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Nagymegyer

Amint azt hetilapunk előző lapszámában megírtuk, az Oktatásügyi Mi-
nisztérium 129 alapiskolát választott ki, melyek létére az iskolát fenn-

tartó települések polgármesterein keresztül próbál nyomást gyakorolni,
s megszüntetéssel fenyegeti őket. Több mint egy tucat magyar tanítási
nyelvű iskola is található a jegyzéken, viszont nem szerepel rajta az érin-
tett iskolák közelebbi specifikációja, csupán a településeket sorolja fel. A
Komáromi járásból az izsai Döme Károly Alapiskola került fel a listára. A
témával kapcsolatban nyilatkozott lapunknak Izsa község polgármes-
tere, Domin István és a Döme Károly Alapiskola igazgatónője, Boschetti
Adrianna. Folytatás a 2. oldalon

Küzdenek az izsai 
Döme Károly Alapiskoláért

A művelődési otthon és a
városháza közti gyalogos-át-
kelőhelyen előbb egy komá-
romi rendszámú Ford Ka
gépkocsit vezető hölgy a zeb-
rán biciklivel közlekedő nővel
való ütközést szerette volna
elkerülni, ezért inkább felhaj-
tott a járdára, majd a kultúr-
ház előtti vas lámpaoszlop-

nak csapódott. A kinyíló
légzsáknál füstöt és kisebb
lángokat észlelt a kulturális
intézmény egyik alkalma-
zottja, aki poroltóval még csí-
rájában elfojtotta a tüzet. Sze-
rencse, hogy az ütközésnél
éppen senki sem tartózkodott
a járda ezen szakaszán. 

Folytatás a 3. oldalon

Ugyanazon a zebrán két baleset harminc perc alatt

Agyalogos-átkelőhelyeken
történt közlekedési bal-

esetek gyakori okai közé tar-
tozik a figyelmetlenség, legyen
az a sofőrök vagy éppen a
gyalogosok részéről. Nagyme-
gyeren fél óra leforgása alatt
két baleset is történt ugyan-
azon a zebrán még augusztus
9-én a déli harangszó előtt.

Szaharai szárazság és hőség
Aszakemberek már az év elején megál-

lapították, hogy nem lesznek jók a
2013-as időjárási kilátások: a globális fel-
melegedés miatt tapasztalt szélsőségeket
tovább fokozhatja az idén érkező El Nino
jelenség és az évtized legerősebb napte-
vékenysége. Az elmúlt hetek extrém idő-
járása megviselte az embert és a termé-
szetet egyaránt.

Folytatás a 3. oldalon

Az utóbbi hetekben uralkodó szárazság nem tett jót a mezőgaz-
dászoknak. Tárgyalni akarnak a károkról, melyeket az aszály okozott,
Peter Kažimír pénzügyminiszternek pedig valószínűleg újabb pénzt
kell keresnie a lyukas költségvetésben. Stanislav Nemec, a Szlovák
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara sajtószóvivője azt
mondta, képviselőik mindenképpen tárgyalni akarnak Ľubomír Jah-
nátek földművelésügyi miniszterrel azon mezőgazdászok kártalaní-
tásáról, akiket jelentősen megkárosított a száraz időjárás.

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Még javában folyt a helyszínelés, a sérült sofőr ellátása és

a forgalom irányítása a frekventált kereszteződésben, ami-
kor egy, csak most a másik irányból érkező, szintén komá-
romi rendszámú Seat ibiza sodort el egy gyalogosan átkelő
nőt, aki átbukva az autó bal lámpájánál, végül arccal érke-
zett az aszfaltra. Őt is azonnal ellátták a már ott lévő egész-
ségügyisek. Néhány percen belül megérkezett a másik ro-
hammentő is. Két sérültet szállítottak el, a nyakára mereví-
tőt kapó Ford Ka vezetőjét, valamint az arcán sérüléseket el-
szenvedő és a végtagjait is fájlaló hölgyet. 

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Ugyanazon a zebrán két
baleset harminc perc alatt

Folytatás az 1. oldalról
„Július 18-án 12 óra 20 percre

voltunk hivatalosak az Oktatás-
ügyi Minisztérium irodájába a
helyi alapiskola igazgatónő-
jével, ahol is ismertették
velünk a minisztérium ja-
vaslatát, mely szerint az
alsó tagozaton 4 osztályt
összevonnának 2-be, a
2013/14-es tanév második
félévétől, valamint a felső ta-
gozat teljes megszüntetését a
2014/15-ös tanévtől. Indokként meg-
határoztak egy minimális tanulólétszámot
évfolyamonként, amit mi jelen pillanatban nem tu-
dunk teljesíteni. A minisztérium javaslatát nem fo-
gadtam el, haladékot kértem, hogy a helyi önkor-
mányzat elé vihessem az ügyet. Bízom benne,
hogy az önkormányzat úgy, ahogy eddig is, az is-
kola mellé áll és fel tudjuk venni a harcot az Okta-
tásügyi Minisztérium központosító javaslata ellen,
tudván, hogy így elveszíthetjük az iskolának nyúj-
tott állami támogatást a jövőben. Azt gondolom,
nem megoldás a kisiskolák megszüntetése tele-
püléseinken, hisz a komáromi iskolák osztálylét-
számai viszonylag telítettek, nekünk pedig van
szabad kapacitásunk. Az oktatás színvonala meg-
felelő, az iskola épülete, berendezése folyamatos
fejlesztésen megy át. Az iskolaköteles diákok
összlétszáma indokolja a helyi iskola létjogosult-
ságát, viszont sok szülő inkább komáromi iskolát
választ. Célunk, hogy helyi diák helyi iskolába jár-
jon, illetve nem tartom elképzelhetetlennek azt
sem, hogy komáromi lakhelyű diákokat oktassunk.
A szülők segítségét kérem iskolánk megmentésé-
ért és a továbbiakban a lelkiismeretükre bízom,
mennyire tarják szívügyüknek az iskola megma-
radását. Az iskola igazgatónőjével folyamatosan
egyeztetünk, aki már meg is tette racionalizációs
javaslatát. Biztosítottam támogatásomról és az is-
kola iránti elkötelezettségemről” – mondta a köz-
ség polgármestere.

„A június végén érkező meghívó az Oktatás-
ügyi Minisztériumból hideg zuhanyként ért. Ahogy
Izsa község vezetősége sem számított ilyenkor a
nyár elején ilyen lépésre, úgy gondolom, máshol is
villámcsapás erejével hatott e levél.

Tizennégy évet tudhatok magam mögött veze-
tőként az izsai iskola élén. Kollégáimmal azon
munkálkodunk a kezdetek óta, hogy az iskola mi-
nél jobb eredményeket mutasson fel. Az eredmé-
nyeink sokakat megleptek. A tantárgyi versenyek-
ben járási viszonylatban mindig az első harmad-
ban foglaltunk helyet. Az elsők között lettünk jog-
alanyi iskola, a névfelvételben is az úttörők közé
tartoztunk. Nem tiltakoztunk az önkormányzat dön-
tése ellen, mikor összevont intézmény lettünk az
óvodával és az iskolai étkezdével. Ebben a közös

együttélésben még jobban sikerült a
szülőket meggyőzni arról, milyen

jó a gyermeknek, ha ugyan-
abban a megszokott kör-

nyezetben folytatja a ta-
nulmányait. Jó látni, ami-
kor az elsősöket régi is-
merősként üdvözlik a
már iskolás kis barátok.

Az iskola korszerűsítése
terén is sok lépést tettünk

meg, hiszen felújított tanter-
mek várják a tanulókat, de az

iskola látogatói is meglepődnek,
mikor új nyílászárók, hőszigetelt korszerű

tetővel ellátott épületet látnak a régi épület helyett.
A legújabb büszkeségünk az új korszerű kazán-
ház. Nem várunk tétlenül és nem törődünk bele
abba, hogy az állami költségvetésből nem futja kel-
lőképpen a segédeszközök korszerűsítésére, ezért
pályázatokat írunk, melyek közül számos sikere-
sen is van elbírálva.

Az iskola alapítvánnyal is rendelkezik.Vállalko-
zók, szülők, alkalmazottak az iskolába vetett hitét
és bizalmát úgy fejezi ki, hogy nekünk ajándé-
kozza az adója 2%-át. 

Nem vagyok elfogult, mint minden iskolának,
így a mi iskolánknak is vannak gyenge pontjai,
úgymint a tantestület stabilitása. Az idei nyár „jó“
hírei sem tettek jót ez ügyben. Nehéz meggyőzni
a biztonságról valakit, ha a rémhírek naponta
szárnyra kapnak. Azonban ennek ellenére egyet
biztosan ígérhetek a magam és a kollégáim nevé-
ben, hogy mi megteszünk mindent, ami tőlünk te-
lik és ami rajtunk múlik, hogy az iskolánk megma-
radjon. Néhány változás már megfogalmazódott a
fejemben, amit a tantestülettel megtárgyalunk. To-
vábbra is bízom az izsai önkormányzat segítsé-
gében és reménykedem a pati önkormányzat tá-
mogatásában is. (Az utóbbi években 18-21 pati ta-
nuló látogatta iskolánkat.) Köszönet valamennyi
szülőnek a bizalomért, a jó együttműködésért.

Végezetül szeretném biztosítani a szülőket arról,
hogy nem adjuk fel a harcot. Most az ő segítsé-
gükre is nagy szükségünk lesz, főleg abban, hogy
ne ijedjenek meg a rémhírektől és hogy találkoz-
zunk szeptember 2-án” – zárta nyilatkozatát Bo -
schetti Adrianna, az izsai Döme Károly Alapiskola
igazgatónője.

Az új javaslattal jelentős veszélybe kerülhet a
kisiskolák léte, közösségünk jövőjének alakulása.
Ezért minden településnek küzdeni kell az iskolá-
jáért, meg kell állítani a miniszter és csapata ámok-
futását az ország decentralizált oktatási szerke-
zetének és az önkormányzatiság rendszerének
megtartása és stabilitása, valamint az oktatás
helyben történő biztosítása és a szakmai munka
színvonalának megőrzése érdekében.

Miriák Ferenc

Küzdenek az izsai 
Döme Károly Alapiskoláért

Ponuka práce:

ZVÁRAČ CO2 
a ZÁMOČNÍK

Požadujeme
• osvedčenie o vyučení v oblasti, popr. v

príbuznom odbore
• platný Zvárač licencie s povolením CO2,

TIG a obalenou elektródou – Európsky
štandard výhodou!

• skúsenosť časti skladanie podľa výkre-
sovej dokumentácie

• osvedčenie o trestnej bezúhonnosti
• TL, práce na danej úlohe, ochota praco-

vať v  turnusoch
• manuálna zručnosť, zodpovednosť, spo-

ľahlivosť
• prax min. 5 rokov
• výhoda: drážkovanie uhlíkových elekt-

ród, ultrazvukové, magnetické a rentge-
nové vady

Opis činnosti
• zváranie oceľových materiálov
• výroba plechov, profilov, rúr z ocele
• príprava a zostavovanie zváraných plôch,

zváranie, úprava
• rovnanie, brúsenie, leštenie, montáže

komponentov do jednotky, nádrže, kon-
tajnery, rúrkových výmenníkov tepla,
potrubia a konštrukcie podľa výkreso-
vej dokumentácie

• montáž, testovanie, uchovanie, balenie
• vypracovanie uzlov a častí trupu, montáž

sklzových zariadení

Ponúkame
• primerané platy
• znalosti za príplatok, ďalšie odporúčania
• jedálne
• ubytovanie v priestoroch lodenice

Vítame aj individuálnych kandidátov a
pracovné skupiny
Agentúru prosím nevolajte!

Miesto práce:
dvore Lhotka – mesto Lovosice, 
Česká republika

V prípade, že máte záujem o našu 
ponuku, prosím pošlite váš životopis 

na email: info@barkmet.cz, 
sekretariat@barkmet.cz

alebo volajte na + 420 475 200 105.

Személyszállítás

Komáromban

ár 0,50 €/személyBOMBA

0907 33 00 10
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00

TAxi

Folytatás az 1. oldalról
Egy kimutatásból viszont az tűnt ki, hogy 66 évvel ezelőtt

még az ideinél is nagyobb szárazság gyötörte régiónkat.
1947 májusában Szlovákiában átlagosan kevesebb, mint
10, Ógyallán 5 mm csapadék hullott. Ógyalla abban az év-
ben kitűnt egy másik negatív tényezővel is. A szárazság 83
napig tartott, ezzel rekordot döntött a város, mivel eddig
ilyen hosszan tartó szárazságot még nem jegyeztek a kró-
nikák.

Földünk felszínét drámai változások alakítják majd, főként
az időjárás lesz más. Olyan meleg lesz itthon, amilyen most
Olaszország középső részén jellemző. Az évszázad köze-
pére akár egy hónappal hosszabb lehet a nyár, egy hónap-
pal rövidebb a tél. A tavasz már most szárazabb, és több a
szélsőséges időjárási jelenség, mint a 20. század elején.

Akár egy hónappal tovább tartó nyár, közel ötvennel több
kánikulai, hőhullámmal járó nap, egy hónappal rövidebb tél
- így fest majd országunk éghajlata 2050-ben, illetve 2100-
ban a szakemberek véleménye szerint. „A trend világos. Az
ország éghajlatát gyakoribb meleg-rekordok és ritkábban
előforduló hidegek jellemzik majd, ezen a téren a mediterrán
jelleg erősödik. Száztíz év mérési adatai jelzik, hogy egyre
inkább melegszik hazánk éghajlata. Amióta műszeres idő-
járási megfigyelések léteznek, 1981 és 2010 között volt a leg -
intenzívebb a melegedés. Ez a mindennapokban annyit tesz,
hogy a múlt század elejétől kezdve máris nyolc nappal hosz-
szabbodott meg a nyár, öt nappal több a kánikula, ezzel pár-
huzamosan tíz nappal kevesebb a fagyos nap, mint a szá-
zadelőn.

A modellszámítások alapján az is világos, hogy rövidebb
lesz az igazi tél, vagyis csökken a fagyos napok száma. Or-
szágos átlagban még csak 15-28 nappal lesz kevesebb fa-
gyos nap, de 2071 és 2100 között már 40-53 nappal.

A kutatók következtetése az, hogy a 21. század végéig vár-
hatóan gyakoribbá válnak a szélsőségesen meleg időjárási
helyzetek, nagy hidegekre viszont ritkábban kell számítani.
Az is biztos, hogy már most is kevesebb a csapadékos nap,
és hosszabb ideig fordul elő tartós szárazság. A nyári szá-
razság megnyúlik, és a század végére tavasszal és ősszel
is hosszabb aszályokra kell számítani.

Miriák Ferenc
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

Szaharai szárazság 
és hőség

Az elmúlt hetekben napvilágra került
egy lista, amely azon iskolák jegy-

zékét tartalmazza, amelyeknek Dušan
Čaplovič tárcája nem kíván többlettá-
mogatást nyújtani. Már több fórumon is
megkezdődtek az intézkedések, többek
között az MKP komáromi elnöksége is
találkozóra hívta Izsára Búcs, Csicsó,
Hetény, Dunamocs, Naszvad és Perbete
polgármestereit és teljes szervezett-
ségű alapiskoláinak iskolavezetőit. A ta-
lálkozón megjelent Pék László, a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusszövetség el-
nöke is.

A találkozón elhangzottakról egy nyilatko-
zatot adott ki az MKP komáromi elnöksége:
A találkozóra azért került sor, hogy a meg-
szólítottak izsán első kézből tájékozódhas-
sanak Domin istván polgármestertől és az
oktatási tárca által kényszerhelyzetbe hozott
Döme Károly Alapiskola igazgatónőjétől az
Oktatási Minisztériumban történtekről, illetve
egy közös cselekvési tervet készíthessünk,
hogy ne érjenek felkészületlenül bennünket
a történések és, hogy együtt álljunk ki ma-
gyar iskoláink megmaradása mellett. A je-
lenlévők aggodalommal tekintenek az okta-
tási tárca direktív centralizációs tevékenysé-

gére, mellyel ellehetlenítik a régió kisiskolá-
inak tevékenységét.

A megjelentek egyetértettek abban, hogy
országos szinten a normativa és a kompen-
zációs támogatás emelését kell szorgal-
mazni. Regionális szinten pedig az önkor-
mányzatoknak és a falusi iskoláknak kell
összehangolniuk a cselekvésüket. Ennek ér-
dekében a közeljövőben újabb megbeszé-
lésre kerül majd sor. 

Az Oktatási Minisztérium 500 iskola meg-
szüntetését fontolgatja, aminek végrehajtását
a kormány egyelőre elnapolta. Amennyiben a
miniszter eddigi logikáját követjük, a Komáromi
járás települései közül a következő körben
Búcs, Csicsó, Hetény, Dunamocs, Madar,
Naszvad és Perbete teljes szervezettségű is-
koláit veszélyeztetheti a szlovák kormány. 

Azt gondoljuk, hogy a Komáromi járásban
pártszimpátiától függetlenül összefogva te-
hetünk csak az iskoláink érdekében. Érdek-
képviseletünk továbbra is folytatja az alá-
írásgyűjtést, amit az idei év tavaszán kezdett
iskoláink védelmében és ebben segítségül
hív minden helyi iskoláinkért aggódó leendő
szülőt, szülőt és pedagógust.

Petheő Attila, az MKP járási elnöke
Dolník Tibor, az oktatásügyért felelős 

elnökségi tag

Összefogásra van szükség

Folytatás az 1. oldalról
Nemec elmondta: többek

között a kukoricatermesztők-
től kaptak negatív visszajel-
zéseket a szárazság miatt.
Hozzátette azonban, egye-
lőre korai a részletekről be-

szélni, az egyes régiókban
ugyanis jelentősen eltérő le-
het a helyzet, néhány helyen
azért segített az elmúlt na-
pokban lehullott csapadék.

Figyelmeztetett azonban:
ha továbbra is kitart a szára-
zság, az időjárás károkat
okozhat a cukorrépa- és bur-
gonyatermésben, valamint
más terméseknél is. igye-
keznek felbecsülni a kiesé-
sek mértékét, és ennek alap-
ján aztán bizonyos követelé-
seket nyújtanak be az illeté-
kes tárcához. 

Nemec elmondása szerint
az állami segítség nem csak
közvetlen pénzinjekció for-
májában érkezhet, a káro-
sult mezőgazdászoknak se-
gítene például az is, ha el-
halasztanák a földbérleti díj
részleteinek kifizetését. 

Ľubomír Jahnátek minisz-
ter úgy nyilatkozott: bár
egyelőre nincsenek konkrét
információi, kész tárgyalni a

mezőgazdászokkal. Elmon-
dása szerint a burgonyater-
mésnél nem lesz túl nagy a
kiesés, főleg a takarmány-
növényeknél és a kukoricá-
nál merülhetnek fel problé-
mák. Hozzátette azonban,
még korai ezeket a dolgokat
megbecsülni. 

Stanislav Nemec szerint a
mezőgazdászok tudatában
vannak annak, hogy az álta-
luk kért kártalanítás nem
rendszerszerű. Beszélni
akarnak ezért a miniszterrel
egy olyan speciális alap lét-
rehozásáról, melyből a káro-
sult gazdák pénzt meríthet-
nének természeti katasztró-
fák esetén. Elmondása sze-
rint az ilyen események gya-
koriak, idén az árvízzel és a
szárazsággal is meg kellett
küzdeniük. Az ilyen kataszt-
rófaalap nem lenne újdon-
ság, hiszen több európai or-
szágban működik. 

(b)

Szeptember első hetében nyilvánosságra hozza a Híd párt indulóinak listáján a nyitrai me-
gyei választásokra, de addig még tárgyalásokat folytatnak az SDKÚ, az SAS és az Új

Többség – Egyezség pártjával. Már körvonalazódik az együttműködés formája, azonban
a koalíciós szerződések aláírásáig nem hoznak nyilvánosságra konkrétumokat a felek.

Lapunkat Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő tájékoztatta a fejleményekről: „Arra tö-
rekszünk, hogy egy egységes közep jobboldal álljon össze. A lista nyílt lesz, tehát, bárki
beléphet, gondolok itt a KDH-ra és az MKP-ra. Célunk, hogy a mostanra kialakult helyzeten
mindenképp változtassunk a polgárok érdekében. szt

Augusztus végén lezárulnak a tárgyalások
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Szeptember elején újra
folytatódik a TAT - te-

hetség a tét elnevezésű te-
hetségkutató verseny. Hat
héten keresztül ismét meg-
telnek majd a sorozatban
szereplő községek kultúr-
házai. Ez az egyedül álló te-
hetségkutató verseny már
a hetedik sorozatához ér-
kezett. 

Amikor 2011 augusztusá-
ban a szervezők beindítot-
ták az első versenyt, talán
még ők sem gondolták azt,
hogy rövid idő alatt ilyen
nagy népszerűség fogja
övezni. Szeptembertől
Ekecs, ifjúságfalva, Kamo-
csa, Bős és Keszegfalva ne-
vezett be a megmérette-
tésbe. Minden településen
egy-egy forduló lesz, majd
az ezt követő  gálára Ke-
szegfalván kerül sor. Az
egyes falvakat a következő
fiatalok fogják képviselni: 
Ekecs: Nagy Viktória be-
mondó és Kéri Denisza éne-
kes 
Kamocsa: Szapu Klára be-
mondó és Piroska Dániel
énekes.
Ifjúságfalva: Szabó Andrea

bemondó és Skopp Ildikó
énekes
Bős: Fodor Dóra énekes 
Keszegfalva: Őszi Fanny
bemondó, Sárközi Angelika
énekes, Kozári Rebeka be-
mondó. 

Mivel Bős ebben a soro-
zatban nem indított bemon-
dót, és Keszegfalváról ket-
ten is jelentkeztek, így mind-
ketten lehetőséget kapnak a
bemutatkozásra. A rendez-
vények jó hangulatához a
helyi művészeti csoportok,
valamint a perbetei Marga-
ret mazsorett-tánccsoport
fog hozzájárulni.

Az előkészületek már gőz -
erővel folynak, és ha minden
a legnagyobb rendben
megy, szeptember 7-én,
szombaton Ekecs lakossága
láthatja majd először a TAT
tehetségkutató verseny első
felvonását, melyről a DELTA
hetilap rendszeresen fog tu-
dósítani. -pint-

Az idén ismét nyári színjátszó tábort
rendezett a Jókai Napok Alapítvány

és a Komáromi Városi Művelődési Köz-
pont Karván. Két csoportban dolgoztak a
fiatalok. Kilenc nap alatt készültek az elő-
adások. Néhány résztvevőt faggattunk.

– Belgiumból jöttem – fogadott Pribilla
Phaedra. – Három éve Brüsszelben élek az
édesanyámmal. Szabadkán született. Nem-
rég Zentán jártam egy hasonló színjátszó
táborban. Ott találkoztam Solténszky Tibor
rendezővel. Elhozott magával Karvára.
Amúgy Budapesten nyaralnék anyuval – me-
sélte a belgiumi lány, aki tíz színjátszó tár-
saságában Garaczi László: Szépet fogtok
álmodni! című kortárs színművének előadá-
sában szerepelt, amit Solténszky Tibor dra-
maturg rendezett. Marton Mercedesz má-
sodszor járt a karvai színjátszó táborban.
„Nagyon szeretem az újdonságokat. Benkő
Ágnes rendezésében kontakt akrobatikai be-
mutatót is tartottunk – közölte. – Nem volt
egyszerű a szerepem, de nagyon élveztem
minden próbát – csillogott Gyepes Bianka
szeme. – A barátaim mondták, milyen jó eb-
ben a táborban, és igazuk volt!” – lelkende-
zett Palásti Enikő. – Volt minden! Színpadi
beszéd Hernádi Krisztával, ének, zene Ko-
vács Áron Ádámmal, színpadi mozgás
Benkő Ágnessel. Jó hangulatban zajlottak
darabunk, a Top Dogs próbái Sereglei And-
rás és Szabó Csilla rendezőkkel. Minden,
amit tanultam jól jön, mert színész szeretnék
lenni – sorolta Dino Benjámin harmadikos ki-
rályhelmeci gimnazista. Kárpáti Liza Buda-
pestről érkezett. Édesapja, Kárpáti Péter drá-

maíró, egyik testvére színész, a másik ren-
dező. – Lehet, hogy kikerülhetetlen volt a
színjátszás, de nem családi nyomás hatá-
sára csinálom. Látom ennek a rossz oldalát
is, amit egy kívülálló nem biztos, hogy érzé-
kel. Karvára a jó csapat, a remek oktatók
vonzanak minden nyáron – vallotta be az
idén érettségizett diáklány. – Jó volt együtt
ugatni a csoporttal a Top Dogs előadásának
végén. A menedzserek, akiket játszottunk,
olyanok, mint a kutyák. Ha azt mondják ne-
kik, arra menjetek, már futnak is, mint ebek
a csont után. Minden kínunkat, bajunkat ki-
ugattuk az előadás végén – árulta el Zsidek
Pál komáromi egyetemi hallgató.

Kép és szöveg: Bárány János

Brüsszelből is érkezett
résztvevő

Élénk színek, női testek, lovak láthatóak Almási Robert
csallóközi festőművész képein a Limes Galériában nyílt

tárlatán. Mórockarcsa szülötte a szép tündérek világát hozta.
Az Érintések című kiállítást megnyitó PhDr. Farkas Veronika
művészettörténész szerint „mintha Salamon király lenne, lá-
nyait a saját Énekek énekében alkotja meg”. A szépség áb-
rázolása mindig is művészetének tárgya volt, olykor a tájat
is átlényegíti női alakká. Művészetében találkoznak a ter-
mészet és a nők. „Képeimből melegség sugárzik” – ismerte
be Almási Robert. – A festmények által ebben a szentélyben
is melegebb lett – tette hozzá a Dunaszerdahelyen élő kép-
zőművész, akit az ottani Kortárs Magyar Galéria nyári alko-
tótáborának résztvevői kísértek el Komáromba. Üde alkotá-
sai a hónap végéig tekinthetőek meg a Limes Galéria falain.

(báj), Fotó: a szerző

Almási Robert festményei 
a Limes Galériában

A Szépet fogtok álmodni! társulata

A Top Dogs előadásának egy pillanata

Pribilla Phaedra, a belgiumi lány

Újra itt a TAT Mosolyogni azért szabad 
Szabadnapom lévén, elindultam

intézni azokat a dolgaimat, ame-
lyekre egyéb napokon nem nagyon
tudok sort keríteni. Apró-cseprő
ügyek, bevásárlás, csekkek befize-
tése és egyebek szerepeltek aznapi
programomban. Valahogy, a legtöb-
ben így vagyunk ezzel, előbb befi-
zetjük a csekkeket, aztán pénztár-
cánk maradékának függvényében
jöhet a „pénzszórás” élelmiszerre és
egyéb, hasonló „luxus cuccokra”.
Nos, ennek a filozófiának mentén
haladva, a Postán kezdtem napi te-
endőimet, kezemben négy csekket
szorongatva. Szerencsém volt. A
Posta előtt összefutottam a kézbe-
sítőnkkel, aki egy újabb levelet nyo-
mott a kezembe, teljesen nyilvánva-
lóan csekket, hiszen a feladó az Al-
lianz Biztosító volt. Nagyszerű, gon-
doltam. Nem kell még egyszer visz-
szajönnöm, és mire kivártam a
soromat, ellenőriztem is a levél tar-
talmát. Mire az ablakhoz értem, már
öt csekket nyújthattam be kifizetés
céljából.

Elintéztem még néhány elintéz-
nivalót, és megelégedve magam-
mal, elindultam hazafelé, terveket
szövögetve a nap további részét il-
letően. Aztán minden másképp tör-
tént. Hazaérve meglepődve láttam,
hogy a postaládámban, a temérdek

reklám-szórólap mellett, egy újabb
levél lappang. Ki más is lehetett a
feladó, mint az Allianz Biztosító(!?).
De mikor és hogyan került oda? –
morfondíroztam. Amikor elindultam
pénzköltő körutamra, a postaláda
üres volt, a kézbesítő sem járhatott
még felénk, hiszen a posta előtt
nyomta kezembe a már említett
csekket. No, mindegy, gondoltam,
és újra elindultam a postára ren-
dezni szerződésből adódó polgári
kötelességemet. Újra beálltam a
sorba, de azért nem álltam meg szó
nélkül ezt a számomra érthetetlen,
kettős kézbesítést. „Ez a Postának,
de a polgároknak sem jó, de ezzel
nem tudunk mit kezdeni. Mindenki-
nek szíve joga azzal kézbesíttetni a

küldeményeket, akivel akarja” –
mondta a postai dolgozó.

Lényegében nekem is mindegy,
ki hozza a küldeményt, csak éppen
furcsállom, hogy ugyanazon intéz-
mény egy napon két levelet juttat el
hozzám, egyiket így, másikat úgy.
Persze, az nem az ő problémája,
hogy egy órán belül kétszer kellett
elballagnom a Postára, hogy az
említett intézménynek pénzt küld-
hessek. igaz, nem szívességből,
de mégis. Aztán eszembe jutott,
hogy a biznisz az biznisz. És kü-
lönben is. Miért kell nekem mindent
megértenem, ami a biznisz világá-
ban zajlik? De mosolyogni azért
szabad, ugye? 

-böröczky- 

Nem változik
a gáz ára
Idén a lakossági vezetékesgáz-

ár nem változik – közölte Miro-
slav Lupták, az árszabályozási hi-
vatal (ÚRSO) szóvivője, hozzá-
téve, ha a piacokon mégis módo-
sulna a földgáz ára, akkor azt a la-
kosság csak jövő év januárjától
érzi meg.

Ezt az információt megerősítette
a Szlovák Gázművek (SPP) új ki-
sebbségi tulajdonosa, a cseh EPH
társaság – jelezte, az év végéig
nem kéri meg az ÚRSO-t, hogy
vizsgálja felül az árakat. Az EPH
annak ellenére ígérte ezt meg,
hogy a lakossági szegmensben a
nyomott árak éves szinten közel
100 millió eurós veszteséget okoz-
nak számára.

A lakossági gázár utoljára 2013
januárjában módosult, akkor mind-
össze 0,46%-kal nőtt. Az árszabá-
lyozási hivatal az eddigi informá-
ciók szerint úgy véli, a földgáz
szempontjából legfontosabb két té-
nyező, az amerikai dollár árfolyama
és a nyugat-európai Brent olajféle-
ség ára kedvezően alakul, ezért
nem indokolt a jövő évi emelés
sem.

Forrás: sita



72013. augusztus 19. RÉGIÓ - HIRDETÉS6 DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Bátorkeszi

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!

2012 nyarán jártam kezelésre. Kaptam
30 sono és 30 mágnes kezelést. A láb-
szárfekélyem begyógyult, járásom köny-
nyebb lett. K. Irén, Búcs

„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

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

B. Árpád (60) 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!

Alegújabb kori városi alternatív kul-
túra egyik megjelenési formája a

graffiti. Tavaly szeptemberben Varga
Tamás, Singellő városrész képvise-
lője segítőivel rendbe tetette a vasúti
átjárót. A gyalogos aluljáró összefir-
kált falait akkortájt profi graffitisek
varázsolták újjá.

Az Underground Jam elnevezésű utcai
művészek által az alagút falainak nagy
felületét profi módon újra dekorálták. Ak-
kor a szervezők naivan abban bíztak,
hogy a vandál firkászok tiszteletben tart-
ják majd a profi kollégáik munkáját, és
nem teszik tönkre a művészi alkotásokat.
Nos a bizalom mára már a múlté,
ugyanis újra vandál feliratok jelentek
meg az aluljáró falain. Eddig tartott a
profik iránti tisztelet. Eleinte csak egy-két
„bátor” magánvállakozó falfirkász né-
hány trágár, obszcén és gusztustalan
véleménye díszelgett a falon, aztán mi-
vel nem történt szentencia, így egyre
nagyobb bátorságot gyűjtve nekivesel-
kedtek a firkászok. Ma ott tartunk, hogy
szinte mindegyik mű meg lett „gyalázva”
a falfirkászok által. De végeredményben
mégsem csodálkozhatunk ezen, hisz ez
a jelenség, mármint az, hogy nehezen
ismerjük és viseljük el mások tudás-

szintjét és nem tiszteljük azokat, akik
valamilyen formában a mi örömünkre al-
kotni tudtak, jobbat mint a nagy átlag,
most a vasúti aluljáró során is bebizo-
nyosodott. Nincs tisztelet a jó érzésű,
szemnek is tetszetős graffiti art irányá-
ban ezen falfirkálók táborában.

A graffiti art egyes országokban már a
képzőművészet egyik elismert ága. Per-
sze nem azokról a személyekről beszé-
lünk, akik különböző helyekre felfújnak
mindenféle üzeneteket, annak köze
nincs az art graffitihez. Híres építészek,
festők állnak a graffiti helyes megítélése
mellett, és most tessenek figyelni: a mű-
vészeti szakokon egyre több helyen ta-
nítanak art-graffitit.

Kép és szöveg: -pint-

Július közepétől a Komáromi,
a Dunaszerdahelyi és az 

Érsek újvári járás kilenc települé-
sén zajlott az Angolul tanuló fal-
vak idei évfolyama. Régiónkban
Dunamocson, Perbetén, Búcson,
Bátorkeszin, Izsán és Keszegfal-
ván tanulhattak angolul az érdek-
lődők.

Banai Tóth Pál, Dunamocs pol-
gármestere szerint egy község ve-
zetőjeként a jövőbe kell tekinteni és
kicsi koruktól arra ösztönözni a gye-
rekeket, hogy tanuljanak. Még keve-
sen tudatosítják, hogy a felemelke-
déshez a tanuláson keresztül vezet
az út.

„A program nagyon jól működik,
vétek az ilyen lehetőséget nem ki-
használni, hisz anyanyelvű lektortól
ritkán van lehetőség tanulni. Az an-
gol nyelv a régióban szinte az ösz-
szes munkahelyen követelmény, de
legalábbis előnynek számít, így
nagyban hozzájárul a jobb elhelyez-
kedéshez” – mondta Labancz Ro-
land, Bátorkeszi polgármestere.

Perbete évek óta részt vesz az An-

golul tanuló falvak programban. Na-
ponta mintegy 60 érdeklődő négy
csoportba osztva vett részt a rend-
hagyó angol órákon, melyek a per-
betei Magyar Tannyelvű Alapiskola
tantermeiben zajlottak.

„A program többszörösen is sike-
resnek mondható, hiszen a három
hét folyamán nemcsak az angol
nyelvvel ismerkedhettünk meg bő-
vebben, hanem egy másik kultúra is
közelebb került hozzánk” – értékelte
a programot a búcsi Katona Mihály
Alapiskola igazgatónője.

Tárnok Balázs, a program szlová-
kiai koordinátora köszönetét fejezi ki
a szervezőknek: izsán a Sámson és
Domin családnak, Kurucz Boglárká-
nak, Varga Enikőnek és Bélai Beá-
tának. Dunamocson Banai Tóth Pál
polgármesternek, Perbetén Bíró Szil-
viának és családjának, Keszegfal-
ván Lehoczky Milánnak és családjá-
nak, Bátorkeszin Labancz Roland
polgármesternek és a Bathó család-
nak, Búcson Győző Andreának és
Retkes Ákosnak.

(miriák)
Képarchívum

Nem tisztelik az art-graffititTöbbszörösen sikeres

Búcs

IzsaPerbete

Dunamocs

AMi Gútánkért pol-
gári társulás tavaly

ilyenkor gyűjtést szer-
vezett a nagyszigeti
harangláb felújítására.
Ez az akció azóta már
feledésbe is merült,
azonban a szervezők
végezték munkájukat,
még ha nem is látvá-
nyosan. Kevés pénz
gyűlt össze akkor,
ezért további támoga-
tók megkeresésére
volt szükség, hogy el-
kezdődhessen a bri-
gád.

Kürti Mónika, a polgári
társulás elnöke és a ta-
gok, időt, energiát nem
sajnálva a legnagyobb
melegekben is naponta

jártak Nagyszigetre,
hogy szépítsék a ha-
rangláb környezetét, va-
lamint felügyeljék a mun-
kákat. Szükség volt a ha-
rangláb konstrukciójának
újrafestésére, a harang
elektronikus automatizá-
ciójára, a harang mellett
lévő kis barlang felújítá-
sára, amely új ajtószer-
kezetet kapott, új Szent
Antal szobor került bele
virágdísszel, lefestették
és lecsempéztek körü    -
lötte. Az elkerített részbe
vágott követ is vittek, va-
lamint egy paddal is gaz-
dagodott a szakrális kis
terület, hogy az imád-
kozni vágyók nyugodt
környezetben tehessék
mindezt.

Nem kis feladat állt a
polgári társulás tagjai és
szimpatizánsai előtt, hi-
szen túlnyomórészt öne-
rőből oldották meg a
munkákat és a támoga-
tók többsége is a tagok
közül került ki. A gútai Vá-
rosi Hivatal az elektromos
vezeték odahúzását biz-
tosította be, hogy ezután
ne kézzel kelljen húzni a
harangot. A kis parkrész
megtisztításában a helyi
lakosság is részt vállalt.

Augusztus 3-án került
sor a harangláb újra-
szentelésére, melyet egy
szentmise előzött meg.
Ezután az összegyűlt kis
közösség kivonult a ha-
ranglábhoz és Szlovák
Marián atya megáldotta
és újraszentelte a ha-
ranglábat és a kis bar-
langot is. Rövid beszédet
mondott Kürti Mónika, a
polgári társulás elnöke, a
gútai Városi Hivatal ne-
vében Németh Ivett hiva-
talvezető és Koczkás Be-
áta alpolgármester is.

A nagyszigetiek ezután
nem kis meglepetést
okozva megvendégelték
az egybegyűlteket, ezzel
fejezve ki hálájukat a
munkálatokért.

csóka

Nagyszigeten megkondult
az újraszentelt harang

Ebben az évben három egyházmegyéből hatvanegy gyermek
vett részt a 6 és 13 éves korosztályúak számára megrende-

zett első Fireszke gyermektáborban. A hat nap témája Jézus
példázatai, szemléltető eszközök segítségével, sok énekkel és
közösségi játékkal. 

Fireszke gyermektábor

A közösségi alkalmakon a re-
formátus templomban tanulsá-
gos történetet hallgattak meg
az alsó tagozatos korosztályú
gyermekek Bothné Bereczky
Ágota csilizradványi lelkipász-
tor tolmácsolásában, majd egy
spontán bábos előadás követ-
kezett a martosi Szénási lel-
készházaspár jóvoltából. Majd
a hét folyamán Jézus újabb pél-

dázatának ismertetése követ-
kezett.

Egy ilyen tábor közösséget
kovácsol és ez egy olyan lehe-
tőség, ahol lelkileg is feltöltőd-
nek a táborlakók.

A sikeres táborozáshoz szük-
séges feltételeket a házigazda,
a Czinke lelkészházaspár biz-
tosította.

(miriák), Czinke Zsolt felvétele
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Csallóközaranyos

Aperbetei egyházközség máso-
dik alkalommal szervezte meg

napközis egyházi táborát az óvo-
dások és alapiskolások számára.
A reggel nyolctól este öt óráig
tartó foglalkozások az idei KOEN
program alapján valósultak meg
„Időutazó” címmel.

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel két tábor volt ebben az esztendő-
ben. Az első július 15-től 19-ig, ahol
33 gyermek, illetve a második au-
gusztus 5-től 9-ig, amelyen 44 gyer-
mek vett részt. A Bibliai történetek,
áhítatok, aranymondások és csopor-
tos beszélgetések mellett rengeteg
kézműves foglalkozás, sportjáték,
zenélés, illetve Szabó Csilla segít-
ségével drámajáték várta a fiatalo-

kat. A táborzárón az istentiszteletet
követően Apácaszakállasról a Céd-
rus zenekar koncertje és Écsi Gyön-
gyi bábelőadása gazdagította a prog-
ramot.

„Összességében két nagyon ál-
dásos hetet tudhat maga mögött a
gyülekezet. Köszönjük szépen a
gyülekezetnek, a Nőszövetségnek,
a szülőknek, Perbete község pol-
gármesterének Kósa Józsefnek, a
helyi Mezőgazdasági Szövetkezet
elnökasszonyának Ádámka Aranká-
nak, illetve a Rákóczi Szövetségnek
és minden magánszemélynek a tá-
mogatást. Bízunk benne, hogy jö-
vőre ismét találkozunk” - mondták
Erdélyi Adél és Erdélyi Zoltán lelki-
pásztorok. (miriák)

Erdélyi Zoltán felvétele

Tavaly április közepén adták
át a községben a Centrál

nonprofit társaság által
üzemeltetett szociális el-
látó központot. A három-
szintes, 120 férőhelyes
intézmény nagyon sok
idős embernek nyújt se-
gítséget és ellátást. Meg-
említenénk az Alzheimer-
központot és az utógondozói
részleget. Mivel eltelt egy év, így
az otthon vezetősége úgy döntött,
hogy nyílt napot tartanak. Erre a jeles ese-
ményre meghívták az itt élő idős emberek rokonait, hozzátartozóit is.

Ha minden egészséges felnőtt
ember életében legalább egy-

szer adna vért, nem lenne, nem
lehetne vérhiány. Véradóból soha
nem elég, nyáron azonban igazán
súlyos a vérhiány: az orvosok
kénytelenek a műtéteket - sür-
gősségi szempontok szerint –
sorrendbe állítani, esetleg elha-
lasztani.

A községben a helyi Vöröskereszt
alapszervezete második alkalommal
szervezte meg az önkéntes vér-
adást, amelyen 19 véradó jelent
meg, s az orvosi vizsgálat után 16-
an adhattak vért.

Vannak szervezetek, amelyeknek
szerepe az évek múlásával sem
csökken. A madari Vöröskereszt,
mely segítségnyújtás céljából jött
létre, több évtizede kiemelkedően

közhasznú szerve-
zetként működik.
Megalakulása óta
konkrét feladatok
sokaságát végezte
és végzi a mai na-
pig. Évente háromszor véradást
szervez, a többszörös véradók tisz-
teletére ünnepséget rendez. Támo-
gatják a daganatos betegségben
szenvedőket.

„Az önkormányzattal és a helyi ci-
vil szervezetekkel jó kapcsolatot ala-
kítottunk ki. Igyekszünk segíteni egy-
más munkáját. Most mi kérünk se-
gítséget: Kérjük, hogy a többi civil
szervezet segítsen az új véradók
mozgósításában, valamint az idős,
egyedülálló rászoruló lakosok felde-
rítésében és ezt jelezzék nekünk!” –
mondta Szabó Eszter, a Vöröske-
reszt elnöke. (miriák)

Véradás Madaron

Vakációs Bibliahét Perbetén

A szociális ellátó központ csapata

Nyílt nap a szociális
ellátó központban

A péntek délutáni rendezvényt a
Centrál nonprofit szervezet nevé-
ben Varga Zoltán alapító nyitotta
meg, majd Frustaci Kádár Andrea,
az intézmény igazgatónője szólt
az egybegyűltekhez. Ezután Ka-
nyicska Gizi néni szavalatát, majd
a négytagú éneklőcsapat produk-
cióját hallgathatták meg a jelenle-
vők.  Egyébként az egész délután
kellemes, jó hangulatban zajlott.
Akik pedig kíváncsiak voltak, hogy
hogy is működik az ellátó központ,
azok betekintést nyerhettek az in-

tézmény kulisszatitkaiba, megnéz-
hették, milyen korszerű körülmé-
nyek között élnek az otthon lakói.
Az igazgatónő elmondása szerint
jelenleg közel 70-en veszik
igénybe a szociális létesítmény
szolgáltatásait. Az otthon egyéves
fennállására rendezett nyílt napot
többen is támogatták: Nagy Zol-
tán, Csicsó Péter, Rancsó Me-
linda, Nikker Miklós, Gőgh Mihály,
Eva Ipóthová, Liza Plechová és
Varga Zoltán.

Kép és szöveg: -pint-

A Konkoly-Thege Miklós Művelődési
Központ egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően első alkalommal szerve-
zett Cirill és Metód napközis tábort a
Városi Könyvtár kertjében.

A két héten át tartó tábor programja kü-
lönböző témakörök és foglalkozások köré
csoportosult. A táborlakók megismerkedtek
a görög fivérekkel, akik a szláv népeknek
hirdették Krisztus örömhírét. A kézműves
foglalkozások mellett természetesen a já-
ték és a móka sem maradt el. Kipróbálhat-
ták magukat, képességeiket. Ezenkívül új
barátokra tehettek szert, élvezhették a ter-
mészet szépségét és szabadságát. Naponta
kiértékelték a tábor legügyesebb és legszó-
fogadóbb lakóját, akiket jutalomban része-
sítettek.

„Az első
alkalommal megszerve-

zett nyári táborunk segítségével a gyerekek
testileg és lelkileg is rengeteget fejlődhettek
a szünidő ideje alatt. Nagy figyelmet fordí-
tunk arra, hogy a gyerekek sokat sportolja-
nak, mozogjanak és sikerélményeket sze-
rezzenek” – nyilatkozta Lelovics Margit, a
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ
igazgatója, a tábor főszervezője.

Kép és szöveg: miriák

ACsemadok városi alapszervezete „Ógyalla rejtett kincsei” címmel hirdetett fotó-
versenyt, amelyre év végéig várják az alkotásokat. 

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

Ógyalla

ÓGYALLA rejtett kincsei
„Szeretnénk, ha az emberek nyitott szemmel jár-

nának a természetben, hiszen környezetünkben is
nagyon sok szép hely van, amelyek mellett leg-
többen megállás nélkül elmegyünk, és nem érté-
keljük eléggé azokat. Egy-egy szép fotóval fel tud-
juk hívni a figyelmet ezekre a csodákra” – mondta
Radosicky Györgyi, a Csemadok elnöke.

A fényképeket év végéig várják, ennek meg-
felelően szinte minden évszakot felölelő felvéte-
lek születhetnek, ezzel is változatosabbá válik a
legjobb alkotásokból összeállított majdani kiállí-
tás. A fotókat a Csemadok januári évzáróján
Svitek György, a helyi Művészeti Alapiskola
igazgatója értékeli. A felvételeket elektronikus
formában várják az
ogyallacsemadok@gmail.com elektronikus
címre, de fel lehet tölteni azokat az alapszer-
vezet Facebook-oldalára is.

A szervezők arra kérik az alkotókat, ne árul-
ják el, hol készültek a felvételek, szeretnék, ha
azt a hozzászólók találnák ki. A legaktívabb
hozzászólókat, csakúgy, mint a legjobb fotó-
kat beküldőket, megjutalmazzák. A képek ki-
nyomtatását a szervezők vállalják. (miriák)

Képarchívum

Cirill és Metód napközis tábor In memoriam 
Kiss Lajos

1952-2013

Keveset tudtunk arról, hogy egészsége megren-
dült volna, ezért váratlanul ért mindannyiunkat

halálhíre. Mivel a történtek megváltoztathatatlanok,
az ember ilyenkor tehetetlenségében akaratlanul is
befelé, az emlékeihez fordul. A több évtizedes ba-
rátság pedig emlékekben gazdag.

Nézem a róla készített fo-
tókat, számtalan pillanatfel-
vétel, emlék idézi alakját.
Alapító tagja volt a Szegab
PT-nek, nagyon sok borver-
senyen népszerűsítette bo-
rait, a községet, több alka-
lommal lett az Év Borásza.
Tanácsai, szelíd szavai per-
cek alatt tudtak indulatokat
csendesíteni, gondokat osz-
latni. Önző módon, talán
ezek fognak a legjobban hiányozni. Bölcsessége, derűje,
atyai szeretete mára már múlt. De ez a múlt és annak
minden emléke fájdalmasan is nagyon szép, 's ami szép,
azt az ember örökre szívébe zárva őrzi.

Kiss Lajosról, a boros szakemberről el kell mondani,
hogy magánemberként is igen sokat tett a kulturált bor-
fogyasztás megismertetéséért, elterjesztéséért.

Gyászunkat enyhíti talán az a tudat, hogy Kiss Lajos
teljes életet élt. Személyiségének alapja a segítőkészség,
a tenni akarás, a másik ember tisztelete, a vállalt felada-
tok alapos, állhatatos végrehajtása. A borok mellett na-
gyon büszke volt sportoló unokájára. Mindig ott volt mel-
lette és megtanította arra, hogy soha ne adja fel, történ-
jen bármi.

Kedves Lajos! Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Te
köztünk maradsz, lélekben velünk leszel, mert nem fe-
lejtünk el! Nyugodj békében! Miriák Ferenc
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Nemesócsa

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.

Az est folyamán felcsendültek más-más stílusú zenei
számok, igazi fiatalos, retrós és mulatós hangvételűek
egyaránt. A talpalávalót a 2007-ben alakult párkányi Jó-
világvan zenekar szolgáltatta. Az esten fellépett még a
bátorkeszi újonnan alakult Lady zenekar. Kifulladásig
pedig DJ Mirooo pörgette a lemezeket.

A kellemes időjárásban újabb zenei csemegét hall-
hatott és élvezhetett a kitartó közönség a futballpályán.
A gazdag zenei programmal a lehető legszélesebb kö-
zönséget szólították meg, így az összeállított zenei
programban mindenki megtalálta a kedvére való elő-
adást. 

A közösségépítő rendezvényt hagyományteremtő
céllal szervezték. (miriák)

Ferst Attila felvételei

A bogyaréti kézművesklub tagjai, Aradi Mónika, Čelka Krisztína, Farkas Natália, Füzik Be-
áta, Füzik Éva, Kocsis Hajnalka, Szabó Lilla, Szakszon Zsuzsa és Sztakovics Erzsébet heti
rendszerességgel jönnek össze, hogy ezáltal is hódoljanak szenvedélyüknek. A csapaton
belül mindenkinek van használnivaló ötlete, melyet ki-ki saját elképzelése alapján visz vég-
hez. Főleg ajándéktárgyakat készítenek, melyeket a legkülönbözőbb technikai elemekkel öt-
vöznek. Dolgoznak üveggel, fával, műanyaggal, de a szalvéta-technikát sem vetik meg. Újab-
ban makramé virágtartókkal próbálkoznak. Ötletekért, találékonyságért, leleményességért,
valamint kreatívitásért nem kell a szomszédba menniük. Kép és szöveg: -pint-

Hétfőn nyitotta meg ka-
puit a nemesócsai

szabadtéri színpad mellett
rendezett falusi játszóház.
Bajcsi Éva, Kliment And-
rea és Kovács Ildikó irá-
nyításával tartalmas prog-
ramba kapcsolódhattak
be azok a gyerekek, akik
kihasználva még a szün-
időből hátralevő napokat
részt vettek a hetedik al-
kalommal megszervezett
eseményen.

Többféle játékkal, techni-
kákkal ismerkedhettek meg
az ügyes kezű  gyerekek.
Így többek között készítet-
tek viharlámpást, hűtőmág-
neseket, spatulából ajtódí-
szeket, textiltáskákat és
nyomdáztak akril festékkel.
A hét közepén a makramé-
vel is megismerkedtek. Né-

hányan zsugorfóliából és
gyurmából tetszetős éksze-
reket kombináltak. Mivel
időközben  több csoport is
kialakult, így azok, akik az
énektudásukat próbálták
csillogtatni, vagy a tehetsé-
güket akarták megvillantani,
karaoke stílusban feléne-
kelhettek egy CD-t, melyet
a végén haza is vihettek.
Bajcsi Éva, a játszóház fő-

szervezője elmondta, évről
évre egyre többen veszik
igénybe a szünidő véghaj-
rájában szervezett játszó-
házat, amely teljesen in-
gyenes. Természetesen
még egy ilyen rendezvény
sem nélkülözheti a támoga-
tást, melyet ebben az eset-
ben a helyi önkormányzat
biztosított.

Kép és szöveg: -pint-

Bátorkeszi 
zenés nyár

Falusi játszóház

ABátorkeszi Községi Hivatal szervezésében első al-
kalommal került megrendezésre a Bátorkeszi zenés

nyár a helyi futballpályán.

Egy éve alakult meg Bogyaréten
a helyi kézművesklub. Tudva-

levő, hogy ebben a faluban sok
ügyes kezű asszony él, akik na-
gyon tevékenyek. Az utóbbi időben
fiatalok is csatlakoztak a klubtevé-
kenységhez, ami igazán szívet me-
lengető dolog. 

Vasárnap, augusztus 11-én
18,30-tól kisebb-nagyobb

csoportok gyülekeztek a Klapka
téren. A Lehár Ferenc Polgári
Társulás által meghirdetett és
megszervezett „Zenélő vasár-
nap“ keretén belül Čerňanský
Rudolf (Čeku) énekelt a közben
szép számúra duzzadt közön-
ség előtt. Egymás után hang-
zottak fel az előző évtizedek vi-
lágot bejáró szebbnél szebb
számai. Az idősebb generáció
az énekessel együtt dúdolt,
énekelt, a fiatalok kéz- és láb-
mozdulatokkal jelezték a zene
keltette élményt. Az elénekelt
számok után felharsant a taps, a mintegy 400 je-
lenlévő így fejezte ki tetszését. igen, a Lehár Ferenc Polgári Társulás jó úton halad.
Érezhetően érdeklődővé tette a város lakosainak egy részét. Dr. Bartanusz Attila

fotó: Róbert Beneš

A bogyaréti
kézművesklub

Szólt a zene Komáromban

A bogyaréti
kézművesklub

Luxus CSERÉPKÁLYHÁK, 
főúri KANDALLÓK, 
népi KEMENCÉK, 

szecessziós HORDOZHATÓ 
HENGERKÁLYHÁK 
építése, tervezése.

HÍVJON V. ÍRJON NEKÜNK!
www.ujkalyha.hu

Balog Róbert, 00-36-20-411-29-23

Gazdaságos üzemelés, 
gyönyörű színek, minták, irigy tekintetek.

Tiszta, precíz munka, német minőség.

Gazdaságos üzemelés, 
gyönyörű színek, minták, irigy tekintetek.

Tiszta, precíz munka, német minőség.

Már a negyedik alkalommal rendezik
meg szeptember 7-én a Lakikatlan

elnevezésű gulyásfőző versenyt Laksza-
kállason. A megmérettetésre nemcsak a
környékbeli falvak lakosai, de újabban
már más járások fesztivál-kedvelői is el-
jönnek, hogy egy jót szórakozzanak a gu-
lyás ünnepén.

Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, ezen a
szombaton kisebbfajta népünnepélyre lehet
számítani a községben. Mint ahogy Do-
monkos Zsuzsától, a fesztivál mindenesétől
megtudtuk, az előkészületek már javában
folynak, de erről inkább beszéljen az illeté-
kes: „Rendezvényünk alapgondolata az volt,
hogy a gulyásfesztiválon a főzésen, a ne-
mes versenyzésen túl próbáljuk vissza-
csempészni a közösségbe az emberi szó
varázsát“. 

Mi az, amiről a csapatok gondos-
kodnak, és mi az, amiről a szervezők
? –tettük fel a kérdést a Lakikatlan
főszervezőjének. „Mindenképpen
szükséges egy 4 tagú csapat,
azonkívül a főzéshez
szükséges eszközök,
alapanyagok, a csa-
patok reklámtáblája,
egyenruhák, terítés-
hez és díszítéshez
szükséges eszközök,
mellyel hangulatossá tehe-
tik ideiglenes konyhájukat.
Na és amit mi biztosítunk. El-
sősorban sátrat, sörpadot és
asztalt, bográcsot, sorszámot,

tűzifát, díjakat, egy szakmai zsűrit és az el-
maradhatatlan kulturális programokat, játé-
kokat. A csapatok egyéb különlegességeket
is süthetnek, főzhetnek, de csak a gulyást
fogja a szakmai zsűri elbírálni, melynek pont-
értékét növelhetik egyedi megjelenéssel, jó
csapatmunkával, megfelelő higiéniával, terí-
téssel, frappáns cégtáblákkal, illetve humo-
ros bemutatkozással. Egyéb kategóriákban
is megmérettethetik magukat a csapatok: a
legfinomabb sütemény, pogácsa, bor és pá-
linka kategóriában is“.

Most pedig essen szó a díjakról is. „Lesz
egy abszolút győztes: a „Lakikatlan gulyás-
királya”, arany-, ezüst- és bronzérmes gu-
lyások, különdíjak, közönségdíj és egyéb ka-
tegóriák díjai. Újdonságként jelenik meg,
hogy minden csapat árusíthatja a termékeit,
alkotásait, melyet tallérok értékében fogunk

kifizetni. A legtöbb tallért szerző csa-
pat közönségdíjban részesül“ –
mondta el Domonkos Zsuzsa.

Szeptember hetedikén tehát újra
benépesül a helyi szabadtéri szín-
pad környéke és kezdetét veszi a

negyedik Lakikatlan gulyás-
főző verseny. Éppen

ezért, aki jól
akar szóra-

kozni, jókat
akar enni és inni és egy

életre szóló élménnyel
szeretne gazdagodni, az fel-

tétlen látogasson el Laksza-
kállasra, mert ez főzőverseny

lesz a javából.
pint

Augusztus utolsó szom-
batján harmadszor

rendezik meg a szilasi hor-
gász- és halászléfőző ver-
senyt a helyi tó környékén.
A rendezvény jellegét,
színvonalát, programjait,
úgy próbálják évek óta
összeállítani, megőrizni, il-
letve fejleszteni, hogy a te-
lepülés számára továbbra
is egy kivételes közösség-
formáló akció illetve kikap-
csolódás legyen. 

A szervezők ügyelnek arra,
hogy minél nagyobb vonzerőt
biztosítson ez az esemény az
idelátogató egyének, csalá-
dok számára. A halászlevet
főző csapatok minden bi-
zonnyal megadják majd a
nap alaphangulatát, de ha-
lászlén kívül a horgászás is
központi szerepet játszik
ezen a gasztro-napon, mely
reggel kilenc órakor veszi
kezdetét a hivatalos megnyi-

tóval, majd ezután a gyere-
kek veszik birtokukba a tó
legjobb halfogóhelyeit, hogy
minél több pikkelyes kerül-
hessen a partra. Röviddel ezt
követően a főzőcsapatok is
beindítják a tűzhelyeket, elin-
dul a főzőpárbaj. Nem hiva-
talos információk szerint a
Rákócza testvérek is bene-
veznek a megmérettetésbe,
akik már két alkalommal bi-
zonyultak a legjobbnak a La-
kikatlan elnevezésű fesztivá-
lon. A pecások eredményhir-
detésére még ebéd előtt sor
kerül. A halászléfőzők leg-
jobb alkotásait egy órakor ér-
tékeli majd a szakmai zsűri. A
rendezőség a versenyzők ré-

szére főzősátrat, asztalt és
tűzifát biztosít. Ezenkívül a
főzés folyamatát a zsűri és a
vendégek is nyomon követ-
hetik. A nap folyamán külön-
böző, tréfás ügyességi játé-
kok is szerepet kapnak a ren-
dezvényen. Mint ahogy Tóth
Péter polgármester el-
mondta, örül annak, hogy né-
hány év alatt sikerült egy ha-
gyományteremtő és közös-
ségformáló rendezvényt al-
kotniuk. Köszönet illeti ezért a
helyi önkormányzat, a helyi
Csemadok, a SZiSZETA
nyugdíjas klub, a helyi Vö-
röskereszt és az önkéntes
tűzoltószervezet tagjait.

-pint-

Jöjjön a Lakikatlanra Én még voltam katona

A bakaéletbe enged 
betekintést a régi fotók 
kiállítása

Augusztus végi horgász- 
és halászléfőző verseny
Szilas

Nagymegyer

Lakszakállas

Letűnt korok hangulatát is megidézik azok a katona-
fotók, melyeket a napokban megnyílt kiállítás hely-

színén, a városi könyvtárban tekinthetnek meg az ér-
deklődők.

Az Én még voltam katona című tárlat anyagát magánem-
berektől gyűjtötték össze a kulturális intézmény munkatársai,
összesen ötvenöt helyi és környékbeli lakos hozta el a csa-
ládi albumok, szekrények mélyén megbúvó cipősdobozok
féltve őrzött kincsét, hogy azt a nagyközönség elé tárják. A
gyakran már megsárgult fotók a katonai egyenruhák széles
skáláját is bemutatják, hiszen a korszak, amit ezek a képek
megidéznek egészen 1914-től kezdődően a kötelező katonai
szolgálat eltörléséig Szlovákiában, azaz 2005-ig villantanak
fel egy-egy momentumot ki-ki életéből, legyen az illető az
Osztrák-Magyar Monarchia, Csehszlovákia, Magyarország
vagy Szlovákia katonája. A tárlókon látható képeken nagyon
jól nyomon követhető a katonai divat változása, értve ez
alatt az egyenruhákat és a hajviseletet is. A könyvtár ezzel
a kiállítással azoknak a fiataloknak is szeretne betekintést
nyújtani a bakaéletbe, akik ezt már nem tapasztalták meg. A
kordokumentumként is funkcionáló fotók szeptember 15-ig
tekinthetők meg. Kovács Zoltán



• Eladó vagy kiadó garzon
Komáromban a Vii. lakóte-
lepen. Tel.: 0915 120 829.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.
• Szeptembertől felveszek
fodrász tanulót praxra, KN.
info: 0915 880 861.
• Kiadó 3-szobás lakás, va-
lamint 1 szoba családi ház-
ban, KN. Tel.: 0918 497 016.

• Mocson a Dunához közel
csendes helyen ház eladó.
Tel.: 0919 222 752.
• Paton eladó 6-áras, épít-
kezésre alkalmas telek. Tel.:
0905 577 045.
• Dunamocson 3-szobás
összkomfortos ház eladó.
Tel.: 0918 311 567. 

ÚJSZüLöTTEK:
Beke Marcel (Kolozsnéma), László Lilianna (Komárom),
Kovács Zoé Bernadett (Nemesócsa), Mezei Zsombor (Ko-
márom), Nagy Treiven (Érsekújvár), Lévai Róbert (Gúta),
Kántor Olivér (Komárom), Čóka Eduardo (Komárom), Ben-
kovič Martin (Érsekújvár), Mátyusová ivana (Kisújfalu).

ELHUNyTAK:
Cibor Júlia (89) Martos; Vajkai Mária (83) Keszegfalva; Ha-
usleitner Emília (64) Komárom; Gyűrűsi Ľudovít (94) Ekel;
Molnár Ladislav (69) Dunamocs; Gléz Márta (81) Komá-
rom; Kusala Ján (80) Marcelháza; Raffai Julianna (79)
Szilas; Kováč Pavel (81) Komárom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Muhar Peter (Komárom) és Rajková Zuzana (Komárom);
Švec Erik (Vágfüzes) és Javorková Andrea (Bajcs)
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László Lilianna 
Komárom
(3300/49)

Mátyusová Ivana
Kisújfalu
(3700/51)

Kovács Zoé Bernadett 
Nemesócsa
(3300/49)

Lévai Róbert
Gúta

(3350/51)

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

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

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

augusztus 18-án, halálának 
1. évfordulóján a drága feleségre, 

anyára és nagymamára 

Teitl Ilonára Komáromban.
Emlékét örökké őrző férje családjával.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166

Azonnali 
hitelelbírálás!

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.

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

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

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

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

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

Örök fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk 

augusztus 19-én, halálának 
2. évfordulóján 

Tárnok Bélára (Zsitvatő).
Szerető felesége, fia, lánya, unokái, menye és veje.

Spomienka
Dňa 26. 8. uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil za zá-

hadných tragických okolností náš milovaný syn 

Norbert Kóša z Imeľa vo veku 23 rokov.
„Utíchlo srdce, stíchol hlas,
Mal rád život i všetkých nás.
Bol tak mladý, veselý, 
Mierumilovný vo svojom živote,
Ale veľký v láske a dobrote.
V oku slza, v srdci žiaľ, čo nám bolo milé, 
to nám osud vzal.“ 

S láskou a so svetlom spomínajú: 
rodičia, sestra Veronika, babka, príbuzní a známi.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Egy könnycsepp a szemünkben még érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet , 
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szeretünk és soha nem feledünk Norbika angyalkánk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 26-án a rejtélyes 
és tragikus körülmények közt 23 évesen elhunyt fiunkra 

Kósa Norbertre Ímelyen, 
halálának 4. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző szerető: 
szülei, testvére Veronika, nagyika és a rokonság.

„Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem,
7 éve annak, hogy a sírban fekszem.
Azok, akik síromra hordjátok a virágot,
Nevetek még sokáig legyen áldott.” 
Szomorú szívvel és mély fájdalommal

emlékezünk augusztus 22-én 
szerettünkre 

Habara Zoltánra Szentpéteren.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk
ezen a szomorú napon.

Édesanyja, testvérei és a rokonság.

„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Augusztus 3-án emlékeztünk 
halálának 7. évfordulóján 

Domonkošová Ruženára 
(Komárom - Gyulamajor).

Emlékeznek rá: férje, gyermekei, unokái, vejei,
barátai és a többi családtag.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

augusztus 22-én, halálának 
30. évfordulóján 

Csinger Józsefnére
Komáromban.

Emléke örökké a szívünkben él. 

Szerető családja és unokatestvérünk Margitka.

Megemlékezés
„Fájó seb a szívben,
Feledni nem enged,
Mert olyan ember ment el,
Akit feledni nem lehet.”

Szeretettel emlékezünk 
augusztus 23-án, 

halálának 2. évfordulóján 

Čermák Mihályra.
Emlékét örökké őrzik: felesége, lányai és unokái.

„Keményen viselted fájdalmas terhedet,
És amikor eljött a vég, búcsút intettél csendesen.
Az idő múlik és nem adja vissza azt, akit elvett,
Ez a seb mindig fáj, felejteni nem enged.“

2008. VIII. 19. - 2013. VIII. 19.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 
19-én, halálának 5. évfordulóján a sze-
rető férjre, édesapára és nagypapára 

Kovács Árpádra (Vágfüzes).
Emlékét szeretettel őrzi: 

felesége, fia és lánya családjaikkal.

• Idősek gondozását, nap-
pali ellátását (bevásárlást,
főzést, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzus-
sal rendelkezem. Tel.: 0917
390 985.
•  Mentse meg régi emlé-
keit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.

• Csallóközaranyoson
bérbe adok családi házat,
85 €/hó + rezsi. Tel.: 0907
739 389.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok,
fűkockák. Tel.: 0908 042
655.

• 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.

• Festést, mázolást és
csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.
• Eladó 2-szobás lakás a Zvá-
račská utcán vagy bérbe adó,
270 €/hó. Tel.: 0908 793 007.

• Výhodné úvery! Prefinan-
cujeme aj nevýhodné, exis-
tujúce! Hľadám spolupra-
covníkov v oblasti bankov-
níctva, poisťovníctva. Tel.:
0905 289 599.

• Okleveles szakemberek a
következő munkák elvégzé-
sét vállalják: kőművesmun-
kák, csempézés, hőszigete-
lés, térkő-lerakás, festőmun-
kák. Tel.: 0905 295 528.

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

• Haly-sklady na prenájom
od 200 € Komárno. Tel.:
0905 468 711.
• Kiadó modern, bútorozott
nagy szoba-konyhás, fürdő-
szobás, erkélyes lakás két igé-
nyes diák részére a Selye Já-
nos Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kara mellett. Érdeklődni
a 0905 658 967 telefonszá-
mon vagy dagnes666@
gmail.com címen lehet.

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

Otthoni munka akár má-
sodállásban, homejo-
bog@gmail.com.

Komárom – Nádor utcai
bolhapiac, minden szom-
baton szuper és ingyenes,
akár reggel 7.00 órától.

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

Hluboká - Český Krumlov
2013. szept. 7-8. 129,-€/fő
1x teljes ellátás, belépők,
szállás, idegenvezetés.
NZ, KN DS, BA indulással.

Auschwitz - Krakkó
2013. szept. 20.-21.

95,- €/fő
1x teljes ellátás, belépők,
szállás, idegenvezetés.
KN, NZ, LV indulással.
infó: 0918 697 959 tel.
További info: http://utazve-
lem.5mp.eu/web

Bécs-Schönbrunn
2013. augusztus. 29.

NZ. KN, DS, BA indulással
ár: 30,-€/fő
Tegyük vidámmá a vaká-
ció utolsó napját
Neusiedlersee - Vidám-

park a határ mellett
2013. august. 31.
NZ, KN, DS, BA indulással
ár: 20,- €/fő, gyerek 
12 évig: 15,- €
infó: 0918 697 959 tel.
További infó: http://utazve-
lem.5mp.eu/web

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Kirándulás, Rám-szakadék
– Pilis. Pihenés a Dunaka-
nyarban, ár: 15 €/fő. info:
0948 262 144. www.orbis-
hurbanovo-eoldal.hu
• Eladó sarok-ülőgarnitúra,
120 €. info: 0915 880 861.
• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.

Augusztus 19-én 
ünnepli 25. születésnapját 

Kovács Nikolett 
Vágfüzesen. 

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik: 

édesanyja, húga Linda,
mama és kislánya 

Dominika.

„Kívánom, drága kiscsillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon,
Annyiszor nevess, ahányszor rád nézek,
Adjon sok-sok szeretetet Neked az élet.”

Augusztus 15-én ünnepelte 4. születésnapját 

Házi Ágika Ekelen.
E szép ünnep alkalmából kö-

szöntik őt: anyu, apu, Benkó
mama, papa, Házi mama,

papa, ekeli dédimama,
gelléri dédiék, kereszt-
szülei, Ildikó, Rudi,
unokatestvére Vivien és az

egész rokonság.

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.monde-
caste.hu weboldalon!

• www.reflex-reality.sk. in-
gatlaniroda Komárnóban.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó nagyméretű 3-szo-
bás átépített lakás a Víz ut-
cán. Tel.: 0905 230 373.
• Pedikűr, manikűr, KN és
környéke, házhoz is me-
gyünk. Tel.: 0907 198 690.

• Jack Russel terrier kisku-
tyák eladók. Tel.: 0905 535
507.
• Eladó alig használt mikro-
sütő, ára: 40 €. Tel.: 0919
213 400, KN járás.
• Ház körüli, kiskerti munkák
vállalása Komáromban. Tel.:
0944 220 957.
• Hitelek 800 - 16 000 euróig
24 óra belül Tel.: 0905 587
413.

Elektro, TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
P l a z m a - k é s z ü l é k e k
gyors és megbízható ja-
vítását vállalom.
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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 19. 8.
predpokladám v na-
šom regióne veľmi
teplo, polojasno a  bez zrážok,
na noc možnosť prehánok.
Nočná teplota od + 17 do 
+ 19  ̊C, denná teplota od 
+ 33 do + 35  ̊C. Slabý JZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)

V utorok 20. 8. predpokladám v našom
regióne mierne ochladenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 17 do + 19  ̊C,
denná teplota od + 28 do + 30  C̊. Mierny SZ
vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 – 36 km/h.)

V stredu 21.8. predpokladám v našom
regióne celkom pekne, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 13 do + 15  ̊C, cez
deň od  + 27 do + 29  ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

Vo štvrtok 22. 8. predpokladám v našom
regióne veľmi pekne, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C, cez
deň od + 28 do + 30  C̊. Slabý S vietor do 2
- 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 23. 8. predpokladám v
našom regióne ešte o niečo

teplejšie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 12 do + 14

̊C, denná  teplota od + 30 do + 32  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.) 

V sobotu 24.8. predpokladám v
našom regióne veľmi teplo, polojasno

a bez zrážok. Nočná teplota od + 14  do
+ 16  ̊C, denná teplota od + 32 do + 34  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)   

V nedeľu 25. 8. predpokladám v našom
regióne malú zmenu, počas dňa veľkú ob-
lačnosť až zamračené a početné prehánky,
prípadne aj búrky. Množstvo vlahy do 5 mm,
pri búrkach aj viac. Nočná teplota od + 15 do
+ 17  ̊C, cez deň od + 32 do + 34  ̊C. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam ešte stále
veľmi teplé a suché počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

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

Výcvik vodičov na skupinu "B" 

0905 489 059

Vodičský 
preukaz už 
za 6 týždňov

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

Na rozdiel od kompy, prievoz medzi Kravanmi a Lábatla-
nom je schopný prevádzky. „Na slovenskej strane sú všetky
povolenia vybavené, na maďarskej strane zo šiestich dokla-
dov chýbajú ešte stále dva," povedal pre TASR starosta
obce Gabriel Duka s tým, že obyvatelia na obidvoch stranách
Dunaja dúfali, že počas dovolenkovej sezóny sa podarí za-
bezpečiť pravidelnú premávku. „Asi budeme musieť počkať
ešte pár týždňov," pokračoval Duka. Dodal, že pre ľudí tento
dopravný prostriedok môže znamenať okrem turistiky aj ďal-
šie pracovné príležitosti.

V rámci cezhraničnej spolupráce obnovili jednu malú loď,
vytvorili pristávacie možnosti a parkovisko. Celá investícia, v
značnej miere z eurofondov, stála 783.000 eur. „Žiaľ, povo-
lenia na prevádzku meškajú," zdôraznil. Podotkol, že prievoz
bude prevádzkovať slovenská strana, konkrétne Duna - Co-
lor, s.r.o. Ceny cestovných lístkov budú celkom prijateľné.

V prípade kompy pri Gabčíkove je situácia iná. Plavidlo,
ktoré absolvovalo len jednu cestu, a to počas oficiálneho
slávnostného odovzdania 26. júla, ostalo na druhý deň ne-
funkčné. „Kompu prevádzkuje maďarská strana, kúpeľná
obec Lipót. K veci sa môže vyjadriť obec," ozrejmil starosta
Gabčíkova Iván Fenes. Podľa starostu Lipótu Pétera Tótha
kompa sa v nasledujúcich dňoch nepohne, investícia za 3,2
milióna eur je zatiaľ nevyužitá. „Porucha sa dá odstrániť len
po výmene poškodenej časti hydraulického čerpadla, ktoré
sa musí doviezť z Ameriky," objasnil. Pripomenul, že to môže
potrvať aj dlhší čas, takže prevádzka sa môže začať až kon-
com letnej turistickej sezóny. „Až po viacerých skúšobných
jazdách," zdôraznil.

V porovnaní s prievozom v Kravanoch nad Dunajom ces-
tovné lístky aj pre osoby a bicykel budú v Gabčíkove pod-
statne drahšie. „Prevoz áut bude drahý. Nie je našim cieľom,
aby sme prepravovali motorové vozidlá. Uprednostňujeme
peších a turistov na bicykli," vyzdvihol Tóth.

Zdroj: Teraz.sk

Televízni vysielatelia a licenčná rada
začali ťahať za jeden povraz v pro-

spech divákov. Stišovanie zvuku pri pre-
pínaní medzi jednotlivými kanálmi a
hlasná reklama by mali patriť už od ja-
nuára minulosti.

Diváci majú často pocit, že televízie vy-
sielajú oveľa hlasnejšie reklamu ako sa-
motný program. Ak rada zistila porušenie
zákona, televízie často argumentovali tým,
že celá metodika merania je nesprávna a
požiadavky sú nesplniteľné.

„Iniciovali sme stretnutie s vedením a tech-
nickými pracovníkmi televízií, aby sme zistili,
v čom sú problémy. Výsledkom je, že sa po-
kúsime prejsť na metodiku Európskej vysie-
lacej únie,“ povedala Lucia Jelčová z Rady
pre vysielanie a retransmisiu. Meracie za-
riadenie rady inovujú a zmení sa aj tech-
nická podpora u vysielateľov, aby v systéme
neboli rozdiely. Pri prepínaní z jedného ka-
nálu na druhý by tak už nemalo byť potrebné
zvuk pridávať ani stišovať.

Smernica vysielacej únie zavádza kon-
krétnu úroveň hlasitosti programov, a tým
zaručuje aj rovnakú hlasitosť medzi jedno-
tlivými stanicami. Umožňuje merať subjek-
tívne vnímanú hlasitosť, teda to, ako signál
vníma ľudské ucho.

To si však vyžaduje zmenu zákona. Mi-
nisterstvo kultúry pripomienku rady, ktorá
sa týka úpravy hlasitosti reklám, prijalo a
zaradilo ju do novely zákona o vysielaní a

retransmisii. „Do návrhu novely zákona sme
problémy, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe,
zapracovali tak, aby nedochádzalo k ne-
úmerným výkyvom hlasitosti pri vysielaní
programov a následne vysielanej reklamy a
telenákupu,“ povedal hovorca ministerstva
Jozef Bednár. Novela by mala nadobudnúť
účinnosť 1. januára 2014. Rada sa tiež
chystá vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá do-
hodne technické detaily. „Budú v nej zá-
stupcovia veľkých vysielateľov a pracovní-
kov a členov rady,“ doplnila Jelčová.

TV Markíza zhodnotila dohodu ako výsle-
dok úspešných rokovaní všetkých zúčast-
nených strán. TV JOJ ju považuje za zvy-
šovanie štandardu pre televíznych divákov.

Aj v Českej republike od 1. júna tohto roku
platí novela zákona, vďaka ktorej má česká
licenčná rada nový nástroj na kontrolu hla-
sitosti televíznych reklám. Televízne vysie-
lanie bude kontrolovať pomocou softvéro-
vého programu, ktorý kúpila od holandskej
spoločnosti za vyše 7-tisíc eur. Prístroj do-
káže merať až 25 programov súčasne a hla-
sitosť vie odmerať aj spätne. Dokáže vy-
značiť, na akom kanáli a v akom čase došlo
k prekročeniu hodnôt.

Slovenská licenčná rada takýto program
asi kupovať nebude, mala by stačiť inovácia
toho doterajšieho. „Ministerstvo kultúry ne-
bude na uvedený účel poskytovať Rade pre
vysielanie a retransmisiu finančné pro-
striedky,“ dodal Bednár.

Technicky zosúladiť systém merania budú
musieť aj televízie. TV Markíza sa nechcela
vyjadriť k tomu, či na to majú prostriedky,
pretože to považuje za internú záležitosť.
JOJ Group so zabezpečením technických
prostriedkov počíta aj v rámci finančných

rozpočtov. „Vysielaný televízny obsah
pravidelne monitorujeme, aby jeho hla-
sitosť bola v súlade s požiadavkami rady
i spokojnosťou divákov,“ dodal PR ma-
nažér JOJ Group Michal Pilip.

Niektoré televízie sa v minulosti snažili
upozorňovať na reklamu práve tým, že ju
pustili hlasnejšie ako štandardný prog-
ram. No ak hlasitosť reklamy a prog-
ramu, idúceho pred ňou alebo za ňou,
prekročí hranicu rozdielu 6 decibelov, je
to dôvod na udelenie sankcie.
Zjednotenú hlasitosť už majú televízie

v Nemecku, Taliansku či vo Francúzsku.
Eva Okoličániová, Pravda

Prievozu a kompe sa
zatiaľ na Dunaji nedarí

Najstarším účastníkom vytvorenia slovenského rekordu bol
90-ročný Michal Cibík a najmladším 4-mesačný Michal Mi-

haľov, obaja z Michaloviec.

Štyristotrinásť nositeľov mien Michal alebo Michaela sa stretlo cez
víkend v Michalovciach na festivale Fest dupľa alebo Double fest.

Vytvorili tak rekord, ktorý bol zapísaný medzi Slovenské rekordy.
Primátor mesta Viliam Záhorčák prevzal certifikát o platnosti rekordu z rúk komisára Knihy
slovenských rekordov Igora Svítoka.

Najstarším účastníkom bol 90-ročný Michal Cibík a najmladším 4-mesačný Michal Miha-
ľov, obaja z Michaloviec. Na podujatí nechýbali známe mená ako speváčka Misha, rodáčka
z Michaloviec, a športovec Michal Riszdorfer z Komárna. Riszdorfer predviedol v spolupráci
s populárnym harmonikárom Banskobystričanom Michalom Červienkom hru na harmonike.

Zdroj: webnoviny

Na slovensko-maďarskom úseku Dunaja sa jedinému
prievozu a jedinej kompe nedarí. Počas turistickej

sezóny medzi obcou Kravany nad Dunajom v okrese Ko-
márno a maďarským mestom Lábatlan mal premávať
prievoz už od začiatku leta. Podobné boli plány aj v prí-
pade kompy medzi obcou Gabčíkovo v okrese Dunajská
Streda a maďarskými dedinami Dunaremete a Lipót.

Vyhlásenie voľby na obsadenie 
funkcie hlavného kontrolóra.

Obec Virt vyhlasuje voľbu hlavného 
kontrolóra Obce Virt na 15 % úväzok.

Náležitosti prihlášky:
- osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzača 

na spracovanie osobných údajov

Prílohy k prihláške:
- vyplnený osobný dotazník
- úradne overený doklad 

o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- odpis registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace)
Uchádzači svoje prihlášky môžu odo-
vzdať do 25. augusta 2013 na adresu

:

Obecný úrad Virt
Hlavná č.47
Virt
p. 946 38 Radvaň nad Dunajom

Na obálku napíšte: 
Voľba hlavného kontrolóra

Választás a főellenőri tisztség betöltésére 
15 % részmunkaidőben

A Polgármesteri Hivatal Virten választást hirdet
a főellenőri tisztség betöltésére 15 % részmun-
kaidőben.

A jelentkezés tartalma:
- a jelentkező személy adatai
- a jelentkező írásbeli jóváhagyása 

a személyi adatok felhasználásához

A jelentkezés szükséges mellékletei:
- kitöltött személyi kérdőív
- az elért végzettséget bizonyító okmány hitele-

sített másolata (legalább teljes középfokú vég-
zettség)

- szakmai életrajz
- erkölcsi bizonyítvány 

(három hónapnál nem régebbi keltezésű)
Az érdeklődők részvételi kérelmüket elküldhetik
postán, vagy leadhatják személyesen lezárt bo-
rítékban a virti Polgármesteri Hivatalban legké-
sőbb 2013. aug. 25-ig a következő címen:
Obecný úrad Virt
Hlavná č. 47, Virt
p. 946 38 Radvaň nad Dunajom

A borítékra kérjük feltüntetni: 
Voľba hlavného kontrolóra

Michalovia a Michaely zlomili 
v Michalovciach rekord

Predpoveď počasia 19. 08. 2013 - 25. 08. 2013
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M1

6.55 Balatoni nyár 9.00 A szeleburdi család Magy. film 10.15 Szeleburdi
vakáció Magy film 11.30 Hunyadi-járat. Dok. film a nándorfehérvári
emléktúráról 12.01 Híradó 12.10 A szalmakalapos férfi nyomában
12.45 Macskafogó rajzfilm 14.20 Beszterce ostroma 15.45 A Mun-
kácsy életút Ism. terj. film, 2/1. 16.35 A Páva Washingtonban 17.35 Az
aranyember Magy. film 19.30 Híradó, sport 20.15 Budavári Palota-
koncert. Operett gála 2013. augusztusában 21.50 Üvegtigris I. Magy.
filmvígjáték 23.40 Julianus. Magy. tört. film, 2/1–2.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.30 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal
13.00 Hunyormajor 13.20 Lizzie McGuire 13.45 Csajok a zŰrből 14.10
Varázslók a Waverly helyből 2. 14.35 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.00
Hunyormajor 15.25 80 nap alatt a Föld körül 15.50 Fixi, Foxi és bará-
taik 16.15 Gógyi felügyelő 16.40 Garfield 17.05 Shaun, a bárány 17.10
Richard Scarry... 17.35 Lolka és Bolka a nagyvilágban 17.45 Tickety Toc
18.10 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG 18.45 Esti mese 20.30 Híradó
21.05 A szeleburdi család Magy. film 22.20 Mr. és Mrs. Smith Am. film

DUNA

8.15 Isten kezében 8.45 Univerzum. Hallstatt  9.45 Angyali érintés
10.35 Kisváros  11.05 Déltenger kincse, 11. 12.00 Híradó 12.10 Múze-
umtúra – francia módra 12.35  Visegrád 12.55 Beszélgetések a ter-
mészetről 13.55 A templomos lovagok kincse 14.30 Kívánságkosár
16.35 Térkép 17.10 Everwood, 5. 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros
19.10 Kormorán  koncert, 2/1. 20.10 Rózsa Sándor 8. 21.05 Dunasport
21.10 A doktor úr. A Madách Színház előadása (1980) 23.15 Sportaréna
23.40 Koncertek az A38 Hajón. Henrik Freischlader Band 

6.00 TV2-matiné 6.25 Eperke – Határ a csillagos ég! Am. anim. film
9.10 SpongyaBob – A mozifilm. Rajzfilm 10.50 Astro-Világ 12.00 Top
Secret vígjáték 13.55 Münchausen báró kalandjai.  kalandfilm 16.20
János vitéz. Rajzfilm 18.00 Tények 19.00 Babe 2.  vígjáték 21.00 Hal
a tortán 22.00 Számkivetett. Am. kalandfilm

7.00 Kölyökklub 9.10 Egon és Dönci 10.30 Reszkessetek, repülők! ka-
landfilm 12.20 Hipervándor. Am. film 14.05 Dúma: A vadon hívó szava.
kalandfilm 16.05 Az ördög jobb és bal keze vígjáték 18.30 RTL hír-
adó 18.55 Ébredő sötétség kalandfilm 21.00 Végképp eltörölni  akci-
ófilm 23.20 István, a király Werkfilm 23.55 A hírnök akcióthriller.

9.00 Péntektől péntekig, 26. 10.00 Tökéletes célpont 11.00 Vacso-
racsata, 30. 12.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 10.
13.00 A gyanú árnyékában, 64. 14.00 Az örökség 15.00 A sors hul-
lámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.00 Nyomtalanul 17.55
Éjjel-nappal Budapest 18.30 Szeress most!,  19.30 Vacsoracsata, 30.
20.30 Kleopátra 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok II., 3.

STORY TV

10.30 A szív parancsa.  81. 11.30 Doktor Addison 18. 12.30 Született
feleségek  14.30 A bűvös körhinta.  anim. film 16.10 Poirot – Halál a
Níluson krimi 18.00 Én és a hercegem.  vígjáték 20.00 Sejtcserés tá-
madás. Am. vígjáték 22.00 A kaptár. akciófilm 23.45 Dallas 291. 

VIASAT

7.35 Harmadik műszak 8.30 Csenő manók  vígjáték 10.30 Bölcsek
kövére Am. filmvígjáték 12.25 Anyád napja vígjáték 14.25 Valami
Amerika. Magy. filmvígjáték 16.50 Bölcsek kövére 2.  filmvígjáték
19.00 Nanny McPhee  filmvígjáték 21.00 E. T. – A földönkívüli Am.
film 23.30 A vesszőfutás Am. akciófilm.

STV :1
6.15 Viharos szerelem  7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Hírek, sport 9.25
Az olasz konyha 10.05 A profik 13/1. 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.20 Maigret krimisor. 14.00 Viharos szerelem 15.45 Doktor
House 16.30 Híradó 17.05 Az olasz konyha 17.45 Párbaj. 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Csodálatos Júlia  21.50 Rosella –
Egy tiszta szívű asszony 23.25 Orkán

STV :2
8.00 Gyerekeknek 9.00 Gyógyászat 9.55 Napórák. Tévéjáték 11.00
Az én misszióm Menekülés Albániába 11.25 Élő körkép 11.55 A Kis-
Kárpátok két oldalán. 12.35 Idősebbek klubja 13.05 Country a Dunán
14.10 Micsoda idők voltak Legenda a Korzó Színházról 14.50 Elve-
szett nemzedék? 15.10 Apropó TV 15.35 Lefújva 16.05 Mélységi re-
kord 3/1. 17.15 Trezor 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.10 60 állati
kalandom 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Henry John Heinz – a ketchupkirály. Ném. dok.film 20.50 Tudomány
és technika  21.20 My Blueberry Nights  

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok 9.15 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 Hír-
adó 17.20 Sóhivatal 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy
kicsi  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor
21.40 Nap, széna, erotika Cseh vígjáték

JOJ

7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.35
Ramona és Beezus Am. film  11.40 Dr. Csont  13.30 Vihar Seattle-ben
Am. akciófilm 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 ValóVilág
21.30 Panelházi történetek 23.00 Baromi jó 3. Cseh filmvígjáték

M1

6.55 Balatoni nyár 12.01 Híradó, sport 12.05 Virágzó Magyarország.
Balatonlelle 12.30 Beszterce ostroma 15.30 Kultúránk az UNESCO-ban
16.00 A Munkácsy életút 16.55 Szent István-napi ünnepi szentmise
és Szent Jobb körmenet. 18.55 Szent István és rovás 19.30 Híradó,
sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Fölszállott a páva Ünnepi gálaműsor
21.00 Tűzijáték 21.35 Erkel Ferenc: István király.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal
12.30 Hunyormajor 12.55 Lizzie McGuire 13.10 Született kémek13.35
Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.45
Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.40 Fixi,
Foxi és barátaik 16.05 Gógyi felügyelő 16.30 Garfield és barátai 16.55
Shaun, a bárány 17.00 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.25 Lolka és
Bolka a nagyvilágban 17.40 Tickety Toc 18.05 Aprónép 18.10 Egér-úti
kalandok II. 18.35 Miss BG I–II., 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sze-
leburdi vakáció Magy. film 22.20 Az aranyember Magy. film

DUNA

7.00 Sportaréna  7.30 Térkép  8.00 Debreceni Virágkarnevál 11.00 Ende-
mica Hungarica. Magyar dok. film 11.35 A siklósi vár. Dok. film 12.00 Hír-
adó 12.10 Bánk bán. Magyar operafilm 14.05 Ida regénye Magyar film (ff
.) 15.25 Egy szoknya... egy nadrág. Magyar film (ff .) 16.55 Szent Jobb kör-
menet 18.40 Híradó, sport 19.10 Fölszállott a páva (élő) 20.10 Kormorán
– Angyalok énekei koncert, 2. 21.00 Honfoglalás Magyar film 22.45 Du-
nasport 22.55 Túl fényes – A Szent László herma restaurálása. Ism. terj.
film 23.30 José Cura és Komlósi Ildikó Veszprémben Magyar zenés film

6.00 TV2-matiné 9.30 Bajkeverő majom Am. rajzfilm 11.05 Szuriká-
ták. Ang. természetfilm 12.35 Winnetou bosszúja Ném. kalandfilm.
14.30 Babe 2. – Kismalac a nagyvárosban Am. vígjáték (ism.) 16.25
Lúdas Matyi. Rajzfilm 18.00 Tények 19.00 Cincin lovag. Am.– ang. anim.
film 20.55 Hal a tortán (ism.) 21.55 Valami Amerika 2. Magy. vígjáték

7.00 Kölyökklub.  8.40 Vuk 2.  anim. film 10.00 Ennivaló a csaj Am. víg-
játék 11.50 István, a király Werkfilm 12.20 Ébredő sötétség Am. ka-
landfilm 14.20 Majom bajom. vígjáték 16.10 Az ördög jobb és bal keze
2.  18.30 RTL híradó 18.55 Ocean‘s Thirteen - A játszma folytatódik.
Am. thriller 21.20 István, a király Rockopera 23.15 A születés. Am. film.

7.00 Gossip Girl – A pletykafészek  8.00 Remington Steele I., 15. 9.00
Szeress most! 41–42. 11.00 Vacsoracsata, 31. 12.00 Kleopátra. Am.–
ang. film, 2/2. 14.30 Az örökség, 20. 15.30 A sors hullámain 16.30 Pil-
langó – Az alvilág úrnője.  26. 17.30 CSI: Miami helyszínelők 18.30
Szeress most!, 43. 19.30 Vacsoracsata 20.30 Kleopátra. Am.-ang. film,
2/2. 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek14.30 Én és a hercegem. Am.-cseh vígjáték
16.30 A torony hősei. Am. filmdráma 18.05 Én és a hercegem 2.  20.00
Ikrek. Am. vígjáték 22.00 A kaptár 2.  akciófilm 23.45 Dallas, 292. 

VIASAT

6.45 Harmadik műszak 7.40 Valami Amerika Magy. filmvígjáték 10.05
Bölcsek kövére 2.  vígjáték 12.10 Nanny McPhee – A varázsdada. Am.
film  14.10 E. T. – A földönkívüli Am. film 16.35 Titkok könyvtára – A
Szent Lándzsa küldetés. kalandfilm 18.40 Magyar vándor Magy. film-
vígjáték 21.00 Becstelen brigantyk Am.–ném. háborús film

STV :1
7.55 A rejtelmes sziget  8.20 Hírek, sporthírek 9.25 Az olasz konyha
10.05 A profik 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret
14.00 Viharos szerelem   15.45 Doktor House  16.30 Híradó 17.05 Az
olasz konyha 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek, időjárás 20.10 Senki sem tökéletes 21.15 A mentőautó  22.15
Esküdt ellenségek: Különleges egység  23.40 A profik.  

STV :2
8.50 Gyógyászat  9.50 Hogyan lett a bevándorlóból milliárdos? Henry
John Heinz – a ketchupkirály 10.40 Most döntsd el 11.20 60 állati dol-
gom 11.45 Élő körkép 12.10 Folklórműsor 12.40 Idősebbek klubja 13.10
Nyári countryfesztivál 14.05 Micsoda idők voltak14.45 Elveszett nem-
zedék? 3/2. 15.45 Apropó TV. Paródiák 16.10 Mélységi rekord 17.25 Tre-
zor 17.50 Régmúlt idők nyomában 18.20 Életmentők 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Miért szegénység? 20.50 Ren-
delő 21.20 Zuhanás. Indiai– am.–ang. filmdráma 23.15 Sporthíradó 23.25
Mennyei gettó Dok.film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.20 Cobra 11.
11.15 Vámpírnaplók  12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.00 Dok-
tor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi  15.30 Egyről a kettőre 16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg
egy kicsi  19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.30 Forr a bor 21.40
Feleségcsere 23.05 Éjszakai híradó 23.30 NCIS 

JOJ

6.40 Krimihíradó 7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bí-
rósági akták 10.30 A csíkos pizsamás fi ú. Am. film 12.30 Dr. Csont
14.30 ValóVilág – Az álomház 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10
Időjárás-jelentés 20.20 ValóVilág – a második nap 21.30 Panelházi tör-
ténetek. Tévésor. 23.00 X-akták. Am.–kanad. thriller

M1

7.20 Angi jelenti 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.20 Macs-
kafogó. Rajzfilm 10.50 A hangyák mindent tudnak 11.10 Rex Rómában
12.01 Híradó 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30
A kékvércse természetfilm 14.55 Az ember bolygója 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 20.15 Egy-
szer volt, hol nem volt 21.00 Gyilkosság 121.50 Hacktion

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal, 24.
12.25 Hunyormajor 12.50 A Mozart Band 13.15 Született kémek 13.40
Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.50 Hu-
nyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül 15.45 Fixi, Foxi és barátai
16.30 Garfield 16.55 Shaun, a bárány  17.05 Richard Scarry  17.30 Lolka
és Bolka vakációja  17.40 Tickety Toc 18.05 Egér-úti kalandok 18.30 Miss
BG  18.45 Mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ  21.35 Gusz-
táv 21.40 Csillagjegyek 22.35 Sacra Corona Magy. tört. film

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Határtalanul magyar 8.00 Mesélő cégtáblák 8.30 Hír-
adó 8.35 Madárpark 9.10 Építészet XXI 9.35 Angyali érintés 10.25 Kis-
város 11.00 Rózsa Sándor 12.00 Híradó 12.20 Ferencváros –
Józsefváros – A városmegújítás két útja 13.20 Az emlékezet helyszí-
nei. Az Uppsalai Egyetem 13.55 A templomos lovagok kincse 14.30 Kí-
vánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood  18.00 Híradó, sport 18.30
Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda 20.55 Hírek, sport 21.15
1200 mérföld hazáig. Ausztrál film 22.45 Koncertek az A38 Hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Az élet iskolája 13.00 Monk 14.00 Tények
15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is meg-
történhet!  18.00 Tények 19.10 Családi titkok, 140. 20.15 Aktív 20.30
Hal a tortán 21.35 Junior. Am. vígjáték 23.45 Ringer – A vér kötelez. 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja 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 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz
19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.15 Szulejmán 23.25
Reflektor 23.45 Rejtélyek asszonya – Vadnyugati gyilkosság. Am. krimi

7.00 Gossip Girl   8.00 Remington Steele 9.00 Szeress most! 11.00 Va-
csoracsata 12.00 Kleopátra. Am.–ang. film 14.30 Az örökség 15.30
A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Tru Calling
– Az őrangyal 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30
Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok

STORY TV

13.30 Született feleségek 14.30 Én és a hercegem 2. 16.30 Jim szerint
a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Fedőneve: Pipő.
anim. film 21.35 A hidegsebész  22.35 Jim szerint a világ 23.00 Dallas 

VIASAT

7.30 Harmadik műszak 8.25 Magyar vándor Magyar filmvígjáték
10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.35 Monk.
15.30 Shark  17.25 Gyilkos számok 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Mindhalálig Am. akció-
film 23.25 Las Vegas 896.15 Viharos szerelem 

STV :1
7.55 A rejtelmes sziget 8.20 Hírek 9.25 Az olasz konyha 10.05 A pro-
fik.11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20 Maigret 14.00 Viharos
szerelem 15.45 Doktor House  16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek, időjárás 20.10 Az estébés Szlovák film 21.55 Alexander Dubček
Portréfilm 22.50 A vádlott II. 23.50 A profik.

STV :2
9.45 Augusztusi történetek 10.15 Visszatérések, 1968 11.00 Csehszlo-
vák filmhét 11.10 Akkor augusztusban 11.40 Az idő tükrében 12.05 Élő
körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Az idő tükrében  13.45 Fényes napok,
mint egy rossz álom 14.20 411 nap a paradicsomban 14.55 Micsoda
idők voltak 15.30 Elveszett nemzedék? 16.00 A hatalom útvesztője
16.40 A jövő gyökerei  18.05 Csehszlovák filmhét 18.20 A Szlovák Te-
levízió legális adása 1968- ban 18.45 Esti mese 19.00 Híradó 19.45 A
hatvannyolcas Ján Midžiak 20.40 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkő-
zés, az osztályozó 1. mérkőzése 22.55 BL – összefoglaló 

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 10.15 Cobra 11  11.15 Vámpírnap-
lók12.10 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 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Micsoda srác ez
a lány! filmvígjáték 22.45 Éjszakai hírek 23.10 Gazdálkodj okosan!

JOJ

8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30 Szülői szeretet
Am. film Egy gyönyörű és tehetséges fi atal lány harca a halálos be-
tegséggel. 12.30 Dr. Csont 14.30 ValóVilág 15.45 Hogyan vásárolunk
15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 ValóVilág – harmadik nap
a házban 21.30 Panelházi történetek. Tévésor. 23.00 Castle

Kedd, augusztus 20 Szerda, augusztus 21

TVműsor augusztus 19 - augusztus 25
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, augusztus 19
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
A szerelmi kapcsolatokban felütheti
fejét a féltékenység, és megkérdője-
leződhet a viszonyotok jövője. Ne adj
okot partnerednek a féltékenységre.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
A pénz úgy vonzódik ezen a héten
hozzád, mint mágnes a vashoz.
Olyan helyről is jön a pénz, amelyre
nem gondoltál vagy már lemondtál
róla.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Ha a munkanélküliek táborához tar-
tozol, akkor lehetőség adódik az el-
helyezkedésedre és végre rende-
ződnek az anyagi problémák.

RÁK - VI. 22. - VII. 22
Váratlanul felbukkanhat az életed-
ben egy olyan személy, akinek a vé-
leményét nagyra tartottad, és akinek
a tanácsai most jól jönnek. 

OROSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
A hét legfontosabb feladata a nyu-
galmad megőrzése. Különösen ak-
kor, ha a munkahelyeden nagy vál-
tozások vannak készülőben.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Az anyagiak miatt egyik pillanatról a
másikra olyan veszekedés alakulhat
ki, és olyan dolgokat vághattok egy-
más fejéhez, ami után nagyon nehe-
zen lesz folytatható a viszonyotok.

MéRLEG - IX. 23. - X. 22
Anyagi ügyeiddel kapcsolatban ke-
letkezhet kisebb káosz, de a hirtelen
jött problémára azonnal érkezik egy
segítő ötlet!
SKORpIó - X. 23. - XI. 21.

Minden rosszban van valami jó is.
Próbálj ezzel a felfogással hozzáállni
minden szituációhoz, és hidd el, hogy
sokkal könnyebb lesz kezelni őket.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Nagyon nagy fába vágtad a fejszé-
det, de ha elég kitartó vagy, elérhe-
ted a célodat. Ne add fel, mert ké-
sőbb megbánhatod.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Ez a hét nem rólad, hanem arról
szól, hogyan tudsz segíteni a kör-
nyezetednek. Nyújts támaszt annak,
akinek szüksége van rá!

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Csak a hozzáállásodon múlik, milye-
nek a napjaid. Légy pozitív, és re-
mekül érzed majd magad; viselkedj
úgy, mint az agresszív kismalac, és
szörnyű heted lesz.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Nézz magadba egy kicsit, mert azok
a dolgok, amiket felrósz a környeze-
tednek, lehet, hogy benned is ugyan-
úgy megvannak.

ÉSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete:
A Duna hullámain - 90 éves a
csehszlovák és szlovák dunai hajó-
zás.
Zichy-palota: Vietnam a hatvanas
években egy katona szemével – fotó-
kiállítás. Veliký Milan Fénnyel festve
című fotókiállítása szeptember 12-ig. 
Lábik János 80. születésnapja alkal-
mából megrendezett kiállítás augusz-
tus 24-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: Bárdos Kinga és
Csémy Éva Lélektájak című kiállítása
augusztus 31-ig tekinthető meg. Al-
mási Robert Érintések című kiállítása
augusztus 31-ig tekinthető meg. 
Borozó (Európa udvar):
Augusztus 29., 20.00 Táncház és mu-
zsika a Ritka Magyar Folkbanddel. Az
este folyamán hagyományos falusi
tánczene szól az erdélyi Mezőségről,
Kalotaszegről és a Felvidékről.
Zsinagóga: Augusztus 25. A Zsidó
kultúra európai napja. 11.30 A közös-
ség jövője – kerekasztal beszélgetés –
igor Rintel. 12.30 Kóser ebédkóstoló.
14.00 Kóser borkóstoló.15.00 Barhesz
– Rubin Eszter könyvének bemuta-
tója. 16.00 Tudománytörténeti előadás
Scheiber Sándorról. 16.45 Kehila díjak
átadása. 17.00 To Life koncert. Közre-
működnek: Andrea Stankovká- Hallon
(fuvola, zongora és narrátor), Juraj
Alexander- cselló, Štefan Reiter- he-
gedű, Dušan Stankovský- zongora. A
rendezvény ingyenes.

DÉL-KOMÁROM:
Igmándi Erőd: IV. Nemzetközi Íjász-
és Jurtatalálkozó, augusztus 18-19.
Augusztus 19., 10.00 órától íjász, os-
toros, baranta és táncbemutatók, csa-
tajelentet, lovaglás, íjászat, élet a jur-
tafaluban, vásár, hétpróba gyerekek-
nek, vízicsata, játszóház, táncház. A
nap folyamán, az esti csata alatt és a
táncházban a Szelindek zenekar mu-
zsikál. A rendezvény ingyenes!

Szabadság tér: Augusztus 19., 19.00
Nyári Zenés Esték - Musical est sztár-
fellépőkkel. Sztárvendégek: Szabó
Dávid, Peller Anna, Nagy Sándor,
Vágó Bernadett, Kocsis Dénes, Vágó
Zsuzsi. A belépés díjtalan.
Csokonai Művelődési Központ:
Augusztus 24., 19.00 Papa Jazz Se-
ven Jazz zenekar koncertje.

MEGyERCS:
Sportpálya: Augusztus 24-én, 13.00
órától Tizenegyes rúgó verseny. Je-
lentkezni lehet a községi  hivatalban,
vagy a 0907/053 987 mobilszámon a
következő  csoportokba: 1 - 10 évesek
– 11-15 évesek – 16-100 évesek és  a
nők csapatába. Minden csoportban
kerékpár a fődíj. Este 20:00 órától  a
községi hivatal előtti téren  utcabál.
Zenefelelős a Funny Man zenekar.

GELLÉR:
Kanálispart: Horgászverseny 2013.
augusztus 25 vasárnap 7:00 - 11:00.

GÚTA:
Szlovák u. 59/A.: IV. Tuning találkozó
augusztus 24-én. Felvonulás, Auto-
Limbo, NeonShow.

TANy:
Falunap -  augusztus 24. sportpálya
10.30 - 17.00 kézműves foglalkozás,
korongozás, Sárközi Angelika és Far-
kas Darina kiállítása, íjászat, 13.30-tól
kultúrműsor: Czajlik Boglárka és Czaj-
lik Szilvia – népdalok harmonika kísé-
rettel, Lila Akác éneklőcsoport, Nasz-
vadi Citera csoport, Kék Nefelejcs
éneklőcsoport, Megyer néptánccso-
port, Zámčan néptánc és népdal cso-
port, Cool Club CC társulat előadása.
A helyi szövetkezet munkagépeinek ki-
állítása, ügyességi verseny felnőttek-
nek, labdarúgó mérkőzés Tany öreg-
fiúk és a helyi szövetkezet csapatai
közt, retro video disco by DJ Beleznay
(HU) a ´80-as ´90-es évek dalaival.

ÉSZAK-KOMÁROM
Augusztus 20. Szent András
templom: 16.00 Ökumenikus is-
tentisztelet. igét hirdet: Ft. Fazekas
László és Elek László plébános.
Szent istván szobor: 17.00 Ünnepi
megemlékezés, kenyérszentelés
és koszorúzás. Beszédet mond:
Tőkéczki László történész, pro-
fesszor. Közreműködnek: Szabó
Szvrcsek Anita, a Jókai Alapiskola
és a VMK Gaudium vegyes kara.

DÉL-KOMÁROM: 
Szent istván római katolikus temp-
lom: Augusztus 20., 9.00 Szent-
mise. 
Jókai mozi:  augusztus 20., 18.00
Szörényi-Bródy: istván a király,
filmvetítés.

NASZVAD: 
Augusztus 20., 19.00 Római kato-
likus templom: Ünnepi szentmise

SZENTPÉTER: 
augusztus 20., 18.00 Római kato-
likus templom: Az ünnepi szent-
mise főcelebránsa Mgr. Szalay
Gyula ógyallai esperes. Az ünnepi
szentmise után lesz az Új kenyér
megáldása.

Szent István-napi ünnepségek

Mit csináljunk
a nyaralás
alatt begyűj-
tött kagylók-
kal? íme 
néhány ötlet,
amihez nem
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Angry birds



19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

7.20 A mi erdőnk 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – az álmok szigete,
76/50. 9.20 Vízkereszti boszorkányok. Ol. film 11.10 Rex Rómában XIII.
Osztr. krimisor., 12/11. 12.01 Híradó délben 12.25 Rondó 12.55
Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.45 Az ember boly-
gója, 8/2. 15.35 Család csak egy van II. 22/12. 16.20 Híradó 16.35 A
szenvedélyek lángjai, 188/129. 17.25 Szerencse híradó 17.35 Híradó
17.45 Rex Rómában XIII. Osztr. krimisor., 12/12. 18.35 A múlt fogsá-
gában Brazil sor., 160/12. 19.30 Híradó este 20.15 Éjfélkor Párizsban
Sp.–am. filmvígjáték 21.50 Az ESTE 22.25 Hacktion Újratöltve Magy.
sor. 23.20 Híradó 23.35 Nemzeti Nagyvizit

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül 12.25 Hu-
nyormajor, 39. 12.50 A Mozart Band 13.15 Született kémek,  13.40
Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai 14.50
Hunyormajor 15.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.45 Fixi,
Foxi és barátaik 16.30 Garfield és barátai 16.55 Shaun, a bárány 17.05
Richard Scarry17.30 Lolka és Bolka a nagyvilágban 17.40 Tickety Toc
18.05 Egér-úti kalandok 18.30 Boxi 18.35 Miss BG I–II. 18.45 Esti mese
20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ II., 21.35 Gusztáv. Rajzfilm-
sor. 21.45 Csillagjegyek 22.35 Wallander  

DUNA

7.35 Lyukasóra 8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Rocklexikon Kovács Kati
9.35 Angyali érintés  10.25 Kisváros11.00 Linda, 8. 12.00 Híradó 12.20
Voyager – A múlt titkai és legendái 12.55 Hanti világ 13.55 A temp-
lomos lovagok kincse. Tévéfilmsor. 14.30 Kívánságkosár 16.35 Tér-
kép 17.10 Everwood,  18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros.  19.10
Angyali érintés  20.00 T.I.R. Tévéfilmsor., 8. 21.00 Hírek, sport 21.15
Magasiskola Magyar film 22.40 MüpArt classic. Debussy est a Művé-
szetek Palotájában

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ
12.00 Az élet iskolája 13.00 Monk  14.00 Tények 15.00 Született fe-
leségek  16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 37.
18.00 Tények 19.10 Családi Titkok, 141. 20.15 Aktív 20.30 Hal a tor-
tán 21.35 Pitch Black – 22 évente sötétség.  23.45 Grimm II., 20.

7.35 Híradó Reggel 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, 76. 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fó-
kusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.15 Revolution

9.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata, 33. 12.00 Segítség, bajban
vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában, 65. 14.00 Az örökség, 22. 15.00
A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője. . 17.00 Tru Calling
– Az őrangyal 17.55 Barátok közt18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú
árnyékában 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok!
22.30 Barátok közt, . 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek V., 20-21. 14.30 Columbo: Személycsere.
Am. krimi 16.30 Jim szerint a világ VII., 12. 17.00 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája X., 12. 18.00 Columbo: Negatív reakciók. Am. krimi
20.00 Poirotnovellák: Mi nyílik a kertedben? Ang. krimi 21.00 Kínzó
hőség. Am. krimi 22.45 Jim szerint a világ VII., 12. 23.10 Dallas, 294.

VIASAT

6.35 Harmadik műszak 8.25 Candleford-i kisaszszonyok III., 31–32.
10.40 Las Vegas V. Am. sorozat, 10. 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13.35 Monk – Flúgos nyomozó IV., 55–56. (ism.) 15.30 Shark
– Törvényszéki ragadozó I. Am. sorozat, 5–6. 17.25 Gyilkos számok I.,
7. 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők X., 228. 22.20 Gyilkos számok 

STV :1
6.20 Viharos szerelem 8.00 A rejtelmes sziget, 39. 8.25 Hírek, sport-
hírek 9.30 Gasztronómiai kalauz 10.05 A profik. 11.05 Viharos szere-
lem12.00 Híradó 12.20 Maigret. 14.00 Viharos szerelem 15.45 Doktor
House  16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim Kamila Magálová műsora
17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport,
időjárás 20.10 A másodperc töredéke.  22.25 A tekintély kérdése 

STV :2
7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 9.00 Gyógyászat 10.00 Most
döntsd el Tévésorozat 10.35 A hatvannyolcas Ján Midžiak (ism.) 11.30
Néhány perc zene 11.40 Élő körkép 12.10 Idősebbek klubja 12.40
Nyári country fesztivál 13.45 Bakalári történetek 14.30 Örökzöld me-
lódiák 15.05 Apropó Tv 15.30 A Ťapák család Tévéjáték 16.55 Atlé-
tikai viadal Dubnicán, felv. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Európa egészsége Gyerekek nélkül? Fr. dok.film 20.50 Família.
Magazin 21.20 Az ég kékje Tévéjáték 23.05 Sporthíradó 23.10 Időjá-
rás-jelentés

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Szomszédok  9.15 Cobra 11  11.15 Vámpírnap-
lók  12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.00 Doktor House 15.00
Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre  16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.20 Reflex 17.45 Szomszédok 18.30 Két pasi – meg egy kicsi VI.,
24/8. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor
21.40 Álmomban már láttalak. Am. vígjáték

JOJ

7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
A tankhajó. Am. akció sci-fi film  12.30 Dr. Csont VI. Am. sor., 5–6.
14.30 ValóVilág – harmadik nap a házban (ism.) 15.45 Hogyan vásá-
rolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 ValóVilág – negyedik nap a
házban 21.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 23.00 Rossz álmok.
Am. thriller.

M1

7:00 Híradó 7:15 Sporthírek 7:20 Időjárás 7:25 Zöldsorsok: A Tétényi-
fennsík sorsa 8:00 Híradó 8:05 Sporthírek 8:10 Időjárás 8:15 Mikro-
kozmosz - Füvek népe 9:30 Vízitúra 10:00 Történetek a nagyvilágból
11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Hírek 12:05 Másfélmillió lépés
Magyarországon - 32 év múlva 12:55 A világörökség kincsei 13:15
Boxutca - Forma-1 magazin 13:45 Forma-1 Belga Nagydíj - Időmérő
edzés 15:20 Angelique és az ezüsthátú gorillák 16:15 Fábry 17:35
Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó este 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Romantikus lelkek (am. vígj., 2010)
21:55 Borvacsora 22:50 Tina Turner - Koncert az arnhemi Gelre-
Dome-ból, Hollandiából (angol koncertf., 2009) 

M2

7:15 Rajzfilmsorozatok 12:50 H2O 13:45 Varázslók a Waverly helyről
14:05 Táncakadémia 14:30 Grimm meséiből: Csipkerózsika 15:30 Ta-
tonka történetei 16:00 Gógyi felügyelő 16:25 Garfield 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 18:30 Boxi 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék
19:00 Frakk, a macskák réme 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 21:00 Újpest FC - Mezőkövesd
Zsóry FC Labdarúgó mérkőzés Élő közvetítés a Megyeri útról 23:00
Forma-1 Belga Nagydíj - Időmérő

DUNA
7:45 Élő egyház 8:15 Isten kezében 8:40 Sírjaik hol domborulnak...
9:10 Akadálytalanul 9:35 Tájtitkok tudói 10:10 Cigányutak 10:40 Szé-
kely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:15 Ízőrzők 12:50 A
világörökség kincsei 13:05 Szerelmek városa 14:35 Táncvarázs 15:30
Önök kérték! 16:25 Csendes otthon 18:00 Híradó 18:20 Dunasport
18:25 Időjárás 18:30 Örökzöld dallamok 19:05 Futótűz 21:15 Éretle-
nek francia vígj. 22:45 Kultikon + 23:15 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30 Baba-
világ 12:00 Stílusvadász 12:30 Én is menyasszony vagyok 13:00 Dok-
torok 14:00 Xena 15:00 A férjem védelmében 16:00 Luxusdoki 17:00
Sas kabaré 18:00 Tények 19:00 Aktív Extra 19:30 Mint a hurrikán

am. rom. film 21:35 A Sakál akcióf

7:25 Kölyökklub 10:10 Monsuno10:40 A Föld-mentőakció sci-fi ak-
cióf. 12:25 Gasztrotúra 12:50 4ütem 13:30 Dilinyósok 13:55 Agy-
menők 14:25 Eastwicki boszorkák 15:30 A hős legendája 16:30
Castle 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 Házasodna a gazda 20:05 Harry
Potter és a bölcsek köve 23:05 Ragadozó 2.

8:00 A sors hullámain 9:00 Remington Steele(szül. eng.) 10:00 Min-
den 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 Túl közeli rokon Vígjáték 22:10 Ezel 

STORY TV

10:30 Dallas 12:35 Micsoda srác ez a lány! 14:50 Álomhajó 17:00 Ró-
zsák harca 18:00 Sárkányszív 20:00 Marple: A kék muskátli 22:00
Horrorra akadva 2.(18) (am. vígj., 2001)

VIASAT

7:20Lehetetlen küldetés 8:35 Álomgyári feleség 9:30 Véznák kontra
dagik 10:35 Amerikai mesterszakács  11:30 Amerikai mesterszakács
12:30 Vérmes négyes 14:25 Két pasi - meg egy kicsi 15:25 Doktor
House 17:20 Szívek szállodája 19:20 Jurassic Park 22:00 Spartacus:
Az aréna istenei

STV :1
7:00 Bob a Bobek na cestách 7:20 Včielka Maja 7:35 Traja medvedíci
8:05 Fidlibum (pre deti) 8:30 Leto s Katkou (ser., 1975) 9:00 SOS 9:55
Berlín, Berlín 10:50 5 proti 5 11:45 Top Star Extra 12:45 Moje dcéry 
14:25 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine: Päť malých prasiatok
16:05  Generál učiteľ 17:45 Postav dom, zasaď strom 18:25  Nebíčko
v papuľke 19:00  Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy
20:10 Vôňa bazy (roman., Nemecko, 2010) 21:40 Nebo na dosah
23:20 Góly, body, sekundy

STV :2
8:00 Televíkend 8:30 Divoká Čína 9:20 Ambulancia 9:45 Cesta Skle-
róza multiplex a psychika. 10:15 Dve myšky 10:25 A teraz sa roz-
hodni 10:55 5 minút po dvanástej 11:55 Piloti Dokumentárny film
12:25 Svetoví pohár vo vodnom slalome 14:10 Slováci vo svete 14:35
Kapura 15:20 Farmárska revue 16:10 Don Carlos 17:20 Smejeme sa
storočiami18:10 Na ceste 18:40 Ovce.sk18:45 Večerníček 19:00
Správy 19:50 Počasie 20:00 Osloboditelia 20:45 Anjeli strážni 21:10
Amadeus

MARKÍZA

7:05 Scooby Doo a 13 duchov (anim. ser., USA, 1985) 7:55 Alf(seriál,
USA, 1986) 8:25 Deň otvorených dverí 2013 8:30 Krok za kro-
kom(ser., USA, 1991) 9:00 Teleráno - Deň otvorených dverí 2013
10:00 "Probudím se včera" (kom., Česko, 2011) 12:30 Deň otvo-
rených dverí 2013 12:40 Ona je on (rom. kom., USA/Kanada, 14:35
Frajeri na vlnách (anim., USA, 2007) 16:15 Svadba a iné pohromy
(rom. kom., USA, 2007) 18:15 Uragán(12) (2003) 19:00  Televízne no-
viny .20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Lov na exmanželku
23:00 Dcéra ako rukojemník(18) (akčný film, USA/Kanada)

JOJ

6:05 Takmer Ninja korytnačka 8:15 My Little Pony  8:40 Monsuno 
9:00 Dieti na prenájom 11:00 Strážcovia pokladu 13:25 Street Figh-
ter 15:40 Sexi pištoľníčky 18:00 Krimi plus 19:00 Krimi 19:30 Noviny
TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Vyvolení - Dom
snov(12) (Slovensko) 22:30 Taxi 4(12) (akčný kom., Francúzsko, 2007)

CSütörtöK, augusztus 22 Szombat, augusztus 24
M1

7:15 Sporthírek 7:20 Időjárás 7:25 Caravaggio Máltán 8:00
Híradó 8:05 Sporthírek 8:10 Időjárás 8:15 Nem az én erőm
9:00 Katolikus krónika 9:40 Megkeresni az embert 10:05 Út-
mutató 10:30 Tanúságtevők 10:40 A sokszínű vallás 10:55
Evangélikus magazin 11:20 Evangélikus ifjúsági műsor 11:30
Az utódok reménysége 12:00  Hírek 12:05 Világ Kép 12:35 A
világörökség kincsei 12:55 Sport 7 Forma-1 Belga Nagydíj
16:20 DVSC-TEVA - Ferencvárosi TC  Labdarúgó-mérkőzés
18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjá-
rás-jelentés 20:15 Irigy Hónaljmirigy 21:20 Üvegtigris 2. 23:10
Már nem lakunk itt 

M2

7:40  Rajzfilmsorozatok 11:15 Grimm meséiből: Csipkerózsika
12:15 Táncakadémia 12:40 Csajok a zŰrből 13:05 Rocky és Ba-
kacsin kalandjai 15:10 H2O 16:00 Na végre, itt a nyár 16:30
Gógyi felügyelő 16:50 Garfield és barátai 17:20 Shaun a bá-
rány 17:25 Richard Scarry 17:50 Lolka és Bolka 18:05 Heted-
hét Kukta 18:10 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 18:35 Miss BG
18:50 Magyar népmesék 19:00 Frakk 19:05 Állatkert a háti-
zsákban  19:30 Kalandozások Andyvel 19:45 Angelina, a ba-
lerina 20:00 Patrick, a postás 20:15 Mumin-völgy 20:30
Híradó  20:59 Sporthírek 21:04 Időjárás 21:05 Mad Men - Rek-
lámőrültek

DUNA
8:35 Isten kezében 9:05 Univerzum 10:00 Hagyaték 10:30 Ha-
tártalanul magyar 11:00 Önkéntesek 11:25 Új nemzedék
12:00 Híradó 12:10 Ízőrzők 12:45 A világörökség kincsei 13:05
Régi nyár ff., magyar vígj., 14:30Hazajáró 15:00 Szerelmes

földrajz 15:30 Hogy volt!? 16:30 Úrilány szobát keres (ff., ma-
gyar vígj., 1937)  18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Időjá-
rás 18:30 Heti Hírmondó 19:00 Önök kérték!  19:55 Sándor
Mátyás 20:55 A világörökség kincsei 21:15 Sodrásban (ff.,
magyar filmdráma, 1963) 22:35 Dunasport 22:50 Világ-nézet 
23:45 Koncertek az A38 hajón

6:50 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30
EgészségMánia 12:00 Stahl konyhája 12:30 Több mint Tes-
tŐr 13:00 A kiválasztott 14:00 Békétlen békítő 15:00 Sue
Thomas - FBI 16:00 Mint a hurrikán 18:00 Tények 19:00 Napló
20:00 Cápamese 21:45 Hulk

7:00 Kölyökklub 10:05 Ízes élet 10:25 Teleshop 11:20 Gasztro-
túra 11:50 A Muzsika TV bemutatja 12:25 Tuti gimi 13:25
Harry Potter és a bölcsek köve 16:30 Castle 18:30 Híradó 18:55
Cobra 11 20:00 Bolondok aranya 22:15 A sárkány bosszúja

7:00 Pillangó - Az alvilág úrnője 9:00 Aquamarine 11:00 Sok-
koló valóság 12:00 Gazdálkodj okosan! 13:00 CSI: Miami hely-
színelők 14:00 Szombat Esti Láz 16:00 Segítség, bajban

vagyok! A pszichológus válaszol  21:00 Forró nyomon Best
of 22:00 Heti Hetes 23:00 Sötét zsaruk

VIASAT

5:00 Lehetetlen küldetés 6:05 Vérmes négyes 8:00 Kertvá-
rosba száműzve 8:30 Carrie naplója 9:30 Doktor House 10:25
Doktor House 11:25 A nagy házalakítás 12:25 A nagy házala-
kítás 13:25 Candleford-i kisasszonyok 15:40 Jurassic Park
18:10 A célszemély 19:05 Gyilkos számok 20:00 CSI: Miami
helyszínelők (am. krimisor., X./229. rész, 2002) 21:00 CSI: New
York-i helyszínelők 22:00 Spartacus: Bosszú

STORY TV

10:30 Dallas 13:30 Sárkányszív 15:25 Álomhajó17:00 Frank
Riva 18:00 Micsoda srác ez a lány! (am.-kan. rom. vígj., 2006)
20:00 Poirot (angol tévéfilm sor., 1989) - A harmadik lány
22:00 Négyen résen am. rom. vígj., 

STV :1
7:35 Včielka Maja 7:50 Traja medvedíci 8:15 Maškrtníček 8:45
Leto s Katkou 9:15 60 zabijakov divočiny(12) (dok. ser., VB,
2009) 10:20 Geo report 11:20 Slovensko v obrazoch (maga-
zín, Slovensko) 11:45 Svet v obrazoch 12:10 Vôňa bazy
(roman., Nemecko, 2010) 13:45 Agatha Christie15:25 "Báječní
muži s klikou" (film. satira, ČS, 1978) 17:00 Uragán (2003)
17:50 Hurá do záhrady (magazín, Slovensko) 18:20 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body,
sekundy 20:00 Zlodej a šampión 23:25 Góly, body, sekundy
23:35 Agatha Christie

STV :2
8:45 Farmárska revue 9:30 Osloboditelia (dok. ser., Rusko,
2010) 10:20 Orientácie 10:50 Hra o česť  13:20 S Rozár-
kou(12) (TV film, Slovensko, 1970) 14:30 Svetový pohár vo
vodnom slalome 17:30 Mlyny na Slovensku 18:20 Smejeme
sa storočiami 18:40 Ovce.sk 18:45 Večerníček 19:00 Správy 
19:40 Portréty vedcov: Tím prof. RNDr. Petra Samuelyho,
DrSc. 19:50 Počasie 20:00 V ringu s Alim  (dok., USA/Kanada,
2009) Dokumentárny klub 21:35 Odpískané 22:05 Noc v ar-
chíve  23:05 Umenie 2013 

MARKÍZA

6:55 Smallville 7:50 Merlin 11:25 Honba na ponorku 13:30 For-
mula 1: Veľká cena Belgicka 16:45 Nebezpečne blonďavá
(kom., USA, 2008) 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové no-
viny 20:15 Počasie 20:30 Šerifovia (akčný film, USA, 1998)
23:20 Alcatraz (akčný ser., USA, 2012)

JOJ

7:30 Simpsonovci (kresl. ser., USA, 1989) 10:00 Sexi pištoľ-
níčky (akčný kom., Francúzsko/Mexiko/USA 12:00 Späť v hre
rod. kom., USA, 14:00 Strážcovia pokladu dobr., Nemecko,
2011 16:00 Taxi 4 (akčný kom., Francúzsko, 2007) 18:20 Nové
bývanie  19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10
Najlepšie počasie 20:20 Návrh 22:50 Chalan na hranie (kom.,
USA, 2009) 

vaSárnaP, augusztus 25
M1

7.20 Noé barátai 8.00 Híradó, sport 8.15 Capri – Az álmok szigete, 9.15
A calabriai fi ú Ol. filmdráma 11.10 Rex Rómában 12.01 Híradó délben
12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Ri-
dikül 14.40 A hangyák mindent tudnak 15.00 Az ember bolygója 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
20.15 Csínom Palkó. Magy. zenés kalandfilm 21.50 Szeretettel Hollywo-
odból 22.20 Híradó 22.30 Forma–1, Belga Nagydíj, szabadedzés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal
12.25 Hunyormajor 12.50 A Mozart Band 13.20 Született kémek, 25.
13.40 Varázslók a Waverly helyből 14.30 Rocky és Bakacsin kalandjai
14.55 Hunyormajor 15.20 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 15.45
Fixi, Foxi és barátaik 16.35 Garfield és barátai 17.00 Shaun, a bárány,
17.05 Richard Scarry Tesz- Vesz városa 17.30 Lolka és Bolka vakáci-
ója 17.45 Tickety Toc 18.05 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II.,
18.50 Esti mese 20.30 Híradó, sporthírek 21.04 Időjárás 21.05 Box-
utca extra 21.10 Sophie szerint a világ 21.35 Gusztáv 21.40 Csillag-
jegyek 22.25 Éjfélkor Párizsban Sp.–am. filmvígjáték

DUNA

8.00 Térkép 8.35 Hazajáró 9.05 Csellengők  9.35 Angyali érintés
10.20 Kisváros 10.55 T.I.R., 8. 12.00 Híradó 12.20 Jegyzetek a bioló-
giai fogászatról. Magyar dok. film 13.15 A mágikus Prága. Olasz dok.
filmsor. 13.55 A templomos lovagok kincse  14.30 Kívánságkosár
16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kultúra a
nagyvilágból. 19.00 KTE-Phoenix Mecano–Szombathelyi Haladás OTP
Bank Liga labdarúgómérkőzés 21.00 Monte Cristo grófja 8/1. 21.55
Hírek, sport 22.10 Zátonyok között Fr. tévéfilm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Az élet iskolája, 43. 13.00 Monk  14.00 Tények 15.00
Született feleségek  16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtör-
ténhet!  18.00 Tények 19.10 Családi Titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a tor-
tán  21.35 Eladó a családom Am. filmvígjáték 23.35 Luxusdoki II. 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet 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 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-Nap-
pal Budapest 20.35 Barátok közt  21.15 CSI: Miami helyszínelők  22.15
Gyilkos hajsza 

9.00 Szeress most! 44–45. 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 14.00 Az örökség, 23. 15.00
A sors hullámain 16.00 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.00 Tökéletes
célpont 17.55 Barátok közt 18.30 Péntektől péntekig 19.30 A gyanú
árnyékában, 67. 20.30 Vacsoracsata 21.30 Segítség, bajban vagyok!
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Dilinyósok 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay  18.00 Columbo: Zavaros vizeken. Am. krimi
20.00 Poirotnovellák: A vadászház titka. Ang. krimi 21.00 Született
feleségek 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas, 295.

VIASAT

6.40 Harmadik műszak 8.30 Baseball bikák  10.40 Las Vegas  11.35 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 13.35 Monk – Flúgos nyomozó
15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó  17.30 Gyilkos számok 18.25
Férjek gyöngye  19.30 Jóbarátok  20.00 Kertvárosba száműzve
20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Két pasi – meg egy kicsi  22.00
Spartacus: Az aréna istenei II., 1–3.

STV :1
6.20 Viharos szerelem  8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Híradó, sporthí-
rek 9.30 A gasztronómia kézikönyv 10.05 A profik. 11.05 Viharos sze-
relem 12.00 Híradó 12.20 Maigret. Fr. krimi 13.55 Viharos szerelem
15.45 Doktor House  16.30 Híradó 17.00 Konyhatitkaim Kamila Ma-
gálová műsora 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek, időjárás 20.10 Családi vetélkedő – nyári speciál 21.00
Topsztár extra Miloš Kopecký 21.55 Gallipoli. Ausztrál filmdráma.

STV :2
8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.50 Európa egészsége Gyerekek
nélkül? 10.45 Most döntsd el. 11.20 Az osztályellenség 12.00 Élő kör-
kép 12.35 Folklórműsor 13.15 Idősebbek klubja 13.40 Rancs. Co-
untryshow 14.15 Bakalári történetek 14.50 Szabad, kérem…? 15.30
Aporpó Tv 16.00 Don Carlos Tévéjáték, 2/1. 17.15 Trezor 17.35 Rég-
múlt idők nyomában 18.05 Hétvége 18.35 Két egér. Anim. mese 18.45
Esti mese 19.00 Hírek 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás
20.00 Vad Kína.  dok. filmsor. 20.50 Família. 21.20 Száll a kakukk fész-
kére. Am. filmdráma 23.25 Sporthíradó 23.35 Időjárás 23.40 A szlo-
vák bigbeat, 6.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor 9.30 Szomszédok 10.10 Feleségcsere
11.15 Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.05
Doktor House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a ket-
tőre16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Szomszédok 18.30
Két pasi – meg egy kicsi 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás-jelentés 20.30 Forr a bor 21.40 Tegnap felébredek Cseh vígjáték

JOJ

7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
Bűnös kapcsolat Am. krimifilm  12.30 Dr. Csont 14.30 ValóVilág – a
negyedik nap  15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-
jelentés 20.20 ValóVilág – az ötödik nap 21.30 Panelházi történetek.
Tévésorozat 23.00 Tökéletes célpont Am. krimithriller
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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.

0911 822 501

Város
2 €non-StoP

Augusztus 23-án ünnepli 1. születésnapját 

Puskás Kincső, 
valamint 25-én ünnepli 36. születésnapját

Puskás Beáta Búcson.
Kívánunk nekik jó egészséget,

boldogságot sok-sok szeretettel:
apu, férje Attila, a két nagylány:
Viktória és Gyöngyvér, Takács

mama, Puskás papa, dédiék
és mindenki aki,

szereti őket!

Szabó zsófi végre 
megmutatta szerelmét

Először posztolt fotót új párjáról Szabó Zsófi,
aki nyilvánvalóvá tette, hogy nem számít mit
gondolnak a kívülállók a magánéletéről. „22 a
szerencseszámom" - írta Zsófi a kép mellé,
utalva arra, hogy 22 év a korkülönbség közte
és a Jóban Rosszban című sorozat produ-
cere, Nagy Tamás között. A színésznőnek töb-
ben gratuláltak - többek között Kiszel Tünde is. 

Otthagyja a Grace klinikát 
a sorozat egyik főszereplője
„Érdekes dolog ilyen sokáig ját-

szani egy karaktert, de most úgy ér-
zem, el kell engednem" – mondta el
a Grace klinikában Christina Yangot
alakító színésznő a The Hollywood
Reporternek adott interjújában. A
színésznő a kezdetek óta a sorozat
szereplője, az USA-ban szeptem-
berben rajtoló 10. évadban is benne
lesz még, de további évadokban már biztosan nem vállal
szerepet. 

.

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal Rád kacsint,
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot kívánunk Neked!“

Augusztus 22-én 2 éves
Kocsis Teodor Komáromban.

Szívből köszöntik: 
szülei, testvérkéje 
Beuska, dédimama 

és a nagyszülők.

Augusztus 15-én ünnepelte 
6. születésnapját 

Pásztor Dóra.
Boldog születésnapot kívánnak 

és sok puszit küldenek: 
anya, apa a nagyszülei 
és Titiék Ausztráliából.



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

CHEVROLET CAMARO
Az újjászületett legenda gazdag felszereltséggel már 39 990 eurótól

Chevrolet Camaro 6,2 V8 297-318 kW 405-432 LE – kombinált üzemanyag fogyasztás: 13,1 - 14,1  l/100 km. CO2 kibocsátás: 304-329 g/km. 

/Hoffer,s.r.o.
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KereSztreJtvénY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb augusztus 30-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA elő-
fizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

1

2

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNyE

- Tudod, hogy holnap rendezik a városi szépségverseny
döntőjét? – kérdezi az egyik szőke szépség a másikat.
(A választ lásd a rejtvényben!)



Kajak-kenu

Kvadriatlon

SPORT
Nagyszerű teljesítményt nyújtot-
tak a komáromi síkvízi kajakosok
és kenusok a Pőstyénben meg-
rendezett országos bajnokságon.
A rövid távokon zajló versenye-
ken – 200, 500 és 1000 méteren –
taroltak a komáromi versenyzők,
a 13-14 évesek kategóriájától a fel-
nőttekig. A 16 országos bajnoki
cím mellett 11 ezüst- és 7 bronzé-
rem került a Duna-parti városba,
ami a Komáromi Kajak-kenu Klub
edzőinek munkáját dicséri első-
sorban. A klub legsikeresebb ver-
senyzői a kajakos Lisa Gamsjäger
és Botek Ádám voltak négy-négy
bajnoki címmel, őket a kenus Zi-
lizi Richárd követi három bajnoki
címmel. 

A komáromi versenyzők 
eredményei:

1000 méteren:
K1-13 éves fiúk: 3. Samuel Živický 
K1-14 éves fiúk: 2. Obert Ákos
C1-13 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid
5. Méhes Zoltán 
C1-14 éves fiúk: 6. Banai Tóth istván 
K1-13 éves lányok: 5. Gőcze Andrea 
K1-14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjä-
ger 3. Mariana Petrušová 7. Anita
Konečná
K1-kadett fiúk: 1. Botek Ádám 4.
Szabó Michael 
C1-kadett fiúk: 4. Kara Mátyás 
C4-13-14 éves fiúk: 2. Koczkás
Dávid – Samuel Daniel Sýkora –
Banai Tóth istván – Zilizi Richárd
K2-kadett fiúk: 1. Botek Ádám –
Szabó Michael 6. Farkas Péter –
Nagy Márk 7. Németh Dávid – Erik
Podola (ŠKP)
C2-kadett fiúk: 2. Kara Mátyás –
Mikes Gábor 
K2-junior fiúk: 3. Szokol Dániel –
Eduard Rebro (Pőstyén)

K2-kadett lányok: 3. Szépe Vanesa
– Lenka Kolpachová (Vinohrady)

500 méteren:
K1-13 éves lányok: 5. Gőcze Andrea 
K1-14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjä-
ger 4. Mariana Petrušová 
K1-kadett lányok: 6. Szépe Vanesa 
K1-13 éves fiúk: 3. Samuel Živický
9. Szépe Filip 
K1-14 éves fiúk: 1. Obert Ákos
C1-13 éves fiúk: 1. Zilizi Richárd 5.
Méhes Zoltán 
C1-14 éves fiúk: 6. Banai Tóth istván
7. Samuel Daniel Sýkora 
K1-kadett fiúk: 1. Botek Ádám 4.
Szabó Michael 5. Nagy Márk 
K1-férfiak: 2. Demin Viktor (ŠKP) 9.
Lőrincz Balázs 
K1-junior fiúk: 5. Szokol Dániel 
C1-kadett fiúk: 4. Kara Mátyás 8.
Mikes Gábor 
K2-kadett lányok: 2. Szépe Vanesa
– Lenka Kolpachová (Vinohrady)
K2-kadett fiúk: 1. Botek Ádám –
Szabó Michael 4. Keszan Viktor –
Filip Hakl (Vinohrady) 7. Farkas
Péter – Nagy Márk 8. Németh Dávid
– Erik Podola (ŠKP)
C2-kadett fiúk: 3. Kara Mátyás –
Mikes Gábor 
K4-13-14 éves lányok: 1. Lisa
Gamsjäger – Mariana Petrušová –
Paulina Tesariková (Somorja) –
Csán Veronika (Somorja)
C2- 13-14 éves fiúk: 1. Koczkás
Dávid – Zilizi Richárd 5. Samuael
Daniel Sýkora – Banai Tóth istván
K2-13-14 éves fiúk: 4. Obert Ákos –
Libai Denis (Somorja) 7. Samuel Ži-
vický – Matúš Jedinák (Nováky)
K2-junior fiúk: 4. Szokol Dániel –
Eduard Rebro (Pőstyén)
K2-férfiak: 2. Lőrincz Balázs – Mar-
tin Vajda (Tatran)
K4-kadett lányok: 1. Szépe Vanesa
– Lenka Kolpachová (Vinohrady) –

Romana Mikušová (Pőstyén) –
Lenka Oršulová (Nováky)

200 méteren: 
K1-kadett fiúk: 5. Botek Ádám 9. Ke-
szan Viktor
K1-kadett lányok: 5. Szépe Vanesa 
K1-junior fiúk: 4. Szokol Dániel 
K1-férfiak: 4. Lőrincz Balázs 
C1-14 éves fiúk: 5. Samuel Daniel
Sýkora 8. Banai Tóth istván 9. Cson-
tos istván  
K1-14 éves fiúk. 1. Obert Ákos
K1-14 éves lányok: 1. Lisa Gamsjä-
ger 2. Mariana Petrušová 
C1-13 éves fiúk: 1. Zilizi Richárd 2.
Koczkás Dávid 5. Méhes Zoltán  
K1-13 éves fiúk: 4. Samuel Živický
9. Szépe Filip
K1-13 éves lányok: 6. Gőcze Andrea 

C1-kadett fiúk: 5. Kara Mátyás 
K2-kadett lányok: 2. Szépe Vanesa
– Lenka Kolpachová (Vinohrady)
K2-kadett fiúk: 3. Botek Ádám –
Szabó Michael 5. Keszan Viktor –
Filip Hakl (Vinohrady) 9. Farkas
Péter – Nagy Márk 
K2-junior fiúk: 2. Szokol Dániel –
Eduard Rebro (Pőstyén)
K2-férfiak: 2. Lőrincz Balázs – Mar-
tin Vajda (Tatran)
C2-kadett fiúk: 4. Kara Mátyás –
Mikes Gábor 
K4-kadett fiúk: 1. Szabó Michael –
Dávid Dorička (Dukla) – Michal For-
gách (ŠGT) – Milan Fraňa (ŠGT) 2.
Botek Ádám – Alexander Bóri (Pős-
tyén) – Kiss Zsolt (Somorja) – Martin
Nemček (Nováky)

Éremeső az országos bajnokságon 

A 13-14 évesek C2 kategóriájában a Koczkás Dávid (elöl) – Zilizi Richárd
páros vitte el a győzelmi pálmát az 500 méteres versenyen    

Az országos bajnokság egyéni versenyei Eu-
rópa-bajnokság és a Világkupa hatodik fordulója is
voltak egyben, de ebben a kategóriában nem vol-
tunk képviselve. A férfi stafétában azonban egy re-
mek csapatot sikerült összehozniuk a sportág ko-
máromi kedvelőinek.  A három komáromi spor-
toló mellett, egy pozsonyi vendéget is beépítettek
a csapatba, az egykori kiváló úszó, Štefan Drozda
személyében. Kajakban a világ és Európa-bajnok
Riszdorfer Richárd, kerékpározásban Paraska ist-
ván, míg futásban Horváth istván képviselték a
klubot, és remek teljesítményeiknek köszönhe-
tően, a Szlovák Bajnokság bronzérmesei lettek.
Kajakozásban értelemszerűen Riszdorfer Richárd
érte el a legjobb időt, de a többiek is csúcsformá-
ban teljesítettek, így a bronzérem a legjobb ke-
zekbe került. 

Bronzérem az országos bajnokságon 

Balról jobbra Štefan Drozda, Risz-
dorfer Richárd, Paraska István és
Horváth István 

Kezdjük talán a legelején, milyen
sportágról is beszélünk. A kvad-

riatlon: a triatlon egy versenyszám-
mal kibővített változata. Míg a triat-
lonban úszás, kerékpározás és futás
szerepel, addig a kvadriatlonban ezt
még megtoldották a kajakozással is.
Nos, ebben a sportágban született
komáromi siker a Somorján megren-
dezett országos bajnokságon, ame-
lyen a komáromi Ready 2Run Club
versenyzői stafétában bronzérmet
szereztek. 



Labdarúgás

Hétvégi focimenü
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FELNŐTTEK
2013. augusztus 24. (szombat) 17 órakor: KFC – Nagymegyer (Régióbajnokság), Ógyalla – Naszvad (V.
liga), Vágfüzes/Kava – Megyercs (Területi Bajnokság ii. osztály) 2013. augusztus 25. (vasárnap) 10.30 órakor:
Madar – Dulovce (Területi Bajnokság) 17 órakor: Ekel – Hontfüzesgyarmat, Szentpéter – D. Ohaj (V. liga), Šro-
bárová – Dunamocs, Perbete – Gúta „B”, Búcs – Hetény, Marcelháza „B” – Nemesócsa, izsa – Keszegfalva, FK
Activ – Lakszakállas, Csallóközaranyos – Bátorkeszi (Területi Bajnokság), Őrsújfalu – Nagysziget, ifjúságfalva –
Csicsó, Bogya/Gellér – Martos, Pat – Nagykeszi, Dunaradvány – Bogyarét, Tany – szabadnapos lesz (Területi
Bajnokság ii. osztály). 
Ligásaink idegenben: Mocsonok – ímely, illésháza – Gúta (iV. liga), Zsitvabesenyő – Marcelháza (V. liga).

Baráth György, a KFC el-
nöke: „Minden ellenfelünket tisz-
teljük, természetesen
Nagymegyert is. Én nem érzek
feszültséget a mérkőzés kap-
csán, nekem a szombati ellenfél
nem több és nem kevesebb,
egy, a soron következő ellenfe-
lek közül. Ha csapatunk azt a já-
tékot fogja játszani, mint az

előző három fordulóban, úgy nagyon bízom a győze-
lemben. Nagymegyerről tudjuk, hogy nagyon jó csapat-
tal rendelkezik, de ugyanez elmondható a mi
együttesünkről is, hiszen eddigi pontjainknak kétharma-
dát idegenben harcoltuk ki. Úgyszintén jó, izgalmas és
sportszerű mérkőzést várok, de bízom abban is, hogy
nagyon sokan kilátogatnak a találkozóra, és hangszála-
ikkal hozzásegítik csapatunkat egy nagyon fontos győ-
zelemhez. Azt a csapatot, amelyet idegen pályákon is a
legnagyobb tisztelet és elismerés övez még akkor is, ha
a vesztes hazai csapatoknak és szurkolóiknak nagyon
fáj a vereség”.  

Tarcsi Imre, nagymegyeri klub-
elnök: „Elsősorban, valami bősihez
hasonló szép játékot, nagy, de
sportszerű csatát várok, remélhető-
leg sok néző előtt. Ami a komáromi
kötődéseket illeti, nos, talán csak
kevesen tudják, hogy jómagam is
komáromi születésű vagyok, a
híres gadóci mezőgazdasági isko-

lában végeztem, ahol többek közt a KFC egykori nagy já-
tékosa, Stefanik György is az osztálytársam volt. A
nagymegyeri szurkolók örökre szívükbe zárták Kádár Ist-
ván komáromi edzőt is, aki egykoron nagyon sokat tett a
nagymegyeri fociért. Ezt csak azért tartottam fontosnak
elmondani, hogy világos legyen, mi barátokként érkezünk,
de a pályán 90 percig ellenfelek leszünk. Hangsúlyozom
ellenfelek, és nem ellenségek! Szülővárosomba tehát
semmiképpen nem vereségért utazunk, nagyon kishitű
lennék, ha nem bíznék az egy, de inkább három pont
megszerzésében. Nem szeretnénk ugyanis, hogy a KFC
több mint három ponttal eltávolodjon tőlünk. Ez a mérkő-
zés is 0:0-val kezdődik, aztán minden megtörténhet”.

RÉGIÓBAJNOKSÁG
Bánovce n/B. – KFC 0:1 (0:0),

Podlucký 
Mindkét csapat idegesen kezdett,

mindketten más-más okokból. A ha-
zaiak, bár a bajnokság előtt jó hírek
előzték meg játékukat, nemhogy
még pontot nem szereztek, de gólt
sem lőttek. A komáromi lilák meg
szerették volna igazolni az előző két
fordulóban szerzett hat pontjuknak
jogosságát. Így aztán a két tizen-
hatos között zajlott a játék, különö-
sebb izgalmak nélkül. A hazaiak
mérlege gyorsan megvonható, hi-
szen az egy lövésen kívül, amit Kos-
toláni kapus nagy bravúrral kinyo-
mott a felső lécre, semmilyen ko-
molyabb veszélyt nem jelentettek a
komáromi kapura. A másik oldalon
előbb Kóša, majd a második félidő-
ben Szegedi és Szórád hagytak ki
ziccereket. Minden a 65. percben
dőlt el, amikor Podlucký juttatta a
hálóba a labdát egy beívelés után.
Ez a gól teljesen megnyugtatta
Gyurenka edző csapatát, amely újra
higgadtan, érettebb csapat benyo-
mását keltve fejezte be a mérkő-
zést. A hazaiak igyekezetét azért
sem koronázhatta siker, mert ösz-
szességében, egy lényegesen jobb
csapattól szenvedte el második ha-
zai vereségét.    

Nagymegyer – Palárikovo 3:0
(2:0), Ferenczi (11 m), Tuschel, Dö-
mötör

Néha a gyorsan szerzett gól is
ugyanolyan izgalmakkal járhat, mint
annak kései érkezése. Már a talál-
kozó 2. percében a vendégek vé-
delme szabálytalanul állította meg
Ferenczit, aki a megítélt büntetőt
azonnal gólra is váltotta. Ez azonban
nem felvillanyozta, inkább túlzottan
megnyugtatta a hazai zöld-fehére-
ket, így néhány percig a vendégek is
szóhoz jutottak, bár különösebb ve-
szélyt nem jelentettek a hazai ka-
pura. Ekkor Ferenczi fejjel duplázta
meg góljainak számát ezen a mér-
kőzésen, de a gólöröm csak néhány
pillanatig tartott. Soha nem tudjuk
meg, milyen okból érvénytelenítette
azt a mérkőzés bírája. Még szeren-
cse, hogy az első félidő végén Tu-
schel betalált, így a hazai játékosok
nyugalma kezdett indokolttá válni.  A
második félidőben még a vendégek
próbálkoztak valamit kezdeni az
eredménnyel, de a frissen beállt Dö-
mötör gólja hamar lehűtötte hiú áb-
rándjaikat. 

További eredmények: Domaniža –
Gabčíkovo 0:2, V. Ludince – L. Rovne
0:0, Galanta – Nitra jun. 1:1, J. Bohu-
nice – H. Nitra 1:3, Beluša – Neded
1:2, Tr. Stankovce – Topoľníky 0:1. 

IV. LIGA
Gúta – Nagysurány 0:5 (0:2)
Búcsú, vásár, remek hangulat,

sok néző. Szinte minden adva volt a
gútaiaknak egy ragyogó eredmény-
hez, aztán minden fordítva sült el.
Már az 5. percben a védelem elmé-
lázott, amit a szemfüles vendégek
góllal büntettek. Sebaj, gondolták a
hazaiak, helyrehozzuk ezt a bakit.
Tettek is érte, hiszen támadták fer-
getegesen a vendégek kapuját, az-
tán… A találkozó 37. percében
szinte a semmiből jutottak büntető-
höz a vendégek, és növelték elő-
nyüket. A második félidőben a ha-
zaiak két cserét is végrehajtottak,
és bár játékukon már érződött a ki-
látástalanság, próbálták kiküszö-
bölni a csorbát, amely hazai pályán
fenyegette őket. És az történt, ami
ilyenkor történni szokott. A mindent
egy lapra feltevő hazai csapat nem
figyelt eléggé a gyors vendég csa-
tárokra, akik háromszor is megló-
dultak, ugyanannyiszor be is talál-
tak. Kisiklás történt, nem tragédia.
Remélhetőleg, régiónk egyik kiváló
csapata gyorsan túlteszi magát
ezen a kellemetlen vereségen.  

ímely – Nyékvárkony 0:5 (0:2)
Az első félidőben még úgy-ahogy,

a hazaiak tudták tartani a lépést a
bajnokság egyik esélyesével, de a
másodikban erőnlétileg sem bírták
tartani a vendégek által diktált ira-
mot. Azok, röviden mondva, lefociz-
ták ellenfelüket a pályáról. Győzel-
mük teljesen megérdemelt. 

További eredmények: DAC „B” –
Tvrdošovce 3:0, Vlčany – N. Život
6:0, Štúrovo – ČFK 2:4, V. Lovce –
Močenok 3:0, ViOn „B” – Váhovce
3:1, Dvory n/Ž. – Želiezovce 2:2. 

V. LIGA 
Marcelháza – Szentpéter 3:1

(0:0), Gere 2 (1 – 11 m), Vörös Zs. –
Hudák

Egymásnak estek rendesen a csa-
patok ezen a járási rangadón, így
már az első félidőben mindkét olda-
lon rezzenhetett volna a háló, talán
többször a hazai, de… nem rezzent.
Úgy nézett ki, hogy aki belövi az első
gólt, az akár győztesként hagyhatja
majd el a pályát. A második félidő-
ben a hazaiak kezdeményeztek töb-
bet, de a perdöntő események az
utolsó negyedórára maradtak. Előbb
a hazai Gere lőtt egy szép gólt a 72.
percben, de mindössze egy percig
tartott a hazaiak öröme, mert Hudák
egyenlített. Újabb két perc telt el, és
a hazaiak büntetőt lőhettek, ismét
Gere állt a labda mögé, és nem hi-
bázott. A vendégek mindent egy
lapra feltéve próbáltak újra egyenlí-
teni, de a hazaiak okos játékkal igye-
keztek távol tartani őket kapujuktól.
Amikor már mindenki az órát nézte,
Vörös találata tette fel a pontot a
mérkőzésre. 

Nagykér – Ógyalla 0:3 (0:2),
Czingel 2, Bugáň

A nagyon sportszerű mérkőzésen
végig a vendégek játszottak fölény-
ben, amit gólokban is kifejeztek. A
hazaiak ugyan igyekeztek, de bár-
mennyire is hihetetlen, egyszer sem
találták el a sörgyáriak kapuját. 

D. Ohaj – Ekel 1:0 (0:0)
A fiatal ekeli gárda több mint

egyenrangú ellenfele volt a hazaiak-
nak, sőt, a bekapott gól után felül is
kerekedett vendéglátóján, de mind-
hiába. Ha helyzeteinek csak egy kis
hányadát kihasználta volna, akkor
talán még… 

Cseke – Naszvad 0:5 (0:3), Mol-
nár T. 3, Molnár A. 2

Mi tagadás, ezen a napon nem
volt egy súlycsoportban a két alaku-
lat. Hogy mitől azt nem tudni, de a
második félidő derekától a hazaiak
erőnlétileg is csődöt mondtak, így a
jó passzban lévő „Molnárok” sorra
lőhették szebbnél szebb góljaikat. 

További eredmények: Kozárovce
– Podhájska 2:1, Kalná n/Hr. – Be-
šeňov 7:0, H. Vrbica – Bánov 0:1,
Komjatice – T. Lužany 2:1.

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
Keszegfalva – Marcelháza „B”

6:2 (5:0), Budai és Rigó 2-2, Né-
meth, Oláh (11 m) – Marikovec, Ob-
ložinský

Az első félidőben szinte parádé-
zott a hazai csapat, nagyon szép és
látványos akcióinak nagy része gól-
lal is végződött. igaz, a másodikban
is dolgoztak ki helyzeteket, de a len-
dület ekkor már alábbhagyott, amit
az egyébként rokonszenves vendé-
gek ki is használtak, így elfogadha-
tóbbá téve a végeredményt. 

Dunamocs – Csallóközaranyos
2:1 (1:0), Paluška, Lajos T. – Csonka
N. (11 m)

A vendégek egy tartalékjátékos-
sal érkeztek a találkozóra, a második
félidő felétől már csak tízen voltak a
pályán. Mindezek ellenére színvo-
nalas játékot produkáltak közösen a
hazaiakkal. A Chudý – Bircsák já-
tékvezetői páros is jó teljesítményt
nyújtott, így végül mindenki elége-
detten távozott a takaros dunamo-
csi pályáról. 

Bátorkeszi – FK Activ 3:1 (1:0),
Barton, Kečkéš, Blaho – Ondič 

Jó mérkőzést vívott a két csapat, a
hazaiak főleg a találkozó első tíz per-
cében játszottak fölényben. A ven-
dégek játéka is megérdemli az elis-
merést, de támadásai fogatlanok,
mondhatni a büntetőterület előtt el-
száll minden tudományuk. A hazaiak
győzelme teljesen megérdemelt.

Lakszakállas – Madar 3:2 (2:2),
inczédi T., Deák, Hury – Sebők 2

A vendégek nagyon szervezetten
védekeztek, majd villámgyors ellen-
támadásokat vezettek, és bizony, so-
káig kétséges volt a hazai siker. Ez
végül úgy született meg, hogy játé-
kuk messze nem teljesítette a szur-
kolók elvárásait, és bizony, a mada-
riak érettek voltak legalább az egy
bajnoki pont megszerzésére. 

Dulovce – Izsa 4:3 (1:2), Ďatko,
Góri, Holub, Badala J. – Konc 2,
Smolka

A hazai szurkolók régen nem láttak
ehhez hasonló izgalmas mérkőzést
pályájukon. A vendégek már 2:0
arányban vezettek Konc góljaival, aki
szinte végig befocizta a pályát, mint -
egy példát mutatva játékostársainak.
A félidőben azonban segített a fej-
mosás hazai oldalon, mert néhány
perccel kezdés után már 4:2 volt az
eredmény. Smolka szépített, és csak
a szerencse mentette meg a hazai-
akat egy újabb Konc góltól a talál-
kozó utolsó percében. 

Nemesócsa – Búcs 3:0 (2:0),
Cseh S., Viczena T. Csizmadia (11
m)

Végre teljes csapattal tudtak a ha-
zaiak pályára lépni, és ez meglát-
szott a játékukon. A jó színvonalú

mérkőzésen nem sokat engedtek
meg ellenfelüknek, így győzelmük
megérdemelt. 

Hetény – Perbete 1:0 (0:0), Mari-
kovec

Az első félidőben parádézott a
vendégek kapusa, aki legalább há-
rom góltól is megmentette csapatát.
A második félidőben is folytatódott a
hazai nyomás, a vendégeknek csak
védekezésre tellett, és kis híján
mégis majdnem pontot raboltak.
Szinte megváltás volt Marikovec
gólja a találkozó 88. percében. 

Gúta „B” – Šrobárová 2:0 (1:0),
Tóth dr., Kiss

A hazaiak igyekeztek távol tartani
a vendégek csatárait kapujuktól, hi-
szen azok közismerten jó góllövők.
Ezen a mérkőzésen csak a hazaiak
lőttek gólokat, nem is akármilyen ki-
vitelezésben. Előbb Tóth „tisztította

ki a vinklit“, majd egy beadását Kiss
küldte csukafejessel a hálóba. Ne-
héz, de megérdemelt hazai győze-
lem volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY 
Nagysziget – Dunaradvány 3:4

(2:0), Borka 2, Molnár – Fodor, Ba-
logh, Bagin, öngól 

Bogyarét – Pat 0:3 (0:1), Magala
2, Kosztolányi 

Nagykeszi – Vágfüzes/Kava 2:1
(1:0), Szűcs, Erdős – Kosa 

Megyercs – Tany 3:2 (2:1), Wág-
ner 2, Mészáros – Halász Zs. 2 (1 –
11 m)

Martos – Ifjúságfalva 4:3 (3:2),
Csicsó 2, Szabadszállási, Nguyen –
Lengyel, Zachar, Bagita 

Csicsó – Őrsújfalu 0:5 (0:1), Álló
és Bakos 2-2, Csóka 

Bogya/Gellér – szabadnapos volt.  

Óriási érdeklődés előzi meg a szombati KFC – Nagymegyer találkozót a Régióbajnokság negyedik fordu-
lójában. A mérkőzés pikantériája talán az, hogy Nagymegyeren, egy komáromi különítmény is szerepet vál-
lalt a helyi labdarúgás fellendítésében játékosként, edzőként, vagy éppen a klubvezetésben. Ez, talán még
hozzátesz ahhoz a hangulathoz, amely megelőz egy-egy ilyen szomszéd rangadót. Érthető, hiszen mindenki
bizonyítani akarja döntésének megalapozottságát. A KFC eddig száz százalékos a bajnokságban, a nagyme-
gyerieknek egy vesztes mérkőzésük van, amelyet legnagyobb riválisuk, a bősiek pályáján szenvedtek el. Nem
kétséges, hogy akik kilátogatnak erre a találkozóra, nagyon szép sportélményben lesz részük, függetlenül
attól, mely klubszínekért dobog a szívük. 

A mérkőzés előtt megkerestük a két klubelnököt, akiknek a címben is leírt kérdést tettük fel.

Mit várnak a mérkőzéstől?

Nos, minden bizonnyal, szombaton nagy mérkőzésnek nézünk elébe a Komáromi Városi Stadionban.
Győzzön a sport és a sportszerűség! 

RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Neded 3 3 0 0 9:1 9
2. Komárno 3 3 0 0 7:1 9
3. V. Ludince 3 2 1 0 9:3 7
4. Gabčíkovo 3 2 1 0 8:4 7
5. Topoľníky 3 2 1 0 5:2 7
6. H. Nitra 3 2 0 1 10:4 6
7. V. Meder 3 2 0 1 6:4 6
8. Domaniža 3 1 1 1 3:3 4
9. L. Rovne 3 0 3 0 3:3 3

10. Palárikovo 3 1 0 2 3:4 3
11. Tr. Stankovce 3 1 0 2 1:4 3
12. J. Bohunice 3 0 1 2 3:8 1
13. Nitra jun. 3 0 1 2 3:9 1
14. Galanta 3 0 1 2 1:11 1
15. Beluša 3 0 0 3 2:7 0
16. Bánovce n/B. 3 0 0 3 0:5 0

IV. LIGA
1. Vrakúň 3 2 1 0 10:3 7
2. Vlčany 3 2 1 0 7:0 7
3. Šurany 3 2 1 0 6:0 7
4. ViOn "B" 3 2 1 0 6:2 7
5. ČFK Nitra 3 2 0 1 6:3 6
6. V. Lovce 3 2 0 1 7:5 6
7. DAC "B" 3 1 1 1 4:2 4
8. Štúrovo 3 1 1 1 7:6 4
9. N. Život 3 1 1 1 2:7 4

10. Váhovce 3 1 0 2 8:7 3
11. Kolárovo 3 1 0 2 5:7 3
12. Tvrdošovce 3 1 0 2 2:4 3
13. Želiezovce 3 0 2 1 4:6 2
14. Dvory n/Ž. 3 0 2 1 3:5 2
15. Imeľ 3 0 1 2 3:12 1
16. Močenok 3 0 0 3 0:11 0

V. LIGA
1. Hurbanovo 3 3 0 0 9:0 9
2. Kalná n/Hr. 3 2 1 0 8:0 7
3. Nesvady 3 2 0 1 7:2 6
4. H. Vrbica 3 2 0 1 5:1 6
5. Bánov 3 2 0 1 5:2 6
6. Komjatice 3 2 0 1 7:5 6
7. Kozárovce 3 2 0 1 6:4 6
8. Marcelová 3 2 0 1 5:3 6
9. D. Ohaj 3 2 0 1 2:4 6

10. Sv. Peter 3 1 1 1 3:3 4
11. Okoličná n/O. 3 1 0 2 2:2 3
12. Podhájska 3 1 0 2 4:7 3
13. Bešeňov 3 1 0 2 4:12 3
14. T. Lužany 3 0 0 3 1:6 0
15. V. Kýr 3 0 0 3 3:9 0
16. Čaka 3 0 0 3 2:13 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Bátorkeszi 2 2 0 0 5:1 6
2. Gúta "B" 2 2 0 0 4:1 6
3. Lakszakállas 2 2 0 0 7:5 6
4. Keszegfalva 2 1 1 0 7:3 4
5. Nemesócsa 2 1 0 1 4:3 3
6. Perbete 2 1 0 1 3:2 3
7. Fk Activ 2 1 0 1 4:4 3
8. Hetény 2 1 0 1 3:3 3
9. Dunamocs 2 1 0 1 3:3 3

10. Dulovce 2 1 0 1 5:6 3
11. Šrobárová 2 1 0 1 3:4 3
12. Marcelháza "B" 2 1 0 1 5:7 3
13. Búcs 2 0 1 1 1:4 1
14. izsa 2 0 0 2 6:8 0
15. Madar 2 0 0 2 2:5 0
16. Cs.-aranyos 2 0 0 2 2:5 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Őrsújfalu 2 2 0 0 14:2 6
2. Pat 2 2 0 0 5:1 6
3. Megyercs 2 1 1 0 3:2 4
4. Tany 2 1 0 1 5:4 3
5. Dunaradvány 2 1 0 1 5:5 3
6. Nagysziget 2 1 0 1 5:5 3
7. Vágfüzes/Kava 2 1 0 1 4:4 3
8. Nagykeszi 2 1 0 1 3:4 3
9. Martos 2 1 0 1 6:12 3

10. Bogya/Gellér 1 0 1 0 0:0 1
11. ifjúságfalva 1 0 0 1 3:4 0
12. Bogyarét 2 0 0 2 2:6 0
13. Csicsó 2 0 0 2 1:7 0

Szomorú hétvége a negyedik ligában
Míg csapataink a Régióbajnokságban szépen menetelnek előre, ad-

dig talán minden idők legszomorúbb hétvégét kellett elviselniük ne-
gyedik ligás csapatainknak. Gúta és ímely egyaránt súlyos vereséget
szenvedtek hazai pályán, amelyre még az sem lehet mentség, hogy ta-
lán a bajnokság két legjobb csapatától. Az ötödik ligában ellenkezőleg,
jól teljesítettek csapataink, különösen a naszvadiak csekei győzelme
okozott kellemes meglepetést, de a sörgyáriak is szépen haladnak egy,
már régen várt szebb jövő felé. A Területi Bajnokságban nem született
különösebben meglepő eredmény, még ha a csallóközaranyosiaktól ta-
lán mégis többet várnának el a szurkolók. Igaz, az őket legyőző duna-
mocsiak már régen nem tartoznak a bajnokság gyengébb csapatai
közé. Sőt!  A második osztályban meglepő vereséget szenvedtek hazai
pályán a nagyszigetiek, de az őrsújfalusiak nagyarányú csicsói győ-
zelme is arra utal, hogy néhány év kihagyás után, szeretnének vissza-
kerülni a járási elitcsoportba. 

Az ógyallaiak (sárgában) Nagykéren is magabiztos győzelmet arattak (Nagy-
kér-ógyalla 0:3) Fotó: Kender Gyula



Súlyemelés

2013. augusztus 19.4 SPORT

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Résztvevő csapatok:

MBK Rieker Com-Therm Komárom
ŠKP Banská Bystrica
BK inter incheba Bratislava
BC Prievidza
EDYMAx SPU Nitra
iskra Svit
BK Levický Patrioti Levice
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
MBK Handlová 

1. forduló, 2013. október 5. (szombat)
Komárom – szabadnapos
2. forduló, 2013. október 9. (szerda)
Léva – Komárom
3. forduló, 2013. október 12. (szombat)
Komárom – B. Bystrica 
4. forduló, 2013. október 16. (szerda)
inter – Komárom 
5. forduló, 2013. október 19. (szombat) 
Komárom – Svit 
6. forduló, 2013. október 23. (szerda)
Komárom – Prievidza 
7. forduló, 2013. október 26. (szombat) 
Nitra – Komárom
8. forduló, 2013. október 30. (szerda)
Komárom – Handlová 
9. forduló, 2013. november 6. (szerda)
S. N. Ves – Komárom
10. forduló, 2013. november 9. (szombat)
Komárom – szabadnapos 
11. forduló, 2013. november 13. (szerda)
Komárom – Léva 
12. forduló, 2013. november 16. (szombat) 
B. Bystrica – Komárom
13. forduló, 2013. november 20. (szerda) 
Komárom – inter 
14. forduló, 2013. november 23. (szombat) 
Svit – Komárom
15. forduló, 2013. november 27. (szerda) 
Prievidza – Komárom

16. forduló, 2013. november 30. (szombat) 
Komárom – Nitra 
17. forduló, 2013. december 4. (szerda) 
Handlová – Komárom
18. forduló, 2013. december 7. (szombat) 
Komárom – S. N. Ves 
19. forduló, 2013. december 18. (szerda)
Komárom – szabadnapos 
20. forduló, 2013. december 21. (szombat) 
Léva – Komárom
21. forduló, 2013. december 28. (szombat) 
Komárom – B. Bystrica 
22. forduló, 2014. január 4. (szombat) 
inter – Komárom
23. forduló, 2014. január 8. (szerda) 
Komárom – Svit 
24. forduló, 2014. január 11. (szombat) 
Komárom – Prievidza 
25. forduló, 2014. január 15. (szerda) 
Nitra – Komárom 
26. forduló, 2014. január 18. (szombat)
Komárom – Handlová 
27. forduló, 2014. január 22. (szerda) 
S. N. Ves – Komárom 
28. forduló, 2014. január 25. (szombat)
Komárom – szabadnapos  
29. forduló, 2014. január 29. (szerda)
Komárom – Léva 
30. forduló, 2014. február 1. (szombat)
B. Bystrica – Komárom
31. forduló, 2014. február 5. (szerda)
Komárom – inter 
32. forduló, 2014. február 8. (szombat)  
Svit – Komárom 
33. forduló, 2014. február 19. (szerda)
Prievidza – Komárom
34. forduló, 2014. február 22. (szombat)
Komárom – Nitra 
35. forduló, 2014. február 26. (szerda)
Handlová – Komárom 
36. forduló, 2014. március 1. (szombat)
Komárom – S. N. Ves   

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
2013. szeptember 12-ig lehet megvásárolni
a 2013/2014-es idényre szóló bérleteket, ame -
lyeknek árai a következők:

Középső lelátó:
1. sor – 70 €
2. sor – ViP bérletek – 100 €
3.- 4. és 5. sor – vállalati bérleteseknek fenntartva 
6. sor és feljebb – 70 € 
Jobb- és baloldali lelátók – 70 €
A bérletek szeptember 20-tól lesznek érvénye-
sek a felkészülési mérkőzésekre, az alapsza-
kasz mérkőzéseire és a play off első fordulójára.
Az esetleges elődöntő és döntő mérkőzésekre
a bérleteseknek is belépőjegyet kell vásárolniuk
azzal, hogy élhetnek elővásárlási jogukkal a bér-
letükön szereplő helyre. 
Az egyes mérkőzésekre szóló belépőjegyek ára
az előző idényhez képest nem változik. Felnőt-
teknek 4 €, gyermekeknek 12 éves korig 2 €.
Bérletek igénylése:
E mail: gyuricsek@itpartner.sk
Személyesen: Gyuricsek Attila, iT partner s.r.o.,
Dunajské nábr. 12. – Komárom  

Az idei vágfüzesi falunapok programjában
második alkalommal szerepelt a súlyeme-

lés egyik válfajának, a felhúzásnak versenye a
Salix Kupáért. A helyi sportpályán szép számú
közönség figyelte helyenként lélegzetvissza-
fojtva az erős hölgyek és urak küzdelmét a sú-
lyokkal.

A versenyre két ország – Szlovákia és Magyar-
ország – 24 versenyzője nevezett be, s ami új-
donság volt a rendezvényen, hogy először verse-
nyeztek ebben a kemény sportágban a hölgyek is.
A férfiaknál hagyományosan három súlycsoport-
ban – 85 kg-ig, 100 kg-ig és 100 kg felett – ren-
dezték meg a versenyt. A verseny abszolút győz-
tese az Alsószeli-i Szilinszky Tamás lett, aki test-
súlyának közel háromszorosát húzta fel. A nézők
is kipróbálhatták erejüket, mivel az ő számukra is
rendeztek versenyt fekvenyomásban. Testsúlyuk-
nak 60 százalékát kellett kinyomniuk egy perc alatt
többször. Ezt a versenyt a dunaszerdahelyi Fehér
Ferenc nyerte 51 ismétléssel, megelőzve két hazai
versenyzőt, Hájas Balázst (37) és Benkóczky Pé-
tert (33). 

Eredmények:
Nők:
1. Karin Malá – Nyitra (115,5 kg)
2. Miroslava Nagajdová – Érsekújvár (95 kg)
3. Lenka Srnková – Pozsony (87,5 kg)
Férfiak 85 kg-ig:
1. Póta Roland – Tatabánya (250 kg)
2. Szilinszky Tamás – Alsószeli (242,5 kg)
3. Molnár Dániel – Dunaszerdahely 
4. David Serváčik – Jamník (110 kg) 
Férfiak 100 kg-ig:
1. Busnyák József – Kisfalud (265 kg)

2. Norbert Majoroš – Pozsony (262,5 kg)
3. Bölcskei istván – Komárom (240 kg)
4. Michal Ráchela – Léva (230 kg)
5. Dömötör Dániel – Komárom (220 kg)
6. Budai Balázs – Budapest (210 kg)
7. Pavol Mikulaj – igló (210 kg)
8. Michal Červinka – Jamník (205 kg)
9. Kopócsi László – Vágfüzes (200 kg)
Férfiak 100 kg felett:
1. Labát Ákos – Nagyszombat (250 kg)
2. Kiss Róbert – Dunatőkés (250 kg)
3. Peter Supák – Érsekújvár (235 kg)
4. Lehotkai Ákos – Komárom (220 kg)
5. Lukáš Eliašovský – Alsószeli (220 kg)
6. Horváth Tamás – Komárom (220 kg)
7. Márius Babkovič – Nyitra  

A férfi kosárlabda extraliga 2013/2014-es idényének menetrendje

Salix Kupa 2013 

A 100 kg feletti
súlycsoport 
dobogósai, 
balról jobbra:
Peter Supák (3),
Kiss Róbert (2)
és a súlycso-
port győztese
Labát Ákos


