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Nem indul magyar megyei el-
nökjelölt Nyitra megyében. Az

MKP hétfőn úgy döntött, beáll a Mi-
lan Belica ellen induló Tomáš Gal-
bavý mögé, akit több jobboldali
párt is támogat.

Az MKP kerületi tanácsülést tartott,
melyre a küldöttek a megyei elnökje-
lölt állítása céljából gyűltek össze Ér-
sekújvárott. A párt egyetlen legitim
megyei elnökjelöltjét a Komáromi já-

rás konferenciája állította Petheő Attila
személyében. Az éjszakába nyúló vita
után a Komáromi járás küldötteivel
egyeztetve Petheő Attila járási elnök
visszalépett a jelöléstől, hogy az MKP
csatlakozhasson a jelenleg kor-
mányzó, magyarbarátnak nem mond-
ható SMER támogatottságú megye-
elnökkel szemben induló független el-
nökjelölt, Tomáš Galbavý mellé.

Folytatás a 2. oldalon

Az MKP is Galbavýt támogatja

Júliusban rekordot döntöttek a
komáromi szülészeti osztá-

lyon: 91 újszülött látta meg itt a
napvilágot, közülük 53 kisfiú és
38 kislány. Nagy sürgést-forgást
éltek át az itt dolgozók, mivel ed-
dig átlagosan egy hónapban 56
baba született a komáromi kór-
ház szülészeti osztályán.

Szépe Magdaléna, az osztály
szülészeti asszisztense és főnővére
lapunknak elmondta: „A szülések
nem tervezhetőek, de az osztá lyunk
az ilyen helyzetekre is fel van ké-
szülve. Mindenkinek meg tudtuk
adni a maximális kényelmet. Ebben
az évben már 429 kisbaba született,
ami 32-vel több a tavalyihoz képest.
A legkedveltebb fiúnevek a Domi-
nik, Olivér és a Bence, a kislányne-
vek pedig az Emma, Viktória és az
Emese”. 

Mgr. Dudás Viktor, a kórház igaz-
gatója hozzátette: „Folyamatosan
növekszik a létszám, a kismamák
már nemcsak Komáromból és kör-
nyékéről, hanem a környező járá-
sokból is a mi kórházunkat választ-
ják. Tavaly 713 gyermek született
nálunk, reméljük, hogy ez a szám
évről évre növekszik majd, mert ez
azt jeleni, hogy a kismamák elége-
dettek a szakértelmünkkel és így
bizalommal jönnek hozzánk”.

ga

Babyboom a komáromi
szülészeten

Munkabaleset 
a fedett uszodában

Múlt csütörtökön balesethez riasz-
tották a komáromi mentőket, tűz-

oltókat és rendőrséget. A fedett uszoda
tetőszerkezetén végzett munkálatok
közben az egyik, napelemeket lesze-
relő alkalmazott lábára esett az eleme-
ket tartó vasszerkezet, minek követ-
keztében közepesen súlyos sérüléseket
szenvedett.  Folytatás a 3. oldalon

Múlt pénteken, néhány perccel nyitás előtt ellátogattunk a komáromi strandra,
hogy magunk is meggyőződhessünk a tavasszal beígért pozitív változások

végrehajtásáról. A strandon Vörös Magdolna, a strand vezetője kísért bennünket vé-
gig, miközben szép számban kezdtek gyülekezni a strandolók is, akik még válogat-
hattak a fák által nyújtott árnyékos helyekben. Belépés után nagyon kellemes látvány
fogadott bennünket, mindenütt rend és tisztaság, a fű szemmel láthatóan kezelve
van, és frissen öntözve. A strand területén lévő büfék már nyitva várták a vendége-
ket, a Kassai Vízimentő-szolgálat komáromi tagjai is elfoglalták helyüket az egyes
medencék mellett. Eddig szerencsére nem kellett beavatkozniuk, de mégis meg-
nyugtató látvány a jelenlétük. Folytatás a 3, oldalon
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Ki a magyar a gáton?
Szinte napirenden ütközöm a “nagyonmagyarok” és ezek mérsékeltebb

képviselői, nameg a “megalkuvó” és az ilyenekhez hasonló jelzőkkel ellá-
tott “nemzetárulók” közti vitaorkánokba. Az első, és talán a legfontosabb
dolog amin le szoktam akadni az ilyen helyzetekben, az egyenesen a val-
lás. Aki egy kicsit is figyeli a feljebb említett történéseket, az tudja, hogy a
“szélső nemzeti magyar” bizony vaskalapos Istenhívő ember. Az Úr viszont
arra tanít, hogy ne ítélkezz és még véletlenül se bántsad felebarátod. Vagy
esetleg rosszul tudom? Vagy a vallást nem veszik komolyan és csak amo-
lyan hangzatos toldalékként említik meg az önjellemzésükben, vagy pedig
egész egyszerűen hazudnak, és a bennük rejlő végtelen gyűlölet leveze-
téseként szapulnak mindenki mást, aki nem úgy gondolkodik mint ők.
Természetesen a nemzet és a haza nevében.

Magyarnak lenni ugyanis nem azt jelenti, hogy az (szerintük) eltévedt bá-
ránykákat erőnek erejével terelgessük vissza a saját magunk által felállí-
tott és berendezett karámba. Merthogy mindenkinek van egy képe az ide-
ális létről, és szerintem az a normális, ha azt nem erőltetjük másra. Per-
sze az embernek lehetnek meggyőződései, de csupán azért, mert a má-
sik nem ért azzal egyet, még nem kell megbélyegezni. Ezen a vonalon vi-
szont mást sem látok. Aki szlovákra vált, csak mert egy ilyen ajkú eladóval
találkozik egy többségében magyarlakta territóriumban működő üzletben,
az máris hitvány és megalkuvó. Ugyanez érvényes arra is, aki a hivatalban
használja az állam nyelvét. Ezek csupán egyszerű hétköznapi példák, de
jól mutatják, hogy már az alapoknál kezdődik a skatulyázás.

Volt ugye két nyári fesztivál is. Itt is figyelemre méltó, ahogy páran egy-
más torkának estek. Nameg aki Martoson csellengett, azt nemzetbüszke
mintamagyarnak kiáltották ki, aki meg elutazott a világ végére, Gomba-
szögre, azt meg egy fertőzött libsinek, aki a felvidéki magyarság ellensége.
Ez meg így nagyon nem kóser. Hogy jön ahhoz bárki is, hogy megosszon?
Hogy van képe egyeseknek, akik a mocskolódáson kívül még nem nagyon
mutattak mást, hogy eldöntsék a másikról: Igaz magyar-e, vagy csak egy
korcs?

Megdöbbentő, de gyakorta az anonimitás biztonságot nyújtó fátyla mögé
rejtőzve osztogatják a nem létező eszüket, és mindenki áruló, aki nem ért
velük egyet. Szerintük errő szól a magyarság. Én meg azt mondom, hogy
ezek az egyének komoly pszichológiai problémákkal küzdenek. Mérhetet-
lenül keserűek, depressziósak, és azt gondolják, hogy attól lesznek vala-
kik, ha mindenkibe belerúgnak, aki nem azonosul velük. A hon megmen-
tőjének hiszik magukat, de hosszú távon inkább csak nevetség tárgyai lesz-
nek, mivel a szavak mögött csak szökőévente felfedezhetőek a tettek. Visz-

szasírnak egy olyan történelmi határvonalat, melyen belül ők sosem éltek,
és igazából fogalmuk sincs arról, hogy miért is lenne jobb az életük ha visz-
szatérne Nagy-Magyarország! Abban az államban is dolgozni kellene a
megélhetésért, ott sem lenne ingyen a kenyér. Persze, mint mindenhol, itt
is van pár ember aki kivételt képez a szabály alól. Ismerek olyan “sza-
badságharcost” is, aki bizony nem riad vissza attól sem, ha néha a céljai
érdekében meg kell mozdítania a testét. Őket egyébként még tisztelni is tu-
dom, amellett, hogy merőben eltér a gondolkodásunk.

Nem mehetünk viszont el szó nélkül a másik oldal felett sem, mert ott is
rá lehet csodálkozni pár extrém emberkére. Olyanokra, akik annyira bele-
zavarodtak a liberális gondolkodás útvesztőjébe, hogy már senki sem
elég szent ahhoz, hogy bele ne bokszoljanak a gyomorszájukba. A vélet-
lenül, esetleg szándékkal oda tévedő olvasó meg azt látja, hogy a ma-
gyarok még egymást is rühellik, és ez az ami igazán káros a nemzetünkre
nézve.

Szerintem a legégetőbb teendő az nem más, mint hogy elérjük a feltö-
rekvő generációnál, hogy trendi legyen kívülről fújni a magyar mestermű-
veket. El kell érnünk, hogy boldogan, saját elhatározásból teljesüljön ki az
egészséges nemzeti öntudatuk. Le kell vetkőzni az évszázados berögző-
déseket, és alkalmazkodván napjaink irányaihoz, játékosan és szórakoz-
tatóan kell beleverni minden egyes magyar lurkó fejébe, hogy bizony van
mire büszkének lenni. Jelenleg ugyanis pontosan az extrém megnyilvá-
nulásoknak köszönhetően sokaknak inkább ciki a magyar mivolta. Ez nem
tézis, hanem realitás. Ezen meg változtatni kell, minél hamarabb.

Azt mondom tehát, hogy lassacskán be lehet fejezni egymás ócsárolá-
sát, és neki kell állni dolgozni. A múltból, melyre oly büszkék vagyunk, saj-
nos nem lehet megélni. A történelem egy igaz mese, de most már ennél
sokkal több kell a megmaradáshoz. Felemelkedésről egyelőre még nagyon
kár beszélni. Először meg kell állítani a fogyást. Az meg nem attól fog be-
következni, hogy az egyik oldal kiiktatja a másikat. Abba kell hagyni az egy-
másra mutogatást, és az ebből felszabaduló temérdek energiát az átlag IQ
szint növelésébe kell ölni! Ez ugyanis mindennek az alfája meg az ome-
gája. Ha a gyermekeink okosabbak lesznek, akkor bizonyára önmaguk is
el fogják tudni dönteni, hogy mely ország himnuszára dobban meg a szí-
vük.

Fiatal vagyok. Ha kell, szlovákul beszélek. Ha nem muszáj, akkor ma-
gyarul. Ha külföldön vagyok, büszkén mesélek a városomról, a népemről,
Magyarországról. Az egyik zimbabwei barátom csak úgy hívott a hajón,
hogy “Son of Attila”. Hogy miért? Nos azért, mert a pár sör mellett eltöltött
“történelem órákat” ezzel kezdtem. Egy másik kanadai barátom és az
egész indiai származású bagázsa meg már álmából felébresztve is tudja,
merre van Komárom. Kovács Dávid

Folytatás az 1. oldalról
Lapunk megkereste Petheő At-

tilát, az MKP járási elnökét, aki tá-
jékoztatott visszalépésének okai-
ról.

- Az MKP komáromi járási jelöltje
voltam, akiről az MKP kerületi taná-
csának küldöttei voltak hivatottak
dönteni. Tomáš Galbavý támogatása
mellett döntött a kerületi tanács, de
ehhez az kellett, hogy az egyetlen le-
gitim, járási konferencia által jelölt
ember, azaz én visszalépjek. Ezt a
gesztust úgy éreztük, hogy meg kell
tennem.

• Úgy néz ki hogy alakul a jobb-
 oldali összefogás az MKP, a Híd,
az SDKÚ, az SaS és az Új Többség
– Egyezség pártok részvételével.
Ez az együttműködés csak a me-
gyei elnökjelölt személyében nyil-
vánul meg, vagy a képviselőjelöl-
tek indításában is?

- Mi a megyei elnökjelölt személyét
kívánjuk közösen támogatni ezekkel
a pártokkal. Később pedig annak
örülnénk, ha a megyei parlament-
ben közösen tudnánk dolgozni eb-
ben a formációban. Azt gondolom,

hogy egy új szövetség kovásza le-
hetünk a megyében.

• Legutóbbi lapszámunkban
Bastrnák Tibor úgy nyilatkozott,
hogy a Híd nyitott egy szélesebb
körű együttműködésre a jobbol-
dali pártokkal, tehát az MKP-val
is. Erről mi a veleménye?

- Mi február óta kezdeményezői
voltunk a Most-Híddal való egyezte-
téseknek is és már akkor elmond-
tuk, hogy program és közös célok
mentén nyitottak vagyunk az együtt-
működésre. Az elsődleges cél re-

ményeim szerint ősszel a naciona-
lista/posztkommunista vonal elnök-
jelöltjét leváltani egy közös jelölttel,
jelen esetben a független Tomáš
Galbavýval. A megyei parlamentben
pedig igazán úgy tudjuk majd a Ko-
máromi járást és a magyar közössé-
get képviselni, ha korrekt együttmű-
ködést építünk a SaS-Nova-
Most/Híd-SDKÚ kvartettel. Ebben az
ötösfogatban mi, az MKP képviseljük
a magyar közösség érdekeit, ezért
felelősséggel, a múlt hibáiból ta-
nulva, új jövőt építve kell szövetséget
kötnünk. Ezt a szövetséget azonban

nem nevezném jobboldali szövet-
ségnek, hiszen nem mindegyik pár-
tot tartom a magam részéről jobbol-
dalinak. A hangsúlyt ott látom, hogy
végre olyan egyezségbe menjünk
csak bele, ami előre viszi a járásun-
kat.

• Miért nem indított az MKP ön-
álló magyar jelöltet?

- Megvallom, hogy a Komáromi já-
rásban azon a véleményen voltunk,
hogy a magyar elnökjelölt személye
sokkal nagyobb biztonságot adna a
választóinknak. A visszalépésemet
azért láttam fontosnak, mert közösen
egy olyan döntést hoztunk, amivel
esélyt teremtettünk egy megyei vál-
tásra, illetve a Komáromi járási MKP
a párt egysége fenntartása mellett is
kiállt túllépve a személyes ambíció-
kon. Ezzel egy más útra tereljük az
eddig önös érdekekkel átitatott poli-
tikát és megmutatjuk végre, hogy a
párt nem egyes személyekről szól,
hanem a közösségről. Mi egy kor-
szak- és módszerváltás mellett tettük
le a voksunkat a járásban, eszerint is
cselekszünk.

Szénássy Tímea

Az MKP is Galbavýt támogatja

Folytatás az 1. oldalról
A dolgozót a komáromi tűzoltók hozták le a fedett uszoda tetejéről, majd
a komáromi kórházba szállították, ahol a délután folyamán a sérült lábát
megműtötték. Állapota, a helyzetre való tekintettel kielégítő.

Az ügyben megkerestük Mgr. Nagy Tamást, a Comorra Servis meg-
bízott igazgatóját, aki a balesettel kapcsolatosan a következőket
mondta el lapunknak: „A munkálatokat a Nyitra Megyei Munkafel-
ügyelet írásos utasítására végeztük, amely elrendelte a napelemek

azonnali leszerelését”. Arra a kérdésünkre, vajon munkabalesetnek mi-
nősül-e ez a kellemetlen esemény, az igazgató így válaszolt: „Természe-

tesen igen, ehhez nem férhet semmilyen kétség. Vállalatunk a törvények-
nek megfelelő módon gondoskodik munkatársunkról, aki az előzetes orvosi
jelentések szerint körülbelül négy hétig fog gyógyulni sérüléseiből. A tör-
ténteket végtelenül sajnálom, és dolgozónknak mihamarabbi felépülést kí-
vánok” – mondta el Mgr. Nagy Tamás.

bör

Munkabaleset a fedett uszodában

Folytatás az 1. oldalról
A strand vezetője kérdésünkre vá-

laszolva azonnal a medencék álla-
potáról kezd tájékoztatni. „A meleg
termálvízzel feltöltött ülőmedence
köré új árnyékolókat szereltettünk fel,
így eleget téve a vendégek nagy ré-
sze kérésének. A felújított gyermek-
medencéhez egy csúszdát helyez-
tünk el, napközben öröm látni, ahogy
a lurkók élvezik annak jelenlétét”. Az
úszómedencéhez érve, a strandve-
zető így folytatja: „Tekintettel a stran-
dolás szempontjából ideális időjá-
rásra, éppen az úszómedence az
egyik legjobban kihasznált helye a
strandunknak. A mellette lévő oktató
és családi medencék hőmérsékletét
meleg termálvízzel igazítjuk meg
úgy, hogy a vízben lubickolóknak az
minden szempontból megfelelő hő-
mérsékletű legyen”. 

Ami az egyéb szolgáltatásokat il-
leti, szinte minden a látogatók ren-
delkezésére áll, ami egy strandon
szükségeltetik. Ételek, italok, fagyi,
kürtőskalács és még sok minden
más, amire igény van. Strandröp-
labda-pálya és asztaliteniszhez szük-
séges kellékek is rendelkezésre áll-
nak, aki tehát strandolás közben
sportolni is szeretne, annak semmi
akadálya. Egy kedves meglepetéssel
is szolgál az üzemeltető a vendé-
geknek. Minden hétvégén (pénteken,
szombaton és vasárnap) a belépő-

jegyhez kapnak egy sorsjegyet, eze-
ket napi négy alkalommal kisorsol-
ják, a nyertesek 10 €-s vásárlási utal-
ványt kapnak, amelyet a Kaufland
bevásárlóközpontban válthatnak be
árura. 

A főépületben nem történik
semmi? – tesszük fel a kérdést Vö-
rös Magdolnának. „De igen, mehe-
tünk is megnézni. Nagy munkában
vagyunk, a belső medencék mellett,
egy férfi öltözőt, valamint három-há-
rom női és férfi tusolót is kialakítunk
a vendégek számára. Nagy szükség
lesz rájuk a téli idényben, de a mun-
kálatokat most kell elvégeznünk,
hogy amire eljön az ideje, készen
álljunk a vendégek fogadására”.

Gondoltuk, mivel az időjárás felet-
tébb kedvező, ez valamit javíthat a
strand, illetve az azt működtető Co-
morra Servis anyagi helyzetén.
„Nem vitás, elégedettek vagyunk a
strand látogatottságával. Annak napi
befogadóképessége 1500 személy,
eddig kétszer volt teltházunk, a je-
lenlegi időjárási viszonyoknak kö-
szönhetően, napi 800 és 1200 kö-
zötti számban látogatnak ki a stran-
dunkra. Nagyon sokan visszatérő
vendégek, sőt, van olyan vendégünk
is, aki szinte minden napjának egy
részét itt tölti el. Az idény elejétől
számítva, az átlagos látogatottsági
szám napi 600 személy, de figye-
lembe kell venni, hogy a kora nyári

időjárás egyáltalán nem kedvezett a
strandolásnak” – mondja el a strand-
vezető. 

Témát váltunk, amelyben értelem-
szerűen visszakanyarodunk a ko-
máromi strandra. Mivel Vörös Mag-
dolna a fedett uszoda vezetésével is
meg van bízva, kérdésünk annak jö-
vője felé irányul. „Jelenleg a szoká-
sos nyári karbantartás miatt van
zárva, de most nem tudom meg-
mondani, milyen jövő vár a fedett
uszodára. Tény, hogy eléggé hosszú
az egyes, arra hivatott intézmények
által kiadott, eltávolítandó hibák lis-
tája. Az uszoda további sorsáról a
városi testület hivatott dönteni, bizo-
nyára mérlegre kell majd tenniük
több lehetőséget is, elsősorban azok
anyagi vonzatát figyelembe véve.
Köztudott, hogy az egyik elképzelés
szerint, a strandon lévő úszóme-
dence befedésének lehetősége is
szerepel. Hogy ez időben mennyit
vesz igénybe nem tudom, de
ha ez mellett a lehetőség
mellett voksolnának a kép-
viselők, még ezen a té-
len megoldódhatna az
úszók, vízilabdázók és
az úszni vágyó közön-
ség problémája. Na-
gyon fontos tényező,
hogy amennyiben ez a
változat lenne elfogadva,
a sátor és a medence fűté-
sének és megvilágításának

nagyobb részét saját energiaforrás-
ból kellene megoldani, ami tekintet-
tel a rendelkezésünkre álló termál-
vízre, nem látszik megoldhatatlan
problémának. Vannak ügyes ener-
getikusaink, akik ezt szükség esetén
megoldják. Mindenképpen meg kell
azonban várnunk az illetékesek dön-
tését” – mondta el lapunknak Vörös
Magdolna 

Nos, látogatásunk után a komá-
romi strandon csak javasolni tudjuk
Komárom és környéke lakosságá-
nak, látogassa meg, így személye-
sen is meggyőződhet az itt leírtakról.
Örömmel vesszük esetleges észre-
vételeiket, javaslataikat is, amelyeket
természetesen, azonnal továbbítunk
a strand, illetve az azt üzemeltető
Comorra Servis vezetése felé. 

Böröczky József 
A szerző felvételei 

Tárca
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Olvasói levél

Dunamocs

Szóval-képpel

Személyszállítás

Komáromban

ár 0,50 €/személyBOMBA

0907 33 00 10
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00

Nyári lány. Ragyogó a mosolya. A szín-
padon kiadja minden energiáját.

Oroszlán. Nem csak a csillagjegye szerint.
Radics Gigi a Lake Up!-2 fesztiválon, a
Holt-Vág partján, zenei kíséret nélkül éne-
kelte a Titanic című film főcímdalát. Szár-
nyalt a színpadról a víz felé a My Heart
Will Go On. Fellépése után találkoztunk.

• Emlékszem egy korábbi komáromi lá-
togatásodra. Csonka Andreas hívott ven-
dégnek a koncertjére, 2010. október 14-én,
a Viking pubba.

- Nagyon megszeppentem, ahogy mentem
lefelé a lépcsőn. Addig nem is jártam éjszakai
szórakozóhelyen. Amikor megláttam Andreast
és a barátait, megnyugodtam. Remek este
volt.

• Sorsszerű volt a találkozásotok a leg-
utóbbi Megasztárban.

- Kiakadtunk, amikor megtudtuk, hogy egy-
mással kell megküzdenünk a továbbjutásért.
Nagyon jó barátok lettünk, egyszer csak jött az
a párbaj. Nem az volt a célunk, hogy rivalizál-
junk egymással, hanem hogy egy jó döntő le-
gyen. Utána megbeszéltük, és Andreas, mint
mindig, nagyon aranyos volt.

• Mostani komáromi fellépésed előtt Ho-
dek Dávid, a 16 éves dobos várt.

- Régi barátság ez is. Bolyki Balázs kon-
certjén ismerkedtünk meg. Az egyik vokalista
voltam, Dávid pedig dobolt. Azóta nagyon jó-
ban vagyunk. Ma este is hozzájuk megyünk
vendégségbe, Őrsújfalura.

• Nemsokára Milánóban lépsz fel. A Mi-
lánói Szimfonikus Zenekar kíséretével,
több énekesnő társaságában, Queen,
ACDC, Pink Floyd és Deep Purple dalokat
adtok elő.

- Három cseh lány énekel még, akik zenei
tehetségkutatókat nyertek. Én leszek a legfia-
talabb. Friedemann Riehle vezényli majd a
szimfonikus zenekart.

• Hol bukkant rád?
- A prágai karmester a Pannon Filharmoni-

kusok oldalán bukkant rám. Pécsett, a Kodály
központban adtunk számomra felejthetetlen
koncertet. Nagyon tetszett neki, ahogy éne-
kelek, és megkereste a menedzseremet. Egy
próbánk volt Prágában, a premier Milánóban
lesz.

• Vadonatúj érzés című albumod gyorsan
aranylemez lett. A címadó dalt, Daydream
címmel angolul is énekled. Remek video -
klip készült hozzá.

- Tóth Gergely rendező és Gráf Péter ope-
ratőr munkája. Nem árulták el előre, milyen a
klip koncepciója, csak a végleges verziót mu-
tatták meg, ami nagyon tetszik.

• Los Angelesben forgattátok.
- Egy hétig voltunk kint. A forgatás mellett

egy látogatás is belefért az Universal Stúdió-
ban. Azt kaptam a szülinapomra.

• Az idén a Viva Comet és a Bravo Ottó
díjkiosztón is kiérdemelted az Év énekes-
nője címet.

- Nagyon megható volt hallani, amikor ki-
mondták a nevemet.

• Az Úgy fáj című dalhoz készült klip rá-
adásul Az év videoklipje lett a Bravo Ottó
választáson. Mi volt a gond a szerzemény-

nyel, hogy majdnem nem indulhattál A dal
című eurovíziós dalválogatón?

- Valaki azt terjesztette, hogy plágium. Ki-
tartottam a szerzők mellett, hiszen szó sem
volt plágiumról. Az a lényeg, hogy előadhattam
a dalt, és sokáig úgy tűnt, hogy kijuthatunk
vele Oslóba. Nem vagyok csalódott, hogy vé-
gül nem így történt.      

• Miképp fogadott nemrég a Volt és az
EFFOT fesztiválok közönsége?

Ezek voltak az első fesztiválok, melyeken
felléptem. A Volt Fesztiválon nagyon jól sike-
rült a koncert. Az EFFOT-on Kovács Katival
énekeltem.

• Milyenek voltak a nyarak otthon, End-
refalván?

- Nyolcéves koromban édesapám alapított
egy zenekart, és velük jártam az országot. In-
gyen zenéltünk mindenhol, csak hogy megis-
merjenek. Azok a nyarak is szépek voltak.

• Színpadon állsz majd augusztus 17-én,
a tizenhetedik születésnapodon?

- Alsóörsön lesz egy fellépésem. Remélem,
felköszöntenek majd a rajongók…

• Előtte a Zemplénfeszten a Rajkó zene-
kar kíséretével adsz koncertet.

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen
zenekarok kérnek fel, hogy velük énekeljek.

• Hogy érezted magad itt, a Lake Up!-2
fesztiválon?

- Remekül! A közönség nagyon közvetlen
volt. Mindig a Titanicot kérték. Elénekeltem.
Ugyan nem volt hozzá zenei alapom, de meg-
oldottam. Bárány János    

Fotó: Jana Šuláková-Frui Photography 

Radics Gigi csak a Deltának!
Milánóban szimfonikus 
zenekar kísériAKatona Mihály Alapiskola szervezésében került sor

a napközis evangéliumi táborra Henzel György igaz-
gatóhelyettes vezetésével.

A napi programok a bibliai tanítások köré épültek, sok kö-
zösségi alkalommal, játékkal, énekléssel, kézműves foglal-
kozásokkal, sporttal.

A tábor minden nap 8,30-kor nyitotta meg kapuit a gyer-
mekek számára. Egy kis reggeli torna után az iskola ebéd-
lőjében a napi eligazításon túl énekléssel kezdték a napot.
Irányított szabadtéri játékokat követően újra énekléssel, bib-
liai tanításokkal foglalkoztak a KOEN alapítvány segéd-
anyagából merítve. A gyerekek kisebb csoportokban a bib-
liai történetekkel foglalkoztak játékos formában.

Az egy hétig tartó tábor ismét bizonyította, hogy szükség
lesz rá a jövőben is, hiszen általa nemcsak a gyerekek, de
a felnőttek is erősödtek hitben, reményben és szeretetben.

(miriák), AI felvétele

Ahelyi egyházközség hetedik alkalommal szervezte
meg gyülekezeti napközis táborát az óvodás és alap-

iskolás korú gyermekek számára. A közel hatvan részt-
vevő élvezhette az ötnapos programot, amelyben a hit-
beli elmélyedés mellett nagy szerep jutott a kézműves
foglalkozásoknak és a különböző játékoknak is.

A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány
szlovákiai munkatársai által kidolgozott program szerint zajló
táborozáson a bibliai történeteket játékos előadásokkal a
gyülekezet ifjúsági bibliakörének tagjai elevenítették meg, va-
lamint ők voltak azok is, akik vezették a csoportos beszél-
getéseket, irányították a kézműves-foglalkozásokat és be-
vonták a tábor résztvevőit a különféle csapatépítő játékos
programokba.

Dobai Sándor esperes, a gyülekezet lelkipásztora fontos-
nak tartja az ilyen játékos hitbeli alkalmakat a gyermekek
számára, hiszen az összefogja a hittanosokat, a helyi refor-
mátus közösséget és tettre szólítja az ifjúsági csoportot is.
Szeretné viszont elérni azt is, hogy az együttlétek a templomi
gyülekezet megnövekedéséhez is vezessenek gyermekek-
ben és azok szüleiben. (miriák)

A felvételeket a dunamocsi egyházközség készítette

Erősödtek a hitben
Búcs

Gyülekezeti napközis tábor 

Állásajánlatok járásunkban

Állásajánlatok külföldön

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Adminisztrátor, SR
UN IKORP s.r.o., Komárno 1 Életrajz az

unikorp@kebex.sk

Adminisztrátor – Telefonos asszisztens, SR
GLOBALTEx spol, s.r.o., Nové Zámky, Mun-
kahelyvégzés helye Komárno

3
Személyesen:

Dunajské nábrežie 13,
945 01 Komárno
09:00-tól 15:00-ig

Pincér/nő,, SR
BOW GARDEN, s.r.o., Komárno 1 0902 555 334

Pincér/nő, SR
CHIP–Ing. Szabó Attila, SPORT CLUB 
Komárno

1
Személyesen: 

Ul. Generála Klapku 45,
945 01 Komárno
19:00-tól 21:00-ig

Farmer, SR
Baltic, s.r.o., Dulovce 
Munkahelyvégzés helye Svätý Peter

1
0908 049 316

Életrajz a szabo.nor-
bert@stonline.sk

Krupié – pénztáros, SR
C.L.V, s.r.o., Komárno 2 Életrajz a 

norbert865@gmail.com

Gondozó – ápoló, SR
NÁRUČ n.o. Komárno 4

035/7722245
0903 203 755
0911 995 312

Pék, SR
C.B.C.G., s.r.o., Komárno 1

Személyesen vagy kérvény
és életrajz a Komárno, 
Palatínová 48-as címre

Operátor, SR
CONFED SLOVAKIA, sr.o., Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig  nyilvántartott ál-
láskereső és 29 éves korig, xxI - es projekt.

5
Életrajz a 

andras.svec@
confed.sk

e-mail címre

Értékesítő, mobiltelefon – technikus, SR
Ladislav Kráz, Duntel Dunajská Streda,
Munkahelyvégzés helye Komárno

1
Életrajz a ladislav-
kraz@gmail.com

e-mail címre

Könyvelő/nő, SR
Szabó Erika, Komárno 1

0905 309 780
Életrajz a 

erika.flora@freemail.hu      
Könyvelő/nő, SR
KENTER SLOVAKIA s. r. o., Komárno 1 Életrajz a

kenter@stonline.sk      

Rendszergazda  / elektrotechnika-tanár
Súkromná SOŠ vyučovacím jazykom ma-
ďarským, Kolárovo

1
0907 743 332

Életrajz a schola.pri-
vata@stonline.sk

e-mail címre
Közösségi egészségügyi munkatárs, SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Komárno

1
Életrajz a

ruvzkn@uvzsr.sk
Csak főiskolai végzett-

séggel.
Tehergépjármű vezető, SR
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, EÚ 1 0905 457 501

Tehergépjármű vezető, Alfa Tir, s. r. o. 
Bátorové Kosihy, EÚ és Ukrajna 1 0905689755

Tehergépjármű vezető, Alfa Tir, s. r. o. 
Bátorové Kosihy, EÚ és Oroszország 1 0905 689 755

Tehergépjármű vezető ( 7,5t – IVECO), SR
TAKTON s.r.o., Komárno 2 0917197151

0904572725
Taxisofőr, SR
MULTILAND SLOVAKIA, s. r. o. 5 0915 664 077

Asztalos – ács-(kőműves, burkoló),SR
I CUBED spol, s.r.o., Komárno 1 0905 220 469

Tehergépjármű vezető, SR
Jozef Mariáši – MAJO TRANS , Nová Stráž
Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország.

2 035/7782381
035/7782221

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Villanyszerelő
Svájc
Haladószintű német nyelvtudás

10 e-mail: info@koenig.sk
lydia.valachova@upsvr.gov.sk

CNC gépkezelő (ID: 264)
Csehország - Plzeň 3

e-mail:
plzen@bohemiaworks.cz
Tel.: +420 773 220 676

Hegesztő Al 141(ID: 263) 
Csehország - Plzeň 10

Hegesztő ČSN EN 287.1 (ID 261)
Csehország - Plzeň 10

Hegesztő  Fe TIG a CO2 (ID 260)
Csehország - Plzeň 10

Lakatos (ID 259)
Csehország - Plzeň 10

Speditőr - Diszpécser (ID 256)
Csehország -  České Budějovice 2 e-mail: budejovice@

bohemiaworks.cz
tel.: +420 773 220 105Hegesztő - lakatos (ID 253)

Csehország  -  České Budějovice 5

Építkezési munkaerő – kötöző (ID 238)
Csehország 4

e-mail: veronika.po-
dana@matconsulting.eu
tel.: +420 774 196 279

Bútorasztalos (ID 236)
Austria – Steyr
Haladószintű német nyelvtudás

50
e-mail:

marek.dasko@
upsvr.gov.sk

Bútorasztalos (ID 236)
Németország:  Augsburg, München, 
Passau. Haladószintű német nyelvtudás

50
e-mail:

lubica.cibulova@upsvr.
gov.sk

Szakács/nő (ID 258)
Csehország -  České Budějovice 3

e-mail: budejovice@
bohemiaworks.cz

tel.: +420 773 220 616
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TAxI

Az újságokat lapozgatva, TV-t nézve és rá-
diót hallgatva az ember naponta szembesül
olyan hátborzongató hírekkel, amelyek so-
kunknak okoznak álmatlan éjszakákat. Úgy
gondolom, ezeket a híreket ki lehet némileg
egyensúlyozni olyanokkal, amelyek ellenke-
zőleg, jó hatással vannak olvasókra és né-
zőkre egyaránt. Egyszóval, szükségét érzem
gyakrabban rámutatni azokra a pozitív dol-
gokra is, amelyek körülöttünk történnek.
Ezért is ragadtam tollat, hogy egy ilyet meg-
osszak a DELTA olvasóival.

Bevallom őszintén, nem vagyok gyakori lá-
togatója a folklór ünnepségeknek, de mivel
unokám is néptáncra adta a fejét, kötelessé-
gemnek éreztem meglátogatni a nemrég, Du-
lovcén lezajló XVII. Dél-szlovákiai Gyermek
és Ifjúsági Folklór Ünnepséget. Amit ott ta-
pasztaltam, annak még ma is, napokkal az
esemény után a hatása alatt vagyok. Egy
forró nyári estét táncoltak végig a fiatalok
olyan lelkesedéssel, odaadással és vidám-
sággal, amit csak csodálni lehet. A néző, aki
végignézte az előadást, saját szemével is
meggyőződhetett arról, hogy a komáromi
„Szlovák rebellisek” csoport tagjai különös-
képpen tehetségesek és ügyesek. Az ember
szinte úgy érzi, hogy néptáncra és éneklésre
születtek, minden egyes mozdulatuk össze
van hangolva a testükkel és lelkükkel. Kedves
fiatalok! Ti, a nagyon gazdag műsorotokkal

lázba hoztátok a közönséget, amely a nagy
meleg ellenére élvezte az előadást. Mit is
mondjak? Csodálatosak vagytok! És mindezt
még tetőzte a gyönyörűen díszített népvise-
let-költemény, amelyet magatokon viseltetek.
Csak csodálni lehet, hogy a mai rohanós vi-
lágban akadnak fiatalok, akik minden ener-
giájukat és szabadidejüket a hagyományok
megőrzésének szentelik néptánc és éneklés
formájában. Egy szó mint száz, nagy köszö-
net illeti meg a csoport valamennyi tagját.

Persze, nem lehet szó nélkül elmenni egy
olyan személyiség mellett, mint Jozef Černek
úr, aki az egész történésnek a mozgatórú-
gója. Nem, személyesen nem ismerjük egy-
mást, de első látásra is megállapítható, hogy
egy karizmatikus, temperamentumos és a
végsőkig odaadó emberről van szó, aki a
legnagyobb lelkesedéssel vezeti a csoportot.
Aki látta őt ezen az ünnepségen, vagy sze-
mélyesen is ismeri, bizonyára igazolni tudja
szavaimat. Kedves Černek úr, Önnek is kü-
lön szeretném megköszönni ezt a szép él-
ményt és szívből kívánom, hogy még na-
gyon sokáig kitartson ez a lelkesedése. Ez
minden olyan embernek az érdeke, aki sze-
retné megőrizni a hagyományokat, és a mű-
vészetek szeretetére nevelni a fiatalságot.

Tisztelettel,
Czaniková Vlasta

Komárom 

Egy rendezvény margójára 

Akomáromi Ferencesek utcáján élők,
valamint bolttulajdonosok már több

hete egy nagyon kellemetlen problémá-
val küzdenek. Az utcára kiültetett fák –
szám szerint tizenhárom – teljesen be-
tegek. Sajnos ez a probléma a város te-
rületén több helyen is felfedezhető.

A hársfák levele ragacsos nedvet bo-
csát ki magából, mely az autókra és a
járdára csepegve egy ragadós bevona-
tot képez. Feltehetően ezt valamiféle
megbetegedés okozza, vagy tetvesek a
fák. Sajnos ez nagyon sok bosszúságot

okoz mind a járókelőknek,
mind pedig az autó-

tulajdonosoknak.
A lakók már ezt

a problémát
be is jelen-
tet ték a vá-
rosi hivatal-
ban, de ezi-

dáig még
nem történt

előrelépés az
ügyben. szt
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Bogya

Kétévente rendeznek falunapi ese-
ményt Bogyaréten. idén július 27-

én tartották a községi ünnepséget. 

A sort az iskola udvarán kézműves
foglalkozás nyitotta meg. Ügyességi já-
tékok, majd aerobik torna Gőgh Berna-
dettel és a délelőtti program csúcspont-
jaként Simon László fazekas-keramikus
korongozott a gyerekek legnagyobb örö-
mére. Délután meglepően sokan voltak
kíváncsiak Jacsmenyik József akadémiai
festőművész kiállítására, melynek meg-
nyitóját jellegzetes dudaszóval Katona
István tette még emlékezetesebbé. Ez-
után következtek a szabadtéri progra-
mok a helyi Főnix-domb közelében. El-
sőként a gútai II. Rákóczi Ferenc Alap-
iskola Mazsola bábcsoportja mutatta
be „Borsóhercegnő” című darabját,
majd az említett iskola színjátszóköre
„A tojás” című komédiával szórakoz-
tatta a nagyérdeműt. A folytatásban
színpadra léptek még a lakszakállasi
Jácint népdalkör tagjai és a gútai Kikelet
néptánccsoport. A kultúrműsor után a

helyi focipályára rándult át a közönség
nagy része, hogy megtekintse a Vermes
törzs lovasíjász produkcióját. Ezen a fa-
lunapon a focikedvelők sem maradtak
hoppon, ugyanis a helyi felnőtt csapat a
magyarországi Sárosd gárdájával vívott
barátságos meccset. A falunapi hangulat
az utcabállal tetőzött, melynek zenefele-
lőse a népszerű Rubin zenekar volt. Min-
denképpen dicséret illeti Borsányi Bélát
és Kocsis Hajnalkát, akik oroszlánrészt
vállaltak a színvonalas programok zök-
kenőmentes lebonyolításából. Legköze-
lebb 2015-ben rendeznek újra falunapot
Bogyaréten.

-pint-

Már hagyomány, hogy Bogyán pénteken
önkéntes véradással kezdődik a falunap.

A folytatás, és az igazi hangulat azonban
szombaton csúcsosodott ki. 

Reggel a szokásos futballmérkőzések voltak
porondon, méghozzá a magyarországi Bakony-
sárkány, a csehországi Bulhary és a hazai csapat
között. A focicsatát Bogya-Gellér gárdája nyerte.
Az ünnepélyes megnyitó a szabadtéri színpadon
zajlott, ahol a két konferanszié, Mayer Barbara és

Horváthová Soňa ismertették a falunapi progra-
mot. 

Elsőként az izsai Felvidéki Huszárbandérium
mutatkozott be, majd őket követte a helyi óvodások
és a lakszakállasi alapiskolások műsora. Kelle-
mes élményt nyújtott Baranyai Patrícia szavalata
és a nyékvárkonyi Zohra Dance hastáncprodukci-
ója, majd a nagymegyeri City Dance Club fellé-
pése. A gelléri Amazons tánccsoport most sem ta-
gadta meg magát, egyszerűen sziporkáztak a
színpadon. A dunaszerdahelyi Kangoo Jumps
kengurulábakon prezentálta tehetségét. A folyta-
tásban felléptek még Bulhary testvérközség népi

együttese, a lakszakállasi Jácint népdalkör, vala-
mint a TAT tehetségkutató verseny néhány részt-
vevője. Este tombolahúzással, ahol egy színes
TV volt a fődíj, valamint diszkóval és karaokéval ért
véget a szombati falunapi vigadalom. 

Vasárnap délután református istentisztelettel
tettek pontot a háromnapos bogyai falunap vé-
gére. Végezetül Antal Béla polgármester és a
szervezők a dicséret hangján szóltak mindazokról,
akik valamilyen formában bekapcsolódtak, vagy
részt vállaltak a falunap sikeres megrendezéséből.

-pint-
Fotó: Vermes Erika

Falunap a Főnix-dombnál

A vigadalom három napon át tartott

Bogyarét

Marcipános-
szilvás lepény 

HOZZÁVALóK: 
3,5 pohár sima búzaliszt, fél csomag friss élesztő, 
3 evőkanál cukor, 3 evőkanál vaj, 2 dl tej, 2 tojás sárgája,
1 csipet só. A tészta tetejére: 70 dkg szilva, 1 pohárnyi
barnacukor, 2 teáskanál őrölt fahéj, 10 dkg marcipán.

Morzsoljuk el az élesztőt egy pohárban, adjunk hozzá fél
pohárnyi langyos vizet, majd keverjük el benne a cukrot is.
Szórjuk keverőtálba a liszteket, és egy csipetnyi sóval íze-
sítsük. Öntsük rá a felfuttatott élesztőt, majd kezdjük el da-
gasztani, kis adagokban adjuk hozzá a langyos tejet, majd
a tojások sárgáját és a szobahőmérsékletű vajat is. Kever-
jük addig, míg a tészta az edény falától kezd elválni. Tegyük
langyos helyre, és kelesszük kétszeresére.

Ha megkelt, borítsuk liszttel megszórt deszkára, és nyújt-
suk egy centi vastagságúra. Kenjünk ki egy nagy tepsit vaj-
jal, szórjuk meg liszttel, és helyezzük rá a kinyújtott tésztát.
Igazgassuk el a széleinél, hogy a tepsit teljesen kitöltse. Ol-
dalainál nyomkodjuk kissé a peremére, hogy a szilva leve sü-
téskor ne csorogjon majd ki.

Szórjuk rá a megmosott, kimagozott és negyedekre vágott
szilvát, igazgassuk el egyenletesen, majd szórjuk meg bőven
a barnacukor és fahéj keverékével. Káposztareszelővel re-
szeljünk a tetejére marcipánt.

Előmelegített sütőben 150 fokon süssük körülbelül 30-35
percig. Ha elkészült, hagyjuk kissé kihűlni, majd vágjuk na-
gyobb szeletekre.

Az augusztus még igazi
nyári hónap. A külön-

féle termésbegyűjtések
mellett azonban olyan fon-
tos kerti tennivalók is
adódnak, amelyek a ké-
sőbbiekre ugyancsak je-
lentős kihatással lesznek.

A még ezután termést ér-
lelő almák, körték esetében
a gyümölcsök súlyával lát-
hatóan túlterhelt ágakat tá-
masszuk alá, nehogy leha-
sadjanak. Le kell metszeni a
letermett málnavesszőket is.

A veteményesben most még
vethető cékla- és spenót-
mag, más, már letermett nö-
vény helyébe is. Hasonló-
képpen, akár másodter-
ménynek, újravethető borsó,
fejessaláta is, őszi fogyasz-
tásra. A csemegeszőlő fo-
lyamatosan érik és a fürtöket
csak akkor érdemes leszü-
retelni, amikor már vala-

mennyi bogyó tökéletesen
beérett; a szőlőnek ugyanis
nincs utóérése; amikor a tő-
kéről levágták, befejezi az
életműködését és a tárolás
közben sem lesz édesebb.
Nem így az őszibarack. Ez a
gyümölcs még az érés
utolsó szakaszában is nö-
vekszik, hízik; ha pedig fél-
érett gyümölcsöt szürete-
lünk, akkor a raktárban vagy
a

kamrában is utóérik, éde-
sebb lesz és megpuhul. Per-
sze azért a féléretten lesze-
dett őszibarack sohasem
olyan zamatos, mint az,
amelyik teljesen beérett az
ágon. A téli almát és a téli
körtét akkor kell leszedni,
amikor kifejlődött. A paradi-
csom és a paprika termései
folyamatosan fejlődnek ki és
érnek be. Ezeket viszonylag
hosszú ideig a tövön lehet
hagyni, nem kell sietni a be-
takarításukkal. Az időközben

kiszáradt, megritkult gyep-
felület ilyenkor pótolható,
illetve újítható fel új ve-
téssel, de az új gyepfe-
lület kialakítására is ez
az időszak szokott a
legalkalmasabbnak bi-
zonyulni.

Akad tehát most is
munka a kertben, amely-

hez a család minden tagját
be lehet vonni.

Tennivalók a kertben
augusztusban

Úgy érzi, a kánikula szó szerint
elszívja az erejét? Harminc

fok fölött biztosan jólesik egy fi-
nom, hűvös ital, ami légkondicio-
náló használata nélkül is gon-
doskodik a test és a szellem fel-
frissüléséről. Összegyűjtöttük
azokat az italokat, amelyek a kávé
helyett egészséges alternatíva-
ként szolgálnak az egész napos
éberséghez.

JEGES ZÖLD TEA 
A zöld tea egész évben egészsé-

ges lehetőséget biztosít a folyadék-
szükséglet fedezésére. A filtert ele-
gendő mindössze néhány percig áz-
tatni, majd a poharat betenni a hű-
tőbe, és szükség esetén elővenni. A
zöld tea az energiaszint növelése
mellett antioxidánsokat is tartalmaz,
illetve gyulladáscsökkentő hatású.
Akinek több energiára van szüksége,
kamillát is adhat hozzá, mely nyug-

tatja az idegeket és enyhíti a szo-
rongást. 

JEGES GyóGyTEA 
A legválogatósabb teázók is meg-

találják a kedvenceiket a gyógynö-
vényes változatok között. A rooibos,
vagy más néven vörös földirekettye
ebédidőben fogyasztva különösen
hasznos, mivel segít az emésztés-
ben. A jellegzetes gyümölcsös
aroma érdekessége, hogy nem
édes, így kiválóan frissít. 

NyERS GyüMÖLCS- 
ÉS ZÖLDSÉGLÉ 

A frissen facsart gyümölcs- és
zöldséglé mindig könnyen csúszik,
de a nyári reggeleken különösen jól -
esik. Azok számára is ideális, akik
hajlamosak kihagyni a reggelit. A
friss levek segítik az emésztést és az
agyműködést, ráadásul a teli has ér-
zete nélkül. Leveles kelből, céklából,
almából, lime-ból, gyömbérből, spe-

nótból és uborkából például kitűnő
turmix készíthető. Fogyasztása a
vérkeringés serkentésével szinte
azonnal ragyogóbb bőrt varázsol.
Kókuszvíz hozzáadásával gazda-
gabbá és folyadékdúsabbá tehető a
textúra. Érdemes organikus alap-
anyagot választani, valamint olyan
prést, amely a zöldség- és gyü-
mölcshúst is hozzáadja.

LANGyOS VíZ 
CiTROMMAL

Az ötlet első lá-
tásra sokkolónak
hat, de a citromos
víz valójában a tra-
dicionális orvoslás
régóta ismert esz-
köze, többek kö-
zött az ájurvédikus
gyógyászat is alkal-
mazza. Utóbbinál cél
az emésztés serken-
tése. Vannak, akik szerint

a jeges italok nagyobb munkára
kényszerítik a szervezetet, ezáltal
hevítve azt. A langyos italok azon-
ban beindítják a verejtékezést, ami
hűtő hatású. A langyos citromos víz-
zel tehát azok is megtalálhatják a
számításukat, akik eddig a hideg

üdítőktől várták a
felfrissülést. d

Hűsítő nyári italok testnek és léleknek



Ifj. Tóth Tibor pedagógus, a
tábor vezetője elmondta, hogy
a 72 táborlakó a festés, a pa-
pírmerítés, a grafika, a szal-
mafonás, a gyertyaöntés, a
batikolás, a gyöngyszövés,
a gyöngyfűzés, a szövés, a
csuhézás, a nemezelés, a
kosárfonás, a tojásdíszítés,
a festés és az ólomüvegezés
alapjait sajátíthatták el. A gye-
rekek túlnyomó többsége vissza-
járó, ők az egyes szakmákban már
nem kezdők, hanem haladók, velük a
szakmai oktatók is másként foglalkoznak,
tudatos alkotómunkát végezhetnek.

Mindezek mellett tartalmas és szórakoz-
tató szabadidős programokkal várták a tá-
borozókat hat napon keresztül. Szerveztek
számukra kirándulást, sportrendezvényeket,

táncházat, vetélkedőket,
íjászatot, lovaglást,
Duna-parti karnevált
és tábortüzet.

A karvai alkotótá-
bor szakmai szín-
vonala és sokszínű-
sége minden kétsé-
get kizáróan kiemeli

a hasonló nyári tábo-
rozások sorából. En-

nek egyik oka a szakmai
vezetők rátermettségében

és odaadásában keresendő. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel au-

gusztus 11-től ismét megrendezik a hagyo-
mányőrző és képzőművészeti tábort,
amelyre még várják a további jelentkező-
ket.

Kép és szöveg: miriák
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Dunamocs Dunaradvány

Átalakítás helyszíne:

Salon Style

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

Szépüljön meg
a DELTÁVAL

Fényképes jelentkezésüket augusztus 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

Őszentsége Ferenc pápa áldásában részesült Zemkó
Margit, Ógyalla polgármestere. Az áldásról tanúskodó okle-
velet Szalay Gyula ógyallai esperes adta át az ünnepi va-
sárnapi szentmise keretén belül a Szent László-templomban.

„Odaadó, felelősségteljes munkáját alázattal és nagy sze-
retettel végzi az egész város javára” – olvashatjuk az apos-
toli áldás szövegében. Az esperes úr szintén kiemelte a pol-
gármester asszony példamutató vallásosságát és munkáját,
amit a közösségért tesz. (miriák)

A Vadvirág hagyományőrző csoport fellépése után Má-
csadi István igazgató megnyitó beszédében köszönetet mon-
dott többek közt Dunamocs község képviselőinek, az alvál-
lalkozóknak és a szponzoroknak, hogy nem egész 4 hónap
alatt sikerült befejezni az épületet. A 700 ezer eurós beru-
házás eredménye egy minden követelménynek megfelelő,
modern, tágas áruház (252 négyzetméter), ahol több mint
háromezer árucikkből válogathatnak a vevők. Igyekeznek a
vevőnek minőséget kínálni, s így hosszabb távon megnyerni
a bizalmukat. A községben átadott szupermarket a 114., a
Komáromi járásban pedig a 11. üzletük. Több szolgáltatást
is az érdeklődők figyelmébe ajánlott az elnök. Ilyen a Coop-
kassza, amelynek segítségével az áruházban ki lehet fizetni
a pénzesutalványokat (villany-, gázszámla), vagy a Cash-
back kártya, amellyel készpénzt lehet felvenni.

A szupermarket a hét minden napján várja a vásárlókat
már Dunamocson is!

Kép és szöveg: miriák

Ezúttal a táncdalok kor-
szaka elevenedett fel a

karvai főtér szabadtéri
színpadán. Az iringó Tánc
Stúdió kis és - immáron
Európa-bajnok - nagy cso-
portjai mutatkoztak be új
táncaikkal, amit csak fo-
kozott a Kolibri STE szó-
lótáncosainak fellépése,
az ESZPÉ együttes zené-
szeinek a közreműködé-
sével. Utánuk Korpás Éva
és Zsapka Attila, Szécsi
Pál emlékét idézték fel.

Az előadásban felcsendül-
tek a nagy slágerek: Csak
egy tánc volt, Violák, Távollét,
Én édes Katinkám, Egy szál
harangvirág, Árva fiú, Sze-
retni bolondulásig, Gedeon

bácsi és sok más közismert
dal. Az előadás nem csak
azok számára volt csemege,
akik szívesen nosztalgiáz-
nak, és szeretettel gondolnak
vissza Szécsi Pálra. A közel
negyven éve elhunyt magyar
énekes népszerű slágerei va-
lóban szárnyaltak, a közön-

ség újra átérezhette, milyen
volt Karolinát várni, és sze-
retni őt bolondulásig, de az
is kiderült, hogy Szécsi a vi-
dám hangulatú dalait „bús
szívből” énekelte.

A júliusi Dunakorzót buli
zárta a ZSEB együttessel.

Kép és szöveg: miriák

Végül is mindkét versenyszámot a II. A osztály nyerte. Nemcsak az iskola tanulói szóra-
koztak, de vendégeik is voltak. A környékbeli alapiskolák tanulóit is vendégül látták, számukra
kerékpár-versenyt rendeztek, amelyen megmutathatták kitartásukat, a kerékpár-szerelésben
pedig ügyességüket. (miriák), az iskola felvétele

Átadták 
az új szupermarketet

ACOOP Jednota Érsekújvári Fogyasztási Szövetkezet
új szupermarketje került ünnepélyes átadásra, ame-

lyen ott volt annak elnöke, Mácsadi István és a telepü-
lés polgármestere, Banai Tóth Pál.

Karva

Ógyalla

Ógyalla

Csak egy tánc volt a Dunakorzón

Kábítószerek nélkül is szép
lehet egy nap

AKábítószer-ellenes
Világnap alkalmából

az ógyallai Szakközépis-
kolában „Kábítószerek
nélkül is szép lehet egy
nap” címmel iskola-ren-
dezvényt tartottak. A nap
folyamán több versenyre
került sor: gulyásfő-
zésre, labdarúgó-tornára
osztályok között.

Az elmúlt évben újjáala-
kult Pro Cultura – Mű-

velt Faluért nonprofit szer-
vezet délutáni kézműves
foglalkozásokat tartott a
Népi Mesterségek és Ha-
gyományok Házában (a
volt könyvtár helyiségei-
ben).

A szervezet elnöke Tarr
Nóra és vezetőségi tagja
Chovan Irén könyvjutalom-
ban részesítették az elmúlt
iskola évben kimagasló szor-
galmukért a következő tanu-
lókat: Bencsík Jázmin, Bö-
dők Bernadett, Vörös Zsófia,
Anda Tamás, Gál Tamara,
Marcinkó Márton és Magyari
Izabella. Ezt követően Tarr
Nóra bemutatta a megjelen-
teknek az új szövőgépet,
amelyet pályázati pénzből
vásárolt a szervezet. A ha-
gyományos szövőgép sokol-
dalúan használható fel, sok-
féle típusú és mintázatú szö-
vet gyártására alkalmas. A
foglalkozások témája a szö-
vés és fonás volt.

A gyerekek a hét folyamán
nemcsak a szövőgépen való
szövéssel ismerkedtek meg,
de készítettek virágkép szö-
vést is. A szövés egy leegy-
szerűsített változatával mu-
tatós falidíszt készítettek szí-
nes mezei vagy kerti virá -

gokból, leveles ágakból, bo-
rostyánból, vadszőlőből, fű-
félékből.

Augusztusban újabb té-
mákkal szeretnének kézmű-
ves foglalkozásokat tartani,
amelyre várják a jelentkező-
ket. Kép és szöveg: miriák

Már 11 éve folyamatosan
megrendezik Karván a

KORAVA kézműves és kép-
zőművészeti alkotótábort.
A tábor célja a gyerekek
kézügyességének, kreativi-
tásának fejlesztése, tartal-
mas és élménydús szabad-
idős elfoglaltság biztosí-
tása.

Kihasználják a másfél hónapos óvodai szünetet a me-
gyercsiek. A közhasznú munkások segítségével az

óvoda játszóterén felújításokat végeznek, a régi hintá-
kat, mászókákat megjavítják, átmázolják. 

Minden bizonnyal meglepődnek majd a gyerekek, amikor
ősszel belépnek az óvoda kapuján, és nyilvánvalóan az első
lesz, hogy annak rendje és módja szerint letesztelik a nyár fo-
lyamán felújított alkalmatosságokat. Egyébként a helyi óvoda
állandó jellegű rekonstrukciókon megy keresztül. Mint ahogy
Molnár Zoltán polgármester elmondta, az óvoda területén
mindig akad javítanivaló. A legújabb az óvoda tetejének a re-
konstrukciója, hisz esőzéskor állandóan beázik a mennyezet.
Ezt a lehető legrövidebb idő alatt szeretnék orvosolni. Ör-
vendetes tény, hogy az utóbbi időben megszaporodott a me-
gyercsi óvodások létszáma, ami mindenképpen biztató jel a
jövőre nézve, és ami még kellemesebb, hogy ezek az apró
gyerkőcök nagyon aktívak, és maximálisan kiveszik részüket
a falu kulturális eseményeiből. S ez elsősorban az óvodában
folyó szakmai munkának köszönhető.

Kép és szöveg: -pint-

Aszilasi tó környékén mindig pezseg az élet.
Ez elsősorban a helyi horgászoknak kö-

szönhető. A halfogás mellett újabban a ki-
kapcsolódásra és a pihenésre is nyilik lehe-
tőség, ugyanis mostantól pihenést szolgáló
zónákat alakítottak ki a tó egyes részein, va-
lamint a játszótéren.

„A Szlovák Gázművek pályázatának jóvoltából és
Lakatos Tamás hathatós segítsége által sikerült ismét
fejlesztést végezni a faluban“ – mondta Tóth Péter, Szilas
község polgármestere. „Az 1700 eurós értékű tervezet sikeres
elbírálása által két padot helyeztünk ki a tó mellé, egyet pedig a játszótéren, természetesen
a hozzá tartozó területrendezéssel együtt. Ezzel is segíteni szeretnénk a pihenni vágyó la-
kosokat és a falunkba látogató vendégeket. A padok festésébe a helyi önkéntes tűzoltó tes-
tület tagjai segítettek be“ – mondta zárszóként a falu első embere.

-pint-

Kézműves foglalkozások a
Népi Mesterségek Házában

Megújult környezet
várja az ovisokat
Megyercs

Szilas

Pihenőzónák a tó mellett
és a játszótéren

Kis kézművesek Duna-parti
alkotótábora
Karva

Pápai áldás a polgármesternek
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Ekecs - Apácaszakállas

Ógyalla - Bagota

Régió

Mesto Kolárovo v dňoch 
od 16. do 18. augusta 2013  usporiada

„29. kolárovský jarmok 
a tradičné hody“,

na ktorý aj touto cestou pozýva podnikateľov 
– predávajúcich.

Povolenia na predaj sa vydávajú
od 05. augusta 2013 do 18. augusta 2013 

na Mestskom úrade v Kolárove,
prízemie číslo dverí 5.

Na „29. kolárovský jarmok a tradičné hody“
srdečne pozývame aj spotrebiteľskú verejnosť,

milovníkov športu a kultúrnych podujatí.

Gúta városa ezúton értesíti a vállalkozókat 
– árusokat, hogy 

2013. augusztus 16., 17. és 18-án megrendezi 
a

„29. gútai vásárt 
és hagyományos búcsút“.

Az árusítási engedélyeket 
2013. augusztus 05-től lehet kiváltani

a Gútai Városi Hivatal
földszinti 5-ös számú irodahelyiségében.

Ezennel tisztelettel meghívjuk 
a vásárlóközönséget,

sportrajongókat, valamint a kultúra kedvelőit
a „29. gútai vásárra és hagyományos búcsúra“.

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!

Az SZMPSZ a Nemzeti Tehetség Program pályázati tá-
mogatásával a természettudományok iránt érdek-

lődő diákok számára háromnapos tanulmányutat szer-
vezett a Hortobágyi Nemzeti Parkba. 

Az első versenyszámban a férfi egy előre
elkészített szlalompályán tolta végig talics-
kán társát, aki a pálya végén elhelyezett vá-
gódeszkán szalonnát aprított, hagymát pu-
colt, míg a társa szalmabálákat tolva szlalo-
mozott még egyet. A páros közösen eltünte-
tett minden finom falatot a vágódeszkáról,
egy fröccsel öblítettek, majd gyors tempóban
futottak a célba. Miután mind a hat páros ab-
szolválta az első versenyszámot, ezután két
csoport mérte össze az erejét a négy rész-
feladatból álló számban. Görgettek szalma-
bálát, cipeltek zsákot, talicskáztak és páros
sílécen „futottak". A második összecsapás-
ban a férfiak egy gumi-
csizmát hajítottak el,
ahol a csizma földet
ért, a segítők két üve-
get helyeztek el, amit a nőknek kellett te-
lehordaniuk vízzel egy lopó segítségé-
vel. Miután megtöltötték az üveget és beér-
tek párjukhoz, azok két rönköt hasítottak szét
négyfelé. Ezek után ismételten két csoport
mérkőzött, az egyikben négy talpraesett
hölgy vette fel a kesztyűt a legényekkel
szemben. Ugyanazokat a feladatokat vé-
gezték mint a fiúk. Az utolsó szám  volt a fe-
leségcipelés, amikor is az asszonyt a férfi fel-
kapta és két gátat átugorva végigszaladt a
pályán. 

Idén harmadszor állt rajthoz a Csepy há-
zaspár, Piroska és Attila, akik ismételten baj-
nokok lettek. Idén senkinek nem adtak
esélyt, minden versenyszámban ők bizo-

nyultak a legjobbnak. Második helyen az
első évhez hasonlatosan Inczédi Gábor vég-
zett Csicsó Andreával. Harmadik helyen pe-
dig egy újonc páros, Bajnok Tamás és Fe-
kete Barbara ért célba. Mindannyian kupával
és ajándékcsomaggal térhettek haza.

A csoportok közül első lett a Bulldog Job-
bik csapata, második az elsőéves Sufnitu-
ning baráti társaság. A dobogó harmadik fo-
kára a Bulldog Szebbik csapata ért fel. A
legnagyobb tapsot mégiscsak a hölgyek
Ezüst Tyúkok nevű csapata kapta. 

A díjátadást követően, a Betyártanyán ha-
zai alapanyagokból készült ételeket fo-

gyaszthattak a kilátogatók egy
parasztolimpiához méltó kör-

nyezetben. A színpadon
több tánccsoport is meg-

mutatta magát, töb-
bek közt a R3D One
és a Kangoo DS
Team Dunaszerda-
helyről. A nevetésről
Polgár Peti, a Class

FM humoristája gon-
doskodott, akit a

színpadon másfél órás élőkon-
certtel a miskolci Illés Emlékze-

nekar követett. Az éjszaka
sztárvendége Dobrády
Ákos volt, aki megdo-
bogtatta sok lány és
anyuka szívét. -pint-

Fotó: Gali Éva

Csallóközi Parasztolimpia, 
a nyár egyik csúcsrendezvénye

Természetesen nem véletlen a helyszín, hiszen Kocs a könnyű
szerkezetes kocsi feltalálásáról és ügyes kezű kocsikészítő

mestereiről híres. Az itt készült kocsiknak és a kocsikészítő mes-
tereknek kíván emléket állítani ez a vidám hangulatú családi fesz-
tivál, melynek fő eseménye természetesen a kocsitoló verseny,
amelyben 5 fős csapatok küzdenek a bajnoki címért.

Az immár 15. alkalommal megrende-
zett vetélkedőn a falu emelkedőkkel
tarkított főutcáján 380 kilós szeke-
reket kellett célba juttatni. A fér-
fiak pályája 1800 méteres, a női
csapatoké csak feleekkora, ke-
vesebb szinteltéréssel. A kör-
nyékbeli települések csapatain
kívül már Németországból,
Olaszországból és Szlovákiából
- Madarról is rendszeresen ér-
keznek résztvevők. 

(miriák)
Stefankovics Gyula felvételei

Az eddig inkább Ma-
gyarországon nép-

szerű sport az utóbbi
években Dél-Szlovákiában
is kezd elterjedni. A régió-
ban a helyi szintű verse-
nyeket már felváltotta egy
tíz versenyből álló ver-
senysorozat az idén meg-
alapított Lókedvelők
Sportklubja Polgári Társu-
lás szervezésében.

Gyönyörű környezet, jól
szervezett verseny, hatal-

mas vendégszeretet fogadta
a bagotai Zsigó-farmon meg-
rendezésre kerülő C. kate-
gória 1-es és 2-es fogatok,
szabadidő 1-es és 2-es pó-
nifogatok negyedik alkalom-
mal megrendezett verse-
nyét, amely a fogathajtó ver-
senysorozat 6. állomása volt.

Az állatorvosi szemle, a
felkészülés után következett
a fogatok felsorakozása,
majd maga a verseny. A pá-
lya hossza 915 méter volt, 20
akadállyal. A kétfordulós ver-
seny után a legjobb hat ver-
senyző – Nagy Tamás, Bo-

ráros Gábor, Cserge Igor, id.
Gasparovics László, Sár-
kány László és ifj. Gasparo-
vics László ún. nyerőkört fu-
tottak a lerövidített pályán.
Ennek alapján a végső győ-
zelmet a feketenyéki ifj. Gas-
parovics László szerezte
meg, id. Gasparovics László
és a nádszegi Sárkány
László előtt. Az egyesfoga-
tok kategóriájának győztese
Fülöp Zsolt lett, megelőzve
Bilkó Dávidot. A pónifogat
kategóriában Szabó Csaba
győzött, megelőzve Gaspa-
rovics Kiarát és Vanya Ale-
xandrát.

„A bagotai Zsigó-farm leg-
fontosabb céljának és fel-
adatának tekinti a megye lo-
vassportjának fellendítését,
a lovas kultúra és a lovas ha-
gyományok ápolását. Ör-
vendetes, hogy már lovas
gyermektáborokat is szer-
veznek, hiszen fontos az
utánpótlás” – mondta érté-
kelőjében Zsigó András, a
verseny házigazdája és fő-
szervezője.

Kép és szöveg:
miriák

Július utolsó szombatján a helyi ön-
kormányzat és az FC DL Group foci-

klub a sportszervezet 75. évfordulója al-
kalmából nagyszabású sportnapot ren-
dezett a helyi sportpályán.

A sok nézőt vonzó esemény már reggel el-
kezdődött, mégpedig az óvodáskorú gyer-
mekek közreműködésével. Az ügyességi já-
tékokban célbadobással, békaügetéssel,
zsákban ugrálással, mocsárjárással, talics-
kázással, valamint gólyalábjárással kellett
megküzdeniük. Az ügyességi versenyek után
a sportnap hivatalos megnyitója következett,
melyen Cseh Miklós, a helyi FC elnöke üd-
vözölte a jelenlevőket, majd a folytatásban a
foci került a középpontba. A helyi önkéntes
tűzoltószervezet és a nagykeszi Old Boys
összecsapásából az utóbb említett gárda ke-
rült ki győztesen, méghozzá 5:2 arányban.

A Polgármester Kupájáért négy csapat vi-
askodott: a helyi FC DL Group, Csicsó csa-

pata, Izsa csapata és a komáromi FC Activ.
A focicsatában az izsaiak bizonyultak a leg-
jobbaknak, akik veretlenül hódították el a ku-
pát. Délután kettőkor női focinak szurkolhat-
tak a sportág rajongói. A helyi önkéntes tűz-
oltószervezet női csapata a Keszi Lányok
2002 elnevezésű csapattal játszott, a mér-
kőzést 5:4 arányban a keszi lányok nyerték.
A focipárbajok után eredményhirdetés és az
emléklapok átadása következett. Kihirdették
a torna legjobb kapusát (Paulik Péter - Izsa),
a legjobb góllövőjét (Csonka Nikolasz - FC
Activ), és a legjobb játékosát (Farkas Fe-
renc – Nagykeszi).  A tizenegyes rúgó ver-
senyt, merthogy ez is volt, a Nagykeszi szi-
neiben szereplő Líška János nyerte. A vál-
tozatos programok között kiemelkedett az
amatőr enduro motocross bemutató,  vala-
mint Pécsi Virág Veronika fellépése is. A
sportnap retro-diszkóval és tábortűzzel feje-
ződött be. -pint-

Fotó: Farkas Bea

Sportnap Nagykeszin

Fogathajtó verseny negyedik alkalommal Hortobágyi 
jutalomkirándulás

A tanulmányúton azok a felső tagozatos diákok vehettek
részt, akik a természettudományi olimpiák biológia, földrajz,
kémia, fizika tantárgyversenyeinek járási, kerületi helyezett-
jei, illetve az SZMPSZ által szervezett versenyeken sikere-
sen szerepeltek az elmúlt két tanévben. Járásunkból a ko-
máromi Jókai, a búcsi, az izsai és a hetényi alapiskola há-
rom-három tanulója és az őket felkészítő pedagógusok vet-
tek részt. (miriák) Csákvári Zoltán felvétele

Madari csapat is tolta a kocsit a Kocsitoló versenyen

Napjainkban reneszánszát élik a
népi játékokra, hagyomá-

nyokra, vicces falusi szokásokra
épülő vetélkedők. Egy ilyen látvá-
nyos  vetélkedő színhelye volt az
ekecsi sportpálya, mégpedig július
utolsó szombatján. Már harmadik
alkalommal feszültek neki a ver-
senyzők, hogy egy jót mulassanak,
szórakozzanak, és párbajozzanak
a Csallóközi Parasztolimpián.



• Búcson eladó régebbi ház
nagy telekkel az Újtelepen.
Tel.: 0907 652 562, 0908
080 334.
• Könyvelést vállalok. Tel.:
0944 665 226.
• Gyermek-felügyeletet vál-
lalok. Tel.: 0907 487 695.
• Festést, mázolást és
csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Hitelek 800-16.000 euróig
24 órán belül. Tel.:0905
587 413.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.

• Eladó 2-szobás lakás a
Zváračská utcán vagy bérbe
adó, 270 €/hó. Tel.: 0908
793 007.
• Eladók kisméretű Yorkshire
kiskutyák. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0918 682 919.

• Gyerekbiciklit vennék 8-9
éves kislánynak. Tel.: 0907
247 102.
• Vásárolnék szoba-konyhás
lakást közel a városhoz. Tel.:
0905 230 373.

• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 606 252.

• 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.

• Haly-sklady na prenájom
od 200 € Komárno. Tel.:
0905 468 711.
• Albérletet keresek Gútán.
Tel.: 0919 219 391.

• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• 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.

• idősek gondozását, nap-
pali ellátását (bevásárlást,
főzést, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzus-
sal rendelkezem. Tel.: 0917
390 985.
• Mentse meg régi emlé-
keit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.

• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
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Vlčková Sára
Komárno
(3600/50)

Geleta Dorka 
Komárom
(3050/50)

Árpás József
Komárom – Lándor 

(2500/47)

Stojková Amanda
Gúta

(2500/46)

Csicsó Esmeralda
Keszegfalva – Bálvány

(2800/46)

Mile Olivér
Negyed

(2900/49)

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. Ad-
resa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

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

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., 
vagy  INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. 
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.





Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél, 
Szívünkben itt él emléked örökké.“
Fájó szívvel és nagy szeretettel emlékezünk    

Öllős Károlyra
halálának 10. évfordulóján, ki ebben 
az évben töltené be 60. életévét. Akik ismerték, szerették,
gondoljanak rá sok szeretettel.  
Emlékét őrző felesége Ilonka, gyermekei Mónika, Károly,
veje Imi, menye Andrea, unokái Mónika, Dávid, Karcsika,
Dániel és a rokonság.

ÚJSZüLÖTTEK:
Bitter Kristofer (Komárom); Hegedűs Vivien (Keszeg-
falva); Lévai Jozef (Lándor); Czuczor Tímea (Andód);
Bertová Natalie (Komárom); Botlik Norbert (Komárom-
füss); Fótiová Lea (Komárom); Halászová Fanny (Szent-
péter); Kósa Attila (Gúta); Gelleová Sofia (Komárom);
Bartal Alex (Zsitvabesenyő)

ELHUNyTAK:
Leczkési Szerén (82) Vágfüzes; Keszegh Olga (67) Mar-
celháza; Uhlik Erzsébet (77) Csallóközaranyos; Oroš Fe-
renc (77) Búcs; Lehotay Štefan (86) Komárom; Szabó
Gabriella (78) Őrsújfalu; Molnár Imrich (59) Komárom;
Krajmerová Anna (82) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Habardik Ján és Koraiová Zuzana (Komárom); Czibor La-
dislav és Simanová Jana (Komárom); Gábor Marcel és
Pataki Andrea (Komárom); Simonics Tomáš (Vágfüzes-
Agyagos) és Feketeová Katalin (Kava); Pálinkás Michal
és Krasčovičová Martina (Komárom)

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

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

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

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.

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

Kerti grillek már 99 eurótól.
Kazánok, kandallókályhák,
kémények, napkollektoros
rendszerek. www.xola-
rinfo.sk. Tel.: 0918 857 259.

• 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.

Megemlékezés
„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.”

Halálának 1. évfordulóján,
augusztus 11-én fájó szívvel 

emlékezünk 

Borka Imrére Komáromban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei.

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna.
Bocsássatok meg, én nem tehettem róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját kísérni.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk augusztus 11-én, 

halálának 2. évfordulóján a drága
férjre, nagyapára és apára 

Kalmár Tiborra Nagykeszin.
Emlékét örökké őrző felesége, 

gyermekei családjukkal.

Augusztus 4-én ünnepelte 
82. születésnapját a drága édes-
anya, nagymama és dédmama

Kosztyu Júlia 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálnak: fia 

családjával és a Marosi család.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.”
Augusztus 8-án ünnepli 1. születésnapját 

Téglás Kalmika
Kaván.

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt és sok puszit külde-
nek neki: anya, apa, mama, papa,
nagybácsikája Sanyi, dédmamái és
mindenki, aki nagyon szereti őt.

• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.
• Magas jövedelem lehető-
sége! Segítek! Tel.: 0903
783 477.

• Eladó babakocsi, autóülés,
járóka, görkorcsolya, hinta.
Tel.: 0907 593 875.
• Eladó felújított Zetor és
Krystál önindító – Startrek.
Tel.: 0915 839 446.

• Vásárolnék termőföldet a
Komáromi járásban. Tel.:
0905 230 373.
• Budapesti utazási iroda
állást hirdet pultos-refe-
rens munkakör betölté-
sére. Elvárások: csoportos
és egyéni utazások keze-
lése, magas szintű ma-
gyar, szlovák és angol
nyelvtudás, rátermettség,
udvariasság, rugalmasság,
precizitás, nagyfokú teher-
bírás, szorgalom, folyama-
tos önképzésre való haj-
lam,  könnyed és profi szá-
mítógép kezelés. Amit
ajánlunk: változatos
munka, bejelentett állás,
teljesítmény szerinti bére-
zés. Fényképes életrajzot
szlovák és angol nyelven
az utazasi2013@gmail.
com címre  kérjük.

Vállaljuk
Szerződések, kérvények, életrajzok, nyomtatványok, mun-
kahelyi kérelmek, különféle beadványok és még sok más
megírását akár megvárásra is. Plusz internetes szolgál-
tatás, szövegmásolás stb. Európa udvar – a fagylaltos ut-
cája a boltívnél, szent István-szobor alatt. Hétfő, szerda,
péntek 9.00-13.00, 15.00-17.00. Tel.: 0948 023 888.

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

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

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

Augusztus 2-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Keszan Nikolett 
Őrsújfalun.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből köszöntik:

anyu, apu, testvére 
Patrik, mama Újfaluról ,
Darázs mamáék, unoka-
testvéreid Krisztina és

Róbert, keresztapu, 
Gabika és Ákos.

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

Már Gútán is
HIRDeTéSfeLVéTeL HéTfőTőL PéNTeKIG.
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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 5. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi horúco, jasno a  bez zrážok.
Nočná teplota od + 19 do + 21  ̊C, denná
teplota od + 36 do + 38  ̊C. Slabý SV vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 6. 8. predpokladám v našom re-
gióne presne ako v pondelok, jasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 20 do + 22  ̊C,
denná teplota od + 36 do + 38  C̊. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V stredu 7. 8. predpokladám v našom re-
gióne extrémne horúco, jasno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 21 do + 23  ̊C, cez deň
od  + 37 do + 39  C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)

Vo štvrtok 8. 8. predpokladám v našom
regióne extrémne horúco, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 21 do + 23  ̊C,
cez deň od + 38 do + 40  ̊C. Slabý V vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 9. 8. predpokladám v našom re-
gióne pokračovanie extrémneho tepla, po-

lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 22
do + 24  ̊C, denná  teplota od + 38 do + 40
̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) 

V sobotu 10. 8. predpokladám v našom
regióne znovu pekelne teplo, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 22  do + 24
̊C, denná teplota od + 38 do + 40  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   

V nedeľu 11. 8. predpokladám v našom
regióne ešte stále extrémne teplo, polo-
jasno, k večeru a na noc možnosť búrok.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 21 do + 23  C̊, cez deň od + 37 do + 39  C̊.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7
– 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam mierne ochla-
denie s dažďom, prehánkami a búrkami,
neskôr znovu letné počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 5. 08. 2013 - 11. 08. 2013

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

5 hektárov obilia zhorelo v sobotu pri
požiari v mestskej časti Komárna –

Harčáš. Oheň zrejme založili deti z blízkej
sociálnej ubytovne. Stačila iskra a v su-
chom, veternom počasí oheň spustošil
krmivo za viac ako 3-tisíc eur.

Oheň sa v suchom obilí šíril mimoriadne
rýchlo, dopomohol k tomu aj silný vietor. „Po-
žiar sťažovali hlavne tieto poveternostné pod-
mienky, ohrozovalo to okolité chatky a tak
isto aj jeden rodinný dom, ktorý sa nachádza
na konci tohto poľa," informoval Jiří Řáda z
HaZZ v Komárne. 

Polovica 10 hektárovej parcely ľahla po-
polom počas niekoľkých minút. Farmár tak
prišiel o časť krmiva pre svoj dobytok –
okrem finančnej škody vo výške viac ako 3-
tisíc eur, mu navyše pribudne ďalší výda-
vok, krmivo bude musieť kupovať. 

„Už mi motalo v hlave celý týždeň, aby
sme to čím skôr pokosili, ...to sa dalo oča-
kávať, že sa to stane," hovorí farmár Jozef
Ruzicska. „Ja som ich povozil na traktore,
aby sa tešili, oni rýchlo zabudnú na všetko,
aj ako ich rodičia," pokračuje farmár. 

Tí si pokojne užívali tieň pred domom, deti
hrajúce sa so zápalkami pri obilí si nevšímali.
Aj keď sa ich trestnoprávna rovina, vzhľadom
k veku, nedotýka, trest by mal podľa farmára
postihnúť iných. 

Zdroj: joj.sk

Detskú zubnú pastu Denta Plus Kids 2-
6, strawberry tooth gel značky Denta

Plus z Poľska sťahuje spoločnosť Kauf-
land z predaja.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
upozorňuje na výskyt nebezpečnej zubnej
pasty pre deti od dvoch do šiestich rokov s
jahodovou príchuťou. Agentúru SITA o tom
informovala hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Ska-
lická. Úrad informovala o výskyte pasty spo-
ločnosť Kaufland. Tá na základe vlastného
rozhodnutia sťahuje pastu z predaja. Pasta
mohla byť počas jej výroby bakteriálne kon-
taminovaná. „Zákazníci môžu tento výrobok
vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland na

Slovensku, pričom im vrá-
tia plnú cenu výrobku aj
bez predloženia poklad-
ničného bloku,“ vyzval
hlavný hygienik SR Ivan
Rovný.

Detská zubná pasta
Denta Plus Kids 2-6,
strawberry tooth gel
značky Denta Plus pochá-
dza z Poľska. Dátum spo-
treby je uvedený na zvare,
08 2015, jej EAN kód je
59001 07006026. Nachá-
dza sa v 100 ml tube.

Zdroj: webnoviny.sk

Vo vyšších polohách je
slnečné a teplé poča-

sie oveľa prijateľnejšie. V
čase horúčav poskytuje
ochladenie aj prechádzka
lesom.

Počasie zohráva dôležitú
úlohu v cestovnom ruchu.
Slnečné a teplé počasie pri-
lákalo do Vysokých Tatier
množstvo turistov. 

„Konečne vidieť ľudí. V ho-
rách to žije,“ uviedla výkonná
riaditeľka Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Re-
gión Vysoké Tatry Lenka Ma-
ťašovská. Svedčia o tom aj
preplnené parkoviská v tat -
ranských osadách.

Ľudí láka do hôr nielen prí-
roda, ale aj to, že sú tu oveľa
znesiteľnejšie teploty ako v
mestách. Meteorológmi avi-
zované vysoké teploty v naj-
bližších dňoch môžu do Ta-
tier prilákať ďalšiu skupinu
ľudí, ktorí chcú aspoň na pár
dní utiecť z mesta.

„Nie sú o tom štatistiky, ale
určite sa nájdu takí, ktorí sa
snažia odísť z miest, kde sú
neznesiteľné teploty a prídu
do hôr, kde je to teplo prija-
teľnejšie,“ dodala Maťa-
šovská.

Návštevníkov Vysokých
Tatier možno rozdeliť do
dvoch skupín. Jednu tvoria
hlavne rodiny s malými
deťmi, ktoré sa pohybujú v

nižšie položených lokalitách.
„Veľmi obľúbené je naprík-
lad Štrbské Pleso a niekedy
to tam vyzerá ako na Karlo-
vom moste v Prahe,“ uviedla
Maťašovská.

Pre túto skupinu návštev-
níkov sú atraktívne ľahko do-
stupné lokality ako Skalnaté
pleso, ktoré ponúka pre deti
aj Svištiu krajinku, oblasť
Hrebienka s Vodopádmi Stu-
deného potoka až po Zam -
kovského chatu, ale aj Chata
pod Soliskom na Štrbskom
Plese alebo Popradské
pleso. Veľmi vyhľadávaným
je výlet lanovkou na Lom-
nický štít. Pre túto skupinu
návštevníkov sú atraktívne
aj návštevy Múzea Tatran-
ského národného parku a
najnovšie aj Ski Museum v
Tatranskej Lomnici. 

Druhú skupinu tvoria ná-
vštevníci, ktorí chodia už na
náročnejšie túry na vyššie

položené vysokohorské
chaty alebo na vrcholy. Prí-
jemné ochladenie v tomto
počasí poskytuje hlavne pre-
chod lesom. Schladenie v
horúcich letných dňoch po-
skytne návštevníkom Tatier
aj Belianska jaskyňa. Tá je
však návštevníkmi využívaná
najmä ako alternatívna v prí-
pade nepriaznivého počasia.

Vyhľadávaným miestom
oddychu a ochladenia v sú-
časných horúcich dňoch sú
aj rôzne kúpaliská a vodné
plochy. V podtatranskom re-
gióne je viacero takýchto za-
riadení. Podľa Maťašovskej
návštevníci preferujú stre-
diská, ktoré ponúkajú kom-
plexné služby. Vyhľadávané
sú strediská s rôznymi ani-
mačnými programami, tobo-
ganmi či inými atrakciami,
ktoré ocenia hlavne rodiny s
deťmi.

Zdroj: webnoviny.sk

Deti si vraj chceli opiecť orechy...
Pole ľahlo popolom

Vysoké Tatry počas teplých
dní lákajú mnoho turistov

Pozor na detskú zubnú pastu, sťahujú ju z predaja

Prieskum agentúry TNS Slovakia ukázal, že 65 per-
cent čitateľov si pri čítaní odpočinie. 

Tri štvrtiny Slová-
kov zvyknú siahnuť
po knihe. Ukázal to
prieskum, ktorý
realizovala agen-
túra TNS Slovakia
na 500 responden-
toch. Podľa výsled-
kov sa čítaniu ve-
nuje 83 percent
žien a 66 percent
mužov. Číta 92 per-
cent ľudí s vysokoškolským vzdelaním a 62 percent občanov
bez maturity. 

Vek, región a ani to, či človek žije v meste alebo na dedine,
nemá vplyv na čítanie kníh. Celkom 49 percent čitateľov si
knihy kupuje v obchodoch, 44 percent cez internet a 18 per-
cent si ich sťahuje v elektronickej podobe. Až 65 percent res-
pondentov uviedlo, že čítanie je pre nich relax a 55 percent
opýtaných z kníh čerpá informácie. Kým 41 percent ľudí so
základným vzdelaním vníma knihy ako zdroj inšpirácie, 68
percent vysokoškolsky vzdelaných čitateľov v nich nachádza
zdroj informácií. Webnoviny.sk

Tri štvrtiny Slovákov 
čítajú knihy

Komárno

Od polovice júla sa na Slo-
vensku podľa údajov

Záchrannej zdravotnej
služby SR utopilo 21 ľudí. 

Rekordné nedeľňajšie ho-
rúčavy nezvládlo na Slo-
vensku 152 ľudí, ktorí pre ext-
rémne teploty skolabovali, 80
z nich záchranári museli previ-
ezť do nemocnice, agentúru SITA
o tom informoval hovorca Operač-
ného strediska Záchrannej zdravotnej
služby SR Boris Chmel.

Najčastejšie kolapsy v nedeľu 28. júla postihli ženy – v ne-
deľu ich skolabovalo 99, záchranári pomohli aj 44 mužom a
deviatim deťom s kolapsami z tepla. Najviac ľudí – 27, sko-
labovalo v Prešovskom kraji a najmenej – 13 v Žilinskom
kraji. Ako ďalej pre SITA povedal Chmel, od 15. júla zasa-
hovala Záchranná zdravotná služba SR v 50 prípadoch to-
piacich sa ľudí, 21 topiacim však už pomôcť nedokázali.

Kolapsom z tepla možno predchádzať pitím množstva te-
kutín, najmä čistej vody, minerálnych vôd, či ovocných alebo
zeleninových štiav. Pomôže aj ľahká strava. Dôležitý je podľa
Borisa Chmela aj minimálny pobyt na horúcom slnku, hlavne
medzi 11:00 a 15:00. Ak to je už nevyhnutné a slnku sa
vyhnúť nemôžeme, mali by sme si chrániť hlavu šatkou, klo-
búkom, či šiltovkou a nosiť voľné oblečenie. 

Podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického
ústavu (SHMÚ) je možné, že horúcu nedeľu, ktorá sa už za-
písala do štatistiky teplotných rekordov pripadajúcich na 28.
júl, prekonal tento deň. Teplota na juhu západného a stred-
ného Slovenska sa vyšplhala až na 40 stupňov Celzia. 

Hydrometeorológovia preto vydali pre okresy Dunajská
Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš
a Lučenec teplotnú výstrahu 3. stupňa. Veľmi teplo však
bolo na celom území Slovenska, teploty sa vyšplhali na úro-
veň 2. stupňa výstrahy - 35 až 39 stupňov Celzia. Teplo bolo
aj v severných okresoch, cez deň vystúpila teplota na 32 až
35 stupňov Celzia a platil tu 1. stupeň výstrahy.

www.webnoviny.sk

Ľudia nezvládli 
rekordné horúčavy

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
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M1

5.55 Ma reggel 7.30 Pecaitúra 7.45 100 kép a XX. századból 8.00 Hír-
adó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex fel-
ügyelő  12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25
Magyarlakta  14.25 Balatoni nyár 15.45 Család csak egy van  16.30
Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.35 Rex felügyelő
18.30 A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.15 Pusztuljon, aki nem
nősül!  vígjáték 21.55 Vívó-világbajnokság  22.30 Híradó 22.45
Aranyfeszt 2013 23.15 Az utolsó előtti út 23.45 Munkaügyek 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 13.20 Lizzie McGuire 13.40 Csajok a zŰrből
14.10 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin 14.55 Hu-
nyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld körül 15.45 Fixi, Foxi és bará-
taik 16.10 Garfield 16.35 Shaun, a bárány 16.45 Richard Scarry
Tesz-Vesz városa 17.10 Lolka és Bolka  17.20 Tappancs mesék 17.40
Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG 18.45 Esti
mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint... 21.35 Gusztáv 21.45 A
férfi a legjobb orvosság 22.30 A spanom csaja Am. filmvígjáték

DUNA

7.35 Élő egyház  8.00 Térkép  8.35 Isten kezében 9.45 Angyali érintés
10.30 Kisváros 11.05 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra
12.45 Etiópia 13.15 A világörökség kincsei 13.30 Horvátország uniós
csatlakozása 13.55 A templomos lovagok kincse  14.30 Kívánságkosár
16.30 Térkép 17.05 MacGyver  18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10
Angyali érintés  20.05 Rózsa Sándor 21.00 Hírek,  21.15 Chioggiai cse-
tepaté Színház és Filmművészeti Főiskola  23.35 Sportaréna

9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-
Világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk 13.00 Az élet iskolája,
31. 14.00 Tények 15.00 Csapdába csalva  16.00 Amit a szív diktál
17.00 Veled is megtörténhet! 26. 18.00 Tények 19.10 Családi titkok
20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Gyilkossági helyszín 

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Refl
ektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05
Portré 13.40 Ízes élet 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  23.40 Észvesztő

10.00 Tökéletes célpont 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az
örökség, 9. 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, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Éjjel-nappal Budapest23.00
RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ  17.00
Gordon Ramsay 18.00 Columbo  20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
21.00 Fehér leander. filmdráma 23.00 Jim szerint a világ  23.25 Dallas

VIASAT

7.15 Gyilkos sorok  8.15 Harmadik műszak  9.10 Extralarge: A nindzsa
árnyéka. 11.00 Christine kalandjai  12.50 A médium 13.50 Monk 15.40
Harmadik műszak  16.35 Született detektívek  17.30 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 18.30 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok  20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Hőhullám: Nincs menekvés. Ném. ka-
tasztrófafilm 23.30 A médium 

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 Hírek 12.20 Maigret 14.00 Viharos szerelem  15.45 Doktor
House  16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Sinbad  21.40 A kiválasztott 22.40
Orkán. Peter Marcin és Andy Kraus szórakoztató műsora

STV :2
9.00 Gyógyászat 9.55 A mijavai dombokon 11.00 Dokumentum- film-
klub. Az indiai özvegyek sorsa 11.55 Élő körkép 12.30 Folklórműsor
13.25 Idősebbek klubja 13.50 Michal Dočolomanský és vendégei 14.45
Lefújva 15.15 Életöröm. Tévéjáték 16.30 Lóverseny 18.15 60 állati
dolgom 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Hogyan lett a bevándorlóból milliárdos. William Boeing 20.50
Tudomány és technika 21.20 Monsieur Ibrahim és a Korán virágai

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok 9.10 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók
II.  12.10 A mentalista13.05 Döglött akták 14.00 Doktor House III.
15.00 Két pasi – meg egy kicsi  15.30 Egyről a kettőre II. 16.00 NCIS
17.00 Híradó 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 21.40 Nap, széna, eper Cseh vígjáték 23.50 Éjszakai hírek

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.55 A legrosszabb árulás 12.00 Vigyázat vad-
nyugat! Ol.–am. westernvígjáték. 14.40 Igen, főnök! Jaroslav Židek
15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.20 Baromi jó 3. Cseh vígjáték 22.00 Nap, széna, sza-
lonna. Tévésorozat

M1

7.20 Zöld Tea 7.45 100 kép a XX. századról 8.00 Híradó, sport 8.15
Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01
Híradó 12.25 Srpski ekran 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45
Balatoni nyár 15.40 Család csak egy van 16.30 Híradó 16.40 A szen-
vedély lángjai 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelő 18.30 A múlt fogsá-
gában  19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 King 21.50
Vívó-világbajnokság  22.25 Híradó 23.35 Munkaügyek – IrReality Show.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek,
14. 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai, 14.55 Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül 15.45 Fixi,
Foxi és barátaik 16.10 Garfield és barátai 16.35 Shaun, a bárány 16.40
Richard Scarry 17.05 Lolka és Bolka vakációja 17.15 Tappancs mesék
17.40 Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG 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 A Faun labirintusa Mex.–sp.–am.

DUNA

8.35 Rocklexikon Balázs Fecó 9.35 Angyali érintés 10.25 Kisváros
11.00 Rózsa Sándor 12.00 Híradó 12.20 A Balaton-felvidék egyedi táj-
értékei 12.50 A világörökség kincsei 13.05 Velünk élő Trianon 14.00 A
templomos lovagok kincse. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05
MacGyver. 18.00 Híradó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.05
Robog az úthenger 20.45 Hírek, sport 21.00 Az Atom Project Osztrák
dok. film 21.15 Cuki hagyatéka Am. film 23.10 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 13.00 Az élet is-
kolája 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 Sulihulágonok vígjáték 23.35 Esküdt
ellenségek: Los Angeles

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl
ektor 13.05 4ütem 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi val 14.05 Éjjel-Nap-
pal Budapest  14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős
játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.15 1 perc és nyersz!
20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Rendőrakadémia A
filmvígjáték 23.35 Reflektor 23.50 A mintaférj Kanad. thriller

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örökség, 10.
15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.00 CSI:
Miami helyszínelők 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most!
19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Éjjel-nappal Budapest 23.00 RTL II
Híradó 23.30 Dilinyósok

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel.
16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Jobb
ma egy veréb. Am. krimi 20.00 Miss Marple: Királyok és kalandorok.
22.00 Párizsi helyszínelők  23.00 Jim szerint a világ  23.25 Dallas

VIASAT

7.15 Gyilkos sorok  8.15 Harmadik műszak 9.05 Szívek szállodája  11.00
Christine kalandjai 12.00 A médium 12.55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 Született detektí-
vek. 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.30 Férjek gyöngye
19.30 Jóbarátok 20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami hely-
színelők  22.15 CSI: New York-i helyszínelők 23.10 A médium 

STV :1
7.10 A rejtelmes sziget 7.35 Hírek, sport 8.40 Az olasz konyha ň9.25
Dempsey és Makepeace11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20
Maigret 14.00 Viharos szerelem 15.45 Doktor House ň16.30 Híradó,
sporthírek 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó20.10 Senki sem tökéletes 21.15 A mentőautó  22.20 Es-
küdt ellenségek: Különleges egység 23.40 Dempsey és Makepeace. 

STV :2
10.20 Ahol még szerencsét hoznak a patkók. 10.40 Férfi a házban 11.20
60 állati dolgom 11.45 Élő körkép 12.20 Folklórműsor 12.50 Cserkészek vi-
lágtalálkozója – Mexikó 2000. Dok.film 13.25 Idősebbek klubja 13.55 Michal
Dočolomanský és vendégei 14.40 Szabad, kérem…? 15.20 Apropó TV. Pa-
ródiák 15.45 Levelek Juliannának Tévéjáték 17.20 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 Iris – Egy
csodálatos női elme. Am. film 22.45 Sporthíradó 23.00 Propeller. Dok.film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11. 11.15
Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Doktor House 14.00 Doktor
House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 5.30 Egyről a kettőre  16.00
NCIS VI. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi –
meg egy kicsi  19.00 Híradó  20.30 Forr a bor 21.40 Haláli zsaruk 22.50
Éjszakai híradó 23.10 NCIS VI. 

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.55 Holtpont thriller 12.00 Piedone Afrikában Ol.
krimivígjáték 14.40 Igen, főnök! Jaroslav Žídek 15.50 Szójáték 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Idő-
járás 20.20 Láthatatlan.  krimithriller 22.00 Nap, széna, szalonna

M1

5.55 Ma reggel 7.20 Angi jelenti 7.45 100 kép a XX. századról 8.00 Hír-
adó, sport 8.15 Capri – Az álmok szigete.  9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex
felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár – öszszefoglaló 15.15
Család csak egy van 16.05 A szenvedélyek lángja 16.50 Híradó 17.00
Rex felügyelő 17.50 Híradó 18.00 Vívó-világbajnokság  18.30 A múlt
fogságában19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők
21.05 Gyilkosság 21.50 Vívó-világbajnokság 22.55 Híradó 23.10 Átok

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek
13.45 Varázslók a Waverly helybő 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai
14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.45
Fixi, Foxi és barátai 16.10 Garfield 16.35 Shaun, a bárány 16.40 Richard
Scarry Tesz- Vesz városa 17.05 Lolka és Bolka vakációja17.20 Tappancs
mesék 17.45 Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus 18.35 Miss BG
18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusz-
táv 21.45 A férfi a legjobb orvosság 22.30 Őrjítő magány Am. thriller

DUNA

8.00 Térkép 8.35 Gyökerek 9.25 Közlekedés 9.55 Angyali érintés 10.40
Kisváros 11.15 Robog az úthenger 12.00 Híradó 12.20 Hans Hass  Oszt-
rák dok. film 13.20 Az emlékezet helyszínei 13.55 A templomos lova-
gok kincse 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00
Híradó, sport 18.25 Időjárás-jelentés 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érin-
tés.  20.00 Linda. 6. 21.05 Hírek 21.20 Álmodozni mindig lehet. Fr. film

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 Az élet iskolája 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 Jól áll neki
a halál 23.35 Én is menyasszony vagyok, 8.

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV
bemutatja: Mi muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Bu-
dapest 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 Szulejmán

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! Az ügyvéd válaszol, 2. 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! Az ügyvéd válaszol 22.30 Éjjel-nappal Bu-
dapest 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Jobb ma egy veréb. Am.
krimi 16.30 Jim szerint a világ  17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo:
Titkos ügyek. Am. krimi 20.00 Daniel és a szuperkutyák. Kanad.–fr.
filmdráma 22.00 A hidegsebész 23.00 Jim szerint a világ  23.25 Dallas. 

VIASAT

7.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.00 A vörös Pimpernel
11.00 Christine kalandjai 12.00 Las Vegas  12.55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 13.50 Monk15.40 Harmadik műszak 16.35 Született
detektívek 17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.30 Férjek
gyöngye 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A te-
tovált lány-sorozat 23.20 Las Vegas 

STV :1
7.20 A reménység folyója 8.10 A rejtelmes sziget, 44/28. 8.35 Hírek,
sporthírek 9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace11.05
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. 14.00 Viharos szere-
lem  15.45 Doktor House 16.30 Híradó17.05 Az olasz konyha 17.45
Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Bronxi mese Am.
thriller  22.05 Vádlottak 23.05 Dempsey és Makepeace

STV :2
9.00 Gyógyászat 9.55 Miért szegénység? 10.45 Férfi a házban 11.30
Életmentők 11.55 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 13.00 Idősebbek
klubja 13.25 Michal Dočolomanský14.15 Bakalári történetek 14.35
Menyasszonyi csokor 15.15 Kvartett 15.45 Apropó Tv 16.10 Tizen-
egyedik parancsolat 17.15 Trezor 17.45 Régmúlt idők nyomában
18.10 Japanológia. 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Életem – a Lúčnica Jubileumi műsor 21.40 Történe-
tek a lakótelepekről 22.10 A szerető. Orosz filmdr. 23.50 Sporthíradó

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11  11.15 Vámpírnap-
lók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták  14.00 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 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Túl jó nő
a csajom filmvígjáték 22.50 Éjszakai hírek 23.10 Gazdálkodj okosan!

JOJ

6.45 Krimihíradó 7.50 Bírósági akták 9.55 Apuci a pácban Am. film
12.00 Az ördög jobb és bal keze 14.40 Igen, főnök! 15.50 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
20.10 Időjárás 20.20 Faterok motoron 22.40 Castle 23.40 Castle 

Kedd, augusztus 6 Szerda, augusztus 7

TVműsor augusztus 5 - augusztus 11
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, augusztus 5
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Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: A Duna hul-
lámain - 90 éves a csehszlovák és szlovák dunai
hajózás.
Zichy-palota:
Vietnam a hatvanas években egy katona sze-
mével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénnyel festve
című fotókiállítása szeptember 12-ig. 
Lábik János 80. születésnapja alkalmából meg-
rendezett kiállítás augusztus 24-ig tekinthető
meg.
Limes Galéria: Bárdos Kinga és Csémy Éva Lé-
lektájak című kiállítása augusztus 31-ig tekint-
hető meg.

Lehár nyár:
Augusztus 11-én este hét órától Čerňanský Ru-
dolf, azaz Čeku ad fergeteges nosztalgiapartit a
Klapka téren. A rendezvény ingyenes.

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Gyógyfürdő:
Augusztus 11: Családi sportnap.
igmándi Erőd: 
Augusztus 17-18. Imago - a Monostory Erőd-
színház társulata – sétálószínházi előadása. 
Vezetés az erőd légópincéjében 18.30, 19.00 és
19.30 órakor.
A pincében Komárom II. világháborús esemé-
nyeiről is képet kapnak az érdeklődők a kiállított
dokumentumokon keresztül. A vezetést a Mo-
nostori Erőd idegenvezetői végzik. Az erőd a
normál belépőjeggyel látogatható.
Monostori Erőd:
12. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál, au-
gusztus 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
nagykoncert, 23.00 Dj Tomek Retro Video Disco.
Ízelítő az állandó programokból: felvonulás:
szombaton pontban délben, lowrider bemutató:
ugráló autó, mely „távirányító" segítségével több
formációban táncol, Big Foot show: az óriáske-
rekű 2 rozzant autót egyenget a talajjal egy
szintre, gumifüst-verseny, szlalom-verseny, leg-
hangosabb autók versenye, Szexi autómosás.
Díjkiosztás: legszebb motortér, legszebb resta-
urálás, legmesszebbről jött autó, leghosszabb
autó, legszebb '50-es évek 2000-es évek leg-

szebbje. Legszebb sportautó, kabrió, busz... és
még számtalan kategória.
Fedeles Lovarda:
Augusztus 17-18., 19.00 Honfoglalás, rockopera.
Jegyár: A Szektor: 6.500 Ft / B-C-Szektor: 5.500
Ft. www.lovasszinhaz-komarom.hu.
Városi Sportcsarnok:
Augusztus 18., 20.30 ExPERIDANCE – LILI-
OMFI. www.experidance.hu. Jegyár: 2.800 Ft.

GÚTA:
Vi. Gútai Koncert hétvége:

Augusztus 15. – Csütörtök
20.00 Nemzetközi Kézilabda Torna megnyitó

ünnepsége
20.30 Conors rock koncert
Augusztus 16. – Péntek
18.30 Gilotin melodikus rock koncert
21.15 Demjén Ferenc nagykoncert (belépő 3 €)
Augusztus 17 – Szombat
19.00 The Bootz Bros – reggae band koncert 
21.15 Deák Bill Gyula (belépő 3 €)
Augusztus 18. – Vasárnap
Családi délután – xIV. Szent István-nap
15.00 Fortissimo – melodikus rock
16.00 Gut Band – szalonzene
17.00 Betyárpróbák, népzene, néptánc 

(este 8 óráig)
18.00 Pósfa zenekar – népzenei koncert
20.30 Kis-Duna Menti Rockszínhaz

KoS - III. 21. - IV. 19
Elhúzódó párkapcsolati problémáid
megoldódnak a héten, újra felfedezi-
tek egymást, felfedezitek a szerel-
met a kapcsolatotokban.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Tanulási nehézségeid, kommuniká-
ciós problémáid, illetve rokonaiddal
kapcsolatos nehézségeid, most meg
tudod oldani. 

IKReK - V. 21. - VI. 21.
Komoly hivatástudat jellemez, kitar-
tóan és jól dolgozol, ennek eredmé-
nyeként karriered felfelé ível, komoly
szakmai sikereket érhetsz el.

RáK - VI. 22. - VII. 22
Elővigyázatos magatartásodnak kö-
szönhetően nem engedtél magad-
hoz közel megbízhatatlan emb e -
reket, így boldogan élvezheted tár-
saságukat.

oRoSzláN - VII. 23. - VIII. 22
Gyermekkori barátságokat tudhatsz
magadénak, és ha nem is volt mindig
felhőtlen ez a barátság, most csodá-
latos lehetőségeket tartogat számodra.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Csodálatos, tág otthont alakítottál ki,
nyitott az ajtód mindenki előtt, és
szeretettel és érdeklődéssel fogadsz
minden új információt, lehetőséget.

MéRleG - IX. 23. - X. 22
Szerettél volna külföldi utazást tenni,
párod segítségével megoldódnak ko-
rábbi nehézségeid, és ragyogó kilá-
tásokkal indulhatsz az útra.
SKoRPIó - X. 23. - XI. 21.

Anyagi nehézségeid vannak egy
ideje, most lehetőséget tudsz terem-
teni arra, hogy egy kicsit elvonulj, és
magadban végiggondold és megta-
láld a megoldást.

NyIlAS - XI. 22. - XII. 21.
Karriered szerencsésen alakul,
mintha minden a kezedre játszana,
ennek eredményeképp a pénzügyeid
is szerencsésen alakulnak.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Olyan információ birtokába jutsz,
amely megmagyarázza eddigi prob-
lémáid okát, és segít megnyugtató
megoldást találnod.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Napi tevékenységed végzésében,
munkádban egy ideje nehézségek-
kel küzdesz, de most lehetőséged
lesz ezt végre magad mögött
hagyni.

HAlAK - II. 19. - III. 20.
Egy ember különös elragadtatással
tekint rád, akire te is felfigyelsz, és ez
egy gyönyörű szerelem kezdete le-
het.

A rock él és halhatatlan
iV. Tumultus Fesztivál

idén negyedszer került megrendezésre a Tumul-
tus Fesztivál július 26-án és 27-én Perbetén, ami
első alkalommal 2 naposra bővült, ezáltal még szí-
nesebb programot kínálva az odalátogatóknak. A
pénteki napon a keményebb műfajok kaptak teret,
a Pokolgép zenekarral az élen. Szombaton vegye-
sebb stílusú zenei műsor várta a nagyérdeműt, me-
lyet a Zanzibár zenekar koncertje tett felejthetet-
lenné. Továbbá felléptek még a Gilotin, a Phoenix,
a Rockstone, a ZBG, a Maddogx, az Arizóna és az
MTB. A Queenless zenekar sajnos családi okok
miatt nem tudott fellépni.

A szervezők úgy érzik, az elmúlt évekhez képest
idén ismét sikerült magasabb színvonalat nyújta-
niuk, és ez az, ami már ma motiválja őket a követ-
kező fesztivál megszervezésére. Elmondásuk sze-
rint a fesztivál legnagyobb tanulsága az, hogy a
rock él és halhatatlan.

info: www.tumultus.eu
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M1

7.20 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az álmok szigete,
9.15 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelő 12.01 Híradó 12.25 Rondó
13.20 Átjáró 13.50 Ridikül 15.10 Család csak egy van 16.00 A szen-
vedélyek lángjai 16.40 Híradó 16.55 Rex felügyelő 17.45 Szerencse
Híradó 17.55 Híradó 18.05 Vívó világbajnokság – összefoglaló 18.35
A múlt fogságában 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjá-
rás20.15 Férfit látok álmaidban vígjáték 21.55 Az ESTE 22.30 Híradó
22.40 Vívó világbajnokság 23.45 Nemzeti Nagyvizit

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek,
16. 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 14.55 Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy 15.45
Fixi, Foxi és barátaik 16.10 Garfield és barátai 16.35 Shaun, a bárány
16.40 Richard Scarry... 17.05 Lolka és Bolka vakációja 17.20 Tappancs
mesék, 21. 17.40 Egér-úti kalandok 18.05 A kis Amadeus18.35 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 Wallander I.

DUNA

7.35 Nyelvőrző 8.00 Térkép 8.35 Tokaj varázsa Magyar dok. film 9.25
Angyali érintés 10.10 Kisváros 10.50 Linda, 6. 12.00 Híradó 12.20 Idő-
járás 12.20 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből. Légi
utakon 12.50 Örök mérték Dok. film 13.55 A templomos lovagok kin-
cse 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó
18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 T.I.R., 21.00 Hírek, sport
21.15 Indul a bakterház  22.25 Jean-Philippe Rameau: Hippolütosz és
Aricia. Zenés tragédia, francia nyelvű előadás

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 Az élet iskolája 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 Daylight –
Alagút a halálba. Am. katasztrófafi lm 23.55 Grimm II. 

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 (ism.) 14.45 Fókusz 15.20 A végső aka-
rat, 42. 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 Revolution. Am. sorozat I., 15–16. 23.40 Totál szívás
III., 5.

9.00 Szeress most! 35–36. 11.00 Vacsoracsata, 23. 12.00 Segítség,
bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 3. 13.00 A gyanú árnyékában, 57.
14.00 Az örökség, 12. 15.00 A sors hullámain, 89. 16.00 Pillangó – Az
alvilág úrnője. Kolumbiai sor., 18. 17.00 Tru Calling – Az őrangyal I., 4.
17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most!, 37. 19.30 A gyanú
árnyékában, 58. 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol, 4. 22.30 Éjjel-nappal Budapest, 29. 23.00 RTL II
Híradó 23.30 Dilinyósok I. Am. sorozat, 9.

STORY TV

12.30 Született feleségek14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Columbo a panoptikumban.
Am. krimi 20.00 Poirotnovellák 21.00 Veszedelmes emlékek thriller
22.50 Jim szerint a világ 23.15 Dallas

VIASAT

5.50 Zsírégetők 6.50 Gyilkos sorok 7.50 Harmadik műszak 8.45 Cand-
leford-i kisaszszonyok  11.00 Christine kalandjai 12.00 Las Vegas V., 2.
12.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.50 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.40 Harmadik műszak16.35 Született detektívek 17.30 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 18.30 Férjek gyöngye 19.30
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi IV., 109-110. 21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.20 Esküdt ellenségek: Los Angeles I., 12. 23.15
Las Vegas 

STV :1
7.20 A reménység folyója. 18/13. 8.10 A rejtelmes sziget 8.35 Hírek
9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace. Ang. krimi 11.05
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret.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, sport 20.10 A má-
sodperc töredéke.  22.30 A tekintély kérdése

STV :2
8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Történetek a lakótelepekről
10.15 Férfi a házban Tévésorozat 10.55 Életem – a Lúčnica 12.35 Élő
körkép 13.10 Folklórműsor 13.30 Idősebbek klubja 14.00 Michal Do-
čolomanský és vendégei 14.40 Bakalári történetek 15.00 Kedvelt me-
lódiák 15.45 Apropó Tv 16.15 Tizenegyedik parancsolat 17.25 Trezor
17.50 Régmúlt idők nyomában 18.20 A természet értéke 18.45 Esti
mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 A származás
kutatása. 20.50 Família. Családi magazin 21.15 Altatópor. Tévéjáték 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok  9.10 Cobra 11 11.15 Vámpírnaplók
12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták  14.00 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi  15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 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. 21.40
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt vígjáték

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.55 Faterok motoron vígjáték 12.00 Piedone
Egyiptomban. Ol. krimithriller 14.40 Igen, főnök! 15.50 Szójáték 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 Élet a strandon Am. filmvígjáték. 22.00 Nap,
széna, szalonna. Realityshow

M1

6:55 Balatoni Nyár 9:00 Aranyfeszt 2013 9:30 Vágtass velem! 10:00
Történetek a nagyvilágból 10:30 Kecskeméti Repülőnap és Hadi-
technikai Bemutató 2013 11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év múlva 13:05 A vi-
lágörökség kincsei 13:20 Nem beszélek zöldségeket francia vígj.
14:45 Szeretettel Hollywoodból 15:15 Találkozások Olasz-magyar kul-
turális évad 2013. 15:45 Vívó Világbajnokság 16:15 Fábry 17:35
Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:00 Sport-
hírek 20:10 Időjárás 20:15 A kicsi kocsi újra száguld 21:45 Vívó Vi-
lágbajnokság 22:50 Angyali szemek am. filmdráma

M2

8:25 Rajzfilmsorozatok 12:50 H2O 13:45 Varázslók a Waverly helyről
14:05 Táncakadémia 14:35 Hatot egy csapásra 15:35 Tatonka tör-
ténetei 15:50 Tatonka történetei 16:00 Garfield és barátai 16:25
Shaun a bárány16:35 Richard Scarry 17:00 Caillou 17:25 Mézga Ala-
dár 17:50 Hetedhét Kukta 17:55 Lolka és Bolka 18:05 A kis Amadeus
18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék 18:57 A nagy ho-ho-horgász
19:05 Állatkert a hátizsákban 19:35 Maja, a méhecske 19:45 Ange-
lina, a balerina 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó
21:00 Győri ETO FC - Ferencvárosi TC Labdarúgó mérkőzés Élő köz-
vetítés Győrből 23:00 Liliomfi magyar vígj., 1954

DUNA

8:15 Öt kontinens  8:45 Élő egyház 9:10 Isten kezében 9:40 Sírjaik hol
domborulnak... 10:10 Akadálytalanul 10:40 Székely kapu 11:10 Dél-
tenger kincse 12:00 Híradó 12:10 Ízőrzők 12:50 A nagy sztori 14:20
A világörökség kincsei 14:40 Táncvarázs 15:35 Önök kérték! 16:30
Szerelem csütörtök 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Időjárás
18:35 Hogy volt!? 19:30 Futótűz am.-kan. tévéfilm sor. 20:20 Az
utolsó dal  21:40 Huszár a tetőn francia rom. kalandf.

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
Hajrá csajok: A nagy összecsapás, vígj., 21:35 Az iskoláját! (am.-kan.
akció-vígj., 23:20 Elhagyott szoba horror

7:00 Kölyökklub 10:10 Hogyan randizzunk Drew Barrymore-ral?
12:05 Gasztrotúra - extra 12:30 4ütem Magazin  13:05 Dilinyósok
am. vígj. sor., 14:00 Agymenők(am. vígj. sor., 14:25 Eastwicki bo-
szorkák kalandfilmsor., 15:25 A hős legendája akciófilm-sor., 16:30
Nancy Drew: A hollywoodi rejtély am. vígj., 18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 20:05 Salamon király kincse 23:45 Az
ügyfél am. thriller

8:00 A sors hullámain(szül. eng.) 9:00 Remington Steele 10:00 Min-
den lében négy kanál Krimisorozat 11:00 Minden lében négy kanál
12:00 Péntektől péntekig 13:00 A nagy svindli 13:55 Ezel - Bosszú
mindhalálig 15:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 16:05 CSI: Miami helyszí-
nelők 17:00 Gazdálkodj okosan! 18:00  Sokkoló valóság 19:00 Forró
nyomon Best of 20:00 Az élet Prada nélkül Vígjáték 22:00 Ezel -
Bosszú mindhalálig 23:10 Ezel - Bosszú mindhalálig 

STORY TV

7:05 Miss Marple  9:00 Televíziós vásárlás 10:30 Dallas 12:30 Vásott
szülők 14:50 Álomhajó filmsor. 17:00 Rózsák harca 18:00 Christine
20:00 Miss Marple - Az alibi 22:00 Rókavadászat 23:55 A cukorbáró

VIASAT

7:45 Lehetetlen küldetés 9:00 Álomgyári feleség 9:55 Amerikai mes-
terszakács 10:55 Amerikai mesterszakács 11:50 Kertvárosba szám-
űzve 12:20 Carrie naplója 13:15 Vérmes négyes  15:10 Doktor House
16:05 Doktor House 17:00 Szívek szállodája 17:55 Szívek szállodája
18:50 Beethoven karácsonyi kalandja 20:50 Született július 4-én
23:45 Viktor/Viktória

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozatok 8.10 Fidlibum 8.40 Szafari. Csehszlov. soro-
zat, 13/11. 9.10 Berlin, Berlin Ném. ifjúsági sor., 2. 10.00 S.O.S. 11.00
Családi vetélkedő – nyári speciál  11.55 Topsztár extra Dagmar
Veškrnová– Havlová (ism.) 12.50 Caterina és a lányok 14.25 Agatha
Christie: Miss Marple 16.00 Gyerekek köztársasága. Fr. film 17.45
Építs házat, ültess fát! 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
20.10 Nyári szerelem Ném. film 21.40 Az utolsó tánc Am. film 

STV :2
8.00 Hétvége 8.30 A hátsó Poľana Természetfilm 8.45 Út 9.10 Ren-
delő 9.40 Himalája – Butánból a Bengáli öbölhöz 10.35 Kvartett. Ma-
gazin 11.05 Fészekrakás. Tévésor. 11.45 Tizenkettő után öt perccel.
Vita 12.55 Kapura 13.35 Farmergazdaságok 14.00 Szlovák tangók
14.55 A tizenegyedik paracsolat 16.00 Atlétikai-világbajnokság 2013.
Élő közvetítés Moszkvából 19.00 Híradó 19.30 Kassa – Európa kul-
turális fővárosa 20.00 Felszabadítók. Orosz. dok.sorozat 20.45 Őr-
angyalok 21.10 Andrej Šeban, gitáros, zeneszerző és énekes portréja
21.50 A sorompók lezárulnak. dráma 23.15 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA

8.15 Fekete szépség Am.–ang. kalandfilm 9.55 Egyről a kettőre II.
Am. sorozat, 24/7. 11.55 Átkozott boszorkák Am. vígjáték 14.00 Sze-
relem az szerelem. Cseh filmvígjáték 16.25 Rendőrakadémia 6. – Az
ostromlott város. Am. vígjáték 18.10 Beugró 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 A Da Vinci-kód Am. thriller
23.40 Úszó erőd Am.–fr, akciófilm

JOJ

7.20 Én kicsi pónim Kanad.–am. anim. sorozat 7.50 Monsuno. Am. sor.
8.15 Egy zseni, két haver, egy balek 10.55 Beavatás. Am. thriller (ism.)
13.30 Nap, széna, szalonna. Realityshow 18.00 Krimi plusz 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Amerikai Hófe-
hérke Am. filmvígjáték 22.50 Keleti bosszú. Am.– ném. akciófilm

CSütörtöK, augusztus 8 Szombat, augusztus 10
M1

6.55 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 A sok-
színű vallás 10.15 Baptista magazin 10.45 Unitárius ifjúsági műsor
10.50 Útmutató 11.15 Balatonfelvidéki református templomok 11.30
Köz-ép-pont – Evangélikus ifjúsági találkozó Szepsiszentgyörgyön
12.01 Híradó délben 12.10 Világ Kép 12.40 Telesport  13.05 A vilá-
görökség kincsei 13.25 Barátom a nyakamon. Fr. filmszatíra 15.00
Vívó-világbajnokság – összefoglaló 15.30 Győri ETO FC–FC Bayern
München labdarúgó-mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport-
hírek 20.05 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán 21.20 Vívó világbajnokság 22.25 Gyújtóbomba Ang. film

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok 12.05 Táncakadémia 12.30 Csajok a zŰrből I.
12.55 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.50
Na végre, itt a nyár!  16.15 Gógyi felügyelő 16.40 Garfi eld és barátai
17.05 Shaun, a bárány 17.15 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.40
Lolka és Bolka a nagyvilágban 17.50 Hetedhét Kukta 17.55 Kérem a kö-
vetkezőt18.10 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.35 Miss BG I–II., 18.50
Esti mese 20.30 Híradó, sport 21.05 Mad Men – Reklámőrültek I. 21.55
Nem beszélek zöldségeket.  23.15 Árnyékban harcolók Fr.–lengy.–
belga– finn–magy. dok. film-sor.,

DUNA

7.50 Világ-Nézet 8.40 Isten kezében 9.10 Három hazában hontalan.
Dok. film 10.00 Hagyaték. Szent jel - A lobogó 10.30 Határtalanul
magyar 11.00 Élő világegyház 11.30 Isten kezében Széphavasi búcsú
12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők. Lulla 12.50 Az utolsó dal Magy. film 14.10
Hazajáró. Számvetés 14.40 A világörökség kincsei 14.55 Vajdasági
Vágta 15.25 Hogy volt?! Balázs Fecót köszöntjük 16.25 A múmia köz-
beszól Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.30 Heti Hírmondó 19.00
Önök kérték 19.55 Sándor Mátyás  21.00 Árvácska. Magy. film 22.30
Dunasport 22.45 Világ-Nézet 23.40 Koncertek az A38 Hajón. The
Grande Mothers of Invention

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 Nagy vagy, Balatonfüred!,
5. 11.35 EgészségMánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint Tes-
tŐr 13.05 A kiválasztott – Az amerikailátnok  14.00 Békétlen békítő,
7. 15.00 Sue Thomas – FBI, 16.00 Hajrá csajok! – A nagy összecsapás
Am. vígjáték  18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Zorro álarca. Am. film
22.40 Vadkanok. Am. film

7.00 Kölyökklub 10.15 Ízes élet 10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra
11.55 A Muzsika TV bemutatja 12.30 Tuti gimi VI., 13.30 Míg a halál
el nem választ  14.00 Régi jó cimborák Am. kalandfilm. 16.30 Castle
II.. 15–16. 18.30 RTL híradó 18.55 Cobra 11 XIV.  20.00 Beépített
szépség 2. 22.20 Időzsaru. Am. akciófilm

9.20 A klikk. Am. vígjáték 11.00 Sokkoló valóság. Ang. dok.film, 9.
(ism.) 12.00 Gazdálkodj okosan! 14. 13.00 CSI: Miami helyszínelők V.,
23. 14.00 Szombat estiláz 2013, 17. 16.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol, 1. 17.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vá-
laszol, 2. 18.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 3. 19.00
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 4. 20.00 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 5. 21.00 Forró nyomon Best of, 10.
22.00 Heti hetes Best of, 10. 23.00 Sötét zsaruk II. Am. sor., 2.

STORY TV

10.30 Dallas. Am. sor., 13.30 Christine. Fr.–ol. filmdráma (ism.) 15.20
Álomhajó – Mézeshetek Korfun. Ném. film 17.00 Frank Riva. Fr. sor.,
6. 18.00 Vásott szülők. Am. filmvígjáték (ism.) 20.15 Poirot: Randevú
a halállal. Ang. krimi 22.00 Cukrosnéni. Ang. vígjáték 23.45 Rókava-
dászat. Am.–boszniai–horvát filmdráma (ism.)

VIASAT

6.50 Lehetetlen küldetés  8.10 Vérmes négyes I10.05 Doktor House
VI., 11.55 A nagy házalakítás  13.50 Candleford-i kisaszszonyok II.
16.00 A vörös Pimpernel I. 18.05 A célszemély  20.00 CSI: Miami hely-
színelők 20.55 CSI: New York-i helyszínelők 21.50 Star Trek 10. – Ne-
mezis. Am. sci-fi

STV :1
8.20 Szafari. Csehszlov. sor., 8.50 Nyár Katával. Ifjúsági sorozat 9.20
60 állati dolgom 10.20 A spanyol hiúzok nyomában. Útifilm 11.15 Szlo-
vákia képekben 11.35 A világ képekben Külpolitikai magazin 12.00 Cir-
kusz Humberto Csehszlov. sor., 13.50 Miss Marple: A kristálytükör
meghasadt. 15.25 Nyár a cowboyjal Szlov. filmvígjáték 17.00 Orkán
(ism.) 17.50 Irány a kert! 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjá-
rás 20.10 Az ökölvívó és a szépségkirálynő Ol. film, 23.50 Sporthíradó

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Kapura 8.40 Felszabadítók. Orosz dok.sorozat
9.30 Evangélikus istentisztelet 11.10 Alacsony-Tátra – Szlovákia szíve
Dok. film 11.40 Egyházi magazin – összefoglaló 12.05 A béka vőle-
gény Tévéjáték 13.30 Legendák, mítoszok, emlékek  14.40 Kegyet-
len szerelem 16.00 Atlétikai-világbajnokság 2013. Élő közvetítés
Moszkvából 17.40 Szlovák kulturális éjszaka New Yorkban 20.00 In-
terjú Fidellel Dok. film 20.55 Kuba a képzőművészetben. Dok. film
21.50 Lefújva 22.15 Éjszaka az archívumban 23.20 Művészet 2013

MARKÍZA

6.30 Scooby-Doo a kísértetek táborában 7.40 Smallville IX. 9.25 Rendőr-
akadémia 5. 11.00 Vadászat a tengeralattjáróra.  11.55 A Da Vinci-kód.
Am. thriller 14.50 Vulkán katasztrófafilm . 16.50 Állj, vagy jövök! 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 2012. Am. katasztrófa-film

JOJ

7.05 A Simpson család  9.30 Lejárt lemez. 12.00 Amerikai Hófehérke
Am. filmvígjáték 14.25 Ellenséges terület Am. akcióthriller 16.55 Nap,
széna, szalonna. Realityshow 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Csúf szerelem Am. film
22.40 Baromi jó 2. Cseh filmvígjáték
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5.55 Ma reggel 7.20 Noé barátai 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok
szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelő 12.01 Híradó délben
12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55
Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.25 Család csak egy van  16.10 A szen-
vedélyek lángjai 16.55 Híradó 17.10 Rex felügyelő 17.55 Híradó 18.35
A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.15 Liliomfi Magy. filmvígjáték
22.05 Vívó-világbajnokság 23.10 Híradó 23.25 Szeretettel, Hollywo-
odból 23.55 Michael Bublé – Koncert  Angol koncertfilm

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.55 Lizzie McGuire 13.20 Született kémek,
17. 13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 14.55 Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül  15.45 Fixi,
Foxi és barátaik 16.05 Garfield és barátai 16.30 Shaun, a bárány 16.40
Richard Scarry... 17.05 Lolka és Bolka 17.15 Tappancs mesék 17.40 Egér-
úti kalandok 18.05 A kis Amadeus  18.35 Miss BG I–II., 18.50 Mese
20.30 Híradó  21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.45 A férfi
a legjobb orvosság 22.30 Férfit látok álmaidban. Am.–sp. film

DUNA

7.35 Akadálytalanul  8.00 Térkép  8.35 Hazajáró. Nagy-Fátra 9.05
Csellengők 9.35 Angyali érintés 10.20 Kisváros  10.55 T.I.R., 12/6.
12.00 Híradó 12.20 Breuer Marcell nevében 12.45 Virágzó Magyar-
ország. Nagykanizsa 13.10 Európa egészsége - Lélegezni vagy nem
lélegezni? 14.00 A templomos lovagok kincse. Veszélyes manőverek
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó,
sport 18.30 A világörökség kincsei. A Nagy Korallzátony – Tengeri
paradicsom, Ausztrália 19.00 MTK Budapest – Szombathelyi Haladás
NB I. labdarúgó- mérkőzés 21.05 Vérvörös nyár 21.55 Hírek, sport
22.15 Nem vagyok gyilkos Fr. tévéfilm

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 Az élet iskolája 14.00 Tények Délután 15.00 Csap-
dába csalva 16.00 Amit a szív diktál  17.00 Veled is megtörténhet!
30. 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán
(ism.) 21.35 Drakula halott és élvezi vígjáték 23.30 Luxusdoki 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 14.05 Éjjel-Nappal Budapest  14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat,
43. 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  22.35 Gyilkos hajsza  23.40 Totál szívás 

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata, 24. 12.00 Segítség, bajban
vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az
örökség, 13. 15.00 A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úr-
nője 17.00 Tökéletes célpont 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Pén-
tektől péntekig 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Éjjel-nappal Bu-
dapest 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Colombo a panoptikum-
ban. Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18.00 Columbo: Hattyúdal. Am. krimi 20.00 Poirot-
novellák21.00 Született feleségek I23.00 Jim szerint a világ  23.25
Dallas

VIASAT

7.20 Gyilkos sorok 8.20 Harmadik műszak 9.15 Rózsaágy. Am. film 11.00
Christine kalandjai 12.00 Las Vegas  12.55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 Született detektí-
vek17.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 18.30 Férjek gyöngye
19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A tetovált lány-
sorozat, 4. 22.20 Esküdt ellenségek: Los Angeles  23.20 Las Vegas

STV :1
7.10 A reménység folyója.  8.00 A rejtelmes sziget, 30. 8.25 Híradó,
sporthírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Makepeace. 11.05
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. Fr. krimi 14.00 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
Családi vetélkedő – nyári speciál 21.00 Topsztár extra Dagmar Veškr-
nová– Havlová 21.55 A Moszkító-part Am. kalandfilm

STV :2
8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 A származás kutatása
dok.film 10.40 Fészekrakók 11.35 A természet értéke Dok.film 12.00
Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.00 Beckó vára. Dok. film 13.35 Idő-
sebbek klub 14.05 Michal Dočolomanský14.40 Bakalári történetek
15.05 Operettmelódiák 15.50 Aporpó Tv 16.15 A tizenegyedik pa-
rancsolat  17.25 Trezor 17.50 Régmúlt idők nyomában 18.30 Hétvége
18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Himalája
– Butántól a Bengál-öbölig 20.55 Família 21.25 A Millió Dolláros Hotel.
Am. thriller 23.20 Sporthíradó

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11 11.15 Vámpírnap-
lók 12.10 A mentalista  13.05 Döglött akták 14.00 Doktor House
15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS VI.
17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30
A szerelem az szerelem. Cseh vígjáték 23.00 xXx. Am. akciófilm

JOJ

7.45 Bírósági akták 9.55 A hős 93-as járat Kanad.-am. film 12.00 Pi-
edone Hongkongban. Ol. krimivígjáték 14.40 Igen, főnök! Jaroslav
Žídek 15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Beavatás. Am. thriller 22.00
Nap, széna, szalonna. Tévésorozat

PénteK, augusztus 9

Jön a Diana-életrajzi film

Lady Diana, a szívek és a nép hercegnője idén lenne
52 éves. A Diana című, Naomi Watts főszereplésé-

vel készült életrajzi film – amit szeptember 19-én mutat-
nak be a magyar mozik – a hercegné életének utolsó két
évét öleli fel.  Az alkotás a magánembert mutatja be, va-
lamint Diana hercegné állandó küzdelmét az életét meg-
keserítő sajtó érdeklődésével és titkos kapcsolatát a pa-
kisztáni szívsebésszel, Dr. Khannal, aki mellett Diana
magára talált. Dr. Khant a Lost című sorozatból ismert
Naveen Andrews kelti életre. 

Idén jön a halott sztárok duettje

Michael Jackson és Freddie Mercury 30 évvel ezelőtt dolgoztak
közösen néhány duetten, de különösebb eredmény nélkül. Leg-

alábbis eddig mindenki azt gondolta. 
Brian May, a Queen gitárosa korábban már utalt arra, hogy eddig

kiadatlan Freddie Mercury-dalok porosodnak a fiókban, méghozzá
olyanok, amelyeket annak idején Michael Jacksonnal közösen vett
fel a legendás énekes. May most azt állítja, hogy még idén ősszel
megjelenik az a pár szerzemény, amit a két néhai énekes hozott ösz-
sze annak idején Kaliforniában.

Mercury és Jackson nagy tervekkel vágtak neki a közös munká-
nak a nyolcvanas évek elején, de csak két-három dalt írtak meg, és
azok is befejezetlenek maradtak. A Queen énekese állítólag akkor
döntött úgy, hogy megszakítja a munkát, amikor egy nap Jackson
egy lámával állított be a stúdióba.

Freddie Mercuryval kapcsolatos hír, hogy a régóta tervezett élet-
rajzi mozijának főszereplője, Sacha Baron Cohen szakított a pro-
dukcióval, mert nem értett egyet a Queen tagjaival bizonyos szak-
mai kérdésekben.

Gyereket akar Bálint Antónia

Aszakítás után annyira egymásra talált az egykori szépségkirálynő és
az Első Emelet dobosa, hogy Bálint Antónia gyereket szülne Tereh

Öcsinek. A műsorvezetőt egyáltalán nem zavarja, hogy már elmúlt
negyven.  Az egykori szépségkirálynő két hónapja békült ki Tereh Ist-
vánnal, az Első Emelet 55 éves zenészével, és azóta újra boldog párt
alkotnak. Olyan szoros közöttük a kapcsolat, hogy közös gyermeket is
vállalnának. „Szeretnék Babikának testvért, és a szívem szerint azon-
nal bele is vágnék, ám az eszem azt mondja, még várjak vele. Öcsivel
nemrég békültünk ki” – árulta el a 43 éves műsorvezető, akit egyáltalán
nem zavar a kora az esetleges gyermekvállalásban. „Bár a számok azt
mutatják, hogy elmúltam már negyven, de szerencsére a szervezetem
nagyon jó állapotban van. Fantasztikus dolog a terhesség és az anyaság, ezért boldog lennék, ha
még egyszer átélhetném” – mondta az egykori szépségkirálynő.

Bingo Players a Sziget Nulladik Napján

AQuimby Nap és Muzsikás szülinapi koncert mellett a Party
Aréna is bemelegíti a fesztiválközönséget a Sziget Nulla-

dik Napján. Ott ugyanis fellép a Bingo Players.
A Sziget Party Aréna biztos megtelik a nulladik napon, mert

a Quimby szuperkoncertje és a Muzsikás 40 éves jubileumi fel-
lépése mellett a holland Bingo Players DJ és producer duó vi-
szi majd a partit. Paul Bäumer és Maarten Hoogstraten jel-
lemzője a hamisítatlan buli house, a Rattle vagy a Buzzcut ze-
néjére tényleg az örökkévalóságig lehet pumpálni egy jó par-
tin, a Far East Movmenttel pedig a téli szezon legviccesebb
klipjét is összehozták a Get Up (Rattle) videójával.





Múlt hétvégén elrajtolt a 2013/2014-es idény
a magasabb osztályokban. Régiónk csa-

patainak mérlege aránylag jó irányban billent
el a nyitófordulóban, hiszen a Régióbajnok-
ságban a komáromi lilák és a nagymegyeri
zöldek is idegenben voltak sikeresek, míg a
negyedik ligában Gúta nagyarányú győzelmet
aratott hazai pályán. Az ímelyiek egy maga-
biztosan megnyert első félidő után pontot ve-
szítettek hazai pályán, ami eléggé bosszantó
szurkolói számára. Az ötödik ligában ógyalla
és Szentpéter is idegenben diadalmaskodott,
Marcelháza pedig biztosan vette a bánkesziek
elleni akadályt. 

RÉGIÓBAJNOKSÁG
Beluša – KFC 1:3 (1:0), Szegedi 2, Szórád
A hazaiak nem tudtak takarékoskodni az ere-

jükkel, és tulajdonképpen, nagyrészt ennek is kö-
szönhetik hazai vereségüket. Na meg persze a ko-
máromi lilák második félidőben nyújtott, szinte
hiba nélküli játékának. A nagy hazai nyomás, ami
mindössze 15-20 percig tartott, egy szerencsés
gólt is eredményezett, amire a KFC ugyan gyor-
san válaszolt, de valamiért a játékvezető azt nem
tartotta megadásra érdemesnek. A második fél-
időben aztán beindult a lila-fehér gépezet, tulaj-
donképpen egy kettős csere hozta meg a nagy
változást, amikor Gyurenka edző Gellét és Sze-
gedit is pályára küldte. A hazaiak már erőnlétileg
sem bírták tartani az iramot ellenfelükkel, de já-
tékban is egyértelműen a komáromi csapat volt fö-
lényben, amit a hazaiak eléggé nehezen viseltek
el. A KFC egy összeforrott csapat benyomását
keltette, amelynek hátrányos helyzetben is volt
tartása. Győzelme teljes mértékben megérdemelt. 

Bánovce n/B. – Nagymegyer 0:1 (0:1), Csápai
Az előző idény nem igazán sikerült a hazaiak-

nak, így az újonc elleni rajtot szerették volna úgy
meglépni, hogy az nagyobb lendületet adjon a
folytatásban. A mérkőzés úgy is kezdődött, hogy
terveik akár meg is valósulhatnak, és bizony a
vendégek védelmének verejtékes munkával kellett
hárítania egyik hazai támadást a másik után. Sőt,
voltak percek, amikor a hazai fölény már-már nyo-
masztó volt, és levegőben lógott a gól. Az meg is
érkezett, csak éppen nem úgy és ott, ahogy és
ahol azt a hazaiak elképzelték. Történt ugyanis,
hogy az első nagy hazai rohamok után a zöld-fe-
hérek kiegyenlítették a játékot, és a találkozó 33.
percében Csápai nagy lövése talált utat a hazai
hálóba. A második félidőben folytatódott az adok-
kapok, a hazaiak szinte mindent egy lapra feltéve
próbálkoztak az egyenlítéssel, és ahogy közele-
dett a találkozó vége, ismét egyre nőtt a fölényük.
A nagymegyeri csapat azonban remekül védeke-
zett, és a hármas sípszó után játékosai boldogan
emelték égnek a kezüket. Valahogy így képzelték
el rajtjukat a Régióbajnokságban. A siker azonban
nem jött magától, tettek is érte.     

További eredmények: L. Rovne – Gabčíkovo
2:2, Domaniža – Nitra jun. 2:0, V. Ludince – H.
Nitra 3:1, Galanta – Neded 0:4, J. Bohunice – To-
poľníky 2:2, Tr. Stankovce – Palárikovo 1:0.   

IV. LIGA
Gúta – Mocsonok 5:0 (2:0), Magyar Zs. 3,

Máté Zs., Kürti A.
A tavaszi idényben 4:0 arányban győztek a gú-

taiak Mocsonok ellen, a szurkolók tehát joggal
voltak kíváncsiak, mely csapatban történt több

pozitív változás a rövid nyári szünetben. Aztán
hamar kiderült, hogy „ez a mocsonoki gárda,
ugyanaz a mocsonoki gárda”. Sőt, ha lehet, még
talán gyengébb is, mint tavasszal volt. Persze, ez
semmit nem von le a lényegesen jobb erőnlétet és
tudást birtokló hazai játékosok teljesítményéből,
akik szinte nyolcvan percen át űzték, hajtották el-
lenfelüket. Az öt gól mellett, háromszor a kapufa
mentette meg a vendégeket egy még nagyobb
blamázstól az őszi nyitányon. Az is eléggé jól mu-
tatja az erőviszonyokat, hogy a vendégek részé-
ről mindössze egy lövés tartott a hazai kapu felé…

Máté Tibor, gútai klubelnök: „A mocsonokiak
nem igazán tették próbára csapatunkat, de az lát-
szott a játékunkon, hogy a fiúk élvezettel tették a
dolgukat. Az utolsó tíz percben a rekkenő hőség
már rajtuk is némileg kifogott, és bár akkor is fö-
lényben játszottunk, a támadásoknak már nem
volt akkora erejük.  Bízom benne, hogy ebben az
idényben már nagyobb sikert, jobb helyezést is el-
érhetünk ezzel a játékunkkal”.

ímely – Zselíz 2:2 (2:0), Kender R., Csontos R.
Csodálatosan kijött a lépés a találkozó első fél-

idejében az ímelyieknek. A második azonban ke-
vésbé, pedig minden olyan szépen alakult. A re-
mek színvonalú mérkőzésen mindkét csapat előtt
adódtak jó helyzetek, de Kender és Csontos gól-
jai az első játékrészben szinte megalapozták egy
biztosnak látszó győzelem körvonalait. Aztán újra
bebizonyosodott, hogy fociban semmi sem biztos.
A második félidő első percében szépítettek a ven-
dégek, ami új erőt adott számukra a nagy káni-
kulában, és két perccel a találkozó lefújása előtt,
belőtték a számukra is már szinte hihetetlennek
tűnő, egy bajnoki pontot érő egyenlítő góljukat. 

További eredmények: N. Život – Tvrdošovce
1:0, DAC „B” – Šurany 0:1, Vlčany – ČFK 1:0, Štú-
rovo – Vrakúň 2:2, V. Lovce – Váhovce 3:2, ViOn
„B” – Dvory n/Ž 1:1.

V. LIGA
Podhájska – ógyalla 0:3 (0:1), Turza, Zajac,

Bugáň
Az első félidőben végig fölényben játszottak a

sörgyáriak, a hazai csapat is vezetett  ugyan né-
hány veszélyes ellentámadást, de két adódó hely-
zetüket Bilko remekül megoldotta. Ekkor, már
Turza góljával vezettek a vendégek, és bizony a
hazai kapusnak lényegesen több dolga akadt. A
második félidőben feltámadt a hazai legénység, és
minden erejét összeszedve igyekezett egyenlí-
teni. A vendégek egy ideig állták a sarat védeke-
zésben, majd a találkozó utolsó húsz percében is-
mét ők kerekedtek felül. Mégpedig úgy, hogy azt
gólokban is kellőképpen kifejezve, magabiztossá
tette megérdemelt győzelmüket. Bugáň gólja,
amely harmadik volt sorrendben, talán még a leg-
vérmesebb hazai szurkolókat is lehűtötte. Vagy le-
forrázta?

Kozárovce – Szentpéter 0:2 (0:0), Cséplő T. 2
A szentpéterieknek még talán soha nem jött

ilyen szépen össze a nyitány. Igaz, most nem is
„tisztelték agyon” vendéglátóikat, hanem azonnal
munkához láttak. Annyira, hogy néhány percnyi já-
ték után, már senki nem kételkedett abban, melyik
is a jobb csapat. Látható volt a vendégek nagyobb
tapasztalata, és csak idő kérdése volt, mikor szer-
zik meg a vezetést. Mindkét gól a Lakatos –
Cséplő vonalon esett, két látványos akció végén. 

Garamkálna – Ekel 1:0 (0:0)
Semmi kétség, a hazaiak voltak a találkozó esé-

lyesei, bár azzal számolniuk kellett, hogy Grajcár
edző soha nem engedi csapatát pályára felemelt
kezekkel. Most sem, de azért voltak olyan előjelek,
amelyek… A tapasztalt Ódor és a gólerős Horváth
hiánya már magában hátrány, és öt, még nem
kellő tapasztalattal, bár aránylag jó tudással ren-
delkező ifjúsági labdarúgó bevetése meg bizony-
talan kimenetelű. A mérkőzés eleje mindezt iga-
zolta, a hazaiak nagy lendülettel mentek neki el-
lenfelüknek, de 20-25 percnyi játék után azok ki-
egyenlítették a játékot, és egyre gyakrabban kezd-
ték veszélyeztetni a hazaiak kapuját. A kapott gól
sem törte le őket, és bár vesztesként hagyták el
végül a pályát, az már most megállapítható, hogy
a 80 éves ekeli labdarúgás továbbra is jó úton ha-
lad. Szombaton vélhetően érdemes lesz kimenni
a marcelháziak elleni járási rangadóra. 

Marcelháza – Bánov 2:0 (2:0), Pivoda, Gere
(11 m)

A közepes színvonalú találkozón teljesen meg-
érdemelt győzelmet arattak a marcelháziak, bár
az nem kezdődött számukra fényesen. Már a 15.
percben büntetőt lőhettek a vendégek, amikor a
hazai védelem nagyot bakizott. Hallman a hazai
kapuban azonban óriási bravúrral, a bal kapufa tö-
véből kiütötte a hálóba tartó labdát, ezzel meg-
adva a mérkőzés további folyamatának irányát. A
hazaiak egyre gyakoribb vendégek lettek vendé-
geik kapuja előtt, és már csak idő kérdése volt, mi-
kor törik meg annak védelmét. Mindez már az
első félidőben megtörtént, így a második játék-
részben már csak nyugodt labdázgatás folyt a
pályán, várva a „hűsítő hármas sípszót”. 

Hontfüzesgyarmat – Naszvad 2:0 (0:0)
Nagylelkű vendégek voltak a naszvadiak Hont-

füzesgyarmaton. Már a hazaiak első támadását
engedték góllal befejezni, majd ugyanezt megis-
mételték a 15. percben, a hazai csapat második
támadásánál. Utána, ha lehet, még jobban ella-
posodott a játék, „helyzetecskék” mindkét oldalon,
és talán ez minden, amiről érdemes szót ejteni az
igencsak idény eleji mérkőzés kapcsán.    

További eredmények: V. Kýr – Bešeňov 1:3, D.
Ohaj – T. Lužany 1:0, Komjatice – Čaka 5:2. 

SPORT

FELNőTTEK
2013. augusztus 10. (szombat) 17 órakor:
KFC – Tr. Stankovce  (Régióbajnokság),
ógyalla – Cseke, Ekel – Marcelháza (V. liga),
Gúta „B” – Dunamocs (Területi Bajnokság),
Nagysziget – Csicsó, Vágfüzes/Kava - Bogya-
rét (Területi Bajnokság II. osztály – pályacsere)
2013. augusztus 11. (vasárnap) 17 órakor:
Naszvad – Komjatice, Szentpéter – Garam-
kálna (V. liga), Šrobárová – Hetény, Perbete –
Nemesócsa, Búcs – Keszegfalva, Marcelháza
„B” – Dulovce, Izsa – Lakszakállas, Madar –
Bátorkeszi, FK Activ – Csallóközaranyos (Te-
rületi Bajnokság), Őrsújfalu – Martos,
Bogya/Gellér – Megyercs, Tany – Nagykeszi,
Pat – Dunaradvány, Ifjúságfalva – szabadna-
pos lesz.

LiGÁSAiNK iDEGENBEN: 
Bős – Nagymegyer (Régióbajnokság – szom-
baton 20 órakor), ČFK – Gúta (vasárnap,
10.30 órakor), Vága – ímely (IV. liga). 

Hétvégi focimenü

Labdarúgás

Összességében jó rajtot vettek csapataink
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Ahogy azt előző számunkban ol-
vasóinknak megígértük, közöljük
az előkészítők Területi Bajnokságá-
nak őszi menetrendjét. A késést az
idézte elő, hogy a Területi Labda-
rúgó Szövetség az utolsó pillanatig
kivárt annak reményében, hogy
több klub is benevezi csapatát a
bajnokságba. A csapatokat két cso-
portba osztotta be úgy, hogy mini-
malizálja azok utazási költségeit. A
„B” csoportban ez ugyan nem na-
gyon sikerült, de ennek nagyon
egyszerű oka van, mégpedig az,
hogy a régió nyugati részéből
mindössze három csapat nevezett
be a bajnokságba. A bajnokság
négyfordulós, tehát a csapatok
négyszer mérik össze erejüket, két-
szer ősszel és kétszer tavasszal.

„A” CSOPORT (KELET)
1. forduló, 2013. augusztus 31. 
Hetény – Marcelháza
Izsa – Bátorkeszi 
Búcs – szabadnapos

2. forduló, 2013. szeptember 7. 
Marcelháza – Izsa 
Búcs – Hetény 
Bátorkeszi – szabadnapos 
3. forduló, 2013. szeptember 14.  
Izsa – Búcs 
Bátorkeszi – Marcelháza 
Hetény – szabadnapos
4. forduló, 2013. szeptember 21. 
Búcs – Bátorkeszi 
Hetény – Izsa 
Marcelháza – szabadnapos
5. forduló, 2013. szeptember 28. 
Bátorkeszi – Hetény 
Marcelháza – Búcs 
Izsa – szabadnapos
6. forduló, 2013. október 5. 
Marcelháza – Hetény 
Bátorkeszi – Izsa 
Búcs – szabadnapos
7. forduló, 2013. október 12.   
Izsa – Marcelháza 
Hetény – Búcs 
Bátorkeszi – szabadnapos
8. forduló, 2013. október 19. 
Búcs – Izsa 

Marcelháza – Bátorkeszi 
Hetény – szabadnapos
9. forduló, 2013. október 26. 
Bátorkeszi – Búcs 
Izsa – Hetény 
Marcelháza – szabadnapos
10. forduló, 2013. november 2. 
Hetény – Bátorkeszi 
Búcs – Marcelháza 
Izsa – szabadnapos

„B” CSOPORT (NyUGAT) 
1. forduló, 2013. augusztus 31. 
Lakszakállas – Ógyalla 
Nemesócsa – Naszvad 
Ímely – Ekel 
2. forduló, 2013. szeptember 7. 
Ógyalla – Ekel 
Naszvad – Ímely 
Lakszakállas – Nemesócsa
3. forduló, 2013. szeptember 14. 
Nemesócsa – Ógyalla 
Ímely – Lakszakállas 
Ekel – Naszvad 
4. forduló, 2013. szeptember 21. 
Ógyalla – Naszvad 

Lakszakállas – Ekel 
Nemesócsa – Ímely 
5. forduló, 2013. szeptember 28. 
Ímely – Ógyalla 
Ekel – Nemesócsa 
Naszvad – Lakszakállas 
6. forduló, 2013. október 5. 
Ógyalla – Lakszakállas 
Naszvad – Nemesócsa 
Ekel – Ímely 
7. forduló, 2013. október12. 
Ekel – Ógyalla
Ímely – Naszvad 
Nemesócsa – Lakszakállas 
8. forduló, 2013. október 19. 
Ógyalla – Nemesócsa 
Lakszakállas – Ímely 
Naszvad – Ekel 
9. forduló, 2013. október 26. 
Naszvad – Ógyalla 
Ekel – Lakszakállas 
Ímely – Nemesócsa 
10. forduló, 2013. november 2. 
Ógyalla – Ímely
Nemesócsa – Ekel 
Lakszakállas – Naszvad  

Négy szlovák, egy magyar és
egy cseh csapat részvéte-

lével rendezték meg Nyitrán a
Zobor Cup 2013 florball nem-
zetközi tornát. Ez a részvételi
lista a hölgyek csoportjára vo-
natkozik, régiónk ugyanis eb-
ben a csoportban volt érdekelt,
így figyelmünk értelemszerűen
ebbe az irányba fordult. És bár
komáromi csapat nem vett részt
a tornán, két komáromi hölgy is
tagja volt annak a nyitrai csa-
patnak, amely végül kivívta a
tornagyőzelmet.

Nagyová Erika a bajnokságban is
az ŠK Slávia SPU DFA Nitra csapatát
erősíti, és mivel a tornán meghívott já-
tékosok is részt vehettek, meghívta
csapatába barátnőjét, Szabó Anna-
máriát is, aki a Dél-komáromi SZPK
(Szőnyi Palánkdöngetők Köre) csapa-
tának egyik erőssége. Szabó Anna-
mária neve egyébként sem ismeret-
len olvasóink körében, hiszen rend-
szeres résztvevője különböző futó- és
kerékpáros-versenyeknek, amelyekről
mi is beszámolunk. Legutóbb, a triat-
lon Szlovák Kupa hatodik fordulójá-
ban remekelt a Fit Triatlon kategóriá-
ban, ahol ezüstérmet szerzett a höl-
gyek versenyében. 

A nyitrai tornán az ŠK Slávia SPU
DFA Nitra az alapszakaszban ugyan
„csak” a második helyen végzett, a
versenykiírás értelmében azonban az

első két helyezettnek még egy döntő
mérkőzést kellett megvívnia. És ezt a
mérkőzést, természetesen a két ko-
máromi hölgy nagymértékű hozzájá-
rulásával a nyitrai csapat 5:4 arányban
megnyerte a Team Hungary csapata
ellen. 

A torna végeredménye:

1. ŠK Slávia SPU DFA Nitra (SVK)
2. Team Hungary (HU) 3. IBK Hradec
Králové (CZ) 4. FBC Mikuláš Prešov
(SVK) 5. FBC Trenčín (SVK) 6. TOP
tím (SVK) 

Nagyszerű csapatokat sikerült
részvételre bírnia hagyományos

nyári tornáján a hetényi klubvezetés-
nek. A Területi Bajnokság tavaszi idé-
nyében magára találó hazai csapat
bizakodva tekinthetett a torna elé, hi-
szen soha jobb alkalom az erő kipró-
bálására néhány nappal a bajnokság
kezdete előtt. A két ötödik ligás el-
lenfél jelenléte magáért beszélt, de a
madariak háza táján is történtek po-
zitív változások, ami remek előjele
volt egy sikeres tornának.

A szervezők eredetileg kétszer har-
mincöt percben szabták meg a mérkő-
zések játékidejét, de tekintettel a nagy
hőségre, kénytelenek voltak félidőnként
öt percet rövidíteni. A nagy meleg sem
gátolta azonban a szurkolókat abban,
hogy nagy számban kilátogassanak a
már hagyományosan jó színvonalon
megrendezett tornára. És hogy a felnőt-
tek mellett a gyermekeknek is kijusson a
szép élményből, a helyosztó mérkőzé-
sek között Pákozdi edző vezetésével
azok a srácok is kifuthattak a pályára,
akik életükben először öltötték magukra
a hetényi címerrel ellátott mezt. Ők is
igyekeztek tudásuk legjavát nyújtani, a
szülők és nagyszülők legnagyobb örö-
mére. Ezek a fiúk ebben az évben kez-
dik meg szereplésüket egy igazi baj-
nokságban és csak remélni lehet, hogy
a hetényi labdarúgás hagyományaihoz
híven, néhány éven belül többen is kö-
zülük országos hírnévre tesznek majd
szert. 

Maga a felnőttek tornája nagyszerű
hangulatban, és ami focitornán nagyon
fontos, magas színvonalon zajlott, a fo-
cirajongók legnagyobb örömére. A hazai
csapat és a madariak is kellemes meg-
lepetésként szép játékkal rukkoltak elő,
a két magasabb osztályban játszó csa-
pat azonban főpróbát tartva a bajnok-
ságok rajtja előtt megmutatta, hogy jól
fel vannak készülve. Maga a döntő mér-
kőzés felvonultatta a labdarúgás szinte
valamennyi szépségét. A naszvadiak
már 2:0 arányban vezettek, mégis bün-
tetőpárbaj döntött tornagyőzelmének el-
érésében. Ez a szentpéteri csapatot di-
cséri, amely küzdeni akarásból jelesre
vizsgázott. 

Mindent összevetve elmondható,
hogy még több ilyen színvonalú tornára
lenne szükség régiónk labdarúgásának
további felemelkedése érdekében. 

Eredmények:
Hetény – Szentpéter 2:3 (0:1), Mari-

kovec, Kubovics – Lakatos Gy. 2, Zsikai
Naszvad – Madar 3:0 (2:0), Molnár

A., Szemenyei, Hengerics (öngól)
A 3. helyért: 
Hetény – Madar 3:1 (1:0), Csintalan I.,

Marikovec, Pásztor – Rontó     
Döntő:
Naszvad – Szentpéter 3:3 (2:2), Mol-

nár A. 2, Simonics – Varga, Urbánek,
Cséplő – büntetőkkel 5:4         

A torna legjobb kapusa: Erdősi
Csaba (Madar)

A torna gólkirálya: Molnár Attila
(Naszvad)        

Naszvadi győzelem a hetényi tornán
Florball

Komáromi hölgyek 
a tornagyőztes nyitrai csapatban 

Úszás

A Balatonfüred és Tihany
közötti öbölben rendezték
meg a messze-úszók 2013-as
évi szenior Magyar Bajnoksá-
gát 3,5 kilométeres távon. A
versenyzők 11 korcsoportban
álltak rajthoz, köztük a fárad-
hatatlan észak-komáromi,
egyesület nélküli versenyző-
vel, a 77 éves Bangha Dezső-
vel, a táv tízszeres magyar baj-
nokával és kétszeres ezüstér-
mesével. ő a 75-79 évesek kor-
osztályában rajtolt és 1 óra 26
perces teljesítményével, két év
után ismét aranyérmet szer-
zett, ezzel tizenegyre növelve
országos bajnoki címeinek
számát. 

Ez az aranyérem azonban
nem volt az egyetlen elisme-
rése ezen a versenyen, mert-
hogy egy gyönyörű serleget is
átvehetett, amelyet Balatonfü-
red Város önkormányzata
adományozott a bajnokság
legidősebb résztvevőjének. 

Szerkesztőségünk szívből
gratulál a komáromi úszósport
ikonjának!    

Az előkészítők Területi Bajnokságának őszi menetrendje

Komáromi 
Magyar Bajnok
különdíjjal

Szabó Annamária (balra) és Nagyová Erika nagyban hozzájárultak csapatuk
végső győzelméhez - A győztes nyitrai csapat

A tornagyőztes naszvadi csapat 

Molnár Attila szerezte meg a gólkirályi címet, a díjat Svarba Ferenc,
hetényi klubelnök adta át                                                                                                                                                                                             
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Folytatjuk sorozatunkat, amely-
ben Kele Géza, dunamocsi mara-
toni futó teszi közzé élményeit az
egyes versenyekről, amelyeken
rendszeresen részt vesz régiónk
több versenyzőjével egyetemben.
Nemrégen Keszthelyen rendeztek
maratoni versenyt, íme, a Buda-
pest Sport iroda szlovákiai futó-
nagykövetének beszámolója:

„Mondják, hogy délen Siófok, míg
északon Keszthely a magyar tenger
fővárosa, a vitorlázás és más vízi
sportok paradicsoma. Már most el-
mondhatom, hogy Keszthely ezen-
túl a futók paradicsomaként is lesz
emlegetve, hiszen a szervezőknek
egy remek versenyt sikerült meg-
rendezniük városukban. 

A versenyközpont Keszthely főte-
rén volt felállítva. Sőt, az egész főtér
egy nagy sportközpont volt. Körös-
körben a világ vezető sportmárkáit
gyártó cégek kínálták termékeiket.
Gyerkőcöknek ingyenes ugrálóvá-
rak, csúszdák álltak a rendelkezé-
sükre, de voltak rövid távú gyer-
mekversenyek is, szóval, ki-ki kedve
szerint választhatott. 

A nevezés elfogadható volt, pólót
is tartalmazott. A rajtszám is tartal-
mazta az időmérő csipet. Ez érde-
kes – jutott eszembe ott rögtön. Ilyet
Bécsben még nem tudnak nyúj-
tani… Netán ezen is takarékoskod-
nak?  Ha a Balatont emlegetjük, a

legtöbbször mi is jut az eszünkbe? A
víz és a meleg. Nos, a meleg az je-
len is volt rendesen, Keszthelyen a
hőmérő 32 Celsius fokot mutatott ár-
nyékban. Ebben a hőségben kellett
teljesíteni a 42 kilométert, ami jó-
kora többletteher a szervezetnek. 

Délelőtt tíz óra, felsorakoztunk a
rajthoz. Magyarország sportért fele-
lős minisztere elrajtolta a 10. Keszt-
helyi Maratont. A táv, négyszer 10,5
kilométeres körből állt. Nem sokkal a
rajt után a tömeg áthaladt a Feste-
tics kastély udvarán, ez felemelő és
nagyon hangulatos volt. Jól kitalál-
ták, ugyanis az ilyen és hasonló lát-
ványosságok jól felejtetik a 42 kilo-
méteres táv megpróbáltatásait. Egy
ideig a külvárosban haladtunk, majd
a forduló után a sétányon haladva
jöttünk vissza a főtérig. Háromez-
ren futottunk. Első körben a rész-
időm 52 perc volt. Szaporáztam to-
vább. Hűha! Gyors ez a tempó –
gondoltam, de mivel jól éreztem ma-
gam, nem lassítottam. Lesz, ami
lesz!

A verseny fele, a fél maratoni mö-
göttem volt, ez 21 kilométer. Csak
szemléltetésképpen: Komárom és
Dunamocs között ekkora a távolság.
Az időm 1:44 volt, de még tovább
szaporáztam. A nagy meleg elle-
nére, nagyon jól éreztem magam.
Fejben számoltam a részidőket. Na-
gyon jól haladok, de tudtam, a ne-
heze csak ezután következik. Har-

mincegy kilométer megtétele után,
futó barátaimnak se híre, se hamva.
Csak nem történt velük valami?
Nyugtalanított a gondolat. Ebben a
melegben bármi megtörténhet. A fél
maratonit futó hölgyek közben célba
értek. A gútai Zsélyi Katalin 2:18, a
búcsi Szabó Tímea 2:20 idővel re-
mekül helytálltak.  

A harmadik körben, a Festetics
kastélyt elhagyva, a 34. kilométer-
nél, hirtelen elviselhetetlen fáradt-
ság tört rám. Olyan hirtelen, mint a
villámcsapás. Hihetetlen szomjúság
és fáradtság keveréke. Nem szabad
megállni, nem szabad lassítani –
szuggeráltam magamba. Rögtön
bevillant a gondolat, ez most a
vég… Innen kezdve, jön a túlélésért
folytatott harc, a szenvedés. Vala-
mit elszúrtam, engem is utolért, ta-
lán túl gyorsan kezdtem. Mint egy
kezdő. Leépítő gondolataim azon-
ban szerencsére olyan gyorsan el is
szálltak, ahogy jöttek, mert a távol-
ban megpillantottam a frissítő állo-
mást. Fogyasztottam is jó fél liter vi-
zet. Magamra is öntöttem rendesen,
hiszen őrületes volt a meleg, nem
érdekelt semmi, az sem, hogy csu-
rom víz voltam. Még egy darab ba-
nánt is elkaptam az asztalról és fu-
tottam tovább. Fél percet veszíthet-
tem, de ez most a legkevésbé sem
érdekelt. Csak menni, menni tovább
– programoztam be magamba. Las-
san kezdtem érezni, hogy egyre job-

ban vagyok és fokozatosan új erőre
kapok. 

Néhány percnyi futás után, ismét
a megszokott tempóban haladtam.
Átbillentem a holtponton, kémiai
egyensúlyom helyreállt. Közben só-
várogva néztem a Balatonban für-
dőzőket, iszonyúan sütött a nap.
Még jó, hogy a rajtnál úgy döntöt-
tem, ma egy fehér sapkában futok.
Többen a földön ücsörögtek, őket
az elsősegélyesek élesztgették.
Megszokott látvány ez úgy 35 kilo-
méter körül, ahol az edzetlen, vagy
tapasztalatlanabb sportolók vég-
képp kimerülnek. A negyvenedik ki-
lométerhez érkeztem. Arra, hogy
gyorsítsak, gondolni sem mertem,
tartottam a tempót. „3 óra 41 perc,
Kele Géza, Szlovákia, Dunamocs.
Gratulálunk!” – hangzott el a han-
gosbemondóban. A nézők tapsol-
tak. Boldog voltam. Futó barátaim is
rövidesen érkeztek. Hodossy Péter
3:51, Zsélyi Zoltán 4:15.  Zoli el-
mondta, hogy nagyon megviselte a
meleg, de küzdött a végsőkig ren-
desen. 

A célban azután átvettük a befu-
tócsomagot és alkoholmentes sörrel
koccintottunk. Jó kis verseny volt, a
meleg jól megtréfált bennünket. En-
nek ellenére, közös egyetértésben
azonnal eldöntöttük, ha egészsé-
günk engedi, jövőre ugyanitt!”

Kele Géza
Dunamocs

Keszthelyi Maraton – Élményeim

Kele Géza, a 10-ik Keszthelyi Maraton célja előtt néhány méterrel


