő Vermes-törzs
tagjai mutattak be a tanintézmény ud-
varán.

A rendhagyó történelemórán előbb a
törzs vezetőjének, Vermes Istvánnak az
előadását hallgathatták meg a diákok a
szkíta-hun-magyar lovasok harcmodo-
ráról, valamint a lovasíjászatról. Aki azt

is megjegyezte: „Életem minden perce a
lovasíjászaton keresztül zajlik”. A rég-
múlt harci hagyományaiból felvillantott
egy-egy részletet követően apa és fia,
Vermes Balázs és Vermes István –
egyébiránt a lovasíjász világranglista 4.
és 5. helyezettje - a gyakorlatban is be-
mutatta az egyes fegyverek használatát,
mindezt teljes harci díszben két paripa
segítségével.

Az 1995-ben alakult, pillanatnyilag 18
embert számláló Vermes-törzs Nagy-
megyeren bemutatót tartott tagjai nagy
tapsot kaptak a magán-szakközépiskola
tanulóitól. „Mivel ez a történelmi kor a
tananyagban szerepel, ezért a bemuta-
tóval az volt az elsődleges célunk, hogy
a gyerekek ne csak elméletben, de gya-
korlatban is érzékelhessék ezt a kor-
szakot. Azzal, hogy élőben látják, diák-
jainknak, főleg elsőseinknek szerettünk
volna nagyobb kedvet csinálni a törté-
nelemórákhoz” – mondta a szeptember
5-én megtartott bemutató alkalmával Be-
rényi Renáta, a tanintézmény igazga-
tója. Ezt követően a bátrabb középisko-
lások még az íjászatot is kipróbálhatták,
sőt voltak olyanok, akik lóra is ültek.

-kz-

Lovasíjászok vágtattak
az iskolaudvaron

A gyerekszobák
féltve őrzött kincsei
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Naszvad

Az intézményükben enyhe
fokú és középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulók oktatása
folyik, 6-16 éves korú gyer-
mekek számára. Tizenhét

tanteremben folyik a tanítás,
az osztályokon kívül gya-
korló konyhával, műhellyel
és informatikai szaktante-
remmel rendelkeznek.

Abécsi székesegyházban már hagyomá-
nyosan minden évben augusztus har-

madik hétvégéjén tartanak magyar nyelvű
istentiszteletet az államalapító magyar király
emlékére a magyarországi és határon túli
hagyományőrző csoportok részvételével.
Idén 36 néptánc- és népdalcsoport vett részt
az ünnepi misén, köztük a pati hagyomá-
nyőrző csoport is: Hallman Gergely, Németh
Adrián, Hegedűs Fanny, Nyers Kitti, Hornyák
Erika, Marcinkó Róbert, Juhász Béla, Szabó
Brigita, Czibor Barbara, Noszkai Zoltán, Hor-
nyák Tibor, Szenczi Brigita, Ambrus Mihály,
Németh Alexandra, Ambrus Patrik, Belovics

Bianka, Kuchta Fábián, Knecht Sofia, Hege-
dűs Bence, Hajková Simona, Palkovics Le-
vente, Papp Veronika, Papp Panna és Tóth
Vivien.

A misét Várszegi Asztrik pannonhalmi fő-
apát celebrálta, a misét követően a magyar
himnusz hangzott fel, majd az első magyar
királynak tulajdonított bécsi karereklyét a
szentélyből körmenetben a dóm úgyneve-
zett máriapócsi oltárához vitték. Az egyházi
szertartást a dóm melletti téren magyar nép-
tánc- és népdalbemutató követte.

(miriák)
Hallman Csilla felvétele

Felújították a kihelyezett speciális
alapiskola tetőszerkezetét

Az ógyallai Speciális Magyar tannyelvű Alapiskola
1984. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Az

önálló jogalanyiságot 1997 januárjától gyakorolják. Az
évek során az egyosztályos kisiskolából mára az egyik
legnagyobb magyar tannyelvű speciális alapiskola lett.
1998 és 2010 szeptemberétől kihelyezett osztályaikban
Naszvadon, illetve Marcelházán is végeznek oktatói-ne-
velői munkát. A 2012/2013-as tanévet 17 osztályban 160
tanulóval kezdték.

Az Európai Unió követel-
ményének megfelelően
2009 szeptemberétől az
UNESCO által elindított és
tovább fejlesztett ISCED 1
program szerint halad az ok-
tatás az évfolyamokban. (Az
oktatás egységes nemzet-
közi osztályozásának rend-
szere - International Stan-
dard Classification of Edu-
cation.)

Az ISCED programmal
összhangban az általános
tantárgyak mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a mun-
kára való nevelésre, testne-
velésre, továbbá a regioná-
lis, nemzetiségi és nemzeti
kultúránk megismerésére.
A jelenkori követelmények-
nek megfelelően az infor-
matika oktatás tanóráinak
keretét is növelték, továbbá
az érdeklődők számára
számítástechnikai szakkört
is vezetnek.

Naszvadon, az egykori
magyar tannyelvű alapiskola
épületében működik a kihe-
lyezett speciális alapiskola,
amelynek tetőszerkezetét si-
került 20 ezer euró értékben
felújítani. (miriák)

Képarchívum

Pati hagyományőrző fiatalok Bécsben

Pati fiatalok a bécsi székesegyház előtt

... 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

Notus 101+ AQ 2560

KANoN UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ letná AKCIA

=

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

Akulináris élvezetek fesztiválja volt az idei
Lakikatlan, melyet a helyi szabadtéri szín-

pad udvarán illetve a környékén rendeztek.
igazi fesztivál-hangulat uralkodott az esemé-
nyen, ahol 27 csapat mérte össze tudását, eb-
ből 24-en a gulyásfőzők versenyébe neveztek
be, míg hárman az egyéb kategóriába.

Bartal András polgármester pont tíz órakor elin-
dította a három és fél órás „főzőmaratont”. A jó
hangulat érdekében különböző mellékprogramok
szórakoztatták a Lakszakállasra látogatókat. Az
első ilyen program a szabadtéri színpad utcájában
zajlott. A kocsihúzó versenyt Gyuszi papa és csa-
pata nyerte Lakszakállasról, majd ezt követte a lán-
gosevő verseny, ahol a szilasi Rákóczi István remek
gyorsevéssel hódította el a győzelmet. Ezután lép-
tek porondra a sörivók, hogy összemérjék erejüket.
A kérdés az volt, ki issza ki leghamarább az egy
korsó sört. Ez a lakszakállasi Varga Attilának sike-
rült a legjobban. Közben az udvarban már javában
készültek a gulyásalkotások. Az ítészek csapata
Magyarországról érkezett. Petrezselyem Antal, tatai
mesterszakács, a Gasztronómiai Érdemrend tulaj-
donosa, Barabás József, mesterszakács, a Gaszt-
ronómiai Érdemrend tulajdonosa, Pető István, mes-
terszakács és Egedi Kálmán, hentesmester. Dél-
után fél ötkor sor került az eredményhirdetésre. Elő-
ször a gulyásfőzők legfinomabb italai kerültek terí-
tékre. Itt a vörösbor kategóriában a helyi Tűzoltók,
míg a fehérbor kategóriában Lak-komák csapata lett
a győztes. A pálinkák versenyében a komárom-
füssi „Egyszer élünk“ nyugdíjasklub remekelt. A leg-
vidámabb csapat címét ugyancsak ők nyerték, a

legszebb sátor a helyi
Grandfarm nevéhez fű-
ződik. A legszelleme-
sebb jelmez tulajdono-
sai a csicsói Tűzmada-
rak lettek. A továbbiak-
ban értékelve volt a leg-
szebb terítés, a laki
Postások, a legvendéglá-
tóbb csapat, a laki Malom, a
legötletesebb cégér, a Lak-komák,
továbbá a legfinomabb sütemény címet a
szilasi SZISZETA nyugdíjasklub, a legfinomabb ke-
nyérét pedig a szegedi Pékek csapata nyerte el.

Végül a főzőverseny első helyezettje a szilasi
Fűszer csapata lett. A Rákócza Barnabás, Rá-
kócza Péter és Nagy Ferenc összetételű gulyás-
csapat már másodízben állhatott fel a képzeletbeli
dobogó legfelsőbb fokára. A második helyet a ha-
zai színekben induló VaLAKik főzőcsapata nyerte.
Harmadik helyen pedig a nemesócsai Őszirózsa
nyugdíjasklub végzett.

A nap folyamán megtartott kultúrműsorban fel-
lépett Bősi Szabó László, Kosári Judit és Dóka
Zsuzsa népdal- és operetténekesek, a szilasi Szil-
fácska gyermek néptánccsoport, valamint a helyi
VaLAkik táncsoport. A főzőcsata ideje alatt a kul-
túrházban kontraszt-, valamint régi papírpénz- és
dokumentum-kiállítás volt látható.

Kép és szöveg: -pint-

Ha Lak, akkor Lakikatlan

Gulyásfőzés felsőfokon
Lakszakállas

Komáromfüss

2008-ban kezdődött az
egész. Gaál Jenő és fe-

lesége Katalin gondoltak
egyet. Mi lenne, ha a falu-
ban levő nyugdíjasoknak
egy klubot hoznának
létre? Az említett év már-
ciusában munkához is lát-
tak. Nem kis meglepetésre
már egy hónap múlva
megtartották az első nem
hivatalos gyűlést, melyen
65 személy tette tisztele-
tét. Az ott megjelent em-
berek örültek a lehetőség-
nek, és most már hivata-
losan is, megalakult az
„Egyszer élünk“ nyugdí-
jasklub.

Eleinte csak összejövete-
leket szerveztek, azonban
egy jól működő klub tevé-
kenységek nélkül nem létez-
het, ezért a komáromfüssi
időskorú személyek minden-
ből, amiből csak lehet, kive-
szik a részüket. Meg kell em-
lítenünk, szívügyüknek te-
kintik a községben kiültetett
fák sorsát. Azonban más ér-
dekes programokat is szer-

veznek. Így voltak már ke-
rékpártúrákon, nem be-
szélve a számtalan kirándu-
lásról. Állandó jelleggel sze-
repelnek a hazai illetve a kör-
nyékbeli rendezvényeken.
Egyszer élünk - nyugdíjas-
klub nélkül nem létezik falu-
nap. Kardos Emil polgár-
mester büszke a községben
működő klubra, hisz rájuk
mindig lehet számítani,
nagyban besegítenek nem-
csak a falunapi rendezvé-

nyekbe, de más társadalmi
munkákba is. Valójában egy
aktív, energikus szervezetről
van szó, akik sokszor szere-
peltek már különböző meg-
mérettetéseken. Tavaly első
nekifutásra megnyerték a
Lakikatlan gulyásfőző ver-
senyt is. Erre a díjra nagyon
büszkék a klub tagjai.

Jelenleg 30 tagú a szer-
vezet, melyet szeretnének
az idők folyamán kibővíteni.

Kép és szöveg: -pint-

„Egyszer élünk“ nyugdíjasklub

A legtöbben önmaguk felfedezését, a lelki megtisztulást
várják a közel 900 kilométeres zarándoklattól. Így volt ezzel
a naszvadi származású, de ma már komáromi Nagy Judit
is, aki extrém körülmények között járta végig Szent Jakab út-
ját. A törékeny kalandort alaposan próbára tette a sors: szá-
mára a gyalogos meditáció egyben túlélőtúra is volt.

„Három szakaszra lehet osztani a Caminót. Az első a fizi-
kai szakasz, amikor meg kell küzdeni a fájdalommal. A má-
sodik szakaszban az elme próbatétele következik. Ezen a ré-
szen azzal szembesül a vándor, hogy bármerre néz, ugyan-
azt látja. Majd jön a harmadik szakasz, ami leginkább a ma-
gányról szólt. A legnagyobb élményem az út során az volt,
amikor 26 nap után végre ott álltam az óceán partján. Ma
már nemcsak magukat kifejezetten vallásosnak tartó em-
berek indulnak el az úton, hanem egyre többen azok is, akik
keresnek valamit, keresik önmagukat, keresik különféle kér-
déseikre a választ” – mondta el lapunknak a vándor.

Miriák Ferenc, képarchívum

Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk

A DELTA szerkesztői is ezt fogyasztják

El Camino - túra
a szellemi megújulásért

Van, aki vallási meggyőződésből, más kalandvágyból
vagy divatból vág bele az El caminó-i zarándok-

latba. Mi az El camino? A Szent Jakab-utat gyakran így
is nevezik, középkori zarándokút, mely Spanyolország
Galícia tartományának fővárosába, Santiago de com-
postelába vezet.
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Dunamocs

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 0��/���0 0��, mobil: 090� ��0 0��
Mŕtve rameno Váhu �, Komárno

Otv. doba: po-pi: �.�0-��.00, ��.�0-��.00

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

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:

Sok kihívás létezik az életben, de ha
valaki állatkertben gondolkodik, és

ráadásul falun, na az az igazi kihívás. Ré-
giónkban, csicsón, a helyi Kitty-tó mel-
lett vállalták a kihívást, ahol egy igazi fa-
lusi állatkertet üzemeltetnek. A nem min-
dennapi vállakozást Krajmer Andrea és
az azóta elhunyt Kovács Géza álmodta
meg. A napokban meglátogattuk az ál-
latfarmot, és a jelenlegi tulajdonost, Kraj-
mer Andreát kérdeztük.

„2006-ban kezdtünk foglalkozni a gondo-
lattal, hogy ezen a szép területen egy ki-
sebb állatkertet hozzunk létre férjemmel Ko-
vács Gézával, aki tavaly meghalt, így a vál-
lalkozás továbbvitele rám maradt. Ez a farm
43 áron terül el. Ideális körülmények van-
nak arra, hogy itt olyan állatokat mutassunk
be, melyekkel a gyerekek, de még a felnőt-
tek is csak itt találkozhatnak. Farmunkra elő-
ször házi- és haszonállatokat, majd később
távoli tájakról megvásárolt jószágokat tele-
pítettünk. Szeretnénk turistacsalogatóként
működtetni, és népszerűsíteni ezt a területet.
Az állományunk sokféle állatból áll. A farm
részét képezik az emuk, aztán két darab af-
rikai strucc, de van nálunk láma, mely nagy
kedvence az idelátogató gyerekeknek, to-
vábbá mosómedve, páva, vadászgörény,
hörcsög, mókus, többféle papagáj, fácán,
szamár, póniló, különféle tyúkok, libák és ka-
csák. A lehetőségeink eléggé szűkösek, el-
sősorban az anyagi oldalát nézve. E foglal-
kozás mellett, mely időigényes, természete-
sen dolgozom is. Az állatkert körüli teen-
dőkben besegít a lányom Kitty, akiről az itt
levő tavat neveztük el.

Előre kell tekinteni, és mi úgy döntöttünk,
nem adjuk fel, sőt úgy gondolom, hogy minél
jobb minőségben jelenhessünk meg a nagy-
közönség számára, ehhez újabb állatokra
lenne szükség. Egyik nagy álmunk, hogy
egy dámszarvast telepítsünk az állatfarmra,
de persze mint minden, ez is elsősorban
pénz kérdése. Az állatkert egyedüli bevételi
forrása a belépőjegyek, ami a látogatottság-
tól függ. Persze próbálunk időközönként más
irányú tevékenységet is folytatni az állatfarm
területén. Gondolok itt a halászversenyekre
vagy a gyermeknappal kapcsolatos esemé-
nyekre. Egyébként a látogatottsággal nincs is

gond, mert azért szép számmal jönnek meg-
nézni bennünket, főleg alapiskolások, óvo-
dások, de sokszor felnőttek is megállnak,
hogy megtekintsék a falusi állatkertet. Utá-
nanéztünk, régiónkban egyáltalán nem ta-
láltunk ehhez hasonló mini állatkertet, de a
környéken is nagyítóval kellene keresni ilyen
jellegű vállalkozást, falun létesített állatkertet,
vagy állatfarmot“ - mondta el a mini állatkert
vezetője. Az állatkert mindenképpen bizo-
nyos fajta látványosságot nyújt, de a farmhoz
vezető út katasztrofális állapotban van. Talán
az arra hivatottak elgondolkodhatnának
azon, hogy ha már üzemel egy falusi állat-
kert, mely egyedülálló a környéken, akkor jó
lenne lépéseket tenni az állatkerthez vezető
út mielőbbi rendbetételéhez is. Annál is in-
kább, hisz az út Csicsó községhez tartozik,
csakúgy mint a Kitty-tónál található állatkert.

Kép és szöveg: -pint-

Falusi állatkert csicsón

Párkány és Komárom között félúton, a
Duna szlovák oldalán fekszik Dunamocs

község, vele szemben magyar oldalon Süttő.
A korábban csak ötven kilométeres kerülővel
megközelíthető Duna parti községek között
most már csónakkal, kajakkal is át lehet jutni
a folyón, személyi igazolvány birtokában.

Nagy könnyebbség, hiszen ha valaki Duna-
mocsról Süttőre akar menni, annak csaknem
egy órát kell autóznia, csónakkal viszont öt-
nyolc perc alatt át lehet jutni a túlsó partra –
mondta Czermann János, Süttő polgármestere.
A testvértelepülés küldöttsége kihasználva a
lehetőséget az idei dunamocsi falunapra már
csónakkal érkezett. Szállításukról három duna-
mocsi csónaktulajdonos - id. Hollósy Sándor, ifj.
Szalai Géza és Nemšovsky Miroslav - gondos-
kodott. Miriák Ferenc, KH felvétele

Csónakkal szelik át a Dunát
KoNTÉNeRes
HUllADÉKsZállÍTás
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Első fotóm

takács Eszter
Bátorkeszi
(3600/50)

Grünvald Panna
Komárom
(3250/52)

Bílek Félix
Ógyalla – Vék

(3750/53)
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ÚJSzüLöttEK:
Takó Xénia (Muzsla); Kosik Samuel (Komárom); Brand Dávid
(Komárom); Sýkora Lukáš (Pozsony); Grünvald Panna (Naszvad);
Bílek Félix (Ógyalla); Uhrin Olivér (Komárom); Petriľák Patrik (Ko-
márom); Szép Gergő (Csicsó); Takács Eszter (Bátorkeszi); Kocsis
Borbála (Marcelháza); Viola Bence (Komárom); Salai Benett
Márk (Gúta); Kovács Hanna (Marcelháza); Čičo Scarlett (Komá-
rom); Hamran Nela (Komárom)

ELHUNytAK:
Czibor Ernő (84) Bátorkeszi; Némethová Mária (67) Komárom;
Pálinkás Béla (91) Perbete; Mokran Marek (33) Komárom; Lő-
rinczová Helena (93) Komárom; Mórocz Imrich (59) Komárom;
Csémyová Ružena (57) Komáromfüss; Rövidová Judita (80) Ke-
szegfalva; Dubán Jozef (87) Bátorkeszi

HázASSáGot KötöttEK:
Bordács Balázs és Wágner Ivett (Komárom); Alaksa Viliam és
Gallová Denisa (Komárom)

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

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

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

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

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

Megemlékezés
Szeptember 7-én emlékeztünk

halálának 20. évfordulóján
a férjre, édesapára, vőre, testvérre,

sógorra, keresztapára

ifj. Kerepeczky Mihályra
Vágfüzesen.

„Csak az hal meg, kit elfelejtenek.”

Starožitnosti
Unicorn Régiségek,

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

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

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

KöLtöztEtéS
SťAHoVANiE

tEL.: 0944 196 085

Nyár végi akció! Ápolói
tanfolyam és német nyelv-
tanfolyam Komáromban!
Jelentkezni lehet: 0911
395 737.

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.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanötödik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Szeptember 4-én ünnepelte
65. születésnapját

Bors irén Komáromban.
Boldog szülinapot kíván: férje, lányai,
fiai és családjaik. Gergő és Zsoltika
sok puszit küld a nagymamának.

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

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
szeptember 13-án, halálának 20. évfordulóján

Madocsai Sándorra
Marcelházán.

Felesége, lányai, vejei, unokái és nővére.

Fájó szível emlékezünk
halálának

1. évfordulóján,
szeptember 6-án

Vas ilonára szül. illés
Gútán.

A gyászoló család.

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.”

Szeptember 12-én ünnepli 9. születésnapját

Škulec Sándor Marcelházán.

MEGEMLéKEzéS

Hálás szívvel gondolunk szüleinkre

Makoviczky Máriára
szeptember 9-én, halálának 25. évfordulóján és

Makoviczky Jánosra
halálának 12. évfordulóján (Kava).

Gyermekei családjukkal.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

1 éves lettem
Szeptember 8-án ünne-
pelte 1. születésnapját

Motajcsek Fanni
Ekelen.

Boldog szülinapot és vidám gyermekkort kíván
neki: anya, apa, nővére Flóra, a nagyszülők,

keresztszülők, nagybátyja és a dédije.

E szép ünnep
alkalmából szívből
köszöntik: szülei,

nagyszülei
és unokatestvérei.

Szeptember 13-án
6-éves drága kislányunk

Sok szeretettel
köszönti őt: testvére
Karolína,
szülei , nagyszülei,
keresztszülei, Peti
és a dédik.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.Életednek minden perce boldogságban teljen.“Szeptember 14-én ünnepli5. születésnapjátBulajcsík csengeIzsán.Boldog születésnapot, jó egészsé-get, sok szeretetet kívánnak: szü-leid, kolozsnémai nagyszülők és dé-dike, izsai nagyszülők és keresztapaSzilárd és az egész család.

„Négy éve annak, hogy megláttam
Először gyönyörű kis arcodat,
Négy éve annak, hogy meghallottam
Először a felsíró hangodat.
Legszebb dolog az édesanyának lenni,
Mindenben melletted állni,
Éjszakánként az álmodra vigyázni.
Életem végéig szeretni, óvni foglak,
Ám a mai napon sok-sok ajándékkal elhalmoztalak.

Szeptember 16-án ünnepli
4. születésnapját

Hubik Márk Komáromban.
Ezúton kívánunk neki sok boldog szüle-
tésnapot, vidám, gondtalan gyermekkort:
anya, apa, a nagyszülők és keresztszülei.

Rumi Natália
Komáromban.

Rácz Ferikének,
aki szeptember 13-án ünnepli

a 40. születésnapját, kívánunk jó
egészséget és sok szeretetet:
anyukája, apukája és testvére
Erika.

„Eltelt egy újabb év, s immár negyvenéves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“

Viola Bence
Komárom
(2950/48)

Kocsis Borbála
Marcelháza
(3300/48)

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. ár: 28.000 €. tel.:
0902 896 079.
• 3-szobás lakás hosszútávra
kiadó Komáromban, Klapka
lakótelep 6. emelet, 160 € +
rezsi. Tel.: 0905 315 092.

NON-StOp priVát

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

• Az elhunyt temetésének megszervezése
• hamvasztás szertartással vagy anélkül
• öltöztetés, balzsamozás
• Gyászjelentések készítése
• Koporsók, temetkezési kellékek eladása
• Koszorúk és halotti csokrok készítése

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

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

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

Kirendeltségeink: Nemesócsa, Vasút utca 75 (parkettagyár mellett)
Nagymegyer, Bartók Béla tér 215 (az 1. emeleten)
Gellér 195

• Gyorskölcsön alkalmazot-
taknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hív-
jon bizalommal. tel.: 0903
429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Eladó búza. tel.: 0905 507
648.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szoba kiadó diákok részére.
Tel.: 0949 492 227.
• Ponúkam servis na plastové
okná a dvere. Tel.: 0918 262
260.
• Plasztablakok és ajtók szer-
vizelése. Tel.: 0918 262 260.
• Komáromban 1-szobás la-
kás kiadó, bútorfal 120 €-ért.
Tel.: 0907 636 113.
• 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.
• Kiadó 2-szobás berendezett
lakás Ógyallán. Tel.: 0902 841
761.

• Személyszállítás 1+8, teher-
szállítás, 1 tonna, belföld, kül-
föld, gyorsküldemény szállítás
24 órán belül külföldre is. Szé-
nási 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.
• Kiadó 3-szobás lakás ga-
rázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789.
• Vennék Zetor traktort, üzem-
képtelen állapotban is lehet.
Tel.: 0905 624 310.

• 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 – eladó 3-szobás la-
kás Komáromban, Klapka
utca, ár 300 € rezsivel. Tel.:
0908 743 498.
• Eladó Nemesócsán 3-szo-
bás lakás, garázzsal, kerttel,
ár: 32.000 €. Tel.: 0904 196
886.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, október 19-20-21. Érdek-
lődni: 0903 648 083.

• Predám 2-izbový byt na II.
Sídlisku, cena dohodou. Tel.:
0902 486 542.
• Szobafestést, külső festést
vállalok. Tel.: 0904 301 132.
• csempézést vállalok. tel.:
0944 367 318.
• Eladók sárga és fekete lab-
rador kölyökkutyák törzs-
könyvvel. Tel.: 0908 560 689,
www.amazinglove.sk.
• Rýchle pôžičky – gyorshite-
lek. Hypoptéky, úvery – jelzá-
loghitelek, kölcsönök. Tel.:
0907 768 646.
• Eladó új 110 l-es antikór kád.
Tel.: 0911 705 087.
• Kútfúrás, vŕtanie studní.
tel.: 0917 557 633.

• ingatlanok tartozásainak
kifizetése, terhelt ingatlanok
felvásárlása, egzekúciók, ár-
verések rendezése. Kölcsö-
nök intézése. tel.: 0905 450
570.
• Gútán kiadó 200 m2 raktár-
helyiség, 2 rámpával, irodahe-
lyiség. Tel.: 0905 642 309.
• AKció! Korlátlan internet
10,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó mint a t-
coM-é, csak olcsóbb! Ap-
lico Service, Damjanich
3515, Komárom, 0905 388
820, www.slovanet.sk.
• Nowy Targi lengyelpiacra ér-
deklődőket várok. 29. 9. 2012.
Tel.: 0915 664 048.

• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, október 20. Érdeklődni le-
het: 0915 664 048.
• Eladó Renault Master 2,5D,
gy.év.: 1998, km: 322 ezer,
STK, EK 2014, vonóhorog, ár:
2000 € + megegyezés. Tel.:
0905 381 867.
• A Búcsi Mezőgazdasági
Szövetkezet 2012. szeptember
15-én 6 órától 11 óráig élőcsir-
két árusít 1,45 €/kg áron, vala-
mint bontott csirke rendelhető
2,25 €/kg áron a 035/7 776402
telefonszámon.
• Eladó jó állapotban lévő Tor-
nádo villanybicikli. Tel.:
035/7740 691, 14.00- után.
• Banki és nem banki hitelek
ingatlanfedezettel 1 200 000
€-ig, banki hitelek átválla-
lása. tel.: 0907 235 125.
• Villanymotorok, fűnyírók, ön-
tözőmotorok tekercselése rö-
vid időn belül. Tel.: 0915 470
709.

• Predám 3-izbový TD v Ka-
meničnej, 23.900 €. Tel.: 0905
972 268.
• Eladó Babetta 210-es kitűnő
állapotban. Tel.: 0905 182 833,
0948 526 349.
• Sírkövek készítése gránitból
és műkőből. Tel.: 0905 899
102.
• Kiadó 3-szobás lakás KN-
ban kiürítve a Považská utcán.
Tel. 0905 640 957.
• Eladó 2-szobás lakás a Ko-
menský utcában Komárom-
ban. Tel.: 0917 105 551.
• Családi házat veszek Gútán,
lehet régebbi típus is. Tel.:
0917 105 551.
• Trágya eladó, szállítás bizto-
sítva. Tel.: 0908 089 360.
• Chamelion second-hand,
Gúta, Školská 4, kiárusítást
tart 2 €/db.
• Eladó luxusépítésű családi
ház Komáromban. Tel.: 0905
230 373.
• Vásárolnék 2-3 szobás la-
kást Komáromban. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 2-szobás lakás a Mély ut-
cában, KN. Tel.: 0908 203 609.
• Garáž na prenájom, Po-
važská 3 do 30. jan. 2013. Tel.:
0918 762 101, KN.

• Kiadó berendezett szoba-
konyhás lakás a Meštianskán.
Tel.: 0904 594 535.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0904 406
329, 0915 758 602.
• Használt kislány ruhák ked-
vező áron eladók, 0-12 hónap.
Tel.: 0907 124 990.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042 655.
• Tetőfedés – ácsmunka. Tel.:
0908 248 536, 0907 765 537,
olcsón és gyorsan.

Eötvös u. 7

620 m2

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

Victorytrade zálogház:
zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km). cím:
Ferencesek utcája 5.
0915 389 405.
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HORMI
vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!

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

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

V pondelok 10. 9. predpokladám v na-
šom regióne pekne a veľmi teplo, polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 16 do
+ 18 ̊C, denná teplota od + 28 do + 30 ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.

V utorok 11. 9. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 15 do + 17
̊C, denná teplota od + 29 do + 31 ̊C. Mierny
JV vietor do 6 - 8 m/s.

V stredu 12. 9. predpokladám v našom
regióne ešte veľmi teplo, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 16 do + 18 ̊C,
cez deň od + 30 do + 32 ̊C. Čerstvý, časom
až silný JV, J vietor do 14 – 20 m/s.

Vo štvrtok 13. 9. predpokladám v našom
regióne prudké ochladenie, počas dňa ob-
lačno až zamračené s prehánkami a búr-
kami. Množstvo vlahy do 15 mm. Nočná
teplota od + 18 do + 20 ̊C, cez deň od + 19
do + 21 ̊C. Mierny JZ vietor do 6 - 8 m/s.

V piatok 14. 9. predpokladám v našom re-
gióne pokračovanie ochladenia, oblačno až
zamračené s občasným dažďom a prehán-
kami. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná tep-
lota od + 14 do + 16 C̊, denná teplota od +
19 do + 21 C̊. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.

V sobotu 15. 9. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno s
miestnymi prehánkami. Množstvo vlahy do
2 mm. Nočná teplota od + 11 do + 13 ̊C,
denná teplota od + 23 do + 25 ̊C. Slabý J
vietor do 2 - 4 m/s.

V nedeľu 16. 9. predpokladám v našom
regióne oteplenie, polooblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 12 do + 14 ̊C, cez
deň od + 25 do + 27 ̊C. Slabý JV, J vietor
do 2 - 4 m/s.

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

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 10. 09. - 16. 09.

LPG

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

035/7726 999
0905 489 059

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

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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Počet dlžníkov Sociálnej poisťovne, ako aj
ich celková dlžná suma sa medziročne zní-

žili.
Ku koncu júna 2012 sa celkový objem neuhra-

dených záväzkov identifikovaných firiem znížil pri-
bližne o 84,253 milióna eur takmer na 420 milió-
nov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka
tak ide o pokles 16,74 percenta. „Z porovnania
počtu identifikovaných dlžníkov s výškou záväzku
332 eur a viac voči Sociálnej poisťovni k 30. júnu
2011 a k 30. júnu 2012 vyplýva ich pokles o 7 246,
čiže o 8,88 percenta,“ informovala spoločnosť Slo-
vak Credit Bureau, ktorá na Slovensku prevá-
dzkuje bankový a nebankový úverový register.

hn

Dlžníkov v Sociálnej poisťovni je menej

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova ��, Komárno

Služby:obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVC a
laminátových

parkiet
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

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

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

Nitriansky samosprávny kraj
Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Združenie za kultúru a turizmus, Búč
KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a

turizmu, Kravany nad Dunajom

PRoGRAM tVoRiVÝcH DiELNÍ
ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry

na školský rok 2012/2013
SEPtEMBER
- predstavenie Múzea krojovaných bábik v Búči
- výroba zo slamy a z textilu: bábiky, koníky a pod.
oKtóBER - výroba zo šúpolia a z tekvice
NoVEMBER - výroba sviečok rôznymi technikami, plstenie
DEcEMBER - výroba darčekových predmetov, ozdôb na via-
nočný stromček, na stôl a na dvere, výroba adventných vencov
JANUáR - výroba z dreva (hračky), makramé
FEBRUáR - výroba z kože
MAREc - výroba z papiera, servítková technika, kašírovanie
APRÍL - veľkonočné vajíčka, korbáčiky, kruhy a pod.
MáJ - batikovanie, pletenie na prstoch
JÚN - výstava diel vyrobených na tvorivých dielňach

Stretnutia budú dvakrát do mesiaca, približne každý
druhý týždeň, pričom jedno stretnutie bude v Komárne v
priestoroch Strednej priemyselnej školy a jedno stret-
nutie v Búči v priestoroch Múzea krojovaných bábik.
Účastnícke poplatky budú od 2 € do 5 € v závislosti od po-
užívaných materiálov a náročností techník. Každý účast-
ník si bude môcť svoje výrobky zobrať domov, okrem
jedného, z ktorých sa na konci školského roka spraví
jedna spoločná výstava.
Presné termíny a čas stretnutí Vám prinesieme na každý
mesiac v dostatočnom predstihu! Ďalšie informácie a fo-
togalérie z jednotlivých stretnutí si budete môcť pozrieť na
stránke www.ros-komarno.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó,
osveta.mkf@gmail.com, 0902 179 749

Hoci sa v posledných rokoch podarilo
významne znížiť detskú úmrtnosť vo

svete, stále každý deň umiera až 21 000
detí vo veku do 5 rokov na choroby, ktorým
je možné účinne predísť.

Znižovanie úmrtnosti detí mladších ako 5 ro-
kov je úspech, no číslo 21 000 znamená, že ani
dnes sa svojich piatych narodenín nedožije 21
000 detí a tento rok to bude celkovo až 7,6 mi-
lióna detí, ktoré zomrú skôr, ako by oslávili päť
rokov života. Pritom až dvadsať percent týchto
úmrtí sa udeje v piatich krajinách: Indii, Nigérii,
Konžskej demokratickej republike, Pakistane a
Číne.

Mnohým detským úmrtiam je možné veľmi
jednoducho predísť alebo ich účinne liečiť. Na-
príklad kompletné preočkovanie jedného die-
ťaťa proti šiestim smrteľným chorobám stojí len
5 eur.

V rokoch 1960-2002 bol UNICEF svedkom
zníženia úmrtnosti detí vo veku do päť rokov o
polovicu. Bol to výsledok zlepšenia zdravotnej
starostlivosti, výživy a životných podmienok, v
akých deti vyrastali. Pred dvadsiatimi rokmi zo-
mieralo každý deň asi 34 000 detí mladších ako
5 rokov, pred piatimi rokmi to bolo 25 500 detí
denne. Dnes je toto číslo 21 000 a je možné ho
znížiť napríklad očkovaním proti šiestim smrteľ-
ným chorobám – tetanu, osýpkam, záškrtu,
čiernemu kašľu, tuberkulóze a detskej obrne.
Medzi ďalšie účinné intervencie v znižovaní
detskej úmrtnosti patria umývanie rúk mydlom
a vodou, pitie nezávadnej vody, dojčenie v pr-
vých šiestich mesiacoch, spánok pod antima-
larickými sieťami, primeraná sanitácia, hygie-
nický pôrod, vzdelávanie v starostlivosti o deti
a ďalšie.

„V boji proti detskej úmrtnosti patrí očkovanie

medzi jednoduché, účinné a lacné intervencie.
Za päť eur dokážeme preočkovať jedno dieťa
proti všetkým smrteľným chorobám, ktorým sa
dá očkovaním predchádzať. Môžeme ich za-
očkovať proti tetanu, osýpkam, záškrtu, čier-
nemu kašľu, tuberkulóze a detskej obrne. Zna-
mená to, že každý, kto ako Priateľ detí UNICEF
venuje na pomoc deťom každý mesiac 5 eur,
vlastne každý mesiac zachráni, zaočkuje jedno
dieťa proti týmto smrteľným detským choro-
bám,“ vysvetľuje Miroslav Kaňa, výkonný riadi-
teľ UNICEF Slovensko.

Práve pravidelné darcovstvo je podľa UNI-
CEF cesta, ako účinne a efektívne bojovať s
úmrtnosťou detí. Pravidelné príspevky totiž po-
máhajú vytvárať Fond pomoci, vďaka ktorému
UNICEF dokáže lepšie plánovať aj realizovať
projekty, pretože nie je odkázaný na ad-hoc
príjmy, a tiež promptne reagovať v prípade prí-
rodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri
menej medializovaných projektoch na pomoc
deťom.

Viac o význame pravidelného darcovstva a o
klube darcov Priatelia detí UNICEF sa dozviete
na stránke www.priateliadeti.sk

Denne umrie 21 000 detí na choroby,
ktorým sa dá predísť. Napríklad očkovaním.Krúžok Slovenčina hrou pre žiakov 1. - 4.

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

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

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

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

- Ifjúsági nyitott klub
Kurz patchworku pre rodičov a verejnosť

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

- Képzőművészeti kör
Výtvarný krúžok pre žiakov ŠzŠ

- Képzőművészeti kör, speciális AI
Krúžok plávania pre začiatočníkov

- Úszótanfolyam óvodásoknak, AI
Krúžok odysea mysle – Moderné alter-

natívne divadlo
- Drámajátékok - dramatizáció

Bábkarský krúžok - Bábkör
ARt – kerámia, keramický krúžok

- Agyagozás
Picasso dielňa - Picasso műhely
EURo mediálne centrum

- EURO mediális központ
SoS pre deti a mládež

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

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

- Hastánc és jóga
Škola tanca pre deti MŠ

- Tánciskola óvodások részére
Škola tanca pre žiakov zŠ, SŠ

- Tánciskola AI, KI
Krúžok HiP-HoP - HIP-HOP-kör
Krúžok breaku pre žiakov zŠ SŠ

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

ocenenia možno udeliť
osobám, ktoré ob-

zvlášť významným spô-
sobom prispeli k rozvoju
NSK, obohatili ľudské po-
znanie vynikajúcimi tvori-
vými činmi a zaslúžili sa o
rozvoj priateľstva medzi
národmi a regiónmi sveta.
cenu možno udeliť obča-
nom Slovenskej republiky
ako aj cudzím štátnym
príslušníkom.

Kandidát na ocenenie
musí byť významnou osob-
nosťou a všeobecne reš-
pektovanou autoritou, ktorá
má výrazný a dlhodobý po-
diel na rozvoji a pozitívnej
prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny
kraj udeľuje tieto ocenenia:
Cena NSK, Pamätná pla-
keta predsedu NSK, Pa-
mätný list predsedu NSK,
Ďakovný list predsedu NSK
a Čestná pocta predsedu
NSK.

Návrhy na udelenie oce-
nenia musia spĺňať pod-
mienky stanovené vo VZN
a prílohou musí byť vy-
plnený a podpísaný formu-
lár. Návrh musí obsahovať

meno a priezvisko navrho-
vanej osoby, charakteristiku
jej zásluh, odôvodnenie
predloženého návrhu a sú-
hlas navrhovaného s nomi-
náciou. Takto spracované
návrhy sa predkladajú na
oddelenie kultúry Odboru
školstva, mládeže, športu a
kultúry Úradu NSK do 30.
septembra 2012.

Formulár ocenenia NSK
sú uverejnené na interneto-
vej stránke www.unsk.sk,
podstránka Verejné infor-
mácie. Otázky spojené s
prípravou a podávaním ná-
vrhov je možné konzultovať
osobne na oddelení kultúry
OŠMŠaK Úradu NSK, ktoré
sídli na Kupeckej ul. č. 3.
Kontaktná osoba PhDr. Mi-
loš Bača, e-mailová adresa:
milos.baca@unsk.sk alebo
telefonicky na čísle: 037/69
259 73, prípadne 037/69
259 71 – 2.

Poštová adresa pre za-
sielanie návrhov na ocene-
nie: Oddelenie kultúry
OŠMŠaK Úradu NSK, Šte-
fánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Obálku označiť nápisom:
NÁVRHY NA OCENENIA
NSK.

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie
významných osobností Nitrianskeho
samosprávneho kraja za rok 2012

Ponuka krúžkovej činnosti cVČ v Komárne na školský rok 2012/2013
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M1
8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod a kávéház 9.30 Jegyzetek
a biológiai fogászatról 10.25 Paralimpiai összefoglaló 11.30 Napirend
előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Sza-
badlábon Nógrádban14.00 Mosoly a javából Randevú a Royalban
15.00 Otthonod a kávéház 15.25 Arisztokraták 16.20 Capri – Az
álmok szigete 17.15 A korona hercege 18.30 Csillagjegyek 19.30 Hír-
adó, sporthírek 20.15 Kastély csillagfényben 21.15 Kékfény 22.10 Az
ESTE 22.45 Titkok és szolgálatok 23.40 Abszolút London, 1.

M2
7.55 Hol élsz te? 8.20 Théma 8.35 Rejtélyes XX. század 9.00 Móricz
Zsigmond műhelyében 10.00 Groteszk. Móricz Zsigmond írásaiból
készült tévéjáték 10.55 Homokzene mesék 11.05 Gasztroangyal
12.01 Híradó 12.25 Magyar rock 13.20 Slágerek 14.30 Magyar elsők
14.45 Operatőrmesék 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Futő-
tűz17.10 Enid Blyton 17.35 Rudi, malac a családban 18.05 Esti mese
18.30 Capri – Az álmok szigete 19.30 Híradó 20.10 Levelek a zárdá-
ból 21.15 A korona hercege 22.25 Átok 23.20 Marco 2

DUNA
7.00 Isten kezében 7.30 Híradó 7.35 Teremtő szorgalom – A Zsol-
nay-műhely 8.30 Híradó 8.35 A funtineli boszorkány 9.25 Életképek
10.00 Család-barát 10.55 Lyukasóra 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.30
Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Bor és
Kenyér Ünnepe Siófokon 16.55 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők.
Sülysáp 19.40 Kaszás Attila – díjátadó gála 20.10 Petőfi 21.05 Hírek
21.15 Dunasport 21.25 Szeptember 11.

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 EZO.TV 12.20 Baseball álmok 14.15 Marina 15.15 Rejtélyes ví-
rusok nyomában, 6. 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.25
NCIS IX 22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Bostoni halottkémek

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem, 2. 9.30 Győzike 10.30 Top
Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.15 Zsenikém – Az
ügynök haláli 16.20 Marichuy 16.50 Riválisok 17.20 Teresa, 138. 18.30
RTL híradó 19.10 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont VI. 22.25 Hazudj, ha tudsz! 23.35 PokerStars.net

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan uta-
zás 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas,
46. 19.05 Columbo 21.05 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.05 NCIS II.
23.05 Hotel Babylon 0.05 San Francisco utcáin

15.30 Yonggary – Az űrbéli szörny 17.25 Csúcsformában 3. 19.05
Boa – A rémület szorításában 21.00 D-Tox 22.45 Jobb ma egy zsaru,
mint holnap kettő

VIASAT
7.50 Tuti gimi I., 21. 8.40 CSI: A helyszínelők 9.35 Ki nevet a végén?
11.35 A nagy házalakítás 12.30 Harmadik műszak 13.25 Monk – Flú-
gos nyomozó 15.15 CSI: A helyszínelők 16.10 Nyomtalanul 18.00 Nye-
red, ha mered! 18.35 Mike és Molly I. 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 A menekülő ember 23.10 Harmadik műszak

STV :1
7.50 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj. Vetélkedő 9.00 Csa-
ládi vetélkedő 9.45 Mosolyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim
14.20 Vad angyal, 247. 15.05 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, sporthírek 20.10 Egy kis
mennyország. Am. fi lm 21.55 Riporterek 22.25 Éjszakai hírek 22.38
Sporthíradó 22.45 Elsőszámú gyanúsított

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja 10.30 A Pinochet eset 12.20
Szlovákia erdei 12.30 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.30 Nemze-
tiségi hírek 13.35 Szemtől szemben 14.10 Autószalon 14.35 Lefújva
14.55 Sportvisszhang 15.35 BL-magazin 16.00 Nemzetiségi magazin
– válogatás 16.30 Paralimpiai magazin 17.00 Tudomány és technika
17.30 Körzeti híradó 18.00 A horvát tenger 18.30 Esti mese 18.45
Grendel Lajos 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat.
Idegsebészet 20.55 Egy nap. Dok.film 21.30 Kommentárok 22.05
Euzomozi. Pa-rada. Fr.–román–ol. film

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.20 Ilyen a formám 12.00 Mel-
rose Place: Új nemzedék 12.25 A bűn árnyékában 13.25 A mentalista
14.25 A farm 15.00 Jóbarátok 15.30 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 A farm 21.30 Mes-
terszakács 22.40 Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Hírek 23.40 NCIS IX.

JOJ
6.10 Krimihírek 8.00 Bírósági akták 9.00 A nagy házalakítás 10.00 Bí-
rósági akták 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 12.50 Veszélyes ügy
Am. thriller 14.55 Cseh-szlovák tehetségkutató 17.00 Híradó 17.30
Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek. 21.30 A gazdag-
ság receptje 23.00 Családi panzió 23.50 Halló

M1
5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod a kávéház,
10/6. 9.30 Sültbolondok11.05 Filmfotósok 12.01 Híradó, sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Szabadlábon Nóg-
rádban 2. 13.50 Az én Afrikám. Manyara, Meru 14.05 Mrs. Bradley ti-
tokzatos esetei 2. 15.05 Otthonod a kávéház 15.30 Emma 4/1. 16.30
Capri – Az álmok szigete 17.25 A korona hercege 18.35 Csillagje-
gyek,19.30 Híradó 20.15 A három testőr Afrikában 21.40 Az ESTE
22.15 Titkok és szolgálatok 23.10 Barangolások öt kontinensen

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Szép otthonok, remek házak 8.15 Élni tudni kell!
9.05 Futótűz 9.50 Enid Blyton... 10.15 Rudi, malac a családban, 26/20.
10.45 Szemünk fénye a gyermek 11.05 Az én Budapestem 11.30
Most a Buday! 12.25 Magyar pop 13.20 Levelek a zárdából Tévéfi lm
(ism.) 14.30 Musica Historica 14.45 Operatőrmesék, 3. 15.10 Klipperek
15.35 MacGyver 16.25 Futótűz 17.10 Enid Blyton... 17.35 Rudi, malac
a családban 18.05 Vipo és barátai 18.30 Capri – Az álmok szigete
19.30 Híradó, sport 20.10 Színes portrék 21.20 A korona hercege
22.55 Átok 23.20 Marco kalandozásai

DUNA
6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.30 Hír-
adó 7.35 Cigája. Dok.fi lm 7.55 Életképek, 46. (ism.) 8.30 Híradó 8.35
A csáfordi kerek erdő. Magy. ism. terj. fi lm 9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.00 Szigeti veszedelem 16.45 Mesélő cégtáblák Di-
vatcégek Pest-Budán 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők 19.35 Sophie szerint a világ. India
– Kerala 20.10 Öregberény 21.15 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Ha-
ragban a világgal 23.20 Lamantin Jazz Fesztivál

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45
EZO.TV 12.20 A jamaikai kalóz 14.15 Marina15.15 Rejtélyes vírusok
nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 1921–1922.
21.20 xXx 2. – A következő fokozat

7.45 Reggeli – Csak csajok 8.25 Mindörökké szerelem, 3. 9.30 Győzike
10.30 Top Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.20 Kam-
utanú 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 Döglött akták 23.35 XXI század – a legendák velünk élnek

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás.
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas19.05 NCIS
II. 21.05 Hölgyválasz 23.05 Hotel Babylon, 28. 0.05 San Francisco utcáin

13.40 Napkitörés 15.20 Fantomas a Scotland Yard ellen. Fr. vígjáték
17.15 OSS 117: Képtelen kémregény. Fr. vígjáték 19.05 Az utolsó légió
21.00 Az utca királyai. Am. thriller 23.00 A holló. Am. thriller

VIASAT
7.10 A nagy házalakítás 8.05 Tuti gimi I., 22. 8.55 CSI. A helyszínelők
9.50 Óriási nyomozó: Halálbiztosítás 11.35 A nagy házalakítás 12.30
Harmadik műszak 13.25 Monk 15.15 CSI: A helyszínelők 16.10 Nyom-
talanul 18.00 Nyered, ha mered, 2. 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Titokzatos folyó

STV :1
8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj 9.05 Családi vetélkedő 9.45 Moso-
lyogni! Maros Kramár műsora 10.15 Különleges ügyosztály VI., 22/8.
11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Építs
házat, ültess fát! 14.10 Vad angyal 15.00 A hegyi doktor 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj.
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.10 A hegyi doktor – Új sorsok 20.55 Tisztelet kérdése 22.30 Éj-
szakai hírek 22.45 Sporthíradó 22.55 Johan Falk

STV :2
9.05 Nők klubja 10.40 A horvát tenger m11.10 Nemzetiségi magazin
11.35 Hírek magyarul 11.45 Erdeink – Válság az erdőkben 11.55 Élő
körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Gyógyászat 14.15 Érdekes férfi ak
Tévéjáték 15.30 Sportvisszhang 15.55 Ruszin magazin 16.30 Fó-
kuszban az egészség 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30
Esti mese 18.45 Sporttörténet (1979–1980) 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 20.00 Az Alzheimer-kór rejtélye 20.50 A tudomány
spektruma 21.30 Kommentárok 22.00 Munkapiac 22.05 Szó szerint.
Vita 23.10 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.20 Epicentrum Am. kalandfi lm 12.25
A bűn árnyékában 13.20 Hírek 13.25 A mentalista14.15 Hírek 14.30 A farm
– az első nap 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS IX
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó, sporthírek
20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.30 NCIS

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítása 9.50 Panelházi történe-
tek, 2. 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek15.10 CSI: Miami helyszínelők 16.10 Családi pan-
zió17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek
21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont 23.30 Házasodna a gazda

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján 9.05 Ott-
honod a kávéház 9.30 Sültbolondok 11.00 Tokió 11.40 Útravaló 12.01
Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Szabadlábon
Nógrádban 14.00 Gasztroangyal 15.00 Otthonod a kávéház 15.25
Emma 2. 16.25 Capri ... 17.20 A korona hercege 18.30 Csillagjegyek
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Pesty Fekete Doboz
22.00 Az ESTE 22.35 Titkok és szolgálatok 23.30 Szeptember 11.

M2
7.55 Kő, papír, olló 8.20 Elrejtett tájak 8.40 Vipo és barátai 9.05 Fu-
tótűz, 21. 9.50 Enid Blyton... 10.15 Rudi, malac a családban 10.45 Az én
Budapestem 11.15 Ízes életek 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott
13.20 Blaha Lujza 14.30 Homokzene mesék 14.40 Motorsport maga-
zin 15.10 Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Futótűz 17.10 Enid Blyton...
17.40 Rudi, malac a családban 18.35 Capri... 19.30 Híradó 20.10 Tele-
pódium: Ez nem volt egy Amerika 21.25 A korona hercege 21.30 Átok

DUNA
7.35 Róma pápái és a magyarok 8.35 Zarándokutakon 9.05 Magyar
elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát válogatás 10.55 Élő népzene
11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Kultikon + 15.10
Talpalatnyi zöld 15.40 Magyar elsők 15.55 Jegyzetek a biológiai fogá-
szatról 16.50 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők 19.35 Sophie szerint...
20.10 Az öt zsaru 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Lélektől lélekig

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.30 Zoom kapitány kalandjai14.15 Marina 15.15 Rej-
télyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rossz-
ban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem 9.30 Győzike 10.30 Top
Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.20 Egyik kopó,
másik eb 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 Dallas I. 22.25 Házon kívül

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek.18.00 Dallas 19.05
NCIS II., 2. 20.05 Hölgyválasz 22.05 Civil a seregben. Am. thriller

13.45 A nők hálójában 15.30 Költözés 17.10 OSS 117: Rio nem válaszol
19.05 A Jaguár. 21.00 Speciális alakulat 22.40 Farkasok völgye: Irak.

VIASAT
8.45 CSI: A helyszínelők 9.40 Előre a múltba 11.35 A nagy házalakítás
12.30 Harmadik műszak 13.25 Monk 15.15 CSI: A helyszínelők 16.10
Nyomtalanul 18.00 Nyered, ha mered, 3. 18.35 Mike és Molly 9.30
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Az ördög ügyvédje

STV :1
8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párharc 9.00 Családi vetélkedő 9.45 Mo-
solyogni! 10.15 Különleges ügyosztály 11.00 Viharos szerelem 2.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Vad angyal15.00 A hegyi dok-
tor 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szere-
lem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.20 Vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.50 Sporthírek 20.10 Good Will Hunting 22.15 Éjszakai
hírek 22.28 Sporthírek 22.35 Zora Kolínská 23.05 A hegyi doktor

STV :2
9.05 Nők klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz 11.35 Ruszin ma-
gazin 12.00 Hírek 12.10 Erdeink 12.15 Élő körkép 12.50 Folklórműsor
13.30 Az Alzheimer-kór rejtélye 14.15 Egyházi magazin 14.45 Szó
szerint 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja
17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.45 Tesztmaga-
zin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Szlovák mozi Já-
nošík és a szlovák fi lmek 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30
Kommentárok 22.05 Rómeó, Júlia és a sötétség

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.10 Tűzmadár-akció12.00 Forró
vér Tévésorozat 13.05 Hírek 13.10 A mentalista 14.00 Hírek 14.05 A
farm 15.30 Két pasi - meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.05 NCIS IX. 17.00
Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 220.20 Telje-
sítjük legtitkosabb vágyát 22.20 Éjszakai hírek 22.50 NCIS

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történe-
tek, 3. 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 20.20 A varázslótanonc 22.50 Castle III. 23.50 CSI:
Las Vegas-i helyszínelők
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Horoszkóp

HÉtfő, szeptember �0

Kos
Ha teheted, tarts három lépés távol-
ságot azokkal, akikkel csak a kény-
szer miatt vagy együtt és ne keveredj
bele még apró nézeteltérésekbe se.

BiKA
Ez a hét a pihenésről és a szeretet-
ről szól, ezért a hét utolsó napjaiban
már nincs értelme görcsölnöd.

iKrEK
A munkában elért eredményeidhez
most partnerednek is legalább annyi
köze lesz, mint neked, mert sok
hasznos ötlettel állhat elő

ráK
Több kedvességre és megértésre
vágysz, de mintha nagyon kevesen
érzékelnék azt, hogy mi foglalkoztat
téged mostanában.

oroszLán
Minden simán menne a héten, ha
nem találnál ki néhány olyan új mód-
szert, amelyekkel bonyolultabbá vál-
nak a dolgok.

szűz
Kisebb konfliktusok várhatnak rád. A
legjobb, ha nem menekülsz előlük,
hanem felveszed a kesztyűt és tisz-
tázol mindent

MérLEG
Barátaiddal most jó programjaid
adódhatnak, a hétvége különösen
nagy mozgalmasságot ígér.

sKorPió
Keress a környezetedben valakit, egy
barátot, vagy egy családtagot, akihez
bizalommal fordulhatsz és akivel jól
kibeszélheted a problémákat.

nyiLAs
Szükséged lehet mások tanácsára,
ezért mielőtt döntesz, kérd ki azok-
nak a véleményét, akiket becsülsz
és akikre hallgatsz.

BAK
Mások dolgába ne ártsd most bele
magad, mert hiába akarsz te jót, a
végén rosszul sülhetnek el a dol-
gok.

VízönTő
Munkaügyben alaposan járd körül a
lehetőségeket és ne dönts elhamar-
kodottan, mert sokszor a kevesebb
biztosabb, mint a bizonytalan több.

HALAK
Ha most kellene döntened valami
fontos ügyben, inkább halaszd el ezt
néhány napra.

Jamie Dodd az emberi faj eredetét és a
legendás pigmeusok életét vizsgálja az
1870-es évek Afrikájában. A vadonban
kalandozva összetalálkozik egy titok-
zatos segítőtárssal, Elenával.

Lélektől lélekig • 21.15 • DUnA TV

éSzAK-KoMáRoM:
Limes Galéria: A Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület „Styliták” című kiállítása szeptember
20-ig tekinthető meg.

iii. Duna Arany Párlata Pálinka Fesztivál
Szeptember 14. Klapka tér

17.00 - Duna Arany Párlata fesztivál ünnepélyes
megnyitója, 17.30 - Nyilvános pálinkakóstolás,
18.00 - Komáromi együttesek fellépése

Szeptember 15.
16.00 – Lovagi esküvő, Klapka tér, 17.00 – Ün-
nepélyes lovaggá avatás - Szent András-templom
18.00 - A pálinkaverseny eredményhirdetése -
Tiszti pavilon, 19.30 – Kultúrműsor, komáromi
együttesek fellépése, Klapka tér

Selye János Napok
csemadok Galéria: Jókai „unokája”, Feszty
Masa a XX. század egyik legjelentősebb magyar
szakrális festője. Oltárképeit az ország számos
templomában megcsodálhatjuk. A kiállítás szep-
tember 20-ig naponta 8-tól 18 óráig látogatható.

Szeptember 10., hétfő
16.30 Csemadok Székház: Dr. Pálházy Béla or-
vos előadása az egészséges életmódról.

Szeptember 15., szombat
19.00 Szent Rozália-templom: Bojtár Imre és Gál
Anikó hangversenye

Szeptember 16., vasárnap
12.00 Szent András-templom, oratórium: Közép-
kori falképek a Kárpát-medencében, Méry Gábor
fotóművész kiállítása

DéL-KoMáRoM:
Monostori erőd: Eva Gáliková IMAGINE című ki-
állítása október 7-ig, minden nap 9.00 – 17.00
óráig tekinthető meg.
Szeptember 15-16. Európai Kulturális Örökség
Napok

Szeptember 15. Kalandok erődje – Monostori
erőd, 10.00-16.00: Egész nap kalandos próba-
tételek és ügyességi játékok a kalandra vágyók-
nak az erőd udvarán, 16.00: II. világháborús gya-

logsági és fegyveres alaki kiképzés, bemutató,
minősítő, 19.30: Fáklyás, éjszakai erődtúrák
Kiállítás-megnyitók: 16.00 Magyarország a
NATO-ban. A HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum tablókiállítása - Folyosó Galéria, 17.00 Du-
napart alkotótelep tárlata – Tanácsterem
Az erődök, valamint a rendezvények INGYENE-
SEN látogathatók!
Klapka György Múzeum főépülete: A komá-
romi tűzrendőrség története című időszaki kiállí-
tás megnyitója szeptember 14-én 17.00 órakor.

MARtoS:
„Abai vigadalom“ szeptember 15-én, Abán, a
szőlőhegyen, valamint Martoson a Zsittnyan Ist-
ván kultúrházban. Program: 14.00 Lovas kocsis
felvonulás az abai szőlőhegyen, 18.00 Kultúrmű-
sor a Zs.I. kultúrházban. Fellépnek: Pünkösdi ró-
zsa népdalkör - Kisudvarnok, Szíkes citerazene-
kar - Ímely, Búzavirág énekcsoport - Ímely, Mar-
tosi Hagyományőrző
Együttes, Őszirózsa
népdalkör - Ógyalla,
Bellő Konkoly-Thege
gyermek néptánc-
csoport - Ógyalla,
Sústya citeraegyüt-
tes - Naszvad, Csu-
tora néptáncegyüt-
tes - Győrújfalu,
21.00: szüreti tánc-
mulatság a Music
Fantasy zenekarral.
Belépés díjtalan!

NASzVAD:
Naszvadi Napok. Szeptember 14-15-16.

Szeptember 14.
10.00 - Futóverseny gyermekeknek - központ
15.00 - A Naszvadi Alapiskola volt diákjainak ta-
lálkozója (Az Alapiskola díszterme)
17.00 - Naszvadiak II. fotóversenyének megnyi-
tója (Štúdio galéria kult. domu - Kultúrközpont
Stúdiógalériája)
18.00 - Ünnepi önkormányzati ülés
20.00 - HANT zenekar koncertje
21.30 - Diszkó (Kisszínpad a kultúrház udvarán)

Szeptember 15.
08.00 - Naszvadi búcsú és vásár
10.00 - Szentmise a kápolnánál (Szabadság tér)
11.00 - A főtér ünnepélyes átadása és felszente-
lése (Kultúrműsor: fellép Becse Szabó Ilona)
12.00 - „A legfinomabb pogácsa”- versenye

(A kultúrház udvarán)
14.00 - Koszorúzás a Naszvadiak Emlékművénél

15.00 Naszvadiak találkozója (A kultúrház nagy-
termében)
15.30 - Dokumentumfilmek vetítése (Maráz László,
Lebó Sándor, Találkozók) - Kis színházterem
16.00 - Gergely Róbert, Zdenka Predná (Főtér -
Községi Hivatal)
16.00 – Futballmérkőzés: Öregfiúk Naszvad -
Öregfiúk Felsőszentiván (Futballpálya)
18.00 - Bajnoki kézilabdamérkőzés (Sportcsarnok)
18.30 - A főző- és a legfinomabb pogácsa ver-
senyének kiértékelése (A kultúrház udvarán)
19.30 - Népmulatság (Kultúrház udvara, piactér)

Szeptember 16.
08.00 - Vasárnapi istentiszteletek
10.00 - Naszvadi búcsú és vásár
14.00 - Bajnoki labdarúgó mérkőzés (Futballpálya)
15.00 - Ünnepi gálaműsor (Főtér - Községi Hivatal)

Ars Sacra Fesztivál
2012. szeptember 15-23. Komárom

Az Ars Sacra Alapítvány hatodik éve szer-
vezi meg a templomok éjszakáját és a Szak-
rális Művészetek Hetét. A Fesztivál a zsidó-ke-
resztény kultúrkörhöz tartozó művészeti alko-
tások bemutatásával a művészetek nyelvén
az evilági életen túlmutató szakralitás jelen-
valóságát igyekszik kifejezni világunkban.
idén Komárom is bekapcsolódik a rendez-
vénysorozatba. Szeptember 15-én, 19.00-tól
21.00 óráig a Szent Rozália-templomban Gál
Anikó (zongora) és Bojtár imre (oboa) kon-
certje lesz hallható. Az elmélkedéseket Dr.
Stella Leontin főesperes, kanonok, c.prepost,
balassagyarmati plébános tartja.

Szeptember 16-án, 12.00 órakor A komáromi
Szent András-templomban Méry Gábor szlo-
vákiai fotóművész Középkori falképek a Kár-
pát-medencében bemutató anyagából látható
kiállítás a templom oratóriumában.

17.00 órakor orgonakoncert lesz. Közremű-
ködik: cintula György Katalin és Galla József.

A csemadok Galériában szeptember 21-én,
17.00 órakor a „Koronánk – Gyöngyünk” – A
Magyar Szent Korona zománcképei gyön-
gyökből kirakva - Nyikus Anna népművesz ki-
állítása. A művésznő gyöngyképein újrafogal-
mazza és művészi alázattal formálja meg,
hozzá elérhető közelségbe hozza az ereklye-
szenteket, valamint a világi hierarchia jelentős
korabeli szereplőit ábrázoló portrékat. további
bővebb programokat a fesztivál honlapján
http://www.ars-sacra.hu/ találnak.
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek 8.15 India – Álmok útján, 9.05
Otthonod a kávéház, 10/3. 9.30 Sültbolondok 11.00 Caruso másik
hangja 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.30 Sza-
badlábon Nógrádban 13.55 Mrs. Bradley titokzatos esetei 14.55 Ott-
honod a kávéház 15.15 Emma 3. 16.15 Capri 17.20 A korona hercege
18.35 Csillagjegyek. 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 FÁBRY 21.35
Sikersorozat 22.05 Az ESTE 22.40 Titkok és szolgálatok 23.35 Négy
szellem

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Zegzugos történetek 8.20 Théma 8.35 Angi je-
lenti 9.25 Futótűz, 22. 10.05 Enid Blyton... 10.35 Rudi, malac a csa-
ládban 11.05 Az én Budapestem 11.30 Legendás konyhák 12.01 Hírek
12.25 Magyar retro 13.20 Telepódium14.45 Operatőrmesék 15.10
Klipperek 15.35 MacGyver 16.25 Futótűz 17.05 Enid Blyton... 17.35
Rudi, malac a családban 18.30 Capri – Az álmok sziget 19.30 Híradó
20.10 Hogy volt!? 21.20 Komédia a tetőn Tévéjáték 22.10 A korona
hercege 23.20 Szeptember 11. – A katasztrófa után

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Róma pápái és a magyarok 8.30 Híradó 9.05 Magyar
elsők 9.20 Életképek 10.00 Család-barát 10.55 Pannon expressz
11.30 Térkép 12.05 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hogy volt?! 99
éve született Gobbi Hilda 15.05 Arcélek 15.35 Magyar elsők 15.50
Chopin 16.45 Mesélő cégtáblák 17.20 Életképek. 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. Vecsés 19.35 Sop-
hie szerint a világ. 20.10 Égető Eszter 21.15 Hírek, sport 21.30 Sose
halunk meg 23.30 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.30 Rex felügyelő 14.15 Marina 15.15 Rejtélyes vírusok nyo-
mában, 9. 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Tesótusa 23.20 Aktív

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem, 5. 9.30 Győzike 10.30 Top
Shop 12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Tomboló vihar
16.20 Marichuy 16.50 Riválisok17.20 Teresa, 141. 18.30 RTL hír-
adó19.10 A gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Emelt fővel

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas19.05
Columbo 21.05 Civil a seregben 23.05 Kémvadászok 0.05 San Fran-
cisco utcáin, 64.

13.45 Költözés. Am. vígjáték 15.25 Bill és Ted zseniális kalanda. 17.05
Régi jó cimborák 19.20 A rettegés 12 napja. 21.00 Alien – A nyolca-
dik utas: a Halál. 23.15 A szörny 2.

VIASAT
6.10 Kincsek a padláson 7.00 A nagy házalakítás 7.55 Tuti gimi 8.45 CSI:
A helyszínelők 9.40 A Sógorok réme 11.35 A nagy házalakítás 12.30
Harmadik műszak 13.25 Monk 15.15 CSI: A helyszínelők 16.10 Nyomta-
lanul 18.00 Nyered, ha mered 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Hetedik 23.45 Az ördög ügyvédje.

STV :1
7.00 Híradó, sport 8.05 Szakácspárbaj 8.35 Párbaj. Vetélkedő (ism.)
9.05 Családi vetélkedő 9.45 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.20
Különleges ügyosztály 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Irány a kert! 14.15 Vad angyal 15.00 A hegyi doktor
16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj
17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50
Sporthírek 20.10 Sólyom és galamb 21.50 Életben maradni Dok.sor.
22.40 Éjszakai hírek 23.05 Légizsaruk 23.50 A hegyi doktor

STV :2
8.35 Pištáčik legújabb kalandjai 9.10 Nők klubja 10.45 Építészet. A
Chatléty sportstadion 11.10 Fókusz 12.05 Hírek magyarul 12.15 Erde-
ink 12.25 Élő körkép 12.55 Folklórműsor 13.30 Szlovák mozi 14.25
Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Hallássérültek tévéklubja
15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Ökológiai magazin 17.30 Kör-
zeti híradó 17.55 Édenkertek 18.30 Mese 18.40 Vadászmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Mi, európaiak 20.50 Az idő töre-
dékei 21.30 Kommentárok 22.05 Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.20 Könyörtelen hajsza. Am. ak-
cióthriller 12.10 A bűn árnykéban13.00 Hírek 13.05 A mentalista
15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
Doktor House I. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.35 Forró vér
23.00 Híradó

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történe-
tek 11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 12.45 Bírósági akták 13.45
Panelházi történetek 14.45 A varázslótanonc 17.00 Híradó 17.30 Koc-
káztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.30 A felszín alatt. Tévé-
sorozat, 11. 22.30 Dr. Csont IV., 26. 23.30 Halló. Szórakoztató show

M1
6.55 Ma reggel 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Angi jelenti 10.30
KorTárs 11.00 Történetek a nagyvilágból 11.45 Théma 12.01 Hírek
12.05 Rotary – A jó szolgálat 12.35 Zöld Tea 13.05 A Firtos falvai –
Atyha. Dok.film 13.55 Győri ETO FC– PMFC-Matias OTP Bank Liga lab-
darúgó- mérkőzés 16.00 Doc Martin II. Ang. tévésor., 10/7. 16.50
Nemzeti Vágta Összefoglaló 17.20 Fizessen, Nagysád! Magy. filmvíg-
játék 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Anya a pácban Am. filmvígjáték 21.45
Nemzeti Vágta Összefoglaló 22.10 A Bounty. Ang.– am. filmdráma

M2
9.30 A három jószívű rabló. Mesejáték 10.50 Hogy volt!? Tordy Géza
televíziós munkái 12.00 Elcserélt szerelem 13.50 Magyar népmesék
14.00 Rajzfilmek 14.40 Mese a tűzpiros virágról. Mesejáték 15.35
Gyalogbéka 16.05 Suli-buli 16.20 Csúzli 3. 16.30 Kincskereső kisköd-
mön 16.50 Templomos lovagok kincse 4. 17.20 Képzőbűvészet 17.25
Öveges 33, 20/14. 17.40 Mi micsoda 21. 18.05 Mese. 18.30 Elisa
lánya... 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Rocca parancsnok I. 21.00 Fi-
zessen Nagysád! 22.05 Anya a pácban Am. filmvígjáték 23.35 Győri
ETO FC– PMFC-Matias OPT Bank Liga labdarúgó- mérkőzés

DUNA
8.45 Duna anzix 9.05 Daktari 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében
11.00 Önkéntesek 11.30 Munka-Társ 12.00 Híradó 12.15 Száműzött
magyar irodalom. Herczeg Ferenc 12.40 Vannak vidékek 13.10 Heu-
réka! Megtaláltam! – válogatás 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.05
Talpalatnyi zöld 14.35 Pannon expressz 15.05 Magyar elsők 15.25
Zrínyi 1566 – Musical Kolozsvárott. 16.20 Monte Cristo grófja. Fr.
filmsor., 2/1. 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! Bodrogi Gyula
19.45 Shakespeare. A makrancos hölgy avagy A hárpia megzabolá-
zása Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 22.10 Kultikon + 23.00 Mü-
pArt. A népzene ünnepe a Művészetek Palotájában

6.25 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés, Bajkeverő majom, Fifi vi-
rágoskertje, Roary. a versenyautó, Eperke legújabb kalandjai, Chug-
gington, Kedvenc kommandó 10.00 Beyblade 10.20 Babavilág 10.50
9 hónap. Magazinműsor 11.20 Tequila és Bonettil egújabb kalandjai
Am. sorozat, 8. 12.20 Duval és Moretti Am. sorozat, 11. 13.20 Autó-
Guru 13.50 Sheena, a dzsungel királynője, 21. 14.50 Bűbájos bo-
szorkák VII., 147. 15.50 Áldott nyomozó. Am. krimisor., 3. 16.50 Sas
kabaré 17.55 Activity (ism.) 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Be-
verly Hills-i zsaru 3. Am. akcióvígjáték 21.35 A katedrális. Kanad.–ném.
tört. kalandfilm, 4/3.

7.00 Kölyökklub. 10.05 A tini nindzsa teknősök új kalandjai 10.30
ASZTRO Show 11.25 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.55
Házon kívül 12.25 Autómánia 13.00 Stevan Seagal – Az igazságosztó
Am. sor., 4. 13.30 Kung-fu III. 14.30 Los Angeles-i tündérmese Am.
vígjáték 16.25 Táncoló talpak Am. anim. film 18.30 RTL híradó – Esti
kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor – A válogatás 21.15 A meg-
mentő Am. akciófilm 23.05 Átkozottak otthona. Am. horor

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ I., 21-22. 11.30 Jim szerint a világ13.00 Au-
togram 13.35 Columbo. Am. krimi 15.15 Álomhotel – Sril anka. 17.05
Rex felügyelő, 70. 18.05 Dolmen – Rejtelmek szigete. 20.05 Mi kell a
nőnek? Am. vígjáték 22.15 A torony hősei. Am. filmdráma

13.30 Kincs, ami van. Am. akcióvígjáték 15.15 A Jaguár. Fr. film 17.10
A szerelem hálójában. Am. vígjáték 19.25 Az utolsó szamuráj. Am. ak-
ciófilm 22.15 Szellemkutya. Am. akciófilm

VIASAT
6.30 Ki ez a lány? 7.20 Zsírégetők 8.05 Gordon Ramsay 9.05 Perry
Mason: A gyilkos játékos esete10.50 Szex és New York light 14.30
Damaszkusz kincse. 16.25 A tökéletes trükk 19.00 Séta a múltba
Am. filmdráma 21.00 Mil enne, ha? 23.55 Szerelmem szelleme

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.05 Fidlibum 8.35 Sportvetél-
kedő gyerekeknek 9.00 Találd ki, ki hívott meg 9.30 Állatorvosi ren-
delő 10.00 Az állatok beszéde 10.30 Ünnepi szentmise 12.20 A
magas sziklán 13.20 Autószalon 14.10 Sólyom és galamb 15.50 Ahová
lépek, ott fű nem terem 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi
18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 A daruk ideje
22.45 Sporthírek 22.55 Az esküdt. Ol. film

STV :2
8.35 Hétvége 9.00 Állatkölykök világa 9.55 Ügyintézés a hivatalok-
ban 10.20 Az öreg folyó medrében 10.40 Utak 11.10 Idősebbek klubja
11.35 Hétfájdalmú Szűz Mária 12.05 Tizenkettő után öt perccel
13.05 Zarándokhelyek 13.50 Szlovákia–Portugália tenisz Daviskupa
17.10 Doktor Bencúr 18.05 Alacsony-Tátra Szlovákia szíve 18.30 Esti
mese 18.50 Kassa 19.00 Híradó 19.40 Nemetiségi hírek 19.50 Időjá-
rás-jelentés 20.00 Otthon távol a hazától 21.25 Fotográfusok Igor
Grossman 21.50 Őrangyalok 22.20 Filmklub. A sorompók lezárulnak

MARKÍZA
7.30 Kull, a hódító. Am. kaland film 9.15 Cápamese. Am. anim. vígjá-
ték 10.50 A mesterszakács 13.05 Huncutka. Am. vígjáték 15.15 An-
gyalok városa 17.40 Beugró 18.25 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 A farm – párbaj 22.10
Beugró 23.00 Machete. Am. akcióthriller

JOJ
6.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.40 Hé haver, hol a kocsim?
12.30 10.30 X-Factor USA 2012 15.30 Cseh-szlovák tehetségkutató
18.00 A legjobb torták I., 14/3. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.20 Házasodna a gazda. 22.00 A gazdagság receptje.
Valóságshow 23.30 Hé haver, hol a kocsim? Am. vígjáték

M1
6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Az
ember itt 9.50 A sokszínű vallás 10.05 Református magazin 10.30
Evangélikus ifjúsági műsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 „Istenben
örülni“. Écsi Gyöngyi-portré 11.30 Az utódok reménysége 12.01
Hírek 12.05 GoMZGo 13.05 A hölgy egy kissé bogaras. Magy. film
14.30 A gyémánt románca16.00 EURO 2012. Visszatekintés a lab-
darúgó Eb-re 16.30 Nemzeti Vágta 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó,
sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Egyszer volt, hol nem volt.
5. 21.00 Michael Clayton Am. krimi 23.00 Hannibal. Am. film

M2
6.55 Rajzfilmsorozatok 10.00 Suli-buli 10.15 Csúzli 10.25 Kincskereső
kisködmön 10.45 Templomos lovagok kincse, 13/4. 11.15 Képzőbű-
vészet 11.25 Öveges 33, 14. 11.35 Zenével tanítok 12.05 Így szól az
Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.50 A sokszínű vallás 13.05 Református
magazin 13.30 Evangélikus műsor 13.40 Mai hitvallások 14.05 „Is-
tenben örülni“ Écsi Gyöngyi-portré 14.30 Az utódok reménysége
15.00 A Nap lovagja 16.20 Videoton FC–DVTK OTP Bank Liga labda-
rúgó- mérkőzés 18.40 Esti mese 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Doc
Martin II. 21.00 A hölgy egy kissé bogaras 22.15 A gyémánt románca

DUNA
6.25 Magyar történelmi arcképcsarnok 6.45 Kőbe lehelt lélek 7.50
Kávéház,8.45 Magyar elsők. 9.05 ...És még egymillió lépés 10.00 Élő
egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Katolikus iskolák évnyitója 12.05
Híradó 12.15 Nyelvőrző 12.45 Akadálytalanul 13.15 Csellengők 13.40
Határtalanulmagyar 14.10 Szerelmes földrajz. Szabó Zoltán emlé-
kére 15.05 Hazajáró 15.35 Kávéház, 13/3–4. 16.30 Afrikai vőlegény
18.00 Híradó, sport 18.35 Önök kérték 19.30 Lóvátett lovagok 21.05
Dunasport 21.15 Ginger és Fred 23.20 Szerelem életrehalálra.

6.45 TV2-matiné 10.05 Beyblade 10.35 EgészségMánia 11.05 Ka-
landjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint
TestŐr 13.05 Miskolci Sörfesztivál 2012 13.35 A kiválasztott 14.35
Monk 15.35 Bűbájos boszorkák 16.35 Beverly Hills-i zsaru 3. Am. ak-
cióvígjáték 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A boldogító talán 22.00
Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Szellemekkel suttogó

7.00 Kölyökklub10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop 11.25 Törzsutas
12.00 Tuti gimi V., 17. 12.55 Gossip Girl – A pletykafészek II., 6. 13.55
112 – Életmentők Ném. sor., 5–6. 15.05 Tru Calling – Az őrangyal I.
Am. krimisorozat, 18. 16.10 Ágyúgolyófutam 2. 18.30 RTL híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Hipervándor 21.50 A tíz csapás Am. thriller

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi, 34. 10.30 Dallas. 15.25 Álomhajó
– Oman. Ném. kalandfilm 17.10 Rex felügyelő. 18.10 Columbo 19.50
Poirot: Az ellopott gyilkosság. Ang. krimi 21.50 A legjobb bordélyház
Texasban. Am. zenés vígjáték 0.00 A torony hősei. Am. filmdráma

14.50 Száguldás gyilkosságokkal. Am. akcióvígjáték 17.00 Vinny, az
1 ögyű. Am. vígjáték 19.15 Tűz a víz alá. Am. vígjáték 21.00 Fan-
tasztikus négyes. Am. akciófilm 23.00 Vidocq. Fr. akcióthriller

VIASAT
7.20 Divatdiktátorok modelljei 7.45 Véznák kontra dagik 8.45 Álom-
gyári feleség 9.35 Szex és New York light I. 10.40 A nagy házalakí-
tás 12.20 Milenne, ha? 15.15 Damaszkusz kincse. Ol. kalandfilm 17.00
Levelek Júliának 19.00 Fátylat rá! 20.00 CSI: Miami helyszínelők
20.55 A célszemély21.50 Amerikai pite 6 23.30 A végakarat

STV :1
7.05 Rajzfilmek 8.20 Góóól 8.55 Nyomozzunk együtt! 9.35 Állator-
vosi rendelő 10.05 Ushuaia-expedíció VI. 11.05 Szlovákia képekben
11.25A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vitaműsor
13.00 Miss Marple 14.40 Filmmúzeum: A cigánytábor az égbe megy
16.15 Úton 16.45 Postaláda 17.50 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek 20.10 Neri Szent Fülöp 2/1–2. 23.55 Sporthírek

STV :2
8.00 Élő körkép 8.40 Farmergazdaságok 8.55 Tesztmagazin 9.10 Fa-
mília 9.35 Információs magazin 10.00 Ünnepi istentisztelet Nagyrő-
céről 11.45 A tiltott királyságban 12.15 Aranykalász Mesejáték 13.15
Egyházi magazin 13.40 A szó 13.50 Szlovákia–Portugália tenisz
Davis-kupa mérkőzés 18.30 Mese 18.45 Talkshow gyerekeknek 19.00
Híradó 19.55 Dokumentumfilmklub. Buena Vista Social Club 21.40
Művészet 2012 22.10 Faust és Margaréta

MARKÍZA
7.40 Huncutka. Am. vígjáték 9.35 Jóbarátok 10.30 Átkozott bo-
szorkák. Am. vígjáték 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre
szabva 13.25 Sóhivatal 14.15 Dante pokla. 16.35 Hírek 16.40 Még
jobban szeretlek. Cseh film 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Idő-
járás 20.20 2012. Am. katasztrófafilm 23.45 Kardhal

JOJ
6.25 Menekülés a veszélybe 8.10 Végzetes viszonyok 10.00 A leg-
jobb torták, 3. 11.00 Castle13.00 Családi panzió 13.35 A gazdagság
receptje 15.00 Apám, a hős 17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00
Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató
22.30 Toyboy – Selyemfiú a pácban.
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M1

8.15 India – Álmok útján 9.05 Otthonod a kávéház, 10/9. 9.30 FÁBRY
10.50 Rabszolgák útja Fr. dok.fi lm 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Szabadlábon Nógrádban, 5/5. 14.05 Mrs. Bradley
titokzatos esetei 15.05 Otthonod a kávéház 15.30 Emma16.25 Capri
17.25 A korona hercege Dél-koreai sor., 39. 18.35 Csillagjegyek 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán 21.10 Borvacsora 22.10 Az ESTE 22.45 Titkok és szol-
gálatok 23.45 Spandau Ballet, koncertfi lm

M2
5.55 Ma reggel 7.55 Harmónia 8.30 Zöld Tea 9.20 Futótűz 10.05 Enid
Blyton... 10.30 Rudi, malac a családban 11.00 Az én Budapestem
11.25 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Hogy volt!?…
Latinovits 14.35 Komédia a tetőn Tévéjáték 15.40 MacGyver 16.25
Futótűz 17.10 Enid Blyton 17.40 Rudi, malac a családban 18.10 Tinga
Tinga mesék18.20 Mr. Bean 18.30 Capri – Az álmok szigete, 19.30
Híradó este 20.10 Slágerek 21.25 A korona hercege 22.35 Mo-
torsport-magazin 23.00 Vágtass velem! 23.25 Ketten egyedül Pá-
rizsban

DUNA
6.35 Slovenski utrinki 7.00 Kvartett 7.35 A Habsburgok és Magyar-
ország 8.30 Híradó 8.35 Sírjaik hol domborulnak 9.20 Életképek, 49.
(ism.) 10.00 Család-barát 10.55 Csellengők 11.30 Térkép 12.05 Hír-
adó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Önök kérték 15.05 Hagyaték 15.35
Székely kapu 16.05 Világvédett lehetne. Hegyalja – Borok királya – ki-
rályok bora 16.15 A láthatatlan leopárd 17.20 Életképek, 50. 18.00
Híradó 18.35 Kárpát expressz 19.05 Ízőrzők. Káva 19.35 Sophie sze-
rint a világ. Etiópia – Guragé 20.10 Montalbano felügyelő 21.10 Hírek
21.15 Dunasport 21.25 Különös házasság

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.30 A láthatatlan ember14.15 Marina, 150. 15.15 Rej-
télyes vírusok nyomában 16.15 Hal a tortán 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rossz-
ban 21.20 Bölcsek kövére 2. 23.20 Aktív 23.50 Tények Este

7.45 Reggeli 8.25 Mindörökké szerelem. 9.30 Győzike 10.30 Top Shop
12.10 ASZTRO Show 13.15 Az éden titkai 14.25 Kaméleon – A rejtel-
mek szigete Am. akciófi lm 16.20 Marichuy – A szerelem diadala,
137/2. 16.50 Riváliso 17.20 Teresa, 142 18.30 RTL híradó 19.10 A
gyanú árnyékában 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A
helyszínelők 22.25 Gyilkos elmék 12.25 Jim szerint a világ

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 24. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 NCIS II. 20.05 Szüle-
tett feleségek 22.05 Doktor Addison 23.05 NCIS II.

13.55 Az utolsó légió 15.45 Jackie Chan: Tűzsziget. 17.25 Dűne 19.20
Viharok háborúja 21.00 Inferno. 22.45 Hirtelen halál

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás 8.10 Tuti gimi 9.00 CSI: A helyszínelők 9.50
Perry Mason: A gyilkos játékos esete. 11.40 A nagy házalakítás 12.35
Harmadik műszak13.30 Monk 15.20 CSI: A helyszínelők 16.15 Nyom-
talanul 18.05 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi II., 21.20 A tökéletes trükk

STV :1
7.00 Híradó, sport 7.50 Munkapiac 8.05 Szakácspárbaj 8.30 Párbaj.
Vetélkedő 9.05 Családi vetélkedő 9.45 Mosolyogni! 10.20 Különle-
ges ügyosztály 11.05 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10 Doktor Quinn Am.
sorozat 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák
Lucie Bílá 22.30 Éjszakai hírek 22.45 Sporthíradó 22.55 Tetthely

STV :2
7.30 Kommentárok 8.00 Élőkörkép 8.35 Óvodások műsora 9.00 Mun-
kapiac 9.05 Nők klubja 10.40 Édenkertek . 11.05 Fókusz 11.35 Ro-
mamagazin12.00 Hírek magyarul 12.20 Élő körkép 12.45 Kulturális
körkép 12.55 A melódia varázsa 13.30 Mi, európaiak. Ném. dok.fi lm
14.20 Ökológiai magazin 14.50 Szlovákia Portugália tenisz Davis-
kupa, Élő közvetítés 19.40 Hírek magyarul 20.00 Állatkölykök világa,
5/2. 20.55 Família 21.30 Kommentárok 22.00 Gosford Park

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.10 Perzselő vihar
12.00 Forró vér 13.05 Hírek 13.10 A mentalista 14.00 Hírek 14.05 A
farm – harmadik nap 15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Híradó 16.00
Doktor House I. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 Mester-
szakács 22.45 Nico

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történetek
11.00 Gordon Ramsay 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek. Tévésor. 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr.
Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 X-Fac-
tor USA 2012 23.40 A sejt

PÉNtEK, szeptember ��

A tökéletes trükk • 21.20 • ViAsAT 3
Két fiatal bűvész: a feltűnő és kifinomult
Angier (Hugh Jackman) és a bárdolatlan,
egyszerű Borden (Christian Bale). Eleinte
barátok, később mégis az lesz legfőbb
vágyuk, hogy legyőzzék a másikat.

Chris Vaughn (Dwayne Johnson)
nyolc év elit katonai szolgálat után
hazatérve kisvárosába szomorúan
tapasztalja, hogy a dolgok igen-
csak megváltoztak az utóbbi idők-
ben. Kevin Bray filmje.

Emelt fővel • 21.25 • TV 2

Michael Clayton • 21.00 • M1
Clayton New York legnagyobb ügyvédi
irodájának dolgozik. Amikor a cég
ügyvédje, Arthur Edens elszabotál egy
ügyet, Clayton karrierje és élete legna-
gyobb kihívásával kerül szembe.

Elkészült Robbie Williams új stúdióalbuma
take The Crown címmel november 5-én jelenik meg Robbie Williams kilen-

cedik stúdióalbuma - közölte a lemezt kiadó Universal Music hétfőn az MTI-
vel. „A Take That két évvel ezelőtti újraegyesülése után mindenképpen vissza
akartam térni egy saját lemezzel. Nagyon izgatott vagyok" – mondta nemrég
Robbie Williams egy interjúban. Az énekes legutóbb 2009-ben adott ki szó-
lólemezt, Reality Killed the Video Star címmel. Az új stúdióanyag első kisle-
meze, a Gary Barlow közreműködésével készült Candy október 29-én de-
bütál. Robbie Williams eddig világszerte több mint 60 millió lemezt adott el,
többször nyerte meg a Brit Awardsot, mint bárki más a könnyűzene törté-
netében: 17 alkalommal. A Take That a kilencvenes évek elejének legsikeresebb
brit fiúcsapata volt. Robbie Williams 1996-ban kilépett az öttagú formációból, amely tíz évvel később
nélküle állt újra össze. A Take That (Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Ja-
son Orange) több mint 40 millió lemezt adott el eddig. A csapat a Beatles után az első olyan zene-
kar volt, amelyik négy egymást követő slágerlista-vezető dalt produkált.

Rúzsa Magdi nővére is indul a Voice-ban
Nagyon úgy tűnik, hogy Magyarország elfogyasztotta a maga tehet-

ségeit, és inkább visszanyúlnak korábbi tehetségek rokonaihoz. Az
ugye már szenzáció egy ideje, hogy Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisz-
tián az X-Faktorban próbálkozik apja nyomdokaiba lépni, de a Blikk sze-
rint a harmadik Megasztár győztesének, Rúzsa Magdolnának a testvére
is indul a TV2 új tehetségkutatójában, a The Voice-ban. Rúzsa Anna-
máriát egy olvasó szúrta ki: „A mellettem lévő asztalnál ültek. Én egye-
dül vártam valakit, amikor elkaptam egy mondatot arról, hogy Magdi félt-
ve mesélt testvére terveiről. Arról, hogy reméli, sikerül neki, hiszen ha-
talmas dolog, hogy túl van egy váláson, két kisgyerekkel neki mer
vágni egy ilyen versenynek. Magdi nővére már régóta álmodik arról,

hogy az énekesnő hosszú idő után először hallja őt énekelni, hiszen nem volt számára kérdés, hogy
másnap elkíséri a felvételre" – mondta K. Julianna. Rúzsa az újság megkeresésére nem tagadott,
de konkrétumokat nem mondott: „Sok olyan zenészcsalád van, ahol mindenki a maga útját járja, és
ha két jó testvér egyetért, akkor ebben nincs semmi különös" – mondta a 26 éves énekesnő.

BoMBa nő! a hercegnő, ahogy még nem láttuk
Nemrégiben még a túlsúlya miatt kritizálták II. Erzsébet kedvenc

unokáját, aki megelégelte, hogy rajta köszörülik a nyelvüket,
lefogyott. Jótékonysági eseményre gyűlt össze a londoni társa-
sági élet krémje, ott volt Tom Jones, Brian May, de mindenki Eu-
genie hercegnőt figyelte. A 22 éves királyi unoka ugyanis bomba
formában van, szexi miniszoknyát húzott, és büszkén mutatta
meg formás lábait. Pedig nemrégiben még túlsúlya miatt cikiz-
ték, és amiatt, hogy nem tudott lefogyni. Hogyan is tudott volna,
hiszen Eugenie-nak súlyos gerincferdülése miatt titánrudakat
ültettek be a hátába, és emiatt nem tudott annyit sportolni, mint a
kortársai. Nemrégiben azonban ezeket a rudakat eltávolították,
azóta pedig rendszeresen sportol. Nemrég egy jótékonysági akció keretében
majd egy napon át kerékpározott néhány társával együtt, és 9 ezer fontot gyűj-
tött össze. A fiatal hercegnő tehát a karcsú alakját és a formás lábát egyértel-
műen a sportnak köszönheti. Sőt olyannyira fittnek érzi magát, hogy azt tervezi,
lefutja a londoni maratont.

Pataky attila szerint űrlények élnek a Holdon...
Az Echo TV műsorvezetői sok mindent hallottak már eddigi munkás-

ságuk alatt, de amit a minap Pataky Attila állított nekik, az még szá-
mukra is új és kissé sokkoló lehetett. Az énekes ugyanis kijelentette, hogy
űrlények élnek a Hold sötét oldalán és minket, szegény földlakókat meg-
figyelés alatt tartanak! „Az 1974-ben Móricz János által felfedezett equa-
dori Tayos barlang mélyén hatalmas termek vannak, amelyekben arany-
lemezeken az egész valós világtörténelem meg van írva. Négy expedí-
ciót vezettek eddig a barlangba, az egyikben ott volt Armstrong, aki ami-
kor feljött, azt mondta, hogy a Holdra lépés semmit sem jelentett ahhoz
képest, amit lent látott. „Különböző egyedekből álló civilizáció tizenkét-
ezer évvel ezelőtt leköltözött oda, tőlük tudjuk, hogy a Napredszer kö-
zepéből a bolygónk felé elindult energia úgy emeli a rezgésszámot,
hogy egy új minőségi, boldogabb életbe viszi át az emberiséget" – me-
sélte a stúdióban Pataky, akit a Bors is megkeresett az eset kapcsán,
megkérdezték tőle, hogy nem tart-e attól, hogy rajongói komolytalan-
nak tartják az elhangzottak miatt. „Abszolút olvasott vagyok a témában,
érdeklődöm utána, az, amit ott adásban elmondtam, csak egy infor-
mációcsepp. Joguk van embereknek kételkedni, de szerintem nyitott-
nak kell lenni, hiszen a valós világnak a négy százalékát érzékeljük, de
mi van a kilencvenhattal?"

BULVÁR
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Kajak-kenu

Újabb szenzációs eredményről
tudunk beszámolni a komáromi

síkvízi kajakozás kapcsán. A skó-
ciai Edinburghban tanuló Lőrincz
Balázs, aki a Komáromi Kajak-kenu
Klub tagja, a Nottinghamban meg-
rendezett Brit Bajnokságon orszá-
gos bajnoki címet szerzett a junio-
rok K1 – 200 méteres versenyében.
Ezzel a szenzációs győzelmével el-
nyerte a nagy presztízsű Henry the-
len Vándorserleget is.

Balázs nem egészen új üstökös a
komáromi kajakozás egén, hiszen
többszörös szlovákiai országos bajnok,
de ezeken a bajnokságokon már állt a
győzelmi dobogó valamennyi fokán
egyaránt. Legutóbb az idei junior Eb-n
bizonyította kimagasló tehetségét,
amelyen a K1 – 200 méteres verse-
nyében a tekintélyt parancsoló, előkelő
hetedik helyet szerezte meg. Eddigi

edzői nem kisebb személyiségei a honi
kajakozásnak, mint Medovcsik Krisz-
tina, Polhammer László és Likér Péter.
A Selye János Gimnázium hatéves ta-
gozatának negyedik évfolyamát fejezte
be, 10 éves korától hódol a kajakozás-
nak. A jelenleg Skóciában, a Linlith-
gow Academy-n tanuló Balázshoz
most is kegyes volt a sors. Egykori ko-
máromi edzője, Medovcsik Krisztina,
aki már öt éve dolgozik szövetségi ve-
zetőedzőként Skóciában, most ismét
odafigyelhetett egykori tanítványára,
aminek meg is lett az eredménye. Az
ezen a távon aratott győzelmek külö-
nösen kedvesek a britek számára, hi-
szen az idei londoni olimpián, éppen
ebben a számban szereztek aranyér-
met Ed McKeever révén. Mi sem ter-
mészetesebb, éppen ez a remek ver-
senyző, olimpiai bajnok gratulált első-
ként a komáromi fiúnak. Lehet, hogy
későbbi utódjának?

Lőricz Balázs,
Nagy-Britannia bajnoka

sPort

Anyári vakáció után ismét versenyzési céllal szálltak vízbe a komáromi Delta Úszó-
klub tehetséges versenyzői. Michal Knihár edző tanítványai a „Párkányi Százasok”

elnevezésű nemzetközi verseny 34. évfolyamán álltak rajtkőre, amelyen négy ország
(Magyarország, csehország, Szerbia és Szlovákia) negyven klubja vonultatta fel te-
hetségeinek egész sorát.

A komáromi úszók már hagyományosan remekül teljesítettek, hiszen 16 esetben álltak rajt-
hoz, ebből hat esetben szereztek érmet, és két esetben negyedik helyezést. Talán nem meg-
lepetés, hogy a tízéves Bielik Kevin gyűjtötte be a legtöbb érmet, hiszen már a tavalyi idény-
ben bizonyította, hogy korosztályában az abszolút élvonalhoz tartozik. A nyolc évesek ver-
senyében egy új, feljövőben lévő komáromi fiú is elérte élete eddigi legnagyobb sikerét. Di-
kácz Bence 50 méteres pillangóúszásban megszerezte élete első érmét. Mindezt egy nagy-
szabású nemzetközi versenyen.

Eredmények:
Dikácz Bence (2004)
50 m pillangóúszás: 3. hely, ideje 0:53,90
50 m hátúszás: 9. hely, ideje 0:57,00
50 m mellúszás: 6. hely, ideje 0:55,14
50 m gyorsúszás: 5. hely, ideje 0:43,51

Bielik Kevin (2002)
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 0:36,93
50 m hátúszás: 2. hely, ideje 0:42,76
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 0:41,32
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 0:32,70

Kardhordó Richárd (2003)
50 m pillangóúszás: 6. hely, ideje 0:56,84
50 m hátúszás: 10. hely, ideje 0:52,98
50 m mellúszás: 3. hely, ideje 0:49,79
50 m gyorsúszás: 4. hely, ideje 0:40,68

Knihár Michal jun. (2003)
50 m pillangóúszás: 5. hely, ideje 0:54,24
50 m hátúszás: 9. hely, ideje 0:51,20
50 m mellúszás: 4. hely, ideje 0:50,63
50 m gyorsúszás: 5. hely, ideje 0:40,84

FELNőttEK
2012. szeptember 12. (szerda) 16.30 órakor: Gúta –

Palárikovo (A Nyugat-szlovákiai Kupa 3. fordulójában)
2012. szeptember 15. (szombat) 15.30 órakor: Nagy-
megyer – Zselíz (IV. liga), Marcelháza – Kozárovce (V.
liga – Keleti csoport), Nagykeszi – Dunaradvány (Területi
Bajnokság II. osztály) 2012. szeptember 16. (vasárnap)
10.30 órakor: Pat – FK Activ (Területi Bajnokság), Őrsúj-
falu – Martos (Területi Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor:
Naszvad – D. Ohaj (V. liga – Keleti csoport), Hetény –
Ekel, Dulovce – Bátorkeszi, Dunamocs – Keszegfalva,
Lakszakállas – Madar (pályacsere), Šrobárová – Tany,
Izsa – Gúta „B”, Perbete – Búcs (Területi Bajnokság),
Megyercs – Ifjúságfalva, Vágfüzes/Kava – Marcelháza
„B”, Nemesócsa – Bogya/Gellér, Csicsó – Bogyarét, Nagy-
sziget – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: J. Bohunice – KFc (Régióbaj-
nokság), Párkány – Ímely, Udvard – Gúta (IV. liga), Tol-
mács – csallóközaranyos, Ipolyság – Szentpéter, Bánov
– ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Jóka – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. liga – Déli csoport).

tERüLEti BAJNoKSáG – iFJÚSáGiAK
2012. szeptember 15. (szombat) 16 órakor: Perbete –

Dulovce, Őrsújfalu – Hetény, Madar – FK Activ.

tERüLEti BAJNoKSáG – DiáKoK
2012. szeptember 15. (szombat) 13.30 órakor:

Ógyalla – Nemesócsa, 14 órakor: Csallóközaranyos – Ke-
szegfalva, Lakszakállas – Ímely, Madar és Csicsó – sza-
badnaposak lesznek.

tERüLEti BAJNoKSáG – ELőKéSzÍtőK
2012. szeptember 15. (szombat) 10 órakor: Izsa – Bá-

torkeszi, Dunamocs – Perbete („A” csoport), Ekel – Ímely,
Lakszakállas – Tany („B” csoport) 2012. szeptember 16.
(vasárnap) 10 órakor: Marcelháza – Búcs („A” csoport).
Naszvad („B” csoport) – szabadnapos lesz.

Heti focimenüÚszás

Jól indult az őszi idény

Balról jobbra: Dikácz Bence, Kardhordó Ri-
chárd, Bielik Kevin és Michal Knihár jun. ed-
zőjükkel, Michal Knihárral



A hazaiak kissé megfeledkeztek
arról, hogy a mérkőzés 90 percig
tart. Magabiztosnak látszó vezeté-
sük az első játékrészben annyira
megnyugtatta a hazai csapatot, hogy
a második félidőben már nyugal-
mukból nem is tudtak visszatérni a
realitásba. Igaz, ellenfelük is remek
csapatot alkotott, de egy kis odafi-
gyeléssel, hozni kellett volna ezt a
találkozót.

TERüLETI BAjNOKSÁG
Perbete – Hetény 2:1 (2:0), Vida,

Csicsó – Šátek
A hazaiak messze nem produkál-

ták azt a játékot, amellyel hét közben
7:2 arányban legyőzték Szentpéter
csapatát barátságos találkozón, de
ezzel az egy góllal így is jobbak vol-
tak. Érdekesen reagált a mérkőzésre
Svarba Ferenc, a vendégek klubel-
nöke: „Kérem, írják meg, hogy egy
nagyszerű játékvezetői hármas ve-
zette a találkozót, szeretnénk, ha
minden találkozón ez így lenne. Na-
gyon elégedettek vagyunk“ –
mondta el lapunknak. Nos, az ilyen
kéréseknek örömmel teszünk ele-
get, főleg, ha ezt egy vesztes csapat
kéri. A mérkőzés játékvezetői Né-
meth, Kraslan és Lovász urak voltak!

Búcs – izsa 0:1 (0:0), Zachar
A vendégek kihasználták egyetlen

gólhelyzetüket, de ami még döntő
volt ezen a mérkőzésen, hogy a győ-
zelmet is jobban akarták a hazaiak-
nál, tehát jobban megküzdöttek érte.
A hazai szakmai stáb sportszerűen
elismerte, hogy megérdemelt ven-
dég győzelem született.

Gúta „B” – Šrobárová 3:3 (1:3),
Fazekas, Németh J., Babiš (öngól) –
Gere, Čepela, Cabada

Ha vannak igazi drámai mérkőzé-
sek, akkor ez az volt a javából. A
vendégek a találkozó 25. percében
már 3:0 arányban vezettek úgy, hogy
ennyiszer jutottak el a hazai kapu-
hoz. Még a szünet előtt sikerült a
hazaiaknak szépíteniük, és talán ez
volt a szerencséjük. A vendegek úgy
látszik elégedettek voltak az ered-
ménnyel, mert egyre kevesebb eset-
ben mentek át az ellenfél térfelére,
ami aztán megbosszulta magát.
Előbb a hazaiak feljöttek 3:2-re,
majd a találkozó 86. percében Babiš
büntette meg saját csapatát az ért-
hetetlen visszafogottságáért, és fe-
jelt egy öngólt. És még nem volt
vége, mert a 88. percben büntetőt
rúghattak a hazaiak, de Czucz elhi-
bázta…

tany – Madar 3:2 (1:1), Tamási N.
2 (mindkettőt büntetőből), Bódis –
Csicsó R., Varga P.

Kiegyensúlyozott találkozót látott
a hazai közönség, amelyen végül a
szerencsésebb hazaiak hagyhatták
el győztesként a pályát.

Lakszakállas – Dunamocs 5:3
(2:3), Inczédi T. 3, Simonics, Deák –
Lajos T. 2, Šulák

Jól kezdtek a vendégek, és 25
percnyi játék után már 3:1 arányban
vezettek. Igaz, ezután sem adták
meg magukat könnyen, de talán az
erőnléti hiányosságok is hozzájárul-
tak eléggé szerencsétlen veresé-
gükhöz. Ami fontos, a szurkolók re-
mekül érezhették magukat, hiszen

mindkét csapatnak köszönhetően,
remek kis mérkőzés volt.

Keszegfalva – Pat 4:0 (4:0), Bu-
dai 2, Boros, Szüllő

Úgy látszik, vége szakadt a „pati
átoknak” Keszegfalván. Az előző
idényig hét esetben született dön-
tetlen a két csapat találkozóján, így
a hazaiak eléggé idegesen várták a
találkozót. Aztán a 25. percben
„készen volt a végeredmény”. A
második félidőben kiegyenlítődött
a játék, mindkét csapat előtt adód-
tak helyzetek, de gól már nem szü-
letett.

FK Activ – Dulovce 0:4 (0:2),
Rigó 2, Šmída, Banda

A hazaiak mindössze 20 percig
játszottak fölényben, helyzeteik is
voltak, de aztán a vendégek lőttek
két gólt, és teljesen átvették a játék
irányítását. A hazaiak csak fásultan
nézték, ahogy vendégeik javítanak
gólarányukon. Igen, igen! Az erőnlét
és a küzdőszellem a vendégek ol-
dalán volt érezhetőbb.

Bátorkeszi – Ekel 1:4 (0:0), Bar-
ton – Beke 2, Erdei, Horváth

A várva-várt forduló mérkőzésé-
ből, végül vendég bemutató keletke-
zett. A minden szempontból jobb
ekeli csapat egy pillanatig nem ha-
gyott kétséget afelől, hogy melyik is
a jobb csapat. Bár a hazaiak is igye-
keztek, az ilyen arányú vendég győ-
zelem is teljesen megérdemelt.

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
Nagykeszi – Megyercs 2:1 (2:0),

Szűcs, Marsalík – Tureček
Dunaradvány – csicsó 5:1 (2:1),

Škuliba, Pivoda, Balogh, Fodor, Du-
dás - Gomola

Bogyarét – Nagysziget 1:1 (1:0),
Hrotko - Horňák

Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér
5:0 (3:0), Madarász, Forró T., Bu-
čai, Kósa, Koštialik

Marcelháza „B” – őrsújfalu 2:1
(2:1), Marcinko, Kovács – Kovács G.

Martos – ifjúságfalva 0:0
Nemesócsa – szabadnapos volt.

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjÚSÁGIAK
Madar – Perbete 2:4 (1:4), Tánc-

zos, Répás – Kocsis 2, Jakab, Vörös
FK Activ – őrsújfalu 1:2 (0:1),

Angyal – Natkai, Simon
Hetény – Dulovce 1:0 (1:0),

Banda

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK
Ímely – csallóközaranyos 3:4

(2:0) Vendég gólok: Balogh 3, Zsem-
lye

Madar – csicsó – a hazaiak nem
jelentették az eredményt, de elérhe-
tőek sem voltak!!!!

Nemesócsa – Lakszakállas 1:1
(1:0), Komjáti – Nagy

ógyalla és Keszegfalva – sza-
badnaposak voltak.
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RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 6 5 1 0 18:7 16
2. L. Rovne  6 4 1 1 12:5 13
3. Komárno 6 3 2 1 12:7 11
4. Palárikovo 6 3 2 1 8:6 11
5. V. Ludince  6 3 1 2 10:10 10
6. Šúrovce 6 3 1 2 10:12 10
7. Skalica 6 2 3 1 13:9 9
8. Topoľníky 6 3 0 3 9:9 9
9. Galanta 6 2 2 2 12:11 8

10. Gabčíkovo 6 2 2 2 9:8 8
11. J. Bohunice 6 2 1 3 9:10 7
12. Bánovce n/B. 6 2 1 3 5:8 7
13. Domaniža 6 2 0 4 7:13 6
14. Beluša 6 1 1 4 5:9 4
15. Nová Ves n/V. 6 0 2 4 2:7 2
16. Neded 6 0 2 4 5:15 2

IV. LIGA
1. Močenok 6 4 1 1 21:7 13
2. Veľké Lovce 6 4 1 1 13:7 13
3. Veľký Meder 6 4 1 1 13:8 13
4. Dvory n/Ž. 6 4 1 1 13:10 13
5. Šurany 6 4 0 2 12:8 12
6. Kolárovo 6 3 1 2 9:4 10
7. ViOn „B“ 6 2 3 1 13:7 9
8. Štúrovo 6 3 0 3 16:15 9
9. ČFK Nitra 6 2 1 3 10:13 7

10. Želiezovce 6 2 1 3 6:10 7
11. Nový Život 6 2 0 4 10:11 6
12. Váhovce 6 2 0 4 9:13 6
13. Vrakúň 6 1 3 2 8:12 6
14. Ímeľ 6 1 2 3 6:20 5
15. DAC „B“ 6 1 1 4 3:10 4
16. Hont. Vrbica 6 1 0 5 8:15 3

V. LIGA
1. Tvrdošovce 6 6 0 0 28:4 18
2. Hurbanovo 6 5 0 1 10:2 15
3. Kozárovce 6 4 1 1 17:5 13
4. Kalná n/Hr. 6 4 0 2 20:7 12
5. Bánov 6 3 1 2 10:10 10
6. Marcelová 6 3 1 2 12:13 10
7. Dolný Ohaj 6 2 2 2 9:10 8
8. Nesvady 6 2 1 3 11:9 7
9. Komjatice 6 2 1 3 11:12 7

10. Šahy 6 2 1 3 9:14 7
11. Svätý Peter 6 2 1 3 14:27 7
12. zlatná n/o. 6 2 0 4 14:16 6
13. Podhájska 6 1 2 3 9:15 5
14. Bešeňov 6 1 2 3 6:14 5
15. Čaka 6 1 1 4 10:20 4
16. Tlmače 6 1 0 5 7:19 3

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 5 5 0 0 27:3 15
2. Gúta “B“ 5 3 1 1 20:11 10
3. Keszegfalva 5 3 1 1 11:5 10
4. Perbete 5 3 1 1 11:6 10
5. Dulovce 5 3 1 1 12:9 10
6. Šrobárová 5 3 1 1 11:10 10
7. Búcs 5 2 1 2 8:6 7
8. Bátorkeszi 5 2 1 2 7:8 7
9. Madar 5 2 1 2 8:10 7

10. Tany 5 2 0 3 8:17 6
11. Izsa 5 1 2 2 4:6 5
12. Hetény 5 1 1 3 5:6 4
13. Pat 5 1 1 3 6:11 4
14. Dunamocs 5 1 0 4 11:20 3
15. Lakszakállas 5 1 0 4 7:19 3
16. FK Activ 5 0 2 3 6:15 2

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Marcelháza „B“ 5 4 0 1 27:8 12
2. Nemesócsa 4 4 0 0 16:0 12
3. Nagykeszi 5 3 1 1 9:5 10
4. Őrsújfalu 4 3 0 1 22:4 9
5. Bogya/Gellér 5 3 0 2 11:16 9
6. Nagysziget 5 2 1 2 8:11 7
7. Vágfüzes/Kava 4 2 0 2 13:9 6
8. Dunaradvány 5 2 0 3 13:13 6
9. Megyercs 5 2 0 3 10:14 6

10. Csicsó 5 1 1 3 7:12 4
11. Ifjúságfalva 4 0 2 2 5:12 2
12. Bogyarét 5 0 2 3 5:26 2
13. Martos 4 0 1 3 3:19 1

Berecz és Lakatos, együtt 10 gólt lőttek az V. ligában

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFc – Nagyölved 2:2 (1:2), Mé-

száros, Faragó
Alig telt el 9 perc, és a vendégek

szereztek vezetést, egy igencsak
nagy hazai védelmi hiba után. Ez-
után volt néhány hazai helyzet, de
csak a 21. percben sikerült egyenlí-
teniük a liláknak Mészáros révén. A
találkozó 40. percében Filipskýt vá-
lasztották el szabálytalanul a labdá-
tól gólhelyzetben, de a játékvezető
sípja néma maradt. Már az öltözőbe
készültek a csapatok, amikor Szórád
rántotta le ellenfelét a büntetőterü-
leten belül, és a megítélt büntetőt a

vendégek belőtték. A hazaiak nagy
rohamokkal kezdték a második já-
tékrészt, és amikor az 55. percben
Faragó egyenlített, szinte senki a
hazai szurkolók közül nem kételke-
dett abban, hogy csapatuk győzte-
sen fogja elhagyni a pályát. Lehető-
ség erre volt több is, de sajnos, a
csatárok nem tudták áttörni a remek
vendég védelmet. A játékvezetői té-
vedések ugyan nagyobbrészt a ha-
zai csapatot sújtották, de ettől füg-
getlenül, a lila-fehérek játékából sok
minden hiányzott, ami eddig az eré-
nyük volt. Az sem mellékes tényező,
hogy a vendégek egy nagyszerű
csapattal rendelkeznek, így a dön-

tetlen eredmény nem is olyan meg-
lepő.  

további eredmények: P. Bystrica
– Palárikovo 3:2, L. Rovne – Neded
3:1, Topoľníky – Beluša 2:1, Galanta
– Bánovce n/B. 1:1, Skalica – Šú-
rovce 5:2, Domaniža – Gabčíkovo
2:3, N. Ves n/V. – J. Bohunice 0:2.

IV. LIGA
Gúta – DAc „B” 1:0 (0:0), Máté

Zs.
Nagyon jó mérkőzést vívott a két

érett csapat, amelyen azonban in-
kább a taktikai harc dominált. Az
első félidőben a vendégek puskáz-
tak el két jó helyzetet, a másodikban
viszont Magyar Zsolt került kétszer
is remek helyzetbe, de kihagyta azo-
kat. A találkozó 80. percében a ven-
dégek lőttek egy kapufát, azután vi-
szont különböző trükkökkel átmen-
tek időhúzásba, végül ez sem segí-
tett a pontrablásban. A 88. percben
Máté Zs. állította le a labdát sza-
badrúgáshoz, és jó 25 méterről a
jobb felső sarokba bombázott. A
vendégeknek azonnal sietősebb lett,
de a maradék két percben már nem
jutottak el gólhelyzetig.   

Ímely – Nagymegyer 2:4 (2:2),
Kender, Simonics – Dömötör, Csá-
pai, Pisár, Rózsa

Az első félidőben kiegyenlített volt
a találkozó, amit a félidei eredmény

is jól mutat. Ugyanez sokáig folyta-
tódott a második félidőben is, de a
hazai védelem két óriási hibáját a
rutinos vendégek keményen büntet-
ték. A játék alapján, talán egy dön-
tetlen jobban állt volna ennek a ta-
lálkozónak. 

további eredmények: Želiezovce
– Váhovce 2:0, Vrakúň – Dvory n/Ž.
2:2, ČFK – ViOn „B” 0:0, Šurany –
H. Vrbica 1:0, V. Lovce – N. Život
3:1, Močenok – Štúrovo 2:1.

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Szentpéter – tolmács 4:2 (2:1),

Lakatos 4
Folytatták múlt heti játékukat a

szentpéteriek, és bár második talál-
kozójukon voltak kénytelenek nélkü-
lözni a sérült Harist, a többiek re-
mekül besegítettek a védelemnek.
Lakatos Gyula ismét elővette gól-
lövő csukáit, és négy parádés góllal
terhelte meg a vendégek hálóját. A
sorrendben harmadik, meg egyene-
sen elkápráztatta a szurkolókat,
amikor sarokkal lőtt a hálóba…   

csallóközaranyos – cseke 7:1
(3:0), Berecz 6, Álló

Az aranyosiak már nagyon ké-
szültek „valakit elkapni”, nos, most
ez tökéletesen sikerült. A vendégek
3:0 állásnál tudtak szépíteni, de az-
tán tovább robogott a hazai gőz-
henger. A volánnál Berecz ült, aki
egyedül, hatszor talált a kapuba.
Nem mindennapi teljesítmény eb-
ben az osztályban, az már biztos.
Nem kétséges, teljesen megérde-
melt hazai győzelem született.

ógyalla – Naszvad 1:0 (0:0), Cin-
gel 

Már-már úgy nézett ki, hogy a ha-
zai csapat képtelen lesz áttörni a
vendég védelmet, jobban mondva,
képtelen lesz kihasználni akár csak
egyet is temérdek helyzetéből. A
hosszabbításban aztán Cingel re-
mekül ment fel egy beadásra, és
védhetetlenül fejelt az egyébként re-
mekül védő vendég kapus hálójába.
A hazaiak határtalan örömét csak
elképzelni tudjuk…

tardoskedd – Marcelháza 7:0
(1:0)

Marcelháza nagyon belefutott
ebbe a súlyos vereségbe. Pedig so-
káig úgy nézett ki, hogy nagyon erős
ellenfelek lesznek. A második félidő
kezdetéig azok is voltak, de a haza-
iak második gólja padlóra küldte a
vendégeket. Ez eléggé érthetetlen
egy ilyen rutinos csapatnál, de a foci
sajnos, ilyen is tud lenni. 

további eredmények: Pod-
hájska– Bánov 0:0, D. Ohaj – Beše-
ňov 1:1, Komjatice – Šahy 5:1, Ko-
zárovce – Kalná n/Hr. 2:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Nagy-

magyar 2:2 (2:0), Ledeczky I. 2 (1 –
11 m)

Az utóbbi két hétben nem igazán megy a játék a komáromi liláknak.
A hat lehetséges bajnoki pontból mindössze egyet sikerült be-

gyűjteniük hazai pályán, ami eléggé aggasztó a hazai szurkolók és
szakvezetés számára. A negyedik ligában az ímelyiek hazai pályán
szenvedtek vereséget Nagymegyertől, míg a gútaiak remek mérkő-
zésen győzték le a dunaszerdahelyi fakót. Az ötödik liga eredményeit
látva, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Míg a magabiztos marcel-
háziak belefutottak egy nem várt arányú csúfos vereségbe, addig
Szentpéter és csallóközaranyos könnyedén vették az akadályt. Sőt,
egy-egy játékosuk a mérkőzés hősévé is vált, hiszen az aranyosi Be-
recz hatszor, míg a szentpéteri Lakatos négyszer vette be ellenfeleik
hálóját. A területi Bajnokságban aránylag jó mérkőzésekről kaptunk
tudósításokat, és most néhány mérkőzés játékvezetőjének is kijutott
a dicséretből. Az ekeli zöldek tovább szárnyalnak, és magabiztosan
vezetik a tabellát. El lehet kezdeni fogadásokat kötni, ki állítja meg
őket ebben a szárnyalásban, hiszen ez nem sikerült sem  Keszegfal-
vának, sem Bátorkeszinek, márpedig akkor jól kell muzsikálnia az
ekeli együttesnek.

Az újgyallaiak (pirosban) rendesen megleckézették a komáromi Activot (FK
Activ - Dulovce 0:4)Faragó (lilában) csak egy  félidőt játszott, de lőtt egy gólt (KFC - Nagyölved 2:2) Fotó: Molnár Mónika
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Kosárlabda

Vízimotorozás

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

Barbara édesapja
nyomdokaiban halad

Komáromban bonyolították le a diákok országos bajnok-
ságának, a Formula Future-nak második, egyben utolsó for-
dulóját. A Lodiar és a Kormorán Vízimotoros Egyesületek
versenyzői nagyszerűen haladnak felnőtt klubtársaik nyom-
dokaiban, hiszen ők is besorakoztak az ország legjobbjai
közé. Persze, mindez elsősorban a felnőtt versenyzőknek kö-
szönhető, akik nagyon sok időt szánnak az utánpótlás ne-
velésére. És hogy ebben az esetben is érvényesüljön az
alma esésének a fizikai törvénye, a fiatalabb diákok kategó-
riájában a világ- és Európa bajnok Miroslav Bazinský kislá-
nya Barbara, országos bajnoki címet szerzett. 

A ii. forduló eredményei: 
Fiatalabb diákok: 
1. Szép Emese (Lodiar)
4. Bazinská Barbara (Kormorán)
5. Kovács Oszkár (Kormorán)
idősebb diákok:
4. Čičajová Adriana (Kormorán)
5. Szabó Kristóf (Lodiar)
Az országos bajnokság összetett versenyében:
Fiatalabb diákok:
1. Bazinská Barbara (Kormorán)
2. Szép Emese (Lodiar) – holtversenyben 
5. Kovács Oszkár (Kormorán)
idősebb diákok:
3. Čičajová Adriana (Kormorán)
6. Szabó Kristóf (Lodiar)

Hétvégén rajtolnak a gútaiak
Ezen a hétvégén megkezdődnek a

2012/2013-as idény őszi mérkőzésso-
rozatai a nők ii. ligájában. Régiónkat a
gútai csapat képviseli ebben a bajnok-
ságban, amely a tavalyi idényben ugyan
jó rajtot vett, de aztán kissé alábbhagyott
a lendület, végül a szép második helyen
végzett Uhrovec csapata mögött. A tava-
lyi bajnokságban nyolc csapat indult, de
menet közben a csacaiak „bedobták a
törülközőt”. 

Mivel a tavalyi szép helyezés egyben kö-
telez is, így ennek rendelték alá a nyári fel-
készülést Gútán annak reményében, hogy
folytatni tudják közönségvonzó szereplésü-
ket. A csapatból hét játékos távozott, viszont
öten érkeztek, közöttük olyanok is, akik már
játszottak gútai mezben. A csapatok száma
is megnövekedett, a tavalyi héttel szemben,
most 11 csapat kezdi meg a bajnokságot. A
gútaiak mellett Detva, Galgóc, Érsekújvár,
Csaca, Nyárasd, Lehota p./Vt., Nagytapol-
csány, Lég, Túrócszentmárton és Szenc. 

A csapatok számának növekedése egy-
ben megnöveli a klubok kiadásait is, különö-
sen a csapat utaztatása és a játékvezetők dí-
jának köszönhetően. Annak ellenére, hogy a
gútai csapatnak csökkentett költségvetéssel
kell dolgoznia, vállalta a bajnoki szereplést,
sőt, a regionális bajnokságokba benevezte
diákcsapatait is. Az előző idénnyel ellentét-
ben, most már a sportcsarnok használatáért
is bérleti díjat lesz kénytelen fizetni annak
üzemeltetőjének, a Gúta Servis vállalatnak. 

A felkészülést július végén kezdte meg a
csapat, annak első fázisában az erőnlét nö-
velésére fektették a hangsúlyt. Az első igazi
megmérettetésre a hagyományos Gúta Ku-
pán került sor, ahol a végső ötödik helyet
szerezték meg. A bajnokság előtti utolsó si-
mításokat még a múlt hétvégi naszvadi tor-
nán tehették meg, amelyre lapzártánk után
került sor. Éppen vendéglátóik azok, akikkel
már huzamosabb ideje kiváló kapcsolatokat

ápolnak, így hasonlóan az előző idényhez,
több naszvadi játékos is majd pályára lép
gútai színekben a bajnokság alatt. És hogy
az együttműködés kölcsönös is legyen, szük-
ség esetén két gútai játékos is a naszvadiak
rendelkezésére áll majd. 

A gútaiak játékos-kerete: Vass Krisztina,
Csente Kitty, Navrátilová Krisztina, Nagy Ni-
kolett,  Csente Alexandra, Bogár Nikolett,
Névery Brigitta, Harcsa Simona,  Navráti-
lová Tímea, Kiss Zsuzsanna, Sladká Si-
mona, Pásztó Piroska, Szabó Mónika és
Bartanusz Anetta.     

Klubvezetés: 
Klubelnök és edző: Miroslav Zolnai
Klubtitkár: Mahor Mihály
csapatvezető: Harcsa Árpád
őszi menetrend:

1. forduló: 
Detva – Gúta (2012. szeptember 15.)

2. forduló: Gúta – szabadnapos lesz 
(2012. szeptember 22.)

3. forduló: Gúta – Galgóc 
(2012. szeptember 29.) 

4. forduló: Érsekújvár – Gúta
(2012. október 6.)

5. forduló: Gúta – Csaca (2012. október 13.)
6. forduló: Nyárasd – Gúta

(2012. október 20.)
7. forduló: Gúta – Lehota p./Vt. 
(2012. október 27.)

8. forduló: Lég – Gúta (2012. november 3.)
9. forduló: Gúta – Túrócszentmárton
(2012. november 10.)

10. forduló: Szenc – Gúta
(2012. november 17.)

11. forduló: Gúta – Nagytapolcsány 
(2012. november 24.) 

i. ligás csapataink – Naszvad és csal-
lóközaranyos – egy héttel később kezdik
meg a küzdelmet, az ő felkészültségükről
jövő heti számunkban olvashatnak.

-dm-
Balról jobbra: Kovács Oszkár, Bazinská Barbara, negyedik
Szép Emese 

III. Karva – Lábatlan maraton
időpont: 2012. szeptember 16. (vasárnap)

Rajthelyszín: Karva külterületén (a lábatlani céltól, a
maratoni távnak megfelelően visszamért helyről)
Útvonal: Karva – Párkány – Mária-Valéria Híd (állam-
határ) – Esztergom – Lábatlan
cél: Lábatlan, Gerenday kert bejárata
térkép: http://www.futoterkep.hu
Versenyszámok: - Maraton (egyéni);

- Maratonváltó (2 fős)
- Maratonváltó (4 fős) 
- Kerékpáros maraton

Nevezési határidők:
Szeptember 10-ig Helyszíni nevezés

Maraton (egyéni) 1000 Ft 1500 Ft
Maratonváltó (2 fős) 2000Ft 3000 Ft
Maratonváltó (4 fős) 2000 Ft 3000 Ft
Kerékpárosok 500 Ft 700 Ft

Előnevezés: Online a www.esztergomifutomuvek.hu
honlapon (2012. június 18-tól szeptember 10-én éjfélig
/24:00-ig/);

Újabb két előkészületi találkozót játszottak
le a komáromi kosarasok az elmúlt hét fo-

lyamán. Mindkét esetben a bajnokságban leg-
nagyobb riválissal, Léva csapatával küzdöttek
meg a piros-fehérek, és mindkét esetben vesz-
tesen hagyták el a pályát. Előbb hazai csar-
nokban maradtak alul František Rón edző fiai
71:82 arányban, majd a pénteki, lévai vissza-
vágón ismét a sárga-zöldek voltak eredménye-
sebbek 90:59 arányban. 

Amint azt Paulík József, az MBK Rieker sport-
igazgatója lapunknak elmondta, eddig igencsak
foghíjas felállításban voltak kénytelenek játszani
a felkészülés alatt, de csütörtökön már nagy va-
lószínűséggel azt a csapatot láthatják a szurko-
lók, amely nekivág a bajnokságnak. 

Csütörtökön, 18 órai kezdettel ugyanis a Ma-
gyar Bajnokság ezüstérmesét, Szombathelyt
fogadják a komáromi csarnokban, majd más-
nap, pénteken délelőtt 11 órakor ugyanott lebo-
nyolítják a visszavágót is. 

Folytatódik a felkészülés
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