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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
25 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

E heti számunkban: 
A      A 2013/2014-es labdarúgó idény

bajnokságainak őszi menetrendje

Körvonalazódik 
az együttműködés
Nyitra megyében 

Részletek a 2. oldalon

Az MKP aláírásokat
gyűjt

Részletek a 2. oldalon

A 2012-es aszályos év után, az
idei csapadékos időjárás hatá-
sára a talaj vízzel telített, melyet a
gabona hasznosítani tud, ezért
kedvezőnek mondható a termés-
kilátás. A gazdálkodók behozták
a késői hideg időjárás miatt meg-
késett tavaszi munkálatokat. A jó-
nak ígérkező gabonatermésnek
lesz pozitív hozadéka: valószínű-
leg nem drágul tovább a takar-
mány, ami az állattartók számára
is jó hír. Ahogy a gazdák fogal-
maznak: „szemre szép a határ”,
tehát van rá esély, hogy a tava-
lyinál jobb legyen a termés.

Folytatás a 3. oldalon

Anyári betakarítási munkák nagy igénybevételt jelen-
tenek a mezőgazdaságban dolgozóknak. Arra kellő

körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a be-
takarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvé-
delme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok
égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Azonban van olyan eset is, hogy a figyelmetlenség,
nemtörődömség vagy műszaki hiba okoz hatalmas ká-
rokat a gazdáknak. Folytatás a 3. oldalon 

Jó az idei termés

Bátorkeszi - Naszvad
Elmúlt héten pénteken,

két helyszínen helyez-
tek el emlékköveket a ho-
lokauszt áldozatainak tisz-
teletére. Az úgynevezett
botlókövek Gunter Dem-
nig német szobrászmű-
vész kezdeményezésére
terjedtek el Európa-szerte.

Folytatás a 3. oldalon

Botlókövek a holokauszt-
áldozatok tiszteletére

Már több ízben is foglalkoztunk az őrsújfalusi szociális otthon helyzetével. Most az
újabb tárgyalások után arról számolt be lapunknak Králik Róbert, a komáromi vá-

rosi hivatal szóvivője, hogy a lakókat hol helyezik el addig, amíg felújítják a volt ga-
dóci mezőgazdasági iskola épületét. Folytatás az 5. oldalon

Újabb fejlemények az őrsújfalusi
szociális otthonban
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Folytatás az 1. oldalról
A betakarítás kezdetéről és a sorrendről az érési

állapot alapján döntenek a gazdálkodók. Így for-
dulhatott elő, hogy amikor pl. Bátorkeszin már
80%-ot learattak, addig Lakszakállason és Per-
betén még alig kezdték el az idei kenyércsatát a
gazdálkodók. 

A Szlovákiai Statisztikai Hivatal felmérése (2013.
június 20) alapján a sűrűn vetett gabonafélék hek-
tárhozama negyedével magasabb lesz az előző
évekhez képest. Repcéből pl. 2,59 tonnás átlagos
hektárhozamot várnak, amely a második legma-
gasabb hektárhozam 2008 óta, amikor is 2,61
t/ha-t értek el a termesztők.

A Bátorkeszi Mezőgazdasági Szövetkezetben
visszamenőleg az elmúlt évekhez viszonyítva az
egyik legjobb termésátlagokat sikerült elérni. „Bú-
zából 468, őszi árpából 315, repcéből 222 és ta-
vaszi árpából 214 hektárt kellett learatnunk” - nyi-
latkozta lapunknak Bohos Péter növénytermesz-
tési ágazatvezető. Búzából 55, őszi árpából 48,5,
repcéből 35 mázsás hektárhozamot sikerült el-
érni. A tavaszi árpáról Bohos Péter még nem tu-
dott beszámolni, mert ottjártunkkor még nem kez-
dődött el az aratása. Az őszi árpa betakarítást
körültekintően végezték és teljes érésben arat-
ták, mert a túlérett kalász könnyen törik és pereg
a szem, melynek következménye nagyfokú vesz-
teség lehet. Mivel a tavaszi árpát elsősorban sör -
árpaként szeretnék értékesíteni jó minőségben
csak akkor kell betakarítani, ha teljesen érett (14-
16% víztartalom). Korai betakarításkor a szem-
termés nem felel meg a söripari feltételeknek, a
szemek nem teltek, csírázóképességük gyenge.

Perbetén Krutek Ottó, a Mezőgazdasági Szö-
vetkezet agronómusa adott tájékoztatást. Búzát
490, őszi árpát 50, tavaszi árpát 320, repcét 207
hektáron termesztettek. Az aratást hat kombájn nal

kezdték. A gabona érésének megfelelően később
kezdték az aratást. Az őszi árpában és a repcében
nem csalódtak, hiszen 5,64, ill. 3,8 tonnás hek-
tárhozamot adott ebben az évben. 

Tanyon a Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke,
Magyarics Dezső tájékoztatta lapunkat az aratási
munkákról. Búzát 180, tavaszi árpát 135 hektáron
termesztettek. Az eredmények jónak mondhatók. 

A Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet-
ben Lajtos Tibor növénytermesztési ágazatvezető
állt rendelkezésünkre. Megtudtuk, búzát 2200,
repcét 373, tavaszi árpát 780, rozst 130, zabot 60
hektáron termesztettek. Repcéből 3,2, tavaszi ár-
pából 4 tonnás hektárhozamot értek el. A rozs a
malomipar részére, míg a zab vetőmagként kerül
értékesítésre.

A dunamocsi Lajos András magánvállalkozó 62
hektáron termesztett búzát ebben az évben. Saj-
nos a hőség és a homokos talaj nem tett jót a ga-
bonának, ezért ő gyenge hektárhozammal szá-
mol. A forróság miatt a kalászban beszorultak a

szemek. „Az őseink mindig azt hangoztatták,
amennyiben fehér színű marad a szalma (nem
ázik meg), ne számítsunk jó kukoricatermésre.
Kukoricával és napraforgóval is foglalkozom, nem
biztatók az idei gazdálkodási kilátásaim” - mondta
a dunamocsi gazda.

A jó termés ellenére a gazdák jelentős áresés-
sel számolnak, ezért kivárnak az értékesítéssel,
amennyiben van elegendő raktározási kapacitá-
suk. Jó termés várható Romániában, Bulgáriában
is, továbbá 30 millió tonna gabona érkezhet az
orosz, kazah és ukrán földekről. Vagyis nem lesz
egyszerű viszonylag jó áron eladni az idei ter-
mést.

Stanislav Nemec, a Szlovák Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kamara titkára szerint hiába
várható idén jobb termés, mint tavaly (ugyanez ér-
vényes a környező országokra is), ez érdemben
nem kell, hogy befolyásolja az élelmiszerárakat.
Nemec szerint az árak alakulását nem a szlovák
hozamok alakítják, hanem a nemzetközi piac ke-
reslete és kínálata. „Most nem fognak olyan gyor-
san felfelé kúszni az árak, mint egy évvel koráb-
ban, viszont nem is fog visszaesni a két évvel ez-
előtti szintre” – tette hozzá Nemec.

A KUKORICÁVAL MÉG LEHETNEK GONDOK
A lakszakállasi mezőgazdász, Lajtos Tibor be-

fejezésül arról tájékoztatott, hogy a Csallóközben
már olyan szárazság van, hogy szinte a porszem
is kettétörik, ezért a kukoricával adódhatnak gon-
dok, a növények júliusra jóval nagyobbra szoktak
nőni. „A kukoricatermés veszélyben van” – álla-
pította meg, a növény szenved a szárazság miatt,
azaz összesodorja a levelét a kisebb párologtatás
miatt. Nem jók a kilátások a napraforgónál sem,
ha lesz is eső a következő hetekben, közepes ter-
mésre számíthatnak a gazdálkodók.

Ami az idei csapadékmennyiséget illeti: janu-
árban 46,6, februárban 65,1, márciusban 126,4,
áprilisban 43,7, májusban 96,9 mm, júniusban és
júliusban (22-ig) nulla mm csapadékmennyisé-
get mértek. Pedig csapadékra minden növénynek
szüksége lenne, valamint a nyári és az őszi ve-
tésű növények talaj-előkészítésénél is.

miriák
Fotó: archív

Aszlovákiai bíróságok
bíráinak tevékenysé-

gét összefoglaló és ellen-
őrző portált indított a
Transparency Internatio-
nal. Összeállították a bírók
profiljait, vagyonnyilatko-
zatait, ítéleteiket, keres-
hető módon.

Az otvorenesudy.sk web-
oldalon a szlovákiai bírósá-
gok munkájának minőségét
és gyorsaságát ellenőrizheti
ezentúl bárki, a nyilvánosan
elérhető adatok alapján. Az
adatbázis négyféle szem-
pont alapján van kategori-
zálva: bíróságok, bírók, tár-
gyalások, döntések. Az adat-
bázisban kulcsszavak sze-
rint is lehet keresni.

Az oldal elején rögtön a bí-
róságok megbízhatóságával
kapcsolatos közvélemény-
kutatás eredményével szem-
besülünk, mely szerint a la-
kosság 67 százaléka nem
bízik a bíróságokban.

„A projekt arra irányul,
hogy a jól és rosszul működő
bíróságok közti különbség-
tételbe a nyilvánosságot is
bevonjuk“ - mondta el sajtó-
tájékoztatón Gabriel Šípoš,
a portált elkészítő, a Trans-
parency International Slo-
vensko igazgatója.

A portálon igyekeztek lét-
rehozni a bírák profilját, sta-
tisztikákkal. Így százalékra
lebontva megtudhatjuk pél-

dául, hogy a fellebbviteli bí-
róság milyen arányban
hagyta jóvá az adott bíró ál-
tal hozott határozatokat, me-
lyik bíróság előtt mennyi ügy
hever, az egyes bírák meny-
nyivel kevesebb ügyet hal-
moztak fel év végére az
előző évhez képest. Az
egyes ügyekhez belinkelték
az igazságügyminisztérium
honlapján található vonat-
kozó adatokat is.

A Transparency tájékozta-
tása szerint a portál főként
nyilvános adatokból építke-
zik. A bírók profiljában meg-
található a motivációs leve-
lük, valamint a hozzájuk kö-
zel álló személyek névsora,
amelyet egyébként két év
múlva lesz kötelező nyilvá-
nosságra hozni.

Az érdeklődők azt is beál-

líthatják, hogy a portál a jö-
vőben emailben értesítse
őket a kiválasztott bíró legú-
jabb döntéseiről, illetve fi-
gyelmeztesse őket a közelgő
tárgyalásokra. 

A weboldal készítői szerint
az igazságügyminisztérium
nagyon segítőkész volt az ol-
dal elkészítése során, ám
annál rosszabb hozzáállást
tanúsított az Államfői Hivatal,
amely a mai napig nem szá-
molt be arról, mely bírókat
váltotta le a köztársasági el-
nök, azt állítván, hogy ez
személyes adatnak minősül.

A projektet Samuel Molnár
és Pavol Zbello diákok köz-
reműködésével készítette a
Transparency International,
a bér- és fejlesztési költsé-
gek mintegy 20 ezer eurót
tettek ki. (b)

Bastrnák Tibor, a Híd parlamenti képviselője és ke-
rületi elnöke javaslatára találkoztak múlt héten ked-

den Komáromban a Híd, az SDKÚ-DS, az SaS és az Új
Többség – Egyezség képviselői, hogy megvitassák a
megyei választásokon való együttműködés lehetősé-
geit.

„A tárgyalásokon négy témakört jártunk körbe“ - mondta
el lapunknak Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő. „Meg-
egyeztünk, hogy fontos lenne Nyitra megyében egy szé-
les körű együttműködést kialalkítani, valamint egy jobbol-
dali elnököt támogatni. Az egyeztetéseken tehát a koalí-
cióra a résztvevő párttagok igent mondtak. Szó esett a vá-
lasztási programról is és abban is egyetértettünk, hogy 54
képviselőjelöltet indítanánk a megyei választásokon, de a
konkrétumokról még tovább kell tárgyalnunk“ - tette hozzá
a képviselő. 

Tehát a tárgyalások még nem zárultak le véglegesen, au-
gusztus elején folytatódnak majd, amikor megszülethet a
végleges döntés az együttműködés kapcsán. Bastrnák Ti-
bor még megjegyezte, hogy természetesen nyitottak egy
szélesebb körű együttműködésre más jobboldali pártokkal
is. szt

Körvonalazódik az együtt-
működés Nyitra megyében 

A neten lehet ellenőrizni a bíróságokat

Folytatás az 1. oldalról
Így történhetett ez járásunkban július 23-

án, amikor is három esethez kellett kivonul-
niuk a tűzoltóknak.

Bátorkeszi községből 13 órakor egy sze-
mélyautó leégéséről kapott értesítést a ko-
máromi tűzoltóság. Kivonultak a helyszínre,
majd eloltották az égő autót és megszüntet-
ték az olaj folyását. Kilenc perccel később is-
mét kaptak egy bejelentést, hogy Búcs ha-
tárában, Bátorkeszi irányában meggyulladt a
tarló és a rajta lévő szalmabálák. Mivel eb-
ben az esetben már nagyobb területről volt
szó, a komáromi tűzoltóság munkáját a pár-
kányi, a búcsi és a bátorkeszi tűzoltók is se-
gítették.

A Bátorkeszi Mezőgazdasági Szövetke-
zetnek 13 ezer eurós kára keletkezett, mivel
teljesen elégett egy szalmakazal. Egy másik
földtulajdonos, elmondása alapján 30 má-
zsával kevesebb búzát tudott betakarítani,
mivel leégett az álló búzatábla egyharmada.
Egy búcsi gazdálkodónak is jelentős kára
keletkezett.

Meg nem erősített források szerint a leé-
gett autónak köze lehet a búcsi és bátorke-
szi határban keletkezett tüzekhez. Az esetet
a rendőrség vizsgálja.

Ugyanezen a napon a kora esti órákban
csaknem 120 ezer eurós kárt okozott egy tar-
lótűz Naszvadon. A tűz Naszvad határában
gyulladt ki, egy bálázógép kapott lángra és a
föld is kiégett körülötte. A tűzoltók 18:54 perc-
kor kapták a riasztást, az érsekújvári és
naszvadi egység tagjait is be kellett vetni a
lángok eloltásához. A tűz keletkezésének
okát egyelőre nem tudni, azt szakértők vizs-
gálják.

(miriák)
A fotók: szerző, facebook

Az új választási törvény az MKP szerint
korlátozná a kétnyelvűséget, ezért a

párt a kétnyelvűség megőrzése és erősí-
tése érdekében bekapcsolódna a válasz-
tójogi törvény tárcaközi egyeztetésébe.
Ehhez 500 aláírást kell összegyűjtenie. 

Az MKP a kétnyelvűség megőrzése és erő-
sítése érdekében bekapcsolódik a választó-
jogi törvény tárcaközi egyeztetésbe. A cél
500 aláírás összegyűjtése, mely lehetővé
tenné, hogy a javaslatokkal a Belügyminisz-
térium kötelezően foglalkozzon, tájékoztatott
a párt saját honlapján.

AZ MKP szerint a jelenleg hatályos törvé-
nyek a kisebbségi nyelvhasználatot érintő
előírásokat is tartalmaznak, amelyek a vá-
lasztások előtt a választásra jogosultak szá-
mára a községek által kiküldendő választási
értesítőre vonatkoznak. „A hatályos törvé-
nyek alapján ezeket az értesítőket magyar-
lakta településen teljes egészében kétnyel-
vűen – tehát szlovákul és magyarul kell ki-
küldeni. A 2012-es parlamenti választások
során már ilyen kétnyelvű értesítést kaphat-
tunk kézhez“ - emlékeztet a párt, majd arra fi-
gyelmeztet, hogy az aktuális törvényterve-
zet ezt a pozitív gyakorlatot eltörölné. „A mi-
nisztérium tervezete a magyar nyelv hasz-
nálatát csupán egy pár soros rövid tájékoz-

tatásra korlátozná, amely a szavazás módjá-
ról szólna“ - véli az MKP.

Az MKP konkrét pontokban nyújtotta be ész-
revételeit, melyek lehetővé tennék az összes
választással kapcsolatos információk, jelöltek
jegyzékének és minden hivatalos tájékozta-
tás vagy választási igazolvány kétnyelvűsítését
mindenhol, ahol az adott nemzeti kisebbség
törvényileg előírt létszámban él.

Berényi József, az MKP elnöke szerint a
kétnyelvű tájékoztatás a választások előtt
egyrészt magasabb részvételt biztosíthat a
választásokon, másrészt az állam újabb lé-
pést tenne a nemzeti kisebbségek egyenjo-
gúsítása felé. „A kétnyelvűsítés hozzájárulhat
az eddigi törvényi hiányosságok és félreérté-
sek orvoslásához is“ - véli Berényi.

Az MKP kezdeményezését az OKS is tá-
mogatja, Ondrej Dostál, a párt elnöke részt
vesz a petíciós bizottságban. Az MKP ha-
sonlóképpen az OKS választási kampányok-
ról szóló törvénnyel kapcsolatos kezdemé-
nyezését támogatja. A két párt tehát folytatja
az együttműködését ezen a területen is. Az
aláírások összegyűjtésének határideje pén-
tek, augusztus 2. Az aláíróívek megtalálhatók
a changenet.sk, az mkp.sk oldalon, az alá-
írásokat az MKP személyesen is gyűjti, szá-
molt be a fejleményekről a párt sajtóosztálya.

(bumm)

Az MKP aláírásokat gyűjt

Amagyarországi televíziós műsorsugárzás digitális
átállásával lesznek, akik már nem tudják fogni a

magyarországi csatornákat Szlovákiában. Az átállás né-
zőket terhelő anyagi költségeihez hozzájárulna a magyar
állam.

A Pro Civis Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar Tele-
víziósok Szövetsége megbízást kapott a magyar Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztériumtól arra, hogy felmérje az
esetleges támogatási igényeket a szlovákiai magyarok kö-
rében a magyarországi televíziós műsorsugárzás digitális át-
állásával kapcsolatban, számolt be a társulás.

Mint ismeretes, az átállás okán a klasszikus antennákat
használó polgároknak, akik igényt tartanak az M1, a TV2 és
az RTL-Klub műsorainak vételi lehetőségére a július 31-i, il-
letve október 31-i átállást követően, beltéri vételi egységre –
set top boxra – lesz szükségük. Ennek beszerzéséhez kíván
hozzájárulni a magyar állam alapítványi támogatással azok
esetében, akik gazdasági-szociális helyzetük következté-
ben nem képesek az említett eszköz megvásárlására – dön-
tően tehát a kisnyugdíjasok, a nagycsaládosok, illetve a szo-
ciális segélyből élők részesülhetnek támogatásban.

A Pro Civis Társulás levélben fordul ennek érdekében a
magyarok által lakott települések polgármestereihez, mely-
ben arra kérik őket, hogy erről a lehetőségről értesítsék a te-
lepülések polgárait, illetve a mellékelt „Informatív igénylő
lap" kitöltésével és visszajuttatásával címünkre segítsék a rá-
szoruló polgárokat ezen támogatás igénybevételéhez. Az
igényelt set top box hét műsor ingyenes vételét teszi lehe-
tővé, a már említetteken túl például az M2 és a Duna Tele-
vízió műsorának vételét.

Bővebb információkat a 0918 423 569-es számon, illetve
az iroda@procivis.sk címen kaphatnak za érdeklődők.

A digitális átállás során a hagyományos, analóg földfelszíni
műsorterjesztés helyébe a korszerűbb, jobb kép- és hang-
minőséget és több ingyenesen fogható csatornát jelentő di-
gitális műsorszórás lép. Az átállás közvetlen érintettjei azok,
akik jelenleg is hagyományos szoba- vagy tetőantennával az
analóg földfelszíni adást nézik. Ők előfizetési díj nélkül, ki-
zárólag az M1, a TV2 és/vagy az RTL-Klub adásait tudják
fogni. A digitális televíziózás néhány egyszerű lépéssel meg-
valósítható, és a régi tévékészüléktől sem kell megválni,
egy úgyevezett set top boxot kell beszerezni, amely alkalmas
a digitális jelek vételére. (b)

Digitális átállásban 
segítene a magyar állam

Botlókövek a holokauszt-
áldozatok tiszteletére

Folytatás az 1. oldalról
Magyarországon már 15

városban, míg Szlovákiában
három városban, köztük Ko-
máromban találhatók meg
ezek az érdekes emlékhe-
lyek.

Az Eötvös utca kilences
házszáma alatt, valamint a
Komenský utcai Alapiskola
előtt elhelyezett botlókövek
arra emlékeztetnek, hogy
ezen a helyen állt a házuk
és itt éltek azok a családok,
akiket 1944. június 13-án,
származásuk miatt Ausch-
witzban végeztek ki. Az
egyik botlókövön Dr. Wald-
mann Ernő neve olvasható,
míg a másikkal a Paszter-
nák családnak állítanak em-
léket.

ssy
fotó: ganzer
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Hírblokk

Százhetven millióból vesz 
új vonatokat a vasút

Európai Uniós pénzből 29, klímaberendezéssel is ellá-
tott vonatot vásárolhat a Szlovák Vasutak. A tranzakció
170 millió euróba kerül majd, amit a közlekedési tárca is
jóváhagyott.

Ján Počiatek tárcavezető elmondása szerint a vonato-
kat 2015 végéig kell leszállítani, a vásárlásra szánt 170
millió eurót uniós közlekedési forrásokból teremtik elő - a
költségek 85 százalékát a kohéziós alap állja, csak a
maradékot kell kifizetni az állami költségvetésből.

Az állami vasúttársaság az Ostraván székelő Škoda Va-
gonkától kilenc személyvonatot vásárol 86,6 millió euró ér-
tékben, valamint 78 millióért egy hazai vállalatnál adnak
le rendelést húsz gázüzemű mozdonyra. Az új gépeket a
keleti és a nyugati országrészben állítják majd üzembe, a
régiós és városok közötti közlekedésben.

Érdekesség, hogy a közlekedési tárca alig kilenc hónap
alatt dolgozta ki a tervet, Počiatek elmondása szerint ab-
ban az időszakban egy független tanulmány még gazda-
ságilag hatástalannak minősített egy hasonló programot.
A közeljövőben a minisztérium trolibuszok és villamosok
vásárlásába is fektet majd anyagi forrásokat, ezek a pro-
jektek Pozsonyt és Kassát érinthetik.

(b)

Emelkedik a diákhitel összeghatára
Emelkedik Szlovákiában az államilag támogatott, ked-

vező kamatozású diákhitelek felső összeghatára a
2013/2014-es iskolaévben - derült ki a diákhitelek új fel-
tételrendszeréből.

Az államilag támogatott diákhitelek keretösszege a kö-
vetkező iskolaévben 6 és fél millió euró lesz. Tavaly 4,1
millió euró értékben hagyott jóvá, ám végül a szerződé-
sek egy részének visszamondása miatt csak 3,5 millió
euró értékben folyósított ilyen kedvezményes kölcsönöket
a diákhiteleket kezelő alap. Az új feltételrendszer a felső-
oktatási intézmények első és második szintjének hallga-
tói számára a kedvezményes diákhitel felső összeghatárát
3 ezer euróban, a doktoranduszok esetében pedig 6 ezer
euróban állapította meg évente. A hitel kamata évi 4,5
százalék lesz, azt a tanulmányok befejezését követő leg-
kevesebb 5, és legfeljebb 10 éven belül kell törleszteni. Az
igényelhető hitel minimális összege 500 euró.

Az új feltételrendszer a kedvezményes hitel keretösz-
szegéből 1,5 millió eurót az általános és középiskolai ta-
nárok számára tart fenn, ők legfeljebb 30 ezer euró ösz-
szegű hitelt igényelhetnek, egyszeri alkalommal. Újdon-
ságnak számít, hogy az új rendszer szerint a hitelt már
nem csak a kezdő pedagógusok igényelhetik. A tanárok
által felvett hitelek esetében a kamat a diákhitelével azo-
nos, a törlesztés ideje legkevesebb 8, legfeljebb 15 év.

mti

Folyamatosan nő az adóparadi-
csomba költöző cégek száma

Az adóparadicsomba költöző szlovák cégek száma
2013 első félévében tovább nőtt, a Seychelle-szigetek
iránt volt a legnagyobb érdeklődés - derült ki a Bisnode
Slovensko vállalati információs cég elemzéséből.

A Bisnode adatai szerint az év első hat hónapjában
120-szal emelkedett a cégközpontjukat adóparadicso-
mokban bejegyeztető szlovák cégek száma, és így már
csaknem elérte a 3800-at. A cégek tulajdonosai 2013
első félévében a legtöbb új vállalatot a Seychelle-szige-
teken, Panamában, az Egyesült Államokban és Belize-en
jegyeztették be. Az aktuális adatok Milan Seliak, a Bis-
node igazgatója szerint azt bizonyítják, hogy a vállalkozók
adóoptimalizálási törekvései nem lanyhultak, valamint kö-
zegükben továbbra is hangsúlyos cél, hogy vagyonuk
biztonságát és tulajdonuk anonimitását külföldön bejegy-
zett vállalatok által biztosítsák. Számuk tavaly csaknem
húsz százalékkal emelkedett, az utóbbi öt évben pedig
megduplázódott. Arányuk jelenleg az összes Szlovákiá-
ban működő, közel 200 ezer cég két százalékát teszi ki.

mti

A nyitóelőadást Szabó Ist-
ván, a Duna melléki Refor-
mátus Egyházkerület püs-
pöke tartotta „Változások és
értékállandóság” címmel. A
szakmai héten közel 300 ha-
zai és határon túli pedagó-
gus vett részt, akik hét szak-
csoportban folytatták a mun-
kát: vizuális nevelés, nép-
tánc, zene, regionális és he-
lyi ismeretek, projektalapú
oktatás, kooperatív tanítás,
valamint a magyar nyelv és
irodalom oktatásának meg-
újítása témakörben.

A szervezők minden évben
kiegészítő programokat is be-
iktattak. Volt városnézés, lá-
togatás az erődrendszerben,

tanulmányút Szentendrére,
majd „A teremtés dicsérete”
címmel Szvorák Katalin Kos-
suth-díjas előadóművész
koncertjét hallgathatták meg
a református templomban. A
szombati zárónapon kiállítás
nyílt a Duna Menti Múzeum
dísztermében a vizuális szak-
csoport résztvevőinek mun-
káiból, és felléptek a néptánc
szakcsoport tagjai. 

Örvendetes, hogy az idei
nyári egyetemen sok fiatal
pedagógus is részt vett, mert
szükségét érzik annak, hogy
tanulmányaik után a kor kö-
vetelményeihez igazodva ké-
pezzék magukat. (miriák)

Képarchívum

A szakmai héten közel 300 hazai és határon túli pedagógus
vett részt

Szakmai továbbképzés 
a nyári egyetemen
AXXII. Jókai Mór Nyári Egyetemet Pék László, az

SZMPSZ országos elnöke nyitotta meg. Köszöntötte
a résztvevőket, köztük Hoffmann Rózsát, az Emberi Erő-
források Minisztériuma köznevelésért felelős államtit-
kárát és Répás Zsuzsannát, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkárát.

Augusztus 2-án, e héten
pénteken kezdődik a

Jókai Napok Alapítvány és
a Komáromi Városi Műve-
lődési Központ országos
nyári színjátszó tábora Kar-
ván, a mezőgazdasági is-
kola komplexumában. A
részletekről Csengel Mó-
nika szervezőt faggattuk.

• Mekkora az idén a tá-
bor?

- Huszonkilencen leszünk.
Huszonkét résztvevő, hat ok-
tató és jómagam. Fele-fele
arányban jönnek régi és új tá-
borlakók. Kilenc lány és ti-
zenhárom fiú érkezik.

• Kik oktatják őket?
- Solténszky Tibor drama-

turg Garaczi László: Szépet
fogtok álmodni! című darabját
rendezi a csoportjával. A bu-
dapesti Nemzeti Színház
2008-ban felkért tíz magyar
írót, hogy a tízparancsolat
egy-egy parancsolatából ké-
szítsen darabot. Garaczi
László a hatodikat kapta,
amely úgy szól: „ne paráznál-
kodj”. Szabó Csilla és Sereg-
lei András drámapedagógu-
sok csoportja Urs Widmer:
Top Dogs című darabjával
foglalkozik, melynek szereplői
kirúgott menedzserek. Benkő
Vig Ágnes mozgást, Hernádi
Kriszta színpadi beszédet,
Kovács Áron Ádám pedig kre-
atív zenét oktat majd.

• Milyen lesz a táborlakók
napirendje?

- Reggel fél nyolckor reg-
geli tornára ébred a tábor,
ami általában jóga. Délelőtt
csoportos foglalkozások
vannak, ebéd után, az 1-2
óra csendes pihenő idején
tanulják a szöveget, délután
a csoportvezető rendezők-
kel dolgoznak, vacsora után
folytatódnak a próbák. Ha
szükséges, késő éjszakáig.

• Tapasztalatból mon-
dom, minden nyáron érté-
kes előadások születnek.
Nincs mód arra, hogy ősz-
től továbbra is megtekint-
hetőek legyenek valahol?

- Sajnos, nincs. Az ország
annyi helyéről és Magyaror-
szágról érkeznek a résztve-
vők, hogy ez kivitelezhetet-

len. Az idén Királyhelmec-
ről is érkeznek hárman, Pe-
károvics Marianna, az ottani
Sycorax Diákszínpad ren-
dezője és a csoport két
tagja. A karvai színjátszó tá-
bor lényege, hogy akik ide
jönnek, egy színházi elő-
adás elkészítését gyakorol-
ják, a szöveg lerövidítésétől
kezdve, annak színpadra ál-
lításáig. Műhelymunka zaj-
lik, akárcsak a nagy ma-
gyarországi színjátszó tábo-
rokban. Jövő héten, szom-
baton, augusztus 10-én este
azután bemutatjuk majd a
két előadást a mezőgazda-
sági iskolában, amelyre
szeretettel várunk minden-
kit.

Bárány János
Fotó: Molnár Mónika

Péntektől színjátszók 
táboroznak Karván

Tavaly Hernádi Kriszta (beszéd), Herold Eszter (mozgás), Solténszky
Tibor (rendező), Kovács Áron Ádám (kreatív zene), Szabó Csilla (ren-
dező) és Sereglei András (rendező) oktatták a táborlakókat

Olyan emberek lesznek Karván 10 napig, akik szeretnek együtt lenni, és örömmel játszanak

Angolul tanuló falvak
projekt Keszegfalván
Kivételes nyári programot szerveztek Keszegfalván a

helyi alapiskolában. Egy csere-diákprogram kereté-
ben három héten keresztül angol nyelvet oktat a helyi di-
ákoknak és felnőtteknek Fergal Sie Ferth, 18 éves bos-
toni (Amerika) diák, aki a washingtoni Georgetown Uni-
versity egyetemen tanul.

A diákból lett tanár azért ér-
kezett Keszegfalvára, hogy fej-
lessze a résztvevők nyelvi
készségét, gyarapítsa szókin-
csüket, illetve lehetőséget biz-
tosítson számukra, hogy min-
denki lemérje: milyen szinten
beszéli a nyelvet. Idén július
15 és augusztus 2 között hét-
főtől péntekig négy csoporttal
foglalkozik. Ez a program arra
neveli a tanulókat, hogy mer-
jenek megszólalni angolul. Az
oktatás a helyi alapiskola tan-
termében folyik.

Kép és szöveg: -pint-

Nyári egyházi táborok 

2013. 08. 05-10. Madar –
gyülekezeti napközis tábor
– A madari egyházközség
harmadik alkalommal szer-
vezi meg az alapiskolások
napközi táborát. Az augusztus
5.  és 10. között megvalósuló
hatnapos táborba a felső ta-
gozatosokat – 5-9. évfolyam
tanulóit -  várják.
2013. 08. 05-09. KOEN nap-

közis tábor holland fiata-
lokkal Bátorkeszin - A helyi
gyülekezet napközis táborán
holland fiatalok is részt vesz-
nek. Az időutazó téma alapján
futó öt napos alkalomnak a
Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és
Konferencia-központ  ad ott-
hont.
2013. 08. 05-09. Gyülekezeti
napközis tábor Perbetén -

A perbetei egyházközség má-
sodik alkalommal szervezi
meg a napközis egyházi tá-
borát az óvodások és alapis-
kolások számára. A reggel
nyolctól este öt óráig tartó tá-
bor az idei KOEN program
alapján valósul meg Időutazó
címmel.
2013. 08. 19-23. KOEN nap-
közis tábor Gútán - A gútai
gyülekezet augusztus 19.  és
23. között második alkalom-
mal szervezi meg a napközis
táborát a  KOEN program
alapján. Az öt napos alka-
lomra tizenöt gyermeket vár-
nak.

reformata.sk

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekeze-
teiben az idén is szerveznek gyermek- és ifjúsági  napkö-
zis táborokat, illetve kínálnak táborozási lehetőségeket a
Firesz Duna Mente, a Firesz Fix, de akár  egyes egyház-
megyék is. 

Termékvisszahívás
A Kaufland áruház arra kéri vásárlóit, hogy a náluk kapható Denta Plus

Kids (2 - 6, strawberry tooth gel) nevű fogkrém használatát függesszék fel
és vigyék vissza, mivel az áruház ellenőrzése során a termék akár bakte-
riális szennyeződéseket is tartalmazhat. A fogkrémet 2-6 éves gyermekek
részére gyártották és 2015. 08.-ig használható. Kódja: 5900107006026.
Származása: Lengyelország.

További információért hívhatják az ingyenes számot: 0800 152 835. 
ga

Folytatás az 1. oldalról
„Jelenleg a lakók az ipari szakközépiskola

diákszállójában vannak elszálásolva, azon-
ban a tanév kezdete előtt fel kell szabadítani
a kollégiumot, így a lakókat el kell helyezni
más intézményekbe. Múlt héten szerdán tár-
gyalt Anton Marek polgármester, az otthon
igazgatója és Nyitra megye képviselői osz-
tályvezetői szinten, eldöntötték, hogy au-
gusztus 1-9 között a betegeket elhelyezik a
következő intézményekben: a komáromi Na-
ruč idősek otthonába 4, Tótmegyerre a Hos-
pice otthonba 4, Vágfüzesre a „Fűzfa“ nyug-
díjasotthonba 17, a helembai Duna nyugdí-
jasotthonba 35 és az ógyallai Magnóliába 8
klienst helyeznek el ideiglenesen. 

Nagyon fontos kérdés az alkalmazottak
kérdése is, mivel fontos megtartani a mun-
kahelyeket. A 34 alkalmazottból háromnak
veszik el a munkahelye, de ez is úgy, hogy
felajánlották nekik, hogy át lesznek helyezve

egy másik intézménybe, ők viszont nem él-
tek ezzel a lehetőséggel. Tehát az alkalma-
zottak a következő otthonokban folytatják a
munkájukat: a komáromi Náručban 2, a tót-
megyeri otthonban 1, a vágfüzesi nyugdíjas-
otthonban 6, a helembai otthonban 9, az
ógyallai Magnóliában 2 alkalmazott fog dol-
gozni. Mivel az őrsújfalusi szociális otthon
épülete őrzés nélkül volt, így hét alkalmazott
őrszolgálatot fog végezni, 4 pedig a körzeti
hivatalban adminisztrációs feladatokat fog
ellátni“ – mondta el a szóvivő. szt

2013. 07. 29-től
Bevezető 

Miután megnyílt a KIK iroda, a városve-
zetés szeretné Komáromot turista-

központtá tenni. Ehhez azonban fel kell ké-
szülni a nagyobb tömegek befogadására
és ellátására is, így nem hagyhatjuk szó
nélkül azt sem, hogy a városnak gondos-
kodnia kell az alapvető emberi szükségle-
tek kielégítéséről. Ez azonban nehézkes
lesz, ha a Lehár térrel szembeni egyetlen
nyilvános illemhelyen kívül nincs több he-
lyiség. Ráadásul ez az illemhely a régi
rendszer hagyatéka. Még ha tisztán van is
tartva, nem nyújt egy kellemes látványt.

Ugyan a Vásárcsarnok melletti park felújí-
tása során elhelyeztek egy újabb nyilvános il-
lemhelyet – a Brezová pod Bradlom-i telep-
helyű Eurofima s.r.o. által -, de az hiába kor-
szerű, még nem helyezték üzembe. Mivel nem
fűtött a helyiség, így azt téliesíteni és nyária-
sítani kell, melynek összege 280 euró. A pén-

teki nap folyamán Anton Marek polgármester
már felkereste levélben a kivitelező céget az
üzembe helyezésről, amely valószínűleg 2-3
hetet vesz majd igénybe. Jó hír, hogy az il-
lemhely ingyenes lesz, miután elvetették a
3500 eurós pénzszedő automata tervét. Így
reméljük, hogy mihamarabb használatba ve-
hetik és kellemes környezetben végezhetik
szükséges dolgukat a város lakói és a turisták
egyaránt. Fóti Dávid

Hova menjünk, ha a szükség az úr

Újabb fejlemények az őrsújfalusi
szociális otthonban

Személyszállítás

Komáromban

ár 0,50 €/személyBOMBA

0907 33 00 10
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00
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Több ezer kezelt bizonyíték!

dr. Schéder Ákos - vezető főorvos
Bejelentkezés: +36 30 638 24 88
Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

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

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

„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fára-
dékonyságom teljesen elmúlt, azóta sok-
kal jobban érzem magam. Külön köszönet
a személyzet hozzáállásáért.˝ 

B. Árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom
is nőtt. Lábaim úgy megjavultak, hogy

1000 m-t is el tudok gyalogolni görcsök
nélkül.” 

B. Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak
teljesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen
szépen gyógyulnak. A kezelésekre öröm-
mel járok, csak ajánlani tudom!˝

G. Lajos (71) Komárom

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni 

lábszár-fájdalom
• Görcsbe álló lábikra
• Vérellátási zavarok
• Hideg kezek, lábak

• Gyakori szédülés
• Nyaki verőérszűkület
• Stroke utáni állapot
• Éjszakai végtag-fájdalom
• Elszíneződött végtagok
• Hajszálérszűkület

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás 

állapotfelmérésre!

ATűzvédelmi és Sportnap el-
maradhatatlan finomsága a

Tűzről Pattant Menyecskék – Ju-
hász Ivetta, Fekete Ágnes, Rőt
Erzsébet, Trenka Zsuzsanna, Ha-
jabács Ilonka, Janík Mária, Anda
Szilvia és Fekete Éva – által ké-
szített túrós-meggyes, darás-
meggyes, mákos-meggyes, káposz-
tás, túrós-mazsolás és almás rétes.
Az idei rendezvényre hatvan tepsivel
sütöttek a kézzel húzott házi rétesből.

Trenka Zsuzsanna segítségével meg-
ismerkedhettünk a dunaradványi kézzel
húzott házi rétes elkészítési módjával. „A
kézzel húzott házi réteshez magas sikér-
tartalmú, úgynevezett rétesliszt a legjobb.
A megszitált lisztet gyúródeszkán hal-
mozzuk fel. Középen egy kis fészket ala-
kítunk ki, sós vizet langyosítunk, ebbe
kevés zsírt teszünk, hogy a tésztát ösz-
szegyúrva középkeménységű, inkább va-
lamivel lágyabb rétestésztát kapjunk be-
lőle. Ezt a tésztát nagyon jól kidolgoz-
zuk. Ekkor kisebb cipókba vágjuk, szép
kerek alakúra formáljuk, majd a tetejét
egész vékonyan zsírral megkenjük. Tiszta
nyújtódeszkán egymás mellé tesszük és
egy kissé előmelegített lábossal leta-
karva, 20-25 percig pihentetjük. Közben
előkészülünk a rétes kinyújtásához. 

Négyszögletes asztalra tiszta abroszt te-
rítünk ki, és ezt egész gyengén meghintjük
liszttel. Ha a tészta megfelelő ideig pihent,
lisztezett abroszra tesszük, és egész vé-
konyra húzzuk. Előbb az asztal egyik, majd
- mindig felváltva - a másik végén húzzuk
a tésztát, hogy mindenütt egyenletesen
nyúljon ki. Lehetőleg gyorsan dolgozzunk
vele, nehogy kiszáradjon közben. Ezután
olvasztott vajjal meglocsoljuk, és szétterít-
jük rajta a tölteléket. Az abrosz két végét
hosszában megfogjuk, és ezzel a rétest fel-
csavarjuk úgy, hogy egyenletes tekercset
kapjunk. Tetejét olvasztott zsírba mártott
kenőtollal kenjük meg.”

A rétes Dunaradványban ma is a leg-
kedveltebb édesség. Nem múlhat el ün-
nep, családi összejövetel nélküle.

Kép és szöveg: miriák

Dunaradvány

Martosi Szabadegyetem

Minden túlzás nélkül el-
mondható, hogy a Martra-

szállás négy napja sikeres volt.
Az Öreg-Nyitra medre által sze-
gélyezett Feszty-park otthonos
környezetet nyújtott a pihe-
néshez, a szellemi felüdülés-
hez és egy önfeledt nyári szó-
rakozáshoz. A következőkben
felelevenítjük az elmúlt hét-
vége négy napját:

Az első nap Márai Sándor-kiál-
lítás megnyitójával vette kezde-
tét, majd kerekasztal-beszélge-
tésre került sor „A magyar érdek-
képviselet jövőjéről a Kárpát-me-
dencében és Európában“. Nagy
János kiállítása után bemutatko-
zott a Mátyusföld. „Felvidéki fej-
lesztési tervek“ címmel  gazda-
sági szakemberek beszélgettek,
utána egyetemi hallgatói szerve-
zetek és ifjúsági mozgalmak ve-
zetőinek társalgására került sor. A
P. Mobil, a Tankcsapda és a
Zsapka-Emmer duó koncertje
zárta a napot.

Pénteken Aranymetszés 2013
címmel, bemutatkoztak a kárpát-
medencei magyar doktorandu-
szok. Ezt követte Zoboralja be-
mutatkozása. A hagyományőrző
csoportok mellett kiállítást is ren-
deztek a zoboralji népviseletről,
könyvbemutató is volt, valamint
kóstoló a térség ételeiből és bo-
raiból. Közben előadás hangzott
el a Tóásó-ügyről, a dél-amerikai
börtönökről és a világ legkegyet-
lenebb diktatúrájáról. Ezt követte
a kerekasztal-beszélgetés felvi-
déki és magyarországi újságírók-
kal. London hőseiről tartott elő-
adást Szabó László sportújság -
író, de szó volt még az agyelszí-

vásról, és egy felvidéki jezsuita
szerzetes  (Puss Sándor) is elő-
adást tartott. A Slovnaft és a Mol
vezérigazgatói a fenntartható-
ságról és biztonságról beszélget-
tek. A második  napot a Korzár, a
Ghymes, Rúzsa Magdi koncertje
és Táncház zárta. 

A szombati nap könyvbemuta-
tóval indult, Benkő László: A végső
tenger regénytrilógiája és bemu-
tatkozott az Ipoly mente. Majd Mol-
nár Imre történész előadására ke-
rült sor Esterházy Jánosról. Dél-
után a magyar–cigány együttélés
lehetséges stratégiájáról tartottak
előadást. Este fellépett a füleki
Zsákszínház, a budapesti Rivalda
Színház, Vastag Csaba, a Hooli-
gans és a Bonita Party. 

Az utolsó nap beszélgetéssel
indult az erdélyi autonómiatörek-
vések folyamatáról és lehetősé-
geiről. Délben bemutatkozott a
felvidéki magyar konyha, majd
kerekasztal-beszélgetés követke-
zett A magyar foci jelenéről és jö-
vőjéről. A rendezvény utolsó be-
szélgetésén „Mindig  magunkért,
soha mások ellen” címmel a fel-
vidéki jogkiterjesztés és önren-
delkezés lehetőségeiről  volt szó. 

Kora este a Muzsikás együttes
lépett fel, ezután ökumenikus is-
tentisztelet következett, majd a
várva várt Kormorán és Ismerős
Arcok koncertje zárta a rendez-
vényt. 

A közéleti és politikai beszél-
getések, előadások, népművé-
szeti műsorok, koncertek sikere
után kijelenthetjük, hogy az első
alkalommal megrendezett  Sza-
badegyetem a felvidéki magyar
közösség nyári ünnepe volt.

Miriák Ferenc

A felvidéki magyar közösség nyári ünnepe
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A felvidéki magyar közösség nyári ünnepe
Hatvan tepsi kézzel húzott 
házi rétest sütöttek

Csinos nőt varázsoltunk
Csillából

Hetilapunk átalakító csapata ezúttal a kétgyerme-
kes nagymegyeri Berecz Csillát vette kezei közé.
Csilla is, úgy, mint az eddigi jelentkezők szerette

volna kikérni profik tanácsát, régóta tervezte, hogy je-
lentkezik. A szerencse most mosolygott rá. 

Radvanszká Renátának nem volt nehéz dolga, mivel a
jelentkezőnk elmondta: mindenre vállalkozik. Az eredeti
hajszínét egy csodás barnás-vöröses színre festette, majd
olyan frizurát készített, amit saját magának is könnyedén
meg tud formázni. Ezután következett a smink, Csilla
többek között megtudta, hogyan emelje ki gyönyörű kék
szemeit. Az eredmény annyira jól sikerült, hogy a tükörbe
nézve magára sem ismert. Kocsis Jutka ruháiban pedig a
fényképezőgépünk előtt profi módon pózolt. ga

Előtte

Utána

Átalakítás helyszíne:

Salon Style

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk, 
akik változtatnának külsőjükön, vagy 
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Szépüljön meg
a DELTÁVAL

Fényképes jelentkezésüket június 27-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,

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

- Profi frizura, smink 
- Radvanszká Renáta, 0905 598 435

- Profi köröm design 
- Chovan Szilvia, 0905 284 032

- Stílustanácsadás 
- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST
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Bátorkeszi

Naszvad Csicsó

Olyan fényképeket
várunk Önöktől,

amelyeken a nyári ki-
rándulás alkalmával a
DELTA hetilap felismer-
hetően Önöknél van. Készítsenek fényképet önma-
gukról, családtagjaikról, barátaikról a világ bármely
pontján, miközben strandolás vagy pihenés köz-
ben hetilapunkat lapozgatják, vagy más célra hasz-
nálják. A legötletesebb fotók készítőit megjutal-
mazzuk és felvételeiket lapunkban megjelentetjük.
A fényképeket augusztus 31-ig várjuk. A fotókat
küldjék a deltakn@gmail.com címre vagy hozzák be
személyesen szerkesztőségünkbe. A sorsolás a fa-
cebook oldalunkon keresztül történik majd.

Fotózzon!

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!

Vidámsággal telt meg a Csemadok klubhelyisége,
amikor a „Ballag már a vén diák” dal éneklése kö-

zepette megérkeztek az alapiskola végzős diákjai, hogy
baráti környezetben vehessék át a Csemadok-tagságot
igazoló könyvecskét.

Érkezésükkor a Csemadok helyi szervezetének elnöke,
Dobosi Róbert üdvözölte a ballagókat és osztályfőnöküket
Pinke Ivettet, az iskola igazgatóhelyettesét, majd beszámolt
a szervezetről és az abban rejlő lehetőségekről. Ezek után
mindenki megkapta az ajándékot és a Csemadok-tagságot
igazoló könyvecskét, majd a szokásokhoz híven az év leg-
eredményesebb tanulója, ez alkalommal Kovács Patrícia át-
vehette a 100 eurós vásárlási utalványt, amely a szervezet
ajándéka.

Tizennégy taggal bővült a Csemadok helyi szervezetének
létszáma, név szerint: Bódis Viktória, Csontos Karin, Érsek
Róbert, Haris Krisztina, Holec Brigitta, Horváth Ingrid, Kollá-
rovič Nikoletta, Kovács Patrícia, Pap Dominika, Petrík Márk,
Polgár Alexandra, Simonics Bianka, Soóky Levente és Zajíc
Bálint Áron személyében. (miriák)

A beadott pályázat a nyertesek
között van

Hivatalosan is megerő-
sítették, hogy a köz-

ség által kidolgozott, a bá-
torkeszi játszópark kiépí-
tésére beadott pályázat a
nyertesek között van.

„Köszönjük minden bátor-
keszi polgárnak, hogy sza-
vazott, ezzel is bizonyítva,
hogy az összetartás minden
rosszindulatot legyőz, és
amiben igazán hiszünk, azt
közösen megvalósíthatjuk. A
4388 szavazat mutatja, hogy
ez a helyes út, legyünk büsz-
kék erre az eredményre. Kö-
szönet illet mindenki mást is,
aki rokonai, ismerősei, bará-
tai vagy szimpátiája ösztön-
zésére szavazott projek-
tünkre, ezzel egy nemes célt
támogatott” - nyilatkozta La-
bancz Roland polgármester.

A község önkormányzata a

helyi polgári társulásokkal kö-
zösen határozta el a játszó-
és pihenési park kiépítését.
Erre az egyik legalkalmasabb
helyet választották, ami a köz-
ség központjában van. Jelen-
leg a terület megtisztítására,
majd gyermekjátékok és
sportolásra használt szerek
kihelyezésére kerül sor. A
projekt hozadéka a gyer-
mekek kulturált és biztonsá-
gos szórakozása mellett elő-
segíti a generációk – gyer-
mek, szülő, nagyszülő – talál-

kozását, illetve a kellemes
életkörnyezet kialakítását.

Szlovákia három régiójá-
ból május 30-tól június 23-ig
lehetett szavazni. A projek-
tek 3 és 8 ezer euró között
kaphattak anyagi támoga-
tást. A második alkalommal
meghirdetett pályázatban 48
projektet támogattak 320
ezer euró értékben. A bátor-
keszi projekt (játszópark)
7500 eurós támogatásban
részesült. (miriák)

Képarchívum

Amartosi folklór-csoport immár ne-
gyedik alkalommal vett részt a XVI.

Aratónapon és a Kárpát-medencei Nem-
zetiségek Találkozóján, amely Szarvason
került megrendezésre. Egyike a térség
népszerű rendezvényeinek, amely ösz-
szehozza az egymástól távol élő magya-
rokat.

Az aratóünnepség színpompás felvonu-
lással kezdődött, majd egy újabb kopjafa le-
leplezésére került sor, amit ezúttal Császlóc
polgármestere hozott. A főszervezők tájé-
koztatása alapján, három évvel ezelőtt szü-
letett meg az ötlet, hogy egy-egy csoportot
vagy várost hívjanak díszvendégnek, akik
egy jel állításával színesítik az Összetarto-

zás Emlékparkját. Ezúttal Császlócnak (Kár-
pátalja) jutott a megtisztelő feladat. Jövőre a
martosi hagyományőrző csoportotot kérték
fel, hogy ők legyenek a XVII. Aratónap dísz-
vendégei.

Régen legalább két hétig tartott az ara-
tás, ám a szarvasi Ezüstszőlőben rendezett
aratónapon másfél órás verseny is elég volt
ahhoz, hogy felelevenítsék a kaszások, a
marokszedők és a kévekötők mozdulatait és
a kézi betakarításhoz kapcsolódó egyéb ha-
gyományokat. A honi és határon túlról érke-
zett összesen tizenhét csapat nemcsak az
aratóversenyen, hanem a bográcsok mellett
is kitett magáért.

Miriák Ferenc
Sedliak Pál felvétele

A martosiak a Kárpát-medencei
nemzetiségi napon

Tizennégy taggal bővült 

Aközség önkormányzata július 15-től 19-ig napközis tábort
tartott a helyi kultúrházban közel negyven gyermeknek.

A szervezők minden nap változatos programokkal készültek,
amelyek között minden korosztály megtalálta a hozzá közel -
állót. A programok között volt lovaglás, arcfestés, zumba, ka-
raoke, kempo bemutató, kerékpártúra és különböző kézmű-
ves foglalkozások. A tábor pozitív visszhangra talált és a ren-
dezőség reméli, hogy ezzel egy új hagyományt sikerült elin-
dítani a szülők és a gyermekek legnagyobb megelégedé-
sére. -né-

Hétfőn reggel a „Micimackó“
volt a téma. A táborlakók a tör-
ténetet pantomimmal játszot-
ták el, majd ezt követően le-
rajzolták a legkedvesebb me-
sefigurájukat és kalandtúrára
indultak. Kedden terményes
napjuk volt a táborlakóknak,
ugyanis ezen a napon megis-
merkedhettek olyan témákkal,
hogy miből készül a kenyér és
a tej. Meglátogatták a helyi
szövetkezet telepét. Szerdán
Az öreg halász és a tenger

mese nagyban meghatározta
a napi foglalkozásokat. Ter-
mészetesen a halászattal kap-
csolatos programok voltak
műsoron. Így halásztúra kere-
tén belül ellátogattak a helyi
tóra, ahol horgász- és kavics-
gyűjtő versenybe is bekap-
csolódtak. Csütörtökön a köz-
ismert Jancsi és Juliska mesét
boncolgatták. Bábokat és
szalmadíszeket készítettek,
megismerkedtek a szalvéta-
technikával, majd Simon

Már hetedik alkalommal
rendezték meg az Ár-

gyélus gyermekszínjátszó
tábort a csallóközaranyosi
Kóczán Mór Alapiskolában.
Az eddigi évek legnagyobb
létszámú tábora méltán ví-
vott ki elismerést a színját-
szók, a résztvevők körében. 

Idén három csoportban 45
gyerek tevékenykedett, voltak
Budapestről, Fülekről, Vág-
sellyéről és természetesen a
hazaiakon kívül a környékbeli
településekről is. Itt a környé-
ken ez az egyetlen olyan ren-
dezvény, ahol a gyerekek ki-
próbálhatják színészi képes-
ségeiket, adottságaikat, for-
málhatják személyiségüket. A
tábor egy hetének programját
a szervezők három csoportra
osztották. Az első csoportba
az 1-4. osztályosokat sorol-
ták, akikkel Panyi Ágota fog-
lalkozott. A csapat egy ismert
mesét dolgozott fel, A kiska-
kas gyémánt félkrajcárját. A
második csoport, amely 5-6.
osztályos tanulókból tevődőtt

össze, Várady Nelli irányítása
alatt a Világszép nádszálkis-
asszonyt próbálta, majd a leg-
nagyobbak, a felső tagozato-
sok pedig Szabó Csilla kezei
alatt a Holdbéli csónakost ál-
lították színpadra. 

A tábor szervezőit és veze-
tőit külsősök is segítették. Így
a kreatív zene kategóriában
Ölvecky András remekelt, aki
a Tavaszi szél vizet áraszt
című népdalt dolgozta fel egé-
szen kivételes módon. Matu-
sek Attila mozgásórákat adott,
a jó beszédtechnikára pedig
Gyepes Bianka oktatta a tá-
borlakókat. A többi program-
ban nagy segítségre volt még

Csicsó Tamás és Zsidek Pál.
Mint ahogy Várady Nelli szer-
vező elmondta, a tábor célja
nem a színészképzés, hanem
olyan szintű közösségi em-
bereket nevelni, akik az itt ta-
nultakat hasznosíthatják ké-
sőbb a saját közösségükben.
Valójában az eddigi lezajlott
táborokban mindig személyi-
ségfejlesztés folyt, elsősorban
a drámapedagógia eszközei-
vel. Az Árgyélus tábort - me-
lyet az ÉS?! Színház szerve-
zett a helyi önkormányzat hat-
hatós támogatásával - az egy
hét alatt elkészült darabok be-
mutatójával zárták. -pint-

Személyiségfejlesztés az Árgyélus
gyermekszínjátszó táborban

Sikeres nyári tábor
Csallóközaranyos

Atavalyi kalandtábor sikerén felbuzdulva idén már má-
sodik alkalommal rendezték meg az eseményt, igaz

más jelleggel, de ez már Lakszakállason nem meglepő. A
július 15-19-e között megtartott táborban a környék gyer-
mekei vettek részt. Domonkos Zsuzsa szervező elmondta,
hogy az idei mese- és kalandtáborban minden reggel egy
mesével indíttottak, melynek tartalmát, mondanivalóját a
nap folyamán végzett tevékenységekbe is beleszőtték.

Lakszakállas László fazekas mutatta be a
korongozás művészetét. Este
pedig Nagy Péter Gran-Farm-
ján folytatódott a kalandtábor,
ahol a kézművességet és a lo-
vaglást is kipróbálhatták. A tá-
bor utolsó napján a Virágok
és pillangók volt a következő
téma. Mint mindig, most is me-
sehallgatással indult a nap. Az
ügyesebbek lerajzolták leg-
kedvesebb mesefigurájukat.
Közben gyöngyfűzés és a qil-
ling technika elsajátítása volt a
cél. A kalandtúra és az egész
heti események megkoroná-
zása a Zsemlékes partján volt. 

A táborban 5 csoportban
60 gyermek tevékenykedett a
hét során. A legkisebb 5 éves,
a legnagyobb 13 éves volt.
Természetesen egy ilyen
nagy kivitelezésű rendezvény
nem jöhetett létre segítség
nélkül. Sokan tevékenykedtek
ennek sikerében, méghozzá:
Maár Szabó Katalin, Bartha-
los Kinga, Király Anikó, 
Soóky Evelyn, Justyák Anita,
Domonkos Emese, Balogh
Klára, Rózsa Éva, Buzgó
Zsuzsanna, Domonkos Zsu-
zsa, a kalandtúra szervezői
Vajlik Zoltán és Lakó Anna,
valamint a tábor kézművesei:
Soóky Mária, Kocsis Hajnalka
és Simon László.

Kép és szöveg: -pint-

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

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás! 
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

FIGYELEM!
Továbbtanulási lehetőség!

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Du-
najský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom tudatja
a Tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2013/2014-es tanév-
ben a következő továbbképzést biztosítja nappali, il-
letve távutas formában:

2-éves felépítményi nappali tagozat
4511 L - kertészet 
6403 L - vállalkozás a szakmák és szolgáltatások 

területén 
6421 L - közétkeztetés
2-éves nappali tagozat 
4211 M 16 - kertészet – parktervező és parképítő sza-

kosítással, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok
számára

Azon diákok számára, akik szakmunkás levéllel,
vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, 1-éves
tanulmányi időben végezhető távutas továbbképzést
biztosítunk a következő szakokon:

6445 H - szakács
4569 H - virágkötő – berendező
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23.
Érdeklődni a 035/7778119 telefonszámon, illetve a

sos@sos-kravany.sk e-mail címen lehet.

Július harmadik hétvé-
géjén az időjárás is

kedvezett a szabadtéri
rendezvények zökkenő-
mentes lebonyolításának. 

A program már hagyomá-
nyosan kispályás labdarúgó
tornával indult, amelyen hat
csapat mérte össze tudását.
A délelőtti program további
részében a község polgár-
mestere, Ľubomír Pú-
chovský köszöntötte a tűz-
védelmi és sportnap részt-
vevőit. A Búzavirág hagyo-
mányőrző énekcsoport mű-
sorát a helyi alapiskola és
óvoda műsora követte, majd
Dudó bohóc varázslatos, ze-
nés műsorán szórakoztak a
gyerekek és a nézők is. A
délelőtti programot a hivatá-
sos tűzoltók és a kutyás
rendőrök bemutatója zárta.

A délutáni program lövész-
versennyel folytatódott, majd
Varga Sándor lovasíjász be-
mutatója következett. Közben
megérkezett Csima Pongrác
labdazsonglőr, a Csillag szü-
letik tehetsége, Guinness-re-
korder. Bemutatója óriási si-
kert aratott a nézők körében.
A süttői Kerecsensólyom Íjá-

szok bemutatták az íjászat,
a csillagdobás és a fúvócsö-
vezés fortélyait. A különböző
ügyességi játékok után a
TAT tehetségkutató verseny-
ben résztvevő fiatalok - Bús
Anikó, Hegedűs Fanny, Fo-
dor Bianka, Korber Darina,
Moravcsik Veronika, Hor-
nyák Erika – egy órán át szó-

rakoztatták a közönséget.
A versenyek eredményhir-

detése után lépett fel a duna-
mocsi Vadvirág hagyomány -
őrző csoport, majd az idei
tűzvédelmi és sportnapot ut-
cabál zárta, éjfélkor az el-
maradhatatlan tűzijáték kí-
séretében. Kép és szöveg: 

miriák

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tűzvédelmi és sportnap
Dunaradvány

Az „SOS” Krízisközpont-
ban élő gyerekek egész

napos kiránduláson vettek
részt az M-Club ranchon, a
Hetényhez közeli Hegyeken
(Briežky).

A ranchon elsősorban a wes-
tern lovaglásra helyezik a hang-
súlyt. Lehetőséget kínálnak te-
replovaglásra, de a lovak bér-
tartását és mozgatását is bizto-
sítják.

A farm megismerése után a
gyerekek kipróbálták a lovak
tisztítását. Legnagyobb élmé-
nyük mégis természetesen a lo-
vaglás volt. Ezt követően a farm
alkalmazottai különböző verse-
nyeket készítettek a gyerme kek-
nek. A kirándulás piknikezéssel
zárult. A gyermekek fáradtan tér-
tek vissza az intézetbe, de na-
gyon boldogok és elégedettek
voltak a sok új élmény birtoká-
ban, hiszen egy felejthetetlen
napot sikerült eltölteni a termé-
szetben, és megismerkedtek az
állatokkal. (miriák) 
Az SOS Krízisközpont felvételei

Egész napos kirándulás 
az M-Club ranchon
Ógyalla

Egyre többet hallani
nyári focitáborokról,

amelyeknek hasznossá-
gához nem férhet semmi-
lyen kétség. Egyrészt
mentesíti a szülőket a va-
káció alatti gondok egy ré-
szétől, másrészt remek al-
kalom a legkisebbek be-
vezetésére a labdarúgás
rejtelmeibe. Egy ilyen nap-
közis táborban jártunk a
KFC stadionban.

A focitábor megálmodói és
megszervezői, Nagy Jenő
és Bc. Nagy Jenő éppen az
edzőpályán foglalatoskodtak
a gyerkőcökkel, amikor meg-
érkeztünk. Nagy Jenő, gyor-
san kiosztotta a feladatokat
saját csoportjának, majd né-
hány mondatban elmondta a
napközis táborral össze-
függő információkat, miköz-
ben oda-odaszólt valamelyik
gyerkőcnek. Természetesen,
többnyire dicsérő szavak
hangzottak el az egykori ko-
máromi focilegenda szájá-
ból, mintegy bizonyítva, hogy
nagyon ért a gyerkőcök nyel-
vén. Fia, Bc. Nagy Jenő, a
másik csoportban mutatta
be többször is, hogyan kell a
labdát vezetni. „Gyerekek,
nem versenyzünk, most a
labdavezetés biztonságára
törekedjünk elsősorban” –
tanácsolja a csoportjában
lévő új focinövendékeknek,
akik természetszerűen,
nemcsak a legjobbak, de a
leggyorsabbak is szeretné-
nek lenni.  

„Az egyhetes, napközis fo-
citábort hét- és nyolcévesek
számára rendeztük meg, de
vannak néhányan kilencéve-
sek is. A tábor költségeit a
szülők és támogatók finan-
szírozzák. A résztvevő 28
gyerkőc reggeltől késő dél-
utánig a mi felügyeletünk
alatt végzi a gyakorlatokat,
persze, az edzéseken kívül
szervezünk egyéb progra-
mokat is a számukra. Dél-
előtt a labdarúgás alapjaival
ismertetjük meg a gyereke-
ket, majd délben átvonulunk

a Selye János Egyetem ét-
termébe, ahol elfogyasztják
jól megérdemelt ebédjüket.
Nagyon szép látvány, amikor
a nagy gyerekhad, az erre
az alkalomra készült póló-
ban átvonul a városon. Ebéd
után is gazdag program
várja őket, minden napra tar-
togatunk a számukra meg-
lepetéseket. Városnézés,
strandolás, vagy éppen va-
lamelyik edzőterem meglá-
togatása, szakavatott edzők

jelenlétében, ahol különös fi-
gyelmet szentelünk a gyer-
mekek hátgerince megerő-
sítésének.  Amint azt önök is
láthatják, a gyerekek nagy
örömmel, és a legnagyobb
komolysággal végzik a rájuk
bízott feladatokat. Már most
elmondható, hogy nagyon
sok a tehetséges gyerek, ezt
már mozgáskultúrájukról és
néhány labdaérintés után
meg lehet állapítani. Szeret-
nénk, ha a gyerekek zöme

itt folytatná pályafutá-
sát a KFC-ben, bár
többen közülük, az ál-
talunk vezetett csapa-
tokban már szerepel-
tek igazi mérkőzése-
ken” – mondta el la-
punknak Nagy Jenő.  

Komáromból többen is részt vettek a Tarjánban meg-
rendezett Gerecse Maraton elnevezésű mountain-

bike hegyikerékpár versenyen, és minden kétséget ki-
záróan leszögezhető, hogy óriási sikerrel. A 10, 25 és 66
kilométeres távokon, amelyek a lehető legnehezebb te-
repeken voltak kijelölve, a 35 fokos hőség sem tett
hozzá a versenyzők erejéhez. Mindezek ellenére, a vér-
beli hegyi bringások erejük felett teljesítettek, ezzel is bi-
zonyítva sportáguk iránti szeretetüket és alázatukat. 

Középtávon (25 km) a
komáromi Piko-Bike S.E.
versenyzője, Kurdi István
ért elsőként a célba, és
hogy teljes legyen a komá-
romi siker a szenior kate-
góriában, a második he-
lyen klubtársa, Gelle
László érkezett nagy len-
dülettel. A klubelnök Ko-
vács Kamill, hatodikként fu-
tott be, ami szintén nagyon
szép teljesítmény, nem is
beszélve a nagyszerű ér-
zésről, amely klubtársainak
sikerét kísérte. A juniorok
korcsoportjában Mošte-
nicky Márió úgy szerezte
meg az előkelő negyedik
helyet, hogy verseny köz-
ben még defektet is kellett
javítania.

A leghosszabb távon is nagyon szép komáromi siker szü-
letett, a hölgyek kategóriájában Szabó Annamária szerzett
aranyérmet. A férfiak kategóriájában a Piko-Bike S.E. ver-
senyzője, Rusňák Miroslav a 26., míg Édes Béla a 31. helyet
szerezték meg. A csapat nélküli Horváth Vladimír a 49. he-
lyen ért célba.

Felnőttek
2013. augusztus 4. (szombat) 17 órakor: Gúta – Mocsonok (IV. liga), Marcelháza –

Bánov (V. liga). 2013. augusztus 5. (vasárnap) 17 órakor: Ímely – Zselíz (IV. liga).
Ligásaink idegenben: 
Beluša – KFC, Bánovce n/B. – Nagymegyer (Régióbajnokság), Podhájska – Ógyalla,

Kozárovce – Szentpéter, Garamkálna – Ekel (szombaton), Hontfüzesgyarmat – Naszvad
(V. liga). 

Labdarúgás

Kellemes és hasznos 
nyári időtöltés

Hétvégi focimenü

Kerékpározás

A csapat egyetlen kis-
lány tagjának, Gaál
Csengének tudása
semmiben nem ma-
radt el a fiúkétól 

Hegyek-völgyek között… 

Szabó Annamária magabizto-
san nyerte a hölgyek versenyét

Kettős Piko-Bike S.E. siker a szenioroknál. Kurdi István
aranyérmes, második Gelle László



• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Új fitneszterem nyílt Ógyal-
lán, Súdna 19. (Slovenská
sporiteľňa). Tel.: 0949 760
860. Nyitva tartás naponta:
9-12 14-21óráig. www.klub-
fitnes.sk.

• Eladó 50 méter hegesztő -
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Kőműves, hőszigetelést,
csempézést, pince-padlás-
takarítást vállal. Tel.: 0905
295 528.

• Mentse meg régi emlékeit!
Videókazetta DVD-re men-
tése (családi videó, szalaga-
vató, esküvő stb.) 8 euróért.
Bővebb infó: 0908 585 544.

• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
•  3 hónapos tojójércék el-
adók. Tel.: 0918 46 77 85.
• Vennék jó állapotú 210 Ba-
bettát kizárólag 90-es évjá-
rattól. Tel.: 0915 724 209.
• Hľadáme šikovných, hlavne
komunikatívnych, teamových,
telefónnych spolu-pracovní-
kov do callcentra, s pozi-
tívnym prístupom k práci, s
odolnosťou voči stresu na 6-
hodinovú prácu. Pracovná
skúsenosť je vítaná, ale nie je
podmienkou. Životopis poš-
lite na adresu: E-Gold Trade
s.r.o., Office Center, Du-
najské nábrežie č. 4726, 945
01, Komárno, buď na mai-
lovú adresu: job@impul-
ser.com.
• Könyvelést vállalok. Tel.:
0944 665 226.

• Eladó akácfából készült
hinta és megrendelésre kerti
padok, kiegészítők. Tel.:
0907 288 211.
• Kiadó 2-szobás lakás. KN. 100
€ + rezsi. Tel: 0908 82 57 42.
• Termőföldet vennék Ekel
és Csallóközaranyos kör-
nyékén. A legmagasabb árat
adom. Tel.: 0907 583 367.

• A legjobb gyorskölcsönök
egy helyen! Nem kell a fél
várost bejárnia, ha mindent
egy helyen elér. Segítünk
Önnek, hogy ne legyen teher
az utánajárás. Cím: Župná
14, Komárom (Allianz épüle-
tében) 1. emelet 210-es ajtó.
Tel.: 0907 452 538.
• Építőanyagokat árusító üzlet
gépkocsivezetőt vesz fel (da-
ruskocsi). Tel.: 0905 721 721.
• Kávézóba keresünk ügyes
pincérnőt, állandó munkavi-
szonyba. info@bau-part-
ner.sk

• Haly-sklady na prenájom
od 200 €, Komárno. Tel.:
0905 468 711.

• Búcson eladó régebbi ház
nagy telekkel az Újtelepen.
Tel.: 0907 652 562, 0908
080 334.
• Gyermek felügyeletet vál-
lalok. Tel.: 0907 487 695.
• Festést, mázolást, kőmű-
vesmunkát és csempézést
vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• Hitelek 800-16.000 euróig
24 órán belül. Tel.:0905
587 413.

• Albérletet keresek Gútán.
Tel.: 0919 219 391.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.

• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252.
• Kutyakozmetika Gútán, új
szalon, profi kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.

• Eladó pirosvázas „ Mirage”
mountainbike, ára 60 €. Tel.:
0905 847 531.
• Eladó kerekes kuka, kb.
125 literes, 25 €. Tel.: 0905
847 531.
• Kiadó 3-szobás lakás, 1
szoba családi házban Ko-
máromban. Tel.: 0918 497
016.

• Eladó felül nyitható auto-
mata mosógép. Tel.: 0907
373 611.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.

• Bérelnék 2-szobás családi
házat vagy törlesztésre vá-
sárolnék. Tel.: 0944 283 408.
• Eladó Škoda 105, jó álla-
potban, 1987-es, 180 €. Tel.:
0944 066 561.

• Pedikűr, manikűr, házhoz is
megyek. Tel.: 0907 198 690.
• Eladó villanytűzhely, jó ál-
lapotban, 30 €. Tel.: 0944
066 561.
• Budapesti utazási iroda ál-
lást hirdet pultos-referens
munkakör betöltésére. Elvá-
rások: csoportos és egyéni
utazások kezelése, magas
szintű magyar, szlovák és
angol nyelvtudás, rátermett-
ség, udvariasság, rugalmas-
ság, precizitás, nagyfokú te-
herbírás, szorgalom, folya-
matos önképzésre való haj-
lam,  könnyed és profi szá-
mítógép kezelés. Amit
ajánlunk: változatos munka,
bejelentett állás, teljesítmény
szerinti bérezés. Fényképes
életrajzot szlovák és angol
nyelven az utazasi2013
@gmail.com címre  kérjük.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr. 1,33 €/ó. Tel.: 0907
119 365. KN.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Idősek gondozását, nap-
pali ellátását (bevásárlást,
főzést, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzus-
sal rendelkezem. Tel.: 0917
390 985.
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Čičo Noel
Komárom
(2900/49)

Kociha Liza 
Izsa

(3250/50)

Szenczi Tobias
Bajcs 

(3550/51)

• Starožitnosti Unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Alli-
anz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

• Sex shop Unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bie-
lizeň, DVD filmy a iný to-
var erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

Vízszerelő - szerelés, szer-
viz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571
706.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

„Nagyon akartam élni még. Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem, őrizzetek szívetekben."

Soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

halálának 3. évfordulóján

Hortolányi Lászlóra
Vágfüzesen.

Felesége, fia
és lányai családjaikkal.

ÚJSZüLÖTTEK:
Očovský Kevin (Garamkövesd); Brand Richard (Komárom);
Keszeg Samuel (Marcelháza); Csóková Bianka (Kava); För-
dősová Emma (Naszvad); Zsemlovicsová Ema (Ógyalla);
Czukárová Viktória (Gúta); Stanková Réka (Kava); Banda
Mustafa (Ógyalla); Lakatos Rafael (Ógyalla); Bödők Aylin Ria
(Komáromfüss); Fekete Lili (Komáromfüss)

ELHUNYTAK:
Jankó Tibor (50) Komárom; Kerestešová Paulína (72) Komá-
rom; Németh László (62) Patince; Nagyová Helena (66) Ke-
szegfalva; Ilenčík Ernest (82) Komárom; Virágh Alexander (81)
Keszegfalva; Dékányová Erika (54) Komárom; Medovarszki
Michal (74) Komárom; Némethová Etela (89) Komárom; 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szabó Viktor (Komárom)  és Siposová Zlatica (Perbete); Ja-
kab Tomáš és Csehová Piroska (Szentpéter); Czímer Ján és
Laki Henrieta (Keszegfalva); Nagy Bálint (Szikszó) és Mgr.
Rigó Eva (Komárom); Békési Peter és Pepová Katarína (Ko-
márom); Molnár Péter (Komárom) és Eleková Noémi (Ógyalla)

„Azt kívánjuk mindnyájan e szep napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen."

Sándor Kevin.
Sok boldogsagot kívánnak Neked: 

szüleid, nagyszüleid, keresztszüleid,
unokatestvéreid, nagynénid, 

nagybácsid.

Július 29-én ünnepli 
7. születésnapját 

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

Otthoni munka 
az interneten akár 
másodállásban. 

homejobog@gmail.com

Felhívás!
Felajánlok 70.000 eurót
azon nyomravezetőnek,
aki felfedi a 2013. június
6-i ekeli Eszter-tavi betö-
rés tetteseit. Ha a nyom-
ravezető részese volt a
bűncselekménynek,
ugyanúgy megkapja az
összeget és büntetlen-
séget valamint névtelen-
séget biztosítok. Tele-
fonszám: 0908 803 940.

Külső szigetelést, színhú-
zást, egyéb külső-belső
munkákat vállalunk. Tel.:
0908 751 987.

Vennék Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképte-
len állapot-
ban is. 
Tel.: 0905 624 310.

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@ viktor

Záložňa Unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahli-
vejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Július 18-án ünnepelte 
66. születésnapját 

Zácsik Mária szül. Gacsal 
Őrsújfalun.

Szívből köszöntik: férje, fia Józsi, lánya
Andrea és négy unokája: Szandi,

Bianka, Denis és Béluska, 
valamint menye és veje.

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el,
Hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad Neked nyugalmat.
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé.
De drága emléked szívünkben él örökké.”
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 1-jén, 
halálának 1. évfordulóján 

Kovács Józsefnére szül. Kurdi Jiřina 
Ekelen.

Emlékeinkben mindig élni fogsz. Szívből emléke-
zik: férje Józsi, gyermekei, unokái és dédunokája.

„Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni Nélküled.”

Szomorú szívvel emlékeztünk 
július 25-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Sebők Arankára 
Izsán.

Emlékét örökké őrző: férje és családja.

„V oku slza, v srdci žiaľ,
Čo nám bolo milé, to nám osud vzal.“

Dňa 30. júla uplynie 
10 rokov, čo nás navždy

opustil milovaný otec a dedko

Valko Štefan
z Iže.

Spomína naňho dcéra Eva s vnučkou Evou.

Születésnapi köszöntés
Szép ünnepre gyűlik össze 

családunk július 30-án. Ezen a 
napon ünnepli 85. születésnapját 

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama 

Zsidek Eszter 
(szül. Bachorec)

Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából kívánunk
számára jó erőt, egészséget és még
sok örömben, boldogságban eltöl-
tött éveket családja körében. 

Szerető családja.

„Egyetlen ajándék, mit adhatok - ma - Neked: 
az életem, mely már úgyis a Tied!
Egyetlen ajándék, mit adhatok - ma - Neked: 
az életem, melyet éltet a Te szerelmed!“

Kopocsi Koloman 
július 31-én 

ünnepli 
50. születésnapját.

Picinyed

„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.
A sírodra már csak virágot vihetünk,
De szívünkben tovább élsz velünk.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

2013 aug. 1-jén, halálának
20. évforduloján

Szeder Bélára (Kava)  
felesége Mária, fiai Béla és András családjaikkal

és az egész rokonság.

Elektro TV szerviz, Lami Gá-
bor (Bátorkeszi). Tel.: 0905
239 403. TV, LCD, Plazma-
készülékek gyors és meg-
bízható javítását vállalom.

2-napos kirándulás Sió-
fokra 2013. aug. 10-11.
Szállás, félpanzió, busz:
42 €/fő. Gyerekeknek:34
€/fő. Debreceni virágkar-
nevál 2013. aug. 18-20. (3
nap) szállás, félpanzió,
busz. 130 € /fő. Gyerekek-
nek, csoprtoknak kedvez-
mény. További utak és
info:http://utazvelem.5mp.
eu/web. Jelentkezni a
0918 697 959 telefonszá-
mon lehet.

Választási mangalicák
eladók, regisztrált farm-
ról. Tel.: 0908 813 636.

Eladó faragott, komplett
ebédlő (nagytálaló, kis-
tálaló), vitrin, asztal szé-
kekkel (1920-as évekből)
igényeseknek. Tel.: 0903
750 580.

Eladó hétvégi ház 5-áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyu-
godt, csendes környe-
zetben. Tel.: 0917 627
033.

Eladó 18-áras kert a Pla-
tánfa soron az Erzsébet-
szigeten. Tel.: 0948 525
134.

Kerti grillek már 99 eurótól.
Kazánok, kandallókályhák,
kémények, napkollektoros
rendszerek. www.xola-
rinfo.sk. Tel.: 0918 857 259.
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN

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

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

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

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 29. 7. predpokladám v našom
regióne pekelne teplo, jasno a  bez zrážok,
v noci možnosť búrok. Nočná teplota od 21
do 24  ̊C, denná teplota od 37 do 39  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 

V utorok 30. 7. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, jasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 18 do 20  ̊C, denná
teplota od 31 do 33  C̊. Slabý SZ vietor do 2
- 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)

V stredu 31. 7. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v utorok, jasno a bez
zrážok. Nočná teplota od 16 do 18  ̊C, cez
deň od  31 do 33  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 -
4 m/s. 

Vo štvrtok 1. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi teplo, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od  18 do 20  ̊C, cez deň od
32 do 34  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 2. 8. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako vo štvrtok a teplejšie, po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 19

do 21  ̊C, denná  teplota od 34 do 36  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 3. 8. predpokladám v našom re-
gióne znovu pekelne teplo, zrána ešte polo-
jasno, popoludní pribúdanie oblačnosti a
neskôr možnosť prehánok a búrok.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
20  do 22  C̊, denná teplota od  36 do 38  C̊.
Slabý S vietor do 2 - 4 m/s. pri búrkach pre-
chodne zosilnie.  

V nedeľu 4. 8. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, veľkú oblačnosť až za -
mračené a miestami prehánky a búrky.
Množstvo zrážok do 6 mm, miestami aj viac.
Nočná teplota od 18 do 20  ̊C, cez deň od 26
do 28  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. pri
búrkach prechodne zosilnie.

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam pekné letné
počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 29. 07. 2013 - 4. 08. 2013

Komárno

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 

keretben: 1,70 euró/hird
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Hirdetését telefonon is
feladhatja

0905 213 967, 
035/77 33 566 VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh

RučNE tKANýCh KOBERCOV LACNO!

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!Predávame PVC a koberce na m2, 

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISNÉ KONtROLy NA POčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGVÁRÁSRA

Autošport KISS

Colníci zadržali zásielku z Číny s 2,5 ki-
lami drogy podobnej pervitínu v hod-

note 19-tisíc eur. Cez Komárno išla do
Maďarska.

Colníci začiatkom mesiaca zadržali po-
štovú zásielku pre podozrenie, že ide o dovoz
nových druhov látok s psychotropným účin-
kom. V balíku bolo 2,5 kg bieleho prášku. Ex-
pertíza ukázala, že ide o alfa-PVP, chemickú
látku s podobnými účinkami ako pervitín. Bie -
ly prášok bol určený na prevoz do Maďarska,
kde je dovoz látky alfa-PVP trestný.

Príjemca László T. pod dohľadom polície a

Kriminálneho úradu finančnej správy prevzal
zásielku od kuriéra v Komárne. Balík si pre-
vzal Tibor M., ktorý zásielku prepravil v bato-
žine autobusom do Komáromu v Maďarsku.
Polícia v Maďarsku si na Tibora M. počkala a
zatkla ho spolu so zásielkou alfa-PVP. Tibor
M. bol obvinený z nedovoleného dovozu
omamnej a psychotropnej látky a je vo vyše-
trovacej väzbe v Maďarsku.

Podľa hovorkyne finančnej správy Patrície
Macíkovej hodnota zadržanej drogy na čier-
nom trhu by bola približne 19-tisíc eur.

Zdroj: cas.sk

Informácie pre verejnosť
Na základe vývoja dopravno-bezpečnostnej si-

tuácie v okrese Komárno s cieľom zníženia počtu
dopravných nehôd s účasťou chodcov a cyklistov,
resp. na základe podnetov verejnosti v súvislosti
so správaním nemotorových účastníkov cestnej
premávky bola  vypracovaná analýza, ktorá sa
týka jazdy cyklistov cez priechod pre chodcov.

V zmysle § 2 ods. 2 písm. f/ chodcom je účast-
ník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, chod-
com je napr. aj osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky,
detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným po-
stihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou ne-
presahujúcou 600 mm, ktorá sa pohybuje na ly-
žiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom
športovom vybavení, pomocou mechanického
alebo elektrického  vozíka pre osoby so zdravot-
ným postihnutím a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo
motocykel, alebo vedie zviera.

Podľa § 52 ods. 2 iní účastníci cestnej pre-
mávky, ako chodci nesmú chodník používať. To
neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným
zariadením je určené inak alebo ak ide o zasta-
venie  alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná
šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

Dopravná značka V 6a „Priechod pre chodcov“
v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z. vyznačuje plochu,
na ktorú sa usmerňuje prechod pre chodcov cez
vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej
premávky pred premávkou vozidiel.

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že po-
kiaľ prechádza cyklista cez priechod pre chodcov
(nie tlačiaci bicykel), dopúšťa sa priestupku podľa
§ 22 ods. 1 písm. k/ Zákona č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch a to porušením ustanovenia § 3 ods. 2
písm. b/ zákona č. 8/2009 Z.z.., z dôvodu neupo-
slúchnutia pokynu vyplývajúceho z dopravnej
značky.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ko-
márne touto cestou žiada a upozorňuje na dôleži-
tosť dodržiavania horeuvedných ustanovení a to
jednak z dôvodu, že priamo na priechodoch pre
chodcov dochádza k ohrozeniu chodcov cyklistami
a jednak z dôvodu, že vznikajú nepredvídateľné si-
tuácie pre vodičov motorových vozidiel pohybujú-
cich sa pred priechodmi pre chodcov, ktorým idúci
cyklista cez priechod pre chodcov vytvorí náhlu
prekážku, na ktorú je reakcia problematická a vy-
tvára kritické situácie  v danom dopravnom prie-
store. pplk. JUDr. Ján Justyák, riaditeľ

Centrum voľného času v
Hurbanove zorganizovalo

v rámci projektu „Hurba-
novské deti v akcii“ letný det-
ský tábor zameraný hlavne
na športové aktivity ako lop-
tové hry, tenis, stolný tenis,
turistiku a ďalšie pohybové
aktivity pre deti a mládež vo
veku od 6 do 15 rokov.

Letný tábor, ktorý bol realizo-
vaný za podpory Nitrianskeho
samosprávneho kraja a mesta
Hurbanovo  sa  uskutočnil v
dňoch 1. - 7. júla 2013 v Zákopčí
na Kysuciach v  hoteli Severka v
pohorí Kysuckých, Moravsko-
Sliezskych Beskýd, neďaleko
Malej a Veľkej Fatry – priamo
pri  horskom žblnkajúcom potô-
čiku obkolesenom ihličnatým le-
som.  Cieľom týždňového po-
bytu detí a mládeže  bolo vy-
tvoriť im  čo najvýhodnejšie pro-
stredie ako podporu zmyslupl-
ného trávenia letných prázdnin
a to hlavne športovými aktivi-
tami, vypestovať u nich návyk k
pravidelnému športovaniu a
zdravému životnému štýlu, ako
aj spoznávať krásy Slovenska,
resp. históriu a súčasnosť krás-
nych Kysúc. Okrem pohybových
aktivít bol letný tábor plný aj det-
ského smiechu, zdravého bláz-
novstva a súťažných aktivít s Jo-
žom Pročkom, ktorého si obľú-
bili deti už v minulom tábore.

Jožo opäť deti zaujal zaujíma-
vými atrakciami, športovými ak-
tivitami, vedomostnými work -
shopmi, ale „naj naj“ bola pre
deti Jožova nočná hra v kysuc-
kých lesoch, kde si mohli deti
otestovať svoju odvahu v tme,
vedomosti, vyskúšať svoju zruč-
nosť a šikovnosť v nočnom lese.
Pri tom všetkom ich Jožo po-
vzbudzoval  a vymýšľal ďalšie a
ďalšie športové diciplíny, veselé
a bláznivé aktivity, srandovné
hlavolamy a detské chytáky.
Taktiež aj tento rok bol k deťom
štedrý, víťazom táborových sú-
ťaží venoval šiltovky, tričká a
rôzne vecné ceny. Celkový víťaz
jeho súťaživých aktivít vyhral
opäť MP3 prehrávač. Veľkým
prínosom ako podpora detí pri
voľbe správneho životného
štýlu,  bolo stretnutie detí tábora
s Jánom Franekom, bývalým re-
prezentantom ČSSR v boxe,
držiteľom bronzovej olympijskej
medaily v kategórii do 71 kg na
OH 1980 v Moskve, deväťná-
sobným majstrom  SR, ktorý pri-
blížil táborníkom  Program
olympijskej výchovy SOV z prí-
ležitosti 20. výročia vzniku Slo-
venského olympijského výboru.
Deti mali možnosť podebatovať
si s ním, vymeniť si športové
skúsenosti a na vlastné oči vi-
dieť a chytiť olympijskú pocho-
deň. Veľký úspech mal vedo-
mostný test o histórii olympij-

ských hier a o životnom štýle
úspešného športovca. Rozprá-
vanie športových zážitkov, plno
otázok zo strany detí, nemalo
konca-kraja stretnutia úspeš-
ného boxeristu s hurbanovskými
táborníkmi. Okrem športovania
sme objavovali krásy nášho Slo-
venska každodennými turistic-
kými vychádzkami  do okolia.
Hurbanovskí  tábornící si po-
chvalovali aj celodenný autobu-
sový výlet Kysucami, z ktorého
sa vrátili pekne unavení, ale s
krásnymi zážitkami. Kúpanie v
nádhernom prostredí hotela vo
vonkajšom bazéne bolo taktiež
veľmi obľúbenou táborovou ak-
tivitou. Rozlúčka s táborom ne-
bola pre deti vôbec ľahká, pre-
tože počas tábora sa vytvorili
nové priateľstvá, pri lúčení sme
veru zažili aj slzy. O obľúbenosti
nášho letného tábora medzi
deťmi Hurbanova a jeho okolia
svedčí aj skutočnosť, že mnoho
z nich sa k nám opakovane  vra-
cia a je pre nás potešením, že
už teraz máme zoznam prihlá-
sených uchádzačov na budúce
prázdniny. Preto snahou nás pe-
dagógov  Centra voľného času
v Hurbanove, je každý rok obo-
hacovať a zatraktívňovať už aj
tak zaujímavý a pestrý program
a v maximálnej miere využívať
prekrásne prostredie našich Ky-
súc. Text a fotky: 

CVČ Hurbanovo

Centrum voľného času Hurbanovo
Tradičný letný tábor v Severke na Kysuciach

Knižnica Józsefa Szinnyeiho 
v Komárne POZÝVA svojich 

čitateľov a priaznivcov 
NA BURZU KNÍH

každý pracovný deň
od 8. do 16. hod. na Ul. Eötvösa 35

Z Číny prišlo 2,5 kila drogy,
putovala do Maďarska

Žiaci stredných škôl sa z nových
učebníc dozvedia o EÚ viac

Žiaci stredných škôl sa o Európskej únii
(EÚ) a jej histórii či fungovaní dozvedia viac.
Rezort diplomacie chce dať za takmer 46-ti-
síc eur vytlačiť 50-tisíc kusov stredoškolskej
učebnice o EÚ. "Učebnica je určená pri-
márne pre hodiny občianskej náuky, ale s jej
využitím sa ráta aj pri vyučovaní dejepisu,"
povedal agentúre SITA Peter Susko z tlačo-
vého odboru ministerstva zahraničných vecí.
Učebnica podľa Suska obsahuje témy ako
korene Európy, zrod myšlienky európskeho
zjednotenia či história novodobej európskej
integrácie. Študenti v učebnici nájdu infor-
mácie o vytvorení európskych spoločenstiev,
zániku socialistických autoritárskych režimov

a založení EÚ či o rozšírení EÚ o krajiny
strednej a východnej Európy. Témami knihy
sú tiež inštitúcie a orgány EÚ, rozpočtová,
zahraničná a bezpečnostná politika Únie a
Slovensko a EÚ. „Tlač učebnice vyplýva z
Komunikačného plánu na rok 2013 v rámci
projektu Partnerstvo pre riadenie (Manage-
ment Partnership), ktorý podpísali podpred-
seda vlády a minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a
vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK)
na Slovensku Dušan Chrenek," ukončil
Susko. Tlač chce rezort diplomacie financo-
vať z fondov EÚ.

Zdroj: webnoviny.sk



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Vízitúra 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete
9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő  12.01 Híradó délben 12.25 Ro-
mamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.20 Elcserélt lányok 15.10 Család csak egy van 15.55 A szenvedé-
lyek lánjai 16.40 Híradó 16.55 Rex felügyelő 17.40 Híradó 17.50 15.
FINA vizes világbajnokság 2013. Úszás, döntők 19.30 Híradó 21.00
Párizsi helyszínelők 21.50 Borgiák 22.40 Híradó 22.55 Aranyfeszt
2013 23.25 Az utolsó előtti út  23.55 Munkaügyek – IrReality Show

M2

11.35 Rajzfilmsorozatok 14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld
körül Willy Foggal 15.45 Heathcliff 16.10 Garfield és barátai 16.35
Shaun, a bárány 16.45 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.10 Raju, a
riksa 17.10 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs mesék 17.40 Egér-
úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG I–II., 18.45 Esti mese
20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45 A férfi
a legjobb orvosság 22.30 Aranytartalék Am.–ném. fi lm

DUNA

7.35 Élő egyház 8.00 Térkép  8.35 Isten kezében 9.15 „Ide nézz a fi-
gurára“ - I. Kalotaszegi legényes verseny 9.45 Angyali érintés 10.30
Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra –
francia módra. Az Orsay múzeum 12.45 Mi lesz veled belváros?  13.40
Édes élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGy-
ver 18.00 Híradó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sán-
dor 20.50 Hírek 21.05 Másik Magyarország 21.55 Erdélyi történetek
22.50 Sportaréna 23.20 Koncertek az A38 Hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó  13.00 Doki  14.00 Tények Délután 15.00 Csapdába csalva
16.00 Amit a szív diktál  17.00 Veled is megtörténhet!  18.00 Tények
19.10 Családi titkok  20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Gyilkossági
helyszín 23.35 Összeesküvés

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Ízes élet –
Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal
Budapest 21.35 Dr. Csont  23.30 Észvesztő 

9.00 Péntektől péntekig 10.00 Tökéletes célpont 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú
árnyékában 14.00 Az örökség 15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó
– Az alvilág úrnője 17.00 Nyomtalanul  17.55 Éjjel-nappal Budapest
18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata
21.30 Segítség, bajban vagyok!... 22.30 Éjjel-nappal Budapest

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: A rocksztár gyilkosa. Am.
krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo:
Elfelejtett hölgy. Am. krimi 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00
Gyilkos vizek. Am. thriller 22.45 Jim szerint a világ 23.10 Dallas. 

VIASAT

9.05 A varázsló. Am. fi lm 11.00 Christine kalandjai  12.00 Esküdt el-
lenségek. Bűnös szándék 12.55 A médium  13.50 Monk 15.40 Har-
madik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai  19.25 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Az ítéletidő napja 

STV :1
7.55 A rejtelmes sziget Kan.–új-zél. sor., 21. 8.25 Hírek 9.30 Az olasz
konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.20 Maigret. Fr. krimi 13.55 Viharos szerelem  15.45 Doktor
House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Sinbad.  kalandfi lmsor.,
21.40 A kiválasztott. 22.40 Orkán 23.25 Dempsey és Makepeace. 

STV :2
8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.20 Aurel órásmester találmányai 8.50
Gyógyászat 9.45 A világegyetem lüktetése 11.55  A pénz titokzatos
világa 12.35 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.20 Idősebbek klubja
13.45 Michal Dočolomanský... 14.25 Bakalári történetek 14.45 Slávia
Kávézó 15.30 Lefújva 15.55 FIFA-magazin 16.20 Lorenzaccio 17.25
Trezor 17.50 Régmúlt idők nyomában 18.15 60 állati dolgom 18.45
Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A japán császári pár
20.50 Tudomány és technika  21.20 Én, Don Giovanni filmdráma 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.10 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók
12.10 A mentalista  13.05 Döglött akták 14.05 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi  15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.20 Sóhivatal 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy
kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor-
Tévésor. 21.40 Még egy esély az életre 22.50 Doktor House 

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.15 A meztelen dobos
Am. vígjáték 11.20 Vetélkedőműsor 12.30 Aranyeső Yuccában  14.45
Igen, főnök! 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág  20.30 Nap, széna, szalonna
22.00 Baromi jó. cseh fi lmvígjáték

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete
9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildshirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45
Séf. Kínai ism.terj. film 15.05 Család csak egy van 15.50 A szenvedély
lángjai 16.35 Híradó 16.50 Rex felügyelő 17.40 Híradó 17.50 15. FINA
vizes világbajnokság 2013. Úszás, döntők 19.30 Híradó, sporthírek 20.05
Időjárás 21.00 King I. 21.45 Borgiák 22.35 Híradó 23.50 Munkaügyek

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek
13.40 Varázslók a Waverly helyből 2. 14.30 Rocky és Bakacsin kaland-
jai 14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal
15.45 Heathcliff 16.10 Garfield és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.40
Richard Scarry... 17.10 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs mesék
17.45 Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG I–II. 18.50
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.40 A férfi a
legjobb orvosság 22.30 Mielőtt az ördög rád talál. Am.–ang. krimi

DUNA

7.35 Sportaréna 8.00 Térkép  8.35 Rocklexikon. Charlie  9.25 Kultúra a
nagyvilágból. Orosz cirkusz 4. 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros  11.10
Rózsa Sándor 12.00 Híradó 12.20 Városrajzolatok 12.45 Velünk élő Tri-
anon 13.40 Édes élet olasz módra. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép
17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 19.55
A világörökség kincsei 20.10 Robog az úthenger 21.00 Hírek, sport 21.15
A nejem és a feleségem.  tévéfi lm 22.55 Koncertek az A38 Hajón. 

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
Csoda Manhattanben 12.00 Monk  13.00 Doki  14.00 Tények 15.00
Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál  17.00 Veled is megtörténhet!
18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35
Gimiboszi. Am. vígjáték. 23.35 Esküdt ellenségek: Los Angeles, 18.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05
Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat Török sor.,
16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.15
1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Tor-
nádó New Yorkban 23.30 Reflektor 23.45 A sárkányölők legendája. 

9.00 Szeress most!  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok!...13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örökség 15.00 A sors hul-
lámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője17.00 CSI: Miami helyszínelők
17.55 Éjjelnappal Budapest 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú ár-
nyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok!... 22.30
Éjjel-nappal Budapest 23.00  Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: A nagy
elterelő hadművelet. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Nemezis. Ang. krimi
22.00 Párizsi helyszínelők  23.05 Jim szerint a világ  23.30 Dallas

VIASAT

7.10 Gyilkos sorok  8.10 Harmadik műszak  9.05 Szívek szállodája 11.00
Christine kalandjai 12.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 12.55 A
médium 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Es-
küdt ellenségek. Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai 19.25
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 CSI. Miami helyszíne-
lők  22.25 CSI. New York-i helyszínelők 23.15 A főnök 

STV :1
7.15 A reménység folyója 8.00 A rejtelmes sziget  8.25 Hírek, 9.30 Az
olasz konyha  10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem
12.00 Híradó 12.20 Maigret 14.00 Viharos szerelem  15.45 Doktor House
16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó  20.10 Senki sem tökéletes. 21.15 A mentőautó 22.15
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.40 Dempsey és Makepeace

STV :2
8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.25 Aurel órásmester találmányai 8.55
Gyógyászat 9.50 Vágsellyéről Mocsonokra 10.20 Ahol még szerencsét
hoznak a patkók 10.45 Éljen a nagypapa! 11.25 60 állati dolgom 11.55
Élő körkép 12.25 Árva folklór 13.05 Egyházi személyiségek. Ján Kollár
13.40 Idősebbek klubja 14.05 Michal Dočolomanský... 14.50 Bakalári
történetek 15.35 Kedvelt melódiák 16.20 Lorenzaccio  2. 17.25 Trezor
17.50 Régmúlt idők nyomában 18.20 Életmentők 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Miért szegénység? 20.50
Rendelő 21.20 Jelena. Orosz film 23.05 Sporthíradó 23.15 A depresszió

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11.
11.15 Vámpírnaplók12.10 A mentalista 13.05 Doktor House 14.05 Dok-
tor House  15.00 Két pasi – meg egy kicsi  15.30 Egyről a kettőre16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a
bor. Tévésor. 21.40 Haláli zsaruk 22.55 Éjszakai híradó 23.20 NCIS 

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.30 Az áldozat Kana-
dai thriller 12.30 A titkos fegyver Fr.–ol. krimifi lm 14.45 Igen, főnök!
Jaroslav Žídek 15.50 Szójáték Nyelvi vetélkedő 17.00 Híradó 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág – kivá-
lasztás 20.30 Nap, széna, szalonna. 22.00 A Főnix útja

M1

5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az
álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő  12.01 Híradó
délben 12.25 Hrvatska kronika 13.20 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30
Balatoni nyár – összefoglaló 15.05 Család csak egy van 15.50 A szen-
vedélyek lángja 16.35 Híradó 16.50 Rex felügyelő  17.40 Híradó 17.50
15. FINA vizes világbajnokság 2013. Úszás, döntők 19.30 Híradó,
sport 20.05 Időjárás 21.00 Gyilkosság  21.45 Borgiák. 22.40 Híradó
22.50 Átok 23.50 Munkaügyek – IrReality Show

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született
kémek,13.45 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 14.55 Hunyor major 15.20 80 nap alatt a Föld körül Willy Fog-
gal 15.45 Heathcliff  16.10 Garfield és barátai 16.35 Shaun, a bárány
16.45 Richard Scarry... 17.10 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs
mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG I–
II. 18.50 Mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint... 21.35 Gusztáv 21.40
A férfi a legjobb orvosság 22.30 Che Guevara: A motoros naplója 

DUNA

8.00 Térkép  8.35 Orosz cirkusz 5. 8.55 Táncvarázs  9.45 Angyali érin-
tés 10.35 Kisváros 11.10 Robog az úthenger 12.00 Híradó 12.20 Voya-
ger - A múlt titkai és legendái 13.00 Az emlékezet helyszínei 13.40 Édes
élet olasz módra 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda
21.05 Hírek, sport 21.20 Szabadság 23.05 Az élet egy napban

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk  13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Veled is megtörténhet! 23. 18.00 Tények 19.10 Családi titkok
20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Hazugságok gyűrűjében 22.35
Én is menyasszony vagyok 23.10 Ringer – A vér kötelez. 

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl
ektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 13.40 Ízes
élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest  14.45 Fókusz 15.20 A végső aka-
rat, 36. 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL hír-
adó  19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal
Budapest 21.35 Szulejmán 23.45 Refl ektor

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örök-
ség 15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője  17.00
Tru Calling 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most! 19.30 A
gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban va-
gyok!  22.30 Éjjel-nappal Budapest 23.00 Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A nagy elterelő hadmű-
velet 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay   18.00 Co-
lumbo: Pillangó a sötétség árnyékában 20.00 Talpig zűrben 2.  22.00
A hidegsebész II. 23.40 Jim szerint a világ 23.10 Dallas. 

VIASAT

7.55 Harmadik műszak 8.55 A vörös Pimpernel 11.00 Christine ka-
landjai 12.00 Esküdt ellenségek. Bűnös szándék 12.55 A médium 13.50
Monk  15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök 17.30 Esküdt ellenségek.
Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok  20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A tetovált lány-sorozat 1. 23.15 A főnök

STV :1
7.00 A reménység folyója. 7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Hírek 9.25 Az
olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos szerelem
12.00 Híradó 12.20 Maigret 13.55 Viharos szerelem 15.45 Doktor
House 16.30 Híradó, sporthírek 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj.
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Hotel Ruanda
Am.–ol.–ang. fi lm 22.10 Vádlottak 23.10 Dempsey és Makepeace. 

STV :2
8.00 A legyőzhetetlen Vilma 8.25 Gyermekműsor 8.50 Gyógyászat 9.45
Miért szegénység? 10.40 Éljen a nagypapa! 11.20 Életmentők 11.45 Élő
körkép 12.15 Folklórműsor 13.55 A hátsó Poľana 13.20 Szieszta 13.45
Michal Dočolomanský... 14.30 Bakalári történetek 15.15 Örökzöld meló-
diák 16.05 A furcsa ember 17.15 Trezor 17.40 Régmúlt idők nyomában
18.15 Japanológia 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
20.00 Sanghaj új arca 21.05 Történetek a lakótelepekről 21.35 A Ri-
chard Nixonmerénylet. Mex.– am. filmdráma 23.10 Sporthíradó

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11
11.15 Vámpírnapló12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Dok-
tor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre
16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két
pasi – meg egy kicsi  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-
jelentés 20.30 Ilyen a formám 22.45 Éjszakai hírek 23.10 NCIS 

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.20 A Főnix útja Am.
kalandfi lm 12.40 Banános Joe Ol. kalandvígjáték Fsz.: Bud Spencer
14.45 Igen, főnök! Jaroslav Žídek 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Tőzsdecápák –
A pénz nem alszik 23.15 Castle

KEdd, július 30 SzERdA, július 31

TVműsor július 29 - augusztus 4
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉtfő, július 29
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Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:

A Duna Menti Múzeum főépülete: A Duna hullámain - 90
éves a csehszlovák és szlovák dunai hajózás.
Zichy-palota: Vietnam a hatvanas években egy katona
szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénnyel festve című
fotókiállítása szeptember 12-ig. 
Lábik János 80. születésnapja alkalmából megrendezett ki-
állítás augusztus 24-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: Karika Lívia Mandalák című kiállítása.

Vasárnapi zenés délutánok
Lehár nyár címmel zenés esteket szervez a belvárosban a
Lehár Ferenc Polgári Társulás. Augusztus 4-én, vasárnap
Boráros Imre színművész és Hanzsér Árpád zenész várják
a közönséget „Valahogy mindig volt” című összeállításuk-
kal, 18.00 órai kezdettel a Klapka téren. Augusztus 11-én
este hét órától Čerňanský Rudolf, azaz Čeku ad fergeteges
nosztalgiapartit ugyanott. A Lehár nyár valamennyi ren-
dezvényére díjtalan a belépés. 

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Gyógyfürdő:
Augusztus 2. Csillaghullás – éjszakai fürdőzés. Augusztus
4. Koktélshow, habparty. 
Monostori Erőd:
12. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál, augusztus 8-11.
Péntek: 19.00 Rockin' Rock Cats, 21.00 Mystery Gang,
23.00 Gesaro. Szombat: 19.00 AB/CD AC/DC tribute band,
21.00 EDDA nagy koncert, 23.00 Dj Tomek Retro Video
Disco. Ízelítő az állandó programokból: felvonulás: szom-
baton pontban délben, lowrider bemutató: ugráló autó,
mely „távirányító" segítségével több formációban táncol, Big
Foot show. 
Fedeles Lovarda:
Augusztus 17-18., 19.00 Honfogalás rockopera. Jegyár: A
Szektor: 6.500 Ft / B-C-Szektor: 5.500 Ft. www.lovasszin-
haz-komarom.hu.
Városi Sportcsarnok:
Augusztus 18., 20.30 Experidance – Liliomfi. www.exper-
dance.hu. Jegyár: 2.800 Ft.

LAKSZAKÁLLAS:
Gimnasztikai Nyári Tábor 

– Lakszakállas 2013. július 29 - aug. 2. 
Programok: gimnasztika, drámajáték, zumba, kézműves
játékok, néptánc, latin táncok, szépségverseny, balett, hip
–hop, karaoke,  break-bemutató, lovaglás, diszkó,  tábortűz.

- Tessék mondani, ez a vonat min-
denhol megáll?

- Miért, maga mindenhol le akar
szállni?

  

- Hogy hívják a jókedvű kutyát?
- Bolldog. 

  

Két óvodás megy haza. Megszólal
az egyik: - Kiszisza, kiszisza.

- Na mi van, nem bírod kimondani,
hogy matka?

  

- Te hol dolgoztál?
- Favágó voltam, de hamar kivág-

tak.
  

- Mit csinál a szőke nő, ha elfárad
a szobabiciklin?

- Leszáll és tolja tovább. 

KoS - III. 21. - IV. 19
Rengeteg energiád van, amit nem
tudsz lekötni. Nézz körül a környé-
ken, és keress magadnak úgy hobbit!

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Munkahelyi dolgok bonyolulttá vál-
nak, s ez igencsak megnehezíti az
életedet. Ne stresszel, de legfőkép-
pen ne pánikolj, mert a hét közepére
szinte maguktól intéződnek el ezek a
dolgok

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
A héten jót tenne egy kis egyedüllét,
könnyebben ellazulnál és higgadtan,
tiszta fejjel készíthetsz egy pro és
kontra listát.

ráK - VI. 22. - VII. 22
Egy teljesen új dologba vágsz bele,
itt az ideje, hogy megmutasd a krea-
tív oldaladat, és bebizonyítsd, hogy
mire is vagy képes valójában!

oroSzlán - VII. 23. - VIII. 22
Hiába vannak csodálatos gondolataid,
ha nem juttatod őket kifejezésre, akkor
senki nem fog tudni róluk semmit.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Ne félj nemet mondani olyan dol-
gokra, amelyekbe egyáltalán nem
szeretnél belefolyni! Ne hagyd, hogy
a nyakadba sózzanak valamit, amitől
te rosszul érzed magad!

MérlEg - IX. 23. - X. 22
Foglalkozz többet a pároddal! Ha
nincs túl sok időd rá, vond be a fel-
adataidba, és munkálkodjatok
együtt!
SKorpIó - X. 23. - XI. 21.

Feldobott hangulatban leszel egy
aprócska jó hírtől, ami a napokra
előre bebiztosítja a jókedvedet! Még
a körülötted lévők sirámai és pana-
szai sem tudnak lehangolni,

nyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
Folyton a "Mi lett volna, ha..." típusú
kezdőmondatok járnak a fejedben, s
ez egy idő után az őrületbe kerget. 

BAK - XII. 22. - I. 19.
Foglalkozz többet magaddal, mert
mostanában egy kicsit elhanyagoltad
a külsődet, ami meg is látszik rajtad.
Csak te tudsz tenni azért, hogy eltün-
tesd, aminek nem rajtad van a helye!

VízönTő - I. 20. - II. 18.
Sokat beszélgetsz a barátaiddal,
csak az a baj, hogy nem figyelsz rá-
juk eléggé, túlságosan felszínesen
érintesz olyan témákat is, amelyeket
mélyen kellene kitárgyalni.

HAlAK - II. 19. - III. 20.
Hívogatnak a nyári napsugarak, de
sajnos túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy
kiélvezhess minden lehetőséget.Pe-
dig ilyenkor lehetsz igazán önmagad

2013. augusztus 5-én, azaz jövő héten hét-
főn, kezdődik a bérletvásár a Komáromi Jó-
kai Színházban. A 2013/14-es színházi évad-
ban a színház, felnőtt nézőinek öt saját pro-
dukciót és négy vendégjátékot kínál. A tava-
lyi, ünnepi évad közelségére való tekintettel,
a színház vezetőségének döntése értelmé-
ben a bérletek ára az idei, 61. évadban is vál-
tozatlan marad.

A teátrum első idei bemutatója Harold Pin-
ter Árulás című színműve lesz, amit Valló
Péter m.v. állít színpadra, a stúdió bérlet első
darabjaként. Három ember, öt élet. Mindenki
elárul mindenkit, de leginkább önmagát. A
darab egy szerelmi háromszög hét éves tör-
ténetét meséli el, időben visszafelé.

Ezt követi Martos Ferenc–Huszka Jenő Lili
bárónő című operettje Méhes László rende-
zésében. Malomszegi bárónak pénze van,
Illésházy Lászlónak eladó birtoka és szín-
műírói tehetsége. De László vajon elég jól
játssza majd az inas szerepét, hogy bele-
szeressen a báró lánya, Lili? A vége persze
happy end a javából, s közben felhangzik a
„Tündérkirálynő, légy a párom” című Huszka
sláger.

A sorban Bereményi Géza Az arany ára
című piaci játéka következik, Bagó Bertalan
m.v. rendezésében. A darab Bereményi
Géza Eldorádó című filmjének színpadi
adaptációja. A történet tulajdonképpen
ugyanaz, de mégis más, mert a történelmi
daráló kicsit másfelé sodorja a kisembereket.

Ezután William Shakespeare A velencei
kalmár című színművének örülhet a közön-
ség. Az előadást Harsányi Zsolt m.v. viszi
színre. A darab a virágzó tengeri kereskede-
lem központjában, a nyitott, nyüzsgő, karne-
válos Velencében és Belmont zárt mesevilá-
gában játszódik.

Végül, a felnőtt nézőknek készülő repertoár
utolsó saját produkciójaként, Barabás Pál –
Frenkó Zsolt – Fényes Szabolcs Egy szok-
nya, egy nadrág című zenés játéka kerül be-
mutatásra. Rendező: Méhes László. Sóvári
Péter, színész szerelmes Pintér Ibolya mű-

vésznőbe. Ibolyának Borsay, az elszegénye-
dett gróf is csapja a szelet, akit csak a kilá-
tásban lévő gazdag spanyol örökösnővel kö-
tendő házassága menthet meg a teljes csőd-
től. Sóvári féltékeny vetélytársára, és színészi
tehetségét is bizonyítani akarja előtte, ezért
spanyol örökösnőnek öltözve jelenik meg a
pesti szállodában és mulatságos jelenetek
során leckézteti meg a grófot, aki lelkes ud-
varlásba kezd. Közben azonban megérkezik
a valódi spanyol özvegy.

Egy vendégjáték is szerepel a felnőtt bérlet
előadásai között. John Steinbeck Egerek és
emberek című színművét a Soproni Petőfi
Színház társulata adja elő Pataki András ren-
dezésében. A történet két idénymunkás külö-
nös, összetett és tragikus kapcsolatáról szól.

A Komáromi Jókai Színház természetesen
az elkövetkező színházi szezonban is gondolt
a legkisebbekre. Václav Čvrtek-Kárpáti Péter
Rumcájsz, a rabló, valamint Móka Miki és
barátai szórakoztatják majd a gyerekeket.

Újra indul a Vasmacska Stúdió bérlet, a
stúdiószínházi műfaj kedvelőinek. Ennek ke-
retében a már fentebb említett Harold Pinter
Árulás című színművén kívül még további
három vendégelőadást láthatnak az érdeklő-
dők: Mark St. Germain Az utolsó óra című
művét a Rózsavölgyi Szalon előadásában,
Jordán Tamás és Alföldi Róbert szereplésé-
vel, Márie Jones Kövek a zsebben című elő-
adást a budapesti Thália Színház bemutatá-
sában, Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter
szereplésével, és végül Yasmina Reza Mű-
vészet című produkciót a kassai Thália Szín-
ház előadásában.

Bérleteket tehát 2013. augusztus 5-től is-
mét a tavalyi árakon hétköznap 09.00 és
12.00 illetve 13.00 és 15.00 óra között vált-
hatnak a jegypénztárban, telefonszám:
035/3811 257, e-mail:tiket@jokai.sk. Infor-
mációk a szervezési osztályon a 035/7908
150-es telefonszámon igényelhetők, e-mail:
szervezes@jokai.sk.
A Komáromi Jókai Színház a 61. színházi

szezonban is szeretettel vár mindenkit!

Jövő héttől bérletvásár 
a Komáromi Jókai Színházban



19HIRDETÉS

M1

5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az
álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó dél-
ben 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vízitúra
14.05 Ridikül 14.55 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex
felügyelő 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 15. FINA vizes vi-
lágbajnokság 2013. Úszás, döntők 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.05 Időjárás 21.00 Az ESTE 21.35 Híradó 21.45 Borgiák 22.45 Nem-
zeti Nagyvizit 23.15 Barangolások öt kontinensen 23.45 Munkaügyek
– IrReality Show

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.35 Ókori kalandok, 18. 12.05 80 nap alatt
a Föld körül Willy Foggal 12.30 Hunyormajor, 24. 12.55 Lizzie McGu-
ire 13.20 Született kémek, 12. 13.45 Varázslók a Waverly helyből
14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap
alatt a Föld körül Willy Foggal 15.45 Fixi, Foxi és barátaik 16.10 Garfi
eld és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.45 Richard Scarry Tesz- Vesz
városa 17.10 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs mesék 17.45
Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus  18.35 Miss BG I–II.,. 18.50 Esti
mese 20.30 Híradó 21.00 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv. 21.40
A férfi a legjobb orvosság 22.30 Brooklyn mélyén Am. film

DUNA

7.35 Elfeledett magyar irodalom8.00 Térkép 8.35 Mesélő cégtáblák
9.00 Stadionok lengyel módra. Dok.film 9.25 Angyali érintés 10.15
Kisváros  10.50 Linda  12.00 Híradó 12.20 Afrika világa Etiópia 12.40
Tokaj varázsa Magyar dok.film 13.40 Édes élet olasz módra. Am. sor.,
36. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. Am. sor. 18.00
Híradó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 T.I.R. Tévéfilmsor.
21.00 Hírek, sport 21.15 Mici néni két élete Magyar film (ff .) 22.40
Gyermekkorok Fr. film 22.40 Koncertek az A38 Hajón. 

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Csoda Manhattanben, 12/2. 12.00 Monk – Flúgos nyomozó
13.00 Doki IV., 14.00 Tények 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív
diktál  17.00 Veled is megtörténhet! 24. 18.00 Tények 19.10 Családi
titkok, 132. 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán  21.35 A szajré.  krimi.

7.35 Híradó Reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Refl ektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05
Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 37. 16.20
Kettős játszma, 63. 17.25 A bosszú angyala  18.30 RTL híradó 19.15
1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35
Revolution  23.40 A rejtély III., 22.

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! A pszichológuas válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az
örökség 15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője.
17.00 Tru Calling – Az őrangyal 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30
Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30
Segítség, bajban vagyok! 22.30 Éjjel-nappal Budapest, 24. 23.00 RTL
II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

14.30 Columbo: Pillangó a sötétség árnyékában. Am. krimi 16.30 Jim
szerint a világ VI., 17. 17.00 Gordon Ramsay – A pokol konyhája VII., 14.
18.00 Columbo: Columbo legveszélyesebb éjszakája. Am. krimi 20.00
Poirot-novellák: Az olcsó lakás esete. Ang. krimi 21.00 Sötét anyag.
Am. filmdráma 22.40 Jim szerint a világ VI., 17. 23.05 Dallas, 279.

VIASAT

6.55 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Candleford-i kisasz-
szonyokAngol filmsor.,11.00 Christine kalandjai  12.00 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék 12.55 A médium VII., 13.50 Monk  krimisor.,
15.40 Harmadik műszak 16.35 A főnök  krimisor., 17.30 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai 19.25 Jóbarátok
I 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 CSI. Miami helyszínelők 22.20
Esküdt ellenségek: Los Angeles 23.15 Született detektívek I., 

STV :1
7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Hírek, sporthírek 9.30 Az olasz konyha
10.10 Dempsey és Makepeace  11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó
12.20 Maigret. Fr. krimisor. 14.00 Viharos szerelem 15.45 Doktor
House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.10 A másodperc töredéke.
Szlov. tévésor., 22.25 A tekintély kérdése II. Ol. filmsor. 

STV :2
7.20 Hírek magyarul  7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 9.20 Gyógyá-
szat 10.15 Történetek a lakótelepekről 10.45 Éljen a nagypapa! Tévé-
sorozat 11.25 Sanghaj új arca Dok.film 12.30 Élő körkép 12.55
Folklórműsor 13.45 Idősebbek magazinja 14.10 Michal Dočolomanský
és vendégei 15.05 Bakalári történetek 15.30 Kedvelt melódiák 16.15
Betti néni Tévésor., 17.35 Trezor 18.00 Esti mese 18.15 Úszó világbaj-
nokság. Élő közvetítés Barcelonából 20.30 Szuper élet. Fr.– jap.–kan.
dok.film 21.20 Família 21.50 Érzelmi gyakorlatok 23.05 Sporthíradó

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok  9.10 Cobra 11  11.10 Vámpírnap-
lók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05 Doktor House15.00
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok Tévésor. 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a
bor.  21.40 Eszeveszett küzdelem

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.30 Rossz döntés
Am.–kanad. thriller 12.30 Mindent bele, fiúk! Ol. vígjáték Fsz.: Bud
Spencer, Terence Hill 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 ValóVilág – kiválasztás
20.30 Nap, széna, szalonna. Tévésorozat 22.00 Legénybúcsú 2.: Az
utolsó kísértés Am. vígjáték  0.15 Dr. Csont IV.

M1

6:55 Balatoni Nyár 9:00 Aranyfeszt 2013 9:35 Pecatúra 10:05 Tör-
ténetek a nagyvilágból 10:35 Életművész 11:30 Valóságos Kincses-
bánya 12:00 Hírek 12:10 Tusványos 24. - A mi időnk 12:40
Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 13:35 A világö-
rökség kincsei  13:50 Doc Martin olajra lép 15:15 Fábry 16:30 Gaszt-
roangyal 17:30 Luxor-show 17:55 15. FINA Vizes világbajnokság 2013
19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:07 15. FINA Vizes vi-
lágbajnokság 2013 (élő) Úszás döntők Élő közvetítés Barcelonából
21:00 Ötöslottó számsorsolás 21:35 15. FINA Vizes világbajnokság
2013 (élő) Férfi vízilabda döntő Élő közvetítés Barcelonából 23:30
Élet a háború idejénam. vígj.,

M2

8:25 Rajzfilmsorozatok 11:55 Tatonka történetei 12:25 Vipo és ba-
rátai 12:50 H2O 13:45 Varázslók a Waverly helyről 14:05 Táncakadé-
mia 14:35 Hatot egy csapásra 15:35 Tatonka történetei 16:00
Garfield 16:25 Shaun a bárány 16:35 Richard Scarry... 17:00 Caillou
17:25 Mézga Aladár 17:50 Hetedhét Kukta 17:55  Lolka és Bolka 18:05
A kis Amadeus 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék 19:00 A nagy
ho-ho-horgász 19:05 Állatkert a hátizsákban 19:30 Maja, a méhecske
19:45 Angelina, a balerina 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-völgy
20:30 Híradó 21:00 Telesport (élő) - OTP Bank Liga Puskás Akadé-
mia FC - Újpest FC Labdarúgó mérkőzés Élő közvetítés Székesfe-
hérvárról 23:00 Egri csillagok 1. rész 

DUNA

7:25 Századfordító magyarok 8:15 Afrika világa 8:45 Élő egyház 9:10
Isten kezében 9:40 Sírjaik hol domborulnak... 10:05 Akadálytalanul
10:35 Székely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Ízőr-
zők 12:55 Godfrey, a lakáj 14:30 Táncvarázs 15:20 Önök kérték!
16:20 Isten rabjai 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25  Időjárás
18:30 Dollárpapa (ff., magyar vígj., 1956) 20:05 A világörökség kin-
csei 20:25 Futótűz  tévéfilm sor., 21:15 Rejtelmes sziget (sp.-francia-
olasz kalandf., 1973) 23:15 Kultikon +23:45 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Monster High 11:30 Baba-
világ 12:00 Stílusvadász 12:30 Én is menyasszony vagyok 13:00 Dok-
torok 14:00 Tequila és Bonetti 15:00 A férjem védelmében 16:00
Luxusdoki 17:00 Sas kabaré 18:00 Tények 19:00 Aktív Extra 19:30
Babe  (auszt.-am. családi vígj., 1995) 21:25 Fergeteges forgatás (am.
vígj., 1999) 23:25  Dermesztő szél (angol-am. horror, 2007)

7:00 Kölyökklub 10:25 Agyátültetés 12:00 Gasztrotúra - extra 12:25
4ütem 13:00 Dilinyósok 13:55 Agymenők am. vígj. sor., 14:30 East-
wicki boszorkák 15:35 A hős legendája (am. akciófilm-sor., 16:35 Mac-
kómentő akció (am. családi vígj., 2009) 18:30  RTL Klub Híradó 18:55
Házasodna a gazda 20:05 Reszkessetek, betörők!  vígj., 1997 22:05
Gamer - Játék a végsőkig (am. sci-fi akcióf., 2009) 23:55 Kromofó-
bia am.-angol-francia filmdráma

8:00 A sors hullámain 9:00 Remington Steel 10:00 Minden lében
négy kanál 11:00 Minden lében négy kanál 12:00 Péntektől péntekig 
13:00 A nagy svindli Krimisorozat 13:55 Ezel - Bosszú mindhalálig
15:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 16:05 CSI: Miami helyszínelők 17:00
Gazdálkodj okosan! 18:00 Sokkoló valóság 19:00 Forró nyomon Best
of 20:00 Száll a kakukk fészkére 22:35 Ezel - Bosszú mindhalálig

STORY TV

10:30 Dallas  12:30 A csendestárs am. vígj., 14:45 Álomhajó NSZK
filmsor., 17:00  Rózsák harca olasz rom. dráma, I./7. rész 18:00 Vörös
és fekete francia tévéfilm sor. 20:00 Miss Marple - Éjféltájt(12)
(angol krimi, 2007) 22:00 Rablóhalam. filmdráma 23:50 A cukorbáró

VIASAT

9:50 Álomgyári feleség 10:45 Amerikai mesterszakács 11:45 Ame-
rikai mesterszakács 12:40 Kertvárosba száműzve 13:10 Vérmes né-
gyes  15:00 Doktor House 16:55 Szívek szállodája 18:50 Beethoven
nagy áttörése am. családi film 20:50 A nap birodalma am. háborús
filmdráma

STV :1
8:55 Tanečná akadémia 9:20 SOS Zábavný program 10:15 Berlín, Ber-
lín 11:10 5 proti 5 Letný špeciál! 12:05 Top Star Extra 13:00 Moje
dcéry 14:40 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Plavý kôň 16:15 Doz-
rievanie Whitney Brownovej 17:45 Postav dom, zasaď strom 18:25
Nebíčko v papuľke (Slovensko) 19:00 Správy 19:50 Góly, body, se-
kundy 20:10 Romanca na streche kom., Nemecko 21:45 Život alebo
niečo také rom. kom., USA 

STV :2
8:55 Cesta Aspergerov syndróm. 9:20 Ambulancia 9:45 Tichý zabi-
jak 10:15 V ríši kamzíka tatranského 10:45 Chlap v dome 11:20 5
minút po dvanástej 12:20 Kapura 13:05 Farmárska revue 13:25 Tre-
zor 13:55 Mapa spomienok 15:00 Sesternica Beta 16:30 Parkúr
Grand Prix Bratislava CSIO 18:00 Večerníček 18:15 MS v plávaní 20:30
Osloboditelia 21:15 Anjeli strážni 21:45 Červená pustatina dráma

MARKÍZA

6:45 Maxove dobrodružstvá 7:30 Alf (seriál, USA, 1986) 8:00 Made-
line (rod. kom., Francúzsko/USA, 1998) 9:40 Perfektné skóre(12)
(kom., USA/Nemecko, 2004) 11:30 "Tady hlídám já" (rodinný f.,
Česko, 2012) 13:45 Cesta do Ameriky kom., USA 16:10 Policajná aka-
démia 5  18:15 Partička 19:00 Televízne noviny

JOJ

7:45 My Little Pony  8:15 Monsuno (anim. ser., USA/Japonsko, 2011)
8:40 Utrhnutý z reťaze (rodinný f., USA, 2004)10:55 Veľké rodinné
stretnutie kom., USA, 2003) 13:05 Hrochy v Afrike (akčný kom., Ta-
liansko, 1979) Hrochy v Afrike - Terence Hill 15:15 Slnko, seno, slanina
18:00 Najlepšie slovenské torty19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
19:59 Šport, počasie 20:20 Kráľ Škorpión 3 22:35 Dokonalý únik

CSütöRtöK, augusztus 1 SzOmBAt, augusztus 3
M1

6:55 Balatoni Nyár 9:00 Tanúságtevők 9:25 Útmutató 10:15
Úton-útfélen 10:25 A Biblia a magyar képzőművészetben
10:35 Református magazin 11:05 Unitárius ifjúsági műsor
11:10 A Korál-sziget együttes 11:30 Nyári unitárius ünne-
pek az Alföldön 12:00 Hírek 12:10 Világ Kép 12:40 FIFA
World Cup 2014 Labdarúgó VB magazin 13:10 Telesport
13:40 A leggyorsabb Indian új-zél.-am. életr. film 15:45 Top-
modell a barátnőm 17:15 A Lényeg 17:50 15. FINA Vizes vi-
lágbajnokság 2013 (élő) Úszás döntők 19:30 Híradó 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás 20:07 15. FINA Vizes világbajnok-
ság 2013 (élő) 21:00 A spanom csaja 22:50 Az ember gyer-
meke angol-am. sci-fi, 2006

M2

8:05 Állatkert a hátizsákban 8:35 Rajzfilmsorozatok 11:05 
Hatot egy csapásra 12:05 Táncakadémia 12:30 Csajok a zŰr-
ből 13:00 Rocky és Bakacsin kalandjai 13:20 Rocky és Baka-
csin kalandjai 15:00 H2O 15:50 Tüskevár 16:20 Garfield 16:45
Shaun a bárány 16:55 Aprónép 17:00 Richard Scarry... 17:25
Lolka és Bolka vakációja 17:35 Hetedhét Kukta 17:40 Rejté-
lyek Tesz-Vesz városban 18:10 A kis Amadeus 18:35 Miss BG
18:50 Magyar népmesék 18:55 A nagy ho-ho-horgász 19:05
Állatkert a hátizsákban 19:30 Maja, a méhecske 19:45 Ange-
lina, a balerina 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-völgy 20:30
Híradó 20:59 Sporthírek 21:04 Időjárás 21:05  Mad Men  21:55
Egri csillagok 2. rész, 23:15 Árnyékban harcolók

DUNA

7:15 Isten kezében 7:40 Zöld Jelzés 8:10 Világ-nézet 9:05
Cápák a keresőmben 10:00 Hagyaték 10:25 Határtalanul
magyar 11:00 Református istentisztelet 12:00 Híradó 12:10
Kultúra a nagyvilágból 12:35 Dollárpapa 14:15 Hazajáró
14:45 Csellengők 15:15 Hogy volt!? 16:10 A világörökség kin-
csei  16:30 NB I. labdarúgó-mérkőzés Ferencvárosi TC - Vi-
deoton FC 19:05 Híradó 19:25 Dunasport 19:30
Időjárás-jelentés 19:35 Heti Hírmondó 20:05 A világörökség
kincsei 20:20 WTCC 2013 - Túraautó Világbajnokság 22:05
Édes Anna(12) (ff., magyar filmdráma, 1958) Nagyothalló
DVD 23:35 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Nagy Vagy, Balaton-
füred! 11:45 EgészségMánia 12:15 Stahl konyhája 12:45 Több
mint TestŐr 13:15 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:15
Békétlen békítő 15:15 Sue Thomas - FBI 16:15 Babe 18:00 Té-
nyek 19:00 Napló 20:00 Mr. Bean nyaral 21:45 Miami Vice

7:00 Kölyökklub 10:05 Ízes élet - Mautner Zsófival 10:25 Te-
leshop 11:20 Gasztrotúra 11:45 A Muzsika TV bemutatja
12:25 Tuti gimi 13:25 Tuti gimi 14:20 Reszkessetek, betörők!
3. 16:25 Castle 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Cobra 11 20:00
Beépített szépség 22:10 Árnykép (am. thriller, 2008) 

7:00 Elfújta a szél Romantikus film 11:05 Sokkoló valóság
12:00  Gazdálkodj okosan! 13:00 CSI: Miami helyszínelők
14:00 Szombat Esti Láz Show-műsor 16:00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol 17:00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol 18:00 Segítség, bajban vagyok! A pszi-
chológus válaszol 19:00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd
válaszol 20:00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol
21:00 Forró nyomon Best of Heti riportmagazin 22:00 Heti
Hetes Best of 23:00 Sötét zsaruk Akciófilm-sorozat

STORY TV

10:30 Dallas 13:30 Vörös és fekete 15:15 Álomhajó - Auszt-
rália 17:00 Frank Riva (francia minisor., 5. rész, 2003) 18:00
A csendestárs(12) (am. vígj., 1996)  20:00 Poirot(12) (angol
tévéfilm sor., 1989) 21:45 Ami a szexet illeti vígj.

VIASAT

8:15 Vérmes négyes 10:10 Doktor House 12:05 A nagy ház-
alakítás 13:55 Candleford-i kisasszonyok 16:10 A vörös Pim-
pernel 18:10 A célszemély am. akciófilm-sor., 20:00 CSI:
Miami helyszínelők 20:55 CSI: New York-i helyszínelők 21:55
Star Trek 9. - Űrlázadás 23:55 Nyílt seb auszt.-am.-angol
thriller 

STV :1
8:50 Leto s Katkou 9:20 60 zabijakov divočiny 10:20 Geo re-
port 11:20 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch
12:10 Cirkus Humberto 13:00 Cirkus Humberto 14:00
Agatha Christie: Slečna Marplová 15:30 Páni sa zabávajú
17:00 Uragán 17:50 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej
kuchyne 19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, se-
kundy 20:10 Októbrová noc dráma

STV :2
9:30 Osloboditelia 11:40 Trezor 12:10 Orientácie 12:35 Zlatá
runa 13:45 Atlantída 15:25 Folklórny festival Východná
16:20 Ženské oddelenie 17:40 Slovenská kultúrna noc v New
Yorku 18:05 Večerníček 18:15 MS v plávaní 20:30 Zabudnuté
ženy 21:25 Odpískané 21:50 Noc v archíve 22:55 Atlantída.
Koniec jedného sveta - zrod 

MARKÍZA

7:10 Smallville 8:55 Policajná akadémia 5 10:45 Honba na po-
norku akčný ser., USA, 201212:40  Povodeň akčný film 16:50
Modrý blesk kom., USA/Nemecko 19:00 Televízne noviny
20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 G.I.Joe akčný
film 23:00 Alcatraz (akčný ser., 

JOJ

8:55 Simpsonovci 10:40 Sexi internát 12:45 Kráľ Škorpión 3
14:55 Najhoršia zrada triler 16:55 Slnko, seno, slanina 18:20
Nové bývanie (lifest. mag.) 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
19:59 Šport 20:10 Počasie 20:20 Narnia: Princ Kaspian akčný
film 23:40 Scary Movie 2

VASÁRNAP, augusztus 4
M1

5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Rex felügyelő
9.05 Történetek a nagyvilágból 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő
12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagy-
világból 14.20 Ridikül 15.05 Család csak egy van 15.55 A szenvedélyek
lángjai 16.55 Rex felügyelő 17.40 Híradó 17.50 15. FINA vizes világbaj-
nokság 2013. Úszás, döntők 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Idő-
járás 21.00 Egri csillagok Magy. tört. film 23.30 Híradó 23.45 Sherlock.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.35 Ókori kalandok 12.05 80 nap alatt a Föld
körül Willy Foggal 12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Szü-
letett kémek 13.40 Varázslók a Waverly helyből  14.30 Rocky és Baka-
csin kalandjai 14.55 Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy
Foggal 15.45 Fixi, Foxi és barátaik 16.10 Garfield és barátai 16.35
Shaun, a bárány 16.40 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.05 Lolka és
Bolka vakációja 17.20 Tappancs mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.05
A kis Amadeus 18.35 Miss BG I–II., 18.50 Esti mese 20.30 Híradó, sport-
hírek 21.05 Sophie szerint a világ 21.45 A férfi a legjobb orvosság
22.35 Magic – Queen in Budapest. Angol koncertfilm

DUNA

8.00 Térkép  8.35 Hazajáró 9.05 Szerelmes földrajz 9.35 Angyali érin-
tés 10.20 Kisváros 11.00 T.I.R.,  12.00 Híradó 12.20 Tihany. Dok.film
12.40 Európa egészsége – Próbáld újra. a számítógépes függőség
13.25 A mi időnk – Tusványos 14.00 A templomos lovagok kincse
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. Am. sor. 18.00
Híradó, sport 18.30 Kisváros. Tévésor. 19.10 Angyali érintés 20.00
Vérvörös nyár, 8. 20.55 Hírek, sport 21.15 Macska és az egerek. Fran-
cia tévéfilm 22.55 Koncertek az A38 Hajón.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk – Flúgos
nyomozó V., 6. 13.00 Doki IV., 14.00 Tények Délután 15.00 Csapdába
csalva 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Veled is megtörténhet!  18.00
Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Holt-
idő. Am. akciókrimi 23.25 Jog/Ászok.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Refl ektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat,
38. 16.20 Kettős játszma  17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest
21.35 CSI: Miami helyszínelők 22.40 Gyilkos hajsza  23.40 Totál szívás 

9.00 Szeress most!  11.00 Vacsoracsata, 5. 12.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol, 59. 13.00 A gyanú árnyékában, 53. 14.00
Az örökség 15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője
17.00 Tökéletes célpont 17.55 Éjjel-nappal Budapest, 24. 18.30 Pén-
tektől péntekig, 24. 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata
21.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Éjjel-nap-
pal Budapest 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Columbo legveszélyesebb
éjszakája 16.30 Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay  18.00 Co-
lumbo: Ölni már nincs idő. 20.00 Poirot-novellák: A spanyol láda rejté-
lye 21.00 Született feleségek 23.05 Jim szerint a világ 23.30 Dallas, 280.

VIASAT

7.05 Gyilkos sorok  8.00 Harmadik műszak 8.55 Anya. Amerikai film-
vígjáték 11.00 Christine kalandjai12.00 Esküdt ellenségek. Bűnös
szándék  12.55 A médium  13.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.40 Har-
madik műszak  16.35 Született detektívek  17.30 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 18.30 Egy kapcsolat szabályai  18.55 Férjek gyöngye
19.25 Jóbarátok  19.55 Kertvárosba száműzve20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 A tetovált lány-sorozat, 2. 23.20 A médium 

STV :1
7.05 A reménység folyója 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Híradó, sport-
hírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Vi-
haros szerelem12.00 Híradó 12.15 Maigret. Fr. krimi 14.00 Viharos
szerelem . 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Családi ve-
télkedő – speciál 21.05 Topsztár extra Vlastimil Brodský 22.00 Nyisd
ki a szemed 23.55 Dempsey és Makepeace

STV :2
8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Szuper élet.  dok.film  10.40
Férfi a házban 11.20 Szlovákia leg… Turócszentmárton Dok.film 11.35
Trezor 12.00 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.15 Idősebbek maga-
zinja 13.45 Michal Dočolomanský és vendégei 14.40 Japán hagyomá-
nyok és szokások 15.05 Bakalári történetek 15.25 Slávia Kávézó 16.05
Betti nővér. Tévésorozat 17.35 A hegyekben 18.00 Esti mese 18.15
Úszó világbajnokság. Élő közvetítés Barcelonából 20.00 Poraimos – A
roma holokauszt. Ünnepi hangverseny 21.25 Eichmannak vége Ném.
dokudráma 23.00 Sporthíradó 23.10 Úszó világbajnokság, felvételről

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11 11.15 Vámpírnap-
lók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták14.00 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS VI., 17.00
Híradó 17.25 Refl ex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy
kicsi  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Ez az én
területem Cseh vígjáték 23.05 Lángoló jég. Am. akciófilm 

JOJ

7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek  10.20 Haláli Hálaadás
Am. vígjáték 12.20 Nevem: Senki Ol.–fr. western 14.45 Igen, főnök!
15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.20 ValóVilág – kiválasztás 20.30 Nap, széna, szalonna
22.00 A királyság. Am.– ném. akcióthriller

PÉNtEK, augusztus 2

Megnyitottuk 
kihelyezett irodánkat Gútán, 
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete) 

Köszöntők, 
köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HIRDETÉSfELVÉTEL 
HÉTfőTőL PÉNTEKIg.

Quimby: regényszerű könyv a 22 évről

Regényszerű könyv jele-
nik meg a Quimby

együttes eddigi 22 évéről. A
kiadvány először a Sziget
fesztivál nulladik napján, au-
gusztus 6-án lesz kapható,
a Quimby Csodaországban
című monstre tízórás prog-
ramfolyamra időzítve. A Bo-
okline kiadó gondozásában
megjelenő könyv, elmeséli
az együttes eddigi éveit, rövid portrékon keresztül ismerhet-
jük meg a hat tag életének fontosabb epizódjait - köztük pél-
dául Varga Livius tizenévesen Amerikában töltött másfél
évét vagy Kiss Tibor összeomlását, pszichiátriai kezelését ,
szerepel a kötetben egy részletes diszkográfia az eddigi 13
kiadványról, végül egy 32 oldalas színes képmelléklet. 

Bridget Jones visszatért
Íme Helen Fielding új regényének borítója. A Bridget Jones:

Mad About a Boy című kötet illusztrációja – Bridget mellett
mackók és egyéb játékok hevernek a
földön – azt sugallja, hogy a szinglik
hősével immár anyukaként találkozha-
tunk újra, ám erről a szerző nem akart
beszélni. A könyv egyébként október
15-én jelenik meg az Egyesült Király-
ságban. Bár az író korábban arról biz-
tosította olvasóit, hogy nem fogja kira-
dírozni az emlékezetünkből a kissé
duci, a szerelmet görcsösen kereső,
bagós Bridget-et, most a Twitteren egy
igazán sokatmondó üzenetet tett közzé:
„Ahogyan én is, úgy Bridget is továbblépett. Ha az emberek
annyit fognak nevetni, miközben olvassák a könyvet, ameny-
nyit én nevettem, mialatt írtam, akkor mindannyian boldogok
leszünk.”

20 év után újra együtt 
Újra összeáll, s hamarosan új lemezzel is jelentkezik a

huszadik születésnapját ünneplő Backstreet Boys ze-
nekar. Angliában a
Take That, Ameriká-
ban a Backstreet
Boys nőtt ki a földből
a tudatos ültetés
után, a világ tinilá-
nyainak nagy örö-
mére. Csapatok
sora követte a tuti
elegyet később, de
nem volt mindenkire
elmondható az, ami erre a két produkcióra. Mégpedig az,
hogy az évek alatt megtanultak énekelni. Meglehet, hogy a
gigasikerek a kilencvenes években érték el a csúcsot. Július
30-án fog megjelenni a nyolcadik Backstreet Boys nagyle-
mez, az In A World Like This. 

Posztumusz csillagot kap 
Hollywoodban a színészlegenda
AColumbo felügyelőként világ-

hírűvé vált Peter Falké lesz a
2503. számú csillag a Híressé-
gek sétányán. Falk a hatvanas
évek végén kapta meg Columbo
hadnagy szerepét. A ballonkabá-
tos nyomozó megformálásáért
többször nyerte el az Emmy-díjat
és egy Golden Globe-díjat is ka-
pott.  A színész számos filmben
nyújtott emlékezetes alakítást,
kétszer jelölték Oscar-díjra.  Peter
Falk 2011 júniusában, 83 eszten-
dősen hunyt el. 
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SPORT
Tisztelt Sportkedvelő Olvasó! 
Hagyományainkhoz híven, újra Önök elé tárjuk régiónk csapatainak bajnoki sorsolását. Most a 2013/2014-es idény őszi fordulóinak sor-
solását tartja a kezében. Mivel a kínálat gazdag, a labdarúgás szerelmeseinek sokszor nem is lesz könnyű választaniuk, hacsak nem
kizárólag a szívükhöz legközelebb álló csapat köti majd le figyelmüket. Legjobban azok járnak, akik szívesen böngésznek a lehetősé-
gek között, és be tudják tervezni az egyes hétvégi mérkőzések látogatását. Mivel a versenykiírás engedélyezi a mérkőzések más idő-
pontban való lejátszását a csapatok megállapodása, vagy a sporttechnikai bizottság döntése alapján, így a sorsolásban megadott idő-
pontok a bajnokság alatt változhatnak. Ezért javasoljuk olvasóinknak, hogy kövessék figyelemmel sportmellékletünk „Heti focimenü”
rovatát, amelyben pontosítjuk az aktuális heti forduló mérkőzéseinek időpontjait. Valamennyi régiós csapatunknak sok sikert kívánunk
a soron következő idényben, szurkolóiknak pedig jó szurkolást!  
(Az előkészítők bajnokságának sorsolását a Területi Labdarúgó Szövetség lapzártánkig nem készítette el, így azt lapunk következő szá-
mában közöljük.)

A 2013/2014-ES LABDARÚGÓ IDÉNY
BAJNOKSÁGAINAK ŐSZI MENETRENDJE

1. forduló, 2013. augusztus 4. – 17 ó. 
Beluša – KFC
Bánovce n/B. – Nagymegyer 
2. forduló, 2013. augusztus 11. – 17 ó. 
KFC – Tr. Stankovce (szombat)
Bős – Nagymegyer 
3. forduló, 2013. augusztus 18. – 17. ó.
Bánovce n/B. – KFC
Nagymegyer – Palárikovo (szombat)
4. forduló, 2013. augusztus 25. – 17 ó.
KFC – Nagymegyer (szombat) 
5. forduló, 2013. szeptember 1. – 16 ó.  
Palárikovo – KFC 
Nagymegyer – Nyárasd (szombat)
6. forduló, 2013. szeptember 8. – 16 ó.

Bős – KFC (szombat, 19 ó.)
Negyed – Nagymegyer 
7. forduló, 2013. szeptember 15. – 16 ó.
KFC – Nyárasd (szombat)
Nagymegyer – Horná Nitra (szombat)
8. forduló, 2013. szeptember 22. – 15.30 ó.
Negyed – KFC 
Nitra jun. – Nagymegyer 
9. forduló, 2013. szeptember 29. – 15.30 ó.
KFC – Horná Nitra (szombat)
Nagymegyer – L. Rovne (szombat)
10. forduló, 2013. október 6. – 14.30 ó. 
Nitra jun. – KFC
Domaniža – Nagymegyer 
11. forduló, 2013. október 13. – 14.30 ó.

KFC – L. Rovne (szombat)
Nagymegyer – Nagyölved (szombat)
12. forduló, 2013. október 20. – 14 ó.
Domaniža – KFC
Galánta – Nagymegyer 
13. forduló, 2013. október 27. – 14 ó.
KFC – Nagyölved (szombat)
Nagymegyer – J. Bohunice (szombat)
14. forduló, 2013. november 3. – 13.30 ó.
Galánta – KFC
Beluša – Nagymegyer 
15. forduló, 2013. november 10. – 13.30 ó.
KFC – J. Bohunice (szombat)
Nagymegyer – Tr. Stankovce (szombat)

RÉGIÓBAjNOKSÁG – FELNőTTEK

V. LIGA – KELETI CSOPORT – FELNőTTEK 

1. forduló, 2013. augusztus 4. – 17 ó. 
Podhájska – Ógyalla 
Kozárovce – Szentpéter 
Garamkálna – Ekel (szombat)
Marcelháza – Bánov (szombat) 
Hontfüzesgyarmat – Naszvad 
2. forduló, 2013. augusztus 11. – 17 ó. 
Ógyalla – Cseke (szombat) 
Naszvad – Komjatice
Ekel – Marcelháza (szombat)
Szentpéter – Garamkálna
3. forduló, 2013. augusztus 18. – 17 ó.
Nagykér – Ógyalla 
Marcelháza – Szentpéter (szombat)
D. Ohaj – Ekel 
Cseke – Naszvad 
4. forduló, 2013. augusztus 25. – 17. ó. 
Ógyalla – Naszvad (szombat)
Ekel – Hontfüzesgyarmat
Szentpéter – D. Ohaj 

Zsitvabesenyő – Marcelháza  
5. forduló, 2013. szeptember 1. – 16 ó.
Kozárovce – Ógyalla 
Marcelháza – Podhájska (szombat) 
Hontfüzesgyarmat – Szentpéter 
Komjatice – Ekel 
Naszvad – Nagysalló
6. forduló, 2013. szeptember 8. – 16 ó.
Ógyalla – Nagysalló (szombat)
Bánov – Naszvad 
Ekel – Cseke (szombat)
Szentpéter – Komjatice
Nagykér – Marcelháza 
7. forduló, 2013. szeptember 15. – 16 ó.
Garamkálna – Ógyalla (szombat)
Marcelháza – Kozárovce (szombat)
Cseke – Szentpéter 
Naszvad – Ekel 
8. forduló, 2013. szeptember 22. – 15.30 ó.
Ógyalla – Bánov (szombat)

Ekel – Nagysalló (szombat)
Szentpéter – Naszvad 
Garamkálna - Marcelháza (szombat)
9. forduló, 2013. szeptember 29. – 15.30 ó. 
Marcelháza – Ógyalla (szombat)
Naszvad – Zsitvabesenyő
Nagysalló – Szentpéter 
Bánov – Ekel 
10. forduló, 2013. október 6. – 14.30 ó. 
Ógyalla – Ekel (szombat)
Szentpéter – Bánov
Podhájska – Naszvad 
Marcelháza – D. Ohaj (szombat)
11. forduló, 2013. október 13. – 14.30 ó. 
D. Ohaj – Ógyalla 
Hontfüzesgyarmat – Marcelháza 
Naszvad – Nagykér
Ekel – Szentpéter (szombat)
12. forduló, 2013. október 20. – 14 ó.
Ógyalla – Szentpéter (szombat)

Zsitvabesenyő – Ekel 
Kozárovce – Naszvad 
Marcelháza – Komjatice (szombat) 
13. forduló, 2013. október 27. – 14 ó.
Hontfüzesgyarmat – Ógyalla 
Cseke – Marcelháza 
Naszvad – Garamkálna
Ekel – Podhájska (szombat)
Szentpéter – Zsitvabesenyő
14. forduló, 2013. november 3. – 13.30 ó.
Ógyalla – Zsitvabesenyő (szombat)
Podhájska – Szentpéter 
Nagykér – Ekel 
Marcelháza – Naszvad (szombat) 
15. forduló, 2013. november 10. – 13.30 ó. 
Komjatice – Ógyalla 
Naszvad – D. Ohaj 
Nagysalló – Marcelháza
Ekel – Kozárovce (szombat)
Szentpéter – Nagykér

IV. LIGA – DÉLKELETI CSOPORT – FELNőTTEK 
1. forduló, 2013. augusztus 4. – 17 ó.
Gúta – Mocsonok (szombat)
Ímely – Zselíz 
2. forduló, 2013. augusztus 11. – 17 ó.
Vága – Ímely
ČFK – Gúta (vasárnap 10.30 ó.)
3. forduló, 2013. augusztus 18. – 17 ó.
Gúta – Nagysurány (szombat)
Ímely – Nyékvárkony 
4. forduló, 2013. augusztus 25. – 17 ó. 
Mocsonok – Ímely 

Illésháza – Gúta 
5. forduló, 2013. szeptember 1. – 16 ó.
Gúta – DAC „B” (szombat)
Ímely – ČFK 
6. forduló, 2013. szeptember 8. – 16 ó. 
Nagysurány – Ímely 
Vágfarkasd – Gúta (szombat) 
7. forduló, 2013. szeptember 15. – 16 ó. 
Gúta – Tardoskedd (szombat)
Ímely – Illésháza 
8. forduló, 2013. szeptember 22. – 15.30 ó. 

DAC „B“ – Ímely 
Gúta – Párkány (szombat) 
9. forduló, 2013. szeptember 29. – 15.30 ó. 
Újlót – Gúta 
Ímely – Vágfarkasd
10. forduló, 2013. október 6. – 14.30 ó. 
Gúta – Ímely (szombat) 
11. forduló, 2013. október 13. – 14.30 ó. 
Ímely – Párkány
ViOn „B“ – Gúta
12. forduló, 2013. október 20. – 14 ó.

Gúta – Udvard 
Újlót – Ímely 
13. forduló, 2013. október 27. – 14 ó.
Ímely – Tardoskedd
Zselíz – Gúta (szombat)
14. forduló, 2013. november 3. – 13.30 ó.
Gúta – Vága (szombat)
Ímely – ViOn „B“
15. forduló, 2013. november 10. 
Udvard – Ímely
Nyékvárkony – Gúta 
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TERÜLETI BAjNOKSÁG – FELNőTTEK 

1. forduló, 2013. augusztus 11. - 17 ó.
Gúta „B” – Dunamocs 
Šrobárová – Hetény 
Perbete – Nemesócsa 
Búcs – Keszegfalva
Marcelháza „B” – Dulovce 
Izsa – Lakszakállas 
Madar – Bátorkeszi 
FK Activ – Csallóközaranyos 
2. forduló, 2013. augusztus 18. - 17 ó.
Dunamocs – Csallóközaranyos 
Bátorkeszi – FK Activ 
Lakszakállas – Madar 
Dulovce – Izsa 
Keszegfalva – Marcelháza „B”
Nemesócsa – Búcs 
Hetény – Perbete 
Gúta „B” – Šrobárová 
3. forduló, 2013. augusztus 25. - 17 ó.
Šrobárová – Dunamocs 
Perbete – Gúta „B”
Búcs – Hetény 
Marcelháza „B” – Nemesócsa 
Izsa – Keszegfalva 
Madar – Dulovce 
FK Activ – Lakszakállas 
Csallóközaranyos – Bátorkeszi 
4. forduló, 2013. szeptember 1. - 16 ó.
Dunamocs – Bátorkeszi 
Lakszakállas – Csallóközaranyos 
Dulovce – FK Activ 
Keszegfalva – Madar 
Nemesócsa – Izsa 
Hetény – Marcelháza „B”
Gúta „B” – Búcs 
Šrobárová – Perbete 
5. forduló, 2013. szeptember 8. - 16 ó.
Perbete – Dunamocs 
Búcs – Šrobárová 
Marcelháza „B” – Gúta „B” 
Izsa – Hetény 
Madar – Nemesócsa 
FK Activ – Keszegfalva 
Csallóközaranyos – Dulovce 
Bátorkeszi – Lakszakállas 
6. forduló, 2013. szeptember 15. - 16 ó.
Dunamocs – Lakszakállas 
Dulovce – Bátorkeszi 

Keszegfalva – Csallóközaranyos 
Nemesócsa – FK Activ 
Hetény – Madar 
Gúta „B” – Izsa 
Šrobárová – Marcelháza „B“
Perbete – Búcs 
7. forduló, 2013. szeptember 22. - 15.30 ó.
Búcs – Dunamocs 
Marcelháza „B” – Perbete 
Izsa – Šrobárová 
Madar – Gúta „B”
FK Activ – Hetény 
Csallóközaranyos – Nemesócsa 
Bátorkeszi – Keszegfalva 
Lakszakállas – Dulovce 
8. forduló, 2013. szeptember 29. - 15.30 ó.
Dunamocs – Dulovce 
Keszegfalva – Lakszakállas 
Nemesócsa – Bátorkeszi 
Hetény – Csallóközaranyos 
Gúta „B” – FK Activ 
Šrobárová – Madar 
Perbete – Izsa 
Búcs – Marcelháza „B”
9. forduló, 2013. október 6. - 14.30 ó.
Marcelháza „B” – Dunamocs 
Izsa – Búcs
Madar – Perbete 
FK Activ – Šrobárová 

Csallóközaranyos – Gúta „B” 
Bátorkeszi – Hetény 
Lakszakállas – Nemesócsa 
Dulovce – Keszegfalva 
10. forduló, 2013. október 13. - 14.30 ó.
Dunamocs – Keszegfalva
Nemesócsa – Dulovce 
Hetény – Lakszakállas 
Gúta „B” – Bátorkeszi 
Šrobárová – Csallóközaranyos 
Perbete – FK Activ 
Búcs – Madar 
Marcelháza „B” – Izsa 
11. forduló, 2013. október 20. - 14 ó. 
Izsa – Dunamocs 
Madar – Marcelháza „B” 
FK Activ – Búcs 
Csallóközaranyos – Perbete 
Bátorkeszi – Šrobárová 
Lakszakállas – Gúta „B”
Dulovce – Hetény 
Keszegfalva – Nemesócsa 
12. forduló, 2013. október 27. - 14 ó.
Dunamocs – Nemesócsa 
Hetény – Keszegfalva
Gúta „B – Dulovce 
Šrobárová – Lakszakállas 
Perbete – Bátorkeszi 
Búcs – Csallóközaranyos 

Marcelháza „B” – FK Activ
Izsa – Madar 
13. forduló, 2013. november 3. - 13.30 ó.
Madar – Dunamocs 
FK Activ – Izsa 
Csallóközaranyos – Marcelháza „B”
Bátorkeszi – Búcs 
Lakszakállas – Perbete 
Dulovce – Šrobárová 
Keszegfalva – Gúta „B” 
Nemesócsa – Hetény 
14. forduló, 2013. november 10. - 13.30 ó.
Dunamocs – Hetény 
Gúta „B” – Nemesócsa 
Šrobárová – Keszegfalva 
Perbete – Dulovce 
Búcs – Lakszakállas 
Marcelháza „B” – Bátorkeszi 
Izsa – Csallóközaranyos 
Madar – FK Activ 
15. forduló, 2013. november 17. - 13.30 ó.
FK Activ – Dunamocs 
Csallóközaranyos – Madar 
Bátorkeszi – Izsa 
Lakszakállas – Marcelháza „B”
Dulovce – Búcs
Keszegfalva – Perbete 
Nemesócsa – Šrobárová 
Hetény – Gúta „B” 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY – FELNőTTEK
1. forduló, 2013. augusztus 11. - 17 ó.
Csicsó – Nagysziget 
Őrsújfalu – Martos 
Bogya/Gellér – Megyercs 
Tany – Nagykeszi 
Vágfüzes/Kava – Bogyarét 
Pat – Dunaradvány
Ifjúságfalva – szabadnapos 
2. forduló, 2013. augusztus 18. - 17 ó.
Nagysziget – Dunaradvány 
Bogyarét – Pat 
Nagykeszi – Vágfüzes/Kava 
Megyercs – Tany 
Martos – Ifjúságfalva 
Csicsó – Őrsújfalu
Bogya/Gellér – szabadnapos
3. forduló, 2013. augusztus 25. - 17 ó. 
Őrsújfalu – Nagysziget 
Ifjúságfalva – Csicsó
Bogya/Gellér – Martos 
Vágfüzes/Kava – Megyercs 
Pat – Nagykeszi 
Dunaradvány – Bogyarét 
Tany – szabadnapos
4. forduló, 2013. szeptember 1. - 16 ó. 
Nagysziget – Bogyarét 

Nagykeszi – Dunaradvány 
Megyercs – Pat 
Martos – Tany 
Csicsó – Bogya/Gellér 
Őrsújfalu – Ifjúságfalva 
Vágfüzes/Kava – szabadnapos
5. forduló, 2013. szeptember 8. - 16 ó.
Ifjúságfalva – Nagysziget
Bogya/Gellér – Őrsújfalu 
Tany – Csicsó 
Vágfüzes/Kava – Martos 
Dunaradvány – Megyercs 
Bogyarét – Nagykeszi 
Pat – szabadnapos
6. forduló, 2013. szeptember 15. - 16 ó.
Nagysziget – Nagykeszi 
Megyercs – Bogyarét  
Martos – Pat 
Csicsó – Vágfüzes/Kava 
Őrsújfalu – Tany 
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 
Dunaradvány – szabadnapos 
7. forduló, 2013. szeptember 22. - 15.30 ó.
Bogya/Gellér – Nagysziget 
Tany – Ifjúságfalva 
Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu

Pat – Csicsó
Dunaradvány – Martos 
Nagykeszi – Megyercs 
Bogyarét – szabadnapos 
8. forduló, 2013. szeptember 29. - 15.30 ó.
Nagysziget – Megyercs
Martos – Bogyarét 
Csicsó – Dunaradvány 
Őrsújfalu – Pat 
Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava 
Bogya/Gellér – Tany 
Nagykeszi –  szabadnapos
9. forduló, 2013. október 6. - 14.30 ó.
Tany – Nagysziget 
Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér 
Pat – Ifjúságfalva 
Dunaradvány – Őrsújfalu 
Bogyarét – Csicsó 
Nagykeszi – Martos 
Megyercs –  szabadnapos
10. forduló, 2013. október 13. - 14.30 ó.
Martos – Megyercs 
Csicsó – Nagykeszi 
Őrsújfalu – Bogyarét 
Ifjúságfalva – Dunaradvány 
Bogya/Gellér – Pat 

Tany – Vágfüzes/Kava 
Nagysziget – szabadnapos
11. forduló, 2013. október 20. - 14 ó. 
Vágfüzes/Kava – Nagysziget 
Pat – Tany 
Dunaradvány – Bogya/Gellér 
Bogyarét – Ifjúságfalva
Nagykeszi – Őrsújfalu 
Megyercs – Csicsó 
Martos – szabadnapos
12. forduló, 2013. október 27. - 14 ó.
Nagysziget – Martos 
Őrsújfalu – Megyercs 
Ifjúságfalva – Nagykeszi 
Bogya/Gellér – Bogyarét 
Tany – Dunaradvány
Vágfüzes/Kava – Pat 
Csicsó – szabadnapos
13. forduló, 2013. november 3. - 13.30 ó.
Pat – Nagysziget 
Dunaradvány – Vágfüzes/Kava 
Bogyarét – Tany 
Nagykeszi – Bogya/Gellér 
Megyercs – Ifjúságfalva 
Martos – Csicsó 
Őrsújfalu – szabadnapos

III. LIGA – IDőSEBB ÉS IFjABB IFjÚSÁGIAK 
– NYUGATI CSOPORT

(Az idősebb és ifjabb ifjúságiak ugyan-
azon ellenféllel küzdenek majd meg,
ezért csak az egyik sorsolást közöl-
jük)

1. forduló, 2013. augusztus 4.
KFC – Horná Nitra 
2. forduló, 2013. augusztus 11.
Vágsellye – KFC
3. forduló, 2013. augusztus 18.
KFC – Pov. Bystrica
4. forduló, 2013. augusztus 25. 
Somorja – KFC 
5. forduló, 2013. szeptember 1.
KFC – N. Mesto n/V.
6. forduló, 2013. szeptember 8. 
KFC – FK 2007 Dunaszerdahely 
7. forduló, 2013. szeptember 15.

J. Bohunice – KFC 
8. forduló, 2013. szeptember 22.
KFC – Nagykér 
9. forduló, 2013. szeptember 29.
Nagysurány – KFC
10. forduló, 2013. október 6.
KFC – Hlohovec 
11. forduló, 2013. október 13.
L. Rovne – KFC 
12. forduló, 2013. október 20.
KFC – Bánovce n/B.
13. forduló, 2013. október 27.
Boleráz – KFC
14. forduló, 2013. november 3.
KFC – Galánta
15. forduló, 2013. november 10.
Párkány – KFC

IV. LIGA – IFjÚSÁGIAK – DÉLKELETI CSOPORT
1. forduló, 2013. augusztus 4.
ViOn „B” - Ekel
Nagymegyer – Bánov 
2. forduló, 2013. augusztus 11.
Ekel – Nagymegyer 
3. forduló, 2013. augusztus 18.
Nagyfödémes – Ekel
Nagymegyer – Egyházkarcsa 
4. forduló, 2013. augusztus 25.
Ekel – Nitra/Chrenová
Sereď – Nagymegyer 
5. forduló, 2013. szeptember 1.
Komjatice – Ekel 
Nagymegyer – Tardoskedd 
6. forduló, 2013. szeptember 8.
Ekel – Nyárasd
Palárikovo – Nagymegyer 
7. forduló, 2013. szeptember 15. 
Zselíz – Ekel 
Nagymegyer – DAC „B” 
8. forduló, 2013. szeptember 22.
Ekel – Nagymácséd

ViOn „B” - Nagymegyer 
9. forduló, 2013 szeptember 29. 
Bánov – Ekel 
Nagymegyer – Bős 
10. forduló, 2013. október 6.
Bős – Ekel
Nagymegyer – Nagyfödémes 
11. forduló, 2013. október 13.
Ekel – Egyházkarcsa
Nitra/Chrenová – Nagymegyer 
12. forduló, 2013. október 20.
Sereď – Ekel 
Nagymegyer – Komjatice 
13. forduló, 2013. október 27. 
Ekel – Tardoskedd 
Nyárasd – Nagymegyer 
14. forduló, 2013. november 3. 
Palárikovo – Ekel 
Nagymegyer – Zselíz 
15. forduló, 2013. november 10.
Ekel – DAC „B”
Nagymácséd – Nagymegyer 

V. LIGA IFjÚSÁGIAK – KELETI CSOPORT 

1. forduló, 2013. augusztus 4.
N. Dedina – Nemesócsa 
Rybník – Hetény 
Kozárovce – Szentpéter 
Gúta – Csallóközaranyos 
Marcelháza – Garamkálna
Ipolyság – Naszvad 
Ógyalla – Udvard
2. forduló, 2013. augusztus 11.
Nemesócsa – Udvard
Naszvad – Ógyalla 
Csallóközaranyos – Marcelháza 
Szentpéter – Gúta 
Hetény – Kozárovce
3. forduló, 2013. augusztus 18.
Rybník – Nemesócsa 
Gúta – Hetény 
Marcelháza – Szentpéter 
Újlót – Csallóközaranyos 
Ógyalla – Nagyölved
Udvard – Naszvad 
4. forduló, 2013. augusztus 25. 
Nemesócsa – Naszvad 
Garamkálna – Ógyalla 
Csallóközaranyos – Ipolyság
Szentpéter – Újlót
Hetény – Marcelháza 
N. Dedina – Gúta 
5. forduló, 2013. szeptember 1.
Kozárovce – Nemesócsa 
Gúta – Rybník
Marcelháza – N. Dedina
Újlót – Hetény 
Ipolyság – Szentpéter 
Ógyalla – Csallóközaranyos 
Naszvad – Nagyölved
6. forduló, 2013. szeptember 8.
Nemesócsa – Nagyölved
Garamkálna – Naszvad 
Csallóközaranyos – Udvard
Szentpéter – Ógyalla 
Hetény – Ipolyság
Rybník – Marcelháza 
Kozárovce – Gúta 
7. forduló, 2013. szeptember 15. 
Gúta – Nemesócsa 
Marcelháza – Kozárovce
Ógyalla – Hetény 
Udvard – Szentpéter 
Naszvad – Csallóközaranyos 
8. forduló, 2013. szeptember 22.
Nemesócsa – Garamkálna
Csallóközaranyos – Nagyölved

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK
Mivel a bajnokságba mindössze hat csa-
pat nevezett, a szövetség négyfordulós
bajnokságot írt ki. Így a résztvevő csa-
patok négy alkalommal mérkőznek meg
egymással, kétszer az őszi és kétszer a
tavaszi idényben.  

1. forduló, 2013. augusztus 31.
FK Activ – Ímely 
Madar – Csicsó 
Perbete – Dulovce 
2. forduló, 2013. szeptember 7.
Ímely – Dulovce
Csicsó – Perbete 
FK Activ – Madar
3. forduló, 2013. szeptember 14. 
Madar – Ímely
Perbete – FK Activ
Dulovce – Csicsó 
4. forduló, 2013. szeptember 21. 
Ímely – Csicsó 
FK Activ – Dulovce 
Madar – Perbete 
5. forduló, 2013. szeptember 28. 
Perbete – Ímely 
Dulovce – Madar
Csicsó – FK Activ 

6. forduló, 2013. október 5.
Ímely – FK Activ 
Csicsó – Madar 
Dulovce – Perbete 
7. forduló, 2013. október 12.
Dulovce – Ímely 
Perbete – Csicsó 
Madar – FK Activ 
8. forduló, 2013. október 19. 
Ímely – Madar 
FK Activ – Perbete 
Csicsó – Dulovce 
9. forduló, 2013. október 26. 
Csicsó – Ímely 
Dulovce – FK Activ 
Perbete – Madar 
10. forduló, 2013. november 2.
Ímely – Perbete
Madar – Dulovce 
FK Activ – Csicsó 

Szentpéter – Naszvad 
Hetény – Udvard
N. Dedina – Ógyalla 
Gúta – Marcelháza 
9. forduló, 2013. szeptember 29.
Marcelháza – Nemesócsa 
Újlót – Gúta 
Ógyalla – Rybník
Naszvad – Hetény 
Nagyölved – Szentpéter 
Garamkálna – Csallóközaranyos 
10. forduló, 2013. október 6.
Nemesócsa – Csallóközaranyos 
Szentpéter – Garamkálna
Hetény – Nagyölved
N. Dedina – Naszvad 
Kozárovce – Ógyalla 
Gúta – Ipolyság
Marcelháza – Újlót
11. forduló, 2013. október 13. 
Újlót – Nemesócsa 
Ipolyság – Marcelháza 
Ógyalla – Gúta 
Naszvad – Rybník
Garamkálna – Hetény 
Csallóközaranyos – Szentpéter 
12. forduló, 2013. október 20. 
Nemesócsa – Szentpéter   
Hetény – Csallóközaranyos 
Kozárovce – Naszvad 
Gúta – Udvard
Marcelháza – Ógyalla 
13. forduló, 2013. október 27. 
Ipolyság – Nemesócsa 
Ógyalla – Újlót
Udvard – Marcelháza 
Naszvad – Gúta 
Csallóközaranyos – N. Dedina
Szentpéter – Hetény 
14. forduló, 2013. november 3. 
Nemesócsa – Hetény 
N. Dedina – Szentpéter 
Rybník – Csallóközaranyos 
Gúta – Nagyölved
Marcelháza – Naszvad 
Ipolyság – Ógyalla 
15. forduló, 2013. november 10. 
Ógyalla – Nemesócsa 
Naszvad – Újlót
Nagyölved – Marcelháza 
Garamkálna – Gúta 
Csallóközaranyos – Kozárovce
Szentpéter – Rybník
Hetény – N. Dedina

Ekel FC
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III. LIGA – IDőSEBB ÉS IFjABB DIÁKOK – DÉLI CSOPORT 

1. forduló, 2013. augusztus 31. 
Lakszakállas – Bátorkeszi 
Madar – Dunamocs 
Hetény – Tany 
Keszegfalva – Őrsújfalu
Ógyalla – Ímely 
2. forduló, 2013. szeptember 7.
Bátorkeszi – Ímely 
Őrsújfalu – Ógyalla 
Tany – Keszegfalva 
Dunamocs – Hetény 
Lakszakállas – Madar 
3. forduló, 2013. szeptember 14. 

Madar – Bátorkeszi 
Hetény – Lakszakállas 
Keszegfalva – Dunamocs 
Ógyalla – Tany 
Ímely – Őrsújfalu 
4. forduló, 2013. szeptember 21.
Bátorkeszi – Őrsújfalu 
Tany – Ímely 
Dunamocs – Ógyalla 
Lakszakállas – Keszegfalva 
Madar – Hetény 
5. forduló, 2013. szeptember 28.
Hetény – Bátorkeszi 
Keszegfalva – Madar 

Ógyalla – Lakszakállas 
Ímely – Dunamocs 
Őrsújfalu – Tany 
6. forduló, 2013. október 5. 
Bátorkeszi – Tany 
Dunamocs – Őrsújfalu 
Lakszakállas – Ímely 
Madar – Ógyalla 
Hetény – Keszegfalva 
7. forduló, 2013. október 12.
Keszegfalva – Bátorkeszi 
Ógyalla – Hetény 
Ímely – Madar 
Őrsújfalu – Lakszakállas 

Tany – Dunamocs 
8. forduló, 2013. október 19. 
Bátorkeszi – Dunamocs 
Lakszakállas – Tany 
Madar – Őrsújfalu 
Hetény – Ímely 
Keszegfalva – Ógyalla 
9. forduló, 2013. október 26.
Ógyalla – Bátorkeszi 
Ímely – Keszegfalva 
Őrsújfalu – Hetény 
Tany – Madar 
Dunamocs – Lakszakállas 

(Az idősebb és ifjabb diákok ugyan-
azon ellenfelekkel küzdenek majd
meg, ezért csak az egyik sorsolást
közöljük). 

1. forduló, 2013. augusztus 18. 
KFC – Marcelháza 
Szentpéter – Nagysurány
Ipolyság – Gúta 
Nagymegyer – Ekel 
Naszvad – Bős 
2. forduló, 2013. augusztus 25. 
Mocsonok – Naszvad 
Ekel – Érsekújvár „B“
Gúta – Nagymegyer
Marcelháza – Ipolyság
Zselíz – KFC 
Szentpéter – Tardoskedd
3. forduló, 2013. szeptember 1.  
KFC – Szentpéter 
Nagymegyer – Marcelháza 
Érsekújvár „B“ – Gúta 

Naszvad – Ekel 
4. forduló, 2013. szeptember 8. 
Ekel – Bős
Gúta – Naszvad 
Marcelháza – Érsekújvár „B“
Zselíz – Nagymegyer 
Szentpéter – Ipolyság
Tardoskedd – KFC 
5. forduló, 2013. szeptember 15. 
KFC – Nagysurány
Nagymegyer – Szentpéter 
Naszvad – Marcelháza 
Bős – Gúta 
Mocsonok – Ekel 
6. forduló, 2013. szeptember 22. 
Nagysurány – Ekel 
Gúta – Mocsonok
Marcelháza – Bős 
Zselíz – Naszvad 
Szentpéter – Érsekújvár „B“
Tardoskedd – Nagymegyer 
KFC – Ipolyság

7. forduló, 2013. szeptember 29.
Nagymegyer – KFC 
Naszvad – Szentpéter 
Mocsonok – Marcelháza 
Ekel – Gúta 
8. forduló, 2013. október 6. 
Nagysurány – Gúta 
Marcelháza – Ekel 
Szentpéter – Bős
Tardoskedd – Naszvad 
KFC – Érsekújvár „B“
Ipolyság – Nagymegyer  
9. forduló, 2013. október 13. 
Nagymegyer – Nagysurány
Naszvad – KFC 
Mocsonok – Szentpéter 
Ekel – Zselíz
Gúta – Marcelháza 
10. forduló, 2013. október 20. 
Nagysurány – Marcelháza 
Zselíz – Gúta 
Szentpéter – Ekel 

KFC – Bős 
Ipolyság – Naszvad 
Nagymegyer – Érsekújvár „B“
11. forduló, 2013. október 27. 
Naszvad – Nagymegyer 
Mocsonok – KFC 
Ekel – Tardoskedd
Gúta – Szentpéter 
Marcelháza – Zselíz
12. forduló, 2013. november 3. 
Szentpéter – Marcelháza 
Tardoskedd – Gúta 
KFC – Ekel 
Nagymegyer – Bős 
Érsekújvár „B“ – Naszvad 
13. forduló, 2013. november 10. 
Naszvad – Nagysurány
Mocsonok – Nagymegyer 
Ekel – Ipolyság
Gúta – KFC 
Marcelháza – Tardoskedd
Zselíz – Szentpéter 


