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Hitelek ingatlan fedezet nØlkül 
25 000�euróig 14 Øv futamid�re.

1,69%›os kezdeti kamattal hite›
lek ingatlan 

fedezettel 28 Øv futamid�re
› most vÆsÆrolja meg Ælmai ingat›

lanÆt.

Szlovákia 128 alapiskoláját fenyegeti a bezárás veszélye, mivel Dušan Čaplovič tárcája nem kíván
többlettámogatást nyújtani a listára felkerült iskoláknak. Bár több fenntartó nem akarja meg-

szüntetni községében az iskolát, a minisztérium igyekszik erre kényszeríteni őket, mivel a többlet-
támogatás nélkül a kisiskolák fenntartását képtelenek felvállalni. Ha Čaplovič terve valóra válik, a
diákoknak sokszor több kilométert is kell majd naponta ingázniuk az iskolába, ami anyagilag is meg-
terhelő lesz majd sok család számára. Folytatás a 2. oldalon

Ahosszú hetek óta tartó nyári napsü-
tés egy csúcsot már mindenképpen

megdöntött a városban, ami a csapa-
dékmennyiséget, pontosabban fogal-
mazva, ami a csapadékmentességet il-
leti. A nagymegyeri Belucz János ker-
tészmérnök, a kertészkedők dunaszer-
dahelyi járási szervezetének elnöke már

2005-től napi rendszerességgel méri a
lehullott csapadék mennyiségét, s eza-
latt még soha nem fordult elő, hogy jú-
liusban egyetlen milliméter se essen az
égi áldásból a város területén, leg-
alábbis ezt mutatják feljegyzései.

Folytatás az 5. oldalon

Nagymegyer

Esőmentes július
Évek óta nem tapasztaltak ilyen szárazságot 

Nyár közepétől a szőlő jelentős károsítója a
seregély, s főleg szüret idején, amikor is

nagy tömegekben rájárnak az érett fürtökre a
kártevők. Az okozott kár azonban vidékenként el-
tér, egyes térségekben, így például a bátorkeszi,
a perbetei és a szentpéteri szőlőkben mindig óri-
ási fejfájást okoznak a gazdáknak.

Folytatás a 6. oldalon

Akár percek alatt 
leszüretelhetik a terméstHőség okozta tűzesetek

Az elmúlt hét extrém meleg időjárása miatt több dolguk is akadt a tűzoltóknak.
Ilyenkor egy eldobott cigaretta is könnyen tüzet okozhat. Járásunkban ti-

zennégy alkalommal riasztották a lánglovagokat, az anyagi kár 900 euró értékű
volt. Lapunknak Csontos Imre, a járási tűzoltóparancsnokság megbízott igaz-
gatója így nyilatkozott: „A leggyakoribb ok ezekben az esetekben mint mindig a
figyelmetlenség, valamint a szándékos gyújtogatás. A lángokat a komáromi és
a gútai tűzoltóknak köszönhetően sikerült megfékezni, így mintegy 31.000 € ér-
tékű tulajdont mentettünk meg“. -ga-
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A pozsonyi Best Choice-nak fizetési ne-
hézségei támadtak, ügyfeleit a Koopera-
tíva biztosító szállíthatja haza. Az utazási
iroda vonatkozó közleményében kitér
arra, hogy a Kooperatívával 2,5 millió eu-
róig terjedő biztosítást kötöttek a hasonló
esetekre, s augusztus 3-ával befejezik
hivatalos tevékenységüket.

A hivatalos magyarázat szerint az ügynökség
bukása mögött az egyre csökkenő kereslet áll. A Best Cho-
ice 2005 óta ténykedett Szlovákiában, egyiptomi, török és tu-
néziai helyszínekre szállított turistákat, saját mérlegük sze-
rint évente több ezret. Az említett országok egy része azon-
ban problémássá vált, s a konkurencia is erősödött, így nem
tudták pozitívba fordítani gazdálkodásuk mérlegét.

A hónap elején a pozsonyi iroda volt a második, amely
csődbe jutott, ugyanis a besztercebányai CKA-Tour is beje-
lentette fizetésképtelenséget. Az irodának 88 ügyfele ragadt
Bulgáriában, őket a biztosító repülő helyett buszokkal szál-
lította haza. (b)

Hírblokk

Újabb utazási iroda ment csődbe

Játszva oktatnák a népet az Egyszerű Emberek. A párt két
képviselője egy olyan törvényjavaslatot terjesztett be, mely-
nek értelmében hetente legalább egyszer angolul, de szlo-
vák feliratokkal vetítenének le egy filmet a közszolgálati te-
levízióban.

Az Egyszerű Emberek törvényjavaslata indoklásában az
áll, hogy a lakosságnak gyakrabban kellene találkoznia az
angol nyelvvel, amelyben a Szlovák Rádió és Televízió is se-
gítséget nyújthatna. A parlament szeptemberben foglalkozik
majd a javaslattal.

Ján Mičovský és Jozef Viskupič kezdeményezése kötele-
zővé tenné a közszolgálati adó számára, hogy hetente leg-
alább egyszer leadjon egy feliratos, angol nyelvű filmet. A
képviselők azzal érvelnek, hogy a médiának tájékoztatási és
oktatási kötelessége is van, s az angol nyelv ismerete a mo-
dern korhoz tartozik - mivel átvette a világnyelv feladatát,
mely ellen „nincs értelme tiltakozni“. (b)

Tavaly tovább gyorsult Szlovákia lakossága elöregedésé-
nek üteme, a jelenség elsődleges oka a gyermekszületések
számának folyamatos csökkenése, részben pedig a lakosság
élettartamának növekedése - derült ki a Szlovák Statisztikai
Hivatal által nyilvánosságra hozott adatokból.

A Statisztikai Hivatal a 2012-es évre vonatkozó adatai
szerint a múlt év végén Szlovákia lakossága meghaladta az
5 millió 410 ezret. Az ország összlakosságának több mint 13
százaléka (710 ezer fő) 65 évnél idősebb volt, ugyanakkor a
15 évesnél fiatalabbak korosztálya az összlakosság közel 15
százalékára (830 ezer fő) esett vissza.

Ľudmila Benkovičová, a Szlovák Statisztikai Hivatal elnöke
szerint a szlovák társadalomban az utóbbi években alapvető
trendként jelenik meg a lakosság elöregedésének gyorsuló
üteme. Ezt jelzi az is, hogy 2001-től az akkori csaknem 19 szá-
zalékról a jelenlegi közel 15 százalékra csökkent a 15 évesnél
fiatalabbak aránya, miközben a 65 évesnél idősebbeké 11 szá-
zalékról több mint 13 százalékra emelkedett. „Azokban az or-
szágokban, ahol a lakosság elöregedésének folyamata ké-
sőbb indult meg, ott ez a jelenség sokkal intenzívebben je-
lentkezik, ezen országok közé tartozik Szlovákia is“ - állapította
meg Ľudmila Benkovičová. Hozzátette: nőtt a lakosság vár-
ható átlagos élettartama, ez a 2012-ben született gyerekek
esetében a fiúknál 72,5 év, a lányoknál pedig 79,5 év. mti

Angol nyelvű, feliratos filmeket
akarnak a tévében Matovičék

Gyorsul a lakosság elöregedése

Petíció indult 
a belváros újraélesztéséért

Múlt héten, komáromi polgárok egy cso-
portja petíciós bizottságot alapított, és heves
aláírásgyűjtésbe kezdett a komáromi belvá-
ros revitalizációjáért. Ebben olyan követelé-
seket fogalmazott meg, amelyek elképzelé-
seik szerint újra életre kelthetik a városköz-
pontot.

Az ügyben megkerestük Szabó József
mérnököt, a petíciós bizottság egyik tagját,
aki arra a kérdésünkre, mit vár a petíciótól, a
következőket válaszolta: „A városvezetés-
nek foglalkoznia kell a polgárok petíciójával,
ezt már nem lehet úgy kezelni, mint előző
beadványainkat, amelyekre még választ sem

kaptunk. Mindenkinek látnia kell, hogy a bel-
város teljesen kihalt, de a városvezetés
mintha ezt nem érzékelné. Minden város-
ban vannak sétányok, ahonnan kizárták a
forgalmat, de csak bizonyos részekről, nem
így hermetikusan elzárva az egész belvá-
rost a forgalomtól. Természetesen bízom a
petíció sikerében, bár az én optimizmusom-
nak is vannak határai” – mondta el lapunk-
nak a petíciós bizottság tagja. 

Nos, várjuk a fejleményeket, amelyekről
természetesen tájékoztatni fogjuk olvasóin-
kat.

-böröczky- 

Íme, a petíció teljes szövege, amelyet az aláírásgyűjtés befejezése után 
eljuttatnak a városatyákhoz:

„Komárom Város polgáraként a városi centrum kihalásának megakadályozása érdeké-
ben aláírásommal követelem:

• A gyalogos zóna területének redukálását a Klapka térre, azaz a Szentháromság, a Tiszti
pavilon és a Városháza előtti részre, valamint az Európa udvarra.

• A Nádor utca, Szentháromság és Lehár park közti, a Megye utca, Szentháromság és
Vármegyeháza közti szakaszán, a Csapó, Iskola és Duna utcák területén a gyalogos zóna
megszüntetését, egyirányú utcák kialakítását korlátozott sebességgel és parkolási lehe-
tőséggel.

• A városi önkormányzat fogadjon el egy olyan rendeletet, melyben kötelezik a következő
városvezetést (polgármestert), hogy a parkolási társasággal kötött jelenlegi szerződést, an-
nak érvényességének lejártával már ne hosszabbítsa meg, a város és polgárai számára
rendkívül kedvezőtlen parkolási rendszert szüntesse meg”.

A petíciós bizottság tagjai: Ing. Jozef Szabó, PhDr. Imrich Knirs, Ing. Peter Takács.

„Kihalt a komáromi belváros” – mondják nagyon sokan a polgárok közül, de a városba
tévedt turisták is nap, mint nap szembesülnek ezzel a szomorú ténnyel. A város egy-
kor legforgalmasabb helye, a Nádor utca és annak környéke, ma inkább hasonlít egy
skanzenra, ahova csak elvétve tévednek be a kíváncsiskodók, mintsem egy korszerű
város központjára. Az eredeti elképzelést, ami a belváros sétánnyá való átalakítását
tűzte ki célul, bizonyára jó szándék vezérelte, de az utóbbi évek rácáfoltak minden
ilyen elképzelésre. A belváros szívében szinte már valamennyi bolt gazdát cserélt, de
az újak is inkább csak délibábot kergetnek, amikor megélhetésüket próbálják meg-
oldani. Tény ugyanis, hogy elkényelmesedett világunkban a vásárlók zöme már csak
ott hajlandó vásárolni, ahol megoldott a parkolás lehetősége. Persze, ez egy lénye-
gesen összetettebb probléma, hiszen maga Komárom Város is túlélési problémákkal
küzd, hogy az ország többi, déli részeiről már ne is beszéljünk.

Folytatás az 1. oldalról
„Igyekszünk meggyőzni a

szóban forgó iskolákat, hogy
az állam számára is előnyö-
sebb lenne a más iskolával
való egyesülés” – érvel az
oktatási tárca Regionális
Oktatási Főosztályának ve-
zetője, Zdenko Krajčír. A mi-
nisztérium ugyanis így sze-
retne pénzt megtakarítani
például a pedagógusok bé-
reinek emelésére is. Már
akinek marad munkája.

Az iskolák lehetséges
megszüntetése abból a vál-
toztatásból ered, amelyet
Dušan Čaplovič oktatási mi-
niszter készített elő. Július-
ban új finanszírozási módot
terjesztett a kormány elé,
amely fokozatosan kiszorítja
a kisiskolákat a hálózatból.
Az oktatásügy helyzetéről
szóló jelentésben a tárca
500 iskola megszüntetését
fontolgatta, a megtakarítá-
sokat 20 millió euróra be-
csülte. A pénzügyminiszter
Peter Kažimír azt üzente mi-
niszter társának, Dušan
Čaplovičnak, hogy az isko-
lák csak akkor kaphatnak
több pénzt a tanítók béreire,
ha sor kerül az iskolahálózat
ésszerűsítésére.

A minisztérium az első
körben azokat az iskolákat
válogatta ki, amelyeket 150-
nél kevesebb tanuló látogat.
Ezek 1800 euró fejpénzt
kapnak az államtól, azaz
500 euróval többet, mint az
átlag. A jegyzékbe állítólag
csak azok az iskolák kerül-
tek, amelyek 6 kilométeres
körzetében közlekedési esz-
közzel megközelíthető má-
sik iskola is található, és az
rendelkezik szabad kapaci-
tással.

Az állam jelenleg a diákok
létszáma alapján támogatja
az iskolákat. Ez a rendszer
is afelé nyomja a fenntartó-
kat, azaz a településeket és
a megyéket, hogy a kisisko-
lákat bezárják és megszün-

tessék. A kevés diáklét-
számú iskolák működésére
az önkormányzatoknak
nincs elegendő pénzük, a
korábbi kormányok idején is
az oktatási minisztérium se-
gítette azt extratámogatá-
sokkal. 

A kisebbségi iskolák attól
tartanak, hogy a törvény en-
nek most véget vet. Ha az
iskola megszűnik a települé-
sen, megszűnik vele együtt
a kultúra is, és aztán már
nem segítenek a fesztiválok
vagy a táncos szórakoztató
rendezvények, mert meg-
szűnik a nemzetiségi kul-
túra.

A 2014/15-ös tanévtől kez-
dődően az iskolák már az
osztályok létszáma szerint
kapnák a támogatást. A
tárca az új szabályok sze-
rint 13 főben határozta meg
az osztályok minimális lét-
számát az alapfokon és 15-
ben felsőfokon. A középis-
kolákban 16 fő a minimum
osztályonként, 17 pedig a
gimnáziumok esetében. „Az
a fenntartó, amelynek az
osztályában kisebb lesz a di-
áklétszám a közoktatási tör-
vényben meghatározott mi-
nimális létszámnál, csupán
a fix támogatás valós osz-
tálylétszámnak megfelelő ré-
szét kapja meg és a támo-
gatás egyéb részeire nem
lesz jogosult“ – jelentette ki
Čaplovič. Az extratámogatá-
sokat a tárca csak abban az
esetben engedélyezné,
amennyiben az iskola meg-
szorító intézkedéseket ve-
zetne be, például csökken-
tené az alkalmazottai szá-
mát. Ez a rendelkezés főleg
a vegyesen lakott területe-
ken lévő iskolákat érintené,
ahol érthetően kisebbek az
osztálylétszámok, mivel a
gyerekek egy része a szlo-
vák iskolát látogatja, a másik
része meg a magyart. A
tárca azzal nyugtatgatja a ki-
sebbségeket, hogy az elkö-

vetkező években is tekintet-
tel lesz rájuk. „Abban az
esetben, ha a településen
olyan iskola van, amelyben
kisebbségi nyelven és szlo-
vák nyelven is folyik oktatás,
a meghatározott minimális
osztálylétszám 2 fővel ki-
sebb lehet, mint abban az
iskolában, ahol csak egy-
nyelvű oktatás folyik" – ma-
gyarázza a tárca szóvivője,
Michal Kaliňák. 

A Magyar Közösség
Pártja a decentralizált okta-
tási szerkezetnek és az ön-
kormányzatiság rendszeré-
nek megtartása és stabili-
tása érdekében közös fellé-
pést szorgalmaz és felszólít
minden józan gondolkodású
egyént, a politikai pártok
képviselőit, a szakmai és ci-
vil szervezetek tagjait, isko-
lafenntartókat, intézményve-
zetőket és nem utolsósor-
ban a szülőket, hogy állja-
nak ki az ügy mellett. El-
mondásuk szerint mindent
meg kell tenni a miniszter és
csapata ámokfutásának
megállítása, valamint az ok-
tatás helyben történő bizto-
sítása és a szakmai munka
színvonalának megőrzése
érdekében.

A Híd párt felszólította a
polgármestereket és iskola-
igazgatókat, hogy ne higy-
gyenek az oktatásügyi tárca
riogatásának, ugyanis az ér-
vényben lévő törvény alap-
ján nem kell leépíteni azokat
az alapiskolákat, melyek
alacsony diáklétszámmal
működnek.

A minisztérium nyomást
próbál gyakorolni az isko-
lákra és a fenntartókra, hogy
a kis diáklétszámmal mű-
ködő iskolákat szüntessék
meg, vagy osztályösszevo-
náshoz, tagozatleépítéshez
folyamodjanak. Ennek azon-
ban nincs semmiféle jogi
alapja. A törvénymódosítás
még nincs elfogadva, tehát
a 2013/2014-es iskolaévre
még ugyanaz a törvény vo-
natkozik, mint az ideire.

A minisztériumi jegyzék-
ben nem szerepel az érin-
tett iskolákról közelebbi spe-
cifikáció, csupán a települé-
seket sorolja fel, melyeket
érintene a megszorítás.
Ezek közül a Komáromi já-
rásban az izsai Döme Ká-
roly Alapiskola létét fenye-
geti veszély.

miriák

A belváros péntek délelőtt

Aképviselő-testület 27.
ülése az előre kidol-

gozott programpontok és
a polgármesternő kibőví-
tett témáinak szavazásá-
val vette kezdetét.

A szokásos interpelláció
előtt Zemkó Margit polgár-
mesternő arról értesítette a
képviselőket, hogy a városi
hivatal kapott egy levelet
egy petíciós bizottságtól,
mégpedig a „Polgári kezde-
ményezés Ógyalla város és
környéke propellerek nél-
kül“-től. Az említett levélben
19 személy neve szerepel,
akik a petíciós bizottságot
képviselik. Mivel a levél nem
volt aláírva és nem volt hoz-
zácsatolva semmilyen alá-
írási jegyzék, így nem telje-
sítette a petíció jogi formáját.
A polgármesternő elmondta,
a petíciós bizottság levelé-
ben leírták azt a 8 körzetet,
amely szerintük nem alkal-
mas a szélerőművek kiépí-
tésére. Ők azért alakultak,
hogy minden körzetet felül-
vizsgáljanak, kifejtsék véle-
ményüket, és a lakosság be-
vonásával tartsanak egy vi-
tát a szélerőmű építéséről. A
polgármesternő végül ezzel
kapcsolatban elmondta,
hogy a szélerőmű építésével
meg kellene változtatni a vá-
ros területrendezési tervét,
ami hosszabb időt vesz
majd igénybe, s ami még el
sem kezdődött, megvalósí-
tására belátható időn belül
nem kerül sor.

Basternák Ildikó képviselő
javaslatára a képviselők tu-
domásul vették a polgári
kezdeményezés megalaku-
lását és a petíciós bizottság
kérését a megbeszélések
meghívására. 

A képviselő-testület meg-
kérte a polgármester, hogy

legyen a 2013-as költségve-
tésbe bedolgozva a Városi
Sportklubnak 2 000 €, az
Ógyallai Vöröskeresztnek
100 € és az Ógyallai Hor-
gász Szövetségnek 400 €-s
többlet-támogatás.

Ezt követte a város fenn-
hatósága alatt álló oktatási
és kulturális intézmények ez
évi költségvetésének jóvá-
hagyása. 

A következő pontban a
képviselők megszavazták a
három új utca (Arany utca,
Ezüst és Bronz) nevét, ame-
lyek a Kutató és a Szeszílesi
utcák között jöttek létre. 

Roland Hulko a Városi Hi-
vatal regionális fejlesztési
osztályának vezetője előter-
jesztette a 2011 októberében
közösen Komárom városá-
val beadott projektjét: „Ha-
táron átnyúló üzleti infrast-
ruktúra fejlesztése, Komá-
rom és Hurbanovo (Projekt
KOM-HUR Business infra).
A projekt értéke 2 111 307,23
euró. Ógyalla város részé-
ről a projekt az ipari park
közlekedési infrastruktúrájá-
nak harmadik bővítését je-
lenti. A város részéről a kia-
dás 567 887,77 euró, míg a
dotáció 539 493,38 euró, a
saját forrás pedig 28 394,39
euró.

A képviselő-testület jóvá-
hagyta a ,,Határon átnyúló
üzleti infrastruktúra fejlesz-
tése Komárom és Hurba-
novo településeken“ projekt
szerződésének aláírását és
567 888,77 eurós kölcsön
felvételét a projekt előfinan-
szírozására.

A képviselők a továbbiak-
ban jóváhagytak 21 158,13
eurót egy fűnyíró traktor
megvásárlására.

A Városi Egészségügyi
Központ (Poliklinika) igaz-
gatónője kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy
legyen meghosszabbítva a
Medovka Kft. bérleti szerző-
dése (2018. 6. 16 - 2028. 6.
15.) és szükség lenne az ál-
taluk bérelt helyiség felújítá-
sára is. A képviselők jóvá-
hagyták az új bérleti szer-
ződést és a bérelt helyisé-
gek felújítását (40 ezer
euró) is.

A képviselők megszavaz-
tak az új röntgengép vásár-
lására 20 792,00 eurót és az
50 kW-os áramfejlesztő
megvételére maximálisan
20 750,00 eurót.

Az ülés befejező részében
a képviselők különböző te-
lekvásárlási szerződésekről
tárgyaltak. (miriák)

Ógyalla város és környéke
propellerek nélkül



A népszerű színészházaspár a
szezon alatt rengeteget dolgo-
zott. Az évad végén Színészro-
bot Díjat kaptak. Hatalmas volt
az örömük, hogy őket választot-
ták a Tisza-tó menti álomállásra.
Egy hónapon keresztül Abád-
szalók vendégei, teljes ellátás-
sal, strand-, koncert- és feszti-
válbelépőkkel. Cserébe naponta
blogot kell vezetniük élményeik-
ről. A www.abadszalokleg-
jobb.blog.hu oldalon és a Face-
bookon bárki követheti a komá-
romi színészek nyári kalandjait.
Az abádszalóki nyár buli ellen-
őrei csápoltak a Tankcsapda-
koncerten, óriáspalacsintát kós-
toltak, nagyokat ettek a Lilaa-
kácban, teniszleckéket vettek,
kagylót gyűjtöttek, Antal Timi
koncertjén buliztak, babamúze-
umban jártak, Caramellel talál-

koztak, vízi ejtőernyőztek, kör-
bebiciklizték a Tisza-tavat, csip-
két vertek, kertmoziban filmet
néztek, és volt még 100 egyéb
kalandjuk. Szerepeltek a Kos-
suth Rádió reggeli műsorában,
írt róluk a Bors napilap. Tar Re-
náta és Majorfalvi Bálint szá-
mára már a második felvonás
pereg Abászalókon. Az újabb 14
nap pedig legalább annyi bulit
ígér, mint amennyit az első két
hét hozott. – bárány – 

Fotó: abadszaloklegjobb.blog.hu
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Személyszállítás

Komáromban

ár 0,50 €/személyBOMBA

0907 33 00 10
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00

TAxI

Komáromi Filmnap
Augusztus 15.

Helyszín: várfal (a Lipót-kapunál)

Az utolsó mohikánok 
„Selye Gimnázium amatőr kisjátékfilm”

Kezdés 20:30
Csehszlovákia a háború utáni években. Nehéz magyarnak lenni a hatá-
ron túl és tanárnak, embernek maradni. A „bujdosó osztály” igaz története,
akik úgy nevezték magukat – az utolsó mohikánok. Szereplők: Olasz Ist-
ván, Untermayer Tamás, Hernandez Franco Vivien, Aranyosi Zsolt, Hor-
váth Barbara, Molnár Tamás, Hostomská Fanni, Melecsky Kristóf.

Expedition Iceland
„Dokumentumfilm”

Kezdés 21:05 
A filmen Miro Hraček és Juraj Darida útját követhetik végig. Több mint 3000
km-t tettek meg biciklivel, miközben megörökítették Izland szépségeit.

A két film között Gábor Csaba kisfilmjeit vetítik. 
Babzsákot, pokrócot, szúnyogirtót hozzon mindenki! 

A vetítések rossz idő esetén elmaradnak!

Múzsák randevúja
Festett üvegekben és tarsoly-

lemezek motívumai alapján
készült festményekben gyö-
nyörködhet a hónap végéig, aki
megtekinti Csémy Éva és Bár-
dos Kinga Lélektájak című kö-
zös kiállítását, a Limes Galéria
Dúdor István Termében. 

Csémy Éva alkotásai többször
szerepeltek a nívós galéria falain.
A képzőművész pedagógus az ősi
tarsolylemezek iránt érdeklődik az
utóbbi időben, melyek a 8. - 9.
században, a honfoglaló magya-
rok idejében voltak használatosak.
Vásznain láthatóak a Krisztus pe-
csétje és a Tűzmadár című alko-
tások is. Ez utóbbiról a tárlatot
megnyitó Farkas Veronika művé-
szettörténész megjegyezte, lát-
szik, mennyivel tovább lépett ed-
dig járt útján az alkotó. 

Bárdos Kinga most állít ki elő-
ször. Színpompás festett üvegjei
jókedvet varázsolnak a hétközna-

pokba. Ráadásul a tárlatnyitó után, a katonatemplom hajójában bemutatták
Átutazoo című verseskötetét. Költeményeit saját fotóival illusztrálta a pozso-
nyi Median Kiadó által megjelentetett könyvben. Mivel Haraszti Mária, a ki-
adó igazgatója nem érkezett meg Komáromba, a szerzőt édesanyja, Bárdos
Ágnes televíziós szerkesztő faggatta az alkotás gyönyörűségéről. Ezt köve-
tően Horváth Krisztina és Csütörtöki László társaságában verseket olvastak
a kötetből, miközben Bárdos Kinga fényképeit vetítették a templom szenté-
lyének falára. A múzsák randevúja volt ez a Limes Galériában.

Kép és szöveg: Bárány János

Bárdos Kinga és Csémy Éva

Komáromi színészek 
álomállása Abádszalókon
159 pár jelentkezett az Abádszalókon meghirdetett álomállásra. 5

párt személyes találkozóra hívtak a szervezők. Végül Tar Renátát
és Majorfalvi Bálintot, a Komáromi Jókai Színház színészeit válasz-
tották!

A rendezvény 
ingyenes

Kilencedszer jöttek össze a
Kárpát-medence fafaragói és

festői a csicsói óvoda udvarán
megrendezett egyhetes táborba.
Az esemény nemzetközi jelleggel
is bír, hisz a több mint tíz alkotó
Magyarországról, Szlovéniából és
Ukrajnából érkeztett, s szobraik-
kal és festményeikkel hozzájárul-
tak a nemzetközi fafaragó tábor
sikeréhez. 

A legtöbb művész a táborban
fafaragással foglalkozik, de ket-
ten kimondottan a tájfestészet
megszállottjai. A tábor célja el-
sősorban a történelmi alakok
megmintázása. Így a hét fo-
lyamán olyan alkotások ke-
rülnek ki a mesterek kezei
alól, mint István király, Hu-
nyadi János, Kálvin János,
Mátyás király, valamint a Pe-
gazus szobra. A táborban
fontos tényező a közös
munka és az elengedhetetlen
tapasztalatcsere. Meg kell
említenünk, hogy Ornik
Skečko, aki a szlovén fafara-
gók elnöke, rendszeresen
részt vesz a tábor munkálata-
iban és ez nyilvánvalóan emeli
a fafaragó tábor amúgy is ma-
gas színvonalát. Az elkészült

alkotások egy része a helyi szo-
borparkba kerül. A szobrok meg-
munkálásához szükséges fa-

anyagot a Magas-Tátrából biz-
tosították a szervezők.

A Csicsó, Csallóköz kul-
túrájáért és hagyományai-
ért közhasznú társaság
szervezésében megtartott
tábor teret ad, és nem min-
dennapi lehetőséget bizto-
sit ezeknek a művészek-
nek. A tábort zökkenő-
mentes lebonyolításában
nagy segítséget nyújtott dr.
Pásztor László és Fehér-
váry Pál, akik a tábor
anyagi részének a támoga-
tói voltak, valamint Nagy

Géza, aki a tábor technikai
részét látta el. -pint-

Nemzetközi fafaragók 
és festők a táborban
Csicsó

Évek óta nem tapasztaltak 
ilyen szárazságot 

Folytatás az 1. oldalról
A nyugdíjas éveit töltő

szakember szerint talán év-
tizedek óta sem történt meg
ilyen. „Minden kertet, földet
művelő embernek hiányzik
már az eső, hiszen július-
ban, a rekord meleg hónap-
ban, nem esett egyetlen mil-
liméter sem. Ilyen már na-
gyon régen fordult elő. A jú-
liusi normális mennyiség 60
milliméter lenne” – jegyezte
meg Belucz úr. A kertész-
mérnök bejegyzései alapján
Nagymegyeren a havi csa-
padékmennyiség 2013-ban

a következőképpen alakult:
január - 87 mm, február - 75
mm, március - 97 mm, ápri-
lis - 20 mm, május - 76, jú-
nius - 32 mm, július - 0 mm.
Ha az előző esztendők jú-
lius hónapjait hasonlítjuk
össze, akkor a leesett csa-
padékmennyiségek statisz-
tikája így fest: 2005-ben 147
mm, 2006 - 33 mm, 2007 -
32 mm, 2008 - 151 mm,
2009 - 69 mm, 2010 - 61
mm, 2011 - 87 mm, 2012 -
110 mm. 

Kovács zoltán 
fotó: Kovács Zoltán  

A város parkjai, zöldterületei is megsínylették 
a perzselő napsütést

Apár éve zajló felújítása óta már má-
sodik alkalommal firkálták össze a

komáromi Szent Rozália-templom falát
ismeretlenek. A fundamentalizmus ellen
tiltakoztak a rongálók.

A Komárom belvárosában található Szent
Rozália-kálváriatemplom körüli falat újra ki-
dekorálták. A „Stop Fundamentalizmu” felirat
múlt héten csütörtökön éjjel került fel a temp-
lom körüli kerítés falára – számolt be róla Jo-
zef Černek a közösségi oldalán. 

A feliratot csütörtök délelőtt már eltávolí-
tották.

Korábban rovásírással díszítették ki a
templom falát, akkor azt festették fel, hogy:
"Vissza a magyar feliratot!" Az akkori tiltako-
zás a templom felújítása körül kialakult vitára
utal, amikor a belső térben található magyar
feliratot lefestették. b

Megint összefirkálták 
a Rozália-templom falát
Komárom

A Kecskeméti Főiskola 
Kertészeti Kara

a révkomáromi kihelyezett 
levelező tagozaton 

KERTÉSzMÉRNöKI BSC KÉPzÉST 
hirdet 2013. őszi félévtől

ÁLLAMILAG FINANSzíRozoTT
FoRMÁBAN.

További információ: e-mail: gorbe.agnes@oi.kefo.hu, 
honlap: http://kfk.kefo.hu

Jelentkezési határidő: 
szeptember 1.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A jelentkezési lapok átvehetők 
a Selye János Egyetem portáin.

A jelentkezési lap kitöltése előtt a
+36/76/501-775 telefonszámon vegyék fel

munkatársainkkal a kapcsolatot.

Vasárnap véget ért a Le-
arning Enterprises, az

Angolul tanuló falvak
2013-as szlovákiai három
hetes ingyenes nyelvkur-
zusa, melybe idén kilenc
dél-szlovákiai község kap-
csolódott be.

A lektorok amerikai egye-
temista önkéntesek, akik in-
teraktív módszerekkel, főleg
a kommunikációra alapozva
oktattak angol nyelvet a leg-
kisebbektől egészen a nyug-
díjas korosztályig. Az okta-
tás lényege, hogy a diákok
az iskolában vagy a tan-
könyvekből felhalmozott tu-
dást tudják és merjék hasz-
nosítani a való életben angol
anyanyelvű egyénnel folyta-
tott kommunikáció során. 

A kilenc résztvevő község
Bátorkeszi, Búcs, Duna-
mocs, Izsa, Keszegfalu,
Nyékvárkony, Perbete, Sző-
gyén, Vásárút. Ezen falvak
között találunk olyat is,
amely idén először csatlako-
zott be az önkéntes prog-
ramba, de olyat is, amely a
program 1999-es stabil szlo-
vákiai működése óta állandó
résztvevő. A községek fel-
adata a megfelelő oktatási
körülmények biztosítása, il-
letve egy befogadó család-
nak kell lennie községen-
ként.

2013-ban egy különleges
eseménnyel színesült prog-
ramunk, ugyanis az önkénte-
sek távozása után hétfőn egy
hétre ellátogat hozzánk a

program erdélyi magyar szár-
mazású alapítója, a jelenleg
Kínában tevékenykedő Tol-
nay Ádám. A látogatás célja
egy kulturális sarok és régi-
ónk megtekintése, ugyanis a
professzor urat elkísérik di-
ákjai is az ázsiai országból.
Az esemény szervezésében
részt vesz a program korábbi
szlovákiai koordinátora, And-
ruskó Imre is, akinek szerve-
zésében hétfőn és kedden
valósulnak meg előadások a
Selye János Gimnáziumban,
szerdán Pozsonyba látogat-
nak a vendégek, csütörtökön
és pénteken pedig a régió
megtekintésére kerül sor
Szőgyén, Dunamocs és Bá-
torkeszi vendéglátásában.

Tárnok Balázs

Ismét angolul tanultak Dél-Szlovákia települései

Az augusztus 20-i ünnepségsorozata
részekét Dunamocsra látogat Né-

meth Zsolt, Magyarország Külügymi-
nisztériumának parlamenti államtitkára.
A megemlékezésen túl az új kenyér meg-
szentelésére is sor kerül.

Augusztus 17-én, szombaton 17.00-tól kez-
dődik az ünnepi megemlékezés Dunamo-
cson, a katolikus templom kertjében. A meg-
nyitót követően Banai Tóth Pál polgármester
köszönti az egybegyűlteket, majd Németh

Zsolt parlamenti államtitkár tartja meg ünnepi
beszédét. A beszédek után megszentelik az
új kenyeret, majd megkoszorúzzák a millen-
niumi emlékművet.

Az ünnepség után Dunamocs és Kocs
község testvértelepülési szerződésének ün-
nepélyes aláírása következik a dunamocsi
Helén panzió éttermében. Az ünnepségen
hagyományosan részt vesz Süttő, Duna-
mocs testvértelepülésének küldöttsége.

b

Németh Zsolt államtitkár Dunamocson
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Több ezer kezelt bizonyíték!

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

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

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

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

B. Árpád (60) Komárom

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

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

B. Tibor (69) Almásfüzitő

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

G. Lajos (71) Komárom

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni 

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

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

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás 

állapotfelmérésre!

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

Folytatás az 1. oldalról
Augusztus elejétől már megjelen-

nek a szőlőültetvényeken a kárte-
vők, hiszen érni kezd az Irsai Olivér,
a Csabagyöngye. Így a kertekben is
mindenütt láthatók a madárijesztők,
hallhatók a szél hajtotta kereplők, a
szőlők szélén lévő levelek fehérre
vannak meszelve, messzire világí-
tanak a szőlőkben a magas póz-
nákra tűzött fehér köcsögök, kerek
lapok és egyéb riasztóberendezé-
sek, melyek a seregélyek berepü-
lése ellen akarnák megvédeni a sző-
lőt. A csőszöktől és birtokosoktól be-
szerzett értesülés szerint azonban
valamennyi módszer csak addig
használ, amíg a seregély nem na-
gyon éhes, mert ebben az esetben
csakis a fegyver és a legéberebb őr-
zés mentheti meg a szőlőt a káro-
sodástól. A szőlőbirtokosok nagyon
félnek a seregély pusztításaitól, mert
szerintük 5000–6000 főnyi csapatok
is leszállnak a szőlőbe s már né-
hány pillanat alatt is le tudnak szü-
retelni egy hektoliterre valót, több-
szöri beröpülés által pedig tönkrete-

hetik egy-egy szőlő egész termését. 
A madarak a legveszedelmeseb-

bek kora reggel, amikor éhesen ki-
szállnak. Ilyenkor szükséges a leg-
éberebb figyelem. Napközben a java
nem is tartózkodik a szőlőterületen,
hanem a környéken lévő réteken bo-
garásznak. Délutánonként aztán is-
mét megjelennek, hogy még egy-
szer jóllakjanak a szőlőből.

A védekezés klasszikus módsze-
rei (madárijesztők, kereplők, durra-
nópatronok, hangszórók) általában
csak nagyon rövid időre hatásosak,
kiskertekben és szőlőültetvényekben
műanyag védőhálóval lehet ellenük
hatékonyabban védekezni.

A madarak ellen készített riasztó-
eszközöket célszerű sűrűn válto-
gatni, mivel hamar megszokják azok
jelenlétét, így hatástalanná válnak. A
madárijesztő bábuk helyett hatáso-
sabb, ha valami rendszertelenül
mozgó dologgal próbálkozunk. Ezek
lehetnek kiakasztott papírszalagok,
pamutszálak vagy fonalra felfüg-
gesztett vékony alumíniumlemez-
kék, például használt CD-k, netán

üveg-tetők vagy közönséges nejlon-
táskák. Előnyük, hogy több módon is
riasztanak: mozgással, összeütő-
déskor csörgéssel, valamint a nap-
sugarak tükrözésével is zavarják a
madarakat. 

Az elmúlt években a szőlősgaz-
dákat az ipar egy kiváló újdonsággal
lepte meg, a „madárhálóval”. Ennek
használata megvédi szőlőnket a ma-
darak kártételétől, de enyhíti az
esetleges jégkárt is. A háló beszer-
zése némi anyagi befektetéssel jár,
de ez a károk minimálisra való csök-
kentésével rövid időn belül megtérül.
Előnye, hogy akár több éven át
használható. Sokak szerint különö-
sen a kék színű háló képes távol tar-
tani a madarakat. Állítólag azért jobb
a többinél, mert a magasból a ma-
darak vízfelületnek is láthatják a be-
hálózott ültetvényt, és nem szállnak
bele.

Több helyen karbidágyúval is pró-
bálkoztak, változó sikerrel. Mosta-
nában a szakemberek ajánlanak
egy olyan pisztolyhoz hasonló szer-
kezetet is a termelőknek, amelyik

fényt és hangot is kibocsát. Beszer-
zését a gáz- és riasztófegyverekhez
hasonlóan nem kötötték engedély-
hez, de a használatával kapcsolatos
szabályokat be kell tartani. 

A seregélyek hatékony távol tartá-
sára az amerikai Birdgard cég fej-
lesztette ki a legmodernebb, digitá-
lis technológiát használó elektromos
madárriasztó készüléket. A gépek
könnyen telepíthetőek, az időjárás
viszontagságainak ellenállók, akku-
mulátorról, hálózatról és opcionális
napelemről üzemelhetők.

Ha a szőlő megússza a fagyot, az
aszályt, a jégverést, a peronoszpó-
rát, a lisztharmatot vagy a vadak le-
gelését és végre megérik, akkor jön
falatozni egy egyszerre akár öt-hat-
ezres madárcsapat. A sereg egy
nap többször lecsaphat, sőt, nem-
csak annyi kárt okoz, amennyit meg-
eszik, hanem falatozás közben le-
veri az érett fürtöket a ficánkolásá-
val. Kifoghat a gazdákon a ravasz
seregély... 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele és képarchívum

Akár percek alatt leszüretelhetik a termést

Az Agrokomplex Nemzetközi Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakkiállítás és Vásár 40-éves jubileu-

mát ünnepli idén augusztus 22 és 25 között Nyitrán. Ez a
minden év augusztusában megrendezésre kerülő négy-
napos agrár expo nemcsak a szlovák, hanem a környező
országok érdeklődőit is vonzza. A vásáron az alábbi ren-
dezvények lesznek: Haszonállatok Nemzeti Kiállítása - ta-
valy közel 400 haszonállatot, 400 háztáji és tenyészálla-
tot mutattak be,  COOPEXPO - 20.  Nemzetközi élelmi-
szeripari cikkek vására, Megújuló energiaforrások - nyol-
cadik éve a B pavilonban, Szlovákia régiói - a vidéki tu-
rizmus és régiós fejlesztések kiállítása már tizedik
alkalommal, Aratás Fesztivál - egy tradicionális esemény
a kiállítással egyidőben az M4 pavilonban és a Kiállítási
Központ elötti "o" szabadterületen, Kereskedők piaca -
16. alkalommal megrendezett kiállítás, kis- és középvál-
lalkozók számára, 3D Szlovákia - Tanösvény Szlovákiá-
ban, Mezei napok - második éve megtartott kiállítás, mely
a modern mezőgazdasági technológiák gyakorlati alkal-
mazására összpontosít. -ga-

Jubileumi Agrokomplex

Régiónk települései
számokban
AKomáromi járás összterülete 1100

négyzetkilométer, lakosságának
a száma pedig a legújabb népszám-
lálási adatok szerint 103 995 fő, ebből
66 356 a magyar ajkú és 29 463 a szlo-
vák nyelvet beszélő egyén. 

1994 óta Bogya és Gellér szétválásá-
val 41 település alkotja a járást, melyből
3 visel városi címet: Komárom, Gúta és
Ógyalla. Minap egy érdekes beszélge-
tésnek és vitának voltunk fültanúi, még-
pediglen, hogy melyik község a legna-
gyobb területre nézve a járásban. Hát
akkor íme!

A városi címet viselők között bármi-
lyen meglepő is, Gúta városa viszi el a
pálmát a maga 106,82 négyzetkilométe-
rével, csak a második helyen következik
a járási székhely, Komárom 102,81
négyzetkilométerrel. Értelemszerűen
Ógyalla helyezkedik el a harmadik he-
lyen 59,94 négyzetkilométeres terület-
tel. 

A faluk esetében az abszolút első
Naszvad községe 57,86 négyzetkilomé-
terrel, őt követi Bátorkeszi 45,89 négy-
zetkilométerrel, majd Perbete 42,80
négyzetkilométeres területtel. A többi

falu területének nagysága a következő-
képpen oszlik meg: Bajcs 37,48 négy-
zetkilométer (a továbbiakban rövidítve:
nk), Marcelháza 35,75 nk, Csallóköz-
aranyos 35,41 nk, Keszegfalva 34,51nk,
Szentpéter 34,33 nk, Búcs 31,50 nk,
Ekel 29,89 nk, Csicsó 29,50 nk, Izsa
28,07 nk, Nemesócsa 27,94 nk, Madar
27,07 nk, Nagykeszi 24,40 nk, Megyercs
23,21 nk, Ímely 21,96  nk, Vágfüzes
21,70 nk, Hetény 20,43 nk, Dunarad-
vány 20,40 nk,  Martos 19,96  nk, Lak-
szakállas 19,42 nk, Komáromfüss  18,74
nk, Dunamocs 17,87 nk, Karva 15,88 nk,
Ifjúságfalva 12,78 nk, Dulovce 12,38 nk,
Kolozsnéma 11,81 nk, Pat  11,31 nk, Li-
pové 10,58 nk, Gellér 9,88  nk, Tany
9,50 nk, Šrobárová 8,39 nk,  Szilas 7,49
nk, Bogya 6,32 nk, Bogyarét  5,17 nk,
Mudroňovo 4,01 nk és Virt  0,14 nk. Eb-
bők kitűnik, hogy a régió legnagyobb fa-
luja területre mérve Naszvad községe.
Érdekes, hogy lakosságszámban is  ez
a legnagyobb település  5068 lélek-
számmal, a legkisebb falu pedig Virt 0,14
négyzetkilométerrel, viszont Mudroňo-
vót lakják a járásban a legkevesebben,
mégpedig 123 fő. -pint-
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Perbete

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

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“.

100 éves a községháza

Pont 100 évvel ezelőtt
építették a bogyai köz-

ségházát. Ahhoz képest,
hogy ilyen szép kort meg-
ért, jó állapotban van. Igaz
2010-ben egy nagyobb
horderejű felújítást is el-
végeztek rajta, ami által
ezekután „a település leg-
szebb épülete” címre is
pályázhat.

Ekkor teljesen új köntöst
kapott: kicserélték a létesít-
mény tetőszerkezetét, köz-
ben a beltéri rész is felújí-
tásra került. Az építmény
egyébként földszintes, ki-
lenctengelyes téglalap alakú,
és a bejárata felett kétoldalt
félsávokkal falazott orom lát-

ható vázákkal. 1950 után az
épület egy részében az ak-
kori HNB is helyet kapott.
Hosszú ideig a falu jegyző-
jének volt a lakhelye. Ma az
épület egyik szárnyában a
helyi posta, a másik részé-

ben a legkisebbek és a szü-
lők nagy örömére óvoda
üzemel. 1990-ig három tele-
pülés: Bogya, Gellér és Bo-
gyarét intézményeinek volt a
„főhadiszállása”.

Kép és szöveg: -pint-

Bogya

Adj vért, adj esélyt

Itt a nyár, a szabadságolások időszaka,
ilyenkor különösen fontos, hogy minél

többen jelenjenek meg a véradásokon.

A perbeteiek lelkes véradónak számíta-
nak. Bizonyítja ezt, hogy legutóbb harmin-
chárom segítőkész ember nyújtotta karját,
hogy segítsen embertársaikon: Juhász Vik-
tor, Újvári Marian, Veszprémi Tamás, Babin-

dai Ján, Pálinkás Csaba,
Čachová Irena, Berkešiová
Anita, Tornócziová Bianka, Králik Zoltán, Be-
nyó Barnabás, Králik Csaba, Pálinkás Réka,
Papp Ferenc, Farkaš János, Lacza János,
Nagy Ferenc, Vantara Zsolt, id. Zahorcsek
Tibor, ifjú Zahorcsek Tibor, Šukola Szabolcs,
Zahorcsek Gábor, Lacza Zoltán, Lacza Ke-
vin, Pagurka Pavol, Jakab Pál, Čachová Ka-
tarína, Varga Zoltán, Koráb Zsolt, Jakabová
Mária, Šukola Kornél, Nyírő Henrich, Dikácz
Ondrej ml. és Kecskés Henrietta.

A perbetei véradók tudják, hogy folyama-
tosan szükség van a rendszeres véradókra,
hiszen a vér egy olyan élő anyag, melyet a
szervezetünk állít elő és semmivel sem pó-
tolható. Az életmentő vérre ezekben a hó-
napokban is nagy szükség van, így fontos a
folyamatos utánpótlás. (mir)

Képarchívum

Nyáron is szükség van Rád

Duna Arany Párlata 2013 Fesztivál
Komárom városa és a Trinix Kft. ne-

gyedik alkalommal szervezi meg a
Duna Arany Párlata 2013 nemzetközi pá-
linkaversenyt.

A megmérettetésre kereskedelmi főzdék,
bérfőzdék és magánszemélyek jelentkez-
hetnek, hét kategóriában. A gyümölcspálin-
kák – alma, körte, szilva, barack és egyéb
gyümölcs – mellett idén gabonapárlatokkal
és külön kategóriaként borókából készült
szeszes italokkal is lehet versenyezni. A mi-
nimális mennyiség egy minta esetében 0,5 li-
ter, a mintákat postán vagy személyesen le-
het eljuttatni (augusztus 20-ig) a társaság cí-
mére (Pivovarská 11, Ógyalla).

„A pálinkaverseny célja az, hogy fórumot
biztosítson a pálinka- és párlatkészítők ter-
mékeinek megmérettetésére. Mégpedig
azért, hogy elősegítse a minőség folyamatos

javulását, a fogyasztók és a termelők szem-
léletének fejlődését, a kulturált pálinkafo-
gyasztás népszerűsítését és a pálinka minél
szélesebb körben való elismerését.

A mintákat ötven pontos bírálati lapon ér-
tékelik. Az arany-, ezüst- és bronzérem mel-
lett az egyes kategóriákban az aranyérmet
nyert pálinkák közül a legjobbat champion
címmel jutalmazzák. Nem titkolt célunk ezzel,
hogy a gazdák egymásra figyelve minél jobb
minőségű termékeket készítsenek” – mondta
Varga Edit főszervező, a verseny megálmo-
dója. 

A mintákat elismert szakemberekből álló
nemzetközi zsűri értékeli, akik tanácsokkal is
szolgálnak. A szakmai elbírálást augusztus
31-én tartják az Aranyhal étteremben, a nyil-
vános kiértékelésre és díjkiosztásra pedig
szeptember 7-én kerül sor Komáromban, a
Borkorzó alkalmával. (miriák)

Mazsorettek és tűzoltók
randevúztak Perbetén
Nyolcadik alkalommal

került megrendezésre
a hagyományos Nemzet-
közi Tűzoltóverseny és
Mazsorett Találkozó.

A 111. évfordulójukat ün-
neplő tűzoltók és a 11 éves
Margaret Mazsorett és Tánc-
klub ez évben még maga-
sabbra tette a mércét és
még érdekesebb progra-
mokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. Már a Fő utcán
végigvonuló menettáncokból
is látszott, hogy szép szám-
ban összegyűltek a mazso-
rett-csoportok, nemcsak a
régióból, de Magyarország-
ról is. A felvonuláshoz a talp-
alávalót idén is a Bicskei Hu-
szárzenekar szolgáltatta.

Az iskolaudvaron került
sor az ünnepélyes megnyi-
tóra, amelyet Kósa József
polgármester tartott, s
amelyre közben a tűzoltó
csapatok is felsorakoztak. A
megnyitó végeztével a tán-
cosok színpadi produkció-
iban gyönyörködhetett a kö-
zönség, s közben elkezdő-
dött a tűzoltók versenye.

A helyi tűzoltók is méltó-
képpen képviselték a falut. A
felnőttek versenyét – 15 csa-
pat indult – megosztva a
Nagykeszi és a Perbete B
csapata nyerte, megelőzve
Perbete A és Ógyalla csapa-
tát. A női és gyerek csapatok
versenyét Perbete A csapata
nyerte, második lett a Per-

bete B, míg harmadik Duna-
mocs. A vándorserleg egy
évig ezúttal is Perbetén ma-
rad. A díjakat és az elismerő
okleveleket Škrivanek Árpád,
az önkéntes tűzoltó szerve-
zet járási igazgatója, Zahor-
csek Zoltán, a Perbetei Ön-
kéntes Túzoltó Egyesület el-
nöke és Hagyina László, az
ÖTE elnökségi tagja adták át.

A fesztivál zárásaként az
összes mazsorett-csoport
vezetője a színpadra vo-
nult, Ádámka Erika, a kul-
túrház vezetője oklevelet
adott át a résztvevőknek,
megköszönve, hogy szín-
vonalas produkciójukkal
emelték a fesztivál hangu-
latát.

Kép és szöveg: miriák

Gimnasztikai nyári tábor
Ahelyi önkormányzat és a komáromi Jókai Mór Alap-

iskola közös szervezésében Lakszakállason gim-
nasztikai nyári tábort tartottak. Az egyhetes táborban
tartalmas programok várták a mozgás szerelmeseit.

Viczencz Andrea, aki az egyhetes rendezvény mozgatóru-
gója volt elmondta, hogy igazán jól sikerült nyári tábort tud-
hatnak maguk mögött. A gimnasztikai elemek elsajátításán kí-
vül számos más, főleg a mozgással kapcsolatos előadásokon
vehettek részt a táborlakók. Így hétfőn délután drámajáték
címszó alatt csapatépítéssel és különböző személyiségfej-
lesztő játékokkal ismertette meg a táborlakókat Várady Nelli
és Szabó Csilla. Ezt követően Marton Anikó a zumba rejtel-
mes világába vezette be az érdeklődőket. A keddi nap dél-
utánján a néptánc volt porondon. Angyal Réka Sára a mold-
vai néptáncra helyezte a fő hangsúlyt. A gyerekek ezen kívül
még régi népi játékokkal is megismerkedhettek. Ugyancsak
kedden Patócs Kinga a latin táncok világába kalauzolta el a
gyerekeket a salsa, a szamba és a cha-cha-cha táncok pre-
zentálásával. Este a Molnár-háznál íjászkodás vette kezdetét,
melybe Balogh Roland avatta be az érdeklődőket. Időközben
szépségverseny is zajlott, melynek királynője Szoboszlai
Kinga lett. A három udvarhölgyének pedig Oláh Csilla, Kürthy
Laura és Balogh Fanni bizonyult. A szerdai nap az abszolút
kikapcsolódásról szólt. A tábor tagjai Győrben mozilátogatá-
son vettek részt. Csütörtök délután Lévai Barbara, a győri Mű-
vészeti Iskola tanulója ecsetelte a balett lényegét. A komo-
lyabb téma után a hipp-hopp vette át a terepet, mégpedig Fe-
renczi Veronika jóvoltából. Este pedig a „Mega Csilla-G” című
nagysikerű, sajátos vetélkedőn kivétel nélkül mindenki jól
érezte magát. Az utolsó nap délelőttje a lovaglásról szólt. A
gyerekek a Gran-Farm paripáin tökéletesíthették a tanult gim-
nasztikai elemeket. Este pedig a záróelőadás következett, me-
lyen a táborlakókon kívül vendégszereplők is felléptek, mint
pl.: A NyugiLAK nyugdíjasklub tagjai, a helyi Csinibabák, a Jó-
kai Mór Alapiskola gimnasztikai csapata. 

A színvonalas tábor létrehozásában sok külsős is nagy
szerepet vállal. Így Filipský Erik, Vajlik Zoltán, Kováč Dávid, a
tábor állandó nevelőnői: Kiss Gabriella és Maticsek Regina,
és a MATRA-Metal s.r.o, akik egész héten át biztosították a fi-
nomabbnál finomabb gyümölcsöket és zöldségeket a tábor-
lakóknak. Kép és szöveg: -pint-

ötödször csapnak a lecsóba
Lecsót mindenki tud főzni, de mindenki

másképp. S hogy ki mit tesz hozzá ?
Mitől lesz házias, különleges, de legfő-
képp finom a lecsó? A titokra fény derül
majd Nemesócsán augusztus 24-én,
szombaton az V. Lecsófesztiválon, me-
lyet a szabadtéri színpadnál rendeznek. 

Az előkészületek már javában folynak,
ezért megkerestük Bajcsi Évát, a fesztivál fő-
szervezőjét, kulisszatitkok után kutatva, tá-
jékoztasson bennünket az idei főzőverseny
programjairól. „Tíz órakor lesz a megnyitó, a
vendégek köszöntése, majd egy gongütésre
kezdetét veszi maga a főzőpárbaj. Míg a
csapatok javában mesterkednek a legjobb
lecsó kivitelezésében, addig fél tizenegykor
elindul a Lecsóolimpia, melyben tréfás ve-
télkedők lesznek. Természetesen a gyere-
kekről sem feledkezünk meg. Erről elsősor-
ban Ambrus Lelkes Szimóna koncertje és a
nagymegyeri 23-as számú Arany János
cserkészcsapat ügyességi játékai gondos-
kodnak. Talán az elmúlt évek sikereinek bi-

zonyítékaként újra lesznek nemzetközi kép-
viselői is a fesztiválnak. Így Magyarországról,
Csehországból, a Székelyföldről és Szerbi-
ából is jönnek csapatok, hogy bemutathas-
sák főzőtudományukat. Délután kettőkor a
versenyzők leadják az elkészített „lecsóal-
kotásokat”. Az eredményhirdetésekre szá-
mításaink szerint úgy fél négykor kerül sor. A
nap hátralevő részében pedig a „Nemcsak a
húszéveseké a világ” címmel szórakoztató
egyveleg következik, majd a Lecsóolimpia
eredményhirdetése, tombolahúzás, este
nyolc órakor pedig a „Jó lecsóhoz szól a
nóta” címmel a Banyák-fivérek fogják csil-
logtatni tehetségüket, de az igazi bumm min-
denképpen a lecsóbál lesz.

Hogy végül pedig az újításokról is essen
szó, lesz Lecsókirály és Lecsókirálynő vá-
lasztás is, de aki erről többet szeretne meg-
tudni, az jönnön el Nemesócsára az V. Nem-
zetközi Lecsófesztiválra“ - mondta zárszó-
ként a  rendezvény „mindenese”.

-pint-

Nemesócsa

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

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

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

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!

Fergeteges falunapi ünnepség Martoson

Az idei falunapi ün-
nepségen tiszteletét
tette a testvértelepülés,
a Bakony keleti lábánál
fekvő Öskü község kül-
döttsége is. Késő dél-
után a vízi színpadon
folytatódott a program,
ahol elsőként a Martosi
Hagyományőrző Együt-
tes fellépésével köszön-
tötte a közönséget. Ezt
követte a község idei el-
ismerő díjainak át-
adása. Keszeg István
polgármester ebben az
évben Sedliak Pál fotó-
művésznek, Szalai Er-
zsébet nyugalmazott
pedagógusnak és Jóba
Lajos táncművésznek
adta át a község dísz-
polgára kitüntetést.

A megható pillanatok
után a Vörös Viktória és

Sergio Redondo Carne-
rero páros táncbemuta-
tója következett, majd a
nemrég alakult Kékne-
felejcs népdalcsoport
műsora. Puskás Peti
előadóművész saját da-
lokat és musical-részle-
teket adott elő. Maksa

Zoltán humorista elő-
adása Martoson is iga-
zolta kivételes tehetsé-
gét.

Az Érsekújvári Ope-
rettkvintett műsora után
került sor a várva várt
tombola húzására, majd
a rendezvény kulturális
részét az ABBA Sisters
szórakoztató műsora
zárta. A falunapi ün-
nepség utcabállal ért
véget. 

Kép és szöveg:
miriák

A sport és a szórakozás jegyében 
ünnepeltek

Az egyre elviselhetetlenebb hőség rá-
nyomta bélyegét a tizennegyedik al-

kalommal megrendezett falunapi rendez-
vényre. 

A meghirdetett programok ugyan nem ma-
radtak el, sőt, elismerés illeti a kingyesi tavon
megrendezett horgászverseny és a futballpá-
lyán megrendezett focitorna összes résztve-
vőjét, akik nem törődve a hőséggel becsület-
tel teljesítették küldetésüket. A kakasfőző ver-
senyen résztvevő csapatok pedig nemcsak a
tűző nap erejével, de a bográcsok alatt lévő
tűz melegével is küzdöttek.

A délutáni program is sporttal folytatódott. El-
sőként a tizenegyesrúgó, majd a fedett lelátó
előtt a nemzetközi felhúzó (Salix Cup 2013)
versenyre került sor. A szabadtéri színpadon
Korber Darina énekes műsora indította el a
rendezvény kulturális részét. A község polgár-
mesterének, Forró Lászlónak megnyitóját a
helyi Csemadok és a Martosi Nyugdíjas Klub
fellépése követte. Csocsesz fergeteges han-
gulatot biztosított, majd a hajnalig tartó tánc-
mulatság zárta az idei falunapot. 

Kép és szöveg: miriák

Vágfüzes

Arekkenő hőség ellenére sokan kilátogattak a
falunapi rendezvény délelőtti programjára,

az MKP II. járási labdarúgó tornájára. A kultúr-
ház mellett felállított ugrálóvár és ügyességi já-
tékok egész nap önfeledt szórakozást biztosí-
tottak a legkisebbeknek.

Az utóbbi évtizedben a
szabadtéri rendezvé-

nyek elmaradhatatlan kel-
léke lett a vattacukor, ezek
a légies, habkönnyű cu-
korszálak. A gyerekek, sőt
a felnőttek egyik legna-
gyobb kedvence. 

A vattacukor-készítés na-
gyon régre, az 1750-es
évekre vezethető vissza,
amikor is még nagyon drága
volt és csak nagyon keve-
sek engedhették meg ma-
guknak ezt az édességet.
Sajnálatos módon arról,
hogy akkoriban a vattacukor
milyen technikával készült,
nincs feljegyzés. Az édes-
séget először a nagyközön-
ségnek az 1904-es világki-
állításon készítették. A lát-
szat ellenére nem tartalmaz
sok kalóriát, hiszen kis
mennyiségű cukorból ké-
szül. Mindenféle színben és
ízben kapható, csak a fan-
tázia szab határt neki. 

A bátorkeszi Nyers Gyula
hatvanévesen az elmúlt hó-
napban vágott bele ebbe a
számára érdekes és vonzó
szakmába, vállalkozásba.
Martoson, majd Perbetén
találkoztam vele, ahol olva-
sóinknak elmondta a vatta-
cukor-gyártás csínját-bínját.
Általában 30 gramm cukor-
ból készíti a vattacukrot, ami
100-120 kalóriát tartalmaz.
A vattacukor-készítés a cu-
kor felhevítésén és lehűlé-

sén alapul, melyet egy cent-
rifugális mozgás is kísér és
melynek köszönhetően az
olvadt cukor visszahűlve fo-
nalas állagú lesz. Manap-
ság egy-egy rendezvény
már nem is képzelhető el
vattacukor nélkül.

„A vattacukor árusok pró-
bálják izgalmasabbá tenni
portékájukat, ami nemcsak
az extrém ízek kifejleszté-

sében nyilvánul meg, ha-
nem abban az új hóbortban
is, ami megteremtette a le-
des pálcákra készített vilá-
gító vattacukrot, több helyen
pedig színes mesefigurás
csomagolásban árulják, így
nekem is követni kell az
újabb trendet” – mondta
Nyers Gyula vattacukor-ké-
szítő.

miriák

Vattacukor - A világ egyik 
legnagyobb illúziója
Bátorkeszi

Év végi számvetés 
az iskolában
Már hagyomány, hogy a perbetei Magyar Tannyelvű

Alapiskolában az adott iskolaév befejeztével mér-
leget készít az iskola vezetősége.

Szabó Edit igazgatónő értékelte az elmúlt iskolaév ok-
tató-nevelő munkáját. Elsőként felolvasta azon tanulók ne-
vét, akik tiszta egyes bizonyítványt kaptak az iskolaév vé-
gén. Az igazgatói díjat ebben az iskolaévben Šukola Ger-
gely, 7. osztályos tanuló kapta kiváló eredményeiért. Ő lett
a Pitagorasz-verseny országos fordulójának eredményes
megoldója, a Matematikai Olimpia járási fordulójának 9. he-
lyezettje, a Katedra országos matematikaverseny első dí-
jazottja, a Kenguru nemzetközi matematikaverseny ered-
ményes megoldója. Rajta kívül még hat tanuló részesült
igazgatói dicséretben az iskola méltó képviseletéért: Ran-
csó Márk, Pinke Jakab Zoltán, Borvák Annamária, Po-
rubský Zsolt, Basternák Nikoletta és Pinke Vivien.

Országos szinten a következő tanulók értek el szép
eredményeket: Porubský Zsolt a Katedra Diákolimpia kép-
zőművészeti verseny 2. helyezettje, Rancsó Márk a Ka-
tedra Matematikaverseny 3. díját nyerte el, Garai Denis a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 4., Pinke Jakab Zoltán az
5. helyezettje. Zsitva Ákos és Jakab Viktória „A mézeska-
lács művészete“ képzőművészeti verseny 1. helyezettjei,
Répás János az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny or-
szágos fordulóján bronzsávos minősítést szerzett. A Fel-
sőszelin megrendezésre került „Csillagoknak teremtője“
népdalversenyen Uzsák Judit 1., Basternák Nikoletta 3. he-
lyezést ért el, Szabó Attila és Zsitva Evelyn sikeres pályá-
zatukkal elnyerték a kanadai Rákóczi Alapítvány 16 napos
ingyenes magyarországi táborozását.

„Ezúton szeretnénk megköszönni pedagógusainknak az
odaadó munkájukat, amelyek nélkül nem lennének ezek a
szép eredményeink, továbbá köszönjük a község, a szö-
vetkezet és a vállalkozók támogatását, valamint a szülők
pozitív hozzáállását, hogy segítették pedagógusaink mun-
káját, mert csak így épülhet az emberi lélek, csak így vá-
lik a gyenge csemete egykor erős fává. Büszkék lehetünk
gyermekeinkre, és bízunk benne, hogy ők is így érzik majd,
büszkék lesznek a szüleikre, az iskolájukra és a szülőfa-
lujukra, amely elindította őket az élet rögös országútján” -
mondta az iskola igazgatónője.

(miriák)

A2011-ben alakult gel-
léri Amazons tánccso-

port táncosainak életkora
11 és 57 év közötti. Talán
egyedi ez a fajta összeté-
tel, ahol többek között há-
rom generáció is táncol
egy csapatban.

Jelenleg kilenc hölgy dol-
gozik a csoportban. A csa-

pat jellegzetessége főként
az, hogy más tánccsopor-
tokkal ellentétben nincs ve-
zetőjük, nincs koreográfu-
suk, így a táncokat közösen
találják ki. Az év közben elő-
adott táncokat már a téli hó-
napokban elkezdik gyako-
rolni. Próbákat heti egy-két
alkalommal tartanak.

A saját falujukon kívül már
szinte állandó fellépői a kü-
lönböző falunapoknak és
más kulturális események-
nek. Így idén Szilason, Lak-
szakállason, Bogyán, Ne-
mesócsán és a kolozsnémai
„Csemadok-napon” is bemu-
tathatták tánctudásukat. 

Az Amazons egy remek,
jó hangulatú, vidám csapat.
Örömteli, hogy a tánccso-
portban működő hölgyek  ak-
tív tagjai a gelléri Csema-
doknak. Az Inczédi Júlia, Ko-
vács Adél, Boros Henrietta,
Kelemen Rozália, Vörös Mó-
nika, Jakab Cecília, Jakab
Zsuzsa, Rákócza Rebeka és
Kürthy Anikó összetételű
csapat fellépéseit mindig
nagy tapssal jutalmazta az
éppen aktuális közönség.
Talán nem véletlenül!

Kép és szöveg: -pint-

A gelléri Amazons sikerei
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Ujj Bence
Nagykeszi 
(3300/50)

Majbová Mia
Ógyalla

(3550/51)

Cseresnová Lilien
Komárom
(3600/51)

Szarková Veronika
Keszegfalva – Bálvány

(2250/46)

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

HIRDETÉSEINK `RAI
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, ingatlanok eladása 
fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 

félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: 1,70 euró/hird.

Területi hirdetés: 70 cent/cm2

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

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára 

ifj. Egyed Gyulára
(1993. aug. 15).

„Húsz éve elmentem otthonról, nem gondoltam arra, hogy
szeretteimhez nem térek vissza.“ 
Tragikus halálod szívünknek nagyon fáj. 
Te voltál mindenünk, örök sebet hagytál.

A gyászoló család.

ÚJSzÜLöTTEK:
Gúcky Tobias (Érsekújvár); Móricz Georgína (Harcsás);

Lakatos Igor (Ógyalla); Dévai Alex (Komárom); Urban Vla-
dimír (Ógyalla); Baláž Dominik (Ekel); Hamran Michal
(Ógyalla); Bandová Eva (Dulovce).

ELHUNYTAK:
Urbanová Františka (71) Komárom; Beblavý Peter (65)

Komárom; Vörös Ilona (76) Csallóközaranyos; Ábrahám
Martin (90) Komárom; Molnár František (64) Vágfüzes; Hu-
pian Ján (71) Keszegfalva; Egyeg Ernő (89) Komárom; Pinke
Gizella (84) Komárom; Schlár László (61) Kolozs; Jakab
Péter (75) Csallóközaranyos.

Anyagi gondjai 
vannak? 

Nem tudja, 
hogyan 
tovább?
Hívjon –

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

otthoni munka 
az interneten akár 
másodállásban. 

homejobog@gmail.com

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

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

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

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

Elektro TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
P l a z m a - ké s z ü l é ke k
gyors és megbízható ja-
vítását vállalom.

Auschwitz – Krakkó 2013.
szeptember 20-21, 2 nap,
89 €/fő. Belépők, ebéd,
szállás, vacsora, reggeli.
Helyi idegenvezető, busz.
További utak és info:
h t t p : / / u t a z v e l e m .
5mp.eu/web. Jelentkezni a
0918 697 959 telefonszá-
mon lehet.

Hölgyeket, urakat, gyere-
keket és duci hölgy model-
leket keresünk (4 és 55 év
között) tv és reklám-fil-
mekbe, fotózásokra, be-
mutatókra stb. Casting az
ország 8 nagyvárosában!
Részletes tájékoztatás és
jelentkezés a www.mon-
decaste.hu weboldalon!

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

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

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

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

V oku slza,
V srdci žiaľ,
Čo nám bolo milé,
To nám osud vzal.

Dňa 6. augusta uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil milovaný

otec, dedko a pradedko 

Ján Petruš z Komárna.

Smútiaca rodina.

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

Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk 2013. augusztus

11-én halálának 1.évfordulóján 

Hipp Évára Nemesócsán.

Emlékeinkben mindig élni fogsz.
Szívből emlékezik:  a gyászoló család.

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

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak; egész-
ségben, örömökben gazdag, békés közös további éve-
ket kívánnak: lányai, vejei és unokái: Krisztina és vő-
legénye Csaba, Kristóf, Olivér, Noel, Fanny és Lili. 

Bocskai István Vajk 

2013. augusztus 10-én ünnepli 
50. házassági évfordulóját Megyercsen 

Molnár Tibor és 

felesége Ilona. 

Uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Laczkó Zsolt
z Komárna.

Spomínajú a nezabúdajú Maja s rodinou

"Gyermek, Te hozod a szívembe a patak csobogását,
a szél suhogását, a virágok szótlan titkát, a felhők 
álmát, a hajnali ég csodájának néma pillanatát. "

Minden földi, égi jót kívánva neki!
Szülei, Reni keresztanyja,
Sörös nagyszülei Perbeté-
ről,  a jókívánsághoz csat-
lakozik Ilus dédi is, aki
szintén augusztusban ün-
nepelte a 90. szülinapját!

kis unokánkat Budapesten köszöntjük,
2. szülinapja alkalmából. 

Augusztus 14 - én ünnepli 71. szülinapját 

Brezovszky Ilona
Naszvadról.

Jó nagymama, tedd le ma fényes ókuládat!
Kérünk szépen hallgasd meg a kis unokákat!
Eddig mindig Te hoztál ajándékot, cukrot,
Kérlek, ma Te fogadd el tőlunk e kis csokrot.
Isten éltessen soká, légy boldog és vidám!

Szívből köszöntik őt gyermekei Karcsi
és Icu, veje Feri, unokái Patrik, Heli,
Mártika párjaikkal és a kis déduno-
kák Ryan, Edina és Emily. Egyben kö-
szöntjük őt névnapja alkalmából is.

Augusztus 8-án volt 1 hónapos

Venth Rebeka Miriam
Egyházgellén.

Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted.
S köszönjük a Jóistennek,
Hogy hozzánk küldött téged.

Kívánunk Neked jó egészséget, vidám 
gyermekkort: anya, apa, egyházgellei 
és ekeli nagyszülők, keresztapa és 
mindazok,akik szeretnek  Téged.

A rekkenő hőség próbára teszi mindannyiunk szer-
vezetét, de a lakók jobb közérzetéhez nagyban hoz-
zájárul, hogy Komárom utcáit locsolókocsikkal lo-
csolják és az autók betérnek még a zsákutcákba is
(régebben ez nem volt jellemző) az ott lakók nagy
örömére.

• 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.: 035/77 10 045.
• 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 (bevásárlás,
főzés, 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.
• 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.
• Búcson eladó régebbi ház
nagy telekkel az Újtelepen.
Tel.: 0907 652 562, 0908
080 334.

• 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.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok.
Tel.: 0908 042 655.

• 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, nyomtatvá-
nyok, munkahelyi kérel-
mek, különféle beadvá-
nyok és még sok más
megírását akár megvá-
rásra is. Plusz internetes
szolgáltatás, szövegmá-
solás stb. Európa udvar –
a fagylaltos utcája a bolt-
ívnél, Szent István-szobor
alatt. Hétfő, szerda, pén-
tek 9.00-13.00, 15.00-
17.00. Tel.: 0948 023 888.

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

• Könyvelést vállalok. Tel.:
0944 665 226.
• Kiadó modern, bútorozott
nagy szoba-konyhás, fürdő-
szobás, erkélyes lakás 2 igé-
nyes diák részére a Selye
János Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara mellett. Ér-
deklődni  a 0905 658 967 te-
lefonszámon vagy dag-
nes666@gmail.com címen
lehet.
• 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.
• Albérletet keresek Gútán.
Tel.: 0919 219 391.

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

• Výhodné úvery! Prefinan-
cujeme aj nevýhodné, exis-
tujúce! Hľadám spolupra-
covníkov v oblasti bankov-
níctva, poisťovníctva. Tel.:
0905 289 599.
• Csallóközaranyoson bérbe
adok családi házat 85 €/hó +
rezsi. Tel.: 0907 739 389.
• Okleveles szakemberek a
következő munkák elvégzé-
sét vállalják: kőművesmun-
kák, csempézés, hőszigete-
lés, térkő-lerakás, festőmun-
kák. Tel.: 0905 295 528.
• Eladó leander, fikusz, fü-
gefa, citrom, banán, szeder
és mogyoró.Tel.:0908 547
153.
• Eladó 3-kombinációs ba-
bakocsi megkímélt állapot-
ban, 80 euró. Tel.:0905 769
056.

• Eladó vagy kiadó garzon
Komáromban a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0915 120 829.
• Dám do prenájmu ob-
chodný priestor ul Budova-
teľská. Tel.: 0903 124 552.
• Családi ház eladó Laksza-
kállason, a Fő utcán. Tel.:
0917 973 620.
• Gyermek sportkocsi, ke-
rékpár, fehér kisszekrény el-
adó. Tel.: 0948 006 071.

Köszönjük!

• Új Avia akkumulátorok 2 db
Avia – 20 difi + gyors ten-
gely. Tel.: 0911 831 465.
• Eladó luxusépítésű családi
ház a Singellőben. Tel.: 0905
230 373.

• Eladó átépített duplagar-
zon a Vág-hídnál. Tel.: 0905
230 373.
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 12. 8. pred-
pokladám v našom regióne
teplo, polojasno a  bez zrážok.
Nočná teplota od + 13 do + 15  ̊C,
denná teplota od + 30 do + 32  ̊�C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od
7 – 14 km/h.)

V utorok 13. 8. predpokladám v
našom regióne konečne zmenu, veľkú ob-
lačnosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od
+ 16 do + 18  ̊�C, denná teplota od + 23 do 
+ 25  ̊�C. Mierny SZ vietor do 6 - 10 m/s. ( od
22 – 36 km/h.)

V stredu 14. 8. predpokladám v našom
regióne celkom pekne, oblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C, cez
deň od  + 24 do + 26  ̊�C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)

Vo štvrtok 15. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi pekne, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊�C, cez
deň od + 26 do + 28  ̊�C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 16. 8. predpok-
ladám v našom regióne pok-

račovanie pekného počasia, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 14 do + 16  ̊�C, denná  teplota
od + 28 do + 30  ̊�C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V sobotu 17. 8. predpokladám v
našom regióne slabé oteplenie, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 15  do 
+ 17    ̊�C, denná teplota od + 30 do + 32   ̊
�C. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. ( od
7 – 14 km/h.)   

V nedeľu 18. 8. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, počas dňa
veľkú oblačnosť s prehánkami a búrkami.
Množstvo vlahy do 6 mm, pri búrkach aj
viac. Nočná teplota od + 14 do + 16  C̊, cez
deň od + 32 do + 34   C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam stále veľmi
teplé počasie.

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 12. 08. 2013 - 18. 08. 2013

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

0905 489 059

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések - 8 euró

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

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

Hirdetését telefonon is
feladhatja

0905 213 967, 
035/77 33 566 VeľKý Výber NEPÁLSKyCh

RučNE tKANýCh KOBERCOV LACNO!

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISNÉ KONtROLy NA POčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGVÁRÁSRA

Autošport KISS

V komárňanskej pôrodnici
zažili v júli babyboom 

Veľký zhon zažil v júli personál gyne-
kologicko–pôrodníckeho oddelenia

Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá
je prevádzkovaná neziskovou organizá-
ciou FoRLIFE a manažérsky riadená sku-
pinou AGEL. Takýto babyboom, kedy sa
za jeden mesiac narodilo až 91 novoro-
deniatok, z toho 53 chlapčekov a 38 diev-
čatiek, tu ešte nemali. V priemere sa v ne-
mocnici narodí 56 novorodencov za me-
siac. 

„Pôrody sa nedajú naplánovať, naša pô-
rodnica je však aj na takúto situáciu kapa-
citne pripravená a všetkým mamičkám ako aj
ich ratolestiam bol zabezpečený maximálny
komfort,“ uviedla diplomovaná pôrodná asis-
tentka a vedúca sestra gynekologicko-pô-
rodníckeho oddelenia, Magdaléna Szé-
peová. V tomto roku sa v komárňanskej ne-
mocnici narodilo už 429 bábätiek, čo je o 32
detičiek viac, ako v minulom roku za rov-
naké obdobie. Najfrekventovanejšími chlap-
čenskými menami sú v tomto roku mená ako
Dominik, Oliver, či Bence, zatiaľ čo medzi
tými dievčenskými jednoznačne vedú Ema,
Viktória a Emese. „Príchod bábätka zna-
mená pre každého rodiča obrovskú zmenu,
a to aj v prípade, že bolo rodičovstvo pláno-
vané. Preto sa snažíme mamičkám príchod
ich bábätka uľahčiť. Na konzultáciách pre
rodičky a ich doprovod naučíme viacerým
praktikám, ktoré v budúcnosti určite využijú.

Naše rodičky idú s dobou. Uvedomujú si, že
pri pôrode nemusia byť samé a nemusia ani
prežívať niekedy až neznesiteľné pôrodné
bolesti. Každej mamičke, ktorá by pri pôrode
chcela mať aj svojho partnera alebo inú spre-
vádzajúcu osobu alebo si požiada o epidu-
rálnu anestéziu, vyhovieme,“ dodala vedúca
sestra, ktorá pomohla na svet už tisíckam
detí.

Všeobecná nemocnica Komárno sa ne-
ustále snaží zvyšovať profesionalitu perso-
nálu a vylepšovať technické vybavenie. „Zá-
ujem o  služby na našom pôrodníckom od-
delení stále stúpa, rodičky k nám chodia nie-
len z Komárna a okolia, ale aj z okolitých
okresov,“ povedal riaditeľ Mgr. Viktor Dudáš
a dodal, že v minulom roku sa v Komárne
narodilo 713 detí. Riaditeľ dúfa, že toto číslo
bude z roka na rok rásť, pretože budúce ma-
mičky tak preukazujú svoju dôveru a spo-
kojnosť s odbornosťou gynekologicko-pô-
rodníckeho personálu. 

Súčasťou gynekologicko-pôrodníckeho od-
delenia je aj novorodenecké oddelenie s
počtom lôžok 20. Na oboch oddeleniach sú
k dispozícii nadštandardné izby pre všetky
mamičky, ktoré túžia po súkromí. Všetky izby
tohto oddelenia sú tzv. roomingové, čo zna-
mená, že bábätko zostáva po narodení s
maminkou celých 24 hodín denne. 

Mgr. Marta Csergeová, 
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Exposlanec Národnej
rady za SDKÚ Tomáš

Galbavý bude v novem-
brových voľbách bojovať
o kreslo predsedu Ni-
trianskeho samospráv-
neho kraja (NSK). Po-
tvrdil to v stredu pre
agentúru TASR s tým, že
o podporu voličov sa
bude uchádzať ako nezá-
vislý kandidát s podpo-
rou strán SDKÚ, Most-
Híd, SaS, Nová väčšina -
Dohoda, SMK a oKS.

„Štrnásť rokov som bol vo
vrcholovej politike, pracoval
som pre ľudí a chcem využiť
svoje skúsenosti pre správu
vecí verejných ako občian-
sky delegát. Budem sa sna-
žiť fundovane, poctivo a
kompetentne vykonávať
funkciu predsedu NSK,“ vy-
svetlil dôvody svojej kandi-
datúry Galbavý.

O svojom programe chce
bližšie informovať na tlačo-
vej konferencii koncom au-

gusta. Svojim súperom od-
kazuje, že chce súťažiť ko-
rektne, férovo a bez akých-
koľvek útokov. „Nie je mi to
blízke a nebudem to robiť.
Prvoradý je pre mňa volič a
témy, ktoré budem ponúkať.
Nitrianskemu kraju chcem
po 12 rokoch priniesť
zmenu,“ odkázal na margo
súčasného dlhoročného

predsedu NSK Milana Be-
licu, ktorého podporuje
vládny Smer.

„Kampaň bude veľmi ná-
ročná. Vážim si, že sa na
mojom mene zhodli stredo-
pravé strany,“ povedal Gal-
bavý. Podľa svojich slov
uvíta aj podporu zo strany
KDH, ktoré sa vyjadrí až po
registrácii všetkých kandi-
dátov. Kresťanskí demokrati
uzavreli koaličnú dohodu v
NSK so Smerom, ale len na
krajských poslancov. Belicu
KDH nepodporuje. „Mám s
nimi veľmi korektné vzťahy,
spoločne sa nám podarilo
poraziť mečiarizmus,“ odká-
zal Galbavý hnutiu Jána Fi-
geľa.

„Boli sme spolu v koalícii,
mali sme korektnú spolu-
prácu. Nevylučujem pod-
poru, ale rozhodne Krajská
rada po 30. septembri,“ po-
vedal pred časom na margo
Galbavého podpredseda
KDH Pavol Abrhan.

http://nitra.sme.sk

Galbavý potvrdil kandidatúru
na nitrianskeho župana

Rezort dopravy na 
festivaloch ponúkne
opilecké okuliare
Návštevníci šiestich veľkých slovenských hudobných

festivalov budú mať možnosť bezpečne si vyskúšať,
čo vidí opitý vodič a aké je to havarovať. 

Simulované krízové situácie im sprostredkuje vybavenie,
ktoré na festivaly zabezpečí Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

„Práve mladí ľudia tvoria jednu z najviac rizikových skupín
pri dopravných nehodách. Simulovaná nehoda či ´opilecké´
okuliare tak majú potenciál zachrániť veľa životov,“ povedal
hovorca ministerstva Martin Kóňa.

Ako dodal, práve festivaly sú ideálnym spôsobom, ako
osloviť mladých, ktorí zábavnou formou získajú cenné po-
znatky o bezpečnosti cestnej. Na festivaloch ministerstvo
striedavo zabezpečuje simulátor prevrátenia vozidla a si-
mulátor nárazu vozidla v rýchlosti 30 kilometrov za hodinu. 

„Na každom zo šiestich podujatí ponúka účastníkom mož-
nosť vyskúšať si ,opilecké' okuliare, ktoré simulujú stav opi-
tosti s 1,5 promile alkoholu v krvi,“ uviedol Kóňa s tým, že ľu-
dia si domov môžu odniesť viaceré reflexné darčekové pred-
mety a letáky s informáciami o bezpečnosti v cestnej pre-
mávke. webnoviny

Jogosítvány 
már 

6 hét alatt

Lakatos László Európa udvar 
Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk

ELÁN AUTÓSISKOLA
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M1

7.00 Híradó 7.20 Vágtass velem! 7.45 100 kép a XX. századból 8.00
Híradó, sport  8.15 Capri Az álmok szigete. 9.10 Balatoni nyár 11.10
Rex Rómában krimisor. 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Do-
movina 13.25 Magyarlakta vidékek krónikája 14.25 Balatoni nyár
15.20 Család csak egy van sor. 16.10 A szenvedélyek lángjai. 16.55
Híradó 17.10 Rex felügyelő krimisor. 17.55 Híradó 18.35 A múlt fog-
ságában sor. 19.30 Híradó, sport 20.15 Legenda. 21.30 Vívó-világ-
bajnokság 23.05 Híradó 23.15 Élő népzene. 23.45 Az utolsó előtti út 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.40 Fixi, Foxi és barátai 12.05 Mi
csoda 12.30 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 12.55 Hunyormajor
13.20 Lizzie McGuire 13.45 Csajok az Űrből sor. 14.10 Varázslók a Wa-
verly helyből 14.35 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.00 Hunyormajor
15.25 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.50 Fixi, Foxi és barátaik
16.15 Gógyi felügyelő 16.40 Garfield és barátai 17.05 Shaun, a bárány
17.10 Tesz-Vesz város 17.35 Lolka és Bolka 17.45 Tappancs mesék 18.10
Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05
Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv. 21.40 A férfi  a legjobb orvosság. 

DUNA

6.30 Híradó 6.35 Székely kapu 7.00 Életkerék 7.35 Élő egyház 8.00
Térkép 8.35 Isten kezében 9.00 Tokio Az építészet fővárosa. 9.40
Univerzum. 10.30 Kisváros. Tévésor. 11.10 Déltenger kincse 12.00 Hír-
adó 12.20 Múzeumtúra 12.45 A világörökség kincsei. 13.00 Farkasle-
sen. film 13.55 A templomos lovagok kincse filmsor. 14.30
Kívánság kosár 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. sor. 18.00 Híradó 18.20
Sport 18.30 Kisváros. sorozat 19.10 Angyali érintés sorozat19.55
Rózsa Sándor sor 20.55 Hírek, sport 21.05 A szovjet levelező-pajtás.

6.25 Tények reggel  6.55 Mokka  9.20 Stahl konyhája  9.30 Babaper-
cek  9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00 Monk–Flúgos nyomozó
13.00 Az élet iskolája 14.00 Tények Délután 15.00 Csapdába csalva
Ném. realitysor. 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Veled is megtörténhet!
18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35
Gyilkossági helyszín sorozat 23.35 Én is menyasszony vagyok.

6.05 Jó reggelt, skacok!  7.35 RTL híradó  8.08 8:08 – Minden reggel
10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50  Reflektor 13.05 Portré
13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Buda-pest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat Tör. sor 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala
Mex. sorozat. 18.30 RTL híradó 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz
20.50 Éjjel-Nappal Budapest 21.35 Dr. Csont  23.35 A főnök V.

9.00 Péntektől péntekig 10.00 Tökéletes célpont 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában. 14.00 Az
örökség. 15.00 A sors hullámain. 16.00 Pillangó Az alvilág úrnője.
17.00 Nyomtalanul 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most!
19.30 A gyanú árnyékában. 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, baj-
ban vagyok! 22.30 Éjjel-nappal Budapest. 23.00 Híradó.

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Hattyúdal. 16.30 Jim szerint
a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Egy falatka sajt. 20.00
Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Rémület a fedélzeten. akciófilm.

VIASAT

7.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.05 Extralarge: Jo-Jo. víg-
játék 11.00 Las Vegas 11.55 Esküdt ellenségek 13.50 Monk – Flúgos
nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 Született detektívek 17.30
Gyilkos számok 18.30 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 A száguldó üstökös film. 23.35 Las Vegas

STV :1
5.40 Viharos szerelem sor. 7.20 A reménység folyója. sor. 8.10 A rej-
telmes sziget. 8.35 Hírek, sport 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey
és Make-peace. sor. 11.05 Viharos szerelem sor. 12.00 Hírek 12.20 Ma-
igret. sor. 13.55 Viharos szerelem sor. 15.45 Doktor House 16.30 Hír-
adó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Hajrá boldogság! 22.05 Rosella sor. 23.45 Orkán

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 9.00 Gyógyászat 9.55 Ruhák.
Tévéfilm 11.05 Interjú Fidellel 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor
12.55 Idősebbek klubja 13.25 Bakalári történetek 13.45 Michal Do-
čolo-manský és vendégei 14.20 Szabad, kérem…? 15.00 Apropó TV
15.25 Tizenegyedik parancsolat. 16.30 Lefújva 17.00 Atlétikai-világ-
bajnokság. 20.00 Hogyan lett a bevándorlóból milliárdos? 20.55 Tu-
domány és technika 21.25 Hogyan éltem túl ezt a nyarat 23.30 Sport

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 17.20 Sóhivatal 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi meg egy kicsi
19.00 Híradó, sport, időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 Nap, széna és né-
hány pofon

JOJ

6.25 Híradó 7.45 Bírósági akták 10.00 A szép és a szörnyeteg. 12.00
Kincs, ami nincs 14.40 Igen, főnök! 15.45 Hogyan vásároljunk 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, időjárás 20.20 Gorilla bácsi. 22.35 Nap, széna, szalonna. 

M1

6.30 Rejtélyes XX. század  7.00 Híradó 7.20 Zöld Tea 8.00 Híradó, sport
8.15 Capri Az álmok szigete. sor. 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex Rómában
12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildshirm 13.25
Aranyfeszt 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.50 Család csak egy
van 16.30 Híradó 16.50 A szenvedély lángjai 17.35 Híradó 17.45 Rex
Rómában 18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjá-
rás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 King 21.55 Hacktion Újratöltve
Magy. sor. 22.50 Híradó 23.05 Ösvény a Viharsarok-ban

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal,
12.30 Hunyormajor, 12.55 Lizzie McGuire. 13.15 Született kémek 13.40
Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.55 Hu-
nyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.45 Fixi, Foxi
és barátaik 16.05 Gógyi felügyelő 16.30 Garfield és barátai 16.55 Shaun,
a bárány. 17.05 Tesz-Vesz város 17.30 Lolka és Bolka 17.40 Tappancs
mesék 18.05 Aprónép 18.10 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG 18.50 Esti
mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv.

DUNA

6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.35 Sport 8.00 Tér-
kép 8.35 Rocklexikon 9.35 Angyali érintés 10.20 Kisváros 10.55 Rózsa
Sándor. 12.00 Híradó 12.20 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei 12.45
A papiros története 13.05 Egy majdnem betiltott filmsorozat 14.00
A templomos lovagok kincse 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10
Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros. 19.10 Angyali érintés
19.55 A világörökség kincsei. 20.15 Robog az úthenger 20.55 Hírek,
sport 21.15 Woodstock a ker-emben. 23.10 Koncertek az A38 Hajón.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop10.50
Astro-Világ 12.00 Monk Flúgos nyomozó 13.00 Az élet iskolája, 14.00 Té-
nyek 15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Veled is meg-
történhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok. 20.15 Aktív 20.30 Hal a
tortán 21.35 Államfőnök vígjáték 23.35 Esküdt ellenségek: Los Angeles

7.35 Híradó Reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 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 Buda pest 21.35 Jackie Chan:
Első csapás. Am.–hong-kongi akcióvígjáték 23.20 Reflektor

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata. 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! 13.00 A gyanú árnyékában. 14.00 Az örökség. 15.00 A sors hul-
lámain. 16.00 Pillangó Az alvilág úrnője. 17.00 CSI: Miami helyszínelők
17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú ár-
nyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30
Éjjel-nap-pal Budapest, 32. 23.00 RTL II Híradó 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Egy falatka sajt. krimi 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay – A pokol konyhája 18.00 Co-
lumbo: Fekete etűd. krimi 20.00 Miss Marple: A kristálytükör megha-
sadt. krimi 22.00 Párizsi helyszínelők 23.00 Jim szerint a világ VII.,

VIASAT

6.15 Gordon Ramsay 7.15 Gyilkos sorok 8.15 Harmadik műszak 9.10 Szí-
vek szállodája 11.00 Las Vegas 11.55 Esküdt ellenségek 13.50 Monk Flú-
gos nyomozó 15.40 Harmadik műszak 16.35 Született detektívek 17.30
Gyilkos számok 18.30 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Gyilkos számok.

STV :1
5.20 Viharos szerelem 7.00 A reménység folyója. 7.55 A rejtelmes szi-
get 8.20 Hírek, sport 9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Make-
peace. krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret.
sorozat 13.55 Viharos szerelem 15.45 Doktor House 16.30 Híradó,
sport 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sport 20.10 Senki sem tökéletes 21.15 A mentőautó so-
rozat, 22.15 Esküdt ellenségek 23.40 Dempsey és Makepeace. 

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Hogyan lett a
beván-dorlóból milliárdos? 10.20 Ahol még szerencsét hoznak a patkók.
10.45 Fészekrakók 11.30 A hídon. Folklórműsor 12.05 Élő körkép 12.40
Idősebbek klubja 13.05 Michal Dočolomanský és vednégei 13.55 Baka-
lári történetek 14.15 Egy este az Orfeumban. 15.05 Apropó TV. 15.30
Mint egy fa levelei 17.00 Atlétikai-világbajnokság. 20.00 Miért sze-
génység? 20.55 Rendelő 21.25 A legjobb ellenségem. 23.05 Sport.

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 Döglött akták 14.00 Doktor
House 15.00 Két pasi meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi meg egy kicsi
19.00 Híradó 20.30 Forr a bor. 21.40 Haláli zsaruk 22.50 Éjszakai híradó. 

JOJ

6.05 Híradó 6.45 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Gorilla bácsi.
vígjáték 12.00 Piedone, a zsaru vígjáték 14.30 Igen, főnök! Jaroslav
Žídek 15.45 Hogyan vásároljunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, időjárás 20.20 Apró fül-
lentések vígjáték. 22.35 Nap, széna, szalonna.

M1
6.00 Híradó 6.30 Múltkor 7.00 Híradó, sport 7.20 Angi jelenti 8.00
Híradó, sport 8.15 Capri Az álmok szigete. sor. 9.15 Balatoni nyár 11.10
Rex Rómában krimisor. 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska kronika
12.55 Ecranul Nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár
15.50 Család csak egy van sor. 16.35 Híradó 16.50 A szenvedélyek
lángja. 17.35 Híradó 17.45 Rex Rómában 18.35 A múlt fogságában
19.30 Híradó, sport, időjárás 20.15 Magyarország–Csehország ba-
rátságos labdarúgó-mérkőzés 22.30 Gyilkosság 23.20 Híradó

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal,
12.25 Hunyormajor 12.50 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek,
13.35 Varázslók a Waverly helyből 14.25 Rocky és Bakacsin kalandjai.
14.50 Hunyormajor 15.10 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.40
Fixi, Foxi és barátai 16.25 Garfield és barátai 16.50 Shaun, a bárány
17.00 Tesz-Vesz város 17.25 Lolka és Bolka 17.35 Tappancs mesék
18.10 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG 18.45 Esti mese 20.30 Híradó,
sport 21.05 Sophie szerint a világ. 21.35 Gusztáv. 21.40 Csillagjegyek

DUNA

6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Unser Bildschirm 7.00 Srpski
Ekran 7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.35 Táncvarázs  9.30 Vi-
rágzó Magyarország. Dombóvár 9.50 Angyali érintés 10.35 Kisváros
11.15 Robog az úthenger 12.00 Híradó 12.20 India és Nepál Kerala, az
istenek pálmakertje 13.20 Az emlékezet helyszínei. 13.55 A templo-
mos lovagok kincse 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Ever-
wood. 18.00 Híradó 18.30 Kisváros. 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda.
21.05 Hírek, sport 21.20 Homburg hercege film 22.45 Első a szerelem

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 MonkFlúgos 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 Palimadár. vígjáték 23.50 Ringer – A vér kötelez.

7.35 Híradó Reggel  8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemu-tatja: Mi
muzsikus lelkek 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 Szulejmán 23.55 Reflektor

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örökség. 15.00 A sors hul-
lámain. 16.00 Pillangó Az alvilág 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 va-
gyok! 22.30 Éjjel-nappal Budapest, 33. 23.00 RTL II Híradó 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Fekete etűd. krimi 16.30
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay A pokol konyhája 18.00 Co-
lumbo: A bűn jelöltjei.20.00 Danny Blue A Tudatfeletti  20.35 Svájc–
Brazília válogatott labdarúgó-mérkőzés 22.50 Jim szerint a világ. 

VIASAT

6.00 Gordon Ramsay 6.55 Gyilkos sorok 7.55 Harmadik műszak 8.55
A vörös Pimpernel sorozat 11.00 Las Vegas 11.55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 13.50 Monk 15.40 Harmadik műszak 16.35 Shark
17.30 Gyilkos számok 18.30 Férjek gyöngye sor. 19.30 Jóbarátok
20.25 Két pasi meg egy kicsi. 21.25 A tetovált lány. 23.25 Las Vegas.

STV :1
7.20 A reménység folyója. sor. 8.20 A rejtelmes sziget. 8.45 Hírek,
sport 9.30 Az olasz konyha 10.15 Dempsey és Makepeace. 11.05 Vi-
haros szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. krimi 13.55 Viharos sze-
relem. 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45
Párbaj.  18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.10 Ál-
lamtrükkök. 21.55 Vádlottak. krimisor. 22.55 Dempsey és Makepeace

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Atlétikai-vb. 10.00 Miért szegénység? 10.50 Fé-
szekrakók. 11.40 Látogatóban egy zenészcsaládnál 12.10 Élő körkép
12.40 Folklórműsor 13.25 Idősebbek klubja 13.50 Michal Dočolo-
manský és vendégei 14.40 Bakalári történetek 14.55 Filmdalok 16.05
Apropó Tv 16.35 Különleges hétköznapok. 17.30 Trezor 17.55 Rég-
múlt idők nyomában 18.20 A szépség szimbóluma. 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 A változások nemze-
déke 20.50 Történetek a lakótelepekről 21.20 Éjféli csók. 23.00 Sport

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 Döglött akták 14.00
Doktor House 15.00 Két pasi meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két
pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 A
házinyuszi. vígjáték 22.40 Éjszakai hírek

JOJ
6.10 Híradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Botrányos pomponlányok. Am.
film. 12.20 Ma én, holnap te! 14.30 Igen, főnök! Jaroslav Žídek15.45
Hogyan vásároljunk15.50 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Baromi jó. víg-
játék22.50 Castle krimisorozat. 23.45 Castle.
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TVműsor augusztus 12 - augusztus 18
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Programajánló

KOS - III. 21. - Iv. 19
Jókedvű és mosolygós vagy, szinte
sugárzik rólad, hogy szerencsés
élethelyzetben vagy. Ez a fajta derű
felkelti mások érdeklődését.

BIKA - Iv. 20. - v. 20.
Váratlan szerencse toppan be az aj-
tón, nem is számítasz rá, mégis en-
nek köszönhetően sikerül rendezni a
problémákat.

IKrEK - v. 21. - vI. 21.
Szerencsés barátságot tudhatsz a
magadénak, ez egy olyan szövet-
ség, amelyre mindig számíthatsz.
Rendezd közeli rokonaiddal a kap-
csolatot.

rÁK - vI. 22. - vII. 22
Karrieredben szerencsés fordulat kö-
vetkezett be, régóta dédelgetett ter-
ved válthattad valóra. Üzleti lehető-
ségek nyílnak meg előtted.

OrOSzLÁN - vII. 23. - vIII. 22
Akár egy külföldi utazás alakul sze-
rencsésen, akár tanulmányaidban
fordulnak jóra dolgaid, ez minden-
képp növeli önbizalmad.

Szűz - vIII. 23. - IX. 22
Egyszer szeretnél elbújni a világ elől
és magadban filozofálni, máskor pe-
dig legszívesebben minden perced
társaságban töltenéd, megosztva
szerencséd másokkal.

MérLEG - IX. 23. - X. 22
Gondolataidat meg tudod osztani pá-
roddal, gyermekeiddel, és ők is szí-
vesen mondják el véleményüket.
Igazi érzelmi feltöltődés vár rád.
SKOrpIÓ - X. 23. - XI. 21.

Szerencse ér a munkahelyeden, ami-
nek köszönhetően meglendül karrie-
red, különösen igaz ez, ha kommuni-
kációval kapcsolatos a munkád.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Kiváló üzleti befektetés kínálkozik,
amelyet érdemes megragadni. Most
bármilyen pénzügyi tranzakcióba be-
lekezdhetsz, komoly anyagi nyere-
séggel szállhatsz ki a végén.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Szerencsés otthont tudhatsz a ma-
gadénak, biztonságban érezheted
magad, aminek köszönhetően meg-
engedheted magadnak, hogy egy ki-
csit elrugaszkodj a földi dolgoktól.

vízöNTő - I. 20. - II. 18.
Annyira magaddal ragadsz valakit,
hogy egy titkos szerelmi viszony
bontakozhat ki belőle.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Pénzügyi szerencsédnek köszönhe-
tően úgy érzed, most jött el a te időd,
ezért minden energiádat a munkád-
nak szenteled.

ÉSzAK-KoMÁRoM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: A Duna hul-
lámain - 90 éves a csehszlovák és szlovák dunai
hajózás.
zichy-palota: Vietnám a hatvanas években egy
katona szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fény-
nyel festve című fotókiállítása szeptember 12-ig. 
Limes Galéria: Bárdos Kinga és Csémy Éva Lé-
lektájak című kiállítása augusztus 31-ig tekinthető
meg. Almási Róbert Érintések című kiállítása au-
gusztus 31-ig tekinthető meg. 

DÉL-KoMÁRoM:
Igmándi Erőd: Augusztus 17-18. Imago - a Mo-
nostory Erődszínház társulat - sétálószínházi elő-
adása. Vezetés az erőd légópincéjében: 18.30,
19.00 és 19.30 órakor. A pincében Komárom II. vi-
lágháborús eseményeiről is képet kapnak az ér-
deklődők a kiállított dokumentumokon keresztül. A
vezetést a Monostori Erőd idegenvezetői végzik.
Az erőd a normál belépőjeggyel látogatható.

IV. Nemzetközi íjász és Jurtatalálkozó 
Augusztus 18. - 20.00 fáklyás felvonulás, útvonal:
Igmándi erőd - Jókai tér - Szabadság tér
Augusztus 19. - 10.00 órától íjász, ostoros, ba-
ranta és táncbemutatók, csatajelentet, lovaglás,
íjászat, élet a jurtafaluban, vásár, hétpróba gye-
rekeknek, vízicsata, játszóház, táncház. A nap fo-
lyamán és a táncházban a Szelindek zenekar mu-
zsikál. A rendezvény ingyenes!
Fedeles Lovarda: Augusztus 17-18., 19.00 Hon-
fogalás, rockopera. Jegyár: A Szektor: 6.500 Ft/B-
C-Szektor: 5.500 Ft.
Városi Sportcsarnok: Augusztus 18., 20.30 Ex-
peridance – Liliomfi. Jegyár: 2.800 Ft.
Szabadság tér: Augusztus 19., 19.00 Nyári zenés
esték - musical est. Sztárvendégek: Szabó Dávid,
Peller Anna, Nagy Sándor, Vágó Bernadett, Ko-
csis Dénes, Vágó Zsuzsi. A belépés díjtalan.

KARVA - LEÁNYFALU:
Kenutúra (71 km) 2013. augusztus 17-18-án. In-
formáció és jelentkezés a kanoetura@gmail.com
e-mail címen.

GÚTA:
VI. Gútai Koncert hétvége:

Augusztus 15. – Csütörtök
20.00 Nemzetközi kézilabda torna megnyitója

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 BillGyula (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
A városi hivatal előcsarnoka: Augusztus 16-án,
14.00 órakor PhotoWalk kiállítás.

NAGYMEGYER:
Szent István Kulturális Napok

Augusztus 16.
Helyszín: Corvin Mátyás Hévízfürdő melletti sé-
tány szabadtéri színpada
17.00 xxIII. Szent István Napok és a Megyerock

2013 zenei fesztivál megnyitója.
17.30 Borászok bemutatkozása – 

borkóstoló a sétányon 
18.00 Foolls’Day zenekar
19.00 King Size zenekar 
20.00 Big Man Band zenekar
21.30 Irigy Hónaljmirigy koncert
23.00-2.00 Utcabál DJ. Tommy
Augusztus 17.
Helyszín: Szent István utca, Zárda udvara
8.00 VII.Teljesítménytúra
8.00 Bográcsfesztivál
13.00 Szórakoztató műsor helyi fellépőkkel
18.00 Ökumenikus Istentisztelet – 

a Szent Miklós plébániatemplomban
19.00 Koszorúzás a Szent István szobornál.
Helyszín: sétány – szabadtéri színpad
16.00 Borászok bemutatkozása
16.00 Balatonfüredi fúvósok hangversenye
17.00 Seishin Karate Klub bemutató
17.30 Csiribiri gyermektánccsoport
18.00 Day Lights moderntánccsoport
19.00 TaBoo – az A-FORCE1 TDE fellépése
19.15 Phoenix koncert
21.00 Karthago koncert

23.00-2.00 Utcabál DJ. Tommy
Augusztus 18. 
Helyszín: Termálfürdő sétánya
8.00 Kirakodóvásár
10.00 Ünnepi szentmise
10.00 Borászok
18.00 NoWEmber duo fellépése
19.00 E.T.BAND 
20.30 VOx MEGERE

SzENT ISTvÁN NApI üNNEpSéGEK
ÉSzAK-KoMÁRoM:

Szent András temp-
lom: 16.00 Ökumenikus
istentisztelet. Igét hirdet:
Ft. Fazekas László és
Elek László plébános.
Szent István szobor:
17:00 Ünnepi megemlé-
kezés, kenyérszentelés
és koszorúzás. Beszédet
mond: Tőkéczki László
történész, professzor.
Közreműködnek: Szabó
Szvrcsek Anita, a Jókai
Alapiskola és a VMK Ga-
udium vegyes kara.

ÓGYALLA:
Konkoly tér: augusztus 18, 15.00 koszorúzás. 
Perbetei út, Hliník park: Szent István napi Új
kenyér ünnep augusztus 18-án, 16.00 órai kez-
dettel, Borostyán együttes, Fekete Sólyom (íjász
és jurta bemutató).

BÚCS:
A Csemadok búcsi alapszervezete 2013. au-
gusztus 17-én, szombaton, 18.00 órától a Szent
István Napi Kulturális Napok keretén belül jóté-
konysági rock estet szervez a Faluház parkjában.
A CSEMADOK a befolyt összeget a búcsi kultúr-
ház felújítására fordítja. Fellépők: RotcarT – (Ma-
gyarország), Zord - (Magyarország), Vikidál Gyula
és a Felvidéki Rockszínház, Ezüst–Patak (Ma-
gyarország), MadDogx (Szlovákia). A koncertek
után rock buli hajnalig! Belépő: 0,50 €. Frissítők-
ről, birkapörköltről és egyéb finomságokról a ren-
dezőség gondoskodik.



19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

7.00 Híradó 7.20 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri az álmok
szigete. 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex Rómában 12.01 Híradó délben
12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vágtass velem! 13.55 Ri-
dikül 14.45 Balatoni nyár 15.35 Család csak egy van 16.20 Híradó 16.35
A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencse Híradó 17.35 Híradó17.40 Rex
Rómában 18.35 A múlt fogságában sor. 19.30 Híradó este 20.15 Füles.
vígjáték 21.50 Az ESTE 22.25 Híradó 22.40 Hacktion Újratöltve 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal,
12.30 Hunyormajor .12.50 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek, 20.
13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.25 Rocky és Bakacsin kalandjai,
14.50 Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal, 15.40
Fixi, Foxi és barátaik 16.30 Garfield és barátai. 16.55 Shaun, a bárány
17.05 Tesz-Vesz város 17.30 Lolka és Bolka 17.40 Tappancs mesék,
18.10 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG 18.50 Esti mese 20.30 Híradó
21.05 Sophie szerint a világ. 21.35 Gusztáv. 

DUNA

6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Horvát krónika 7.00 Ecranul
Nostru 7.35 Elfeledett magyar irodalom 8.00 Térkép 8.30 Híradó
8.35 Mesélő cégtáblák 9.05 Szent István emlékezete a XX. század-
ban. 9.25 Angyali érintés 10.10 Kisváros 10.50 Linda, 12.00 Híradó
12.20 Voyager – A múlt titkai és legendái Támadás a Föld ellen Olasz
13.00 Hanti világ. Magy. dok.film 13.55 A templomos lovagok kincse
14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood. 18.00 Híradó,
sport 18.30 Kisváros. 19.10 Angyali érintés 20.00 T.I.R. filmsor., 7.21.00
Hírek, sport 21.15 Napfény a jégen 

6.00 Segíts magadon! (ism.) 6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20
Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop10.50 Astro-Világ12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Az élet iskolája 14.00 Tények Délután
15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál 17.00 Veled is meg-
történhet! 18.00 Tények 19.10 Családi Titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a
tortán 21.35 Kettős kockázat 23.45 Grimm II. 

7.35 Híradó Reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05
Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Ket-
tős játszma 17.25 A bosszú angyala Mex. sor. 18.30 RTL híradó – Esti
kiadás19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz2 0.50 Éjjel-Nappal Buda-
pest 21.35 Revolution. sorozat 23.40 Totál szívás III., 7.

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

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: A bűn jelöltje. 16.30 Jim
szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay A pokol konyhája 18.00 Columbo:
Utolsó üdvözlet a kapitánynak. 20.00 Poirot: Az elrabolt mi-niszter-
elnök. 21.00 A végső megoldás: szerelem. 22.55 Jim szerint a világ.

VIASAT

6.55 Gyilkos sorok 7.55 Harmadik műszak 8.50 Candleford-i kisasz-szo-
nyok 11.00 Las Vegas 11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.50
Monk Flúgos nyomozó 15.40 Shark Törvényszéki ragadozó 17.30 Gyil-
kos számok 18.30 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi meg
egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszí-nelők 22.20 Gyilkos számok

STV :1
6.55 A reménység folyója. 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek, sport-
hírek 9.30 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Make-peace. 11.05 Vi-
haros szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. Fr. krimisor. 14.00 Viharos
szerelem 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha
17.45 Párbaj. Vetélkedő1 8.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport
20.10 A másodperc töredéke. tévésor 22.25 A tekintély kérdése 0.05
Dempsey és Make-peace. 

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Történetek
a lakóte-lepekről 10.20 FészekrakókTévésorozat 11.00 Évekkel ez-
előtt 11.45 A jászói barlang 12.05 Élő körkép 12.30 Folklórműsor
13.05 Idősebbek klubja 13.35 Michal Dočolo-manský és vendégei
14.25 Bakalári történetek 14.50 Örökzöld melódiák 15.25 Apropó Tv
15.55 Különleges hétköz-napok. 17.00 Atlétikai-világbajnok-ság. 20.00
Európa egészsége Túlsúly. 20.50 Família. Magazin 21.25 Földi nyug-
talanság 22.35 Sporthíradó

MARKÍZA

6.00 Telereggel  8.30 Szomszédok (ism.)  9.10 Cobra 11 VII. Ném. sor.,
14/8–9.11.15 Vámpírnaplók II., 11.12.10 A mentalista III.Am. sor.13.05
Döglött akták III. Am. sorozat, 23/11.14.00 Doktor House III. Am. so-
rozat, 24/13.15.00 Két pasi – meg egy kicsi VI., 24/2.15.30 Egyről a
kettőre II. Am. sorozat, 24/11.16.00 NCIS VI. Am. sor., 25/24.17.00 Hír-
adó17.25 Reflex17.50 SzomszédokTévésor.18.30 Két pasi – meg egy
kicsi VI., 24/3.19.00 Híradó20.00 Sporthírek20.15 Időjárás-jelen-
tés20.30 Forr a bor. Tévésor.21.40 Sejtcserés támadás Am. vígjáték
0.00 Éjszakai híradó

JOJ

6.25 Híradó  6.55 Krimihíradó  7.45 Bírósági akták 10.00 Bosszúterv.
Kanadai thriller12.20 Rabló-pandúr. Ol. vígjáték. 14.30 Igen,
főnök!15.45 Hogyan vásároljunk15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó20.10 Időjárás-jelen-
tés20.20 Műkedvelő mű-kincsrablók. Am. krimivígjáték22.35 Nap,
széna, szalonna.

M1

5:58 Nemzeti Nagyvizit 6:25 Magyar gazda 6:55 Balatoni Nyár 9:00
Aranyfeszt 2013 9:30 Kerékpártúra 10:00 Történetek a nagyvilág-
ból 10:30 Életművész 11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:10 Másfélmillió lépés Magyarországon - 32 év
múlva 13:10 Jillian utazásai - Afrika 14:10 Az álmodó 15:55 A világö-
rökség kincsei 16:15 Fábry 17:35 Gasztroangyal 18:30 Szerencse-
Szombat 19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:10 Időjárás 20:15
Herbie Monte Carlóba megy 22:00 Borvacsora 22:55 A Bécsi Filhar-
monikusok koncertje a schönbrunni kastély parkjából

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12:50 H2O: Egy vízcsepp elég 13:40 Varázslók
a Waverly helyről 14:05 Táncakadémia 14:30 Grimm meséiből: Ga-
lambbegy 15:30 Tatonka történetei 16:00 Gógyi felügyelő 16:25 Gar-
field és barátai 16:50 Shaun a bárány 17:00 Richard Scarry Tesz-vesz
városa 17:25 Caillou 17:50 Hetedhét Kukta 17:55 Lolka és Bolka 18:05
Vakáción a Mézga család 18:35 Miss BG 18:45 Magyar népmesék 18:55
A nagy ho-ho-horgász 19:05 Állatkert a hátizsákban 19:30 Kalandozá-
sok Andyvel 19:45 Angelina, a balerina 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-
völgy 20:30 Híradó este 21:00 Telesport 23:00 Bob herceg

DUNA

6:25 Gyökerek 7:05 Élő egyház 7:30 Isten kezében 8:00 Sírjaik hol dom-
borulnak... 8:30 Akadálytalanul 9:00 Concerto Budapest 9:40 Tájtitkok
tudói 10:10 Cigányutak 10:40 Székely kapu 11:10 Déltenger kincse
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:10 Vers 12:15 Ízőrzők: Szigetbe-
cse 13:00 Szerelmek városa 14:40 Táncvarázs 15:35 Önök kérték! 16:30
Az eltüsszentett birodalomm 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Idő-
járás 18:30 Örökzöld dallamok 19:00 Futótűz 19:50 300.000 pengő az
utcán 21:10 Bonnie és Clyde 22:55 Kultikon 23:25 Dunasport 23:40
Napok, évek, századok

6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 Monster High 11:30 Babavi-
lág 12:00 Stílusvadász 12:30 Én is menyasszony vagyok 13:00 Dokto-
rok 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 Gye-
rekek vagy egyebek 21:25 Négy tesó 23:40 Jackass 3D

7:00 Kölyökklub 10:00 Roxanne 12:05 Gasztrotúra 12:30 4ütem 13:05
Dilinyósok 13:35 Dilinyósok 14:00 Agymenők 14:25 Eastwicki boszorkák
15:30 A hős legendája 16:30 Castle 18:30 RTL Klub Híradó18:55 Háza-
sodna a gazda 20:05 Fejjel a bajnak 22:05 Ocean's Twelve - Eggyel nő
a tét

8:00 A sors hullámain 9:00 Remington Steele 10:00 Minden lében négy
kanál 12:00 Péntektől péntekig 13:00 A nagy svindli 13:55 Ezel - Bosszú
mindhalálig 16:05 CSI: Miami helyszínelők 17:00 Gazdálkodj okosan 18:00
Sokkoló valóság 19:00 Forró nyomon Best of 20:00 Trisztán és Izolda
22:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 0:30 Remington Steele

STORY TV

12:30 Esküvő monszun idején 14:45 Álomhajó 17:00 Rózsák harca
18:00 A négy testőr, avagy a Milady bosszúja 20:00 Miss Marple - A
Bertram Szálló 22:00 Újabb rendőrsztori 0:20 Kísértetváros

VIASAT

7:05 Örjítő szenvedélyek 8:10 Lehetetlen küldetés 9:25 Álomgyári fe-
leség 10:25 Véznák kontra dagik 11:25 Amerikai mesterszakács 12:20
Amerikai mesterszakács 13:20 Vérmes négyes 15:10 Doktor House
17:05 Szívek szállodája 18:55 Titkok könyvtára - A Szent Lándzsa kül-
detés 20:50 Anyád napja 22:55 A tetovált lány-sorozat 0:50 Nikita

STV :1
6:35 Góly, body, sekundy 6:50 Počasie 6:55 Bob a Bobek na cestách
7:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 7:30 Traja medvedíci 8:00 Fid-
libum 8:25 Safari 8:55 SOS 9:50 Berlín, Berlín 10:45 5 proti 5 11:40 Top
Star Extra 12:35 Moje dcéry 14:15 Agatha Christie: Malé vraždy v ro-
dine: Mačka a myši 16:00 Stredomorie 17:45 Postav dom, zasaď strom
18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly,
body, sekundy 20:10 Zaľúbiť sa v Marakéši 21:40 Láska sa nevyhráva
23:10 Góly, body, sekundy

STV :2
7:30 Živá panoráma 8:00 Televíkend 8:30 Cesta 8:55 Rodina a alkohol
9:30 Ambulancia 10:10 Divoká Čína 11:00 Vrabce z Tŕnia 11:45 5 minút
po dvanástej 12:20 Slováci vo svete  13:15 Spomíname na Františka
Zvaríka 14:05 Kapura 14:45 Farmárska revue 15:15 MS 2013 v atletike
18:20 Život v pohybe 18:45 Večerníček 19:00 Správy RTVS 19:40 Ko-
šice - Európske hlavné mesto kultúry 19:50 Počasie 20:00 Oslobodite-
lia 20:45 Anjeli strážni  21:30 Brat Slnko, sestra Luna 23:25 Pred rokmi...

MARKÍZA

6:00 Dr. House 6:40 Tom a Jerry 7:00 Maxove dobrodružstvá 7:25 Sco-
oby Doo a 13 duchov 7:45 Alf 8:15 Scooby Doo: Prvá záhada 9:45 Krok
za krokom 10:05 Šialené rande 11:35 Denník šialenej manželky 13:45
Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 16:25 Policajná akadémia - Mos-
kovská misia 18:10 Uragán 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové no-
viny 20:15 Počasie 20:30 Anjeli a démoni 23:30 Peklo

JOJ

5:25 Zázračné psy 7:10 My Little Pony 7:35 Monsuno 7:55 Modrý motýľ
10:10 Slnko, seno, slanina 13:10 Chytrák a dvaja spoločníci 15:50 Mer-
lin a kniha príšer 18:00 Najlepšie slovenské torty 18:00 Krimi plus 19:00
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59  Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20
Nočné rande 22:25 Vikingovia

CSütöRtöK, augusztus 15 SzOmBAt, augusztus 17
M1

6:25 Magyar gazda 6:55 Balatoni Nyár 9:40 Tanúságtevők
10:05 "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" 10:15 Kér-
dések a Bibliában 10:30 Református magazin 10:55 Unitárius
ifjúsági műsor 11:05 Mai hitvallások 11:30 Apáca - Evangé-
likus gyülekezet Erdélyben 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 12:40 Telesport - Sport 13:10 A legendás
musztáng 14:35 Hallgass a szívedre! 16:20 Telesport 18:50
A Lényeg 19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjá-
rás-jelentés 20:15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán 21:20 Mr. és Mrs. Smith 23:20 Angyal a hóban

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12:20 Táncakadémia 12:45 Csajok a
zŰrből 13:15 Rocky és Bakacsin kalandjai 13:35  Rocky és Ba-
kacsin kalandjai 15:15 H2O: Egy vízcsepp elég 16:05 Na
végre, itt a nyár! 16:30 Gógyi felügyelő 16:55 Garfield és
barátai 17:20 Shaun a bárány 17:30 Richard Scarry Tesz-vesz
városa 17:55 Lolka és Bolka a nagyvilágban 18:05 Hetedhét
Kukta 18:10 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 18:35 Miss BG
18:50 Magyar népmesék 18:56 A nagy ho-ho-horgász 19:05
Állatkert a hátizsákban 19:30 Kalandozások Andyvel 19:45
Angelina, a balerina 20:00 Postás Pat 20:15 Mumin-völgy
20:30 Híradó este 20:59 Sporthírek 21:04 Időjárás-jelentés
21:05 Mad Men - Reklámőrültek 21:55 Hallgass a szívedre!

DUNA

6:25 Hamupipőke 6:50 Lyukasóra 7:20 Zöld Jelzés 7:45 Élő
világegyház 8:15 Világ-nézet 9:10 Univerzum 10:00 Hagya-
ték 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Római katolikus szent-
mise közvetítése 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:10
Vers 12:15 Találkozás Roman Polanskival 12:30 Ízőrzők: Ba-
latonboglár 13:05 Halálos tavasz 14:40 Hazajáró 15:15 Csel-
lengők 15:40 Hogy volt!? 16:40 300.000 pengő az utcán
18:00 Híradó 18:20 Sport 18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Heti
Hírmondó 19:00 A világörökség kincsei 19:15 Önök kérték!
20:10 Sándor Mátyás 21:15 Lúdas Matyi 23:00 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:05 Astro-Világ 11:10 EgészségMánia
11:40 Stahl konyhája 12:10 Több mint TestŐr 12:40 Kaland-
járat 13:10 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:10 Békétlen
békítő 15:10 0 (filmsor) 16:10 Gyerekek vagy egyebek 18:00
Tények 19:00 Napló 20:00 Ébredj velünk 22:15 Piszkos lappal

7:00 Kölyökklub 10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 10:20 Te-
leshop 11:15 Gasztrotúra 11:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 12:30 Tuti gimi 13:30  Barátok közt - mara-
ton 16:25 Castle 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Cobra 11
20:00 Hipervándor 21:45 A hatodik napon 0:10 Portré

7:15 Pillangó - Az alvilág úrnője 9:15 Flicka 11:00 Sokkoló va-
lóság 12:00 Gazdálkodj okosan! 13:00 CSI: Miami helyszínelők

14:00 Szombat Esti Láz 16:00 Segítség, bajban vagyok! Az
ügyvéd válaszol 17:00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd
válaszol 18:00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol
19:00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 20:00 Se-
gítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 21:00 Forró nyo-
mon Best of 22:00 Heti Hetes Best of 23:00 Sötét zsaruk

STORY TV

12:30 Dallas 13:30 A négy testőr, avagy a Milady bosszúja
15:25 Álomhajó 17:00 Frank Riva 18:00 Esküvő monszun
idején 20:00 Poiro 22:00 Egy asszony illata

VIASAT

7:10 Vérmes négyes 9:05 Carrie naplója 10:05 Doktor House
11:55 A nagy házalakítás 13:50 Candleford-i kisasszonyok
16:05 Bölcsek kövére 18:05 A célszemély 19:00 Gyilkos szá-
mok 19:55 CSI: Miami helyszínelők 20:55 CSI: New York-i hely-
színelők 21:50 Fűrész II. 23:40 A guru

STV :1
6:10 Správy RTVS 6:50 Góly, body, sekundy 7:00 Počasie
7:05 Bob a Bobek na cestách 7:30 Včielka Maja - Nové dob-
rodružstvá 7:45 Traja medvedíci 8:10 Maškrtníček (pre deti,
Slovensko) 8:30 Leto s Katkou 8:55 60 zabijakov divočiny
10:00 Geo report 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v
obrazoch 11:45 Zaľúbiť sa v Marakéši 13:20 Agatha Chris-
tie: Malé vraždy v rodine: Som nevinná 15:05 Hodíme sa k
sebe, miláčik...? 16:50 Uragán 17:50 Hurá do záhrady 18:20
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:40 Počasie
19:45 Góly, body, sekundy 20:00 Nesmrteľní 21:15 Mattoni
koktail festival 22:45 Desať zím

STV :2
7:30 Živá panoráma 8:00 Kapura 8:40 Farmárska revue 9:00
Osloboditelia 10:00 Archieparchiálna odpustová slávnosť
12:20 Orientácie - zostrihy 12:50 Najkrajší kvet 14:00 MS
2013 v atletike 17:10 Rozmar 17:55 Ostrov na vode 18:25
Smejeme sa storočiami 18:40 Ovce.sk 18:45  Večerníček (pre
deti, Slovensko) 19:00 Správy RTVS 19:40 Portréty vedcov:
Ing. Jozef Šesták, CSc. 19:50 Počasie 20:00 Kurčatá pre Af-
riku - obchod, pri ktorom zastáva rozum 20:50 Zabudnuté
okamihy 21:20 Slovenská kultúrna noc v New Yorku 21:35
Odpískané 22:05 Noc v archíve

MARKÍZA

6:00 Tom a Jerry 7:25 Smallville 9:15 Policajná akadémia -
Moskovská misia 10:50 Honba na ponorku 12:35 Anjeli a dé-
moni 15:25 Žraločia svorka 19:00 Televízne noviny 20:00
Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Expendables: Nezni-
čiteľní 22:40 Alcatraz

JOJ

6:00 Stopa k pokladu 7:45 Simpsonovci 10:15 Zbohom,
Prada 12:45 Ambiciózna blondínka 14:50 Nočné rande 16:55
Slnko, seno, slanina - Veľké váženie 18:20 Nové bývanie
19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlep-
šie počasie 20:20 Ja, zloduch! 22:35 Kráľovstvo
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M1

7.00 Híradó 7.20 Noé barátai 7.45 100 kép a XX. századról 8.00 Híradó
8.15 Capri Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex Rómában
12.01 Híradó délben 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történe-
tek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.50 Család csak
egy van 16.35 Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai, 17.35 Híradó 17.45
Rex Rómában 18.35 A múlt fogságában. 19.30 Híradó este 20.00
Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bob herceg. Magy. operett 21.45 Híradó
22.00 A Wendell Baker- balhé. vígjáték 23.40 Munkaügyek

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal,
12.25 Hunyormajor 12.50 Lizzie McGuire 13.15 Született kémek, 13.40
Varázslók a Waverly helyből 14.25 Rocky és Bakacsin kalandjai, 14.50
Hunyormajor 15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal, 15.40 Fixi, Foxi
és barátaik 16.30 Garfield és barátai 16.55 Shaun, a bárány, 17.05 Tesz-
Vesz város 17.30 Lolka és Bolka 17.40 Tickety Toc, 18.10 Egér-úti kalan-
dok, 26.18.35 Miss BG 18.45 Esti mese20.30 Híradó, sport 21.04 Időjárás
21.05 Sophie szerint a világ. 21.35 Gusztáv. 21.45 Csillagjegyek

DUNA

6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Slovenski utrinki 7.00 Kvar-
tett 7.30 Híradó 7.35 Akadálytalanul 8.00 Térkép 8.35 Hazajáró 9.05
Szerelmes földrajz 9.35 Angyali érintés 10.25 Kisváros 11.00 T.I.R.,
12.00 Híradó 12.20 Ablak a természetre Virágok versengése 12.30
Tokio - Az építészet fővárosa. 13.05 Európa egészsége – Alkoholiz-
mus. 13.55 A templomos lovagok kincse 14.30 Kívánságkosár 16.35
Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisvá-
ros. 19.10 Angyali érintés 19.55 Vérvörös nyár 20.55 Hírek 21.00 Du-
nasport 21.15 Öt kismalac. 22.45 Koncertek az A38 Hajón. 

6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények Reggel 6.55 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Az élet iskolája. 14.00 Tények Délután
15.00 Csapdába csalva 16.00 Amit a szív diktál, 116. 17.00 Veled is
megtörtén-het! 18.00 Tények 19.10 Családi Titkok 20.15 Aktív 20.30
Hal a tortán 21.35 Eurotúra. Am. fi lmvígjáték 23.35 Luxusdoki II. 

7.35 Híradó Reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 14.05
Éjjel-Nappal Buda-pest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Ket-
tős 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
helyszí-nelők 22.35 Gyilkos hajsza I.

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örökség 15.00 A sors hul-
lámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője. 17.00 Tökéletes célpont I.,
11. 17.55 Éjjel-nappal Budapest 18.30 Péntektől péntekig. 19.30 A
gyanú árnyékában, 64. 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban
vagyok! 22.30 Éjjel-nappal Budapest, 35. 23.00 RTL II Híradó

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapi-
tánynak. krimi 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája 18.00 Columbo: Gyilkosság, füst és árnyak. krimi
20.00 Poirot: A Plymouth Express. krimi 21.00 Született feleségek
23.00 Jim szerint a világ.

VIASAT

6.05 Gordon Ramsay – A pokol konyhája 7.00 Gyilkos sorok 7.55 Har-
madik műszak 8.50 Drágám, terhes vagyok. vígjáték 11.00 Las Vegas
11.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.50 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.40 Shark – Törvényszé-ki ragadozó 17.30 Gyilkos számok
18.30 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok 19.55 Kertvárosba száműz-
ve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A tetovált lány-sorozat 23.25
Esküdt ellenségek: Los Angeles

STV :1
6.20 Viharos szerelem 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Híradó, sporthí-
rek 9.25 Az olasz konyha 10.10 Dempsey és Make-peace. krimi 11.05
Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. Fr. krimi 13.55 Viharos
szerelem 15.45 Doktor House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha
17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Családi vetélkedő – nyári speciál 21.00 Topsztár extraJiří Sovák 21.55
Feketelistán. filmdráma. 23.35 Dempsey és Make-peace. 

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Európa
egészsége Túlsúly. film 10.40 Fészekrakók. Tévésor. 11.35 Jánošík
Napok 2012 11.50 Élő körkép 12.20 Idősebbek klubja 12.50 Zenei
Fesztivál Kamenný mlynben 13.50 Bakalári történetek 14.35 Kedvelt
melódiák 15.20 Aporpó Tv 15.50 Mélységi rekord Tévéfilm 17.00 At-
létikai-világbajnokság. 20.00 Vad Kína. A sárkány szívében. film 20.50
Família. Családi magazin 21.20 Katyn. Lengyel film-dráma. 23.15
Sporthíradó

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 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 SzomszédokTévésor.
18.30 Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Idő-
járás 20.30 Örökség Cseh vígjáték 23.15 xXx: A következő fokozat 

JOJ

6.10 Híradó 6.45 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 10.00 Műkedvelő
mű-kincsrablók. krimivígjáték 12.20 A szél dühe western 14.30 Igen,
főnök! 15.45 Hogyan vásároljunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.30 A sötétség ha-
tárán Am.–ang. thriller 23.00 Nap, széna, szalonna.
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Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen
helyezzük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket,
amelyek a szemes kávét automatikusan darálják,
adagolják és főzik. Csak egy gomb nyomás: azon-
nal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bát-
ran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze
sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják

Coffe uP Slovakia s.r.o., 

0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

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

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

Már Gútán is
HIRDETÉSfELVÉTEL 
HÉTfőTőL PÉNTEKIG.

Lucyt, vagyis egy pszichiát-
riai intézet problémás főnő-

vérét alakítja Dér Heni, aki két-
éves színházi múlttal a háta
mögött első főszerepére ké-
szül. Az énekesnő régi nagy
álma vált valóra azzal, hogy
színésznőként is megmutat-
hatja tehetségét. – A darab tu-
lajdonképpen egy Beatles-da-
lokból összeállított, az együttes
történetét bemutató előadás.
Már csak a Beatles miatt is óri-
ási megtiszteltetés, hogy sze-
repelhetek benne, de ráadásul olyan színészlegendákkal áll-
hatok színpadra, mint Bodrogi Gyula, Nádas György és Mak-
rai Pál – mesélte a fiatal lány, akit pénteken, Gyulán láthatnak
először a nézők a zenés darabban. 

Főszerepet kapott Dér Heni

Adalt Bódi László egy zongorán játszotta el. A házi felvé-
telt a Cipő Emlékkoncerten mutatták be. Egykori együt-

tese, a Republic, zenészkollégái, barátai, tisztelői léptek fel
a márciusban elhunyt dalszerző, énekes, Bódi László Cipő
emlékére rendezett hétfő esti koncerten a Sziget fesztivál mí-
nusz 1. napján. A nagyszínpad előtti tér megtelt a közön-
séggel. Színpadra lépett Müller Péter Sziámi is, aki a Re-
publickal egy emblematikus Republic-dalt, a Nagy kő zuhan
címűt adta elő.

Végül is már-már érthető, hogy DiCaprio aggódik új ba-
rátnője miatt. Hiszen sosem lehet tudni, milyen veszély

leselkedik rá, különösen a tengerben. Ki tudja, tán még egy
macskacápával is fel kellene venni a harcot a gyönyörű nő
miatt. Így hát tényleg elfogadható, hogy a színész minden pil-
lanatban aggódva tekint legújabb barátnőjére, a 21 éves
német modellre, Toni Garrnra. Igen, igen, még nyaralás köz-
ben, Ibizán is. Ott tölti ugyanis szabadságát DiCaprio barát-
nőjével és vagy egy tucat ba-
rátjával. Néha enged ugyan a
modell képzeletbeli pórázán,
és az ifjú hölgy egyedül is el-
merülhet a habokban, sőt bú-
várkodhat is, de Leo minden-
képpen távcsővel kíséri nyo-
mon Toni mozgását. Biztos,
ami biztos...

Jamie Lee Curtis egy isme-
rősével ült be a monumen-

tális, fekete szabadidőautóba,
egy Yukon SUV-ba. Las Ve-
gas utcáin autóztak, amikor -
eddig ismeretlen ok miatt -
egyenesen belerohantak az
előttük álló BMW-be.  Curtis,
miután kimászott az autóból,
egy szemtanú szerint azonnal
telefonálni kezdett, de nem a
911-et, hanem először legjobb
barátnőjét hívta fel. Ő pedig
nem más, mint Jodie Foster. A
színésznő néhány percen be-

lül a helyszínre és Jamie segítségére sietett, amíg meg nem
érkezett a mentő. Jamie-t és ismerősét két külön kórházba
szállították: a színésznő sérülései viszonylag csekélyek vol-
tak, ezért még éjszaka kiengedték, míg az autóban ülő, ko-
moly sérüléseket szenvedett társa azóta is kórházban van.
Az egyelőre nem derült ki, ki vezette az autót, s hogy való-
jában mi okozta a balesetet.

Bódi László Emlékkoncert: 
elhangzott az utolsó kiadatlan szám

Karambolozott és megsérült
a magyar származású filmszínésznő 

DiCaprio új barátnőjét 
teljes megfigyelés alatt tartja
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SPORT
Ismét Komárom nevétől hangos

a síkvízi kajakozás világa. A ka-
nadai Wellande-ban lebonyolított
juniorok és 23 évesek világbaj-
nokságán ismét a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel egy ko-
máromi versenyző. A nem régi
poznani Eb-győzelem után, most
a világbajnokságot is megnyerte
az a szlovák kajaknégyes, amely-
nek a komáromi Demin Viktor is a
tagja. 

A 23 évesek 1000 méteres verse-
nyének döntőjében a szlovák egy-
ség óriási csatát vívott az orosz és
magyar vetélytársakkal, amelyből
ugyan szorosan, de Deminék jöttek
ki győztesen. Az ezüstérmes oro-
szok mögött a magyarok szerezték
meg a bronzérmeket.  Rövid pihenő
és felkészülés után, a sikeres kajak-
négyes megméretteti magát a fel-
nőttek között is a duisburgi világbaj-
nokságon, amelyre augusztus utolsó
napjaiban kerül majd sor. Célja
egyértelmű, bejutni a döntőbe.

A komáromi kajakozás, Viktornak
köszönhetően, egy nagyon rövid
szünet után tehát újra a legnagyob-
bak között van emlegetve világvi-
szonylatban is. Szerencsére, a klub-
ban mindig is voltak világhírű példa-
képek, akiktől sokat lehetett tanulni
úgy sportolói, mint emberi tulajdon-
ságok terén egyaránt. Most Viktor

vette át ezt a szerepet, hiszen a
megannyi tehetséges lurkó az ő ed-
zéseit figyeli árgus szemekkel, mert-
hogy egy világbajnoktól mindig el le-
het lesni bizonyos technikákat, de
főleg a lelkesedést és alázatot a
sportág iránt, amely nélkül soha nem
lehet sikeres egy sportoló.

A K-4 1000 méteres döntőjének
végeredménye:

1. Szlovákia (Marek Krajčovič, Ja-
kubík Gábor, Matej Michálek, Demin
Viktor) 2:50,731

2. Oroszország – 2:51,078
3. Magyarország – 2:51,792 

• • •

És ha már komáromi példaképeket
említünk, nos, íme, egy újabb bizo-
nyíték.  A junior vb-vel párhuzamo-
san, Európában is zajlott egy kaja-
kos világesemény. Igen, párhuza-
mosan, nem annak árnyékában. To-
rinóban rendezték meg a Veteránok
Világjátékát (World Masters Games),
amelyen a szlovák válogatottat ko-
máromi versenyzők alkották, kivéve
Martin Blažeket, aki pozsonyi illető-
ségű.  És hogy nem rosszul, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint az öt
érem, közötte egy legfényesebb is.
Pedig a versenyek rajtlistáin meg-
annyi világ- és Európa-bajnok, vala-
mint olimpiai érmes is szerepelt. Két-
ségkívül, a legnagyobb sikert a

Broczky László – Marek Ďurčo – Bu-
kovský Tibor – Ódor László összeté-
telű kajaknégyes érte el, amely előbb
a 200 méteres távon szerzett ezüst-
érmet, majd egy nappal később, el-
sőként ért célba az egy kilométeres
távon. Mindezt úgy, hogy egy hajó-
hosszal megelőzték a fehérorosz
egységet. Persze, több más távon is
születtek komáromi sikerek, ezek kö-
zött is előkelő helyet foglal el Ján
Berta negyedik helye a 70 év feletti
kenusok megmérettetésében. 

Ezekről a versenyzőkről tudni kell,
hogy aktív pályafutásuk befejezése
után sem maradtak hűtlenek a csó-
nakházhoz, a Vághoz, klubjukhoz.
Mindennapi teendőik mellett találnak
időt az edzésekre, és szinte állandó
résztvevői a szlovákiai és magyaror-
szági veterán versenyeknek. 

A világjátékokat illetően feltétlenül
meg kell említeni Vojtech Halmo ed-
zőt, aki ha lehet, talán a legbizalma-
sabban ismeri a komáromi veterán
versenyzőket. Az egykori sikeres ke-
nus Torinóban is egyfajta hajtómo-
torja volt a sikereknek, hiszen szak-
mai hozzáértése és lelkesedése
nem ismer határokat. És nemcsak
edzőként mutatta meg tudását, de
szervezésileg is nagyon aktívan ki-
vette részét a torinói sikerből. 

Eredmények: 
K4 – 200 m (35 év felett): 2. Szlo-

vákia (Ódor László, Broczky László,
Marek Ďurčo, Bukovský Tibor)

K4 – 1000 m (35 év felett): 1. Szlo-
vákia (Ódor László, Broczky László,
Marek Ďurčo, Bukovský Tibor)

K2 – 200 m (35 év felett): 2. Szlo-
vákia (Ódor László, Broczky László)

K2 – 200 m (40 év felett): 9. Szlo-
vákia (Marek Ďurčo, Bukovský Ti-
bor)

K2 – 1000 m (35 év felett): 2. Szlo-
vákia (Ódor László, Broczky László)

K2 – 1000 m (40 év felett): 6. Szlo-
vákia (Marek Ďurčo, Bukovský Ti-
bor)

K1 – 1000 m (50 év felett): 6. Szlo-
vákia (Dallos József)

K2 – 1000 m (45 év felett): 3. Szlo-
vákia (Dallos József, Martin Blažek)

C1 – 1000 m (70 év felett): 4. Szlo-
vákia (Ján Berta) 

C1 – 200 m (70 év felett): 4. Szlo-
vákia (Ján Berta)

Kajak-kenu

Szenzációs komáromi sikerek

A Veteránok Világjátékának szlovákiai résztvevői, felső sor balról jobbra: Ódor László, Marek Ďurčo, Bukovský Ti-
bor, Broczky László, Martin Blažek, Dallos József, Ján Berta. Alul balra Keresztes Géza küldöttségvezető és Voj-
tech Halmo edző. 



RÉGIÓBAjNOKSÁG
1. Neded 2 2 0 0 7:0 6
2. V. Ludince 2 2 0 0 9:3 6
3. Komárno 2 2 0 0 6:1 6
4. Gabčíkovo 2 1 1 0 6:4 4
5. Topoľníky 2 1 1 0 4:2 4
6. Domaniža 2 1 1 0 3:1 4
7. H. Nitra 2 1 0 1 7:3 3
8. Palárikovo 2 1 0 1 3:1 3
9. V. Meder 2 1 0 1 3:4 3

10. Tr. Stankovce 2 1 0 1 1:3 3
11. L. Rovne 2 0 2 0 3:3 2
12. J. Bohunice 2 0 1 1 2:5 1
13. Beluša 2 0 0 2 1:5 0
14. Bánovce n/B. 2 0 0 2 0:4 0
15. Nitra Jun. 2 0 0 2 2:8 0
16. Galanta 2 0 0 2 0:10 0

IV. LIGA
1. Štúrovo 2 1 1 0 5:2 4
2. Vrakúň 2 1 1 0 5:3 4
3. ViOn "B" 2 1 1 0 3:1 4
4. N. Život 2 1 1 0 2:1 4
5. Vlčany 2 1 1 0 1:0 4
6. Šurany 2 1 1 0 1:0 4
7. Váhovce 2 1 0 1 7:4 3
8. Kolárovo 2 1 0 1 5:2 3
9. ČFK Nitra 2 1 0 1 2:1 3

10. Tvrdošovce 2 1 0 1 2:1 3
11. V. Lovce 2 1 0 1 4:5 3
12. DAC "B" 2 0 1 1 1:2 1
13. Želiezovce 2 0 1 1 2:4 1
14. Dvory n/Ž. 2 0 1 1 1:3 1
15. Imeľ 2 0 1 1 3:7 1
16. Močenok 2 0 0 2 0:8 0

V. LIGA
1. Hurbanovo 2 2 0 0 6:0 6
2. H. Vrbica 2 2 0 0 5:0 6
3. Sv. Peter 2 1 1 0 2:0 4
4. Kalná n/Hr. 2 1 1 0 1:0 4
5. Bánov 2 1 0 1 4:2 3
6. Komjatice 2 1 0 1 5:4 3
7. Kozárovce 2 1 0 1 4:3 3
8. okoličná n/o. 2 1 0 1 2:1 3
9. Marcelová 2 1 0 1 2:2 3

10. Nesvady 2 1 0 1 2:2 3
11. Bešeňov 2 1 0 1 4:5 3
12. Podhájska 2 1 0 1 3:5 3
13. D. Ohaj 2 1 0 1 1:4 3
14. V. Kýr 2 0 0 2 3:6 0
15. T. Lužany 2 0 0 2 0:4 0
16. Čaka 2 0 0 2 2:8 0

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Perbete 1 1 0 0 3:1 3
2. Marcelháza "B" 1 1 0 0 3:1 3
3. Fk Activ 1 1 0 0 3:1 3
4. Bátorkeszi 1 1 0 0 2:0 3
5. Lakszakállas 1 1 0 0 4:3 3
6. Šrobárová 1 1 0 0 3:2 3
7. Gúta "B" 1 1 0 0 2:1 3
8. Búcs 1 0 1 0 1:1 1
9. Keszegfalva 1 0 1 0 1:1 1

10. Izsa 1 0 0 1 3:4 0
11. Hetény 1 0 0 1 2:3 0
12. Dunamocs 1 0 0 1 1:2 0
13. Cs.-aranyos 1 0 0 1 1:3 0
14. Dulovce 1 0 0 1 1:3 0
15. Nemesócsa 1 0 0 1 1:3 0
16. Madar 1 0 0 1 0:2 0

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Őrsújfalu 1 1 0 0 9:2 3
2. Tany 1 1 0 0 3:1 3
3. Vágfüzes/Kava 1 1 0 0 3:2 3
4. Pat 1 1 0 0 2:1 3
5. Nagysziget 1 1 0 0 2:1 3
6. Bogya/Gellér 1 0 1 0 0:0 1
7. Megyercs 1 0 1 0 0:0 1
8. Ifjúságfalva 0 0 0 0 0:0 0
9. Bogyarét 1 0 0 1 2:3 0

10. Csicsó 1 0 0 1 1:2 0
11. Dunaradvány 1 0 0 1 1:2 0
12. Nagykeszi 1 0 0 1 1:3 0
13. Martos 1 0 0 1 2:9 0

Labdarúgás
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Elrajtoltak a Területi Bajnok ságok is 

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Tr. Stankovce 3:0 (1:0),

Szórád 2, Gonzáles
Az első félidőben nem igazán ala-

kult ki szép játék, hiszen a vendégek
nagyon masszívan védekeztek, he-
lyenként ez a masszív védekezés
már-már a durvaság határait is sú-
rolta. A hazai próbálkozások rendre
elakadtak a jól szervezett vendég
védelmen, így igazi gólhelyzetet sem
tudtak teremteni. Lőhettek volna
ugyan egy büntetőt, de a játékve-
zető másképp értelmezte a vendé-
gek egyik védőjének kezezését a
büntetőterületén belül. Az ebből fa-
kadó izgalmak azonban nem sokáig
tartottak, a játék folytatódott tovább.
Már-már úgy nézett ki, hogy az első
félidőben a szurkolók nem látnak
gólt, amikor az első félidő utolsó per-
cében a vendégek kapusa, egy nem
éppen erős lövést követően kiejtette
a labdát, a szemfüles Gonzáles esz-
mélt a leggyorsabban, és máris jobb
hangulat uralkodott a lelátón.

A második félidőben, aztán min-
den megváltozott. A komáromi lilák
felpörögtek, és több esetben is per-
cekig csak az ő lábukon vándorolt a
labda. Csak idő kérdése volt, mikor
kezdik szétlőni ellenfelüket, hiszen
most már a helyzetek is jöttek szinte
futószalagon. Gyurenka edző pá-
lyára küldte Szegedit és Gellét, ezzel
is fokozva a támadójátékot. Egyre

élvezetesebb lett a találkozó, a 72.
percben aztán Szórád Csaba ki-
használta harmadik kínálkozó hely-
zetét, és növelte csapata előnyét.
Ezt bő tíz perc múlva megismételte,
egyértelművé téve, melyik csapat is
jobb a mai délutánon. Nehéz lenne
ezen a mérkőzésen kiemelni játéko-
sokat, hiszen valamennyien, akik pá-
lyára léptek, tudásuk legjavát nyúj-
tották, vagy legalábbis igyekeztek azt
nyújtani. A cserék sem voltak a
gyengébb játék következménye, egy-
szerűen csak ritmust kellett váltani,
és ezt látta meg nagyon jól a haza-
iak mestere.  

Bős - Nagymegyer 4:2 (1:1),
Bognár, Kósa, Szöllős, Faragó –
Gőgh Á., Tuschel

Csallóközben ismét megmozdult
valami, ami előbbre viheti a régió
labdarúgását. Ennek ékes bizonyí-
téka, hogy a rangadóra több mint
2000 néző látogatott ki, akik végül
nem csalódtak. A nagymegyeriek ta-
lán kissé az eredményben, de sem-
miképpen nem a csapatuk játéká-
ban. A végig izgalmas és nagyon
magas színvonalú mérkőzésen a ha-
zaiak szereztek vezetést, de a ta-
pasztalt Gőgh Árpád hamar egyen-
lővé tette a kékek és zöldek találko-
zójának eredményét. A második fél-
időben kezdődött meg az igazi adok-
kapok, és bizony, akár a
nagymegyeriek is átvehették volna

a vezetést. Igazából a második gól
törte meg a Lérant legénység len-
dületét, amelyet három percen belül
követett a harmadik, és ekkor úgy
látszott, hogy… Néhány perccel a
találkozó vége előtt azonban Tu-
schel gólja visszaadta a reményt a
zöld-fehéreknek, hiszen 3:2 állásnál
még mindig lehet valamit kezdeni az
eredménnyel. Próbálkoztak is ren-
desen a nagymegyeriek, de az
utolsó percben Faragó gólja szinte a
mennyekbe emelte a hazai kék-fe-
hérek szurkolótáborát. Győzött az
egy árnyalattal szerencsésebb csa-
pat, de legfőképpen a sport! 

További eredmények: Palárikovo
– Bánovce n/B. 3:0, Topoľníky – Be-
luša 2:0, Neded – J. Bohunice 3:0, H.
Nitra – Galanta 6:0, Nitra jun. – V. Lu-
dince 2:6, L. Rovne – Domaniža 1:1. 

IV. LIGA 
Vága – ímely 5:1 (4:0), Oršolík
Az ímelyiek öt alapemberük nélkül

voltak kénytelenek kiutazni erre a
mérkőzésre, és 2:0-ig partiban is vol-
tak vendéglátóikkal, de ekkor egy
büntetőt ítéltek ellenük, és „süllyedni
kezdett a hajó”. Az igencsak kelle-
metlen eredmény, és több játékosuk
hiányának ellenére le kell szögezni,
hogy az ímelyeik játékban nem okoz-
tak csalódást, sőt, az helyenként kel-
lemes látvány volt. Az eredmény
azonban…  

ČFK – Gúta 2:0 (1:0)
Az első félidőben a hazaiak lőttek

egy gólt, és vezetésük nem is volt ér-
demtelen, legalábbis a játékukat ille-
tően. Többet birtokolták a labdát, és
további helyzetekig is eljutottak. A
második félidő első percében aztán
belőtték második góljukat is, és tu-
lajdonképpen ezzel startolták be az
egyre bátrabb vendégeket. Azok át-
vették a játék irányítását, Kürti And-
rás és Magyar Zsolt hagytak ki ordító
helyzeteket, egyszóval érezni lehe-
tett, hogy a gútaiaknak még ennél az
állásnál is van keresnivalójuk.  A ha-
zaiaknak azonban biztosnak látszó
vezetésük tudatában nagyon okos
játékkal sikerült megőrizniük a győ-
zelmet. 

További eredmények: Tvrdo-
šovce – Dvory n/Ž. 2:0, Želiezovce –
ViOn „B” 0:2, Vrakúň – V. Lovce 3:1,
Močenok – Štúrovo 0:3, Šurany –
Vlčany 0:0, N. Život – DAC „B” 1:1. 

V. LIGA
Ógyalla – Cseke 3:0 (1:0), Turza,

Tárnok, Bugáň 
Végig a sörgyáriak diktálták az ira-

mot, így értelemszerűen ők kerültek
helyzetekbe is. Különösen Turza pró-
bálkozott távoli lövésekkel, de voltak
szép akciók is, amelyek gólt érde-
meltek volna. Aztán éppen Turza
„kezdte ki” a vendégeket, amikor a

31. percben félfordulatból a kapuba
lőtt. A második félidőben a vendégek
is kissé megbátorodtak ugyan, de
helyzetekig megint csak a hazaiak
jutottak el, és amikor a 71. percben
Tárnok egy látványos akciót góllal
fejezett be, végleg eldőlt a mérkőzés
végső kimenetele. A harmadik gól
már csak ráadás volt, mintegy iga-
zolva, hogy az ógyallaiaknak újra ott
van a helyük az élvonalban. 

Naszvad – Komjatice 2:0 (1:0),
Csontos, Molnár A.

Mindkét csapat támadólag lépett
fel, ami nemcsak látványossá, de iz-
galmassá is tette a mérkőzést. A ha-
zai oldalon ugyan több helyzet is
adódott, de a vendégek sem sokban
maradtak adósak. Ami mellettük
szólt, hogy kapusuk csodát csodára
halmozott védéseivel. A sportszerű
és magas színvonalú mérkőzésen
megérdemelt győzelmet arattak a
naszvadiak, de most a vendégeket is
megilleti a legnagyobb elismerés.  

Ekel – Marcelháza 2:0 (1:0), Hor-
váth 2 (1 – 11 m)

Tény, hogy ezt a találkozót nem
éppen a magas színvonal jelle-
mezte, viszont az is tény, hogy a két
csapat játékosainak küzdeni akará-
sát semmiképpen nem lehet meg-
kérdőjelezni. Mezőnyben nagyon ki-
egyenlített volt a játék, a vendégek
nehezményezték ugyan az első gólt
megelőző, ellenük megítélt büntetőt,
de Horváth abból szerzett gólja ettől
még érvényes volt. Második gólja
azonban a legnagyobb elismerést is
megérdemli, lehetne akár szépség-
díjasnak is nevezni. A vendégeket
sem érheti szemrehányás, hiszen
semmivel nem voltak gyengébbek
vendéglátóiknál, akiknek győzelme
ilyen körülmények között is megér-
demelt. 

Szentpéter – Garamkálna 0:0
Már az első tíz percben döntésre

vihették volna a dolgot a szentpéte-
riek, de két Lakatos és egy Vida
helyzet is kihasználatlanul maradt.
A vendégek kapusa ezen a mérkő-
zésen is „varázsolt”, ami egyre több
idegességet vitt a hazaiak soraiba.
Minden a 39. percben csúcsosodott
ki, amikor Lakatos nagy erejű lövését
kiütötte, majd a sarokba tartó meg-
ismételt lövést is hárította. Tovább ül
tehát a hazaiakon a garamkálnai
átok, hiszen az utóbbi három, Szent-
péteren lejátszott összecsapásukon
is gólnélküli döntetlen született.  

További eredmények: T. Lužany
– H. Vrbica 0:3, Bánov – D. Ohaj
4:0, Bešeňov – Kozárovce 1:4, Pod-
hájska – V. Kýr 3:2.  

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Gúta „B” – Dunamocs 2:1 (1:1),

Tóth D., Ferencz – Šulák 
A vendégek szereztek vezetést,

A szurkolók legnagyobb örömére, a Területi Bajnokságokban is kez-
detét vette a 2013/2014-es idény. Született néhány meglepő eredmény
is, de amint az több tudósításból is kitűnik, a csapatok mintha jobban
felkészültek volna a bajnokságra, mint néhány sípmester. Nézzünk
azonban bizakodva a jövő elé, talán a következő fordulóban már di-
cséretek is elhangzanak az irányukba, különben rossz irányban halad
majd ez a bajnokság. Jó hír viszont, hogy a magasabb osztályokban
szereplő csapataink zöme jól szerepelt a második fordulóban, és ha be
is csúszott egy-egy vereség, a játékkal különösebb gond nem volt. Néz-
zük az eredményeket és tudósításokat. 

de alig 10 perccel később, már 1:1
volt az eredmény. Többségében a
hazaiaknál volt ugyan a labda, de a
dunamocsiak nagyon gyors ellentá-
madásokkal próbálkoztak, és mi ta-
gadás, a hazaiak mellé többször is
odaszegődött a szerencse. A 74.
percben aztán a vendég védelem
szabálytalanul állította meg Tóthot, a
megítélt büntetőt Ferencz értékesí-
tette, eldöntve ezzel a találkozó vég-
kimenetelét. Tény, hogy a gútai fakó
egy nagyon jó ellenfelet kényszerí-
tett két vállra.   

Šrobárová – Hetény 3:2 (2:1),
Cabada, Gažo V., Zmeček – Pásztor
2

Egy igazi rangadó, annak minden
nélkülözhetetlen kellékével. A ven-
dégek vezető gólja után a hazaiak
fordítani tudtak a tapasztaltabb ven-
dégek ellen. A végig drámai találko-
zón megérdemelt hazai győzelem
született, amelyet Ondrej Lovász,
hazai klubelnök így értékelt: „Végte-
lenül büszkék vagyunk, hogy egy
ilyen csapatot sikerült legyőznünk.
Az igazat megvallva, kissé féltünk
ettől az összecsapástól, a végén
azonban mi örülhettünk”.

Perbete – Nemesócsa 3:1 (1:1),
Lakatos, Sýkora, Lacza – Csizmadia

Kezdetnek ugyan nem volt rossz a
találkozó, de színvonalában még el-
maradt attól, amit a perbetei szurko-
lók és szakvezetők elvárnának. A
nemesócsaiak nem tanúsítottak
nagy ellenállást, így a második fél-
időre feljavult hazai gárda, akár ma-
gasabb arányú győzelmet is aratha-
tott volna. 

Búcs – Keszegfalva 1:1 (1:0),
Uzsák – Oláh (11 m)

Barátságos hangulatban kezdő-
dött a találkozó, a hazaiak Uzsák ré-
vén vezetést szereztek, de aztán…
A 80. percben minden megváltozott,
amikor Sánta fejjel hazaküldte a lab-
dát kapusának, aki azt készült ki-
rúgni, és ekkor, mindenki legna-
gyobb meglepetésére Mogyorósi

Viktor játékvezető büntetőt ítélt a ha-
zai csapat ellen(!?), amit Oláh be is
lőtt annak rendje s módja szerint.
Mindez még nem volt elég, öt perc
múlva Sánta betalált a vendégek ka-
pujába, azt a játékvezető előbb meg-
adta, majd visszavonta… 

Marcelháza „B” – Dulovce 3:1
(2:1), Viderman, Obložinský M., Né-
meth J. – Holub

Ragyogó rajtot vett az újonc mar-
celházi fakó a Területi Bajnokság-
ban. Viderman Róbert (Marcelháza):
„Örülünk, hogy egy ilyen konszoli-
dált csapat ellen sikerült elérnünk a
győzelmet. Vendégeink az utolsó
percig, 3:1 állásnál is küzdöttek és
mentek előre, ami valóban széppé
tette ezt az egyébként jó színvonalú
mérkőzést. Az sem mellékes, hogy a
találkozó egyetlen lap felmutatása
nélkül zajlott le, ami szintén jó fényt
vet a találkozóra“.

Izsa – Lakszakállas 3:4 (2:0),
Konc 2, Hegedűs T. – Kovács 2
(mindkettőt büntetőből), Inczédy,
Csápai

Jó rajtot vettek az izsaiak, és so-
káig semmilyen jele nem volt annak,
hogy a vendégek akár egy pontot is
raboljanak. Az első félidő végén a
hazai Jakab jutott a kiállítás sorsára,
és itt kezdődtek az izsai gondok. Az
sem lehet mentség a csapat „buk-
fencére”, hogy Halász játékvezető
mindkét oldalon hibát hibára halmo-
zott, ami semmiképpen nem volt jó
hatással a játékosok teljesítmé-

nyére. Az igazsághoz ugyanis hoz-
zátartozik, hogy a hazai csapat na-
gyon gyengén „muzsikált” a második
félidőben. 

Madar – Bátorkeszi 0:2 (0:1),
Blaho, Németh 

Már az ötödik percben villant a pi-
ros lap Mészáros játékvezető kezé-
ben, és a hazai védő, Lakatos, me-
hetett zuhanyozni. Ez eléggé kibil-
lentette a hazai csapatot a ritmusá-
ból, és talán az ezt követő három
sárga lap is ennek lehetett a követ-
kezménye. A vendégek felülkere-
kedtek, és magabiztos játékkal nyer-
ték meg a találkozót, amelynek leg-
gyengébb láncszeme talán a spori
volt… 

FK Activ – Csallóközaranyos
3:1 (2:1), Géč 2, Sedlár – Csonka A. 

A jó iramú találkozón a vendégek
már a 3. percben vezetést szerez-
tek. A gyors gól után a hazaiak vet-
ték át a kezdeményezést, és a félidő
végén már ők vezettek. A második
félidőt is frissebben kezdték ellenfe-
lüknél, de a 60. perctől kezdődően
az aranyosiak kerültek mezőnyfö-
lénybe, és mégis, paradox módon, a
hazaiak dolgoztak ki helyzeteket,
amelyekből egyet még sikerült ki-
használniuk a mérkőzés utolsó per-
cében. Az Activ csapatáról tudtuk,
hogy ebben az idényben komoly
erőt fog képviselni, de az aranyosi
csapatot kellemetlen hírek előzték
meg. Sokáig félő volt ugyanis, hogy
talán nem is tudják vállalni a sze-
replést a bajnokságban. Szeren-
csére a dolgok rendeződtek, és egy
jó csapatot láttunk múlt vasárnap
kék-fehérben.   

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Nagysziget – Csicsó 2:1 (1:1),

Németh, Gőgh – Dudás 
Őrsújfalu – Martos 9:2 (5:0), Ba-

kos D. 4, Kelle 3, Csókás 2 – Pše-
nák 2

Bogya/Gellér – Megyercs 0:0
Főnix Tany – Nagykeszi 3:1

(1:1), Koton P. 2, Buday – Szűcs 
Vágfüzes/Kava – Bogyarét 3:2

(2:0), Varga Z. 2, Habardík J. (11 m)
– Gubica 2

Pat – Dunaradvány 2:1 (1:1), Bo-
hoň Zd., Kosztolányi – Tóth P. (11 m) 

Ifjúságfalva – szabadnapos volt.
A KFC csapatkapitányát, Szórád Csabát sokszor ketten is őrizték, és mégis...
(KFC - Tr. Stankovce 3:0)

Jó példakép a fiataloknak. Győri Jenő, az aranyosiak „portása“ 46 évesen is
megállja a helyét.

A csallóközaranyosiak vereségük ellenére sem okoztak csalódást Komá-
romban (FK Activ - Csallóközaranyos 3:1)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Akomáromi szurkolók
nagy örömére, a komá-

romi női és férfi röplab-
dacsapatok történelmet írtak
az elmúlt idényben. Mindket-
ten ugyanis feljutottak az
extraligába, ami különösen
a VK Spartak férficsapatá-
nak esetében jelent kisebb
szenzációt, hiszen a Selye
János Egyetem S.E. női csa-
pata már huzamosabb ideig
szerepelt a legmagasabb
honi bajnokságban.  A höl-
gyek valamennyi hazai mér-
kőzésüket a Selye János
Egyetem Sportközpontjában
játsszák majd le, mindig
szombaton 14.30 órai kez-
dettel, két kivétellel, amikor
vasárnap lesznek kénytele-
nek játszani. A VK Spartak
férfi csapata a Komáromi Vá-
rosi Sportcsarnokban vert
tanyát, valamennyi hazai
mérkőzését szombaton, 18
órai kezdettel játssza majd
le, kivéve a 4. fordulót, ami-
kor 15 órai kezdettel játsszák
le soros mérkőzésüket, mi-
vel 18 órától férfi kosárlabda
mérkőzésre kerül sor. A ko-
máromi szurkolók tehát ese-
ménydús röplabda ősz elé
nézhetnek. 

Mindkét bajnokságban
aránylag bonyolultnak látszó
rendszerben játszanak majd a
csapatok. Nézzük, hogyan is
zajlik majd a bajnokság a nők-
nél, és hogyan a férfiaknál. 

Nők
A bajnokság két részből áll.

Az első részben a sorsolásban
is látható nyolc csapat játszik
kétfordulós rendszerben. A má-
sodik részben két csoportra
osztódik a bajnokság, az első

csoportba (1-4) az alapszakasz
első két csapata kerül be, vala-
mint bekapcsolódik az Európa
Ligában szereplő két csapat
(Slavia EU Bratislava és Dop-
rastav Bratislava). A másik cso-
portban az alapszakasz 3. – 8.
helyezettjei játszanak majd. Az
első nyolc csapat, tehát az első
csoport valamennyi résztvevője
és a második csoport első négy
helyezettje a play offban mér-
kőznek meg, a 9. helyen vég-
zett csapat osztályozót játszik,
a 10. helyezett pedig kiesik az I.
ligába.

Férfiak
Ha lehet, ez a bajnokság ta-

lán még egy árnyalattal bonyo-
lultabbnak látszik.  A férfiaknál
ugyanis a bajnokságot három
részben fogják lebonyolítani. A
kezdet hasonló, mint a höl-
gyeknél, tehát nyolc csapat
mérkőzik meg oda-vissza ala-
pon. A második részben be-
kapcsolódnak az Európa Ligá-
ban szereplő Volley Team UNI-
CEF Bratislava és az SK Che-
mes Humenné csapatai, ami-
kor már két csoportban zajlik
majd a küzdelemsorozat. Az
első csoportban hat csapat,
míg a másodikban négy csa-
pat küzd meg úgy, hogy az első
csoportban nem számítják be
az alapszakasz eredményeit
(viszont beszámítják a két Eu-
rópa Ligában szereplő csapat
hozott eredményeit), a másik,
négytagú csoportban viszont
beszámítódnak az alapsza-
kaszból hozott eredmények.
Hasonlóan a női bajnoksághoz,
a play offban nyolc csapat küzd
meg a bajnoki címért, a 9. osz-
tályozót játszik, az utolsó, tize-
dik helyen végzett csapat pedig
kiesik az I. ligába.

A 2013/2014-es röplabda idény bajnokságainak sorsolása
Extraliga – Nők 

1. forduló, 2013. szeptember 28. 
Vprojekt Nitra – SJE S.E.
2. forduló, 2013. október 5.
SJE S.E. – Kežmarok  
3. forduló, 2013. október 12. 
Žiar nad Hronom – SJE S.E.
4. forduló, 2013. október 19.
SJE S.E. – Pezinok 
5. forduló, 2013. október 26. 
Paneurópa Pozsony – SJE S.E.
6. forduló, 2013. november 2.
COP Nitra – SJE S.E.
7. forduló, 2013. november 9.
SJE S.E. – Sp. N. Ves 
8. forduló, 2013. november 16. 
SJE S.E. – Vprojekt Nitra 

9. forduló, 2013. november 23.
Kežmarok – SJE S.E. 
10. forduló, 2013. november 30. (vasárnap)
SJE S.E. – Žiar nad Hronom 
11. forduló, 2013. december 7.
Pezinok – SJE S.E.
12. forduló, 2013. december 14. 
SJE S.E. – Paneurópa Pozsony 
13. forduló, 2013. december 21. 
SJE S.E. – COP Nitra 
14. forduló, 2013. december 28. 
Sp. N. Ves – SJE S.E.

Extraliga – Férfiak 
1. forduló, 2013. szeptember 28.
VK Spartak – Myjava 
2. forduló, 2013. október 5. 
VK Spartak – Prešov 
3. forduló, 2013. október 12.  
Svidník – VK Spartak
4. forduló, 2013. október 19. - 15 órakor
VK Spartak – Nitra 
5. forduló, 2013. október 26. 
Prievidza – VK Spartak
6. forduló, 2013. november 2. 
VK Spartak – St. Ľubovňa 
7. forduló, 2013. november 9.
Trenčín – VK Spartak
8. forduló, 2013. november 16.  
Myjava – VK Spartak
9. forduló, 2013. november 23. 
Prešov – VK Spartak
10. forduló, 2013. november 30. 
VK Spartak – Svidník 
11. forduló, 2013. december 7. 
Nitra – VK Spartak
12. forduló, 2013. december 14. 
VK Spartak – Prievidza 
13. forduló, 2013. december 21. 
St. Ľubovňa – VK Spartak
14. forduló, 2013. december 28. 
VK Spartak – Trenčín

Egy hónap múlva, pontosan szeptember 14-
én rajtol a női kézilabdázók 2013/2014-es

idénye. A régiónkat I. ligában képviselő Nasz-
vad és Csallóközaranyos remek idényt tud-
hatnak maguk mögött, így minden valószínű-
ség szerint, jó formában várják majd az új baj-
nokságot. A II. ligában szereplő gútai csapat
szintén a szűkebb élvonalhoz tartozik, így vél-
hetően ő is szép élményeket szerez majd szur-
kolóinak. Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Nők I. liga
1. forduló, 2013. szeptember 14.
Naszvad – Sereď
Csallóközaranyos – Trenčín
2. forduló, 2013. szeptember 21. 
Michalovce jun. – Csallóközaranyos
Naszvad – Bánovce n/B.
3. forduló, 2013. szeptember 28. 
Kassa – Naszvad
Csallóközaranyos – Inter 

4. forduló, 2013. október 5.  
Nitra – Csallóközaranyos
Naszvad – Senica 
5. forduló, 2013. október 12. 
Csallóközaranyos – Naszvad
6. forduló, 2013. október 19. 
Naszvad – Topoľčany 
Bánovce n/B. – Csallóközaranyos
7. forduló, 2013. november 2. 
Csallóközaranyos – Kassa 
Mocsonok – Naszvad
8. forduló, 2013. november 9.
Naszvad – Trenčín 
Senica – Csallóközaranyos
9. forduló, 2013. november 16. 
Csallóközaranyos – Sereď
Michalovce jun. – Naszvad
10. forduló, 2013. november 23. 
Naszvad – Inter 
Csallóközaranyos – Topoľčany 
11. forduló, 2013. november 30.

Mocsonok – Csallóközaranyos
Nitra – Naszvad
A tavaszi idény március 1-én veszi kezdetét.

Nők II. liga 
1. forduló, 2013. szeptember 21. 
Gúta – Hlohovec 
2. forduló, 2013. szeptember 28. 
Gúta – Martin 
3. forduló, 2013. október 5. 
Lég – Gúta
4. forduló, 2013. október 12. 
Gúta – Detva 
5. forduló, 2013.október 19. 
Čadca – Gúta
6. forduló, 2013. november 2.
Gúta – Nyárasd 
7. forduló, november 9. 
Érsekújvár – Gúta

A tavaszi idény ebben a bajnokságban március
22-én rajtol el.

A 2013/2014-es kézilabda idény bajnokságainak őszi menetrendje


