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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
30 000�euróig 14 év futamidőre.

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

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Az augusztus 20-i államünnep alkalmából kitün-
tetett személyiségek köszöntésére és a kitün-

tetések átadására került sor szeptember 4-én a po-
zsonyi Magyar Nagykövetségen. Balogh Csaba
nagykövet az ünnepélyes díjátadón a kitüntetetteket
méltatta, majd a Németh Imre és Boráros Imre köz-
reműködésével zajló rövid kultúrműsor után átadta
a kitüntetéseket.

Folytatás az 5. oldalon

Már elkezdődött az átépítés a komáromi mozi épületében,
azonban a vetítésre még várni kell. Jelentősen csúszott a
szerződés aláírása a befektetővel, csak pár napja kezdték
meg a munkát. Nemsokára azonban az első boltok már meg-
nyílnak az épületben. 

Folytatás a 3. oldalon

Aházi kedvencek - kutya, macska, vadászgörény - egyre több
otthonban megtalálhatók. Állategészségügyi, de köz-

egészségügyi okokból is olyan jogszabályi előírások vo-
natkoznak rájuk, amelyeket minden felelős gazdá-
nak be kell tartania. Szeptember 30-ig minden ott-
hon tartott állatba kötelező lesz mikrochipet ül-
tetni. Lapunk felkereste MVDr. Miholics Istvánt, a
Komáromi Regionális Élelmiszeripari és Állategész-
ségügyi Felügyelet igazgatóját, aki többek közt beszá-
molt a chip felhelyezésének módjáról, valamint arról is,
hogy azok a gazdik, akik nem teljesítik ezen kötelezett-
ségüket, mekkora bírságra számíthatnak. Folytatás az 6 . oldalon

Kutyachip, macskachip, görénychip

Szeptember végén lejár a határidő

Magyar Ezüst Érdemkereszttel
tüntették ki Dobosi Róbertet

Több kazalt gyújtott fel
egy dunaszerdahelyi ille-

tőségű férfi csütörtökön
este a Csallóközben. Az oko-
zott anyagi kár mértéke eu-
rószázezrekben is mérhető
lehet, az illetőt már elfogták.

Folytatás a 3. oldalon

Gyújtogatott 
a Csallóközben

Robbanótesteket találtak a komáromi Monostori erődnél,
a szerkezetek a várfal átvizsgálása közben, a föld alól ke-

rültek elő - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezre-
dének kommunikációs tisztje szombaton az MTI-vel.

Várkonyi Melinda elmondta, hogy egy civil szervezet műsze-
res átvizsgálást végzett az erőd területén, és eközben bukkantak
robbanótestekre. A tűzszerészek egy 75 milliméteres páncél-
törő gránátot, két darab 4 centiméteres magyar repeszgránátot
és több kézigránátot találtak. A nagyobb robbanótesteket a tűz-
szerészek elszállították a helyszínről, a kézigránátokat pedig a
helyszín közelében, egy kijelölt helyen megsemmisítették.  Mivel
a robbanó szerkezetek a föld alatt voltak, nem jelentettek köz-
vetlen veszélyt a látogatókra. mti

Robbanótesteket találtak 
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Csak azt mondhatjuk saját területnek, ami a telek-
könyvben nevünkön szerepel, tulajdonlapunk van

róla, különben a terület jogtalan használói vagyunk, ami-
nek következményei vannak, még akkor is, ha a törvényt
nem is ismerjük, mert az ennek ellenére érvényes ránk is.
Talán ez lehetne a Delta augusztus 26-i számában meg-
jelent ”Kárpótlás komáromi módra” című cikk mottója.
Miről is van szó Marosi András esetében?

Mint ahogy nagyon helyesen leírja a cikk, a sérelmező jo-
gos tulajdonán a szlovák állam utat épített, kettévágva a tel-
két, de továbbra is meghagyva azt tulajdonában. Az akkori
használója a területnek az Állami Birtok n.v. a 330/91 törvény
15§ alapján csereföldet adott az általuk használt földek helyett,
de csak átmeneti használatra és nem kárpótolva, ahogy az a
cikkben olvasható, ami a törvény 2008-as megszűnésével
hatályát vesztette. Mint kiderült, ez a csereföld Komárom vá-
ros jogos tulajdona. Marosi úr tulajdonjoga az eredeti földte-
rülethez soha nem szűnt meg, az út alatti részt pedig csak an-
nak tulajdonosa, a szlovák állam kárpótolhatta volna. Sajnos
Marosi úr a szlovák államtól, vagy az út fenntartójától nem kért
jogorvoslást, csak később kereste meg Komárom várost, és
a jogos városi tulajdont szerette volna kárpótlásként igényelni,
minden jogalap nélkül. Az érvényes vagyongazdálkodási elő-
írások és az önkormányzatokról szóló törvény ilyet soha nem
engedett meg, a város vagyonát senki sem osztogathatja,
ezért volt mindig is felkínálva, nagyon helyesen, a területren-
dezés egyedüli módjaként, a megvásárlás. Kárpótlásra csak
is a szlovák állam az illetékes. Amikor a többi kertet mellette
eladta a város, az volt a kedvezményes vásárlási ár feltétele,
hogy az igénylő nem rendelkezhetett saját kerttel. Ez Marosi
úrra nem volt érvényes, hisz a kettévágott terület továbbra is
tulajdonában volt, ezért kínálták fel számára egyedüli megol-
dásként a vásárlást dologi teherrel, amit a sérelmező nem fo-
gadott el. Természetesen a fennálló hosszú idő alatt a terüle-
tet minden jogcím és bérleti díj nélkül használta. Minden mé-
diumot megmozgatva, hosszú éveken keresztül mondta el sé-
relmét a nyilvánosság előtt Marosi úr, csak nem a szlovák ál-
lamnak címezve bánatát, akinek ezt az egész kusza ügyet
rendbe kellett volna tennie, hanem folyamatosan Komárom vá-
rosát és annak képviselőit feketítette. Mivel ennek ellenére
mindenki segíteni szeretett volna a város oldaláról, elismerve,
hogy a kertet évekig művelte, ezért méltányossági alapon
sok jóindulattal született a javaslat, hogy azért az összegért,
amit a többi kertvásárló fizetett valamikor, minden dologi teher
nélkül adjuk el a telket, míg a telek mai értékének különbsé-
gét a továbbra is a Marosi úr tulajdonában lévő kettévágott te-
lek képezze. Az önkormányzati törvény más megoldást nem
is enged meg. A számtalan ez ügyben született városi hatá-
rozatból ezt végre elfogadta Marosi úr, így végre van jog-
alapja a terület használatának, és talán pont került volna az
ügy végére, ha a Delta is utánajár az egész esetnek. Oknyo-
mozó cikként jelenteti meg az esetet, tanulságképp pozitív
megoldással, a város vagyonjogi osztályának véleményét ki-
kérve, nem sima bulvárcikknek kreálva, negatív felhanggal,
mert az jobban eladható az újságban.  

Mindezek ellenére egy tanulságot mindenképp levonha-
tunk az esetből. Ha bekerítve használunk egy területet, az
nem biztos, hogy rendezett telek, és a miénk. Ez csak akkor
igaz, ha a telekkönyvben is a nevünkön van bejegyezve. Az
évek múlásával mindig drágább a telek ára, így a rendezés is
egyre többe kerül. Jól teszi az, aki ellenőrzi használt területé-
nek tulajdonviszonyát, és a problémákat mielőbb orvosolja. El-
adáskor, vagy örökösödésnél ezek komoly problémát okoz-
hatnak. A városi területeket az ide vonatkozó általános érvé-
nyű rendelet és az egész városra vonatkozó pontérték alap-
ján előre kiszámítható áron rendezhetjük. Persze mindig van-
nak egyedi esetek is, ahogy azt a leírt példa is mutatja, ahol
a lakos médiaháborút folytat ahelyett, hogy időben, a törvé-
nyekkel összhangban meglépné a szükséges néhány jogi lé-
pést saját érdekében, és nem utólag, az elmulasztott lehető-
ség után a kiskaput keresné, mindenki mást okolva feketítené
ügye jóakaratú megoldóit. Győrfy László 

Mindenkinek saját érdeke, 
hogy jogilag rendezze vagyonát

Anapokban félmilliárd
forintos út-, járda- és

közvilágítási program in-
dult Dél-Komáromban. Dr.
Molnár Attila polgármes-
ter és Hornig Rudolfné al-
polgármester a szőnyi
Kossuth Lajos utcában
sajtótájékoztatón számolt
be a részletekről.

„Az összefogásnak és az
ésszerű döntéseknek kö-
szönhetően városunknak
stabil a költségvetése, így a
munkálatokat az önkor-
mányzat nem hitelből, ha-
nem a saját költségvetésé-
ből finanszírozza. Az idei
büdzsében félmilliárd forin-
tot biztosítottunk az utak és
járdák felújítására, illetve a
közvilágítás korszerűsíté-
sére. Elsősorban azokat a
területeket preferáltuk, ame-
lyekre több lakossági beje-
lentés érkezett. Teljesen új
burkolatot kap a szőnyi ke-
reszttől a Szőny déli vasútál-
lomásig terjedő járdasza-
kasz. Megjegyzem eddig itt
babakocsival, kerekesszék-

kel szinte lehetetlen volt köz-
lekedni, hiszen ki kellett
menni az 1-es számú főútra,
ami kifejezetten balesetve-
szélyessé tette a közleke-
dést“ – nyilatkozta a polgár-
mester.

„Szeretnénk, ha a gyere-
kek minél biztonságosabban
jutnának el az óvodába, is-
kolába. Így Szőnyben a Szí-
nes Óvodánál és a Bozsik
József Általános Iskolánál
útfelújításra és parkoló kiala-
kítására kerül sor. Koppány-
monostoron az óvodától a
Fenyves utcáig új járdát ala-
kítunk ki. A Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolánál a Mártírok
út és a Felvidéki utca cso-
mópontjánál lámpás keresz-

teződést hozunk létre, akár-
csak a Száva utcánál. Jár-
dafelújítás lesz a Török Ig-
nác utcában, illetve hosszú
idő után végre megvalósul a
Rüdiger tó körüli sétány is. A
Kalmár közben parkolási és
közlekedési gondok voltak,
erre nem csak az ott lakók
és a vásárlók, de az üzletek
tulajdonosai is felhívták a fi-
gyelmünket. mindezek mel-
lett városunk több területén
kerül sor a közvilágítás kor-
szerűsítésére is“ - mondta el
a beruházással kapcsolat-
ban Molnár Attila.

A munkálatok várhatóan
november közepéig tartanak
majd. (b)

Kép: komárom.hu

A Smer támogatta a Híd-javaslatot 
az elsőbbségi vizsgálati korlátozásról
Aparlament első őszi ülésnapján máso-

dik olvasatba utalta a Híd három kép-
viselője által beterjesztett javaslatot, amely
korlátozná a fizetős elsőbbségi orvosi
vizsgálatokkal való visszaéléseket.

A Híd szerint ugyanis egyes orvosok visz-
szaélnek a helyzettel, és a „normál“ betegek
kárára részesítik előnyben azokat, akik ki-
használják a fizetős beutaló adta, egyébként
törvényes lehetőséget. A probléma nyitja ott
van, hogy a hiányos törvényi szabályozás mi-
att egyes orvosoknál a nem fizetős betegek-
nek órákig kell várakozniuk, és aránytalan hát-
rányt szenvednek el a fizetős páciensek, illetve
az orvosok hozzáállása miatt.

Bastrnák Tibor kérdésünkre emondta: a tör-
vényjavaslat célja, hogy azok a páciensek,
akik gyengébb szociális helyzetűek, és nincs
pénzük elsőbbségi vizsgálatra, szintén belát-
ható időn belül ki legyenek vizsgálva. A ja-
vaslat szerint a jövőben az orvosoknak két

órányi időt kell majd biztosítaniuk az elsőbb-
ségi rendelésre szánt idősávok között a nor-
mál rendelés lebonyolítására. 

Kérdésünkre, hogy miként érték el az el-
lenzéki javaslatokat általában lesöprő kor-
mánypárt, a Smer támogatását, a Híd képvi-
selője elmondta, hogy egyrészt nem politikai
beadvány volt a javaslat, hanem az egyszerű
emberek érdekeit szolgálta. „Másrészt előze-
tesen az egészségügyi minisztériummal is
kommunikáltam, és elismerték, hogy van ilyen
probléma, és azt mondtuk, hogy akkor pró-
báljuk megoldani“ - tette hozzá a képviselő.
Szerinte nem az a fontos, hogy ez kinek a po-
litikai sikere, hanem az, hogy a betegek jól jár-
janak. Pártja ezért a második olvasatban nem
zárkózik el a törvényjavaslatot esetlegesen
feljavító ötletektől sem. A helyzetet viszont a
törvény elfogadását követően is monitorozni
fogja a párt, és ha nem történik javulás, „ke-
ményebb“ lépésekre is készen állnak a Híd
képviselői. (bumm)

Közel félmilliárd forintos
beruházás indul
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Tervek már vannak, 
de addig is… 
Szinte már biztosra vehető,

hogy a komáromi fedett
uszoda ezen a télen nem nyitja
meg kapuit, de a jövője is igen-
csak kérdéses. Információink sze-
rint az uszoda üzemeltetőjének, a
ComorraServis igazgatójának,
Mgr. Nagy Tamásnak olyan szak-
vélemény van a birtokában, amely
egyértelműen veszélyesnek ítéli
meg a sportolók és nyilvánosság
számára. Ennél is fogva, az igaz-
gató nem engedélyezi az uszoda
használatát annak ellenére sem,
hogy az azt használó sportklubok
ehhez ragaszkodnának.  

A napokban az igazgató eljuttatta a
megoldást jelenthető javaslatát az ön-
kormányzat pénzügyi bizottságához,
amely a közeljövőben azt megtár-
gyalja és a testület elé terjeszti véle-
ményét. A javaslat nem új keletű, hi-
szen a strandon lévő úszó- és tan-

medence befedését tartalmazza. Az
elvégzett gazdasági számítások
egyértelműen az igazgató javaslatát
látszanak igazolni, hiszen a két me-
dence befedése lényegesen olcsóbb
megoldásnak látszik, mint a fedett
uszoda műszaki hibáinak elhárítása. 

Mindent összevetve tehát, a komá-
romi önkormányzat a nyári szabad-
ságok után „forró ősz” elé néz, hiszen
felelősségteljes döntéseket kell hoz-
nia. Bízzunk benne, hogy sem az
uszoda, sem pedig a többi, polgáro-
kat szorosan érintő kérdésekben nem
a politikai csatározások kerülnek elő-
térbe.

Jövő heti számunkban interjút köz-
lünk Nagy Tamás igazgatóval, aki la-
punknak bővebben kifejtette elképze-
léseit, és közzéteszi azokat a számí-
tásokat, amelyek az ő elképzelései-
nek jogosságát lesznek hivatottak
igazolni. 

-böröczky-

Gyújtogatott a Csallóközben
Folytatás az 1. oldalról

Both Péter dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány tájékoztatása szerint az
első kazal fél hétkor gyuladt ki, Nádasd kataszterében. Az elkövető helyszín-
ről - helyszínre járt, később Patason, majd Medvénél két alkalommal, Nagy-
megyer határában és Padányon is meggyújtott egy-egy kazalt, illetve szal-
mabálakupacot. Csicsó, Komáromfüss és Tany községek határában is ugyan-
ilyen jellegű tűzesetek történtek csütörtök este. Több kazal fölött tetőszerke-
zet is volt, ami szintén kigyulladt. Az elkövetőt az éjszaka folyamán vették őri-
zetbe a rendőrök, a 36 éves dunaszerdahelyi férfi jelenleg is őrizetben van.
Nem tudni, hogy mi motiválta tettét. Both Péter elmondta, az anyagi kár je-
lentős, akár több százezer euróra is rúghat. Egyelőre csak a nagymegyeri ká-
rokat számlázták ki, az meghaladja a 65 ezer eurót. A felgyújtott bálák több tu-
lajdonoshoz tartoztak. b

Fotó: Stubendek Attila

Koalícióban indul Nyitra me-
gyében öt jobbközép párt az

őszi megyei önkormányzati vá-
lasztásokon. A Híd, a Nova, az
OKS, az SaS, valamint az SDKÚ
közös jelöltlistát állít, az együtt-
müködést szerződésben is le-
fektették. A koalíciós szerződést
a pártok megyei elnökei, Bastr-
nák Tibor, Anna Šmehilová, Vla-
dimír Špánik, Radoslav Pavelka
és Richard Strakoš írták alá.

Lapunknak Bastrnák Tibor, a HÍD
párt megyei elnöke így nyilatkozott:
„Először sikerült összefogni a me-
gyében a jobb koalíciót, ami nagy
előrelépés és kitörési lehetőség a ré-
giónak, valamint a sikeres választá-
sok után így több helyi képviselő is
beleszólhat a megye irányításába és
az esetleges támogatások elosztá-
sába a déli régió számára. Ugyan-
akkor sajnálom, hogy nem teljes jobb
oldali együttműködés született, de
még a választásokig bármi történ-
het. Természetesen mi nyitottak va-
gyunk együttmüködni a KDH-val és
az MKP-val is“ – mondta az elnök.

A koalíciós szerződésben a kö-
vetkezőket fektették le:

1. A koalíció a független Nyitra
megyei elnökjelöltet, Tomáš Gal-
bavýt támogatja.

2. A koalíció tagjai a választások
után sem kívánnak együttműködni
a SMER (Irány – Szociáldemokrá-
cia) párttal

3. A felek megegyeztek abban is,
hogy minden egyes régiót, járást
egyformán fognak támogatni, tehát
nem nemzetiségi alapon fognak
dönteni.

4. Továbbra is várják a jobbkö-
zép pártokat – MKP, KDH -, és ké-
szen állnak kompromisszumot
kötni, hogy egy széles egység tudja
megtörni a Smer uralkodását Nyitra
megyében. 

Az egyes pártok már a konkrét
mandátumok elosztásában is meg-
egyeztek, így a HÍD párt 22 képvi-
selőjelöltet indít, az SDKÚ 17-et, a
NOVA 9-et, a SAS 5-öt, míg az
OKS egy képviselőt. A HÍD párt a
Tapolcsányi és az Aranyosmaróti
járásban nem indít jelöltet. A no-
vember 9-i választásokon a HÍD
párt a Komáromi járásban 7 képvi-
selőjelöltet indít, míg az SDKÚ egy
jelöltet. ssy

Aláírták a koalíciós szerződést

Folytatás az 1. oldalról
Még az év elején döntött a

komáromi önkormányzat ar-
ról, hogy bérbe adja a Tatra
mozi épületét. A szimbolikus
bérleti díj mellett (havi 200
euró, ami 20 évre szól), azt
várják a vállalkozótól, hogy
saját költségén rakja rendbe
az épületet, és a mozit is
üzemeltesse. A bérlő
Ryšavý Boldizsár vállalkozó-
tól megtudtuk, hogy a szer-
ződés aláírása több apró
részlet miatt jelentősen el-
húzódott, csupán augusztus
20-án írták alá a szerződést.
Ennek feltétele, hogy egy
éven belül el kell kezdeni az
átépítést, és két éven belül
be kell fejezni. A munkála-
tok már megkezdődtek, első
lépésben a bejárat közvet-

len közelében található terü-
let kap új arcot. „Először a
kármentéssel kellett kezde-
nünk. A pincében az esőzé-
sek alkalmával 15-20 centi-
méteres víz állt. A tetőn ta-
lálható teraszon 4 méteres
fák voltak, esőzések alkal-
mával szinte egy kis me-
dence alakult ott ki. Ez több
éven keresztül rontotta az
épület állagát, amit most
rendbe kell tennünk. A tetőt
már kijavítottuk, és a terasz-
ról is eltávolítottuk a kritikus
állapotot. A kanalizáció és a
villanyvezetékek javítása zaj-
lik“- mondta el a vállalkozó.
Hozzátette, az elmúlt évek-
ben nagyon elhanyagolták
az épületet, ami miatt az ál-
laga jelentősen leromlott. A
munka beindult, a közeljövő-

ben az alsó ablakokat cse-
rélik, tavasszal az ajtók és a
felső ablakok is sorra kerül-
nek. Ryšavý ígérete szerint a
következő Komáromi Napo-
kig a külső arculat megújul,
és a belső rész is fokozato-
san készül. A felső szintre
egy meglepetés készül, ami-
nek a részleteit még nem
árulta el. Az első emelet sze-
repe még alakulóban. Októ-
ber elején már megnyílik az
első szolgáltatás az épület-
ben, egyelőre az ablakon ke-
resztül pogácsát lehet ott
majd venni. A másik oldalon
fagyizóra lehet számítani.
„Be kell fokozatosan indítani
ezeket a vállalkozásokat,
hogy a mozit fenn tudjuk tar-
tani“- magyarázza a bérlő.
Az már biztos, hogy egy mo-

ziterem várható 250 üléssel.
A tárgyalások a szolgálta-
tókkal még csak most indul-
nak meg, mivel csúszott a
szerződés aláírása. Az el-
képzelések szerint a filmfor-
galmazó cégek bevonásával
biztosítanák a vetítéshez
szükséges technikai hátte-
ret. A külső megjelenés már
a közeljövőben is javulni fog,
mivel eltüntetik a hatalmas
foltot a külső burkolatról,

majd fokozatosan a többi
rész is átalakul. A megfakult
KINO felirat is eltűnik majd
és egy 3D-s új felirat kerül a
helyére, amelyen már a ma-
gyar megfelelő, a MOZI el-
nevezés is helyet kap.
Ryšavý Boldizsár elképze-
lése szerint a filmvetítés jövő
szeptembertől várható, így
egy év múlva újra lehet mozi
Komárom északi részén is. 

(b)
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Erzsébet-sziget - 1,50 €
Holt Vág - 1,50 €
Tesco (HU) - 2 €
MÁV - 2 €
Őrsújfalu - 3 €
Gyulamajor - 3 €
Gadóc - 3 €

0907 33 00 10

0907 33 00 10

07.00-19.00

TAxI E szelvény felmutatásakor 
szeptember 9-13.-a között reggel
héttől este hétig ingyen utazhat.
Egy szelvényt egy személy egy útra 
használhat fel Komáromban.

SZELVÉNY





Iskolakezdés Gútán
Atanév kezdete nemcsak a szülők és a gyerekek szá-

mára megterhelő hét, hanem a tanárok számára is,
ugyanis a szeptemberi kezdést rengeteg munka előzi
meg, mi több szerkezeti átalakulások, szervezési ne-
hézségek és még sorolhatnánk az ezzel járó ügyes-ba-
jos dolgokat.

Az óvodai oktatás területén történt a legtöbb változás,
ugyanis idén sokkal több gyermeket írattak be, mint amennyi
a város óvodai férőhelyének összkapacitása. Az önkormány-
zat is foglalkozott e kérdéskörrel, mivel égetően fontos volt azon
szülők gyermekeinek elhelyezése, akik dolgoznak. Éppen ezért
az Erdő utcai óvoda teraszának beépítésével újabb csoportot
tud majd fogadni a szlovák tanítási nyelvű óvoda, hiszen ide ér-
kezett több kérvény. De túljelentkezéssel küzd a Tündérkert
óvoda is. A Városi Hivatal az óvodával együttműködve már ter-
vezi a bővítést és a munkálatok hamarosan el is kezdődnek.

Az egyházi óvodába stabilan 16 gyermek jár, hiszen ez ke-
vert korcsoportú osztály, csupán az iskolába távozók helyére
jöttek új lurkók. A Brünni téri Tündérkert óvodába 30 új növen-
dék érkezett, ebből 22 kiscsoportos, az óvodához tartozó Erdő
utcai részlegbe pedig 23 új gyermek, ebből 18 a kiscsoportos.
Az Erdő utcai 10-es számú szlovák tannyelvű óvodába 48
óvodás érkezett és itt nyílik majd szeptember 15-től az újonnan
kialakított óvodai osztály is. Az Erdő utcai 8-as számú szlovák
tannyelvű óvodába 15 új gyermek kezdett járni.

Az alapiskolák terén a legnagyobb változás a II. Rákóczi Fe-
renc Alapiskolában történt, hiszen teljes vezetőségváltással in-
dult az iskolaév. A leköszönő igazgatónő, Csémi Erika megbi-
zatása lejárt, és az iskolaügyi törvény szerint új pályázatot kel-
lett kiírni, melyet idén dr. Bagita Judit nyert meg. Az igazgató-
helyettes Marosi Piroska lett. 4 új pedagógus is elkezdte itt mun-
káját, akik a különböző okok miatt távozók helyére kerültek. Az
iskola 2 elsős osztályt nyitott ebben a tanévben 12 – 12 gye-
rekkel.

A Corvin Mátyás Alapiskolában a régi kerékvágás szerint zaj-
lanak a dolgok, sok változás nem történt, egy tanító néni jött
vissza anyasági szabadságáról. Itt nulladik osztály is nyílt az is-
koláskorú, de még nem iskolaérett gyermekek számára – mely
osztályt 11 gyermek látogatja. Ebben az intézményben is 2 el-
sős osztály nyílt 17 és 18 gyermekkel. 

Az Egyházi Alapiskolában 15 elsős kezdett el tanulni. Sze-
mélyi változások is történtek a tanári karban, ugyanis több ko-
máromi pedagógus is visszatért lakhelyére tanítani, így he-
lyükre érkezett az új tanerő.

A Ján Ámos Komenský Szlovák Tanítási Nelvű Alapiskolá-
ban egy elsős osztály nyílt 16 gyerekkel és egy nyugdíjba vo-
nuló tanárt is búcsúztattak.

A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában 127 új kö-
zépiskolás kezdte meg a tanévet. csóka

Rumcájsz, a rabló színre lép

Amúlt héten kezdődtek Václav Čtvrtek – Kárpáti Péter: Rumcájsz, a rabló, avagy
tánc- és illemlecke két részben című darabjának próbái a Komáromi Jókai Szín-

házban. A zenés mesejátékot Naszlady Éva rendezi.

FIGYELEM !       FIGYELEM !      FIGYELEM !

Továbbtanulási lehetőség !
A Gútai Magyar  Tannyelvű  Magán Szakközép-
iskola értesíti az érdeklődőket, hogy a 2013/2014-
es tanévben a következő szakokat indítja, nap-
pali, illetve levelező tagozaton: 

• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
• gépészet – szolgáltatás és vállalkozás

A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi
szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára. A nap-
pali tagozat 2 éves, a levelező (távutas) tagozat pedig 3 éves.
Továbbá meghirdetjük  szakmunkás levéllel, vagy érettségi
bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 1 éves
tanulmányi időben abszolválható  távutas szakokat: 

• vendéglátás, • autószerelő,
• szakács, • fodrász,
• cserépkályhás

Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon, 
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet. 

Kiválóan ismeri az itteni amatőr színjátszó-
kat, mint a Jókai Napok többszörös zsűritagja.
Mi a helyzet a profi színészekkel? – kérdeztük
a színművészt, rendezőt.  „Velük még nem ta-
lálkoztam” – vallotta be Naszlady Éva, majd
így folytatta: „Ritkán járok színházba. A gyer-
mekemmel töltöm minden szabadidőmet. Saj-
nos, Komáromban sem láttam előadásokat” –
tette hozzá.

Hogy ilyennek képzelte-e a Rumcájsz, a
rabló hőseit? „Nem megyek elvárásokkal se-
hová, mert az elvárás programozott csalódás.
Kíváncsian és nagy szeretetettel jöttem a Ko-
máromi Jókai Színházba. Mint egy új szerel-
met, úgy várom, mi mindent kapok majd az it-
teni színészektől. Már összecsillant a sze-
münk” – nyilatkozta a budapesti Nemes Nagy
Ágnes Humán Szakközépiskola Színész Sza-
kának oktatója. Pallagi Ákos zeneszerző is
onnan érkezett. „Naszlady Éva rendezései
mellett Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógus,
rendező munkáihoz készítettem kísérőzené-
ket, Az aranymadár című előadáshoz, vagy
fesztiváldíjas A mezők fehér lovagja című me-

sedarabhoz” – mutatkozott be a fiatal oktató.
Bernáth Tamás elárulta, hogy gyermekkorá-
ban látta a rajzfilmsorozatot, még a szociban.
„A fiaim tudják, hogy Rumcájsz leszek, de
még nem vettük elő otthon a mesét. Gyer-
mek-centrikus előadás készül, ami nagyon
fontos egy mesejáték esetében” – fogalmazott
a színész. Tar Renáta, aki Mankát játssza,
beismerte, először Debrecenben találkozott a
mesével, addig nem ismerte. „Besurrantam a
Csokonai Színházba próbát nézni. Majzik Edit
alakította Mankát. Úgy érzem, olyan vagyok,
mint Manka. Ha választanom kell, inkább a
rabló felesége leszek, mint grófnő” – avatott be
a színésznő. Naszlady Éva olyan próbákat
vár, melyeken a színészek gyermekkori ön-
magukat is adják. „Nem a mesejáték a fő ren-
dezői profilom, de eddig mindig sikerült elta-
lálni, hogy a felnőttek is olyan jól szórakozza-
nak, mint a gyermekek. Most is ez a cél. Ok-
tóber kilencedikén pedig minden kiderül” –
búcsúzott a rendezőnő.

Bárány János
Fotó: Görözdi Szilárd

Naszlady Éva Pallagi Ákos

Második alkalommal
szervezett a gútai Re-

formátus Gyülekezet tag-
jai számára nyári bibliatá-
bort, melyen 14 gyermek
vett részt.

A minta már adott volt, hi-
szen Magyarországon már
régóta szerveznek hasonló
programot gyülekezetek szá-
mára. A Szabadidőközpont-
ban összegyűlt óvodás- és
kisiskoláskorú gyerekek dél-
előttönként a Biblia egy-egy
fejezetével ismerkedtek
meg, amit aztán mesesze-
rűen próbáltak reprodukálni.
Jónás és a cethal története
különösen megérintette a

csöppségeket, hiszen az
egyik nap folyamán az volt a
feladat, hogy ők is kihor-
gásszák a halakat. Énekta-
nulás, kézműveskedés, já-

ték, öröm, szórakozás kí-
sérte a programok nagy ré-
szét. csr

Fotó: gútai Református
Gyülekezet

Vakációs Bibliahét Gútán

Csomagtér 
használata:

kis csomag - 0,50 €

nagy csomag - 1,00 €

Az árak 2013 szeptember 1-jétől érvényesek.

- 0,80 € - 1,40 €

- 2 €

Egyre több helyen találni jó minőségű bort a
Duna és a Garam folyók által összezárt három-

szögben. A régió borászatait már egyre szélesebb
vidéken ismerik, a különböző borfesztiválok rend-
szeres vendégei. Most egy háromnyelvű kiadvány
mutatja be a legismertebb képviselőit a borkészí-
tésnek.

A Pons Danubbii EGTC gondozásában jelent meg a
háromnyelvű - magyar, szlovák, angol - szórólap, amely
7 borászatot mutat be. A kiadvány célja megismertetni
a térség gasztronómiai értékeit, amelyek a közelről és tá-
volról érkező látogatóknak is érdekesek lehetnek.

„A borászatokról készült kiadvány egy sorozat része.
Korábban készült a műhelyünkben egy kerékpáros-tér-
kép és egyes városok QR térképét is készítjük, ami az
okostelefonok kínálta modern lehetőségekre épít” -
mondta el Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC ügyvezető
igazgatója. 

„A kiadványok szándékosan egyszerűbb formát kö-
vetnek, azonban igényes kivitelezésben. Jelenleg sajnos
viszonylag kevés kiadvány várja a régióba érkező turis-
tákat. Ez a kiadvány egy kedvcsináló, amely nagyobb,
15 ezres példányszámban készült” - mutatta be a kiad-
ványt Bara Zoltán.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy több jó borász van
még a régióban, de ez csupán egy kedvcsináló a leg-
ismertebb nevekkel. A térségben számos gasztronó-
miai kincs van, ami csak itt érhető el, a terroir borok
szintén ide tartoznak” - tette hozzá a Pons Danubii
EGTC ügyvezetője. 

„A kiadványban szándékosan meg akartuk mutatni
a borászok arcát, arra utalva, hogy itt nem tömegter-
melésben készült, hanem kézműves borokról van szó.
A kiadványban szereplő borkészítők magasan tartják a
mércét, ezért egyre többen tudatosítják, ez a régió is
fontos szereplője a Kárpát-medence bortérképének” -
magyarázza Keszegh Béla, a kiadvány szerkesztője. 

„A kiadványban az alapfilozófia és az elérhetőség
feltüntetésén túl QR kódokat is használunk. A kódok
egy kétnyelvű (magyar szöveg, szlovák felirattal) vide-
óra mutat, amelyet a Pons Danubii webTV stábja ké-
szített. A filmeken keresztül betekinthetünk a boros-
pincékbe, megnézhetjük az ültetvényeket és megis-
merkedhetünk a borásszal” - mondta el Keszegh Béla.

A kiadvány a 6. Komáromi Borkorzó indulásához
volt időzítve, amelyre szeptember 6. és 8. között került
sor. A bor, zene és finomságok ünnepének titulált fesz-
tiválon is jelen voltak a régió borászai. A kiadvány az
Európai Unió Európa a polgárokért nevű programjának
támogatásával készült. (PD)

A Komáromi régió 
borászatait népszerűsítik

Folytatás az 1. oldalról
Magyar Ezüst Érdemkereszt-

ben részesült Dobosi Róbert a
felvidéki magyarság naszvadi
közösségének érdekében évti-
zedeken át kifejtett, széles körű
és hatékony társadalmi és köz -
életi tevékenységéért, továbbá
a helyi szintű felvidéki magyar
kulturális és közélet szervezé-
séért és önzetlen támogatásá-
ért, a szlovákiai magyar közös-
ség felemelkedéséért, sorsának
jobbá tételéért folytatott áldoza-
tos munkája, példamutató em-
beri magatartása, sikeres élet-
útja elismerésként.

Dobosi Róbert 1961. február
19-én született Ógyallán. Az
alapiskolát Naszvadon, a Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
lában abszolválta, majd, az
Ógyallai Mezőgazdasági Szak-
tanintézetben tanulta ki a mező-
gazdasági gépjavító szakmát.
Első munkahelye az ógyallai
Gép- és Traktorállomás volt.
Majd az elsők között lett ma-
gánvállalkozó és megalapította
Naszvad község első ipari válla-
latát a FEMAD Kft.-t, melyben
társtulajdonos és ügyvezető
igazgató. 2005-ben megalapítja
a Dortun Kft.-t, ahol napjainkig
ügyvezető. Vállalkozóként tá-
mogatja a helyi alapiskolát, a
Sportklubot és a Csemadok he-
lyi szervezetét, valamint a Ko-
máromi Jókai és a Kassai Thá-
lia Színházat. Házas, felesége
Macsicza Rozália, aki két gyer-
meknek, Csillának és Illésnek
adott életet.

Társadalmi tevékenysége már
az alapiskolában kezdődött,
ahol játszott a Méri Kálmán ze-
netanár által irányított citeraze-
nekarban, majd a mandolinze-
nekarban is, miközben Bauer
Katalin kórusában énekelt. Az
alapiskola végeztével a Trend 77
tánczenekar gitárosa, énekese,
majd a Dolby együttes alapító
tagja, énekese és gitárosa egé-
szen 1989-ig, amikor aktív zenei
pályafutását befejezi. A zenéhez
való erős ragaszkodás nyomai
fellelhetőek közéleti aktivitásain
ugyanúgy, mint az állandó ren-

dezvényszervezési vágy. Nevé-
hez fűződik a „Zenészek Bálja”,
amelyet ötlete alapján, a HMK
vezetésével közösen szervezett,
először 1989-ben, majd további
12 alkalommal, mindvégig nagy
sikerrel. Társszervezője az
„Artpress Naszvadi Kiállítás és
Vásár” című rendezvénynek.
Fontos szerepe volt, társkezde-
ményezőként, a kitelepítés 50.
évfordulója alkalmából meg-
szervezett Naszvadiak találko-
zójának, a megemlékezésnek
és az ezt követő Naszvad kontra
Felsőszentiván községek test-

vértelepüléssé válásának előké-
szítésében. Több éven keresztül
aktív tagja a magyar tanítási
nyelvű alapiskola mellett mű-
ködő Szülői Szövetségnek, ez-
zel egy időben tagja, később
egy választási időszakban el-
nöke az iskolatanácsnak. Nevé-
hez fűződik a Zenészek Klubja
és a Zenészklub kialakítása is
ugyanúgy, mint a kamara kő-
színpad elkészítése is, amelyet
kezdeményezésére, támogatá-
sával hozott létre a helyi önkor-
mányzat. Megálmodója és ala-
pító tagja a „Naszvad Big Band”,
későbbi nevén „Régi csibészek”
nagyzenekarnak, amely napja-
inkban is szórakoztatja a nagy-
közönséget. A községi képvi-
selő-testületet segítő bizottsá-
gok tagja több választási ciklu-
son keresztül. Aktív tagja volt a
Magyar Koalíció Pártjának,

amelynek 2 éven keresztül alel-
nöke, majd egy rövid, átmeneti
időre elnöke is volt. Aktivitását
az MKP-ban 2008-ban fejezte
be, miután elvállalta a Csema-
dok elnöki posztját és a vele járó
feladatokat. Megválasztásának
évében komoly változások tör-
téntek, amelyek főleg a szerve-
zet életének és szervezési fel-
adatainak színesebbé tételében
nyilvánultak meg. 2009-ben
megrendezésre került a Naszvad
Község történelmében szintén
egyedülálló rendezvénysorozat,
a „Tűzvirág-Művészetek Hete”,
amely a 10 napon át tartó kiállí-
tásokon és a zománcművészeti
seregszemlén túl szórakoztató
programok sokaságát biztosí-
totta a község és a környék la-
kosainak. A 2009-es év végére,
kezdeményezésére az ifjúsági
klubban, amely a Csemadok fel-
újított helyiségeiben lett beren-
dezve, megkezdődött a klubé-
let, ami biztosíték a szervezet
munkájának átörökítéséhez. Az
alapszervezet, amelynek lét-
száma meghaladja az 1000 főt,
az ország legnagyobb taglét-
számú szervezetei közé sorol-
ható. A nagy taglétszám mellett
az aktivitását nézve is az orszá-
gos élmezőnybe tartozik, mivel
több mint 120 aktív tagja van,
az óvodás korú néptáncostól
kezdve a 70 évet is meghaladó
énekesekkel bezárólag. 2011-
ben, segítségének és támoga-
tásának köszönhetően jöhetett
létre a „Harmónia Szlovákiai Ma-
gyar Zenei Díj” polgári társulás,
amelynek tevékenysége révén,
már 2 alkalommal részesülhet-
tek a hazai magyar zenei élet-
ben tevékenykedő tehetségek
kitüntetésben.

Dobosi Róbert a közéleti te-
vékenységhez az alapokat szü-
leitől, Dobosi Józseftől, korábbi
Csemadok elnöktől és felesé-
gétől Németh Gizellától sze-
rezte, kik évtizedeken keresztül
aktív közéleti tevékenységet foly-
tattak szülőfalujukban, igazi lo-
kálpatriótaként.

Miriák Ferenc
Holop Ferenc felvételei

Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
tüntették ki Dobosi Róbertet
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Nagymegyer

A2013/2014-es isko-
laév tanévnyitó ün-

nepsége szeptember 2-
án reggel kilenc órakor
kezdődött a helyi Bartók
Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolában.

A város egyetlen ma-
gyar alapiskolájának igaz-
gatója, Sebő Erzsébet
mondott ünnepi köszöntőt
az intézmény épülete előtt
megjelent szülőknek, va-
lamint a felsorakozott ta-
nulók hadának, és nem
utolsósorban az iskola-
kezdő kiselsősöknek. Az
első évfolyamban hatvan
kisgyerek kezdi el a tanu-
lást, ehhez jön még az a
tizenegy kiselsős, akik az
ún. nulladik, vagyis az elő-
készítő osztályt fogják lá-
togatni, így szeptember 2-
án három elsős és egy
nulladik osztállyal indult a
tanév a több mint ötszáz
diákot számláló alapisko-
lában. A tanévnyitó ün-
nepségen részt vett Né-
veri Sándor polgármester
is. Az iskola egy új sport-
létesítménnyel is bővült:
ezentúl egy műfüves foci-

pálya, egy salakos futópá-
lya, valamint egy homo-
kos távolugrópálya is szol-
gálja a tornaórákon részt-
vevő gyerekeket. Az alap-
iskola előtt pedig meg-

épült és szeptember 2-
ától hivatalosan is hasz-
nálható egy harminc férő-
helyes városi parkoló,
amely a lakosokat is szol-
gálja. Kovács Zoltán

Már hagyománnyá vált, hogy minden
évben gimnáziumunk elsős és kis-

prímós diákjai jelenlétében megkoszo-
rúzzuk Selye János emléktábláját. 2013.
szeptember 2-án bensőséges kereteken
belül először Elek József történelemta-
nár méltatta Selye János életét és mun-
kásságát, aki gimnáziumi tanulmányait
itt, a bencés gimnáziumban végezte,
1924-ben itt érettségizett. Diákjaink meg-
tudták, hogy nevétől elválaszthatatlan a
stressz fogalma, amelyet hosszas és ki-
terjedt kutatómunka során ő ismert fel
és határozott meg. Soknyelvűsége, két

kézzel rajzolni tudása, nagy műveltsége,
színes egyénisége szuggesztív hatású
előadóként tette ismertté. Gimnáziumunk
1995-ben vette fel Selye János nevét,
fontosnak tartjuk, hogy leendő elsőseink
– 144 diák, megismerkedhessen isko-
lánk elődjeivel, és a múlt hagyományait
tiszteletben tartsák.

Az emlékezés koszorúját ma elhe-
lyezte a Csemadok helyi szervezetének
volt elnöke Keszegh István és a jelenlegi
elnök Stubendek László, gimnáziumunk
igazgatója Andruskó Imre és Elek Jó-
zsef. PaedDr. Králik Zsuzsanna

Három elsős osztállyal indult a tanév

Koszorúzás a Selye János
Gimnáziumban

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Szeptember 15-én ünnepli 
60. születésnapját 

Lengyel Ferenc
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából
sok erőt, egészséget és

balesetmentes 
kilométert kíván unokája 

Benjámin és az egész család.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!”

Szeptember 11-én ünnepli 
18. születésnapját

Szabó Gábor Marcelházán.

Szívből gratulálnak: anyu, apu, 
dunaradványi mama, papa, test-
véred Erika, valamint a Hornyák
család és unokatestvéred Tamara.

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szönti őt: felesége Erzsike, fia Márk,
szülei, testvérei családjukkal.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Szeptember 9-én ünnepli 40. születésnapját 

Tarcsi István 
Lakszakállason.

Köszönetnyilvánítás
A komáromi kórház szülészeti és nőgyógyászati

osztályának munkatársai ezúton is köszönik 
a komáromi 

SUBARU Autószalon 
hathatós segítségét, amelyet az osztálynak 

nyújtott. Az osztály műtőjének meghibásodott 
légkondicionálóját saját költségére újra 
cseréltette, amivel nagy problémáktól 

mentesítette úgy a pácienseket, mint az osztály 
személyzetét egyaránt.

Köszönjük!

Folytatás az 1. oldalról
„Csupán néhány másod-

percig tart, míg házi ked-
vencük bőre alá beültetik
az azonosításra szol-
gáló chipet. A mikro-
chipet egy speciálisan
a beültetéséhez kiala-
kított fecskendőben,
steril csomagolásban
csak állatorvos vásárol-
hatja meg. A csomag tar-
talmazza a chiphez tartozó
matricát is, amely az állat ol-
tási könyvébe, útlevelébe
vagy a regisztrációs adat-
lapjára is felkerül. A vonat-
kozó előírások szerint idén
szeptember 30-tól kötelező
minden kutyába, macskába,
de görénybe is chipet ültetni.
A kötelesség teljesítését ál-
latorvosok ellenőrzik a ren-
delőkben. Ha egy tulajdonos
állatorvoshoz viszi az állatot,
s kiderül, nincs benne chip,
az orvosnak ezt jelentenie
kell a regionális állategész-
ségügyi hivatalnak. A tör-
vény szerint például olyan
macskába is kötelező chipet
ültetni, amely soha nem
hagyja el a lakást.

A beültetés helye kedvte-
lésből tartott ebek, macskák

és vadászgörények eseté-
ben a nyak bal oldalának kö-
zépső tájéka. A beültetés
után nem marad sebhely,
ezért érzéstelenítésre sincs
szükség, az idősebb állatok-
nál is könnyedén elvégez-
hető a művelet.

Akkor is kell azonosító
megjelölés a kutyára (macs-
kára, görényre), ha sehová
nem utazik vele tulajdonosa.
Ugyanis 2011. november 1-je
óta hatályos a 39/2007. sz.,
állategészségügyi gondos-
kodásról szóló törvénynek
az a módosítása (19. § 9.
bekezdés), amely előírja,
hogy minden kutyát, macs-
kát, vadászgörényt kötelező
egyedi azonosítóval megje-

lölni” – mondta a szakember.
És hogy milyen bírságra
számíthat az, aki nem

chippelteti be házi ked-
vencét?

„Aki szeptember 30-
ig nem chipelteti be
kutyáját, macskáját
vagy görényét, az 300

euróig terjedő bírságra
számíthat. Ha a bírság

kiszabása után egy éven
belül ismét fény derül arra,
hogy a gazdi nem teljesítette
törvényi kötelességét, a ha-
tóság a bírság akár kétsze-
resét is kiszabhatja.

A chipek adataiból köz-
ponti adatbázis készül,
amelynek segítségével az ál-
lategészségügyi felügyelet
bármikor ellenőrizni tudja az
állatok tulajdonosának kilétét,
és azt, hogy be volt-e oltva
veszettség ellen az állat. 

A törvény értelmében a te-
lepülések önkormányzatai
kötelesek gondoskodni a kó-
bor állatok befogásáról.
Amennyiben menhelyre ke-
rülnek, a menhely végezteti
el a chipeltetést” – zárta nyi-
latkozatát MVDr. Miholics Ist-
ván. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Kutyachip, macskachip, görénychip

Szeptember végén 
lejár a határidő

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža

vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži
č. 97/2013 zo dňa 12.8.213  v súlade s §§ 281 až 288 zá-
kona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny prenájmu miestností v
zdravotnom stredisku obce Iža o celkovej výmere 11,15
m2 . 

Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na
základe písomnej žiadosti na adrese obce od 9.9.2013
v pracovnom čase.

István Domin, starosta obce

IZSA KöZSÉG
Hereföld út 315, 946 39 Izsa

Az Izsa-i Önkormányzat  97/2013 sz. határozata, va-
lamint a Tt. 513/1991  sz. törvényének  281 – 288 pa-
ragrafusai értelmében nyilvaános versenytárgyalást hir-
det

Izsa község Egészségügyi Központjában található
helyiségek bérletére, melyek összterülete 11,15 m2.

A versenyfeltételek írásos kérvény benyújtásával igé-
nyelhetö a Községi Hivatalban a fenti címen 2013 szep-
tember 9-töl munkaidöben.

Domin István, polgármester

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža

vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži
č. 97/2013 zo dňa 12. 8. 2013  v súlade s §§ 281 až 288
zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny prenájmu miestností v
zdravotnom stredisku obce Iža o celkovej výmere 11,15
m2. 

Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na
základe písomnej žiadosti na adrese obce od 9.  9. 2013
v pracovnom čase.

István Domin, starosta obce

IZSA KöZSÉG
Hereföld út 315, 946 39 Izsa

Az Izsai Önkormányzat  97/2013 sz. határozata, va-
lamint a Tt. 513/1991  sz. törvényének  281 – 288 pa-
ragrafusai értelmében nyilvános versenytárgyalást hir-
det

Izsa Község Egészségügyi Központjában található
helyiségek bérletére, melyek összterülete 11,15 m2.

A versenyfeltételek írásos kérvény benyújtásával igé-
nyelhetők a Községi Hivatalban a fenti címen 2013.
szeptember 9-től munkaidőben.

Domin István, polgármester

AFórum Intézet gondozásában
megjelent kötet, négy nyel-

ven a kisebbségi nyelvhaszná-
lat történetéről és állapotáról
szól. „A hely nevei, a nyelv
helyei” című kötetet Orosz
Örs mutatta be a Dunamocsi
Burcsákfesztiválon.

„E kötet történelmi betekin-
tést kíván nyújtani az első vi-
lágháborút követően Csehszlo-
vákiához került, ma Dél-Szlová-
kia részét képező magyarlakta te-
rületek nyelvhasználatának egy fon-
tos szeletére, melyet nyilvános
nyelvhasználatnak nevezhetünk. A köz-
téri feliratok, a közéleti és a hivatalos nyelv-
használat dokumentumai beszédesen tük-
rözik a kisebbségben élő szlovákiai ma-
gyarok sorsát is. E több mint félmilliós kö-
zösség 1918-ban, egyik napról a másikra
egy nyelvileg idegen állam határai közé ke-
rült, és az új szláv nemzetállam építésében
időszakonként erőszakosabb, néha türel-
mesebb állami politika által idegenné vált
saját szülőföldjén. 1918-ban a hatalomvál-
tással szinte azonnal megjelentek az új ál-
lam hivatalos nyelvének használatát sza-
bályozó rendelkezések is, és ezek válto-

zásai végigkísérik az el-
múlt kilencven évet.
Ezekről is áttekintést kí-
ván nyújtani a könyv,
hisz a jogi előírások
alapjaiban határozzák
meg a nyilvános
nyelvhasználatot” –
mondta a könyvbemu-
tatón Orosz Örs.

Impozáns, szemléle-
tes és módfelett aktuá-

lis a négynyelvű (ma-
gyar, szlovák, angol, fran-

cia szövegű) kiadvány. A
Horony Ákos, Orosz Örs és

Szalay Zoltán nevével jegyzett
könyv megkerülhetetlen összegzés,

mely nemcsak a száraz tényanyagot – a
nyelvtörvényeket, rendeleteket – ismerteti
precízen, hanem utal a mellette virágzó
gyakorlatra is, az elengedhetetlenül szük-
séges terjedelemben érinti a demográfiai
változásokat, a nemzetiségi arányok elto-
lódását, és röviden a történelmi kontextust
is felvázolja.

„A hely nevei, a nyelv helyei” nemcsak
hasznos kézikönyvként, hanem gazdagon
illusztrált albumként is lapozgatható.

Kép és szöveg: miriák

Dunamocs

„A hely nevei, a nyelv helyei”
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Kolozsnéma
Naszvad

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Aközségben mindenki tudja, hogy a
közhasznú építmények, köztéri alkal-

matosságok a helyi lakosokat szolgálják,
ha tönkreteszik őket, már nem töltik be
rendeltetésüket. Sajnos egyes személyek-
nek nem ez a véleményük ezzel kapcso-
latban. Augusztus 29-én az esti órákban is-
meretlen tettes vagy tettesek rongáltak eb-
ben az 1200 lelket számláló község-
ben.

A  minden jóérzésű ember által
elítélt cselekedeteiket a bérlaká-
soknál kezdték, ahol összefestet-
ték az épületek falait, aztán to-
vább folytatták útjukat, melynek
során hét autót festékeztek össze,
olyannyira, hogy a dobozok tartalmát
a legtöbb esetben kiürítették az autókra.
Tervük része volt az emlékmű meggyalázása
is, hisz itt is otthagyták névjegyüket. Több pad,
a pihenőzónák térkövei -melyeket nyilvánva-
lóan ki kell majd cserélni – bánták a rongálást.
Az információs táblákat is összekenték, nem
beszélve a járdákról, sőt egy ártatlan kutyus is
az áldozatuk lett. Mint később kiderült, a ku-
tyához állatorvost kellett hívni. Természete-
sen az ügyet a rendőrség vizsgálja. 

Molnár Zoltán polgármester nagyon felhá-
borodott  a történteken, szintúgy, mint az au-
tótulajdonosok, és ahogy a  polgármester el-
mondta, szinte lincshangulat uralkodik ebben
az egyébként békés községben. Az embere -
ket mérhetetlenül felháborította az, ami történt
a faluban. Természetesen mennek a találga-
tások, és az ilyenkor szokásos gyanúsítgatá-
sok.  Ki lehetett vagy kik lehettek az elkövetők?
Két évvel ezelőtt bukkant fel az ilyen jellegű
probléma a faluban,  amikor is 2011 júliusában,
majd három hónappal később októberben is
hallattak magukról a megyercsi vandálok.
Hogy ez esetben ugyanazon személyről vagy
személyekről van-e szó, nem tudni. De egy
biztos, újra kárt okoztak, méghozzá nem is
akármilyet, és ha ez volt a kisstílű céljuk, nyil-
vánvalóan elérték. Mi lenne a megoldás? -
tettük fel a kérdést Molnár Zoltán polgármes-
ternek. „Épp a szabadságomat töltöttem, ami-
kor jelezték, mi történt a faluban. Mondanom
sem kell nagyon felháborodtam, annál is in-
kább, hisz ebben a községben az utóbbi idők-

ben annyi jó dolog, esemény történt, melyek-
nek az itt élő emberek nagyon örülnek. Erre
jön egy-két magáról megfeledkezett egyén és
ilyen károkat okoz, mert már láthatóan vannak
olyan dolgok, melyeket nem lehet helyreállí-
tani, ki kell cserélni, és azt hiszem mondanom
sem kell, ez pénzbe kerül, és nem is kevésbe“
– mondta a polgármester. Arra a kérdésre,
hogy nem gondolkodtak-e azon, hogy térfi-
gyelő kamerákat állítanának üzembe, a pol-
gármester ezt mondta: „Természetesen elját-
szottunk a gondolattal, és lehetséges, hogy ez
lenne az egyik megoldás, de ez elsősorban,
és csakis pénz kérdése“ - vélekedett a falu
első embere. 

Úgy látszik, egyes embereknek nem szív-
ügyük Megyercs arculatának a fejlesztése,
hanem inkább annak tönkretétele, rongálása.
A tettes(ek) netán gondoltak arra, hogy ezek-
kel a vandál cselekedetekkel embertársaik-
nak, talán a véletlen folytán saját családtagja-
iknak is kellemetlenségeket okoztak? Gon-
doltak arra, hogy ezeknek a károknak a hely-
reállítását a megyercseieknek kell közvetve
finanszírozni? Lehet, hogy a tettes(ek) egy jó
kis heccnek fogták fel, de az eredmény több
mint elszomorító. A megyercsiek abban re-
ménykednek, hogy most pont kerül majd az
eset végére. Pint Sándor

Aközség januárban
nyújtotta be kérvényét

a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumába a
bűncselekmények meg-
előzése érdekében térfi-
gyelő-kamerarendszer
8000 euró értékben kiépí-
tésére. Áprilisban érkezett
a hír, hogy a projektet jó-
váhagyták és 3000 eurós
támogatást kapott annak
megvalósítására a község.

A közbeszerzés után au-
gusztusban a kivitelező a
község két legfontosabb ré-
szén – a községi hivataltól
kezdve az Érsekújvári úton
és a Művelődési Központ
előtti téren – szerelt fel térfi-
gyelő kamerákat. Az ilyen
térfigyelő kamera rendsze-
rek általános felhasználási
célja a települések közbiz-
tonságának javítása, illetve
a köztéren elkövetett bűn-
cselekmények számának a
visszaszorítása. Egy térfi-
gyelő kamerákkal ellátott ut-

cán elkövetett rablótámadá-
sok, randalírozások vagy
más erőszakos cselekede-
tek felderítése sokkal haté-
konyabban megtörténhet, il-
letve érdemes számba venni
a biztonsági kamerák visz-
szatartó erejét, amely meg-
fékezheti az esetleges bűn -
elkövetőket.

Egy másik fejlesztésnek kö-
szönhetően új ablakokat és aj-
tókat kapott a Sport utcában
lévő Szolgáltatások Háza, mi-
vel a bérlők több alkalommal
panasszal fordultak a községi
hivatalhoz az épület technikai

állapotát illetően. Ennek értel-
mében a képviselő-testület jú-
nius 26-án megtartott ülésén
határozatot fogadott el az acél-
ablakok és ajtók kicserélésére.
Augusztus hónapban sikerült
13 370,16 euró értékben kicse-
rélni a 19 ablakot, 8 ajtót és fel-
újítani a külső és belső falakat.

Az Európai Uniós Regio-
nális Fejlesztési Alapból újí-
tották fel az Üzletsoron, a
Malom utcán és a Szabad-
ság téren lévő autóbuszmeg -
állót.

(miriák)
Ondrej Šuba felvétele

A„Takarítsuk ki a Duna mentét!“ elnevezésű pályáza-
tot az Alsó-csallóközi Falvak Társulása és a Ba-

konytérségi önkormányzatok Szövetsége valósította
meg, az alábbi partnerek együttműködésében: Hídverő
Társulás, Nagykeszi, Kolozsnéma, Karva, Ács, Gönyű, és
Neszmély. A projekt összértéke 819 615,57 euró. A kivi-
telezés időpontja 2012. október 1 – 2013. szeptember 30.

A partnerek közös célja a természeti értékek védelméhez
való hozzájárulás, összehangolt természetvédelmi tevé-
kenység kialakítása a Duna mentén, az itt lakók és a turis-
ták figyelmének felhívása a természeti kincsek megóvására,
valamint az infrastruktúra javítása a határ menti területen.

A települések megtisztítása után padokat, szemetes ku-
kákat és információs táblákat helyeztek ki, amelyek az itt lakó
polgárok és az ide látogató turisták érdekeit szolgálják. Karva
és Nagykeszi községeken kilátótorony került kialakításra.
Kolozsnémán dunai pontonhíd létesült. Csallóközaranyos,
Ekel, Csicsó, Tany, Kolozsnéma, Karva, Ács és Réde tele-
pülések tanösvényt alakítottak ki.

Miriák Ferenc
Képarchívum

Ebben az évben már másodszor látogattak el a ko-
lozsnémai nyugdíjasotthon falai közé a TAT tehet-

ségkutató verseny szereplői.

Vandálok újra „akcióban”
Lincshangulat Megyercsen

Újabb projektek valósultak
meg a községben

NyárbúcsúzTATó délután
a nyugdíjasotthonban

A hetényi lakosság is bekapcsolódott a projektbe

Szeptember végével befejeződik
a „Partnerséget építünk” projekt

Mindeközben a bográcsok-
ban fortyogott a halászlé, a be-
nevezett csapatok több ver-
senyszámban mérték össze
erejüket, ügyességüket. Ez volt
az a verseny, ahol nem voltak
vesztesek, itt minden részt-
vevő győztesnek érezhette
magát függetlenül az elért
eredményektől. „Magát a ver-
senyt nem kell feltétlenül ko-
molyan venni, hanem részt kell
venni benne és élvezni kell” –
mondta Csákvári Zoltán és fe-
lesége Ágnes, a verseny szer-
vezői.

A zsűri tagjai, Kocsis Tibor,
királyi szakács, a dél-komáromi
Kocsis vendéglő tulajdonosa,
Varga István, a komáromi
Aranysas Vendéglő vezetője és
Török Ádám énekes, zenész,
dalszövegíró, a Mini együttes
alapítója értékelése alapján az
első alkalommal megrendezett
halászlé főzőversenyt a Ze-Za-
Du csapat nyerte, második he-
lyet Spevák Gyuri, míg a har-
madik helyen Farda Sándor és
csapata végzett. A kemencés
lepényevő-versenyt Buga Ri-
chárd nyerte meg.

A Dunakorzó idei esemény-
sorozatának utolsó rendezvé-
nye Magyar Zoltán fellépésével
ért véget.

Kép és szöveg: miriák

A Dunakorzó záró rendezvénye
Karva

ADunakorzó idei eseménysorozatának utolsó ren-
dezvénye „A részvétel a fontos!” címmel került

megrendezésre. A program délután négy órakor a ha-
lászlé főzőversennyel vette kezdetét.

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

A sikeres páros Fábik Flóra és Beke Dóra, énekléssel,
Czita Nikolas pedig verseivel szórakoztatta az időskorú em-
bereket. Egy kellemes délutánt töltöttek el közösen, sok-sok
nevetéssel és tánccal. A műsoruk olyannyira nagy tetszést
aratott a jelenlevők körében, hogy a program végén a la-
kókkal közösen énekelték a közkedvelt nótákat. Hogy meny-
nyire népszerűek ezek a fiatalok az otthon lakóinak körében,
azt mi sem bizonyítja jobban, hogy egy saját készítésű kép-
pel ajándékozták meg a fellépőket. Minden valószínűség
szerint nem ez volt az utolsó találkozás a faluban méltán
népszerű fiatalokkal. -pint-

AZsitva folyó torkolata fölött elterülő
kisközségben mindig ünnepnek szá-

mít a falunap megrendezése. Sajnos az
iskola hiánya érezhető mind a közélet-
ben, mind a kulturális életben, de a sport
területén is. Szórakozási lehetőség a fa-
luban gyakorlatilag nincs, vagy nagyon
kevés.

Délelőtt a gyerekek kerékpárversenyével
kezdődött az ünnepség. Délután került sor a
légpuska versenyre, a sörivó versenyre és a
kemencés lángos sütésre, melyből minden
résztvevőnek jutott kóstolni való. Kovács Já-
nos polgármester ünnepi köszöntője után
következett a kultúrműsor, melynek keretén
belül fellépett a Búzavirág énekcsoport Du-
naradványról és a szilosi Lipa énekcsoport.
A versenyek kiértékelése és a díjak átadása
után került sor a közös vacsorára, mely után
kezdődött a reggelig tartó utcabál. A faluna-
pon a gyerekeket ugrálóvár, gumiasztal, arc-
festés várta.

Az esőben kezdődött családias falunap
délutánra már napsütésben és nagyon jó,
vidám hangulatban zajlott, melynek szerve-
zője a helyi önkormányzat volt. (miriák)

Családias falunap Virten
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén 
a Holt-Vághoz vezető úton

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

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

éves a 

Dobosi Róbert

Szegi Ilona

Csókás Gellért 

Radvanská Renáta
Holop Ferenc 

Könyv- és Lapkiadó Kft.

Krisztián virágbolt

Hetilapunk október 6-án ünnepli a 10. születés-
napját, ez alkalomból egy több héten át futó játékra
invitáljuk olvasóinkat.

A játék szabályai:
1. A múlt heti számunkban megjelent játékunk alapoldala

(aki lemaradt szerkesztőségünkben még hozzájut-
hat), amelyre a szelvényeket kell felragasztani.

2. A szelvényeket 7 héten át közlünk lapunkban, e heti
számunkban az első szelvényt találja meg.

3. A szelvények felragasztása után legkésőbb október
30-ig postázzák a kivágott oldalt szerkesztőségünk cí-
mére (DELTA hetilap, Františkánov 22., 945 01 Ko-
márno). Tel.: 0905 213 967.

Delta hetilap

A DELTÁVAL csak nyerhet!

Játsszon velünk!

A szilasi tónál rendezett népszerű
program idén is több száz látogatót
csalogatott ki a szabadba. Már
messziről hallatszottak a fesztivál
hangjai. Igazi különlegességek főttek
a szabadban és kreativitásban sem
volt hiány. De a főzésen kívül a hor-
gászás is központi szerepet kapott
ezen a gasztro-napon, mely reggel
kilenc órakor vette kezdetét a hiva-
talos megnyitóval, majd ezután a
gyerekek vették birtokukba a tó leg-
jobb halfogóhelyeit, hogy minél több
pikkelyest vonszolhassanak a partra.
Röviddel ezt követően a főzőcsapa-
tok is beindították a tűzhelyeket, el-
indult a főzőpárbaj. A versenyre 15
csapat nevezett be, akiknek főztjét
egy előre kiválasztott hattagú zsűri
bírálta el. A zsűri értékelése szerint
az idei halászléfőző verseny első dí-
ját az ekecsi KGB gárdája zsebelte
be, megelőzve a második helyen
végzett gelléri nyugdíjasok csapatát,
a harmadik helyre a diósförgepatonyi
csapat főzte be magát. A bírálók kü-
löndíjban részesítették a legsajáto-
sabb gasztronómiai alkotásokat.

Ezek közül az őrsújfalusi Szuper-
horgászok csapata és a Bamer s.r.o.
főzőgárda örülhetett az elismerés-
nek. 

A horgászverseny eredményhir-
detésén a sorrendet a kifogott halak
össztömege alapján állapították
meg. Ezek szerint: a pecaverseny
győztese a nagymegyeri
Vida László lett, má-
sodik helyen vég-
zett a szilasi
Vida Marián
és harmadik-
ként zárta a
horgászpár-
bajt a hazai
Csápai Ro-
derik. A leg-
nagyobb ha-
lat, ami 27 cm
hosszúságú volt,
Vida Mariánnak si-
került kiemelnie. Vi-
szont a legtöbb kopoltyúst,
számszerint: 11-et a szilasi Raffai
Regina fogta. 

Évről évre egyre több és színe-

sebb kapcso-
lódó program
teszi izgalma-
sabbá a ha-
lászléfőző ver-

senyt. Így a leg-
kisebbek nagy

örömére gyermek-
olimpiára is sor került,

ahol a Végh Ervin vezette
fehér csapat bizonyult a leg-

jobbnak. Nem beszélve az aszfalt-
rajzversenyről, melyben Keszegh
Karin, Czédli Kinga, Kucsora Réka,

Kucsora Balázs és Kovács Péter je-
leskedtek. 

A idei rendezvény nem fukarko-
dott a látványosságokkal sem,
ugyanis óriás horgászó szalmabábu
és a tó közepén szinte az egész nap
alatt működő többméteres szökőkút
is jelezte: ötletekben nincsen hiány a
szilasi szervezők körében. Tóth Pé-
ter polgármester és a jelenlevők is
pozitívan értékelték a rendezvény si-
kerét. Sokan állították, szükség van
az ilyen közösségi programokra.

Kép és szöveg: -pint 

Amaga nemében talán
egyedülálló volt a

Duna menti községben
első alkalommal megren-
dezett Burcsákfesztivál
első napja, mert a helyi
kultúrházban több éves ki-
hagyás után ismét meg-
szervezték a véradást.

A rendezvény folytatása-
ként délután az alapiskola fo-
lyosóján egy kiállítást nyitot-
tak meg, amely kocsi, süttői
és dunamocsi alkotók képző-
művészeti munkáiból és fo-
tóiból készült. Ezt követte
Orosz Őrs könyvbemutatója:
A hely nevei, a nyelv helyei -
A kétnyelvűség 1918-tól nap-
jainkig. A pénteki program a
nagyszínpad előtt zumba be-
mutatóval folytatódott, majd
a véradók között értékes tár-
gyi nyeremények kerültek ki-
sorsolásra. A fődíjat, egy he-
gyikerékpárt Lajos András
nyerte meg.

A szervezők gazdag zenei
programmal kedveskedtek a
Dunamocsra látogatóknak.
Az első napon a huszas–har-
mincas évek kávéházi han-
gulatát varázsolta a hely-
színre a Budapest Bár zene-
kar, de fellépett a Ströcker
Melody sramlizenekar, Mezei
Zsolt és zenekara is, majd a
ZSEB zenekar szolgáltatta a
talpalávalót hajnalig.

Szombaton a program hor-
gász-, asztalitenisz- és le-
csófőző versennyel indult. A
győzelmet a „Fő az egész”
csapat nyerte, másodikok let-
tek a helyi labdarúgók, har-
madikok pedig a vadászok.

A tűzoltóversenyt a helyi
egyesület megalakulásának
130. évfordulója alkalmából
szervezték 11 csapat részvé-
telével. Az ifjúsági korosztály-
ban a győzelmet a dunarad-
ványi, a felnőtteknél pedig a
perbetei csapat nyerte meg. A
kiértékelésre a tűzoltószertár
előtt került sor, ahol a község
polgármestere leleplezte a
Szent Flórián szobrot.

A hagyományőrző csopor-
tok fellépése után került sor

Vadkerti Imre, valamint a Ma-
darak házibuli zenekar fellé-
pésére.

A fesztivál utolsó napja
ökumenikus istentisztelettel
kezdődött, délután pedig a
Kuttyomfitty Társulat: Eltán-
colt cipellők című darabjával
vezették be a nézőket a tán-
cok és mesék világába.

A háromnapos rendezvé-
nyen az érdeklődők megis-
merkedhettek a hagyomá-
nyos mesterségekkel is. Nem
volt hiány borokból és murci-
ból sem: hét helyi termelő és
a Dunamocsi Borászok Szö-
vetsége gondoskodott a fi-
nom italokról.

Kép és szöveg:
miriák

Szilas

Napsütéses, de szeles
időjárás fogadta a ba-

gotai Agyagos parkban a
Lovak és Western Barátok
Polgári Társulás, a bago-
tai Szlovákiai Kertészke-
dők Szövetsége és a Szlo-
vákiai Méhész Szövetség
ógyallai alapszervezete ál-
tal negyedik alkalommal
rendezett zöldség-, gyü-
mölcs-, virág- és mézkiál-
lítással egybekötött Le-
csófesztivál résztvevőit.

Elsőként Zemkó Margit
polgármester és Peter
Kupka, a bagotai kertészke-
dők elnöke nyitotta meg a ki-
állítást. Amíg az érdeklődők
megcsodálták a szebbnél
szebb kertészeti kompozíci-
ókat, addig tüzelőfával, bog-
rácsokkal, padokkal, aszta-
lokkal, a főzéshez szüksé-
ges alapanyagokkal felsze-
relkezve megérkeztek a
helyszínre a lecsófőző ver-
seny résztvevői. Majd hét
csapat részvételével elkez-
dődött a verseny. Ebben az
évben a győzelmet a Slatina
család szerezte meg, meg-
előzve a Magnólia Nyugdí-

jasotthon és a vágfarkasdi
„Konyhamalacok” csapatát.
A közönség díját a Magnólia
csapata nyerte el, a kósto-
lók az ő lecsójukat találták a
legízletesebbnek.

A rendezvényen első alka-
lommal vettek részt a méhé-
szek. Az ötletet csak dicsérni
lehet, mivel nagyon sokan
kóstolták, vásárolták a mé-
zet. Ondrej Ambruš, az
ógyallai méhészek titkára be-
mutatta a helyi szervezetet,
majd elmondta, a méhállo-
mányok szaporodására ne-
gatív hatással volt a hosz-
szúra nyúlt tél, s főleg a már-
cius közepe táján újfent hi-

degebbre fordult időjárás.
Egyes méhészek szerint már
most 20–30%-os állomány-
veszteség tapasztalható.

Kora délután került sor az
eredményhirdetésre. A vi-
rágkiállítók és zöldségter-
mesztők közül minden részt-
vevő tárgyi ajándékot kapott,
mivel a szervezet elnöke
szerint az idei forró és szá-
raz év megnehezítette a
háztáji termelők feltételeit,
ennek ellenére nagyon szép
virágot és zöldséget sikerült
termelniük, amelyeket a ki-
állításon meg is csodálhat-
ták az érdeklődők. 

Kép és szöveg: miriák

Lecsófesztivál kiállításokkal 
fűszerezve és mézzel édesítve
Ógyalla - Bagota

Évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi a
szilasi horgász- és halászléfőző versenyt. Ez

egyrészt a látogatók számából, másrészt a csa-
patok jelentkezéséből is kitűnik.

Halászléfőző ünnep és pecaviadal a tónál
Dunamocs

I. Burcsákfesztivál
Augusztus végén a helyi plébánia területén tartották

meg a családi délutánt. A szépszámú nézősereget
Bényi Zoltán alpolgármester és Nagy Péter, katolikus
plébános üdvözölte, majd a hivatalos megnyitó után
kezdetét vette a kötetlen, szabad családi program. 

A rendezvény alatt egyesek asztaliteniszt játszottak, má-
sok a csócsónak adtak elsőbbséget, de voltak olyanok is, aki-
ket a 11-es rúgó verseny hozott lázba. Igazi családias han-
gulat uralkodott a plébánia területén, és ezt még fokozta a
Szini Sebő Alajos Hagyományőrző Lovastúra résztvevőinek
a megjelenése. Este öt órakor az Első Izsai Lovas és Ha-
gyományőrző Egyesület, valamint a komáromi Tolma Ba-
ranta csapata tartott bemutatót a
közönség legnagyobb meg-
elégedésére. A családi
piknik, mely az első al-
kalommal került meg-
rendezésre, késő
este fejeződött be.    

-pint-
Fotó: 

Pasztorek Ottó

Családi piknik 
nyárbúcsúztatóval
Keszegfalva







• Bérelnék családi házat KN
környékén, 2 személynek.
Tel.: 0917 947 067.
• Betonkerítések, térkövek
gyártása és szerelése. Tel.:
0908 042 655.
• Otelló borszőlő eladó. Tel.:
0907 167 096.
• Átépített balkonos garzon-
lakás megbízhatónak kiadó.
Tel.: 0908 784 067.

• Klimatizácie, bleskozvody,
alarmy, kamery, elektroin-
štalácie. Tel.: 0907 533 118.

• Vásárolnék 2-szobás la-
kást közel a városközpont-
hoz. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó emeletes családi ház
20-áras kerttel Perbetén.
Tel.: 0905 230 373.
• Predám šijací stroj Veritas,
dohoda istá. Tel.: 0904 185
728.
• Predám spálňu, obývačku,
komp. svetlá vysoký lesk,
doh. istá. Tel.: 0904 185 728.
• Smaragd tuják eladók.
Tel.:0907 796 070

• Kőművesmunkát, csempé-
zést, szobafestést, mázolást
vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• Idősek nappali gondozását
vállalom, bevásárlás, takarí-
tás, főzés, orvosi ügyintézés
15-éves gyakorlattal, papí-
rokkal rendelkezem. Tel.:
0905 226 428.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak és dolgozóknak. Tel.:
0917 637 302.

• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál, október 25-26-27. Ér-
deklődni lehet: 0903 648
083.

• Nemzetközi gépjárműve-
zető kollégákat keresünk
nem uniós munkára (nem 4-
6 hét). Járműpark bővítés
miatt kollégákat keresünk 2-
5 év tapasztalattal nemzet-
közi árufuvarozásra 7.5 T-ás
valamint 7.5 T-ás tandempó-
tos szerelvényre. Szükséges
érvényes C+E kat. Jogosít-
vány, valamint érvényes áru-
fuvarozási engedély. Digitá-
lis tachográf kártya szüksé-
ges. Tel.: 0036/20 912 35
560.
• Vennék Škoda Octáviát,
TDi, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Gyorskölcsönök. Tel.:
0907 452 538.

• Kiadó 2-szobás lakás
komplett, berendezve, inter-
nettel, 280 €/hónap. Tel.:
0902 597 548.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó Audi 80 diesel, ára:
1000 €. Tel.: 0905 245 832.
• Óvónő gyermekeket vállal.
Tel.: 0907 487 695.
• Beteggondozót keresek to-
lószékes beteghez Nagyme-
gyeren. Érdeklődni lehet a
0903 593 832-ös telefonszá-
mon este 17.00 óra után.

• Eladó Felícia Combi, KN.
Tel.: 0905 816 283.
• Csempekandallók, cserép-
kályhák minden fajtája! Ked-
vező árak! www.cserepkaly-
hak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036/20 397 9102.

• Fűthető, négy évszakos für-
dődézsa! Kedvező árak!
www.furdodezsak.com Tel:
0036/20 397 9102.
• Eladó Lada 1500-as piros,
2 db gázpalack. Tel.: 0907
280 762.

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

• Leválasztott kismalacok el-
adók. Tel.: 0905 988 976.
• Angol oktatás, alap-, kö-
zép- és felsőfokon. Tel.:
0949 691 045.
• Kiadó üzlethelyiség a Jazzy
Garden épületében. Kiválóan
alkalmas szolgáltatásokra.
Tel.: 0907 898 155.
• Családi ház eladó Csicsón,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0905 168 531, 0908 442 383.
• Kúpim byt v osobnom
vlastníctve v Komárne od 70
m2, cena do 25.000 €. Tel.:
0904 687 424.
• Magántulajdonban lévő 70
m2-es ingatlant vásárolok,
KN, 25.000 €. Tel.: 0904 687
424.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• 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.
• Mentse meg régi emlé-
keit! Videó kazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.

ÚJSZüLöTTEK:
Kovácsová Karin (Negyed); László Sára (Gúta); Dobosi La-
ura (Perbete); Tóth Lucas (Pozsony); Gerencsériová Ni-
koleta (Ógyalla); Néveri Sofia (Gúta); Mišáková Nikolett
(Gúta); Pifko Daniel (Búcs); Králiková Alica (Rastislavice);
Gubicová Emma (Gúta); Marton Adrián (Naszvad); Keszeg
Gergő (Bajcs); Polák Lukáš (Dedinka); Puzsér Christopher
(Komárom); Krausz Zoé (Hetény)

ELHuNYTAK:
Földesová Terézia (81) Csicsó; PaedDr. Kaplík Pavol (63)
Šrobárová; Csollár Imrich (72) Komárom; Peták Tibor (54)
Komárom; Nagyová Jolana (66) Gúta; Szabó Gabriel (64)
Hetény; Szerencsés László (68) Komárom; Németh Fran-
tišek (73) Csicsó; Molnárová Mária (71) Gúta; Illéšová
Anna (74) Komárom; Seszták Imrich (59) Komárom; Ing.
Ibos Barnabás (72) Komárom; Pető Vojtech (85) Csalló-
közaranyos 

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Šimon Peter és Ševčíková Martina (Komárom); Gogola Já-
nos (Csallóközaranyos) és Seböková Lucia (Érsekújvár);
Csölle Ernest és Gacsalová Estera (Komárom); Kofrc Emir
(Tutin, Szerbia) és Bíróová Erika (Komárom)
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Pifko Daniel
Búcs

(3400/48)

Dobosi Laura
Perbete

(3200/48)

Gerencsériová Nikoleta
Ógyalla

(3450/50)

Néveri Sofia
Gúta

(2850/44)

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

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

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

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.

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

Gyógymasszázs. Speciális
nyirok, cellulit és fogyasztó
masszázs anyagcsere-za-
varban szenvedőknek is.
Tel.: 0948 064 948.

Redőny-ablak szerviz.
Okná – rolety. Tel.: 0908
581 797.

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.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Zarándokút a máriabese-
nyői Mária kegyhelyre
2013. szept. 14-én. Ár: 23
€/fő, mely tartalmazza az
útiköltséget, szentmisét,
ebédet, idegenvezetést,
adományt. Infó: 0918 697
959.

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

Felveszünk C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
sofőröket nemzetközi fu-
varozásra. Az életrajzot a
következő email-címre vár-
juk: zivotopis11@zoz-
nam.sk. Tel.: 0905 313
589.

Hölgyeket, urakat, gye-
rekeket és duci hölgy
modelleket keresünk (4
és 55 év között) tv és
reklám-filmekbe, fotó-
zásokra, bemutatókra
stb. Casting az ország
8 nagyvárosában!
Részletes tájékoztatás
és jelentkezés a
www.mondecaste.hu
weboldalon!

Ha Önnek pénzre van
szüksége, nálunk ajánlatra
talál. Forduljon hozzánk bi-
zalommal. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületé-
ben, 1. emelet 210-es ajtó).
Tel.: 0907 452 358.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166

Azonnali 
hitelelbírálás!

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

2 éves lettem.  
Szeptember 8-án ünnepelte 

2. születésnapját 

Motajcsek Fanni Ekelen.
Sok-sok puszival köszöntik őt: 

anya, apa, nővére Flóra, a nagyszü-
lők, a keresztszülők, dédije, a nagy-

bátyja és az egész rokonság.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

„E  jeles napon boldogság és öröm, Hogy e verssel köszönthetlek kisördögöm,Szívemből szívednek szól e költemény,Te vagy a legdrágább kincs a Föld kerekén.”
Szeptember 7-én ünnepelte 

6. születésnapját
Rajkovics Anikó

Nemesócsán.
Boldog születésnapot kívánnak: szüleid, bátyuskád, mamikád, köriék és mindenki, aki szeret.

Szeptember 14-én 6 éves 

Bulajcsík Csenge Izsán.
Ezúton sok erőt, egészséget és vidám
gyermekkort kíván: anya, apa, ke-

resztapa Szilárd, izsai
nagyszülők, kolozsné-
mai nagyszülők, a déd-
mama és az egész ro-
konság.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni!
Boldog születésnapot!“

Szabó Kittinek Gútán 

10. születésnapja alkalmából
szívből kívánnak sok erőt,

egészséget, vidámságot és még
nagyon sok boldog születésna-

pot szülei, testvérei Barbi 
és Dorika, valamint nagyszülei.

Megemlékezés

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk 
szeptember 11-én, halálának 

negyedik évfordulóján 

Kondé Lászlóra
Virten.

Emlékét őrző családja.

Fájó szívvel emlékeztünk 
halálának 

2. évfordulóján, 
szeptember 6-án 

Vas Ilonára szül. Illés 
Gútán.

A gyászoló család.

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

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek. 
Huncut mosollyal rád kacsintanak,
Így adják át üzenetünket,
Boldog szülinapot kívánunk Neked.”

Szeptember 15-én lesz 1 éves 
Haris Anabelka

Komáromban. Szívből köszöntik:
szülei, nagyszülei, kereszt-

szülei és az unokatestvéred 
Zaruska sokszor puszil.

Bécs-Schönbrunn
2013. szept. 28.
NZ, KN, DS, BA 

indulással, ár: 30,- €/fő
Info: 0918 697 959 

tel.: e-mail.zajazdykati
@gmail.com

További utjaink: http://uta-
zvelem.5mp.eu/web

Készpénkölcsön a létező 
legalacsonyabb kamattal
24 órán belül, de akár meg-
várásra. 1.000 €-tól 25.000
€-ig ingatlanfedezet és ke-
zes nem szükséges. Ingat-
lanfedezettel magasabb
összeg, szétírható hosz-
szabb időre, de visszafizet-
hető hamarabb is. Ala-
csony havi törlesztő. „Ur-
čitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződé-
sekre. Régi kölcsönök ösz-
szevonása kisebb törlesz-
tőre, mellé készpénz. Kül-
földi munkaviszonyra is. Fi-
atalok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, in-
validra. Tel.: 0949 664 167.

• Bútorok keményfából és fe-
nyőből. Kedvező árak!
www.kezifabutorok.com
Tel:0036/ 20 397 9102.
• Ipari csapágyak kedvező
áron! Felvásárlás is.
www.iparicsapagyak.com
Tel:0036/20 397 9102.
• Házvezetőnőt keresünk tel-
jes vagy részmunkaidőre Ko-
máromba. Feladatkörök: fő-
zés, mosás, takarítás. Je-
lentkezni lehet mailben, rövid
szakmai önéletrajz elküldé-
sével az info.nagy.and-
rea@gmail.com címre. Fize-
tés megegyezéssel.
• Kiadó első emeleti, 3-szo-
bás 77 m2-es lakás vagy el-
adó. Tel.: 0907 739 389.

• Eladó 4-szobás családi ház
Ógyalla központjában, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0918 209 377.
• Svätý Peter, Podzáhradná
14. szám alatt ház eladó.
Tel.: 0905 269 734.
• Súrne predám byt na Ulici
gen. Klapku 54/25, kto po-
môže zúfalej žene v probléme. 
• Kiadó garázs, Ul. gen.
Klapku, KN. Tel.: 0905 388
804.

• Eladók új akkumulátorok és
gyors differenciál megegye-
zéssel. Tel.: 0911 831 465.
• Eladó brabant tuja, 1,5 m -
1,50 €/db, és smaragdtuja
1,5 m - 5 €/db. Tel.: 0908 301
461. 
• Eladó Marcelházán 3-szo-
bás lakás (65,5 m2.). Két
balkonnal, garázzsal. Ár
megegyezés szerint. Infor-
máció: 0907 311 126, 0915
122 834.
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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 9. 9. predpo-
kladám v našom regióne
veľmi príjemne, polojasno a
bez zrážok, na noc pribúdanie
oblačnosti. Nočná teplota od + 14 do
+ 16  ̊C, denná teplota od + 26 do 
+ 28  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 10. 9. predpokladám
v našom regióne nepríjemne a
daždivo, vaľká oblačnosť až za-
mračené a občasný dážď. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 13 do 
+ 15  ̊C, denná teplota od + 21 do + 23  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)

V stredu 11. 9. predpokladám v našom re-
gióne cez deň oteplenie, v noci ešte dážď,
cez deň  polooblačno a bez zrážok. Množ-
stvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 12
do + 14  ̊C, cez deň od  + 23 do + 25  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)

Vo štvrtok 12. 9. predpokladám v našom
regióne znovu ochladenie, veľkú oblačnosť
a početné prehánky a občasný dážď. Množ-
stvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od + 12
do + 14  C̊, cez deň od + 18 do + 20  C̊. Čer-
stvý SZ vietor do 8 - 12 m/s. (od 29 – 43
km/h.) 

V piatok 13. 9. predpokla-
dám v našom regióne

chladno, v noci ešte
občasný dážď, cez deň

polooblačno a bez zrážok.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná te-

plota od + 8 do + 10  ̊C, denná
teplota od + 19 do + 21  ̊ C.
Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s.
(od 22 –  29 km/h.) 

V sobotu 14. 9. predpokla-
dám v našom regióne pravá je-

seň, polooblačno, neskôr pribúdanie veľkej
oblačnosti a miestami prehánky a búrky.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 8  do + 10  ̊C, denná teplota od + 20 do 
+ 22  ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)   

V nedeľu 15. 9. predpokladám v našom
regióne oteplenie, oblačno a cez deň ob-
časné prehánky. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od + 12 do + 14  ̊C, cez deň
od + 22 do + 24  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 -
8 m/s. (od 22 – 29 km/h.) 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam premenlivé a
už jesenné, vlhké počasie.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

0905 489 059

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/cm2Már Gútán is

HiRDETÉSfELVÉTEL HÉTfőTőL pÉNTEKig.

Jogosítvány 
már 

6 hét alatt

Lakatos László Európa udvar 
Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk

ELÁN AUTÓSISKOLA

Predpoveď počasia 9. 09. 2013 - 15. 09. 2013

VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh
RučNE TKANýCh KOBERCOV LACNO!

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISNÉ KONTROLy NA POčKANIE

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGVÁRÁSRA

Autošport KISS

Na Špecializovanom trestnom
súde sa začal proces so Štefa-

nom Sz., ktorého obžalovali z
vraždy dvoch mužov, ktorým
údajne dlhoval peniaze.

Druhú mŕtvolu v rozklade našli v
jeho chate potom, ako ho zadržali.
Zatkli ho veľmi krátko po vražde Ti-
bora Kováča z Holiar. Obžalovaný na
súde rozprával vlastnú verziu udalosti,
pri ktorej pumpár Kováč 29. júna 2012
prišiel o život. Podľa prokurátora bola
motívom snaha Štefana Sz. zbaviť sa
veriteľa, ktorému dlhoval peniaze. Šte-
fan Sz. však tvrdí, že dlh bol len
vymyslený a autorom fiktívneho prí-
behu je podľa jeho slov práve obeť
streľby. Kováč mal totiž podľa obžalo-
vaného obavy, že bude musieť vypla-
tiť manželku, s ktorou sa rozvádzal.
Preto vraj požiadal o pomoc Štefana
Sz. - mal vraj predstierať, že si chce
od Kováča požičať sedemtisíc eur, aby
ich ten nemusel dať svojej manželke.
Štefan Sz. povedal, že sa s Kováčom
poznal asi desať rokov a priatelili sa.
Kováč pre jeho prevádzku vyrábal klo-
básy a údeniny. Popri tomto obchod-
nom vzťahu mal vzniknúť Kováčov
plán, ako obísť peňažné nároky svojej
manželky. 

Vo svojej verzii obžalovaný opísal aj
to, ako podľa neho došlo k osudnému
výstrelu. Kováč vraj po príbehu o
vymyslenom dlhu žiadal Štefana Sz. aj
o to, aby mu zohnal pištoľ. Keď si raz
prišiel Štefan Sz. pre klobásy do Ko-
váčovho domu, doniesol mu požado-
vanú zbraň. Štefan Sz. tvrdí, že ju
pred pár rokmi našiel v ruksaku zlo-
deja, ktorý mu v predajni kradol mra-
zený tovar a on ho pri tom pristihol.
Kováč si podľa obžalovaného zobral
revolver a povedal, že „tak to ukon-
čime inak“. Obžalovaný sa mu vraj
snažil zbraň vytrhnúť a vtedy vystrelila.
Nevie, ako presne k tomu došlo.
„Vinný sa cítim v tom prípade, že som
odovzdal pánovi Kováčovi zbraň, ale
za usmrtenie pána Kováča necítim 
žiadnu vinu,“ povedal na súde. Zbraň
zobral a skryl v bratislavskej predajni
potravín, ktorú prevádzkuje a kde ju
našli policajti. Zbrane, ktoré u neho
našli počas domovej prehliadky, vraj
dostal v minulosti ako dar od priateľa

len ako ozdoby – westernový kolt a
čínsku zbraň. Darček dostal podľa
vlastných slov z vďaky, lebo priateľovi
podnikateľovi pomáhal predávať ka-
rafiáty. Priateľ mu pri obdarovaní uká-
zal, ako sa jedna zo zbraní nabíja a
ako sa z nej strieľa. „To sú staršie
zbrane, z ktorých nikdy nebolo strie-
ľané, dostal som ich asi pred 20
rokmi,“ vyhlásil Štefan Sz. Údajný
darca prednedávnom zomrel. 

Štefan Sz. na súde potvrdil, že poz-
nal aj druhého zastreleného – pre-
vádzkovateľa pumpy Andreja Wolfa,
ktorý je podľa prokuratúry mŕtvy od
27. novembra 2009. Od tohto muža si
údajne požičiaval vysoké miliónové
sumy peňazí na zásobovanie svojho
obchodu so zeleninou, pričom mu pe-
niaze údajne vracal aj s úrokmi. „Mal
kľúče od mojej chaty,“ povedal Štefan
Sz. s tým, že to bol jeho priateľ, kto-
rému dodával zeleninu aj pečené
svinky. Raz mu vraj aj obžalovaný na-
opak požičal peniaze. Na súde Štefan
Sz. povedal, že na jeho chate boli v
roku 2010 záhradníci a vtedy tam ne-
bola žiadna mŕtvola. Nevie si vysvetliť,
ako sa mohla v jeho chate nájsť Wol-
fova mŕtvola. V roku 2010 vraj bol kvôli
Wolfovi na polícii na detektore lži a
neskôr mu vyšetrovateľ povedal, že
Wolf asi spáchal samovraždu. Proku-
rátor vidí skutok inak. Štefan Sz. podľa
neho Wolfa vylákal z Bratislavy do
obce Lesné Kračany pod zámienkou
vrátenia 2,6 milióna korún (86,3 tisíca
eur), ktoré mu dlhoval. Údajne ho
zastrelil v aute dvoma ranami do
hlavy.

Zdroj: webnoviny.sk

Kedy je ideálny čas začať zha-
dzovanie nežiadúcich kilo-

gramov? univerzálna odpoveď
znie - vždy , keď sa na to fyzicky
a psychicky cítime. Zdravá strava
a pravidelný pohyb by nás mal
sprevádzať celoročne, ale nie -
ktoré obdobia k zmene životného
štýlu priamo nabádajú. A ktoré je
najlepšie? No predsa babie leto,
konkrétne september a to hneď z
niekoľkých dôvodov.

September je obdobím, kedy väč-
šine z nás zostali po dovolenke len
krásne fotografie. Deti sa vracajú do
školy a všetko do svojich starých ko-
ľají. Smutnú náladu zo skracujúcich
sa dní a žltnúceho lístia však mô-
žeme ľahko prekonať pohybom a
novými výzvami, ktoré v sebe re-
dukčný program prináša. „Ľudský
organizmus býva po lete ideálne
prečistený, myseľ pozitívne nala-
dená slnečným svitom a my stále
oplývame energiou, ktorú sme na-
čerpali na dovolenke. Jednoducho
ideálny čas začať na sebe pracovať“
- hovorí odborníčka na výživu a
chudnutie Gabriela Knosová.

Pri chudnutí je najdôležitejší
pravidelný režim. To platí nielen
pri jedle, ale aj pre pohyb. V lete je
jeho dodržiavanie kvôli dovolen-
kám veľmi ťažké, ale v septembri
sa my, aj naše rodiny, vraciame k
zvyknutému tempu a rytmu. Vďaka
tomu nie je taký problém vypracovať
si individuálny denný režim, do kto-
rého sa zahrnie aj pravidelný po-
hyb. Podobnú výhodu prináša tiež
počasie. „Počasie prichádzajúcej je-
sene je pre pohybové aktivity
ideálne. Náš organizmus nezaťa-
žuje úmorné teplo, v ktorom sa
žiadny namáhavejší pohyb neodpo-
rúča, a pritom je stále väčšinou
teplo. A sa dá využiť pri športovaní
vonku. Ideálne sú beh, rýchla chô-
dza, bicyklovanie, či kolieskové kor-
čule“ - odporúča odborníčka.

Pri svižnej chôdzi napríklad naše
telo priemerne spáli okolo 1500 kJ ,
podobné hodnoty dosiahneme aj
jazdou na korčuliach, pri ktorej na-
vyše krásne tvarujeme problémové

partie zadočku. „Vo vzduchu je tiež
oveľa menej alergénov, preto vonku
môžu športovať aj tí , ktorí na jar a
v priebehu leta v ich dôsledku trpia“
- doplňuje Knosová. Toto obdobie
ponúka pestrú škálu sezónneho
ovocia a zeleniny. Priestor by mali
dostať aj na cukor trochu bohatšie-
jablká, ktoré sú bohaté na vitamín C
a potrebnú vlákninu. Svoje majú aj
iné druhy ovocia, ako napríklad
slivky a zabúdať by sme nemali ani
na tekvicu, ktorá je skutočnou vita-
mínovou bombou. Obsahuje beta-
karotén, vitamíny B1, B2, B3 a tiež
minerálne látky, vrátane draslíka. V
našom organizme navyše vie viazať
toxíny, ktoré rozpúšťa a vyplavuje z
tela.

Chudnutie v septembri má ešte
jednu veľkú výhodu. Hoci panujú
optimálne podmienky, záujem o re-
dukčné programy je vo všeobec-
nosti nižší ako v iných obdobiach.
Plavková sezóna je totiž za nami a
v chladnejšom počasí nám kilo-
g ramy navyše pomáhajú zahaliť aj
vrstvy oblečenia.

Zdroj: tvnoviny

Krúžok  Slovenčina hrou 
pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ

Krúžok  Slovenčina hrou pre žiakov ŠZŠ
s VJM
Konverzácia slovenského jazyka pre žia-
kov 5.-9. roč. ZŠ
Konverzácia v maďarskom jazyku 
pre deti, rodičov a verejnosť
Krúžok maďarských ľudových piesní 
Klub tvorivosti „Tvoriváčik“ 
pre deti a rodičov
Svet nápadov pre žiakov ZŠ 
„Detská gastronómia“ pre deti 
a ich rodičov, žiakov ZŠ 

Otvorený klub pre deti a mládež  
Kurz patchworku pre rodičov a verej-
nosť
Krúžok šitia, strihov a pachworku pre ZŠ 
Kurz šitia a strihov pre rodičov 
a dospelých
Výtvarný krúžok pre žiakov ZŠ
Výtvarný krúžok pre žiakov ŠZŠ 
Krúžok plávania pre MŠ, ZŠ 
Krúžok tvorivosti „Odysea mysle“ 
Moderné alternatívne divadlo

Bábkarský krúžok 
ART – kerámia, keramický krúžok 
SOS pre deti a mládež 
Klub tvorivej mládeže 
Krúžok stolného tenisu pre ZŠ, SŠ. 
Klub stolného tenisu
Krúžok Kung-fu pre žiakov ZŠ, SŠ. 
Krúžok jogy a brušného tanca
Škola tanca pre deti MŠ, ZŠ
Krúžok HIP – HOP
Krúžok breaku pre žiakov ZŠ, SŠ 
Klub „Zlatá brána“ - klub pre matky s deťmi
Klub modelárov
Modelársky krúžok
Pohybové hry, atletika  
Školské športové stredisko 

– rýchlostná kanoistika
Školské športové stredisko – basketbal.

Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno 
Rozmarínová ul. č. 2 Komárno osobne
alebo telefonicky na telefónnom čísle 
7730 396 denne od 7.00 - 16.00 hod. 
E-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com

Štefan na súde rozprával
svoju verziu smrti pumpára

Začal sa najlepší mesiac
na chudnutie

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ 
v Komárne na školský rok 2013/2014



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete  9.55 Rex Rómában
10.45 Család-barát 12.01 Híradó 12.55 Roma Magazin 13.25 Domo-
vina 14.00 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.55 Család csak egy van
15.45 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex Rómában  17.30
Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.10 Időjárás 20.20 Legenda show-műsor 21.35 Kékfény 22.30 Az
Este 23.05 Aranyfeszt 2013 23.35 Híradó 23.50 Az utolsó előtti út 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka kalandjai 17.05 Tickety
Toc, 26/17. 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Eszes Jess 18.05 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ 21.10 Vérvörös nyár 22.05
A következő! 23.00 Taxi. Fr. akcióvígjáték

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Élő egyház  8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Isten ke-
zében 9.05 Szín-játék 9.40 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.10 Dél-
tenger kincse 12.00 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sándor
11. 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Másik Magyarország 21.55
Közbeszéd 22.25 Sportaréna 22.55 Koncertek az A38 Hajón

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények
14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj Réká-
val és Norbival 17.00 Veled is megtörténhet! 57. 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 2188. 21.35 NCIS
VIII., 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 Én is menyasszony vagyok

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show
12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fó-
kusz 15.25 A végső akarat 16.25 Kettős játszma 17.30 A bosszú an-
gyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55
Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelők 23.40 A főnök

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most!, 55. 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt
14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó  17.30 Heti
Hetes 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség,
bajban vagyok!  21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt 23.00  Híradó

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Végzetes nyom. Am. krimi
16.20 Jim szerint a világ16.50 Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00
Zárt ajtók mögött 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey  20.50 Co-
lumbo Am. krimi 22.40 A sakál akciófilm 

VIASAT

8.30 Harmadik műszak  9.25 A nagy házalakítás 10.25 Monk   11.20
Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája  13.20 CSI: A helyszínelők  15.15
Shark  17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye  19.20 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Gladiátor.  kalandfilm

9:00 Adrenalín sportok 9:30 Jégkorong Kometa Brno-Škoda Plzeň
11:30 Brazíl liga 13:30 Olasz focimeccs  Catania – Inter 15:30 Olasz
focimagazin 16:00 Jégkorong Liberec- Pardubice 18:00 Mix zóna
18:25 Lóverseny 18:40 Leshelyzet 18:55 Válogatott focimeccs Szlo-
vákia- Grúzia  U-21 élő.közv. 21:00 Mix zóna 21:25 Brazil focimaga-
zain 22:00  Porsche Super Cup 22:50 Mix zóna 23:10 Brazíl liga

STV :1
7.00 A profik 7.55 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija
választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20
Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.00 Asija vá-
lasztása 16.00 Híradó 16.20 A Csendes-óceán szigetvilága 17.10 Csa-
lók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
A király beszéde életrajzi film.

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Bél Mátyás 9.15 Dokumentumfilmklub 10.45
Szemtől szemben  11.20 Fókusz  12.00 Mesterségek 12.20 Élő kör-
kép 13.00 Kulturális panoráma 13.05 A szlovák kultúra éjszakája New
Yorkban 13.20 Folklórműsor 14.00 Lefújva 14.25 Sporthíradó 15.05
BL-magazin 15.30 Autószalon 15.55 Krasznahorka 16.45 Fókusz
17.30 Hírek, időjárás 17.50 Hírek magyarul 18.00 Az önök szemével
Camargue 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 Molotov – Sztálin
után a második ember. 20.55 Tudomány és technika 21.30 Hírek,
kommentárok 21.55 Sporthíradó 22.05 Életvonat Fr.–belga film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11.  11.50 A men-
talista 12.45 A farm 14.00 A farm. A párbaj 15.55 NCIS VII. 17.00 Hír-
adó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 Éj-
szakai hírek 23.30 NCIS VII.

JOJ

7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek
– új részekkel 9.55 A klán 11.00 Kutyl Kft 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
I., 6. 13.30 Dr. Csont 14.30 ValóVilág 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek t 23.00 A Geiss család 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Kálloy Molnár Péterkoncert
15.40 Család csak egy van 16.25 Híradó 16.40 A szenvedélyek lángjai.
17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Hír-
adó 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország–Észtország labdarúgó-vbse-
lejtező 22.35 Az Este 23.05 Híradó 23.20 A nő, aki ott se volt

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok  16.55 Lolka és Bolka kalandjai 17.05 Tickety
Toc, 26/18. 17.30 Egér-úti kalandok  17.55 Eszes Jesse, 52/2. 18.05
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Gyógyító természet 21.10 Vérvörös
nyár. Fr. tévéfilmsor., 10/9. 22.05 A következő!

DUNA

8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Magyar elsők 9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 15.55 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés  20.00 A
falu jegyzője 2. 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Senki nem tér vissza
22.55 Közbeszéd 23.25 Koncertek az A38 Hajón. FreshFabrik

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények 14.55 Szü-
letett feleségek  15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj Rékával és Norbi-
val 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Lepattintva vígjáték 23.45 Zsaruvér

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Refl ektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 Kettős játszma 17.30 A bosszú an-
gyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista 22.40 Döglött akták 23.40 XXI.
század – a legendák velünk élnek

9.00 A nagy svindli  10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Se-
gítség, bajban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt
14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úr-
nője 17.30 Gazdálkodj okosan! 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú ár-
nyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes Best

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo Am. krimi 16.20 Jim szerint
a világ I 16.50 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 Zárt ajtók mögött
19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey  20.50 Bridget Jones naplója. Ang.–
am. vígjáték 22.35 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel. Am. krimi

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak  9.25 A nagy házalakítás 10.25 Monk
– Flúgos nyomozó 11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája  13.20
CSI: A helyszínelők  15.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.15 Gyilkos
számok 18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg
egy kicsi  21.25 CSI: New York-i helyszínelők 22.20 Gyilkos számok

7:00 Francia focimagazin 8:00 Adrenalin športok 9:00 Brazil focimaga-
zin 9:30 Mix zóna 10:00 Brazíl liga 12:00 Mix zóna 12:25 Francia focim-
agazin 13:25 European F3 14:15 International GT Open 15:40 FIM
Magazín 16:35 Porsche Super Cup17:25 Brazil fociösszefoglaló 18:00
Mix zóna18:25 Jégkorong Liberec- Pardubice 20:25 Mix zóna 20:50 Ló-
verseny 21:05 Francia focimeccs Marseille – AS Monaco 23:00  Mix zóna

STV :1
7.45 Hírek 8.55 Viharos szerelem  9.50 Asija választása 10.45 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs
házat, ültess fát 14.30 Irány a kert! 15.00 Asija választása 16.00 Hír-
adó, sporthírek 16.20 A Fidzsi-szigetek és Tahiti 17.10 Csalók akcióban
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.20 Senki
sem tökéletes 21.30 A mentőautó  22.05 Szlovákia elhíresült bűnügyei
23.00 A profik  23.50 Öt perc múlva tizenkettő

STV :2
9.00 Molotov – Sztálin után a második ember.  9.55 Az önök szemével
Camargue 10.25 Krasznahorka, 1. 10.55 Fókusz – munka 11.40 Sport-
visszhang 12.05 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Rudolf Schuster
útifimje 13.50 Lámpások. 15.00 Família 15.30 Egyházi magazin 15.55
Ruszin magazin 16.20 Romaportrék 16.45 Fókusz  17.30 Hírek a régi-
ókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai 18.40 Mese 19.00 Hír-
adó 20.00 A banán ára  dok. film 20.45 Rendelő 21.10 Milan Profant
21.30 Hírek 22.05 A Kennedy család 22.45 Művészet 2013 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra 11.
11.40 A mentalista 12.40 Doktor House 13.35 Egyről a kettőre  14.05 A
farm  15.25 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS VII.  17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 Éjszakai híradó 23.30 NCIS VII. 

JOJ

7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek
– új részekkel 9.55 A klán 11.00 Kutyil Kft. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 Dr. Csont 14.30 ValóVilág 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szó-
játék 17.00 Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás
20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek 23.00 A Wollny család

M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni 10.25
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 13.25 Útravaló
13.40 Szentágothai János – ahogy a tanítványok emlékeznek 14.00
Ridikül 14.50 Az Omega-sztori 15.45 Család csak egy van 16.45 A
szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A
következő! 19.30 Híradó 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.05 Gyil-
kosság 21.55 Az Este 22.30 Summa 23.00 Híradó 23.15 Átok 22–23.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka kalandjai 17.10 Tickety
Toc 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Eszes Jess 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.10 Vérvörös nyár 22.05 A kö-
vetkező! 23.00 Határátlépők  Holl. dok. film 23.55 Aranyfeszt 2013

DUNA

8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Táncvarázs  9.30 Angyali érintés  10.15
Kisváros  10.55 A falu jegyzője 12.00 Híradó 12.20  Várak és várromok
2. 12.55 Kultúra a nagyvilágból 13.15 Nyolc évszak 3. 14.30 Kívánság-
kosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisvá-
ros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda 21.00 Hírek, sport 21.15 Te vagy
a hunyó! Fr. film. 22.45 Közbeszéd 23.15 Koncertek az A38 Hajón.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk  14.00 Tények
14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj Réká-
val és Norbival 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 A Búra alatt
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 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 Kettős játszma
17.30 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-
nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 22.50 Házon
kívül 23.20 Refl ektor 23.40 Pusztító szélvihar katasztrófafilm

9.00 A nagy svindli  12.00 Segítség, bajban vagyok!  13.00 A gyanú ár-
nyékában13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain
16.30 Pillangó 17.30 Egy Este… Muri Enikővel 18.30 Szeress most!
19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok!  21.30 Va-
csoracsata 22.30 Barátok közt 23.00 Híradó 23.30 Forró nyomon

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.20 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00 Zárt ajtók mögött, 8. 19.00
Hír24 19.30 Downton Abbey II., 2. 20.35 Álomhajó  22.30 Brazília–
Portugália válogatott labdarúgó-mérkőzés

VIASAT

7.30 Monk  8.30 Harmadik műszak 9.25 A nagy házalakítás 10.25
Monk 11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A hely-
színelők 15.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.15 Gyilkos számok
18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi  21.25 Robin Hood. Ang.– am. kalandfilm.

7:00 Brazíl liga 9:00 Adrenalín sportok 9:30  Mix zóna 10:00 Francia
liga Marseille – AS Monaco12:00 Mix zóna 12:25 FIM Magazín 13:25
Olasz fociliga AC Miláno – Cagliari 15:30 Válogatott focimeccs Szlo-
vákia- Grúzia  U-2117:30 Adrenalín sportok 18:00 Mix zóna 18:25
Olasz focimeccs AS Róma - Hellas Verona 20:25 Mix zóna 20:50 Bra-
zil focimagazin21:25 International GT Open 22:30 European F3

STV :1
7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.20 Nők klubja 14.00 Építs házat, ültess
fát 14.30 Igaz történetek Sohasem késő 15.00 Asija választása, 8.
16.00 Híradó, sporthírek 16.20 A Bali-szigetek szelleme 17.10 Csalók
akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
Aviátor. Am. életrajzi film. 23.05 A profik  23.55 A világ képekben

STV :2
9.05 A banán ára 9.50 A világ lovasai  10.15 Ruszin magazin 10.50 Fó-
kusz – egészség 11.35 Rendelő 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor
13.10 Az élet fája 13.30 A Vérmezőre vezető út 15.00 Átrium 15.30
Tudomány és technika 15.55 Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45 Fó-
kusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A szépség
szimbólumai 18.25 Tesztmagazin 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00
A rabbiné. Dok.film 20.50 Ľudovít Feld kassai festőművész portréja
21.30 Hírek 22.05 Gyöngyök a mélyben. Csehszl. film

MARKÍZA

9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra 11. 11.40 A mentalista 12.40
Doktor House 13.35 Egyről a kettőre 14.05 A farm 15.25 Két pasi –
meg egy kicsi  15.55 NCIS VII. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás20.30 Tel-
jesítjük a legtitkosabb vágyát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS VII. 

JOJ

6.10 Híradó 7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi
történetek  9.55 A klán 11.00 Kutyil Kft.  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 Dr. Csont 14.30 ValóVilág. 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szó-
játék 17.00 Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Va-
lóVilág 21.30 Panelházi történetek – új részekkel 23.00 Castle V

KEdd, szeptember 10 SzERdA, szeptember 11

TVműsor szeptember 9 - szeptember 15
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉTfő, szeptember 9
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
A bizalom olykor hegyeket is meg-
mozgathat. Bár terhelhetőséged
most alacsony, érveid rendkívül ha-
tásosak akár álláskeresésnél, akár
egy fontos megbeszélésnél.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Duzzogásoddal és a rossz hangula-
tod tartósításával nemcsak a párodat
bosszanthatod, de ez az egészsé-
gedre is hatással lehet.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Tippeket kaphatsz üzleti ügyeidet il-
letően, azonban előbb gondold át jól
anyagi helyzeted, azután dönts csak!

RÁK - VI. 22. - VII. 22
Számodra most egy örömökkel teli
periódus érkezik, amely akár szerel-
met, gyermekáldást (akár a rokoni,
baráti körben), akár egyéb sikereket
jelent.

OROSZLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Lehetőséged lesz, hogy kipróbálj új
dolgokat a hivatásodban, amely él-
mények fontosak lehetnek később
számodra.

SZűZ - VIII. 23. - IX. 22
A párkapcsolatban akkor jutsz csak
előre, ha nem mindent a másiktól
vársz el, hanem magad is teszel az
előrelépés érdekében.

MéRLEG - IX. 23. - X. 22
Ezen a héten igazán jól megértitek
egymást a partnereddel. Büszke le-
szel rá, hogy Ő téged választott, Ő
pedig rád igazán büszke. 
SKORpIÓ - X. 23. - XI. 21.

Fontos lesz, hogy két lábbal, minél
szilárdabban állj a földön. Hiszen
most te jelented a legnagyobb biz-
tonságot és támaszt minden család-
tag számára.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Szeretnél végre tiszta lappal új életet
kezdeni, mégis úgy érzed, hogy
örökké kísért a múltad. Azonban egy
rendkívül távoli helyen lehetőséged
van mégis az újrakezdéshez.

BAK - XII. 22. - I. 19.
A fáradságot nem sajnálod a héten.
ha a párkapcsolatról van szó, ha kell,
még anyagi áldozatot is hozol azért,
aki igazán fontos neked.

VíZöNTő - I. 20. - II. 18.
Ha fel akarsz jutni a csúcsra, vesd be
önmenedzselési képességeidet, de
ha boldogulni akarsz, akkor be kell
osztanod a pénzt is.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Döcögősen mehet a munka a héten,
amit részben fáradtságodnak, rész-
ben egy kollégád bosszantó viselke-
désének tudhatsz be.

ÉSZAK-KOMÁROM
A Duna Menti Múzeum főépülete: A
Duna Hullámain - 90 éves a csehszlo-
vák és szlovák dunai hajózás, szep-
tember 28-ig tekinthető meg.
Zichy-palota: Míg a halál el nem vá-
laszt. A házasságkötés szépsége és
különlegessége november 1-ig tekint-
hető meg.
RÉV – A Magyar Kultúra Háza: Ko-
máromi Szalon - Szeptember 11.,
18.00 Lehallgatni arany? Téma: a
Snowden-ügy és a Wikileaks-botrány
(állambiztonság, titkosszolgálatok,
CIA, NSA, Facebook, Gmail, Yahoo,
megfigyelés, ellenőrzés, emberi jo-
gok… pro és kontra).  Az est házigaz-
dája: Unger Anna politológus (ELTE,
Politikai Tudományok Tanszék) Az est
vendége: Seres László, a hvg.hu Pu-
litzer-emlékdíjas publicistája, a Kapi-
talizmus blog szerkesztője,  Bodoky
Tamás Pulitzer-emlékdíjas oknyomozó
újságíró, az atlatszo.hu főszerkesz-
tője. A belépés díjtalan.
Jókai Színház: Szeptember 20-21,
19.00 Made in Hungária. Szeptember
22., 15.00 Made in Hungária. Szep-
tember 26., 19.00 Árulás.
Vasút utcai Imaház: „Egy kerékkel
több…” – a komáromi Baptista gyüle-
kezet és a PORTE polgári társulás I.
családi hétvégéje. 

2013. 09. 28. Szombat
14.00 - Megnyitó  - ugrálóvár, játszóház,
ügyességi versenyek nem csak gyere-
keknek 18.00-ig. Közben: 16.00 -
„Nagy meglepetés” - a Continental Kids
gyermek gospel-énekkar koncertje.

2013. 09. 29. Vasárnap
14.00 – „Kézzel-lábbal”: Játékok, ve-

télkedők felnőtt gyerekeknek is, 18.00-
ig. Közben: 15.00 – „Adok neked va-
lamit”… Benes Ildikó és Pőthe István
zenés gyermekműsora.
A rendezvény jótékonysági jellegű, az
esetleges adományokat a hajléktala-
nok és hátrányos helyzetű családok
megsegítésére (ruhák, élelmiszerek)
fordítják.
Csemadok Galéria: Arc Sacra Fesz-
tivál. Szeptember 14., 10.00 A komá-
romi zsidóság szakrális emlékei –
Vass Dániel fotókiállítása.  A kiállítás
szeptember 21-ig látogatható. 
Szent András templom: 2013. szep-
tember 15., 12.00 Életidő. Tajti Eszter
festőművész és Szentiváni János fo-
tóművész kiállitása. 2013. szeptem-
ber 21., 18.00  Ünnepi szentmise.
Közreműködik: a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa. Ve-
zényel: Józsa Mónika és Tóth Árpád.  

GÚTA
Sportcsarnok: Szeptember 21-én
20.00 Egész estés mulatság. Fellé-
pők: Nótár Mary & Pupoband. Jegy-
árak: elővételben: 10 €, helyszínen:
12 €.

IZSA
Duna-part: Szeptember 14-én Nem-
zetközi tűzoltóverseny, az Izsai Ön-
kéntes Tűzoltó Testület szervezésé-
ben.

DuNASZERDAHELY
VMK: Szeptember 14, 10.00 Csalló-
közi félmaraton és Szüreti Fesztivál.
14.00 Izgalmas programok és gye-
rekjátszótér. Sztárvendég R-GO. 

Értesítés
A Cukorbetegek Komáromi Alapszervezete – DiaKom Komárno, szeretet-

tel értesíti az alapszervezet tagjait, hogy 2013. szept. 26-án, 14.00 órai kez-
dettel szervezeti taggyűlést tart a Kossuth téri Nyugdíjasok Klubja termében,
melyre szeretettel várjuk a tagokat és minden cukorbeteget. Érdeklődni le-
het a 0918 194 763-as telefonszámon, Rigóová Priska elnöknőnél.

KIKöTŐI SZÍNPAD
10.30 - Fehérvarázs - különleges
bábszínházi produkció a Vaskakas
Bábszínháztól.
12.00 - Mobilis Interaktív Kísérleti
Központ stand up fizika showműsor.
13.00 - Csángálló zenekar moldvai
népzenei koncertje
14.00 - Kajárpéci Vízirevü: Nyilvá-
nos akasztás, avagy Sobri Jóska
színre lép, vidám vásári vérfürdő
15.00 - Ferenczi György és a Rac-
kajam koncertje
16.30 - A Dunai Bástya Kikötői fo-
gadótér ünnepélyes átadása

DuNA-PARTI SÉTÁNY
10.00-17.00 A Duna-parti sétányon
szórakoztató családi programok
partnereink közreműködésével:
- „Duna, hajók, mesterségek" című
új, állandó kiállítás a Bástyában
- Erődváros Egyesület - íjászbemu-
tató és tanítás
- A MonoStory Erődszínházi Tár-
sulat bemutatkozása
- 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc Hagyományőrző Egye-
sület fegyverbemutatója
- Mediawave faházmozi
- Amerikai autók bemutatkozása
- Istenkúti Pálinkaház és Szöllősi
Pincészet vására
- A Magyar Pékek Fejedelmi Rend-
jének látványpéksége
- MH. 25. Klapka György Lövész-
dandár fegyvertechnikai bemutatója
- Extrém feladatok a Survive All
csapattal

- Mobilis Interaktív Kísérleti Köz-
pont élményfizikai programja a Bás-
tyában (10-13 óráig)
- Ügyességi játékok
- „Saját csónakkal haza” – hajóhaj-
togatás és díszítés (10-17 óráig)
- PET-palack hajó építés a Mokka
Egyesülettel (10-13 óráig)
- Jótékonysági kézműveskedés (14-
17 óráig)
- Meríts ihletet a Dunából – játszó-
park a Mindspace Nonprofit Kft.
szervezésében (14-17 óráig) 
TÚRÁK:
- 10 órától 15 óráig minden egész
órában erődtúra indul, melyre je -
gyeket az információban kérhetnek.
Maximális csoportlétszám: 60 fő
- 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30
és 15.30 órától kazamata-túra in-
dul, melyre jegyek az infomációban
kérhetők. Maximális csoportlét-
szám: 30 fő
- A túrák ingyenesek, gyülekezés a
Bástya recepciójánál.

A rendezvény ingyenesen látogat-
ható.

Téged is vár a színpad! Ha sze-
retsz énekelni, és úgy gondolod,
nagy közönség előtt is megmutat-
nád magad, akkor jelentkezz a Gútai
Líra amatőr táncdalénekesek verse-
nyére. Kizárólag szólóénekeseket
várnak. Kiosztásra kerül az Arany-,
Ezüst, Bronzlíra, valamint a Közön-
ség díja, illetve értékes tárgyi nyere-
mények várják a legjobbakat. Ne-
vezni 10 eurós nevezési díjjal szep-
tember 27-ig lehet. Bővebb infó:
Hilda Szépe 0908 871 838. Várnak a
világot jelentő deszkák! Fejezd ki ön-
magad! Megosztás kéretik!

Kössön ki a Monostori Erődben!
A júniusi árvíz miatt elhalasztott Dunai Bástya Kikötői fogadótér ünnepélyes
átadása, a Duna-parti Bástya Ünnep szeptember 21-én (szombaton) lesz.
A hivatalos nyitórendezvény amellett, hogy a társaság legnagyobb beruhá-
zása is egyben, méltó módon vonultatja fel fennállása 13 évének kulturális
eseményeit. A rendkívüli program az eddigi partnerek közreműködésével va-
lósul meg a festői Duna-parti sétányon: koncertek, színpadi produkciók, ha-
gyományőrzők, extrém sportok és sok más szórakoztató program várja a
családokat és felnőtt látogatókat az ingyenes nagyrendezvényen. 

Gútai Líra 2013 Gútai Líra 2013 



19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni! 10.25 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–A dria 13.25 Vág-
tass! Lovasmagazin 13.55 Ridikül 14.40 Omega-koncert 15.35 Család
csak egy van  16.20 Híradó 16.30 A szenvedélyek lángjai 17.15 Sze-
rencsehíradó 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A követ-
kező! 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 FÁBRY 21.40 Az ESTE
22.15 A mohácsi csata 22.45 Barangolások öt kontinensen 23.15 Hír-
adó 23.30 Szabadság szárnyán: Moka Béla igaz

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok  16.55 Lolka és Bolka kalandjai, 15/7. 17.10
Tickety Toc, 26/20. 17.30 Egér-úti kalandok  17.55 Eszes Jess, 52/4.
18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Az emberi csoda 

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Lyukasóra 8.00 Térkép8.30 Híradó 8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Gyökerek Zoborvidék 9.40 Angyali érintés  10.30 Kis-
város 11.05 Linda 12.00 Híradó 12.20 Velünk élő Trianon  13.15 Nyolc
évszak 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood. 18.00 Hír-
adó18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés20.00 T.I.R. 11. 21.00 Hírek
21.05 Dunasport 21.15 Kakuk Marci Magyar film 22.50 Közbeszéd
23.20 MüpArt classic Beethoven-maraton

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál, 133. 13.00 Monk – Flúgos
nyomozó  14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába
csalva 16.55 Fogyj Rékával és Norbival 17.00 Veled is megtörténhet!
18.00 Tények 19.05 Családi Titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban,
2191. 21.35 Mr és Mrs. Show 23.20 Amerikai szépség Am. filmdráma

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú angyala  18.30
RTL híradó  19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Bará-
tok közt 21.35 A szállító. Am.–fr. akcióthriller 23.25 Brandmánia

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Se-
gítség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú árnyé-
kában, 80. 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain
16.30 Pillangó  17.30 Forró nyomon, 37. 18.30 Szeress most!, 59. 19.30
A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok!  21.30 Vacsora-
csata 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Jobb ma egy veréb. 16.20
Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 Zárt ajtók
mögött 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey 20.35 Jószomszédi iszony.
Am.–ném. vígjáték 22.20 Columbo: Titkos ügyek

VIASAT

7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak 9.25 A nagy házalakítás V., 145.
10.25 Monk  11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája II. Am. sor.,
32. 13.20 CSI: A helyszínelők X. Am. sor., 210–211. 15.15 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó  17.15 Gyilkos számok II. Am. krimisor., 22. 18.15
Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
CSI: New York-i helyszínelők 22.20 Gyilkos számok 

7:00 Brazíl liga 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Francia
foci Evian-Lyon 12:00 Mix zóna 12:25 Lóverseny 12:45 Leshelyzet
13:00 Olasz foci Juventus – Lazio15:05 Brazil fociösszefoglaló 15:35
Jégkorong  Kometa Brno-Škoda Plzeň17:35 Brazil focimagazin 18:05
Mix zóna 18:30 Spanyol szuperkupa FC Barcelona-Atlético Madrid
20:30 Mix zóna 20:55 Brazíl liga 22:55 Mix zóna

STV :1
7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása
10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.55 Építs házat, ültess fát 14.20 Konyhatitkaim 15.00 Asija válasz-
tása 16.00 Híradó 16.20 Brazil lélek 17.10 Csalók akcióban 17.45 Pár-
baj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Luther 22.10 Óvárosi
helyszínelők 23.05 Riporterek 23.35 A profik 

STV :2

8.30 Gyerekeknek 9.00 A rabbiné  9.55 A zsidó kultúra nyomában
Késmárkon és környékén 10.25 Magyar magazin 10.55 Fókusz – fo-
gyasztók 11.30 Régmúlt idők nyomában 11.40 Évekkel ezelőtt… 12.10
Élő körkép 13.05 Jozef Kuchár és vendégei 13.55 Éjszaka az archí-
vumban 15.00 Idősebbek klubja 15.25 Úton 15.55 Roma dokumen-
tum 16.20 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz  17.30 Hírek a régiókból
17.50 Hírek magyarul 18.00 A természet ára 18.25 Természetbarát-
magazin 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 A dínók földjén Ang.
dok. film 20.50 A tudomány spektruma 21.30 Hírek 21.55 Sporthírek
22.05 Lámpa alatt

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk
nem sírnak  11.35 Cobra 11.  12.35 A mentalista13.30 Doktor House
13.35 Egyről a kettőre15.25 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS VII.
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm.  23.00 Éj-
szakai hírek 23.30 NCIS VII., 

JOJ

7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történe-
tek – új részekkel 9.55 A klán 11.00 Kutyil Kft.  12.00 Híradó 12.30
Dr. Csont  13.30 Dr. Csont IV. Am. sorozat, 26/1. 14.30 ValóVilág
15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.45 A klán
19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi törté-
netek 23.00 Gigolók I. 21.10 Ménes élet  22.00 A következő! 22.55
Wallander 

M1

09:00 Aranyfeszt 2013 09:30 Kerékpártúra 10:00 TeSzedd!10:05
Történetek a nagyvilágból  10:30 Életművész 11:30 Kincsünk a víz
11:50 TeSzedd!  12:00 Hírek 12:05 Másfélmillió lépés Magyarországon
13:05 A világörökség kincsei 13:20 Szeretettel Hollywoodból 13:45
TeSzedd! 13:55 OTP Bank Liga Labdarúgó-mérkőzés 15:55 TeSzedd!
16:00 Valentin napi randevú romantikus film 17:20 TeSzedd!  17:30
Gasztroangyal 18:25 TeSzedd! 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Hír-
adó 20:05 Sport 20:20 80 nap alatt a Föld körül  22:20 Borvacsora
Badacsony 23:15 TESZTOSZTERON 

M2

06:40 Rajzfilmsorozatok 17:25 Lolka és Bolka kalandjai 17:35 Vaká-
ción a Mézga család  18:05 Eszes Jess 18:15 Magyar népmesék
18:25 Frakk 18:30 Állatkert a hátizsákban  19:00 Kalandozások Andy-
vel 19:15 Rupert maci 19:30 Patrick, a postás19:45 Mumin-völgy
20:00 Híradó 20:35 Sport, Időjárás 20:45 TeSzedd!  21:10 Top Gear
22:05 Kylie X 2008 - Koncert  23:00 Így készült A nagymestermm
23:40 4 összeesküvő és 1 temetés 

DUNA

08:15 Isten kezében 08:40 Sírjaik hol domborulnak 2012 09:10 Aka-
dálytalanul 09:35 Tájtitkok tudói 10:10 Cigányutak 10:35 Székely
kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:05 Meteo 12:10 A vilá-
görökség kincsei 12:25 Ízőrzők 13:00 VIII. Henrik magánélete 14:35
Táncvarázs 2012 15:30 Önök kérték 16:25 Forró mezők18:00 Hír-
adó - 18:00 18:20 Dunasport - 18:00 18:25 Meteo - 18:00 18:30 Fu-
tótűz 19:20 Szerencsés flótás 20:40 Az angyal és a rosszember
22:20 Kultikon + 22:50 Dunasport 23:05 MüpArt Életművész

06:25 TV2 Matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30 Ka-
landjárat 12:00 Babavilág 12:30 Fogyótúra 3. 13:00 Én is menyasz-
szony vagyok 2013 13:30 Stílusvadász 11. 14:00 Xena 15:00 A férjem
védelmében 16:00 Luxusdoki 17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 18:00
Tények 19:00 Aktív Extra 19:30 Tor-túra 21:25 Egetverő haderő ak-
cióvígjáték 23:15 Gyilkosok gyilkosa akciófilm  

7.00 Kölyökklub 10.15 Trendmánia 10.55 XXI. század  11.25 Házon
kívül 12.00 a’la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.30 4ütem 13.05
Dilinyósok 13.30 Agymenők 14.20 Eastwicki boszorkák 15.20 A hős
legendája  16.25 Fiú a Marsról  vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti kia-
dás 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21.40 A megmentő  akciófilm
23.20 A sziklatanács titka Fr.–ol.–ném. thriller

7.00 A sors hullámain 9.00 Minden lében négy kanál 9.55 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig 12.05 Tökéletes célpont 13.00 Tru Calling – Az őr-
angyal 14.00 Nyomtalanul 15.00 CSI: Miami helyszínelők VI. Am.
krimisor., 4. 16.00 Gazdálkodj okosan! 17.00 Egy Este… Muri Enikővel
18.00 Sokkoló valóság 19.00 Forró nyomon 20.00 Apja lánya. Am.
filmvígjáték 22.00 After X. Az X-Faktor titkai 23.00 Ezel – Bosszú
mindhalálig

STORY TV

10.30 Dallas 12.30 Túrakommandó  13.00 Micsoda srác ez a lány!
Am.-kanad. vígjáték 15.00  Álomhajó – Különleges utazás. 17.15  Sze-
relem a végzeten. Am.  vígjáték 19.00 Hír24 19.15  Miss Marple  21.15
Edison. Am.-ném.  thriller 23.15 Showgirls. Am.  fi lmdráma

VIASAT

5.35 Lehetetlen küldetés  8.10 Véznák kontra dagik  9.15 Amerikai
mesterszakács11.10 Két pasi – meg egy kicsi 12.15 Szívek szállodája
14.15 Doktor House  15.10 Doktor House  16.10 Patch Adams. Am.
vígjáték 18.35 Vissza a jövőbe. Am. kalandfi lm.  21.00 Vikingek

7:00 Francia focimagazin 7:30 Szlovákia- Grúzia U21 vállogatott fo-
cimeccs 9:30 Mix zóna 10:00 Corgoň liga Nitra-Trnava 12:00 Mix zóna
12:25 Francia focimagazin 12:55 Brazíl liga 14:55 Francia focimeccs
16:55 Sólyomszem – teniszmagazin 17:55 Olasz focimeccs 20:00
Total Italian Football 3  20:40  Olasz focimeccs 23:25 Brazíl liga

STV :1
6.50 Rajzfilmsorozatok 7.50 Volt egyszer egy élet 8.20 Fidlibum 8.50
Sportvetélkedő gyerekeknek 8.40 Tudományos-ismeretterjesztő
magazin gyerekeknek 10.10 Berlin, Berlin 11.10 Szlovákia, szeretlek
Show-műsor 13.00 Postaláda  14.05 Caterina és a lányok  15.45 Sziki-
szökevény. Am. vígjáték 17.15 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25
A gasztronómia kézikönyve 19.00 Híradó 20.20 Postaláda 21.30 Igaz
történetek 22.05 Felipe és Letizia Sp. film 23.55 Jane Doe hosszú
harca. Kanad. film

STV :2
9.00 A vad Kína Ang. dok.fi lm  9.45 Rendelő 10.15 Hallássérültek té-
véklubja 10.40 Idősebbek klubja 11.10 Tizenkettő után öt perccel 12.30
Vízi szlalom világbajnokság, élő 13.55 Tenisz. Szlovákia– Svédország
Davis-kupa mérkőzés 17.30 Bajnokok Ligája-magazin 18.00 Csehor-
szágon át 18.30 Nemzetiségi hírek 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00
Felszabadítók dok.sorozat 20.45 Átrium 21.10 Őrangyalok 21.40 Ján
Kupecký festő 22.00 Teoréma. Ol. filmdráma  23.35 Művészet 2013

MARKÍZA

8.10 Egyről a kettőre 8.40 Kutyám, Skip Am. film 10.35 Két pasi –
meg egy kicsi VI., 24/20. 11.05 Négy férfi, egy eset 11.35 Men in
Black – Sötét férfi ak 2.  akcióvígjáték 13.35 Mézengúz.  15.20 Két
hét múlva örökké. Amerikai vígjáték 17.35 Orkánr 18.20 Bulvárm-
agazin 19.00 Híradó 20.30 A farm – a párbaj 22.20 Terhes társaság

JOJ

5.50 Rudi, malac a családban 2.  7.55 Én kicsi pónim 8.20 Monsuno.
Anim. sor. 8.50 Életben maradni a farkasokkal. Fr.-ném.- belga fi lm
11.30 ValóVilág 12.35 X-Factor USA 2013 15.50 Arctic Blast  ka-
tasztrófafilm  18.00 A valós ár. 19.00 Híradó  20.20 ValóVilág – a
döntés 22.30 A király nevében Ném.–kanad.–am. kalandfilm

CSüTöRTöK, szeptember 12 SzOmBAT, szeptember 14
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus króńika 9.40 Hét
szentség – A keresztség 9.50 Tanúságtevők 10.45 Kérdések
a Bibliában 10.55 Református magazin 11.20 Evangélikus if-
júsági műsor 11.30 Mai hitvallások 12.01 Híradó délben 12.05
Világ Kép 12.35 TeleSport – Sport7 13.05 Csodaországban
Am. filmdráma 14.45 Rád találok Marrákesben. Ném. film
16.20 DVSC TEVA–Videoton FC OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 Zorro legendája Am. kalandfilm  22.30
Kalifornia királya Am.–mex. filmvígjáték

M2

6.10 Rajzfilmsorozatok 17.15 Lolka és Bolka kalandjai 17.30 Rej-
télyek Tesz-vesz városban 17.55 Kérem a következőt II. 18.05
Eszes Jess 18.20 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad
Men – Reklámőrültek 21.30 Rád találok Marrákesben Ném.
filmdráma 23.00 Csodaországban Am. filmdráma

DUNA

7.50 Világ-Nézet 8.45 Élő világegyház 9.10 Mag-erőmű - A
búza és a kenyér története 10.00 Hagyaték 10.30 Határtala-
nul magyar 11.00 Evangélikus istentisztelet 12.00 Híradó
12.10  Orosz cirkusz 4. 12.30 Ízőrzők 13.05 Lovagias ügy Ma-
gyar film (ff .) 14.30 Hazajáró 15.05 Csellengők 15.30  Bánffy
Györgyre emlékezünk 16.30 Szerencsés flótás. Magy. film (ff.)
18.00 Híradó, sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték
19.55 Jó estét nyár, jó estét szerelem 21.05 Te rongyos élet
Magyar film 22.55 Dunasport 23.10 Világ-Nézet 

6.25 TV2-matiné 10.05 Astro-Világ 11.10 EgészségMánia
11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint TestŐr 12.40 Aktív
extra (ism.) 13.10 A kiválasztott  14.10 Békétlen békítő 15.10
Sue Thomas – FBI 16.10 Tor-túra.  18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 Vasember 2.  22.25 A Bourne-ultimátum 

7.00 Kölyökklub 10.15 EgészségKalauz 10.55 Teleshop 11.50
Gasztrotúra 12.25 A Muzsika TV bemutatja 13.00 Tuti gimi
VI., 18. 14.00 Szerelmünk lapjai Am. film 16.25 Beverly Hills-i
nindzsa. Am. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó 18.55 Harry Pot-
ter és a Halál ereklyéi kalandfilm 21.20 Mennydörgő robaj.
akciófilm 23.20 Portré

9.00 Apja lánya. filmvígjáték 11.00 Tru Calling 12.00 Nyomta-
lanul 13.00 CSI: Miami helyszínelők 14.00 Szombat Estiláz
2013, 1. 17.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol,
26. 18.00 Segítség, bajban vagyok!  22.00 Heti hetes, 38.
23.00 Sötét zsaruk 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Szerelem a végzeten.  filmvígjáték (ism.)
15.10 Szegény embert az Amish húzza. Am. film 17.10 A Va-
tikán ügynöke. Ném. krimi, 2. 18.00 Murdoch nyomozó rejté-
lyei III., 7. 19.00 Hír24 19.15 Columbo: Végzetes gyakorlat. Am.
krimi 21.05 Poirot: Az Ackroyd-gyilkosság. Ang. krimi 23.00
Matador. Am.–ném.–ír filmvígjáték

VIASAT

7.00 Gordon Ramsay 8.55 Kertvárosba száműzve 9.25 Doktor
House 11.20 A nagy házalakítás  13.25 Patch Adams. Am. víg-
játék  15.35 Vissza a jövőbe Am. kalandfilm 18.05 A célsze-
mély II., 41. 19.05 Gyilkos számok 20.00 CSI: New York-i
helyszínelők VII., 152. 21.00 Vikingek I. Ír-kanad. tört. sor., 7-9.

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.05 Volt egyszer egy élet.  8.35 Sza-
fari a konyha mögött 9.05 60 állati dolgom 9.35  Patagónia
10.30 Ünnepi szentmise Šaštínból 12.30 Az ellopott gyilkos-
ság: Poirot. Ang. krimi 14.05  A brémai muzsikusok. Ném. me-
sefilm 15.10 Szent Péter esernyője filmvígjáték 16.40 Senki
sem tökéletes 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek 20.20 Názáreti Mária Német–ol. életrajzi film, 2/1–2.
23.45 Maigret felügyelő Fr. krimi

STV :2
8.35 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.45 Tesztmagazin

9.55 Felszabadítók 10.40 Vízi szlalom világbajnokság, élő
13.20 Família 13.55 Tenisz. Szlovákia– Svédország Davis-kupa
mérkőzés 14.25 Vízi szlalom világbajnokság, élő 15.30 Tenisz.
Davis-kupa, élő 16.35 Őrangyalok 17.00 . Mária Kráľovičová
17.05 A nagybácsi álma Tévéjáték  18.40 Esti mese 19.00 Hír-
adó 19.50 Tudósportrék 20.00 Halhatatlanok Szl. filmdráma
21.05 Dzsob Fr. dok. film 22.40 Lefújva. A hétvége mérkőzé-
sei 23.05 Vízi szlalom világbajnokság, felv.

MARKÍZA

7.45 Majom bajom. Am.– ném. vígjáték 9.30 Vratko és a vízi-
manó. Mesefilm 11.15 Salamon király kincse. Am. kalandfilm
14.55 Oviapu.  filmvígjáték. 17.05 Drágán add a rétedet.  film-
vígjáték 19.00 Híradó 20.30 The Expendables – A feláldoz-
hatók 2. Am. akciófilm 22.35 Öld meg Rómeót! Am. akciófilm

JOJ

7.20 A valós ár  8.25 Rajzfilm 10.20 A Wollny család Ném. re-
alityshow 11.20 A Geiss család. 12.20 Castle  13.20
Castle14.20 A király nevében Ném.–kanad.–am. kalandfilm.
17.15 Lakáskultúra 18.00 A valós ár. 19.00 Híradó, sport 20.10
Időjárás 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.00 Blood: Az
utolsó vámpír. Hongkongikínai akcióhorror

VASÁRNAP, szeptember 15
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni! 10.25
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Tör-
ténetek a nagyvilágból 14.05 Ridikül 14.50 Omega-koncert, 2/2.
15.45 Család csak egy van 16.25 Híradó 16.40 A szenvedélyek láng-
jai 17.35 A múlt fogságában 18.00 A következő! 19.30 Híradó, sport
20.20 Szerelem és egyéb katasztrófák  21.55 Az ESTE 22.25 Szere-
tettel Hollywoodból 22.55 Híradó 23.10 Így készült A nagymester.
Dok. film 23.55 Kylie X 2008 – koncert a londoni 02 Arénából.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka kalandjai 17.05 Tickety
Toc 17.30 Egér-úti kalandok  17.55 Esti mese 20.00 Híradó 20.45
Jamie 30 perces kajái.  21.15 Ménes élet. 22.05 A következő! 23.00
Szerelem és egyéb katasztrófák

DUNA

8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Szerelmes földrajz 9.35
Angyali érintés 10.25 Kisváros 11.00 T.I.R 12.00 Híradó 12.20 Agrár-
percek 12.45 Az utolsó remény 13.15 Nyolc évszak 14.30 Kívánság-
kosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.35 Kultúra a nagyvilágból 19.00 NBI-es labdarúgómérkőzés (OTP
Bank liga) 21.05 Monte Cristo grófja 22.00 Hírek 22.15 Apró gyilkos-
ságok a családban.  23.50 Közbeszéd

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-
Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények 14.55 Szüle-
tett feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj Rékával és
Norbival 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi
titkok, 154. 20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Cool túra film-
vígjáték.

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-
nappal Budapest  14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A bosszú
angyala  18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest.
20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelők 22.35 Gyilkos haj-
sza 23.35 Kemény motorosok

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Se-
gítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában,
81. 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30
Pillangó 17.30 Péntektől péntekig 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú
árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok!  21.30 Vacsoracsata 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Titkos ügyek. Am. krimi
16.20 Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00
Zárt ajtók mögött 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey  20.35 Co-
lumbo 22.25 Pengeélen. Am. filmdráma 

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak 9.25 A nagy házalakítás 10.25
Monk – Flúgos nyomozó 11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája
13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Shark – Törvényszéki ragadozó  17.15
Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Kert-
városba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Vikingek I. Ír–
kanad. tört. sorozat

7:00 Jégkorong Kometa Brno-Škoda Plzeň 9:00  Brazil focimagagzin
9:30 Mix zóna 12:00  Mix zóna 12:30 Szlovákia- Grúzia U21 focimeccs
14:30 Szuperkupa FC Barcelona-Atlético Madrid 16:30  Mix zóna
16:55 Olasz focimagazin  Total Italian Football 17:25 Corgoň liga Nitra-
Trnava élő.közv 19:30 Mix zóna 19:55 Francia focimagazin 20:25
Francia bajnoki foci élő közv 22:25 Sólyomszem –teniszmagazin
23:25 Mix zóna

STV :1
7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs
házat, ültess fát 14.30 A gasztronómiai kézikönyve 15.00 Asija vá-
lasztása  16.00 Híradó 16.20 Úticél 17.10 Csalók akcióban 17.45 Pár-
baj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia,
szeretlek 21.40 Dalibor Janda 23.40 Senki sem tökéletes 

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 A dínók földjén
Ang. dok.sor. 9.50 A természet ára  10.10 Roma dokumentum  10.45
Fókusz – jog 11.30 A tudomány spektruma 12.20 Lámpa alatt Vita-
műsor 14.50 Tenisz. Szlovákia– Svédország Daviskupa mérkőzés
20.00 A vad Kína. A Nagyfal mögött. Ang. dok.film 20.50 Família
21.20 Mozimagazin 21.45 Sporthírek 21.55 Időjárás 22.00 Santiago
’73. Chilei filmdráma 23.30 A szlovák bigbeat Dok. sorozat, 9.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fi úk nem sírnak Szl. sorozat
10.40 Cobra 11 11.40 A mentalista 12.40 Doktor House 13.35 Egy-
ről a kettőre 14.05 A farm (ism.) 15.25 Két pasi – meg egy kicsi  15.55
NCIS VII.  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Forr a bor.
21.40 A farm. Realityshow 23.00 A kilencedik légió Ang. kalandfilm

JOJ

7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk Kvizműsor 8.30 Panel-
házi történetek – új részekkel Tévésorozat 9.55 A klán. Tévésor., 11.
11.00 Kutyil Kft. Tévésor., 9. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont I. T Am. so-
rozat, 10. 13.30 Dr. Csont IV. Am. sorozat, 26/2. 14.30 ValóVilág. Re-
alityshow 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
17.45 A klán. Tévésor., 12. 19.00 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20
ValóVilág 21.30 Panelházi történetek – új részekkel 23.00 Arctic Blast
– Amikor megfagy a világ. Ausztrál–kanadai katasztrófafilm

PÉNTEK, szeptember 13

Könyvajánlatunk

Régi ár Új ár

Komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10 €
felvidéki Árpád-kori 6,31 € 4 €
templomok lexikona 
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
KfC 111 16 € 13 €
felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző 
és változó települések 9,29 € 7 €

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó
kiadványaival.

Megrendelését elküldheti vagy a  fenti köteteket személyesen megvásárolhatja címünkön: 
ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno, Tel.: 035/77 33 566, 0905 213 967. 

E-mail: deltakn@gmail.com

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

Szerelmünk lapjai • 14:00 • RTL KLuB
Allie és Noah tizenévesen

találkoztak, a lány gazdag
szülei azonban ellenezték
kapcsolatukat. Amikor néhány
esztendővel később újra talál-
koznak, a szerelmük újjáéled. 
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Tátrától a Dunáig huszonhét óra alatt 

Hat kategóriában álltak rajthoz a versenyzők,
és mivel a komáromi csapat, a Ready2Run

Club az „A” kategóriában rajtolt, így értelemsze-
rűen, erre a kategóriára fókuszáltunk. Ebben a
kategóriában 9-12 tagú csapatok rajtoltak, korra
és nemre való tekintet nélkül. A komáromi ala-
kulat maximális létszámban vette fel a versenyt,
és szenzációs eredményt elérve, kategóriájá-
ban az ötödik, összetettben pedig a hatodik he-
lyet szerezte meg. Mindezt 53 váltó társaságá-
ban. Nézzük azonban, hogyan is zajlik egy ilyen
verseny.

A már említett 345 kilométer 36 szakaszra van
felosztva, melyeknek hossza hét és tizenegy ki-
lométer között mozog. A maximális létszámmal
rajthoz álló csapatok tagjai így három szakaszt
futnak le, ami a két nap és egy éjszaka alatt sze-
mélyenként körülbelül 30 lefutott kilométert jelent.
Természetesen, a kevesebb versenyzővel rajtoló
csapatoknál ez a szám arányosan növekszik. A
versenynek szigorú szabályai vannak, az egyes
szakaszokat csak a bejegyzett rajtszámmal le-
hetett lefutni, tehát a versenytárs csak egyetlen

esetben helyettesíthető egy-egy szakaszon,
mégpedig sérülés esetén. Szerencsére, ez a ko-
máromi versenyzőket elkerülte, így mindenki a
saját szakaszát futotta le. 

Az eredmények kihirdetésénél óriási volt a ko-
máromiak öröme, és bár kategóriájukban mind-

össze fél órával maradtak le a dobogóról, az ötö-
dik hely is csodálatos ebben az erős mezőnyben.
A csapat ideje: 27 óra 2 perc. Ennyi idő alatt fu-
totta le tehát 12 remek sportoló a 345 kilométert,
ami újra büszkeséggel töltheti el régiónk sport-
kedvelőinek a lelkét.

Két országos bajnoki cím maratoni távon

A Ready2Run Club csapata. Felső sor balról jobbra: Milan Jurčina (Komárom), Dušan Drozda (Po-
zsony), Horváth István (Komárom), Zsélyi Zoltán (Gúta), Peter Glončák (Pozsony), Rastislav Podho-
rec (Pozsony), Lengyel Zsolt (Marcelháza). Alsó sor balról jobbra: Pitzer Károly (Komárom), Matúš Trno-
vecký (Pozsony), Puha Zoltán (Komárom), Bögi Sándor (Dunaszerdahely), Fazekas János (Udvard).

Egyre több, és egyre érdekesebb versenye-
ket rendeznek a futás szerelmeseinek. Az

egyik legújabb kezdeményezés országunkban
az a váltó, amelynek rajtja az ismert síparadi-
csomban, Jasnában volt, a befutókat pedig a
345 kilométerre fekvő Pozsony-Ligetfalu várta
nagy ovációkkal. Köztük azt a tizenkét tagú
komáromi váltót is, amelyet Horváth István,
egykori kiváló kajakos, most lelkes futó állított
össze. Az ő nevével olvasóink már találkoz-
hattak, a nem régi, sikeres kvadriatlon verse-
nyen való részvétel kapcsán, amelyen a Re-
ady2Run Club bronzérmet szerzett az orszá-
gos bajnokságon.

AKomáromi Kajak-kenu Klub 14 versenyzővel vett részt a Pős-
tyénben megrendezett Országos bajnokságon, két korosztályos

csoporttal. A kadettok két versenyszámban – K1 és C1 – 17.2 kilo-
méteres távval küzdöttek meg, míg a 13-14 éves fiúk és lányok K2
és C2 versenyszámokban 12.9 kilométert teljesítettek.

A komáromi versenyzők kér országos bajnoki címet szereztek, Botek
Ádám K1-ben, a Koczkás Dávid – Zilizi Richárd páros pedig C2-ben vol-
tak eredményesek. A verseny talán legnagyobb vesztese a kadett Szabó
Michael volt, aki remek rajt után, több hajó összeütközését követően fel-
borult, így számára a verseny idő előtt véget ért. 

Eredmények: 
K1 – kadettok: 1. Botek Ádám 9. Keszan Viktor 10. Németh Dávid 
C1 kadettok: 2. Kara Mátyás 4. Mikes Gábor
K2 – 13/14 éves lányok: 5. Anita Konečná – Gőcze Andrea
K2 – 13/14 éves fiúk: 4. Obert Ákos – Libai Denis (Somorja) 6. Samuel

Živický – Matúš Jedinák (Nováky)
C2 – 13/14 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid – Zilizi Richárd 3. Csontos

István – Banai Tóth István  

A hosszútávok specialistája, Kara Mátyás remek versenyzéssel 
szerzett ezüstérmet kategóriájában

Kajak-kenu



Labdarúgás Sporthírek röviden

Hétvégi focimenü
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RÉGIÓBAJNOKSÁG
Bős – KFC 2:3 (0:1), Kóša 2, Szó-

rád (11 m)
Sokáig emlékezetes marad ez a

mérkőzés, amelyen a lilák 1500 néző
előtt bizonyították, hogy csapatuk-
nak van tartása. Az első félidőben
Szórád szerzett vezetést egy jogo-
san megítélt büntetőből, de a 43.
percben Kostoláni kapust a játékve-
zető (szintén jogosan) kiállította, in-
nen kezdve a KFC tíz emberrel volt
kénytelen megküzdeni a tisztes
eredményért. Amire viszont senki
nem számított, a komáromiak az 59.
percben már 3:0 arányban vezettek
a nagyon jó formát mutató Kóša két
góljával, és a hazaiak csak futottak
az eredmény után, a kapuba beállt
Kosťukevič remekül helyettesítette
Kostolánit, a két gólról nem tehet.
Értelemszerűen a hazaiak nagy ro-
hamokat zúdítottak a lilák kapujára,
de a védelem állta a sarat, így a KFC
megtartotta idegenbeli veretlenségét
ebben az idényben. Külön dicséretet
érdemel a lilák szurkolói csoportja,
amely végig kitartóan bíztatta csa-
patát, s ezzel szinte kiegyenlítette az
emberhátrányt.   

Negyed – Nagymegyer 3:1 (3:0),
Ferenczi

A vendégek lélekben az öltözőben
maradtak, pedig már javában tartott
a mérkőzés. A hazaiak három lövést
eresztettek meg kapujukra, ami
ugyanannyiszor gólt is jelentett. Egy-

szóval, most a kapus is teljesen cső-
döt mondott. A félidei fejmosás után
ugyan magukhoz tértek a vendégek,
Ferenczi fejesgólja reményt is adott
számukra, de az első félidei hátrányt
már nem sikerült ledolgozniuk Lé-
rant edző védenceinek. A fiatal hazai
csapat, így megérdemelten nyerte a
találkozót. 

További eredmények: H. Nitra –
Bánovce n/B. 3:0, Topoľníky – Palá-
rikovo 1:1, Nitra jun. – Tr. Stankovce
2:3, L. Rovne – Beluša 3:2, Doma-
niža – J. Bohunice 1:0, V. Ludince –
Galanta 6:0. 

IV. LIGA
Vágfarkasd – Gúta 2:2 (1:0),

Kürthy R., Glofák
Jó iramú mérkőzésen a hazaiak

már 2:0 arányban vezettek annak el-
lenére, hogy a gútaiak több mint
egyenrangú ellenfeleik voltak. A ven-
dégek azonban ennél az állásnál
sem adták fel, és lelkes játékuknak
köszönhetően, megérdemelten ra-
boltak pontot a nagyon jó vágfarkas-
diak otthonában.

Nagysurány – Ímely 2:0 (0:0)
Az edzőváltás első nyomai már

szemmel láthatóak voltak az íme-
lyiek játékán, hiszen Višňovský mes-
ter csapata remek ellenfele volt az
egyébként is remek formában lévő
hazaiaknak. A vereség ugyan fájó,
de az ímelyi remények ez után a
mérkőzés után teljesen indokoltak. 

További eredmények: ČFK –
ViOn „B“ 3:4, Tvrdošovce – Váhovce
2:2, Vrakúň – Želiezovce 5:2, Moče-
nok – Dvory n/Ž. 2:3, N. Život – V.
Lovce 3:0, DAC „B“ – Štúrovo 0:1. 

V. LIGA 
Bánov – Naszvad 1:1 (0:0), Mol-

nár A.
Már a találkozó 15. percében em-

berhátrányba kerültek a naszvadiak,
amikor is a játékvezető Haris visel-
kedését látta méltatlannak, és az öl-
tözőbe parancsolta. Egyébként is
kemény, helyenként talán durva is
volt a találkozó, amelyen a játékve-
zető sorra osztogatta a sárga lapo-
kat. Volt persze foci is, méghozzá
nem is rossz, amiben a vendégek-
nek is oroszlánrészük volt, igaz, a
hazaiak háromszor is a kapufát ta-
lálták el, viszont a mérkőzés legna-
gyobb helyzetét mégis a vendégek
gólvágója, Molnár Attila puskázta el,
nem sokkal a mérkőzés vége előtt. 

Ógyalla – Nagysalló 5:1 (2:0),
Zajac, Turza, Bugáň, Kádek, Berecz 

Egyirányú utcában közlekedtek a
sörgyáriak, hiszen sorra szőtték tá-
madásaikat, ami ellen a vendégek
nem igazán találták az ellenszert.
Olyan mérkőzés volt ez, amelynek
végkimenetelét illetően, csak a gól-
arány volt kérdéses. Ezért is furcsa,
hogy a hazaiak frontembere és ed-
zője, Czingel teljesen feleslegesen
kiállíttatta magát(!?)

Ekel – Cseke 5:2 (2:1), Horváth 3,
Kürti, Hrabovský

Nagyon jól kezdtek a vendégek, a
vezetést is ők szerezték meg, de fél-
időig a Grajcár legénység fordítani
tudott. Mi több, átvette a játék irá-
nyítását, így a végére igazi foci és
gólparádé kerekedett a találkozóból.
Mindazonáltal le kell szögezni, hogy
a vendégek jó csapat benyomását
keltették, ami csak növeli a zöld-fe-
hérek győzelmének értékét. 

Szentpéter – Komjatice 2:0
(1:0), Cséplő, Lakatos

A szentpéteriek győzelmének ér-
tékét csak fokozza, hogy egy na-
gyon jó ellenféllel szemben érték el.
A remek hangulatú, magas színvo-
nalú mérkőzésen a hazaiak teljesen
megérdemelt győzelmet arattak.

Nagykér – Marcelháza 0:1 (0:0),
Vörös Zs.

A találkozó nagyobb részében ki-
egyenlített játék folyt a pályán, ki-
sebb-nagyobb helyzetekkel mindkét
oldalon. A marcelháziak a mérkőzés
utolsó húsz percében azonban fe-
lülkerekedtek fáradni látszó ellenfe-
lükön, és öt perccel a találkozó vége
előtt, Vörös révén megszerezték a
három bajnoki pontot jelentő gólt is. 

További eredmények: Kozárovce
– Kalná n/Hr. 0:1, Bešeňov – H.
Vrbica 3:1, Podhájska – D. Ohaj 4:3.

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
Keszegfalva – FK Activ 1:0

(0:0), Oláh (11 m)
Színvonalas, jó mérkőzés vívott a

két csapat, helyzeteket is dolgoztak

ki szép számban, de azok kihasz-
nálása… Ami döntőnek bizonyult,
az a hazai csapat nagyobb entuzi-
azmusa, győzni akarása volt.  

Izsa – Hetény 4:2 (4:0), Konc 2,
Smolka, Zachar – Zajos, Kovács 

Kétségtelen, az első félidő jobb
helyzetkihasználásának köszön-
hetik győzelmüket az izsaiak. A
másodikban ugyanis a játékvezető
kiállította a vendégek kapusát, és
mégis a vendégek lőttek két gólt.
Igaz, a mérkőzés vége felé a hazai
Rovács is mehetett az öltözőbe,
de a jól játszó vendégek már nem
tudtak mit kezdeni az eredmény-
nyel. 

Perbete – Dunamocs 4:1 (2:1),
Lakatos 2, Lacza, Pirik – Paluška

A közepes iramú mérkőzésen a
vendégek szereztek vezetést, de a
félidei szünetre már a listavezető
mehetett nyugodtabban. Míg az
első félidőben egyenrangú csapa-
tok mérkőzését látták a szurkolók,
a másodikban már egyértelműen a
hazaiak domináltak. 

Búcs – Šrobárová 3:1 (0:0), Ko-
vács 2 (1 – 11 m), Uzsák – Cabada

Volt minden ezen a talákozón,
amit a szurkolók szeretnek. Az első
félidőben a hazaiak temérdek hely-
zetet elpuskáztak, ami a második-
ban ellenük fordult. Legalábbis,
egy időre. A vendégek szerezték
meg a vezetést, de Kovács bünte-
tőből egyenlített. Öt perccel a vége
előtt a gólszerző Cabada hagyott ki
ordító helyzetet, majd a hazai ed-
zőnek jött be csodálatosan egy
csere. Szabó Attila beálltával
ugyanis újult erőre kaptak a haza-
iak, és Szabó két pontos átadásá-
nak köszönhetően, a végén két gól-
lal legyőzték ellenfelüket.

Marcelháza „B” – Gúta „B” 4:0
(1:0), Gumbér 2, Viderman, Oblo-
žinský M.

Magasan sportszerű, korrekt
mérkőzést vívott a két fakó Marcel-
házán. Míg az első félidőben
egyenlő erők csatája folyt a pályán,
a másodikban a hazaiak kerültek
egyre nagyobb fölénybe, és maga-
biztosan nyerték a találkozót. 

Madar – Nemesócsa 1:0 (1:0),
Bódis

Végig nagy volt az iram, maga a
mérkőzés szigorú mércével mérve
is szép és izgalmas volt. Ehhez
persze kellett két remek ellenfél, a
csapatok valóban mindent kiadtak
magukból, de ezzel az egy góllal
talán mégis jobbak voltak a haza-
iak. 

Csallóközaranyos – Dulovce
5:1 (2:1), Csonka N. 2, Caletka (ön-
gól), Jakab, Lelkes – Šmida

A vendégek szereztek vezetést,
de a hazaiak még félidőig fordítani
tudtak. És mivel látták, hogy ellen-
felük nagyon erős, taktikai cselhez
folyamodtak, ami a végén őket iga-
zolta. A második félidőben „elját-
szották”, hogy csak a védekezéssel
kívánnak foglalkozni, a vendégek
támadásba lendültek, és ekkor a

RÉGIÓBAJNOKSÁG
1. Neded 6 6 0 0 17:3 18
2. Komárno 6 5 0 1 13:6 15
3. V. Ludince 6 4 1 1 19:9 13
4. H. Nitra 6 4 0 2 17:8 12
5. L. Rovne 6 3 3 0 12:6 12
6. V. Meder 6 4 0 2 12:8 12
7. Gabčíkovo 6 3 2 1 13:7 11
8. Topoľníky 6 3 2 1 9:7 11
9. Domaniža 6 3 1 2 10:9 10

10. Beluša 6 2 0 4 10:14 6
11. Tr. Stankovce 6 2 0 4 5:10 6
12. Palárikovo 6 1 2 3 4:7 5
13. J. Bohunice 6 1 1 4 7:12 4
14. Nitra Jun. 6 0 1 5 7:17 1
15. Galanta 6 0 1 5 3:24 1
16. Bánovce n/B. 6 0 0 6 2:13 0

IV. LIGA
1. Vrakúň 6 4 2 0 18:6 14
2. Šurany 6 4 2 0 11:2 14
3. Vion "B" 6 4 1 1 14:8 13
4. ČFK Nitra 6 4 0 2 17:8 12
5. Vlčany 6 3 3 0 14:5 12
6. Štúrovo 6 3 2 1 12:7 11
7. Dvory n/Ž. 6 2 3 1 9:8 9
8. Kolárovo 6 2 2 2 10:10 8
9. N. Život 6 2 2 2 6:11 8

10. Váhovce 6 2 1 3 16:13 7
11. V. Lovce 6 2 0 4 9:13 6
12. DAC "B" 6 1 2 3 5:6 5
13. Tvrdošovce 6 1 2 3 7:11 5
14. Želiezovce 6 0 3 3 8:17 3
15. Imeľ 6 0 2 4 6:22 2
16. Močenok 6 0 1 5 5:20 1

V. LIGA
1. Hurbanovo 6 5 0 1 17:3 15
2. Bánov 6 4 1 1 15:4 13
3. Kalná n/Hr. 6 4 1 1 14:6 13
4. Marcelová 6 4 1 1 11:7 13
5. Kozárovce 6 4 0 2 11:7 12
6. Nesvady 6 3 1 2 12:6 10
7. Sv. Peter 6 3 1 2 11:6 10
8. Podhájska 6 3 1 2 16:15 10
9. Okoličná n/O. 6 3 0 3 9:5 9

10. H. Vrbica 6 3 0 3 9:8 9
11. Komjatice 6 3 0 3 9:13 9
12. Bešeňov 6 2 1 3 9:16 7
13. D. Ohaj 6 2 1 3 5:12 7
14. Čaka 6 1 0 5 8:24 3
15. V. Kýr 6 0 0 6 4:15 0
16. T. Lužany 6 0 0 6 6:19 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Perbete 5 4 0 1 14:5 12
2. Bátorkeszi 5 4 0 1 12:7 12
3. Keszegfalva 5 3 1 1 16:7 10
4. Búcs 5 3 1 1 10:9 10
5. Lakszakállas 5 3 0 2 16:14 9
6. Marcelháza "B" 5 3 0 2 13:11 9
7. Dulovce 5 3 0 2 13:14 9
8. Nemesócsa 5 2 0 3 12:9 6
9. FK Activ 5 2 0 3 8:7 6

10. Izsa 5 2 0 3 16:18 6
11. Hetény 5 2 0 3 10:12 6
12. Cs.-aranyos 5 2 0 3 11:14 6
13. Gúta "B" 5 2 0 3 6:11 6
14. Dunamocs 5 1 1 3 6:10 4
15. Šrobárová 5 1 1 3 6:11 4
16. Madar 5 1 0 4 5:15 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Pat 4 4 0 0 14:4 12
2. Őrsújfalu 5 3 1 1 24:6 10
3. Bogya/Gellér 4 3 1 0 10:4 10
4. Tany 4 3 0 1 19:7 9
5. Nagykeszi 5 3 0 2 18:10 9
6. Vágfüzes/Kava 4 3 0 1 10:5 9
7. Dunaradvány 5 3 0 2 16:12 9
8. Nagysziget 5 2 1 2 12:12 7
9. Ifjúságfalva 4 2 0 2 11:16 6

10. Megyercs 5 1 1 3 6:14 4
11. Martos 5 1 0 4 11:25 3
12. Csicsó 5 0 0 5 5:20 0
13. Bogyarét 5 0 0 5 4:25 0

Elhunyt Szabó Gábor
Óriási veszteség érte ré-

giónk labdarúgását. 65
éves korában elhunyt
Szabó Gábor, a hetényi
labdarúgás ikonja, régiónk
ismert labdarúgó szemé-
lyisége. Hosszú évtizede-
ken át ő volt a helyi egye-
sület hajtómotorja, mond-
hatni, sok esetben csak az
ő lelkesedésének volt kö-
szönhető a hetényi labda-
rúgás megmentése. Hosz-

szú évtizedekig tagja volt a Területi Labdarúgó Szövet-
ség vezetésének, többnyire az átigazolási bizottság el-
nökeként tevékenykedett. Talán senki más nem ismerte
annyira a labdarúgást szabályozó előírásokat, mint ép-
pen ő. Soha nem tagadta, hogy elméleti ismereteit és ki-
épített kapcsolatrendszerét elsősorban saját egyesüle-

tének hasznára igyekezett kihasználni, de mindenkinek
segített, aki erre igényt tartott. 

Labdarúgó pályafutását hátvédként kezdte, de mint
sok más esetben, a sors most is közbeszólt. Nem egy
olyan történetet ismerünk a labdarúgás történelméből,
amikor a véletlen határozta meg egy-egy focista további
pályafutását. Gábornak egy esetben kellett kényszerből
beállnia a kapuba, és ahogy az gyakorta lenni szokott,
végleg ott ragadt. Aktív pályafutásának befejezése után
sem fordított hátat a focinak és klubjának. Nemcsak ed-
zőként és klubvezetőként tette a dolgát, de a TLSZ ber-
kein belül is szerepet vállalt, ahol nagyon megbízható és
lelkiismeretes tisztviselőként tartották számon. Mindezt
nagyon nehéz és felelősségteljes munkája mellett tette.
Mint köztudott, betegségének beálltáig mentősként dol-
gozott a komáromi kórházban. Életeket segített men-
teni, és végül őt győzte le a betegség. Az a betegség,
amelynek folyamán is állandó látogatója és lelkes szur-
kolója volt a hetényi csapatoknak. Az ő nevét csak arany-
betűkkel lehet beírni a hetényi labdarúgás krónikájába,
de a régió szurkolóinak szívébe is már örökre beíródott.

Nyugodj békében, kedves Gábor! 

FELNŐTTEK
2013. szeptember 14. (szombat) 16 órakor: KFC – Nyárasd, Nagy-
megyer – Horná Nitra (Régióbajnokság), Gúta – Tardoskedd (IV. liga),
Marcelháza – Kozárovce (V. liga) 2013. szeptember 15. (vasárnap)
10.30 órakor: Perbete – Búcs (Területi Bajnokság), Csicsó – Vágfü-
zes/Kava (Területi Bajnokság II. osztály) 16 órakor: Ímely – Illésháza
(IV. liga), Naszvad – Ekel (V. liga), Dunamocs – Lakszakállas, Dulovce
– Bátorkeszi, Keszegfalva – Csallóközaranyos, Nemesócsa – FK Activ,
Hetény – Madar, Gúta „B” – Izsa, Šrobárová – Marcelháza „B”(Területi
Bajnokság), Nagysziget – Nagykeszi, Megyercs – Bogyarét, Martos –
Pat, Őrsújfalu – Tany, Ifjúságfalva – Bogya/Gellér, Dunaradvány – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).
Ligásaink idegenben: Garamkálna – Ógyalla (szombaton), Cseke –
Szentpéter (V. liga)

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2013. szeptember 14. (szombat) 16 órakor: Madar – Ímely, Perbete
– FK Activ, Dulovce – Csicsó 

KOSÁRLABDA: Az MBK Rieker Com-Therm férfi extraligás csa-
pata két felkészülési mérkőzést játszott az elmúlt héten. Török-
bálint – MBK 71:96 (21:26, 16:29, 17:17, 17:24) Pontszerzők: Mi-
les 21, Šoška 19, Kozlík 18, Hall és Joiner 13-13, Kovačevič 7, Mas-
lík 4, Stojanov 2. A másik találkozón: Sopron – MBK 80:85
(29:28, 20:20, 13:16, 18:21) Pontszerzők: Miles 15, Šoška 12,
Kozlík 11, Joiner 10, Marchin és Hall 9-9, Maslík 7, Kovačevič 5,
Szabó 3, Stojanov és Bilič 2-2.

Ezen a héten három mérkőzést játszanak a piros-fehérek: ked-
den (szeptember 10-én) 18 órai kezdettel a Falco Szombathely
csapatát fogadják, majd csütörtökön (szeptember 12-én) 16 óra-
kor Jindřichův Hradec ellen lépnek pályára, pénteken (szeptem-
ber 13-án) pedig Szombathelyre utaznak a Falco vendégeként. 

RöPLABDA: A VK Spartak Komárom extraligás férfi csapata
Malackyban vett részt egy nemzetközi tornán, amelyen remek já-
tékkal a második helyet szerezte meg. Eredményei: VK Spartak
– Szlovák junior válogatott 2:0 (13, 27), VK Spartak – Német ju-
nior válogatott 1:2 (19, -21, -10), VK Spartak – Malacky 2:0 (9, 16)

LABDARÚGÁS: Az ifjúságiak és diákok Területi Bajnokságában
lebonyolították az 1. forduló mérkőzéseit. Ifjúságiak: FK Activ –
Ímely 3:1 (3:0), Pollák 3 – Stojka, Perbete – Dulovce 4:2 (0:1),
Tornóczy, Tinák, Farkas, Rigó J. – Rigó M. 2, Madar – Csicsó 8:1
(1:1) Hazai gólok: Szemenyei 4, Sebő 2, Papp, Csicsó. Diákok:
Lakszakállas – Bátorkeszi 9:0 (4:0), Kovács 3, Polák és Kürthy
2-2, Macejko, Császár, Keszegfalva – Őrsújfalu 9:1 (4:1), Buják
6, Hupian, Kacz, Garai – Szépe F. Hetény – Tany 0:12 (0:7), Klá-
nik 7, Bécsi 3, Balla, Bertók, Ógyalla – Ímely 3:1 (3:0), Ďuráč, Ré-
pás, Ondrušek – Szűcs.

két gyors hazai csatár, Csonka N. és Lel-
kes, nagy zűrzavart okozva védelmükben
padlóra küldte az egyébként remek ellen-
felet. 

Bátorkeszi – Lakszakállas 4:3 (1:2),
Blaho, Németh G., Németh Á., Barton (11
m) – Inczédi T. 2, Csápai

Szinte 90 percig ide-oda csordogált a já-
ték, a közönség élvezte a mérkőzést. A
végén aztán gólokban sem volt hiány, így
mindenki elégedetten távozott erről a baj-
nokiról. A hazaiak ugyan kissé tartaléko-
san voltak kénytelenek pályára lépni, de a
helyettesítő játékosai a maximumot nyúj-
tották. Ugyanis egy nagyon tehetséges, jó
csapatot győztek le. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy 

Vágfüzes/Kava – Martos 2:1 (0:0),
Varga Z., Habardik J. (11 m) - Csongrád

Ifjúságfalva – Nagysziget 5:2 (2:0), Víz-
vári 2, Lengyel, Bagita, Tóth P. – Dani 2

Bogya/Gellér – Őrsújfalu 3:0 (2:0), Bo-
ros 3

Tany – Csicsó 6:1 (3:0), Cseh D. 2, Ke-
szegh R., Adamek, Halász Zs., Koton P. –
Michalek  

Dunaradvány – Megyercs 4:2 (1:1),
Tóth 2, Balogh, Škuliba K. – Wágner, Sza-
kács 

Bogyarét – Nagykeszi 1:8 (0:3), Hrotko
(11 m) – Bagin 5, Beke 2, Farkas 

Pat – szabadnapos volt.

Lila füst a „bősi oroszlánbarlangban“ 
Nagy okuk volt a komáromi szurkolóknak az ünneplésre múlt szom-

baton este. Gyurenka István edző csapat ugyanis meglepően jó já-
tékkal győzte le saját pályáján a bajnokság legnagyobb esélyesének ki-
kiáltott bősieket. A nagymegyeriek a listavezető negyediek pályáján
nem jártak szerencsével, így még szorosabbá téve a bajnoki tabella él-
vonalát. A negyedik ligában csupa szív játékkal raboltak pontokat a gú-
taiak Vágfarkasdon, az ímelyiek szereplése Nagysurányban szintén el-
ismerést érdemel, és bár a csapat vereséget szenvedett, játéka teljes
mértékben megfelelt a korábbi elvárásoknak. Az ötödik ligában vala-
mennyi csapatunk jól teljesített, különösen a naszvadiak pontszerzése
Bánkeszin bír nagyobb értékkel, bár Szentpéteren és Ekelen is egya-
ránt nagyon jó csapatok maradtak pontok nélkül.  A Területi Bajnok-
ságban  többségében jó színvonalú mérkőzésekről számoltak be tu-
dósítóink, a legtöbb izgalmat Izsán, Búcson, Madaron és Bátorkeszin
élték meg a szurkolók. A második osztályban úgy látszik, végleg be-
lőtte magát Ifjúságfalva, amely a jó nagyszigeti csapatot küldte haza
egy már-már megalázó vereséggel. 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Ezen a hétvégén régiónk két
csapatának részvételével

megkezdődik a nők I. ligájának
küzdelemsorozata. Mindkét csa-
patunk hazai pályán kezdi meg
szereplését, a naszvadiak Sze-
red, míg a csallóközaranyosiak
Trencsén csapatát látják vendé-
gül. A rajt előtt megkérdeztük a
klubok képviselőit, hogyan telt a
felkészülés, és milyen célokkal
vágnak neki a bajnokságnak?

Miškovič György, a naszvadi
klub edzője: „Július utolsó hetében
kezdtük meg a felkészülést, ez alatt
az idő alatt három tornán vettünk
részt, egyet pedig mi rendeztünk az
elmúlt hétvégén (lapzártánk után).
A hagyományos gútai tornán a har-
madik, Bánovcén a második, míg
Mocsonokon a harmadik helyen vé-
geztünk. Szinte valamennyi mérkő-
zésen más-más felállásban játszot-
tunk, így is játéklehetőséget bizto-
sítva a keret valamennyi tagjának.

Ami a keretet illeti, a tavalyi csapat-
tal vágunk neki a bajnoki sorozat-
nak, továbbra is számítunk Bízik
Réka, valamint néhány gútai játé-
kos vendégjátékára. Van egy szo-
morú hírem is, az egyik tornán Ha-
ris Sandra bokatörést szenvedett,
így őt talán egy évig is nélkülöz-
nünk kel. A felkészülés alatt 15 mér-
kőzést játszottunk, ezek között hét
olyan csapattal is összemértük
erőnket, amelyekkel a bajnokság-
ban is találkozni fogunk. Jó lehető-
ség volt ez az erőviszonyok felmé-
résére. A bajnokságban minimáli-
san a hatodik helyen szeretnénk
végezni, és bár tudom, hogy a ta-
valyi végső negyedik helyünk me-
részebb célokra is felhatalmaz-
hatna bennünket, mi reálisan mér-
tük fel lehetőségeinket. Továbbra is
számítunk szurkolóink és támoga-
tóink segítségére, szükségünk lesz
rá ”.

Pint János, csallóközaranyosi
klubelnök: „Amióta a klubnál va-

gyok, ilyen rossz körülmények még
nem uralkodtak a felkészülést ille-
tően. Mi ugye teljesen amatőr csa-
pat vagyunk, így több megértést
kellett tanúsítanunk bizonyos mun-
kahelyi problémákat illetően, de az
is az igazsághoz tartozik, hogy több
játékosunk is rosszul időzítette sza-
badságát. Így Peter Talár edző, ta-
lán csak az utóbbi két hétben tudott
érdemi munkát folytatni a csapattal.
A gútai tornán a már említett gon-
dok miatt ugyan eléggé leszerepel-
tünk, mégis azt mondom, hogy en-
nek is volt hozadéka. Többségében
ugyanis ifjúsági lányokkal léptünk
pályára, akiknek ez remek lehető-
ség volt a felkészülésre. Az érsek-
újvári tornán ugyan még hiányzott
négy alapemberünk, de ott már
kezdett körvonalazódni a keret, és
Nagytapolcsány mögött a második
helyet szereztük meg. Sajnos, a
legutóbbi, tatai mérkőzésünkön
Gőgh Milada súlyos vállsérülést
szenvedett, vele minimálisan két

hónapig nem számolhatunk. Zu-
zana Rísová visszatért Nyitrára, vi-
szont a gútai Szabó Mónika hoz-
zánk igazolt, és ugyancsak Gútáról
érkezett vendégjátékosként a te-
hetséges kapus, Csente Alexandra.
Mivel Varga Éva is végleg visszatért
klubunkba, három kapussal vágunk
neki a bajnokságnak. Balla Ilona ta-
valy remek teljesítményeket nyúj-
tott, Csente Alexandra – mint már
említettem – nagy tehetség, Varga
Évát pedig úgy gondolom, nem kell
bemutatnunk a szurkolóknak. Mind-
ezek ellenére, nem jelöltük meg az
egyes számú kapusunkat, minden
mérkőzésen a pillanatnyi forma lesz
a meghatározó. Ami céljainkat illeti,
tisztában vagyunk a ténnyel, hogy
ez a bajnokság lényegesen erő-
sebb lesz a tavalyinál, mindazonál-
tal, az első hat közé várjuk csapa-
tunkat”. 

A második ligában szereplő
gútai lányok egy héttel később,
szeptember 21-én vágnak neki a
bajnokságnak. Az ő felkészülé-
sükről jövő heti számunkban tu-
dósítunk.

Ifj. Csintalan Tivadar neve nem hangzik is-
meretlenül sem Hetényen, sem Komárom-

ban. A pályafutását akkor kezdő fiatal tehet-
ség, a Győri ETO FC korosztályos csapatainál
tanulta meg a játék ilyen-olyan fortélyait. Ké-
sőbb Mosonmagyaróváron folytatta már fel-
nőtt játékosként, onnan a Budapesti BKV FC-
hez vezetett az útja, majd fél idény erejéig a
hetényi csapatban játszott. Akkor hívta őt a
KFC, és „Titi” rábólintott. A lila gárda szurko-
lói még talán élénken emlékeznek sorsdöntő
góljaira, de az öltözőben is elfogadtatta magát,
hiszen nemcsak jó játékosként ismerték meg,
de gyorsan alkalmazkodott az öltözői hangu-
lathoz is, amely mint ismeretes, magába fog-
lalja a jó és rossz hangulatot, de a humort és
kölcsönös zrikálást egyaránt. Ezeket mindig a
csapat teljesítménye és a pályán elért ered-
mény határozza meg. 

A sors azonban úgy rendelkezett, hogy Titit
most kissé távolabbra sodorja szülővárosától.  A
2010/2011-es idény befejezése után Ausztráliába
utazott, ahol nem sokáig bírta foci nélkül. Az Új-
Dél-Wales megyei 2. divízióban szereplő BONDI
UNITED FC csapatához szerződött, melynek szí-
neiben már az előző évben is döntőig jutott, de azt
még nem sikerült megnyernie. Ebben az évben
aztán minden jobban sikerült. Az alapszakasz
megnyerése után, Titi nagyszerű játékának is kö-
szönhetően a Bondi United FC a döntő mérkőzést
is sikerrel vette, így feljutott az 1. Divízióba, ami a
szlovák III. liga megfelelője. 

Ifj. Csintalan Tivadar (Titi) a bajnokságban a
védekező középpályás posztján játszott, és nyolc
góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Maga a
bajnokavatás óriási ünneplésbe ment át, és való-
ban szép érmekkel jutalmazták a játékosokat.
Nagy örömünkre egy komáromi fiút is, aki „túl az

Óperenciás tengeren” is bizonyítékát nyújtotta an-
nak, hogy régiónkban remek játékosok nőnek fel.
Arról nem is beszélve, hogy Titi ezzel a nagy-
szerű szereplésével nemcsak magára, de régi-
ónkra, városunkra is felhívta a figyelmet. A klub-
vezetés és Titi játékostársai ugyanis már pontosan
be tudják határolni, Európa mely részén is fekszik
az a város, ahonnan ez a remek srác érkezett. 

További szép sikereket, Titi, és ha legközelebb
hazalátogatsz, reméljük, hasonló sikerekről tudsz
majd ismét beszámolni!  

Hétvégén rajt az I. ligában 

Komáromi focista Ausztráliában


