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Már több éve húzódik a komáromi fedett uszoda körüli tanácstalanság. A
harmincéves épületen szinte semmilyen felújítás nem történt a hosszú

évek alatt, sőt, ha lehet, még talán szándékosan is rontottak annak az álla-
gán. A bizonytalan teherbírás ellenére, az épület tetejére napkollektorokat
helyeztek el, amelyeket a közelmúltban el is távolítottak. Maguk a medencék
is már komolyabb felújítást igényelnének, a gépházról nem is beszélve.
Tény, hogy a fedett uszodát üzemeltető Comorra Servis járulékos szervezet
megbízott igazgatója, Mgr. Nagy Tamás, nem adta hozzájárulását a fedett
uszoda megnyitásához ebben az idényben, a létesítmény veszélyes állagára
hivatkozva. Így újra és újra felmerül a kérdés, vajon mi lenne a legjobb meg-
oldás? Folytatás a 2-3. oldalon

Néhány fejlesztés valósul meg Komáromban az ősz folya-
mán, az ezzel kapcsolatos aláírt szerződések már megje-

lentek a város honlapján. A fejlesztések többsége hitelből
valósul meg, az óvoda javítása viszont az oktatási intézmé-
nyekre szánt keretből lesz kivitelezve. A képviselő-testület egy
korábbi ülésen osztott szét 150 ezer eurós hitelkeretet, amiből
különböző fejlesztéseket valósítanak meg. Ebből készült el az
Anglia-park játszóparkjában a bevezető út, és a szlovák gim-
názium előtti járdaszakasz. A hitel további részeiből projekt-
dokumentációk is készülnek, parkolóhelyek létesülnek, és
egy útszakasz is épül. Folytatás az 5. oldalon 

Parkolót és utat építenek hitelből Duna Arany 
Párlata 2013

Részletek az 5. oldalon

Nyaralt a DELTA
hetilap

Részletek a 6-7. oldalon

Szerettünk volna
valami jót tenni 
Gútáért!

Részletek a 8. oldalon

Újabb kerékpárút kiépítésére pályázott sikeresen Komárom, Izsa,
Pat, Dunaradvány, Dunamocs, Karva és a pati Wellness szálloda.

Ezzel a projekttel a Duna-parti községek rákapcsolódnak az Eurovelo
6 kerékpárútra, és reményeik szerint a térségben fellendül az idegen-
forgalom. Minderről Banai Tóth Pál, Dunamocs polgármestere, vala-
mint a projektben résztvevő községek polgármesterei tájékoztatták a
sajtó képviselőit múlt héten pénteken. Folytatás a 2. oldalon

Sikeresen pályáztak

Kerékpárút épül 
a Duna mentén
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Kommentár

ros, de talán az egész régió lakossá-
gát érinti, hiszen a sportolási lehető-
ségek és a nyilvánosság téli fürdőzése
mellett, meg kell oldani a régió iskolá-
inak úszásoktatását is egyaránt. Az
első lehetőség a már említett meden-
cék felfújható sátorral való befedése a
téli idényre. Ez csak átmeneti megol-
dásként jöhetne számításba, hiszen
energetikai és kiszolgálási szempont-
ból nagyon igényes. A sátrat nyár ele-
jén el kellene távolítani, ősszel pedig
ismét visszahelyezni, de rögzítése is
komolyabb munkálatokat igényelne.
Előzetes számításaink szerint, ez a
megoldás 80 ezer €-s költséggel járna.
Második lehetőségként egy állandó
jellegű sátor-konstrukció jöhetne szá-
mításba megközelítőleg 150 ezer €-s
költséggel, bár ez is túlzottan energia-
igényes azoknál a medencéknél, ame-
lyeknek víz- és levegő-hőmérsékletét
szabályozni kell. Hosszú távon a leg-
jobb megoldásnak harmadik javasla-
tunkat tartom, amelynek költségvetése
megközelítőleg 225 ezer € lenne.
Szintén állandó jellegű sátor- konst-
rukcióról beszélünk, de olyan szigete-
léssel, amelynek paraméterei megfe-
lelnek egy átlagos, falazott épületnek.
Mi több, ebben az árban benne fog-
laltatik a hőszolgáltatás valamennyi
műszaki kelléke, a beléptetés megol-
dása, de a főépülethez csatlakozó

összekötő folyosó megoldása is egya-
ránt. Ha tehát valamennyi általam vá-
zolt megoldást megvizsgáljuk anya-
giak és műszaki megoldások szem-
pontjából, mindenképpen ez a harma-
dik látszik a legésszerűbbnek. 

• Ez lenne tehát az Ön által prefe-
rált optimális műszaki megoldás,
de miben lát még további előnyö-
ket, amelyek befolyásolhatnák a
testület általi pozitív megítélést? 

- Első hallásra valóban nagy össze-
gekről beszélünk, de ez a beruházás
lényegesen több pozitívumot hordoz
magában. A jelenlegi fedett uszodával
összehasonlítva minimálisan 30 szá-
zalékkal csökkennének az üzemelte-
tési költségek, de sorolhatom tovább
az előnyöket. A szigetelt felépítmény-
nyel teljes értékű fedett uszodát nyer-
nénk, ami további lehetőségek felé in-
dítaná el városunk idegenforgalmát.
A termálfürdő égész éves rezsimben
működhetne, ami értelemszerűen nö-
velné a Panoráma Szálló és a kem-
ping látogatottságát, így bevételét is. 

• A medencék befedésével vi-
szont még nem oldódik meg a me-
dencék fűtése, illetve hőfokának
szabályozása. Ez nem hív életre to-
vábbi költségeket?  

- Való igaz, további költségei is van-
nak a beruházásnak, viszont tudni kell,
hogy ezeket függetlenül a medencék

befedésétől, mindenképpen meg kell
valósítanunk. Legolcsóbbnak a fűtő-
ház gázkazánokkal való felújítása mu-
tatkozik, amelyek szabályoznák a ter-
málvíz hőfokát. Mint már említettem,
ezeket a munkálatokat mindenképpen
el kell végeznünk, hiszen az említett
medencék vizének hőfokát kizárólag
az időjárási viszonyok szabályozták.
Ezek a költségek megközelítőleg 175
ezer €-ra rúgnak. Továbbá feltétlenül
meg kell oldani az úszó- és tanme-
dence teljes felújítását, melynek költ-
ségei előzetes számításaink szerint
320 ezer €. Ismétlem, ezeket a mun-
kálatokat csakúgy, mint fűtőház ese-
tében, függetlenül a medencék befe-
désétől, mindenképpen el kell végez-
nünk. Összességében tehát, az össz-
költség elérné a 720 ezer €-t, ebből
495 ezer € az az összeg, amelyet min-
denképpen be kell ruháznunk, kérdé-
ses a már említett 225 ezer €, amelyet
a medencék befedésére fordítanánk.  

• Van konkrét vizuális elképzelése
is, hogyan kellene kinéznie ennek a
megoldásnak? 

- Igen, van. Konkrétan a kaposvári
50 méteres medence befedésének

módja felelne meg elképzeléseinknek,
a kettő között ugyanis nagy a hason-
lóság, így ezt találtuk egyfajta mintá-
nak. Természetesen, a helyi jellegze-
tességek beiktatásával, hiszen két
egyforma terület és rendszer nem lé-
tezik.  

• Ön bízik abban, hogy a közeljö-
vőben megvalósulhat egy ilyen vo-
lumenű beruházás Komáromban?

- Igen, bízom benne, mert más le-
hetőségünk nincs. Ki vállalná magára
annak a felelősségét, hogy városunk-
ban nagy sikereket elérő sportklubok
szűnnének meg, de az úszásoktatás
is a minimálisra csökkenne? Arról nem
is beszélve, hogy a lakosság nagy ré-
sze is igényli a téli fürdőzés lehetősé-
gét, ez könnyen leszűrhető a fedett
uszoda statisztikáiból is. Biztos vagyok
abban, hogy az utóbbi megoldás na-
gyon fellendítené a termálfürdő forgal-
mát, és semmi kétségem nincs afelől,
hogy az általam benyújtott javaslat
megértésre lel úgy a testületben, mint
a lakosság körében egyaránt. 

Böröczky József
Illusztrációs felvételünkön 

a befedett kaposvári medence 

Folytatás az 1. oldalról
Erről beszélgettünk a Comorra

Servis megbízott igazgatójával,
Nagy Tamással. 

• Mi indokolja azt a döntését,
miszerint nem járult hozzá a fe-
dett uszoda megnyitásához?

- Egy pillanatig nem volt kétsé-
ges számomra, hogy a fedett
uszoda műszaki állapotára való
tekintettel, azonnali hatállyal le kell
állítani annak működtetését. A lé-
tesítményen elvégeztettünk min-
den szükséges műszaki vizsgá-
latot, amelynek eredményei egyér-
telműen az azonnali bezárás mel-
lett szólnak. A helyzet nagyon ko-
moly, és senkinek nem áll jogában
veszélyeztetni a sportolók és a
nyilvánosság egészségi állapotát,
sőt, túlzás nélkül állítom, haszná-
lat esetén fennáll az életek veszé-
lyeztetése is. 

• Az úszók és vízilabdázók vi-
szont így nagy gondok elé néz-
nek, hiszen az uszoda bezárá-
sával a téli hónapokban telje-
sen megszűnnek edzési lehe-
tőségeik.

- Két dologról beszélünk, vá-
lasszuk szét a két kérdést. Az
egyik a már említett műszaki álla-
pot, a másik a sportklubok műkö-
dése, vagy éppen annak akadá-

lyoztatása. Meggyőződésem,
hogy az előbbi magasan „űbereli”
az utóbbit, a kluboknak sajnos,
ebben az idényben saját erőből
kell megoldaniuk ezt a problémát.
Tudomásul kell venniük, hogy ez-
zel a döntéssel az ő érdekeiket is
védjük, hiszen mi ér többet, az ő
edzési lehetőségeik, vagy egész-
ségük és életük védelme? Gon-
dolom, a válasz egyértelmű. 

• Akkor térjünk a lényegre, Ön
szerint mi a megoldás? Netán
Komárom fedett uszoda nélkül
marad a jövőben?

- Nem kell, hogy fedett uszoda
nélkül maradjon a város, bár ezen
a télen ez elkerülhetetlen. A nyári
hónapokban több analízist is elvé-
geztettünk a megoldás érdekében.
Van azonban olcsóbb megoldás
is, mégpedig a strandon lévő úszó-
és tanmedencék befedése.

• Ez nem új ötlet, ezzel a gon-
dolattal már évek óta foglalkoz-
nak nemcsak az illetékesek, de
a nyilvánosság is. 

- Valóban nem új ötlet, de soha
ezelőtt nem volt ekkora aktualitása,
mint éppen most. Volna egy har-
madik is, de annak a jelen gazda-
sági helyzetben nincs semmilyen
realitása. Egy vadonatúj fedett
uszodában gondolkodni ugyanis
nem időszerű. A megoldás tehát a
strand területére korlátozódik, ami
több előnnyel is járna. Persze, ott is
a legoptimálisabb megoldást kell
keresni úgy, hogy ez a polgárokat
érintő fontos kérdés huzamosabb
időre megoldódjon. Három javas-
latot dolgoztunk ki, ezeket terjesz-
tettem be az önkormányzat pénz-
ügyi bizottságához, amely megtár-
gyalás után a testület elé terjeszti.
Tudni kell, hogy valamennyi meg-
oldás, beleértve a jelenlegi fedett
uszoda teljes felújításának lehető-
ségét is, csak hitelből megoldható.
Tudom, nem lesz könnyű helyzet-
ben a testület, de megoldást min-
denképpen kell találni.

• Tájékoztatná olvasóinkat a
három javaslatról, azok anyagi
vonzatáról? 

- Természetesen, ennek nem
látom akadályát, végül is ez a vá-

Egy adomány
margójára
Aminap egy beszámolóra kaptam fel a fe-

jemet a JOJ TV-ben, amelyben arról szá-
moltak be, hogy egy kamion adomány érke-
zett Svájcból Komáromba, pontosabban Ka-
vára. 

A beszámolóban elhang-
zott, hogy a 8 tonna aján-
dékot a Máltai Szeretet-
szolgálat küldte, és a kavai
Sylvia Téglásová, a „Ro-
dinné centrum Slunce” n.o.
képviselője intézte, amely-
ben felnőtt ill. gyermek ru-
házat, pelenkák, ágyne-
műk, egészségügyi eszkö-
zök, kerekes székek, járó-

kák mozgásképteleneknek, állítható betegágyak
és egyebek vannak. Elhangzott még, hogy a
hölgy a saját házában rakatta le az árut, mivel a
városvezetés többszöri megkeresése és kérvé-
nyezése ellenére nem kommunikál vele. Sajnos
ezt a riportban nem cáfolta meg egy kompetens
személy sem a hivatalból, tehát ezen informá-
ciók alapján az „jött le”, hogy városunknak nincs
szüksége ezekre az adományokra, ami elég
nagy felháborodást keltett a világhálón is, ennek
ellenére sokan a segítségüket ajánlották fel, ma-
gánszemélyek és szervezetek egyaránt.

Mivel ez a szervezet felkért, hogy mint képvi-
selő segítsek az ügyükben - ugyanis elkesere-
désükben már nem tudták, hogy kihez fordulja-
nak -, elvállaltam. Ugyanis engem sem hagyott
a dolog nyugodni, hiszen ha valaki saját költsé-
gére és bérmentesen ideszállít ekkora szociális
segélyt városunknak, nem igaz, hogy ne érde-
keljen senkit. Tehát felkerestem Téglásová asz-
szonyt, akinek a raktárhelyiségen kívül (Kaván)
csak arra lenne szüksége, hogy a Városi Hiva-
tal szociális osztálya foglalkozzon az üggyel és
segítsen, hogy az adományok jó helyre kerülje-
nek. Állítása szerint régebben már többször tár-
gyalt a polgármester úrral, de az utóbbi időben
már ez nem sikerült. Továbbá megtudtam tőle,
hogy az előző városvezetés sok segítséget nyúj-
tott neki a családi centrum kiépítésének terve-
zetében vagy más ügyekben. 

A jelenlegi városvezetésből Novák Tamás al-
polgármester úrral tudtam értekezni, aki felhá-
borítónak tartotta a TV egyoldalú tájékoztatását
(talán jogosan). Állítása szerint nem tudtak a
kamion érkezéséről, mivel senki nem értesítette
őket. Tudomásom szerint, a riporternő még az-
nap telefonon felkereste a polgármester urat,
aki az adományokról és erről a szervezetről ak-
kor nem tudott (akart) nyilatkozni. Novák úr „el-
irányított” a szociális osztály vezetőnőjéhez, aki
ígéretet tett, hogy mivel ilyen adományok szigorú
elszámolásokat vonnak maguk után, ezért nem
vállalhatják fel az adományok szétosztását, de
segítenek a törvények és előírások keretein be-
lül, hogy az adományok olyan családokhoz, sze-
mélyekhez jussanak, akik tényleg rá vannak szo-
rulva.

Legalább ennyit sikerült elérni egyelőre. Sze-
rintem a hivatal részéről egy kissé javítani kel-
lene a kommunikáció terén és ha hasonló lehe-
tőség illetve alkalom adódik, azonnal ki kell
használni. Ugyanis nem szabad megengedni -
amin Téglás Sylvia gondolkodik - hogy a további
szállítmányokat a közeljövőben más városokba
fogja „irányítani”.

Varga Tamás, városi képviselő (HÍD)

Folytatás az 1. oldalról
A pályázat összértéke 2,2 millió euró, melyhez a

projektben résztvevő községeknek 5 százalék ön-
résszel kell hozzájárulniuk, ami hozzávetőlegesen
110 ezer eurót tesz ki összesen. A pénteki tárgya-
láson az önrész elosztásáról is tárgyaltak a pol-
gármesterek, de ez ügyben még véglegesen nem
döntöttek, hogy a fent említett összegből ki mennyit
fog finanszírozni, mivel az egyes településeken er-
ről testületi döntésnek kell születnie. Az Európai
Uniós projekteknél utófinanszírozással kell szá-
molni, ez annyit jelent, hogy a projekt kivitelezése
után a pályázó – Komárom, Izsa, Pat, Dunarad-
vány, Dunamocs és Karva – községeknek kell fi-
zetniük az egész összeget és majd az elszámolás
után kapják vissza a befektetett összeget. A pá-
lyázatban érintett még a határ magyar oldalán
Neszmély, Dunaalmás, Almásfüzitő illetve Orosz-
lány is, ahol tervdokumentáció készül.

A projektet a Területi Fejlesztési Ügynökség dol-

gozta ki, Dunamocs község pedig a lebonyolító
szervezet. A tervezett bicikliút a Duna-parti töltésen
fog futni, csak egyetlen községben, Dunaradvá-
nyon halad majd a főút mentén, mivel itt nem tud-
ták másképpen megoldani a kivitelezést. A pro-
jektben résztvevő községek polgármesterei na-
gyon bizakodóak a jövőre nézve és remélik, hogy
az új kerékpárút még több turistát vonz majd a ré-
gióba, valamint a helyi lakosok is előszeretettel
fogják használni a bicikliutat. A községek anyagi
helyzetére nézve pedig várják azokat a vállalkozó-
kat és szervezeteket, akik segíteni tudnának a
szervezőknek az önrész finanszírozásában.

A pályázók kezében tehát már ott van az érvé-
nyes építkezési engedély, így már nincs más hátra,
mint kiírni a közbeszerzést, amely körülbelül három
hónapot vesz igénybe, majd 2014 tavaszán elkez-
dődhet a munka, és ha minden a tervek szerint ha-
lad, akkor 2014 nyarán már biztonságosan lekere-
kezhetünk Komáromból Karvára. szt

Sikeresen pályáztak
Kerékpárút épül a Duna mentén
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Felhívás

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 16-20-a között 
reggel héttől este hétig ingyen
utazhat. Egy szelvényt egy személy egy útra 
használhat fel Komáromban.

SZELVéNY





Csomagtér 
használata:

kis csomag - 0,50 €

nagy csomag - 1,00 €

Az árak 2013 szeptember 1-jétől érvényesek.

- 0,80 € - 1,40 €

- 2 €

Kicsiket és nagyokat egyaránt vár a
Folkpódium következő évada, amely

szeptember 20-án, e héten pénteken 17
órai kezdettel nyílik a Rév Magyar Házban.
Először Méhes Kata óvó- és táncpedagó-
gus várja a gyermekeket Szent Mihály-napi
népszokásokkal. 

„Szeptember 29-éig, Szent Mihály napjáig a
pásztorok behajtották a bárányokat a mezőről,
így pásztorokkal, bárányokkal és farkasokkal
kapcsolatos játékokat fogunk játszani” –
mondta Méhes Kata. „Ekkor volt a vigadalmak,
mulatságok, vásárok ideje is, így tréfás gyü-
mölcs- és zöldségvásárt tartunk, almás játé-
kokat játszunk. Átvesszük a kosárfonás alap-
jait, legyen miben cipelni a portékát. A kiseb-
bek hurkapálcikát és fonalat, a nagyobbak
vesszőt használnak majd a fonáshoz” – tette
hozzá a kézműves. A foglakozást gyermek
táncház követi, melyben a Hárompatak zene-
kar húzza a talpalávalót. Ezután a felnőtteket
Berecz András mesemondó, előadóművész
szórakoztatja. A sok ülés után, ismét táncra
perdülhet a publikum. A Pengő és a Három-
patak zenekarok muzsikálnak; Korpás György,

Szűcs Katalin és Ölveczki Árpád táncokat ta-
nítanak a felnőtt táncházban. A Folkpódium
legközelebbi vendége a magyarpalatkai
banda lesz október 18-án, pénteken. Az er-
délyi Mezőségen található Magyarpalatka a
környék egyik legjelentősebb zeneközpontja.
Az ott élő cigányzenész dinasztiák nemcsak a
saját falujuk, hanem az egész környék zenei
igényét kielégítették. A zenekar egyaránt ját-
szik magyar, román és cigány népzenét.

(báj)
Fotó: a szerző

Kezdődik a Folkpódium új évada

Az előző sorozat nyertese,
Hornyák Erika ismertette a
forduló fontosabb mozzana-
tait. A műsort a hazai Pim-
pimpálé és a Tücskök gyer-
mek néptáncegyüttes  nyitotta
meg, majd ifj. Halasi Károly
produkciója következett. A be-
mondók „párbajában“ csak-
úgy mint az énekesek verse-
nyében öten léptek szín-
padra. Az „Állj ki és mondd”
kategóriában a család volt a
fő téma. A versenyzők közül
a hazai Nagy Viktória állhatott
ki először a színpadra. Érde-
kes hangvételű volt Kozári
Rebeka előadásmódja, ő If-
júságfalva színeiben indult. A
keszegfalvai Őszi Fannynak
nem újkeletű a TAT versenyé-
nek hangulata, sok humorral
tarkított előadásmódja tetszett
a közönségnek. A kamocsai
Szapu Klára is viccesen kö-
zelítette meg családja  és sa-
ját maga bemutatását. Vége-
zetül a bősi Mészáros Ádám
higgadt előadása is megfogta
a közönséget. Az énekesek
párbaját az ekecsi Kéri Deni-

sza nyitotta meg. Skopp Ildikó
Ifjúságfalva színeiben próbált
bizonyítani. Erős, tiszta hang-
jától sokan elérzékenyültek.
A kamocsai Piroska Dániel
egyéni gitárjátékával új színt
hozott a sorozatba. A ke-
szegfalvai Sárközi Krisztina
lágy, de egyszerre csengő,
magas hangja úgy szólt,
mintha madarak könnyed
éneke lett volna. Fodor Dóra
Bősről éles és tiszta hangjá-
val alakított nagyot. A jó han-
gulatú rendezvényhez két
vendégszereplő is hozzájá-
rult: az ekecsi Bajcsi Barbara
és a bősi Fodor Bianka, akik
állandó szereplői a tehetség-
kutató rendezvényeinek. Kö-
szönet illeti a helyieket a for-
duló színvonalas rendezésé-
ért, melyben oroszlánrészt
vállalt Varga Irén népművelő.
Szeptember 14-én Ifjúságfal-
ván vert tábort a TAT tehet-
ségkutató újabb fordulója. Er-
ről az eseményről a szep-
tember 23-i számunkban fo-
gunk tudósítani.

-pint-

Anyári vakációzás után újra elindult a TAT tehetség-
kutató versenye. Míg sokan nyaraltak, önfeledten

szórakoztak, addig mások keményen készültek a tehet-
ségkutató verseny újabb évfolyamára. Sorrendben ez
már a hetedik. Ebbe a megmérettetésbe két új község is
bekapcsolódott. Az egyik Ekecs, a másik Kamocsa.
Hozzájuk csatlakoztak még Keszegfalva, Ifjúságfalva és
Bős község tehetségei is. Ennek az öt fordulóból álló
csoportnak első állomása Ekecs volt. A helyi kultúr-
házban rendezett eseményen jelen volt Polák László, a
falu polgármestere is, aki nagy szeretettel üdvözölte a
TAT versenyére kíváncsi nézőket és a szereplőket, és
sok sikert kívánt a versenyzőknek. 

Ekecsen rajtolt 
a TAT őszi sorozata

Méhes Kata

Az ekecsi forduló hazai
versenyzői

Nagy Viktória – bemondó
A 18 éves diáklány kie-

gyensúlyozott, szereti a tár-
saságot. A nagymegyeri Ke-
reskedelmi Akadémián tanul.
Szabadidejében sokat spor-
tol. Hatéves korától táncol. Az
utóbbi időben a modellkedés-
sel is próbálkozik. Idén a Szi-
getköz szépe verseny közön-
ségdíjasa lett.

Kéri Denisza - énekes 
18 éves, a nagymegyeri

Kereskedelmi Akadémia ta-
nulója. Szabad idejében so-
kat énekel. Több énekverse-
nyen is részt vett, ahol sikeres
eredményeket ért el. Szá-
mára nem új a TAT versenye,
ugyanis duettben már énekelt
a tehetségkutató egyik ver-
senyzőjével, Krnčan Milannal
Szentpéteren.

A megmérettetésre
kereskedelmi főzdék,
bérfőzdék és magán-
személyek jelentkezhet-
tek, hét kategóriában. A
gyümölcspálinkák –
alma, körte, szilva, ba-
rack és egyéb gyümölcs
– mellett idén gabona-
párlatokkal és külön ka-
tegóriaként borókából
készült szeszes italokkal
is be lehetett nevezni.

„A pálinkaverseny
célja változatlanul az,
hogy fórumot biztosít-
son a pálinka- és párlat-
készítők termékeinek
megméret te tésére .
Mégpedig azért, hogy
elősegítse a minőség
folyamatos javulását, a
fogyasztók és a terme-
lők szemléletének fejlő-
dését, a kulturált pálin-
kafogyasztás népszerű-
sítését és a pálinka mi-
nél szélesebb körben
való elismerését” –
mondta Varga Edit fő-
szervező, a verseny
megálmodója.

A mintákat ötven pon-
tos bírálati lapon értékel-
ték, elbírálva a technoló-
giai korrektséget, a gyü-
mölcs jellegét, az íz tisz-
taságát és a harmóniát.
Az arany-, ezüst- és
bronzérem mellett az
egyes kategóriákban az
aranyérmet nyert tételek
közül a legjobbat Cham-
pion címmel jutalmazták. 

Az öt országból – Ma-
gyarország, Szerbia,
Románia, Csehország,
Szlovákia - benevezett
321 mintát 17 tagú elis-
mert szakemberekből
álló nemzetközi zsűri ér-
tékelte. A szakmai elbí-
rálást augusztus 31-én
tartották az Aranyhal
Vendéglőben, a nyilvá-
nos kiértékelésre és díj-

kiosztásra pedig szep-
tember 7-én került sor
Komáromban, a Bor-
korzó alkalmával.

A bérfőzdék kategóri-
ában 2013 legjobbja a
gömörhorkai Febora Kft.
lett, második helyen
Mintal Marian, míg a
harmadik helyen a Tur-
dar Kft. végzett. 

Miriák Ferenc

Duna Arany Párlata 2013
Komárom város és a Trinix Kft. negyedik alkalommal szervezte meg

a Duna Arany Párlata 2013 nemzetközi pálinkaversenyt.

A bérfőzde kategóriájának idei győztese a gömör-
horkai Febora Kft.

Kategóriánként a következő eredmények
születtek: alma (43 minta) - 1. Bird Valley Destil-
lery, 2. Delícia Destiléria, 3. Berényi Mónika. Körte
(36 minta) - 1. Destilerija Zarić, 2. Bujdosó István,
3. Kurczinak István. Szilva (79 minta) - 1. Mintal
Marian, 2. Horáček Luboš, 3. Febora Kft. Sárga-
barack/őszibarack (40 minta) - 1. Delícia Destilé-
ria, 2. Radovan Kašička, 3. Klára Palíková. Cse-
resznye/meggy (18 minta) - 1. Szabó&Synovia, 2.
Ing. Varga Imre, 3. Gímesi bérfőzde. Szőlő (38
minta) - 1. MUDr. Gabriel Karlin, 2. Ing. Ambró Jo-
zef, 3. Potio Nobilis. Más gyümölcsök (60 minta)
- 1. Febora Kft., 2. Potio Nobilis, 3. Gímesi Bér-
főzde. Gabonapálinka (7 minta) - 1. Delícia Desti-
léria, 2. Bird Valley Destillery, 3. Mintal Marian.

Latinovits Zoltánról 
írt könyvet Tarics Péter
(I)gazság és lehetőség között – Hogyan élt és halt meg La-
tinovits Zoltán? a címe Tarics Péter újságíró, író tizen-
egyedik kötetének, amely tartalmazza a szerző Pokolrap-
szódia – Latinovits Zoltán igazsága című monodrámáját is.

A könyvet, melyet a Hungaro-
vox Kiadó jelentetett meg, a múlt
héten, szerdán mutatták be a ko-
máromi Selye János Gimnázium
aulájában. Tarics Péter régóta a
színészkirály munkásságának
bűvöletében él. Első Latinovits-
estjét 1986-ban, a művész halá-
lának 10. évfordulóján mutatta
be az Őrs újfalui Művelődési Tá-
borban; 1984-től gyűjti a legen-
dás színésszel kapcsolatos do-
kumentumokat, fotókat. 1991-
ben és 1996-ban már a Komá-
romi Jókai Színházban szerve-
zett Latinovitsra emlékező

esteket, többek között Cs. Tóth Erzsébet, Boráros Imre szín-
művészek, Orosz Mihály, Simon Aladár, Vitai András elő-
adóművészek közreműködésével. A szerző 28 éves gyűjtő
és kutatómunkájának eredménye a kötet, melyben ismerteti
az olvasóval, miképp jutott arra a következtetésre, hogy La-
tinovits Zoltánt vonatbaleset érte 1976. június 4-én Balaton-
szemesen, és nem lett öngyilkos, mint ahogy ez a verzió kon-
zerválódott a köztudatban. A könyvbemutatón Ablonczy
László budapesti publicista, színházi szakember beszélt La-
tinovits színészetéről, életéről; Budavári Zsuzsa grafológus
az írása alapján elemezte a színészkirályt. Az esten kiállí-
tották Fekete Zoltán 5 Latinovits-témájú olajfestményét és Es-
Fekete Zoltán, 2 film ihlette 3 kollázsát. A filmbejátszásokon
megjelent Latinovits Zoltán is. Verssel, prózával, Csehov-
szerepben. Kép és szöveg: -bárány-

Szeptember 14-én ünnepelte 
70. születésnapját a drága édesanya

és nagymama 

Baksics Mária 
Nemesócsán.

„Eltelt 41 év tele küzdelemmel,
Köszöntünk ma Téged nagy-nagy szeretettel.
Fogadd el szívünk szerető szavát,
Mely Neked ma boldog születésnapot kíván.”

E szép ünnep 
alkalmából köszönti őt 

szerető családja.

Rácz Ferike
Komáromban 

szeptember 13-án 
ünnepelte születésnapját.
E szép ünnep alkalmából 

szívből gratulál:
anyuka, apuka és testvére Erika.

Szeptember 16-án ünnepli 
57. születésnapját 

Václav Neuberg.
E szép ünnep alkalmából 

jó erőt, egészséget, 
hosszú boldog életet kíván

szerelmed Niki.

Folytatás az 1. oldalról
A 92 méteres útszakasz a 2. la-

kótelepen készül, amely az Építők
utcája és a Hviezdoslav utca közti
átkötés. A mostani rossz útfelületet
helyenként javítják, több helyen bő-
vítik. Az új 6,5 méter széles úton
lesz két 2,5 méteres autóút, to-
vábbá egy járda a gyalogosoknak.
Az ott található szeméttároló kör-
nyéke is új alapot kapna, ami mellé
4 parkolóhelyet is kialakítanak a jár-
műveknek. A közbeszerzésen a
KOREKT Kft. járt sikerrel, 74.930
euróért kivitelezik a munkát. A
szeptember elején aláírt szerződés
szerint 8 héten belül be kell fejez-
niük a munkát.

Két helyen parkolóhelyek kerül-
nek kialakításra a városban. A 7.
lakótelepen a Polgár utcában 12
parkolóhelyet építenek, amiből egy
a mozgássérülteket szolgálja. A
TOPSTAV É&A s.r.o. által kivitele-
zett munka 21.747,79 euróba kerül.
Az építést 30 napon belül be kell fe-
jezni. 

A 2. lakótelepen (Bauringok)
szintén parkolóhelyeket építenek.
A 13 parkolóhely megvalósítására
Édes Anton nevű vállalkozó nyerte
meg a közbeszerzést és 21.250 eu-
róért épül meg a parkoló. Valójában
mindkét cég Édes Anton nevéhez
köthető, a TOPSTAV É&A-ban is ő
az ügyvezető. 

A Víz utcai óvoda tetőszerkezetét
is megjavítják, az elmúlt időszak-
ban rendre beázott az oktatási in-
tézmény, a közegészségügyi hiva-
tal több esetben figyelmeztette a
fenntartót. A közbeszerzés már itt is
lezajlott, a DARTON Kft. nyerte a
versenyt, amely 89.880 euróért
végzi el a javítást. (b)

Parkolót és utat 
építenek hitelből

„Fehér ceruzák” 
jótékonysági gyűjtés

2013. szeptember 25-én, 8.00 és 14.00 óra között
jótékonysági gyűjtést szerveznek a vakok és gyen-
génlátók részére Komárom több pontján. Az ön-
kéntesekkel a Lidl és a Kaufland szupermarketek-
nél, a Vásárcsarnok és a posta környékén, a Klapka
téren, valamint a VII. lakótelepen a Hajós üzletház
előtt találkozhatnak. A gyűjtés teljes bevételével
azokat a programokat támogatják, amelyek segítik
a vakokat és gyengénlátókat abban, hogy kiegyen-
súlyozottan élhessék mindennapjaikat.              ga

A kórházudvart takarítják önkéntesek
– várják a csatlakozni kívánókat

Szeptember 28-án, szombaton, a komáromi Forlife Kórház udvarát ta-
karítják önkéntesek! A szervezők ezúton is tisztelettel várják soraikba
azokat, akiknek szívügye az egészségügyi létesítmény állapota. A tervek
szerint az aktivisták – akik ezúton is köszönik a szponzorok támogatását
– lefestik a kerítést, összegyűjtik az udvarban a hulladékot, zöldmunkákat
végeznek, s a padokat is új lecekkel szerelik fel. Bővebb felvilágosítást a
komáromi önkéntes vártakarítók FB-oldala nyújt „Ismerd meg a váradat“
címmel. Csatlakozzon Ön is, hogy közösen tegyünk a közügyért – a kór-
házudvar tisztaságáért, s ápoltságáért! Kiss Réka, szervező



Idén is sok olvasónk vitte magával a nyári kirándulására hetilapunkat. Nekik köszönhetően ismét bejártuk a vilá-
got, legtávolabbra Parádi Máriának köszönhetően jutottunk el, egész pontosan New Yorkba, de magukkal vittek
minket nászútra is az egzotikus Zöld-foki Köztársaság Sal szigetére. Olvasóink sok ötletes képet készítettek, íme: 
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Sméja Timike, Pozsony

Kontášová Zuzana, Zöld-foki Köztársaság

Szép Gergő, Ciprus

Hunyák Éva

Hunyák Bence, Balaton

Majer István és Méhes Hajnalka, Csopak

Parádi Mária, New York

Szép család, Ciprus

Keszeli Tibor, Gúta

Lőrincz Adél, Liverpool

Magyaricsné, Koppenhága, 
Marie hercegkisasszony Deltát olvas

Prachár Zálezsák Kornélia és családja, Gúta

Mohos Jennifer, Marcelháza

Hunyák István, Balaton

Mikle Renáta, Mallorca Mikle Bálint, MallorcaNagy Filip, Komárom

Dibusz Krisztina, Karva Simsik család, Szlovénia - Bledi tó

Keszeg Ildikó, Debrecen

Szokol Emma és Keszeli Kinga, GútaCsonka Tibike, Pat

Dávid János, Búcs

1.

2.

3.
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Krásny Zoltán, EgerFarkas József és Katalin, Balaton 

Krásna Natália, Komárom

Kacz Mária és barátai, Lipót

Farkas Mária, Búcs

Hegedűs Éva, Duna-part KarvánGál Tamás és pajtásai, Csúz

Bogárová Katalin, Liverpool

Brezovská Janetka Márta, Hetény

Balogh Csilla, Ibiza

Balogh Csaba, Ibiza

Jótékonysági akciónak
volt a helyszíne a városi

művelődési otthon szín-
házterme szeptember 7-én
délelőtt. A Vöröskereszt
helyi szervezetének ren-
dezésében véradás és
használt ruhák szimboli-
kus áron történő árusítása
zajlott. 

„Segítség napja címmel jó-
tékonysági rendezvénysoro-
zatot hozott tető alá a Vörös-
kereszt dunaszerdahelyi te-
rületi szervezete, melynek
egyik állomása éppen Nagy-
megyer volt. Ezeket az akci-
ókat mindig a Vöröskereszt
helyi szervezetei bonyolítják
le. Ami minket illet, nem is
gondoltuk volna, hogy ennyi
ember ajánl fel ruhákat, plüss
játékokat, amiket végül
egész héten gyűjtöttünk,
hogy aztán mindössze tíz-
centes áron megvehessék
az érdeklődők” – mondta Fü-
löp Piroska, a Vöröskereszt
helyi szervezetének elnök-
nője. Aki nagy örömmel új-
ságolta el azt is, hogy a tíz-
centes ruhákból 75,80 euró

jött össze, amit jótékony-
ságra fordítanak. A véradók
számával is elégedett lehet,
mivel a művelődési otthon
színpadán berendezett mobil

transzfúziós állomáson hu-
szonhét véradó jelent meg.
Nekik és a ruhákat felajánló
lakosoknak is köszönik az
önzetlen segítséget. kz

Első nekifutásra igazán kellemes
hangulatú lecsófesztivált ren-

dezett a nagymegyeri Pro Megere
Polgári Társulás a hasonló jellegű
megmérettetéseknek gyakran he-
lyet adó Plauter-kúria udvarán.

A szeptember 7-re meghirdetett fő-
zőversenybe végül tizenhárom csa-
pat nevezett, a háromtagú együtte-
sek legtöbbje vegyes felállításban
igyekezett a legjobb lecsót elkészí-
teni, de akadtak csak nőkből vagy fér-
fiakból álló csapatok is. Talán ezért is
voltak változatosak az elkészített le-
csók, a Szabó Ottó nagymegyeri sza-
kács által vezetett zsűri végül a
Dream Team névre keresztelt helyi fa-
kanálforgatók gárdáját hozta ki győz-
tesnek. Természetesen a többiek is
ízletes lecsókat készítettek, köztük a
nemesócsai nyugdíjasklub és az őrs -
újfalui Csicsirke puszta csapata is. A
főzőverseny a kulináris élményeken
kívül gazdag programmal is várta az
érdeklődőket, a kulturális műsorszá-
mok megtekintése mellett a gyerekek
akár kipróbálhatták az íjászatot, lova-
golhattak, sárkányt eregethettek, ős-
honos magyar háziállatokat simogat-
hattak. Az estébe húzódó egész na-
pos esemény sztárvendége a V-Tech
együttes volt.

Kovács Zoltán
(fotók. Kovács Zoltán

Jól sikerült lecsófesztivál
Nagymegyer

Sokan segítettek NagymegyerenKedves Játékosaink! Lezárult a verseny, a legtöbb szava-
zatot (lájkot) Sméja Timike kapta, nyereménye egy digitális
fényképkeret. A második legtöbbet szerzett lájk Csonka Ti-
bikéé, ő egy egyedi pólót nyert saját fényképpel, harmadik
pedig Kürty Edina fotója, nyereménye egyedi bögre saját
fényképpel. A többiek se búsuljanak, mert az összes részt-
vevő az év végéig DELTA előfizetést nyert. A nyereményeket
szerkesztőségünkben vehetik át.

Lőrincz István, Liverpool
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Akéső nyárias időjárás több
száz érdeklődőt csábított a

község önkormányzata által
szervezett falunapi ünnep-
ségre.

A rendezvény már kora reggel a
főzőversennyel indult. A beneve-
zett 10 csapat 17 fajta gasztronó-
miai különlegességet készített az
érdeklődők nagy örömére. Tíz
órától megnyitotta kapuját a vásár
és a gyermekek számára a kéz-
műves foglalkozások, arcfestés,
ugrálóvár, csúszda, trambulin és
egyéb szórakozási lehetőségek.

A délutáni műsor a kultúrház
előtti téren kezdődött, az évről
évre egyre népszerűbb erős em-
berek versenyével. Az idei meg-
mérettetésre 8 versenyző neve-
zett be, akik 5 kategóriában – trak-
torkerék forgatás, kőgolyó eme-
lés, rönknyomás, bárd-tartás és
söröshordó vízszintben tartása –
mérték össze erejüket. Hasilla Mi-
roslav fergeteges műsorvezetése
csak emelte a verseny színvona-
lát. A végső győzelmet a bátorke-

szi Kaszab Péter szerezte meg,
megelőzve a gelléri Lipták Milant
és a bátorkeszi Tóth Dávidot. Ér-
demes megemlíteni a többi ver-
senyző nevét is: Dulai Martin
(Zselíz), Mészáros Zoltán (Csal-
lóközaranyos), Pallag Roland (Bá-
torkeszi), Komjáthy Jenő (Csalló-
közaranyos) és Csicsó Gábor
(Muzsla). 

Őket követte egy könnyebb mű-
fajú program, a Marion Magic
Show cirkuszi előadása. A kultúr-
házban közben megnyitották az
„Ügyes kezek” munkáiból készült
kiállítást. Ezt követte a falunapi

rendezvény ünnepi megnyitója,
amelyet Labancz Roland polgár-
mester tartott. A köszöntő után ke-
rült sor a főzőverseny kiértékelé-
sére. A zsűri értékelése alapján a
Kováts József Alapiskola csapata
nyert, megelőzve a BICS (Bátor-
keszi Ifjúsági Csapat) és a Nyug-
díjas Klub csapatát.

A hagyományokhoz híven eb-
ben az évben is kiosztották a Pol-
gármesteri Díjat. In Memoriam
Polgármesteri Díjat kapott a nem-
rég elhunyt Kiss Lajos, a díjat öz-
vegye vette át. Polgármesteri Díj-
jal jutalmazták a Karátsony Imre
énekkart is. A díjat az énekkar ve-
zetője, Radvanszky Valéria vette
át a község polgármesterétől. 

A szórakoztató műsorban fel-
léptek a helyi oktatási intézmé-
nyek tanulói, a Karátsony Imre
énekkar, a művészeti alapiskolá-
sok, az ebedi Citerások, a madari
Hagyományőrzők és a helyi szó-
listák. 

A csodálatos hangulatú falunapi
rendezvény a Madách Színház
művészei és Lola fellépésével ért
véget.

Kép és szöveg: miriák
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Perbete
Bátorkeszi

Keszegfalva

„Hangos“ sikerek az érszűkület, érelmeszesedés gyógyításában

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

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

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

Bővítjük 
szolgáltatásunkat! 

- szeptember 17-től

A TERMÉSZETBEN az ember minden ba-
jára megvan a gyógyír, csak meg kell talál-
nunk. A gyógynövények ereje régen ismert,
de megfelelő frekvencián gyógyít a fény és
hang is.  Mesterséges világunkban egyre in-
kább a veszélytelen természetes megoldások
felé fordulunk betegségeink kezelésében.

Ilyen a már több mint egy évtizedes múltra
visszatekintő pulzáló infrahang-terápia, köz-
ismertebb néven a „SONOTERÁPIA”, mely
fájdalommentesen és mellékhatások nélkül,
mégis eredményesen veszi fel a harcot az ér-
szűkülettel, érelmeszesedéssel. Ez az egyik

legtöbb áldozatot szedő kór, mely megtá-
madja a láb- és a nyaki ereket, a szív koszo-
rúereit vagy a cukorbetegek hajszálereit. 30
kezelésből álló sonoterápiás kúra az egész
szervezetre pozitívan hat, az esetek 80%-
ánál bizonyított javulást eredményez. Megnő
a járástávolság, elmúlnak az éjszakai kínzó
görcsök, lábfájások, mellkasi szorítások, a
nem gyógyuló sebek. 

Országszerte több intézményben használ-
ják ezt a hatékony gyógymódot. Mindenki
megelégedésére. Ezt bizonyítja a komáromi
intézmény vendégkönyve is!  

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás 

állapotfelmérésre!
Frissítő, relaxáló testmasszázs
Frissítő, relaxáló talpmasszázs

Hosszú-hosszú évek után 2008 augusz-
tusában végre megvalósult Presser Gá-

bor régi álma: a Magyar Dal Napja. Több tíz -
ezres tömeg előtt, a Sziget 0. napján, hét-
órás koncerten a magyar könnyűzene több
korszakának és stílusának képviselői ját-
szották el saját, illetve más előadók dalait.
Azóta szeptember második vasárnapján
egyre több helyen zajlanak rendezvények és
egyre több ember élvezi ezt a valóban „alul-
ról” építkező ünnepet. Naszvadon a Cse-
madok alapszervezetének szervezésében a
Művelődési Központ Kamaraszínházában
tisztelegtek a Magyar Dal Napja előtt. A mű-
sorban fellépett a Hárs, Cseke, Dés Trió
Budapestről. (miriák)

Holop Ferenc felvétele

Magyar Dal Napja
Naszvadon

!

A Polgármesteri Díjat Radvanszky Valéria, a
Karátsony Imre énekkar vezetője vette át

A főzőversenybe a perbetei, martosi, szent-
péteri és bátorkeszi lelkészek is beneveztek

Több százan vettek részt a falunapi ünnepségen

Halász Bélának, a Gútáért Polgári Társulás el-
nökének, régen megálmodott ötlete volt egy

teljesen új játszótér elhelyezése a város terüle-
tén. Rövid közvéleménykutatás után el is dön-
tötte a társulás, hogy nem a Brünni téren, ahogy
azt előzőleg tervezték, hanem az Új utcában ke-
rül felépítésre.

Ezen a helyen még a régmúlt időkből származó
homokozót és vas ugrálót el kellett távolítani, ami
nem várt nehézségekbe ütközött, hiszen emberi
erővel lehetetlen volt a betonlapokat megmozdítani.
Mindehhez a város beleegyezését adta, sőt segít-
séget is nyújtott. A legnagyobb segítséget a társulás
Marosi Attilától kapta, aki bebiztosította a 4 teher-
autónyi földet, valamint gépeket a munkálatokhoz.

Idén júniusra sikerült olyan
állapotba hozni a hely-
színt, hogy megren-
delhessék a játszótér
konstrukcióit, mely-
hez a vázlatos terve-
ket Halász Béla és
Király Attila készítette
el. Sok támogató je-
lentkezett, akik kisebb
vagy nagyobb összeggel já-
rultak hozzá a munkához, így
nem minden teher hárult a társulásra. A
legnagyobb pozitívum, hogy nemcsak gútaiak je-
lezték adományozó szándékukat, hanem környék-
beliek is.

A játszótér a gútai búcsú kez-
detére el is készült és a gyere-

kek már birtokukba is vették,
azonban a Gútáért Polgári
Társulás mindenképpen
szeretné ünnepélyes kere-
tek között is átadni a ját-

szóteret, mi több jelképes 1
euróért a város rendelkezé-

sére bocsátani. További össze-
fogásra szeretnék majd ösztönözni

a város civil szervezeteit, mivel terveik
között szerepel a városi Sportcsarnok szociális

helyiségeinek felújítása. Mivel ez nagyobb beruhá-
zás, szeretnék ezt közös erővel megoldani, közösen
Gútáért! csr

ASzlovák Köztársaság Kormányhivatalához
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályá-

zatot nyújtott be az önkormányzat, amelyet sike-
resen bíráltak el, így 3000 eurós támogatást nyert
a község. A 990 euró önrész vállalás mellett ez az
összeg egyelőre csak egy kamerarendszer tele-
pítését teszi lehetővé, amit a községi hivatal előtt
helyeznek ki. Amennyiben sikeres lesz a többi
projekt is, akkor tovább bővítik a térfigyelő ka-
merák telepítését a község további részein is.

„Egy térfigyelő kamerával ellátott utcán elkövetett
rablótámadások, randalírozások vagy más erőszakos
cselekedetek felderítése sokkal hatékonyabban tör-
ténhet, illetve érdemes számba venni a biztonsági ka-
merák visszatartó erejét, amely megfékezheti az
esetleges bűnelkövetőket. Ezeknek a berendezé-
seknek a használatával eredményesebben védhető
akár a műemlékek és emlékművek épsége is” – nyi-
latkozta Kósa József polgármester.

Továbbá még egy sikeres projektról is beszámolt a
polgármester. A Szlovákiai Gyermekalap a „Szívesen
járok óvodába” program keretében és a Samsung
Electronics Slovakia Alap támogatásával pályázatot
hirdetett Nagyszombat és Nyitra megyében működő
óvodák és bölcsődék számára, azzal a céllal, hogy
barátságosabbá varázsolják az adott oktatási intéz-
mény környezetét. Az első alkalommal kiírt pályázat

eredményhirdetésére az elmúlt napokban került sor.
A 11 sikeres projekt 29 700 eurós támogatást nyert.
A nyertesek között van a Perbetei Óvoda is, amely
3350 eurót nyert a községi hivatal által benyújtott
„Madárpark” projektra. A projekt értéke 3800 euró, a
450 euró az önrész vállalás. A „Madárpark” az óvoda
kertjében kerül kiépítésre, azzal a céllal, hogy a gye-
rekek mesék, mondókák formájában képzeljék bele
magukat az állatok és növények szerepébe. A park
segítségével jobban megismerhetik a természetet, a
környezetükben élő madarakkat. A kidolgozott projekt
alapján kiépítésre kerül egy pergola padokkal és tá-
jékoztató tábla. Az ünnepélyes átadásra a halloween-
nap keretében kerül majd sor.

Az óvoda épületét a nyári szünidőben 10 ezer euró
értékben felújították. A festés mellett, az üvegfalat
téglával helyettesítették és a fából készült ajtókat is ki-
cserélték. A hetvenes évek középén készült épületre
ráférne a nagyobb felújítás is, de anyagiak hiányában
egyelőre ez nem lehetséges. 

Kép és szöveg: miriák

Szerettünk volna valami jót tenni Gútáért!

Két sikeres projekt Több százan vettek részt a falunapi ünnepségen

Falunap tartalmas programokkal

Kora reggel gyermek horgászver-
sennyel indították a 17. falunapot.

Néhány órával később már a fegyve-
rek is dörögtek a lövöldénél a lö-
vészverseny helyszínén. Az iskola
tornaterme asztalitenisz versenynek
adott otthont, ahol a résztvevők ked-
vükre kipinpongozhatták magukat. A
falunap délelőttjének egyik prog-
ramja volt a Réde és a helyi tűzol-
tócsapatok összecsapása a focipá-
lyán. 

A falunap közönsége délután megte-
kintette a Schola Privata Gúta képző-
művészeti kiállítását, és ugyanitt Szabó
Szilvia festményeit. A borok randevúja a
nagyszínpad mellett zajlott, ahol Szegi
Tibor pincészete, Sántha János Kovil
borháza és az ekecsi Sanvin, Petrezsél
Attila vezérletével mutatkozott be. A bor-
randevú közepette Lőrincz Roland és
Vontszemű István szórakoztatta a publi-
kumot. Ezután kezdődött a saját készí-
tésű kenyerek, valamint a házi rétes ké-
szítő verseny. Az előbbi nyertese Tokár
Péter lett, míg a legfinomabb házi rétest
Hajnal Ildikó sütötte. Közben a focipá-

lyán már nagy erőkkel felvonultak a he-
lyi és a rédei öregfiúk. Az ünnepélyes
megnyitó után, melyet Lehocký Milan
polgármester tartott, a komáromi Libe-
rate együttes adott nagysikerű koncertet,
majd őket követte a mányai Phantoms
Crew nevű hip-hop tánccsoport. A foly-
tatásban színpadra lépett még a helyi
nyugdíjasklub énekkara, az ipolyszakál-
losi Szignál esztrádcsoport. A tombola-
húzás és az eredményhirdetés után az
ekecsi Last Blues Band vette át a szín-
padot. A falunap záróeseménye pedig
az utcabál volt, melyen a talpalávalót a
Laki Győző-Rio Duo és a DJ Steewe
produkálta. A falunap előkészületeiben
30 támogató segédkezett. pint



seny, melyen 27 csapat
képviseltette magát, a
turiszakállasi tűzoltók
emlékoszlopának a le-
leplezése, valamint a
sörivóverseny. 

Sem versenyzők-
ben, sem közönség-

ben nem volt hiány a
fesztiválon. A rendez-

vény zökkenőmentes le-
bonyolítása komoly előké-

születeket igényelt, melynek
oroszlánrészét Domonkos
Zsuzsa művelődésszervező
és a hozzá tartozó alázatos
team vállalta fel, nem kis
munkát végezve. Egy biztos,
a Lakikatlan gulyásfőző ver-
seny összehozta az embe -
 reket, akik felüdülhettek egy
kicsit a hétköznapok szürke-
ségében. Reméljük ez a ren-
dezvény  a jövőben még
több embert csalogat majd
Lakszakállasra.

Kép és szöveg: -pint-
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Lakszakállas

Bátorkeszi

Keszegfalva - Bálvány

22

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 szelvényeket 7 héten át közöljük lapunkban, e heti

számunkban a második szelvényt találja meg.
2. A szelvények felragasztása után legkésőbb október

30-ig postázzák a kivágott oldalt szerkesztőségünk 
címére (DELTA hetilap, Františkánov 22., 945 01 
Komárno). Tel.: 0905 213 967.

Delta hetilap

A DELTÁVAL csak nyerhet!
Játsszon 

velünk!





Az elmúlt hét szombat-
ján gulyás illatú füst

borította a lakszakállasi
szabadtéri színpad, vala-
mint a helyi park környé-
két, és egy rövid időre
gasztronómiai szigetté
változott a térség, ugyanis
itt  rendezték meg a ne-
gyedik Lakikatlan gulyás-
főző versenyt. Nemcsak a
falu lakóit, hanem a tele-
pülés vonzáskörzetében
élőket is idevonzotta a fő-
zőpárbaj, mely idén már
igazi fesztivállá nőtte ki
magát.

Bartal András polgármes-
ter egy hosszú dudaszóval
jelezte: elindult a gulyás-
csata. Ezek után minden
csapat  begyújtott a katlanok
alatt. A helyenként könnyez-

tető füst ellenére a gulyásfő-
zők remekül érezték magu-
kat. Egymás asztalához ül-
tek, trükköket lestek el, ta-
pasztalatokat adva át. Nem-
hiába, az ínycsiklandó illa-
tok, a jó idő, a baráti csevej
összehozta az embereket. A
zsűri tagjai a rendezvény
alatt folyamatosan körbejár-
tak, ugyanis az étel bírálása
mellett nagy hangsúlyt fek-
tettek a külsőségekre. A fő-
zőhely kialakítása, a megje-
lenés, a dekoráció, mind-
mind szerepet kapott a
végső elszámolásnál. Nehéz
dolga volt a szakavatott zsű-
rinek. Petrezselyem Antal ta-
tai mesterszakács, a Gaszt-
ronómiai Érdemrend tulajdo-
nosa,  Egedi Kálmán hen-
tesmester és Kucsera Ilona,
összesen 28 csapat főztjét
kóstolták végig, hogy eldönt-
sék, melyik „kompozíciót“ dí-

jazzák. Késő délután a ver-
senyzők és a közönség ki-
tartó lelkesedése mellett hir-
detett eredményt a zsűri. A
IV. Lakikatlan gulyáskirálya
a szilasi SZISZETA nyugdí-
jasklub főzőcsapata lett. Má-
sodik helyen a Bogyáról ér-
kezett Gombóc Artúr gárdája
végzett. A képzeletbeli do-
bogó harmadik fokára pedig
egy rendkívül vidám
csapat, a gelléri
Amazons tagjai
állhattak fel. A
gulyásítészek
több arany-,
ezüst- és
bronzérmet is
kiosztottak. A
sütemények
kategóriájá-
ban, melybe
16 csapat neve-
zett be, az elmúlt
évek tapasztalatai
alapján ismét a szilasi
SZISZETA nyugdíjasklub
bizonyult a legjobbnak. Má-
sodik helyen végzett a lak-
szakállasi Moby Dick, har-
madikon pedig a szilasi fű-
szercsapat. 

A versenyző csapatoknak
és a népes publikumnak a
gasztronómiai finomságok
mellett a rendezvény kínált
kulturális programokat is.  A
lakszakállasi iskolák tánc-
csoportjai,  a helyi Katicák és
Csinibabák tánccsoportja

Aszilasi önkéntes tűzol-
tócsapat már számos

versenyen bizonyította rá-
termettségét, de hazai kö-
zönség előtt régen szere-
peltek. Így aztán augusztus
végén megtört a jég,
ugyanis négy csapatból
álló tűzoltóversenyt szer-
veztek a helyi focipályán a
Polgármester kupája cí-
mért. A hazai gárdán kívül
a perbetei, a nagykeszi és a
lakszakállasi lánglovagok
csaptak össze. A jó szín-
vonalú, mindvégig izgal-
mas,  sok nézőt vonzó ese-
mény délután egy órakor
vette kezdetét, amikor is
Tóth Péter polgármester
üdvözölte a csapatokat,
majd Csápai Nikoletta ve-
zényletével elindult a tűz-
oltók nemes párbaja.

Elsőként a stafétafutás volt
porondon. A nagy csatát 8
mp-nyi különbségű idővel az
esélyesebb perbeteiek előtt a
szilasi csapat nyerte. Ezt kö-

vetően került sor a tűztáma-
dásra, melyben a perbetei
gárdának nem volt ellenfele.
Nagyon precíz munkát vé-
gezve nyerték ezt a kategó-
riát. Ezután egyénileg is meg-
mérkőztek a csapatok tagjai.
Az összetettben végül a ha-
zaiaknak sikerült otthon tar-
taniuk az első alkalommal ki-
írt Polgármester kupát. A má-
sodik helyen az aranyéremre
pályázó perbeteiek, a harma-
dik helyen a nagykeszi, ne-
gyediken pedig a szomszé-
dos lakszakállasiak végeztek.

A rossz idő ellenére megle-
pően sokan voltak kíváncsiak
a csapatok versenyére, ami
arról tanúskodik, hogy a szi-
lasi közönség vevő az ehhez
hasonló akciókra. 

A verseny végén egy kis
kuriózumot is sikerült előva-
rázsolni, amikor is egy 1924-
es fecskendővel bemutatót
tartott a hazai veterán tűzoltók
kis csapata. Remélhetőleg
ennek a nemes vetélkedés-
nek a jövőben lesz folytatása.

-pint-
Fotó: Szukola István

A SZISZETA mindent vitt

Szilason maradt a kupa

Az elmúlt hét péntekjén kultúrnapot tar-
tottak a bálványi Oázis szociális otthon-

ban. A délelőtt kezdődő programra meghív-
ták a lakók hozzátartozóit is. 

Mint ahogy Pálmay Tibortól, az Oázis Polgári
Társulás elnökétől megtudtuk, ezt a fajta kultúr-
napot tavasszal és ősszel rendezik. Ezenkívül
minden hónapban két zenés estet is tartanak az
itt élő emberek részére. A műsorban fellépett
Balogh Rózsa énekművész, tanár, valamint a
helyi otthon lakói, akik verseket mondtak, de vol-
tak olyanok is, akik énekeltek. A kultúrnap az itt
élő emberek mindennapjait próbálja meg derű-
sebbé, szebbé varázsolni. A nap egyik esemé-
nye volt a vérnyomás-, a koleszterin-, valamint a
vércukormérés is, melyet a komáromi Vág patika
és az izsai Kelemantia patika közreműködésével
valósítottak meg. Kép és szöveg: -pint-

Újabb élményekkel gaz-
dagodtak a kolozsné-

mai gyerekek, ugyanis
nemrég egy egyhetes
sporttáborban vettek részt
Balatonszárszón, a gönyűi
gyerekekkel közösen.

A kolozsnémai és a gönyűi
önkormányzat már több éve
rendez ilyen jellegű tábort.
Az odalátogató gyerekeket
gazdag program várta. Bala-
toni fürdőzés, vízibiciklizés
mellett különböző sportver-
senyeket szerveztek ré-
szükre. Továbbá megtekin-
tették a balatonszárszói Jó-
zsef Attila Múzeumot, meg-
hallgatták a Balaton hangja

c. tehetségkutató versenyt.
Egyik nap áthajóztak Ti-
hanyba, ahol meglátogatták
a Népművészeti Múzeumot,
a Marcipánmúzeumot és a

Paprikaházat. A tábor meg-
szervezéséért köszönet illeti
a kolozsnémai és a gönyűi
önkormányzatot.

-pint-

Táboroztak a kolozsnémai gyerekek

Kultúrnap az Oázis szociális otthonban

mellett  a gelléri Amazons, a
helyi VaLAKik , és a laki-gel-
léri nótázók is szerepeltek. A
színvonalas műsorok egyik
kuriózuma a nagymegyeri
Šebo Imre volt, aki egy
„éneklő“ fűrészen mutatta be
kivételes tehetségét. Továbbá
a fesztivál kísérőrendezvé-
nyei közül kiemelkedett a he-
lyi focipályán szervezett ma-
gas színvonalú tűzoltóver-

Akerékpár a
19. századi

k i f e j l e s z t é s e
után fokozato-
san nyerte el
mai fomáját.
Azóta sok krea-
tív ember már
több változatát
is elkészítette,
de a bátorkeszi
Szenczi István
nem minden-
napi díszítésű
kerékpárjának
csodájára jár-
nak az emberek. 

A kreatív fiatalember - aki már készített 5 m magas hó-
embert is - nem elégedett meg kerékpárja kötelező tartozé-
kaival, és saját ötlete alapján kidíszítette biciklijét több de-
korációs kellékkel. Szinte le sem írható, mi mindent rakott rá,
mindezt úgy, hogy nem zavarja őt a biztonságos kerékpáro-
zásban. Zenél, világít, közben csillog-villog, minden bizony-
nyal övé a legmenőbb bicaj nemcsak a faluban,de a régió-
ban is. Kép és szöveg: miriák

A legkirályabb bicikli

NyeReméNyeiNk:
1. Samsung Galaxy Tablet 2 10.1
2. Samsung Galaxy S iii mini mobiltelefon
3. Hunguest Hotel Pelion**** - Tapolca  3 nap/2 éj - 1 személy
4. Wellness Hotel Patince****  - 3 nap/2éj - 2 személy
5. Dormio Speed Fitnes Studio hét alkalmas bérlet
6. Sony Cyber Shot fényképezőgép
7. Braun Freestyle gőzölős vasaló
8. Színházlátogatás – Pepita tours
9. Sitno bútorüzlet ajándéka

10. Sitno bútorüzlet ajándéka



• Idősek nappali gondozását
vállalom, bevásárlás, takarí-
tás, főzés, orvosi ügyintézés.
15 éves gyakorlattal, papí-
rokkal rendelkezem. Tel.:
0905 226 428.
• Eladó Brabant tuja 1,50 m
– 1,50 €/darab. Smaragd
tuja 1,50 m – 5 €/darab. Tel.:
0908 301 461.
• Kiadó átépített 2-szobás la-
kás a Vnútorná okružnán, 1.
emelet. Tel.: 0915 734 097.

• Kiadó 3-szobás felújított föld-
szintes lakás (új konyha) a
VII.-es lakótelepen. Tel.: 0918
872 275.
• Új kaparós sorsjegyek áru-
sítása, vállalkozókat kere-
sünk. Tel.: 0905 269 733.
• Istállótrágya eladó, fuvar biz-
tosítva. Tel.: 0908 089 360.

• 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.

• Nemzetközi gépjárműve-
zető kollégákat keresünk
nem uniós munkára (nem 4-
6 hét). Járműpark bővítés mi-
att kollégákat keresünk 2-5
év tapasztalattal nemzetközi
árufuvarozásra 7.5 T-ás va-
lamint 7.5 T-ás tandempótos
szerelvényre. Szükséges ér-
vényes C+E kat. jogosítvány,
valamint érvényes árufuva-
rozási engedély. Digitális ta-
chográf kártya szükséges.
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.
• Eladó Lada 1500-as piros,
2 db gázpalack. Tel.: 0907
280 762.
• Óvónő gyermekeket vállal.
Tel.: 0907 487 695.
• Kőművesmunkákat,
csempézést, szobafestést,
mázolást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak és dolgozóknak. Tel.:
0917 637 302.

• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Nyugdíjas munkát keres
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.
• Okleveles szakemberek a
következő munkák elvégzé-
sét vállalják: kőművesmun-
kák, csempézés, hőszigete-
lés, térkő-lerakás, festőmun-
kák. Tel.: 0905 295 528.

• Angol oktatás alap-, közép
és felsőfokon. Tel.: 0949 691
045.
• Kiadó üzlethelyiség a Jazzy
Garden épületében. Kiválóan
alkalmas szolgáltatásokra.
Tel.: 0907 898 155.
• 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.

• Elcserélem ekeli családi
házamat 14 áras telken két-
szobás komáromi lakásra.
Tel.: 0915 175 312.
• Bérelnénk családi házat
KN környékén 2 személy-
nek. Tel.: 0917 947 007.
• Vásárolnék téglalakást az
állomás környékén. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó önsegélyes lakás ga-
rázzsal Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Vennék 20 cm magas zöld-
séges ládákat, KN környé-
kén. Tel.: 0905 950 637.
• Eladó 2-személyes ülőgar-
nitúra, heverő és ágynemű-
tartó. Tel.: 0910 535 911.

• Eladó térkő, betonkerítés,
fűkockák, járdaszegély. Tel.:
0908 042 655.
• Perbetén eladó zöldvelte-
léni és szentlőrinci 0,50 €.
Tel.: 0915 736 983.
• Eladó kerékpár, gyermek
sportkocsi, kisebb szekrény.
Tel.: 0948 006 071.
• Olcsón eladó Termo Gas
18 kW-os gázkazán. Tel.:
0908 200 287.
• Eladó egy félautomata mo-
sógép és egy csavarógép.
Tel.: 0915 459 030.
• Eladó barna széthúzhatós
ülőgarnitúra jó állapotban.
Tel.: 0907 274 150. 
• Pedikűr, manikűr, házhoz
is megyek. KN és környéke.
Tel.: 0907 198 690.

• Friss relaxáló talpmasz-
százs! Tel.: 0036/30 638
2488.
• Munkát keresek C.E.D. ka-
tegóriájú jogosítvánnyal. Tel.:
+421905 821 781.

• Paton eladó 6 áras, építke-
zésre alkalmas telek. Tel.:
0905 577 045.
• Eladó Fiat 1,9 TD pumpa +
hengerfej. Tel.: 0905 248
430.
• Eladó dobozos utánfutó 4
kerekű + RS rotovátor. Tel.:
0905 248 430.
• Eladó Karosa 735 ABS, új
gumi és akkumulátor kitűnő
állapotban. Tel.: 0905 248
430.
• Magas jövedelem lehető-
sége! Segítek! Tel.: 0903
783 477.
• Eladó 4-szobás családi ház
Ógyalla központjában, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0918 209 377.
• Olcsón eladó, 0-6 éves ko-
rig kislány ruhák darabjaik:
0,80 € - 2,00 €. Tel.: 0907
593 875.
• Konyhai segédmunkát és
takarítást vállalok, akár ma-
gánháznál is. Tel.: 0944 129
694.
• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál, október 25-26-27. Ér-
deklődni lehet: 0903 648
083.
• Olcsón eladó babakocsi.
Tel.: 0904 025 986.

• 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.

ÚJSZüLÖTTEK:
Filkó Nimród (Gellér); Balázs Krisztofer (Őrsújfalu); Áren-
dásová Zoe (Ógyalla); Počarovský Marcus (Rastislavice);
Lehotkai Linda (Érsekújvár); Lakatoš Facundo (Ógyalla);
Binka Leonard (Ógyalla); Csicsóová Stela (Komárom); Tóth
Máté Noel (Kolozsnéma); Lukács Balázs (Kolozsnéma); Tu-
žinčin Dominik (Nová Trstená); Zácsik Leila (Komárom); Vi-
cena Kristian (Bátorkeszi); Stojka Sebastian (Ógyalla)

ELHuNYTAK:
Nagy Margit (93) Komárom; Sikorčinová Eva (60) Komá-
rom; Bak Ferenc (73) Vágfüzes

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Osváth Ľudovít és Marcsová Enikő (Komárom)
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Keszeg Gergő
Bajcs

(3150/48)

Matus Panka
Ipolyszalka
(3800/51)

Klottonová Zora
Nemesócsa 
(2500/45)

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

Megrendelhetők Dósa At-
tila, magyarországi kádár
által készített: boroshordók
a francia ún. Barrique ér-
lelési módszerhez. Méret:
225 l, Szerednyei típusú
boroshordók a Közép-Eu-
rópában elterjedt általános
érlelési módszerhez. Mé-
retek: 50 l, 100 l, 210 l, 300
l, 500 l, kézi faragású asz-
tali díszhordók 3-30 literig
Tel: 0907 670 890

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 452 538.

Kölcsönök
Bármire és

gyorsan
0948 997 166

Azonnali 
hitelelbírálás!
Záhradnícká 15.

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

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni,
Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
szeptember 20-án, halálának 

1. évfordulójára 
Sikorčin Ján-ra

(Komárom), 
aki 60 éves korában távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző gyászoló családja.

Bécs sörfesztivál -Schön-
brunn, 2013. szept. 28.,
NZ, KN, DS, BA indulás-
sal, ár: 30 €/fő. 2013. okt.
6. - 25 €/fő. Infó: 0918 697
959. e-mail: zajazdykati@
gmail.com. További útjaink
és bővebb infó: http://utaz
velem.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.

Szeptember 17-én ünnepli 
5. születésnapját 

Csente Vivien
és augusztus 4-én ünnepelte

névnapját

Csente Dominik
Keszegfalván.

„Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, 
s hogy megosztod az életet velem.”

Mindkettőjüknek gratulálunk,
jó egészséget és sok boldogsá-
got kívánunk: anya, apa és az

egész rokonság.

Szeptember 15-én ünnepelték szüleink 

Hibský Martin és Erzsébet 
(Keszegfalva) 

40. házassági évfordulójukat.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntjük őket: Kriszti és
Peti, Bélus és Reni és az uno-
kák: Ricskó, Timike és Zalán.

„Öt éve annak, hogy megláttam
Először gyönyörű kis arcodat,
Öt éve már annak, hogy meghallottam
Először a felsíró hangodat. 
Legszebb dolog édesanyának lenni,
Mindenben melletted állni, 
Éjszakánként az álmodra vigyázni.
Életem végéig szeretni, óvni foglak,
Ám a mai napon sok-sok ajándékkal elhalmozlak!

Szeptember 16-án ünnepli 5. születésnapját 

Hubik Márk Komáromban. 
Ezúton kívánunk neki sok boldog születés-
napot, vidám gyermekkort: anya, apa, Hu-
bik papáék, Izsó papáék és a keresztszülei.

„Születésnapotokra nem kívánunk mást,
Életetek minden percét fonja körbe boldogság.
Lépteiteket kísérje szerencse és egészség,
Gyerekkorotok kacagással s vidámsággal teljék!”
Szeptember 21-én ünnepli 1. születésnapját 

Vrábel Viktória Ímelyen.
Október 6-án ünnepli 12. születésnapját 

Vrábel Dávid Ímelyen.

„Csillag volt, mert úgy szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De szívünkben él, örökké ott marad.”

Mély fájdalommal emlékezünk 
halálának 10. évfordulóján, 

szeptember 20-án 

özv. Matyus Andrásné 
szül. Szoboszlay Emmára.

Szerető családja.

Köszönet
Ismét bizonyították összetartásukat a motorosok!
Szeptember 7-én, Lakszakállason a Lakikatlan  gu-
lyásfőző versenyen indultak csapatukkal. A kelle-
mest a hasznossal egybekötve gyűjtést szerveztek a
két évvel ezelőtt súlyos balesetet szenvedett Lukács
Balázs részére. Ezzel a szép gesztussal már másod-
szor szerveztek gyűjtést, és mutatnak példát má-
soknak is. Balázst Sopronban és Budapesten gyógy-
kezelik. Ezúton szeretnénk megköszönni a szerve-
zőknek, a gulyásfőzőknek, valamint az adakozók-

nak, hogy hozzájárultak Balázs gyógy-
kezeléséhez.
A motorosoknak továbbra is sok
szerencsét, összetartást és baleset-
mentes közlekedést kívánunk. Kö-
szönjük a jó szándékú emberek se-
gítségét, akik bíznak a gyógyulás-
ban, és azoknak a jó barátoknak,

volt osztálytársaknak, akik rendsze-
resen látogatják fiunkat.

Tisztelettel Balázs nevében: 
nagymamája Lakszakállasról,

szülei és nagymamája Gellérről.

Sok szeretettel köszöntik: anyu,
apu, keresztszülők, dédi mama,
Lengyel és Vrábel nagyszülők,
Kucman család.

Dél-Csehország gyöngy-
szemei: Třeboň és Hlu-
boká, Holašovice és Český
Krumlov, 2013. okt. 19-20. 
139 euró/fő, 1x teljes ellá-
tás, belépők, szállás, ide-
genvezetés. Infó: 0918 697
959 További útjaink és bő-
vebb infó: http://utazve-
lem.5mp. eu/web
Prága - Telč - Kutná Hora
2013. okt. 26-28. 150
euró/fő. 2 x félpanziós ellá-
tás, belépők, szállás, ide-
genvezetés. Infó: 0918 697
959. További útjaink és bő-
vebb infó: http://utazvelem.
5mp.eu/web

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.

• Mentse meg régi emlé-
keit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.

• Eladó nyeregtetős családi
ház Őrsújfalun 4 áras telken,
rendezett környezettel.
Gyors megegyezés, biztos
eredmény (115.000 €). Tel.:
0903 317 173.

• Németországi húsfeldol-
gozó üzemekbe keresünk
gyakorlattal rendelkező hen-
teseket, munkásokat szalag-
munkára. Munkaidő: hétfő –
szombat, 12 órás műszak.
Szállás: kiutazás biztosítva.
Információ: Budapesti iroda.
Tel.: 0036/1 299 02 86,
0036/1 780 94 56.

• Házi csirke eladó tisztítva.
Gépi csirketisztítást válla-
lunk. Érdeklődni a 0919 22
13 68-as telefonszámon le-
het.
• Eladó Škoda Felícia 1,6,
benzin 1997. Tel.: 0915 158
244.    
• Eladó olcsón betoncse-
rép és tartozékok 180m2.
Tel.: 0915 158 244.  
• Eladó Babetta 210, 1993
évjárat. Tel.: 0915 724 209. 

• Kerékpárjavítás Gútán,
cím: Partizánska 44. Tel.:
0905 789 733.
• Munkalehetőség magán-
vállakozói engedéllyel ren-
delkező fodrásznő részére!
Bővebb infó:
0905 911 047.
• Bérbe adó berendezett gar-
zon KN, 200 €/hó + kaució.
Tel.: 0919 136 940.

• Nem banki jelzáloghite-
lek banki regiszter vizsgá-
lata és kereseti kimutatás
nélkül. Tel.:0905 587 413
• Angol, német nyelvtanfo-
lyamok, korrepetálás és
érettségi felkészítő Ógyallán.
Tel.: 0905 865 851.
• Otelló borszőlő eladó. Tel.:
0907 167 096.
• Átépített balkonos garzon-
lakás hosszútávra kiadó.
Tel.: 0908 784 067.

Magyarok Nagyasszonya
Főbúcsú Márianosztra -
Zarándokút. 2013. okt. 6. -
25,- €/fő. Infó: 0918 697
959. Lednice és Valtice.
Gyönyörű várak és bor-
kóstoló 2013. okt. 5., 60
€/fő  mely tartalmazza: úti-
költséget, ebédet, idegen-
vezetést, belépőket. Infó:
0918 697 959. További út-
jaink és bővebb infó:
http: / /utazvelem.5mp.
eu/web

Klimatizácie, blesko-
zvody, alarmy, kamery,
elektroinštalácie. Tel.:
0905 928 195. www.jag-
tech.sk

Digitális antenna szere-
lése és javítása (TV havi-
díj nélkül, akár 18 csa-
torna nézhető). Tel.: 0908
132 362.

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

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



mladších juniorov, cez rôzne
rodinné  a priateľské tímy, po
najstarších dôchodcov z Do-
mova sociálnych služieb
Magnólia či súťažného druž-
stva starých mám. Ohníky
pod kotlíkmi sa rozhoreli, no-
žíky krájali, varechy miešali,
v kotlíkoch sa pražila cibuľka,
pridávala sa paprika, para-
dajky a všetky základné
zložky pravého a chutného
zeleninového jedla. Ostatné
ingrediencie boli tajné, ale
nechýbala klobáska, cuketa,
slaninka a rôzne koreniny,
ktoré pošteklili všetky chu-
ťové poháriky. Presne o dve
hodiny sa ukončilo snaženie
nádejných kuchárov a k
slovu, teda k lyžici sa dostali
hlavní ochutnávači - členovia
poroty. Veru nemali to jedno-
duché, lebo v každej miske
to chutilo ale aj vyzeralo
úplne ináč. Chutne, pikantne
i veľmi gustiózne. Členovia
OZ Priatelia koní a westernu
pripravili pre  všetky súťažné
tímy diplomy a praktické po-
môcky do kuchyne a k vare-
niu leča. Víťazom sa stal
každý, kto prišiel a zapojil sa.
V skutočnosti nešlo ani o to,
kto bude prvým, ale o dobrú
náladu, zábavu, posedenie
s priateľmi, prežitie krás-
neho, zmysluplného, po-
učného a zaujímavého
dňa v kruhu priateľov a
známych.  

Tohtoročným bonusom
pre návštevníkov podujatia
boli zemiakové pagáče,
slané osúchy s cesnakom a
smotanou upečené v netra-
dičnej peci priamo v parku,
ako aj ochutnávka domá-
ceho kravského masla so 4
rôznymi príchuťami, domáce
kravské mlieko a  kravský
tvaroh z dielne členky ob-
čianskeho združenia. O kva-
litnú hudbu a vynikajúcu ná-
ladu sa postaral DJ Peťo.
Vďaka ochote a ústretovosti
rodičov zosnulého DJ Zoliho
Bachoreca, ktorí prepožičali
ozvučovaciu a hudobnú apa-
ratúru, mohli návštevníci Le-
čofestu posedieť a pobaviť sa
pri príjemnej  a uchu laho-
diacej hudbe. Uznanie a po-
ďakovanie patrí všetkým čle-
nom OZ Priatelia koní a wes-
ternu Hurbanovo-Bohatá,
ktorí sa postarali o to, aby aj
toto podujatie v meste Hur-
banovo bolo úspešné a zapí-
salo do pamäti miestnych
obyvateľov. Dovidenia na LE-
ČOFESTE 2014.

Text a foto:
RNDr. Mária Hamranová
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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 16. 9. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, zrána a dopolu-
dnia polojasno a bez zrážok, na noc pribú-
danie oblačnosti s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 11 do + 13  C̊, denná teplota od + 21 do +
23  C̊. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. 
V utorok 17. 9. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne chladno a daždivo, veľkú
oblačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 10 do + 12  C̊, denná teplota od + 14 do + 16
̊C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s. 
V stredu 18. 9. predpokladám v našom re-
gióne prechodné zlepšenie, zrána už
chladno, cez deň polooblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C, cez deň od
+ 17 do + 19  ̊C. Mierny J vietor do 6 - 8 m/s. 
Vo štvrtok 19. 9. predpokladám v našom re-
gióne znovu ochladenie, veľkú oblačnosť a
početné prehánky a občasný dážď, k večeru
ubúdanie zrážok. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C, cez deň
od + 15 do + 17  C̊. Slabý SZ vietor do 2 - 4
m/s.  

V piatok 20. 9. predpokladám v našom re-
gióne veľmi daždivo a chladno, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a dážď, miestami aj
výdatný. Množstvo vlahy do 15 mm, mies-
tami aj viac. Nočná teplota od + 8 do + 10  C̊,
denná  teplota od + 13 do + 15  ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 21. 9. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v piatok, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným dažďom, mies-
tami aj výdatný. Množstvo vlahy do 15 mm.
Nočná teplota od + 8  do + 10  ̊C, denná tep -
lota od + 16 do + 18  C̊. Čerstvý SZ vietor do
8 - 12 m/s.    
V nedeľu 22. 9. predpokladám v našom re-
gióne ešte dosť vlahy, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 8 mm. Nočná teplota od + 6 do 
+ 8  ̊C, cez deň od + 17 do + 19  ̊C. Slabý JZ
vietor do 2 - 4 m/s. 
V nasledujúcom týždni  podľa  predpoved-
ných modelov očakávam premenlivé a už
dosť chladné jesenné a vlhké počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Výcvik vodičov na skupinu "B" 

0905 489 059

Vodičský 
preukaz už 
za 6 týždňov

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

Predpoveď počasia 16. 09. 2013 - 22. 09. 2013

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

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

Már Gútán is
HiRDeTéSFelVéTel 
HéTFőTől PéNTekiG.

29. augusta sa vďaka or-
ganizátorskej súčinnosti Slo-
venského záhradkárskeho
zväzu Bohatá, Slovenského
zväzu včelárov Hurbanovo a
OZ Priatelia koní a westernu
Hurbanovo–Bohatá konal v
miestnom parku tradičný a
medzi obyvateľmi mesta ob-
ľúbený festival zeleniny, ovo-
cia, kvetov, chute a dobrej
nálady už po štvrtýkrát. Ten-
tokrát obohatený o med a
tradíciu včelárstva.

Dopoludnia členovia vý-
boru záhradkárov pripravili
nádhernú výstavu, kde vy-
stavovali  výpestky miestnych
pestovateľov. Krásna úroda
zaplnila park a lákala okoloi-
dúcich na prehliadku. Pod ši-
kovnými rukami členiek vý-
boru vyrástla veľmi pekná a
inšpiratívna výstavka, kde si
každý mohol nájsť  oku laho-
diacu krásu i napriek tomu,
že príroda tento rok nebola
veľmi milosrdná k záhradká-
rom a obrovské letné suchá
sa odrazili aj na úrode. Na-
priek tomu organizátori oce-
nili šikovné a pracovité ruky
bohatských záhradkárov
praktickými vecnými ce-
nami do záhradky.

V parku tento rok do-
stali priestor aj miestni
včelári. Vystavené ne-
tradičné i tradičné úle,
pomôcky včelárov, oble-
čenie, čiapky, dymáky,
ale aj plásty plné medu
lákali všetkých návštevní-

Po obvinení z týrania partnerky (45) je
občan Maďarska Zoltán (36) vo väzbe.

Hrozí mu väzenie na 7 až 15 rokov.

Zoltán (36) z Maďarska býval v prenajatom
dome s Ukrajinkou (45) v dedine okresu Ko-
márno. „Je to starší dom. Voda je tam iba zo
studne. Ona vie po maďarsky len pár slov a
Zoltán zas nevie po slovensky ani po ukra-
jinsky. Dorozumievali sa zložito. Ale krik,
zvada a bitka boli u nich na dennom po-
riadku. Neraz u nich boli policajti,“ povedala
suseda.

Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania
Zoltán od minulého leta Ukrajinke (45) nie-
koľkokrát do mesiaca pod vplyvom alkoholu
robil bezdôvodné scény. Žena nemohla bez

jeho súhlasu odísť z domu, mohla si obliecť
len to, čo jej dovolil. Keď raz bez jeho sú-
hlasu chcela odísť do Bratislavy, schytil nôž
a kričal na ňu, že nikam nepôjde. Ukrajinka
tvrdí, že jej roztrhol tričko a vyhrážal sa jej
zabitím. Po nedávnej takejto scéne sa žene
podarilo z domu ujsť k susedom, odkiaľ pri-
volala políciu. Vyšetrovateľ Zoltána obvinil z
týrania blízkej a zverenej osoby a sudca ho
vzal do vyšetrovacej väzby.  Ak sa jeho vina
dokáže na súde, hrozí mu trest odňatia slo-
body na 7 až 15 rokov.

Na prípade je pikantné, že Ukrajinka je
vydatá za Bratislavčana. „Ešte nie sme roz-
vedení. Niečo tam bolo, ale ja presne neviem
čo... ,“ povedal manžel.  

Cas.sk

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

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

S nožom v ruke hrozil zabitím!

Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda. Park Hliník v Hurbanove–Bohatej
poskytol opäť po roku priestor na LEČOFEST 2013.  

LEČOFEST v Hurbanove 
Priemerný vek obyvateľov Slovenskej republiky sa

postupne zvyšuje. V roku 2012 dosiahol hodnotu
39,3 roka. Muži mali vlani priemerne 37,7 roka a ženy
skoro 41 rokov. 

Úbytok obyvateľstva môže zmierniť migrácia. Píše sa o
tom v Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na
roky 2014 - 2020, ktorému sa skončilo medzirezortné pripo-
mienkové konanie. Populačné starnutie predstavuje pre Slo-
vensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá ne-
zvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti,
uvádza sa v návrhu. Aj napriek tomu, že ešte nie sú jeho pre-
javy také citeľné, vývoj vekovej štruktúry Slovákov poukazuje
na zrýchlené tempo starnutia u nás. Pre Slovensko je tiež
charakteristický dlhodobý pokles plodnosti a pôrodnosti. To
sa prejavilo na výraznej zmene reprodukčných pomerov.
Ako sa v návrhu ďalej píše, pri súčasnej úrovni plodnosti a
úmrtnosti ubudne z jednej generácie až 30 percent potenci-
álnych matiek. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi
počtom osôb v produktívnom veku, v predproduktívnom a v
poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o do-
časnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi týmito
skupinami začne meniť. Postupne sa dostávajú do popro-
duktívneho veku početné generácie mužov a žien naro-
dených v druhej polovici 40-tych rokov a v 50-tych rokoch,
čím sa v najbližších desiatich rokoch zásadne zmení pomer
medzi produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej po-
pulácie. Práve posun početných generácií mužov a žien do
veku nad 50 rokov významne prispieva k nárastu počtu star-
ších ľudí na trhu práce. 

Úbytok obyvateľstva môže zmierniť migrácia. Zrýchľujúci
sa proces populačného starnutia však zrejme významnejšie
neovplyvní, konštatuje návrh. Globálne starnutie svetovej
populácie dosahuje tempo a úroveň, aké nemajú v dejinách
civilizácie obdobu. V návrhu sa vysvetľuje, že situácia je o to
vážnejšia, že dosah očakávaných demografických zmien,
predovšetkým v oblasti sociálnych služieb, systému zdra-
votnej starostlivosti, infraštruktúry a trhu práce, je potrebné
riešiť v čase finančnej krízy, ktorá negatívne ovplyvňuje ve-
rejné financie. „Aktívne starnutie je životný štýl, ktorý pomáha
prežiť starobu plnohodnotne a v dobrom zdraví, preto je dô-
ležité o ňom hovoriť. Pre vyspelú spoločnosť musí byť jednou
z priorít vytvárať podmienky pre aktívny život seniorov“ -
vysvetľuje Vilma Vitteková z Nadácie Socia. webnoviny

Populácia starne
kov. Nechýbala ani ochut-
návka kvetového, repkového,
agátového, miešaného, či
pastovaného medu, propolis,
med pomiešaný s peľom a
dobré rady výrobcov, ako si
upevniť zdravie konzumáciou
včelích produktov. Kto ochut-
nal, neodolal a domov od-
chádzal s fľaškou kvalitného
domáceho a hlavne pravého
slovenského medu. Nechý-
balo ani odborné rozpráva-
nie o histórii včelárstva, ži-
vote vo včelích spoločen-
stvách, či historky okolo
práce s včelami, ktoré po-
zorne sledujúcim posluchá-
čom poskytli hurbanovskí
včelári. Svojim agátovým
medom a diplomom za 1.
miesto z Agrokomplexu 2013
sa pýšil aj p. Márton zo Svä-
tého Petra, ktorý patrí medzi
popredných mladých výrob-
cov medu.  

Popoludní sa začal tra-
dičný festival leča. Do súťaže
sa tentokrát nominovalo 7
súťažných družstiev od naj-



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni! 10.25
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Maga-
zin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta - vidékek krónikája 15.45 Csa-
lád csak egy van 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30
Híradó 17.40 A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.10 Időjárás 20.20 Legenda 21.35 Kékfény 22.35 Az Este 23.05
Birkózó világbajnokság  23.35 Aranyfeszt 2013

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka kalandjai 17.10 Tickety
Toc, 26/22. 17.35 Egér-úti kalandok 18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Birkózó világbajnokság, élő 21.45 Sophie szerint
a világ 22.15 A következő! 23.10 Zorro legendája Am. kalandfilm

DUNA
7.00 P´amende  7.30 Híradó 7.35 Élő egyház  8.00 Térkép  8.30 Hír-
adó 8.35 Isten kezében  9.05 Mesélő cégtáblák 9.35 Múltidéző  10.30
Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Vers 12.25 Napi-
rend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament üléséről 16.35 Térkép 17.10
Everwood 18.00 Híradó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés Am. té-
vésor. 19.55 Rózsa Sándor 12. 20.50 Hírek 20.50 Dunasport 21.00
Játék a kastélyban 23.00 Sportaréna 23.30 Koncertek az A38 Hajón

.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 14.50 Csap-
dába csalva 15.50 Családi titkok16.50 Fogyj Rékával és Norbival
16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10 Aktív 21.00
Jóban-rosszban, 2193. 21.35 NCIS 22.35 NCIS: Los Angeles  23.45 Én
is menyasszony vagyok

7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 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 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelők  23.40 A főnök 

9.00 A nagy svindli II.10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában13.55 Barátok
közt 14.30 Az örökség, 39. 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 23.30 Egy Este… Baritz Gergővel

STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.20 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay – A pokol konyhája 17.50 Hír24 18.00 Zárt
ajtók mögött, 11. 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey 20.40 Columbo:
Columbo 22.30 A matador. vígjáték

VIASAT
7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak 9.20 A nagy házalakítás 10.20
Monk  11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A hely-
színelők  14.15 CSI: A helyszínelők 15.15 Shark – Törvényszéki raga-
dozó 16.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.15 Gyilkos számok18.15
Férjekgyöngye 18.50 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 Hulk. Am. sci-fi akciófilm

7:00 Olasz focimeccs 9:00 FIM magazin 9:30 Francia liga 11:30 Olasz
liga 13:30 Corgoň liga Banská Bystrica – Slovan 15:30 Adrenalin
sportok 16:00 Olasz foci 18:00 Mix-zóna 18:25 Leshelyzet 18:40 Bra-
zil focimagazin 19:15  Francia focimagazin 20:15 Mix-zóna 20:40
Olasz foci 22:40 Mix-zóna 23:05 Brazil liga

STV :1
7.05 A profik II.,  7.55 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija válasz-
tása 10.45 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.00 Asija választása,
11. 16.00 Híradó 16.20 A világ üdülőhelyei 17.10 Csalók akcióban 17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 John Lennon – A
fiatal évek. Ang. életrajzi film 21.55 Rosella – Egy tiszta szívű asz-
szony.  23.30 A profik 

STV :2
8.45 Aranykapu 9.35 Dzsob. Dok.film 11.20 Szenc és környéke.
Dok.film 11.50 Mesterségek 12.10 Élő körkép 12.55 Kulturális pano-
ráma 13.05 Folklórműsor 13.40 Művészeti magazin 14.25 BL-magazin
14.50 Lefújva 15.30 Sportvisszhang 15.55 60 éves a Jókai Színház, 2.
16.45 Fókusz 17.30 Hírek  17.50 Hírek magyarul 18.00 Az önök sze-
mével Katalánia 18.40 Esti mese 20.00 Sikorski tábornok rejtélyes
esete 20.55 Tudomány és technika 21.30 Hírek 22.05 Neds. Ang. film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak10.45 Cobra
11. 11.50 A mentalista12.45 A farm 14.00 A farm 15.55 NCIS  17.00
Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó  20.30
Forr a bor 21.40 A farm 23.00 Éjszakai hírek 23.30 NCIS 

JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek – új részekkel 11.00 Kutyil Kft. 12.00 Híradó
12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Hogyan vásá-
rolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Hír-
adó, sport 20.10 Időjárás 20.20 ValóVilág 21.40 ValóVilág 23.00 A
Geiss család

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni!  10.25 Csa-
lád-barát 12.01 Híradó  12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013
13.55 Ridikül 14.45 Caruso másik hangja 15.40 Család csak egy
van16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 A
múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Időjárás
20.20 Párizsi helyszínelők 21.10 King II. 22.00 Az Este 22.30 Birkózó-vb
- összefoglaló 23.00 Híradó 23.15 Magyar retró 

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka kalandjai 17.10 Tickety Toc,
26/23. 17.35 Egér-úti kalandok18.00 Eszes Jesse, 52/9. 18.10 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Birkózó-vb, élő 21.45 Gyógyító természet,
7/3. 22.15 A következő! 23.10 Sheryl Crow. A „100 Miles from Memp-
his” című album lemezbemutató koncertje a Pantages Színházban

DUNA
6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35
Sportaréna  8.00 Térkép  8.30 Híradó 8.35 Zebra 9.00 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 A falu jegyzője
T 21.05 Hírek 21.10 Dunasport 21.20 Senki nem tér vissza tévéfilmsor.

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
Délután 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet
20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 40 éves szűz Am. vígjáték

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztro-show 12.50 Refl ektor 13.05 Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Bu-
dapest 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 Ba-
rátok közt  21.35 A mentalista 22.35 Döglött akták 23.40 XXI. század 

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, 40. 15.30 A sors hullámain16.30 Pillangó 17.30 Gaz-
dálkodj okosan! 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában, 84.
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 I., 9–10. 14.30 Columbo: Columbo a guill-
potine alatt. Am. krimi 16.20 Jim szerint a világ I. Am. sor., 12. 16.50
Gordon Ramsay – A pokol konyhája V., 10. 17.50 Hír24 18.00 Zárt ajtók
mögött, 12. 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey II., 6. 20.40 P.S. ilove
You. Am. vígjáték 23.05 Columbo: Összeesküvők. Am. krimi P7A0_

VIASAT
7.40 Hulk. akciófilm 10.20 Monk 11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szál-
lodája  13.20 CSI: A helyszínelők 14.15 CSI: A helyszínelők 15.15 Shark
– Törvényszéki ragadozó 16.15 Shark 17.15 Gyilkos számok 18.15 Fér-
jek gyöngye 18.50 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok  19.50 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Szerelem a láthatáron 22.25 Gyilkos számok  23.25 Gyilkos számok 

7:00 Francia focimagazin 8:00 FIM- magazin 9:00 Brazil focimagazin
9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz foci 12:00 Mix-zóna 12:25 Francia focim-
agazin 13:30 Olasz focimeccs 15:30 Francia liga 17:30 Brazil focim-
agazin 18:00 Mix-zóna 18:25 Adrenalin sportok 18:55 Svéd jégkorong
21:25 Mix-zóna 21:50 Leshelyzet 22:05 Francia focimagazin

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 Irány a kert! 15.10 Asija választása 16.00 Híradó
16.20 A világ üdülőhelyei: Peru 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes  21.30
A mentőautó  22.15 Szlovákia elhíresült bűnügyei. 23.10 A profik 

STV :2
10.25 60 éves a Jókai Színház, 2. 10.55 Fókusz – munka 11.40 Sport-
visszhang 12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.30 Az éj királynője a
kőtengerbe  14.50 A család és az alkohol 15.25 Família 15.55 Ukrán ma-
gazin 16.20 Romaportrék 16.45 Fókusz  17.30 Hírek a régiókból 17.50
Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai 18.20 A hátsó Poľana 18.40 Esti
mese 19.00 Híradó 20.00 Tévhitek a tejről  20.45 Rendelő 21.10 Karol
Pieta 21.30 Hírek 22.05 A Kennedy család, 3. 22.45 Művészet 2013 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fi úk 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 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor
21.40 A farm 23.00 Éjszakai híradó 23.30 NCIS VII. 

JOJ
8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek
– új részekkel 11.00 Kutyil Kft. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont. 13.30 Dr.
Csont 14.30 Castle 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Hír-
adó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Panelházi történetek  21.40 ValóVilág 23.00 A Wollny család 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri  9.55 Jó tudni 10.25 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30
Vilmos herceg és Catherine 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 Híradó 20.20 Egyszer volt, hol nem volt
21.05 Gyilkosság  21.55 Az Este 22.30 Birkózó-vb  23.00 Summa
23.30 Híradó 23.45 Változó korban Magy. dok. film

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka kalandjai 17.10 Tickety
Toc, 26/24. 17.35 Egér-úti kalandok 18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Birkózó világbajnokság 21.45 Kapa, kasza, faka-
nál 6/3. 22.15 A következő! 23.05 Old Boys 3

DUNA
8.35 A papiros története Szálmisztika 8.55 Építészet 9.25 Angyali
érintés  10.10 Kisváros 10.50 A falu jegyzője 12.00 Híradó 12.20 Mú-
zeumtúra 12.50 Magyar eredmények az űrkutatásban 13.15 Nyolc
évszak 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Hír-
adó 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda 21.00 Hírek,
sport 21.15 Bolondok felvonulása 22.50 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 Té-
nyek14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával
és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 20.10 Aktív 21.00 Jóban
Rosszban 21.35 A bura alatt 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Rin-
ger – A vér kötelez 14.

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflek-
tor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Mu-
zsika TV bemutatja 13.40 Éjjel-nappal Budapest  14.50 Fókusz 15.25
A végső akarat 16.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Szulej-
mán 22.50 Házon kívül 23.20 Reflektor 23.40 Holdfényév. Am. film

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most!, 62. 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó
17.30 Egy Este… Baritz Gergővel 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú
árnyékában, 85. 20.30 Segítség, bajban vagyok!  21.30 Vacsoracsata
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon

STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Öszszeesküvők16.20 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 Álomhajó – Mé-
zeshetek Zambiában 22.30 Columbo: Embert barátjáról. Am. krimi

VIASAT
7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak 9.25 A nagy házalakítás 10.20
Monk 11.20 Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A hely-
színelők 14.15 CSI: A helyszínelők  15.15 Shark 17.15 Gyilkos számok
18.15 Férjek gyöngye 18.50 Férjek gyöngye  19.20 Jóbarátok  19.50
Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg egy
kicsi  21.25 D-Tox akcióthriller 23.20 Harmadik műszak

7:00 Francia liga 9:00 Rövid dokumentum 9:30 Mix-zóna 10:00 Bra-
zil liga 12:00 Mix-zóna 12:25 Adrenalin sportok 13:25 Olasz foci 15:30
Svéd jégkorong 17:30 Leshelyzet 17:45  Rövid dokumentum 18:00
Mix-zóna 18:25 Corgoň liga Slovan – Nitra 20:25 Mix-zóna 20:50
Olasz focimagazin 21:25 Leshelyzet 21:40 Brazil focimagazin 22:10
FIM magazin 22:40 Mix-zóna

STV :1
7.00 A profik  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
13.55 Építs házat, ültess fát 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija válasz-
tása 16.00 Híradó16.20 A világ üdülőhelyei 17.10 Csalók akcióban 17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Bajnokok Ligája
labdarúgó- mérkőzés, élő 22.50 Bajnokok Ligája – összefoglaló

STV :2
11.30 Rendelő 12.00 Élő körkép 12.30 Kulturális körkép 12.35 Folklór-
műsor 13.05 Jastrabka 13.45 Műszerészek 15.05 Átrium 15.30 Tudo-
mány és technika 15.55 Magyar magazin 16.25 Energetika 16.45 Fókusz
17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A szépség szimbó-
lumai 18.25 Tesztmagazin 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 Mele-
günk lesz? Dok.film 21.00 Történetek a szlovákiai lakótelepekről 21.30
Hírek 22.05 Intím megvilágítás Csehszl. film 23.10 Rendőrségi magazin 

MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak  10.40 Cobra 11. 11.40 A men-
talista12.40 Doktor House 13.35 Egyről a kettőre 14.05 A farm
15.25 Két pasi – meg egy kicsi  15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó  20.15 Időjárás 20.30 Tel-
jesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 Éjszakai hírek 23.00 NCIS 

JOJ
8.30 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek11.00 Kutyil Kft. 12.00
Híradó 12.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.10
Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40 ValóVilág 23.00 Castle 

Kedd, szeptember 17 Szerda, szeptember 18

TVműsor szeptember 16 - szeptember 22
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
Ha Kos a jegyed, a héten sajnos ke-
vesebb időd lehet a párodra, ami
nem egy és nem is kettő kellemetlen
helyzetet idézhet elő.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Hetedet felhőtlen jókedv kísérheti vé-
gig, még akkor is, ha a munkahelye-
den sok feladatot bíznak rád.

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
A munkában húzós napok ígérkez-
nek, családi gondod is támadhat,
sőt, ami a legrosszabb, még a pá-
roddal is lehet konfliktusod, hiszen
ingerültebb lehetsz a szokásosnál.

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Váratlanul és szívszaggatóan bele-
szerethetsz egy idegenbe, ám a do-
log jövője valami miatt kétséges.
Gondold meg, mibe vágsz bele.

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Ideje megtenned azt a bizonyos lé-
pést, amit már régóta halogatsz, le-
gyen szó az élet bármely területéről.
De azért szólj a barátodnak is róla.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Egyre több galibába keveredsz ér-
zelmeid miatt, úgyhogy ideje lenne
őszintének lenned magadhoz és le-
tisztáznod őket.

MérLEg - IX. 23. - X. 22
A megszokottnál passzívabb leszel a
héten, de ne aggódj, ezzel egyálta-
lán semmi baj nincs. Lazulj egy ki-
csit, nézz meg egy jó filmet.
SKOrpIó - X. 23. - XI. 21.

Szereted a pörgést és mindig társa-
ságba járni, de most nem ártana egy
kis időt egyedül töltened. Rendez-
ned kell gondolataid.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Ritka jól érzed magad a bőrödben!
Egy csomó új lehetőség tárul eléd a
napokban, neked csupán annyi a
dolgod, hogy élj velük.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Szuper ötletekkel van tele a fejed,
már csak a gyakorlatba kéne átültet-
ned őket!

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Légy résen, mert valaki, aki hozzád
közel áll, visszaélhet a bizalmaddal.
Fontold meg jól, kivel mit osztasz
meg, különben nagyot koppanhatsz
a végén! 

HALAK - II. 19. - III. 20.
Kissé erőszakos vagy a héten, pedig
teljesen felesleges ez a hozzáállás.
Szép szavakkal is elérheted ugyan-
azt az eredményt.

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.
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, játszó-
ház, ügyességi versenyek nem csak
gyerekeknek 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 vala-
mit”… Benes Ildikó és Pőthe István
zenés gyermekműsora.
A rendezvény jótékonysági jellegű, az
esetleges adományokat a hajléktala-
nok és hátrányos helyzetű családok
megsegítésére  fordítják.
Csemadok Székház: Szeptember 18,
16.30. MUDr. Pálházy Béla előadása.
Téma: Legyünk aktívak a civilizációs
betegségek megelőzésében.
Csemadok Galéria: Arc Sacra Fesz-
tivál. A komáromi zsidóság szakrális
emlékei – Vass Dániel fotókiállítása. A
kiállítás szeptember 21-ig látogatható. 
Szent András templom: Szeptem-
ber 21., 18.00  Ünnepi szentmise. Köz-
reműködik: a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Vass Lajos Kórusa. Vezé-
nyel: Józsa Mónika és Tóth Árpád.
Klapka tér: Endurance Ride 2013.
Hosszútávú lóverseny idei, harmadik
évfolyama, amelynek egyik állomása

már hagyományosan Komárom. A
Klapka téren délután felvonulnak a lo-
vak, a versenyzők és kultúrműsort is
szolgáltat a szervező a téren felállított
nagy színpadon. Program: szeptem-
ber 20. - 16.00 az első lovasok érke-
zésének hozzávetőleges ideje -
Klapka tér, 17.30 az utolsó lovasok ér-
kezésének hozzávetőleges ideje.

DéL-KOMÁROM:
Monostori Erőd: A Dunai Bástya Ki-
kötői fogadótér ünnepélyes átadása
szeptember 21-én. Koncertek, szín-
padi produkciók, hagyományőrzők,
extrém sportok és sok más szórakoz-
tató program várja a családokat és fel-
nőtt látogatókat az ingyenes nagyren-
dezvényen. Fellépők: 10.30 - Fehér-
varázs - különleges bábszínházi pro-
dukció a Vaskakas Bábszínháztól,
12.00 - Mobilis Interaktív Kísérleti Köz-
pont stand up fizika, showműsor. 13.00
- Csángálló zenekar moldvai népzenei
koncertje, 14.00 - Kajárpéci Vízirevü:
Nyilvános akasztás, avagy Sobri
Jóska színre lép, vidám vásári vér-
fürdő, 15.00 - Ferenczi György és a
Rackajam koncertje.
Jókai mozi: Szeptember 22., 17.00 A
Lehár Ferenc Polgári Társulás szerve-
zésében a Memória Társulat koncertje.
16.30-kor a városi kisvonat a Tiszti Pa-
vilon elől indul Dél-Komáromba a Jókai
mozi elé, majd a műsor végeztével visz-
szafelé is. A kisvonat szállítási díja 1
euró/út. Szeptember 25-26., 19.00 Légy
jó mindhalálig. Musical a Magyar Dal-
színház előadásában.
Csokonai Művelődési Központ:
szeptember 27-én Tankcsapda kon-
cert, kapunyitás 19.00.

GÚTA:
Sportcsarnok: Szeptember 21-én
20.00 Egész-estés mulatság. Fellépők:
Nótár Mary & Pupoband. Jegyárak:
elővételben: 10 €, helyszínen: 12 €.

EKEL:
Nappali Bár kerthelyiség: II. Ekeli
Öröm Pörkölt Főzőverseny szeptem-
ber 21-én, 10.00 órától. A verseny fel-
tételei: maximum 5 tagú csapatok je-
lenkezését várják. Nevezési díj 18
€/csapat. A szervezők biztosítják a
kiskatlant, tűzifát, 3 kg sertéshúst, ke-
nyeret, műanyag tányért és kanalat
és a reggeli megvendégelést. A többi
hozzávalót a csapatok biztosítják. Je-
lentkezési határidő: szeptember 19-ig
személyesen az ekeli Nappali Bárban
vagy a 0905 206 576-os telefonszá-
mon. A nap folyamán kultúrműsor az
Őrsújfalusi És? Színház fellépése. A
gyerekek részére trambulin, kézmű-
ves sarok. A jó hangulathoz frissítőt és
zenét biztosítanak. Szervező a Cse-
madok, Magyar Közösség Pártja, Via
Nova Ifjúsági Csoport Helyi Alapszer-
vezetei és az Ekelért Jótékonysági
Alap.

KARVA:
IV. Karva-Lábatlan Maraton - Futóver-
seny és kerékpáros túra. 2013. szep-
tember 22. 10 óra. Útvonal: Karva –
Muzsla – Párkány – Esztergom – Lá-
batlan. Eredményhirdetés: Lábatlan,
Gerenday kert bejárata. Versenyszá-
mok: Maraton (egyéni) futás, Maraton
(2 fős), Maraton (4 fős), kerékpártúra –
emlékéremmel – külön díjazás nélkül.

MARCELHÁZA:
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub
szervezésében szeptember 21-én,
szombaton, kerül megrendezésre a
Sólyom Próba elnevezésű íjászver-
seny a helyi focipályán. A nevezés
8.00 órától kezdődik, majd 10.00 óra-
kor a versenyre együttesen vonulnak ki
a résztvevők. Nevezési díj: 5 euró,
amely tartalmazza az ebédet.

A kapunyitás után elindult a ván-
dorlás a nemesócsai szabadtéri
színpad irányába, ahol elmúlt
szombaton ismételten megrendez-
ték az Ócsafeszt elnevezésű rock-
estet. Három órakor minden adott
volt egy jó kis „zúzásra“. Mindjárt
az első közszereplő a Bada Bing
volt, akik ’’numetállal’’ indítottak. A
csapat  Dunaszerdahelyről érkezett
és sokáig emlékezetes koncertet
adott. Őket követte a gelléri Kedik-
lek együttes. A zenekar sajátos-
sága  a blues-zene. Láthatóan el-

kötelezettjei ennek a stílusnak. Egy
órán át bűvölték a közönséget, akik
vették is a lapot. A folytatásban az
Avalanche rock banda mutatkozott
be „repertoárjukkal”. Nádszeg ze-
nészei, a Rainy Mood, akik a hami-
sítatlan ’’hardcore’’ műfajt képvi-
selték, már kellően behangolt kö-
zönség előtt léptek színpadra. Fer-
geteges koncertjük után következ-
tek a „felvidék gladiátorai”, az
ekecsi ParanoiD, akik a tőlük meg-
szokott formát hozták, és rajongó-
iknak ezúttal sem okoztak csaló-
dást. Végül a magyarországi Bas-
tards Of Bodom elismert banda
zárta az idei Ócsafesztet.  A ren-
dezvénynek kísérő programjai is
voltak. Megemlítenénk az íjászatot,
valamint Angie-t, a karikatúrafele-
lőst. Az idei fesztivált sokan támo-
gatták. Külön köszönet Nemesó-
csa községének, hogy bizalmát
adta a rockrendezvényhez. A ke-
mény-zene rajongói  éjjel egyig bír-
ták a gyűrődést. -pint-

Fotó: Méry Katy

A húrok közé
csaptak

  

Újdonsült házaspár lép ki a temp-
lom kapuján.

Két csirkefogó kölök nézi őket.
- Ijesszünk rájuk! - mondja az

egyik és odaszaladnak.
- Jól választottál apa, gratulálunk! 

  

Utolsó mondat:
- Ki vagy te marha, hogy szőrme-

bundában eszed a málnát?



19ÁTALAKÍTÁS - HIRDETÉS

M1

9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni!10.25 Család-barát 12.01
Híradó  12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.45
Hegyaljai újrakezdés 15.30 Család csak egy van 16.15 Híradó 16.30 A
szenvedélyek lángjai17.15 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.35 A múlt
fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20
Bárcsak.  filmdráma 22.00 Az ESTE 22.30 Birkózó-vb - összefoglaló
23.00 Nemzeti nagyvizit 23.30 Híradó 23.45 Rejtélyes XX. század

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka kalandjai17.10 Tickety Toc
17.35 Egér-úti kalandok 18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.45 Birkozó világbajnokság, élő 21.45 Az emberi csoda 22.15
A következő! 23.10 Bárcsak. Am.–ang. filmdráma

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.30 Híradó 7.35 Lyukasóra (ism.) 8.00 Térkép
(ism.) 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.00 Virágzó Magyaror-
szág 9.25 Magyar elsők 9.40 Angyali érintés (ism.) 10.30 Kisváros
(ism.) 11.05 Linda, 12. (ism.) 12.00 Híradó 12.20 Velünk élő Trianon –
Egy majdnem betiltott filmsorozat, 14/14. 13.20 Nyolc évszak. Té-
véfilmsor., 8/7. 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood
Am. sor., 15. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros. Tévé-
filmsor. 19.10 Angyali érintés Am. sor. 20.00 T.I.R. Tévésor., 12/12.
21.00 Hírek, sport 21.15 A koppányi aga testamentuma. Magyar film
22.45 MüpArt classic. Ravel meséi a Művészetek Palotájában

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 4.00 Tények
Délután 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet. Re-
alitysorozat 20.10 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Mr. és Mrs.
Szórakoztató show 23.35 A Jane Austen-könyvklub. Am. film

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 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 Barátok közt 21.35 A szállító 2.  23.20 Brandmánia 23.55 Refl
ektor

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyé-
kában, 85. 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullá-
main 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Forró nyomon, 38. 18.30
Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában, 20.30 Segítség, bajban va-
gyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt, 6613–6614. 23.00 RTL
II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV
14.30 Columbo: Embert barátjáról 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  20.55 Dinamo Kijev–Genk Európa Liga labda-
rúgó- mérkőzés 23.15 Jim szerint a világ  23.45 Labdarúgó Európa
Liga – öszszefoglaló

VIASAT
7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak 9.25 A nagy házalakítás 10.20
Monk11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája13.20 CSI: A helyszí-
nelők14.15 CSI: A helyszínelők  15.15 Shark – Törvényszéki ragadozó
17.15 Gyilkos számok18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi) 21.25 CSI: New York-i hely-
színelők 22.25 Gyilkos számok 

7:00 Brazil liga 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Svéd jégko-
rong 12:00 Mix-zóna 12:25 Rövid dokumentum 12:40 Leshelyzet 13:00
Corgoň liga Slovan – Nitra 15:00 FIM magazin 16:00 Brazil liga 18:00 Mix-
zóna 18:25 Olasz focimagazin 18:55 Svéd jégkorong 21:45 Brazil focim-
agazin 22:15 Leshelyzet 22:30 Mix-zóna 22:55 Brazil focimeccs

STV :1
7.00 A profik 7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija
választása10.45 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát 14.20 Konyhatitkaim 15.10
Asija választása. 16.00 Híradó 16.20 Elveszve Ausztráliában.  17.10
Csalók akcióban17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek, időjárás 20.20 Luther. 22.10 Óvárosi helyszínelők  23.10 Ri-
porterek 23.35 A profik 

STV :2
10.25 Magyar magazin (ism.) 11.00 Fókusz – fogyasztók 11.45 Évek-
kel ezelőtt… 12.10 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 13.15 Éjszaka az
archívumban 15.00 Idősebbek klubja 15.30 Hallássérültek tévéklubja
15.55 Lakáskultúra 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30
Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A természet ára 18.20
Természetbarát-magazin 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 19.45 Időjá-
rás 19.55 A dínók földjén 20.45 Európa Liga labdarúgó- mérkőzés
23.00 Sporthírek 23.10 Az elveszett szerelemről. Dok.film

MARKÍZA
8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk nem sírnak  11.35
Cobra 1112.40 A mentalista 13.35 Doktor House  15.25 Egyről a ket-
tőre15.55 NCIS  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 Éjszakai hírek 23.30 NCIS 

JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek  11.00 Kutyil Kft.12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójá-
ték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.40 ValóVilág 23.00 Gigolók

M1
09.00 Aranyfeszt 2013 09.30 Vízitúra életmódmagazin 10.05 Törté-
netek a nagyvilágból 10.35 Életművész 11.30 A víz ára 12.00 Hírek 12.05
Ostrom újratöltve dokumentumfilm 12.35 Másfél millió lépés Magyar-
országon 13.30 Egy szabad ember 14.15 Boxutca 14.45 Forma−1 16.20
A világörökség kincsei 16.40 Épül a park 17.35 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek  20.20 Egy nap  roman-
tikus film 22.10 Borvacsora 23.05 Birkózó-vb 23.35 Brooklyn mélyén

M2
06.00 Rajzfilmsorozatok 17.30Lolka és Bolka  17.40 Vakáción a Mézga
család 18.05 Eszes Jess 18.20 Magyar népmesék rajzfilmsorozat 18.27
Frakk, a macskák réme 18.35 Állatkert a hátizsákban 19.05 Kalando-
zások Andyvel  19.20 Rupert maci  19.30 Napfény farm  19.45 Mumin-
völgy 20.00 Híradó 20.35 Sporthírek 20.40 Időjárás 20.45 Birkózó-vb
20.00 Híradó 21.45 Forma−1 23.254 összeesküvő és 1 temetés

DUNA
7:20 Kapásjelző 7:50 Élő egyház 8:15 Isten kezében 8:50 Sírjaik hol
domborulnak...  9:15 Akadálytalanul 9:45 Budapesti vadon 10:35 Szé-
kely kapu 11:10 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:10 A világörökség
kincsei 12:25 Lila akác 14:00 Labdarúgó-mérkőzés OTP Bank Liga
16:00 Martha Ivers furcsa szerelme 18:00 Híradó 18:20 Dunasport
18:25 Időjárás 18:30 Futótűz 19:20 Butaságom története 20:45 A
világörökség kincsei 21:05 Mi történt Baby Jane-nel? 23:15 Kultikon
+ 23:40 Dunasport 23:55 MüpArt

6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30 Ka-
landjárat 12:00 Babavilág 12:30 Fogyótúra 13:00 Én is menyasszony
vagyok 13:30 Stílusvadász 14:00 Xena 15:00 A férjem védelmében
16:00 Luxusdoki 17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 18:00 Tények19:00
Aktív Extra 19:30 Szinglik éjszakája 21:35 A tábornok lánya thriller
23:50 Robbanófejek akció-vígj.,

7:00 Kölyökklub 10:25 Míg a halál el nem választ 11:00 XXI. század
11:30 Házon kívül 12:00 a'la CAR 12:30 4ütem 13:10 Agymenők 13:35
Agymenők 14:30 Eastwicki boszorkák 15:30 A hős legendája 16:35
Hajszál híján hősök am. vígj., 18:30 Híradó 18:55Fókusz Plusz 20:00
X-Faktor 21:45 A szellemlovas 2. 23:35 Élve vagy halva akció-vígj.,

7:00 Az örökség 9:00 Minden lében négy kanál 9:55 Ezel - Bosszú
mindhalálig 11:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 12:05 Tökéletes célpont
14:00 Nyomtalanul Krimisorozat 15:00 Sokkoló valóság Angol doku-
mentumfilm-sorozat 16:00 Gazdálkodj okosan! 17:00 Egy Este...18:00
CSI: Miami helyszínelők  19:00 Forró nyomon 20:00 Magánürügy Víg-
játék 22:00 AFTER X  23:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 

STORY TV
8:00 Balu kapitány kalandjai 8:30 W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 9:00
Televíziós vásárlási műsorablak 10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó -
Sopron 13:00 Este (am. játékf., 2007) 15:15 Álomhajó - Mézeshetek
Új-Zélandon 17:15 Flört a fellegekben rom. vígj., 19:00 Hír24 A nap
legfontosabb közéleti és politikai hírei Bárdos Andrással19:15 Miss
Marple: Rejtély az Antillákon 21:15 Időzavarban (am. krimi, 2003)

VIASAT
7:55 Candleford-i kisasszonyok 10:10 Két pasi - meg egy kicsi  11:10
Szívek szállodája 12:10 Szívek szállodája 13:10 Doktor House 14:10
Doktor House 15:10 Sztárom a párom rom. vígj., 17:45 Szerelem a
láthatáron18:50 Vissza a jövőbe 2. am. sci-fi vígj., 1989 21:00 Kia-
datás am. thriller 23:30 Dorian Gray angol filmdráma 

7:00 Francia focimagazin 7:30 Svéd jégkorong  9:30 Mix-zóna 10:00 ATP
Szentpétervár tenisz élő.közv. 14:00 Francia focimagazin 14:30 Só-
lyomszem - teniszmagazin 15:25 Olasz focimagazin 15:55 Corgoň liga
Trnava - Slovan élő.közv. 17:55 Olasz focimeccs 20:00 Total Italian Fo-
otball 20:40 Olasz focimeccs 22:45  Brazil focimagazin 23:25 Brazil liga

STV :1
7.10 Volt egyszer egy élet 7.40 Fidlibum 8.05 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.00 Megaagy. Tudományos- ismeretterjesztő magazin gye-
rekeknek 9.25 Berlin, Berlin.  8. 10.25 Szlovákia, szeretlek  12.15
Postaláda (ism.) 13.25 Caterina és a lányok15.10 Szívtiprók krimivíg-
játék 17.15 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 A gasztronómia
kézikönyve 19.00 Híradó 20.20 Postaláda.  21.20 Igaz történetek Elő-
ször 21.55 Szeretetből Ném. film

STV :2
8.30 Hétvége 8.55  A pandák földje dok.fi lm 9.45 Rendelő 10.15 Dr.
Anton Gúth professzor portréja 10.30 Ökológiai magazin 10.55 Út
11.25 Pilóták 11.50 Szlovákok a nagyvilágban 12.15 Tizenkettő után öt
perccel 13.20 Gimi.TV. 14.10 BL-magazin 14.50 Kapura 15.35 Farmer-
gazdaságok 15.55 Tesztmagazin 16.10 Idősebbek klubja 16.40 Nem-
zetiségi hírek 16.50 Szlovákia–Törökország férfi Eb röplabda-
mérkőzés 19.00 Híradó 20.00 Felszabadítók dok.sorozat 20.45 Át-
rium 21.10 Őrangyalok 21.40 A férfi, aki kiabál Belga–fr.–csádi fi
lmdráma 23.05 Művészet 20136.45 Scooby Doo, hol vagy?  

MARKÍZA
8.20 Egyről a kettőre I 8.50 Zűrös majom Am.-jap. fi lm 10.40 Két
pasi – meg egy kicsi 11.10 Négy férfi , egy eset 11.40 Barnyard. Am.–
ném. anim. vígjáték 13.25 Jószomszédi iszony filmvígjáték 15.15 Táv-
kapcs.  vígjáték 17.35 Orkán 18.20 Bulvármagazin 19.00 Híradó 20.30
A farm – a párbaj 22.20 A szellemlovas. Am. akciókalandfi lm

JOJ
7.15 Én kicsi pónim  7.40 Monsuno 8.00 Csodakutyák 11.15 Oltári nő.
Am. fi lm 12.50 ValóVilág – realityshow 13.55 X-Factor USA 2013
16.10 Cseh–szlovák tehetségkutató 18.00 A valós ár. Szórakoztató
show 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20
Perzsia hercege – Az idő homokja Am. kalandfi lm 23.00 ValóVilág –
a döntés

CSütörtöK, szeptember 19 Szombat, szeptember 21
M1

6:55 Család-barát Hétvége 9:00 Katolikus krónika 9:40 A sok-
színű vallás 10:00 Evangélikus magazin 10:25 Evangélikus if-
júsági műsor 10:30 A Heidelbergi káté 11:00 Metodista
istentisztelet 12:00 Hírek 12:05 Világ Kép 12:35 A világörök-
ség kincsei 12:55 Telesport 13:30 Forma-1 Szingapúri Nagy-
díj - Futam 16:20 Nemzeti Vágta 2013 Közvetítés a Hősök
teréről 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:05 Sporthírek 20:10
Időjárás-jelentés 20:20 Az utolsó jelentés am. thriller 22:10
Az amerikai am. filmdráma 23:55 Birkózó világbajnokság

M2
6:05 Rajzfilmsorozatok 17:20 Lolka és Bolka 17:30 Rejtélyek
Tesz-Vesz városban 17:55 Kérem a következőt! 18:05 Eszes
Jess 18:20 Magyar népmesék 18:25 Frakk, a macskák réme
18:35 Állatkert a hátizsákban 19:00 Kalandozások Andyvel
19:20 Rupert maci 19:30Napfény farm 19:45 Mumin-völgy
20:00 Híradó este 20:35 Sporthírek 20:40 Időjárás 20:45 Bir-
kózó Világbajnokság Közvetítés a Budapest Arénából 21:45
Forma-1 Szingapúri Nagydíj - Futam

DUNA
7.15 WTCC 2013 Túraautó-vb 9.15 Világ-Nézet. Ábrahám
gyermekei 10.10 Hagyaték 10.35 Határtalanul magyar 11.00
Önkéntesek 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.10 A világö-
rökség kincsei 12.30 Ízőrzők 13.05 Megálmodtalak Magyar fi
lm (ff .) 14.25 Hazajáró 14.55 Szerelmes földrajz 15.30 Hogy
volt?!  16.30 Labdarúgó OTP Bank Liga 19.05 Híradó, sport
19.35 Heti Hírmondó 20.05 Önök kérték 21.00 Jó estét nyár,
jó estét szerelem 22.30 A tizedes meg a többiek. Magy. fi l

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 EgészségMánia
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint TestŐr 12.30 Aktív
extra (ism.) 13.00 A kiválasztott – Az amerikai látnok IV. Am.
sorozat, 13. 14.00 Békétlen békítő 15.00 Sue Thomas – FBI
Am. sor., 13. 16.00 Szinglik éjszakája Magy. vígjáték 18.00 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Sztárom a párom Am.–ang. vígjáték
22.25 Gladiátor. Am.–ang. tört. kalandfi lm

7.00 Kölyökklub 10.05 EgészségKalauz 10.40 Teleshop 11.35
Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja 12.40 Míg a halál
el nem választ IV., 17. 13.10 Tuti gimi VI., 19. 14.15 Mindenem
a tánc Am. fi lm 16.50 Osztály, vigyázz! Am. vígjáték.  18.30
RTL híradó 18.55 A szállító. Fr.–ném.– am. akciófi lm-sor., 1.
20.00 X-Faktor.  21.50 Halálos célpont Am. akciófi lm

8.50 Alex és Emma – Regény az életünk. Am. vígjáték 10.35
Tru Calling – Az őrangyal.  11.30 Nyomtalanul 12.25 CSI: Miami
helyszínelők 13.20 Szombat Esti Láz 2013 16.20 Segítség, baj-
ban vagyok! 17.20 Segítség, bajban vagyok! 19.20 Segítség,
bajban vagyok!  21.20 After X. Az X-Faktor titkai 22.00 Heti
hetes, 39. 23.00 Sötét zsaruk II. Am. sorozat, 8.

STORY TV
10.30 Dallas. 13.30 Flört a fellegekben. Am. vígjáték 15.05 Ju-
nior. Am. fi lm 17.00 A Vatikán ügynöke18.00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.15 Columbo 21.05 Downton
Abbey 22.30 Az angol beteg.  fi lmdráma

VIASAT
6.45 Candlefordi kisaszszonyok 9.00 Kertvárosba szám-
űzve9.30 Doktor House 10.30 Doktor House  11.30 A nagy
házalakítás 12.30 A nagy házalakítás 13.25 Tappancsok. víg-
játék 15.05 Vissza a jövőbe 2. 17.20 Állj, vagy lő a mamám!
19.05 Gyilkos számok 20.00 CSI: New York-i helyszínelők VII.,
154. 21.00 CSI: New York-i helyszínelők  22.00 Amerikai pite 3.

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Francia focimeccs 9:30 Corgoň
liga Zlaté Moravce – Myjava 11:25 Sólyomszem – teniszm-
agazin 12:25 Olasz focimeccs 14:25 Total Italian Football
14:55 Olasz focimeccs 16:55 Francia focimeccs 18:55 Brazil
liga 20:55 Francia liga PSG – AS Monaco élő 22:55 Brazil fo-
cimagazin 23:25 Brazil liga

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozatok 8.15 Volt egyszer egy élet 8.45 Sza-
fari a konyha mögött 9.10 60 állati dolgom 9.40 Autószalon
10.10 Földünk elbűvülő helyei. Mikronézia 11.05 Szlovákia ké-
pekben 11.30 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizen-
kettő. 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Agatha Christie
15.00 Srác urak. filmvígjáték 16.35 Senki sem tökéletes 17.50
Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 Az asz-
szony, aki viszszatér.  23.40 Maigret felügyelő Fr. krimi

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergaz-
daságok 9.30 Tesztmagazin 9.40 Família 10.10 Egyházi ma-
gazin 10.35 A szó 10.40 Mint mindenki más Tévéjáték 11.30
Pozsony – az egynapos város? Dok.fi lm 12.05 Arany alma
Johannának  13.00 Felszabadítók. 13.55 Országúti kerékpá-
ros- vb, Firenze, élő 17.00 Sportstúdió 18.40 Esti mese 19.00
Híradó 19.50 Szlovákia–Lengyelország férfi Eb röplabda-
mérkőzés 22.00 Lefújva.  22.25 Évekkel ezelőtt…

MARKÍZA
7.30 Tom és Jerry  7.45 A skacok meg a kukacok 9.20 Spi-
nédzserek. Am. fi lmvígjáték 11.15 Távkapcs 13.30 Forma-1.
Szingarpúri Nagydíj 16.55 Kém a szomszédban. Am. fi lmvíg-
játék 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.30 Elrabolva. Am.–
fr.– ang. thriller 22.30 Törvénytisztelő polgár. Am. thriller

JOJ
6.10 A valós ár. 7.15 Rajzfilm 9.00 A Wollny család 10.10 A Geiss
család. 11.10 Castle 12.10 Talajfogás. Ném.– Am. sportfilm
14.30 Perzsia hercege – Az idő homokja. Am. fantáziafilm
17.15 Lakáskultúra 18.00 A valós ár  19.00 Híradó 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.00 A
Lazarus-terv.  thriller 1.15 Az ördög fia. Am.

vaSárnaP, szeptember 22
M1

5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Jó tudni! 10.30
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Törté-
netek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Múzeumi alkuk – harc a mű-
tárgyakért 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 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Isten hozta
az isten háta mögött! filmvígjáték 22.10 Az ESTE 22.40 Híradó 22.55
Forma-1. Szingapúri Nagydíj, szabadedzés

M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Tickety Toc 17.30
Egér-úti kalandok  18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Birkózó világ-
bajnokság, élő 21.45 Jamie 30 perces kajái. 22.15 A következő! 23.05
Isten hozta az isten háta mögött. Fr. film

DUNA
7.00 Kvartett 7.30 Híradó 7.35 Akadálytalanul  8.00 Térkép 8.30 Hír-
adó 8.35 Hazajáró 9.05 Csellengők 9.30 Angyali érintés 10.20 Kisvá-
ros 10.55 T.I.R.,12.00 Híradó 12.20 Agrárpercek12.50 Az utolsó
remény 13.20 Nyolc évszak.  14.30 Kívánságkosár 15.30 NB2-es lab-
darúgómérkőzés 17.30 Térkép 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30
Kisváros. 19.10 Angyali érintés 20.00 Monte Cristo grófja  20.55 Hírek
21.00 Dunasport 21.15 Apró gyilkosságok a családban. 22.45 Konc-
ertek az A38 Hajón. Tudósok 23.40 Vers

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
14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok, 38. 16.50 Fogyj Rékával
és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.05 Édes élet 20.10
Aktív 21.00 Jóban-rosszban, 2197. 21.35 Hancock. Am. akcióvígjáték
23.30 Briliáns elmék. Am. vígjáték sor., 3.

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 VIII., 12. 22.35 Gyil-
kos elmék 23.35 Kemény motorosok

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú ár-
nyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullá-
main 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Péntektől péntekig
18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában20.30 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok
közt,  23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV
14.30 Columbo: Gyilkosság mint önarckép 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 20.30 Downton Abbey 21.30 Columbo:
Nyugodjék békében. Am. krimi 23.20 A szerelem tengere. Am. krimi

VIASAT
7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak9.25 A nagy házalakítás  10.20
Monk 11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 3.20 CSI: A hely-
színelők 14.15 CSI: A helyszínelők  15.15 Shark 17.15 Gyilkos számok
18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok19.50 Kertvárosba száműzve
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Sztárom a párom Ang.–am.
vígjáték

7:00 Corgoň liga Slovan – Nitra 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix-zóna
10:00 FIM magazin 11:00 ATP Szentpétervár tenisz 15:00 FIM ma-
gazin 16:00 Brazil focimagazin 16:30 Mix-zóna 16:55 Total Italian Fo-
otball 17:25 Corgoň liga Zlaté Moravce- Myjava élő.közv. 19:30 Mix
–zóna 19:55 Francia focimagazin 20:25 Francia focimeccs 22:25
Olasz focimagazin  22:55 Mix-zóna 23:15 Svéd jégkorong

STV :1
7.00 A profik 7.50 Hírek9.00 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 gasztronómia kézikönyve 15.10
Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 A világ
üdülőhelyei Thaiföld. Fr. sor. 17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.20 Szlovákia, szeretlek 21.40 Hana Hegerová  

STV :2
9.05 A dínók földjén 9.55 A természet ára 10.15 Lakáskultúra (ism.)
10.50 Fókusz – jog 11.35 Az éltető víz 11.55 Élő körkép 12.20 Kul-
turális körkép 12.30 Folklórműsor 13.00 Az Alacsony-Tátra Szlová-
kia szíve 13.25 A kertész kutyája 14.55  Magyar magazin 15.30
Fókusz – család 16.15 Európa Liga labdargó-mérkőzés – összefog-
laló 16.50 Szlovákia–Franciaország férfi Eb röplabda- mérkőzés
19.00 Hírek 20.00 A vad Kína 20.50 Família 21.20 Mozimagazin
21.45 Sporthírek 22.00 Született gyilkosok Am. filmdráma

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
20.30 Forr a bor.  21.40 A farm 23.00 Az árnyékember  akciófilm

JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek – új részekkel 11.00 Kutyil Kft. 12.00 Híradó
12.30 Dr. Csont I. T 13.30 Dr. Csont14.30 Castle II. Am. krimisor., 24/3.
15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek – új
részekkel 21.40 ValóVilág 23.00 Bővér szálló Am. vígjáték

PénteK, szeptember 20

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

Ebben a hónapban Beke
Andreából varázsoltak

ragyogó nőt. Andrea idáig na-
gyon sokféle stílust kipróbált
már, de eddig egyiket sem
érezte a magáénak, azért je-
lentkezett az átalakításra,
hogy tanácsot kérjen a pro-
fiktól, milyen frizura, smink áll
jól neki, hogyan öltözködjön.

A nap Radvanszká Renáta
szalonjában kezdődött.
Andrea vidáman szabadult
meg a hosszú évek óta nö-
vesztett hajától, amit a ké-
nyelem miatt hagyott meg
idáig. A fodrásznőnek kö-
szönhetően megtudta, hogy
mindenképpen frufrut kell
viselnie. Majd következett a
smink, a szemöldök kisebb

formázása után egy nappali
smink került Andrea arcára,
megfelelően kiemelve a sze-
meit. Kocsis Jutka ruháiban a
végeredmény egyszerre lett
divatos és nőies. A nap vé-
gén Andrea csillogó szemmel
mondott köszönetet a csa-
patnak. -ga-

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

Szépüljön meg
a DELTÁVAL!

Fényképes jelentkezésüket október 11-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), melyben tüntessék fel 

címüket és telefonos elérhetőségüket.

- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Stílustanácsadás - Jutka kocsis - JUTkA-STyliST

Újra munkába állt a Delta
átalakító csapata





SPORT
Kajak-kenu

A pozsonyi „Aranyhomokon” meg-
rendezett Slávia UK Kupán több
egyéni győzelemnek és érmes, va-
lamint pontokat érő helyezésnek kö-
szönhetően, az eredmények ösz-
szegzése után csapatban a komá-
romi klub a harmadik helyet szerezte
meg a somorjai és nyitranováki te-
hetségek mögött.

Egyéni eredmények: 
K1 – 14 éves lányok: 1. Mariana

Petrušová 6. Anita Konečná  

K1 – 13 éves lányok: 5. Gőcze
Andrea 

K 1 – 10 éves fiúk: 4. Karika Áron
17. Tóth Máté 22. Hengerics Tamás

K2 – 13-14 éves fiúk: 2. Obert
Ákos – Libai Denis (Somorja) 8. Sa-
muel Živický  - Matúš Jedinák (No-
váky) 9. Szépe Filip – Mikloš Filip
(Trencsén)

C1 – 13 éves fiúk: 1. Zilizi Richárd
2. Koczkás Dávid 6. Méhes Zoltán 

K1 – 9 éves fiúk: 2. Podleiszek  Fi-
lip 3. Doktorík Jakub

K2 – 13-14 éves fiúk: 2. Pavol Náh-
lik – Marko Ujvári 6. Kevin Konečný
– Karika Benedek 7. Meszlényi Márk
– Szépe Samuel 

C1 – 14 éves fiúk: 5. Banai Tóth
István 7. Samuel Daniel Sýkora 8.
Csontos István 

K1 – 10 éves lányok: 3. Diana
Hübschová 5. Koczkás Eszter

K1 – 9 éves lányok: 2. Bugár Réka 
K2 – kadett fiúk: 1. Botek Ádám –

Szabó Michael 4. Keszan Viktor –
Hakl Filip (Vinohrady)

K1 – kadett lányok: 5. Szépe Va-
nesa

C1 – kadett fiúk: 2. Kara Mátyás 5.
Mikeš Gábor

C2 – 11-12 éves fiúk: 1. Dávid
Gallo – Peter Christopher Lérant

K1 – 14 éves fiúk: 3. Obert Ákos
10. František Brandt 

K1 – 13 éves fiúk: 6. Samuel Ži-
vický 14. Filip Szépe

K2 – 13-14 éves lányok: 2. Mari-

ana Petrušová – Ema Harthause-
rová (Trencsén) 7. Gőcze Andrea –
Anita Konečná

K1 – 12 éves fiúk: 4. Marko Ujvári
6. Pavol Náhlik 7. Kevin Konečný 11.
Karika Benedek 12. Rigó Kevin 13.
Martin Černák

K1 – 11 éves fiúk: 1. Samuel
Szépe 4. Viszlai Tamás 9. Meszlényi
Márk 22. Banský Máté

C2 – 13-14 éves fiúk: 1. Koczkás
Dávid – Zilizi Richárd 4. Samuel Da-
niel Sýkora – Banai Tóth István 

K1 – 12 éves lányok: 16. Katarína
Bogdányiová 

K1 – kadett fiúk: 3. Szabó Michael
11. Keszan Viktor 15. Peter Farkaš

C2 – kadett fiúk: 1. Kara Mátyás –
Mikeš Gábor 

C1 – 11 éves fiúk: 1. Peter Chri-
stopher Lérant 2. Dávid Gallo

K2 – kadett lányok: 2. Szépe Va-
nesa – Lenka Kolpachová (Vinohrady)

K1 – veteránok: 1. Bukovský Tibor

A Komáromi Kajak-kenu Klub ezen a hétvégén, szeptember 21-én
(szombaton) rendezi meg az árvízveszély miatt elhalasztott 55. Ko-
máromi Kajak-kenu Nagydíjat, amelyre szertettel meghívja a sportág
kedvelőit.

Kézilabda

„A felkészülés nem igazán a terve-
ink szerint zajlott, hiszen a nyári idő-
szakban a szabadságok határozzák
meg az edzéstervet, azt kénytelenek
vagyunk gyakorta megváltoztatni. Az
általunk szervezett nagyszabású
torna viszont arra enged következ-

tetni, hogy a kevesebb munkát jól töl-
töttük meg tartalommal, hiszen tor-
nagyőzelmet ünnepelhettünk. Na-
gyon jó az együttműködésünk a
naszvadi és csallóközaranyosi csa-
patokkal, ami abban is megmutatko-
zik, hogy két játékosunk, Szabó Mó-

nika és Csente Alexandra is Csalló-
közaranyoson vendégeskednek, ami
mindenképpen az ő javukra válik, de
Naszvadra is küldünk játékosokat
egy-egy fordulóban. Viszonzásul az
említett két csapat is rendszeresen
bocsájt rendelkezésünkre játékoso-
kat. Sőt, a naszvadiakkal heti egy kö-
zös edzést is tartunk, ami nemcsak a
kapcsolatokat erősíti, de a játékosok
is hasznát látják fejlődésük szem-
pontjából. Ezek a kapcsolatok azt is
előidézik, hogy hétről hétre kombi-
nálnunk kell a hazai mérkőzések idő-

pontjait, igazodva a két baráti egye-
sület mérkőzéseihez úgy, hogy a már
említett játékos-mozgás szabad utat
kapjon” – mondta el lapunknak Zolnai
Miroslav, majd arra kérdésünkre vá-
laszolva, mit vár az új idénytől? – így
folytatta: „Amennyiben a már említett
együttműködés hiba nélkül fog mű-
ködni és a csapatot nem fogják sé-
rülések kísérni, úgy ott lehetünk az
élen. Mivel a bajnokságban nincs új
csapat, eddigi ellenfeleinket nagyon
jól ismerjük, kedvező körülmények
között tehát számítani kell velünk a
bajnoki címért folytatott küzdelem-
ben” – véli a gútai női kézilabdázás
hajtómotorja, Zolnai Miroslav.  

Úgy legyen!  

A gútaiak készen állnak

A komáromiak továbbra is az élvonalban 
Ismét remekül teljesítettek a komáromi tehetségek egy neves verse-

nyen, bizonyítékát nyújtva annak, hogy továbbra is az országos él-
vonalhoz tartoznak. A nagyszerűen szervezett, kiváló edzőkkel ren-
delkező klub szinte futószalagon „termeli ki” a tehetségeket, akik ké-
sőbb nemzetközi szinten is megállják helyüket. Sőt! 

Pavol Náhlik és Marko Ujvári (fehérben) ebben az idényben minden verse-
nyen éremért eveztek be a célba, a 11-12 éves fiúk K2 kategóriájában

Viszlai Tamás a 11 évesek K1 versenyében élete eddigi legjobb eredményét
érte el Pozsonyban 

Anők II. ligájában szereplő gútai lányok már több éve a bajnokság 
elitjéhez tartoznak. Mindezt annak ellenére, hogy a két régióbeli 

I. ligás csapatunkkal, a naszvadival és csallóközaranyosival szorosan
együttműködve, egyfajta nevelőbázisként tevékenykedik. Mindez ki-
derül Zolnai Miroslav edző szavaiból, aki a csapat felkészültségéről és
terveiről tájékoztatott bennünket.



RÉGIÓBAJNOKSÁG
KFC – Nyárasd (elhalasztva) 
A pálya alkalmatlansága miatt a

mérkőzés elmaradt, és mivel a nyá-
rasdiak nem fogadták el a KFC ja-
vaslatát az új időpontot illetően, er-
ről a szövetség sporttechnikai bi-
zottsága fog dönteni.  

Nagymegyer – Horná Nitra 3:0
(0:0), Tuschel, Dömötör, Ferenczi

A nagymegyeriek ugyan nagy 
elánnal nekimentek ellenfelüknek,
de azok védelmét sokáig nem tud-
ták feltörni. A második játékrészben
mindössze negyedórányi remek já-
tékra volt szükségük a győzelem
megszerzéséhez, különösen Dö-
mötör bombagólja emelkedett ki a
mérkőzés szürkeségéből. Az ellen-
fél is hajtós csapatként mutatkozott
be, ám a hazai védelem különöseb-
ben sokat nem engedett meg szá-
mára. 

További eredmények: J. Bohu-
nice – V. Ludince 0:2, Bánovce n/B.
– Nitra jun. 4:1, Galanta – Gabčí-
kovo 0:5, Beluša – Domaniža 2:1,
Tr. Stankovce – L. Rovne  0:2, Pa-
lárikovo – Neded 0:0.

IV. LIGA 
Gúta – Tardoskedd 1:0 (0:0),

Magyar Zs.
Ez a mérkőzés nem a magas

színvonaláról marad emlékezetes,
bár a hazaiak a második félidőben
mégiscsak felpörögtek, és néhány
helyzetet is kidolgoztak. A mezőny-
ben a vendégek jól adták ugyan a
labdát, de igazi helyzetig egyetlen
esetben sem jutottak el. Magyar Zs.
gólja a megváltást jelentette a hazai
csapatnak, amely ugyan szintén
nem produkált ezen a szombaton
nagyot, de győzelme mindenkép-
pen megérdemelt.  

Ímely – Illésháza 1:1 (1:1), Or-
šolík

Az első negyedórában nagyon jól
játszottak a hazaiak, de a vendé-

gek gólja eléggé leforrázta őket, en-
nek ellenére még a félidő végéig si-
került egyenlíteniük Oršolík révén,
akinek kapuba tartó lövésébe még
beleért az egyik vendég hátvéd. A
találkozó 71. percében a hazai
Csontost állította ki a mérkőzés já-
tékvezetője, ami igencsak érdekes
fordulatot hozott a mérkőzésbe. A
hazaiak játéka lényegesen feljavult,
és 3-4 helyzetet is kidolgoztak. Kár,
hogy ezekből legalább egyet nem
sikerült kihasználniuk. Mindenkép-
pen örvendetes, hogy a csapat já-
téka hétről hétre javul.  

További eredmények: Štúrovo –
Vlčany 1:1, Želiezovce – Močenok
5:0, ViOn „B“ – Šurany 1:2, V. Lovce
– DAC „B“ 2:0, Dvory n/Ž. – ČFK
3:5, Váhovce – Vrakúň 1:4. 

V. LIGA
Garamkálna – Ógyalla 2:1 (1:0),

Bugáň
Bár a vendégek kezdtek jobban a

nehéz talajon, mégis a hazaiak sze-
rezték meg a vezetést egy szabad-
rúgást követően. Ez kellőképpen fel
is buzdította őket, és átvették a játék
irányítását, a vendégek védelme
azonban mindig a helyén volt. Aztán
újra fordult a kocka, és a vendégek
újítottak játékukon, amit Bugáň
egyenlítő gólja is igazolt. Minden
azonban megváltozott, amikor a ta-
lálkozó 81. percében, egy jól eltalált
lövés, úgy 30-35 méterről, Bilko ka-
pus mögött landolt. A döntetlen ta-
lán igazságosabb lett volna. 

Marcelháza – Kozárovce 4:1
(2:0), Vörös Zs. 3, Hausleitner 

Mindkét csapat nagy lendülettel
kezdte a találkozót, de a hazaiak
gólokban is ki tudták fejezni egy ár-
nyalattal jobb játékukat. A második
játékrészben a vendégek mindent
egy lapra feltéve támadtak, végül
ez lett a vesztük. A nagy vehemen-
cia közben kissé megfeledkeztek a
védekezésről, amit a hazaiak kellő-

képpen ki is használtak. Vörös mes-
terhármasa külön kellemes szín-
foltja volt ennek a találkozónak. Saj-
nos, ugyanez a játékvezetésről nem
mondható el…

Cseke – Szentpéter 3:3 (2:0),
Cséplő 2, öngól

Fordulatokban gazdag, nagyon
érdekes mérkőzés volt. Már a 3.
percben Lakatos lövését a kapufa
állította meg, aztán a 40. percben a
hazaiak kétszer is betaláltak. A má-
sodik félidőben a vendégek ugyan
szépítettek, de aztán újra kétgólos
volt a hazaiak előnye. A szentpéte-
riek azonban nem adták fel, és jó já-
tékkal mégis pontot raboltak, sőt,
helyzeteik számát tekintve, talán
többre is érdemesek lettek volna. 

Naszvad – Ekel 1:0 (0:0), Molnár
T. (11 m)

A jó színvonalú találkozón a
vendégek mintha a gólnélküli dön-
tetlenre rendezkedtek volna be,
nem nagyon erőltették a támadá-
sokat, inkább a hazaiak hibájára
vártak. Ellenkezőleg, a hazaiak
több helyzetet is elpuskáztak, és
bizony némi szerencsére is szük-
ségük volt ahhoz, hogy végül győz-
tesként hagyják el a pályát. Már a
88. percben tartott a mérkőzés,
amikor a vendégek sorsdöntő hi-
bát vétettek védelmükben, és a
megítélt büntetőt Molnár T. bizto-
san értékesítette. 

További eredmények: D. Ohaj –
V. Kýr 1:1, H. Vrbica – Podhájska
7:0, Komjatice – Bešeňov 6:0, T. Lu-
žany – Bánov 2:1. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
Dunamocs – Lakszakállas 6:1

(4:0), Pálik és Šulák 2-2, Lajos A.,
Lajos T. – Inczédi Sz.

Az első félidőben a hazaiak min-
den tekintetben jobbak voltak ven-
dégeiknél, amit góljaik számával is
egyértelművé tettek. A vendégek
mintha lelketlenül játszották volna a
focit. Igaz, a második félidőben a
hazaiak kissé visszavettek az iram-
ból, bár akkor is voltak még helyze-
teik az egyébként nagyon szimpati-
kus ellenféllel szemben. És mivel a
játékvezetés is szinte hibátlan volt,
végül mindenki elégedetten távozott
a takaros dunamocsi pályáról. 

Dulovce – Bátorkeszi 0:0
A hazaiak részéről az első félidő-

ben kihagyott helyzetek megbosz-
szulták magukat. A második játék-
részben ugyan a vendégek kiegyen-
lítették a játékot, de ettől az iram sem
lett nagyobb, meg gólhelyzetek sem
alakultak ki. Ilyen formában, a dön-
tetlen igazságosnak mondható.  

Keszegfalva – Csallóközara-
nyos 5:2 (1:1), Németh 3, Budai 2 –
Boros (11 m), Jakab

Két nagy hazai helyzet után a
vendégek szereztek vezetést, de a
hazaiaknak sikerült a félidő végéig

egalizálni az eredményt. A máso-
dik félidő aztán már egészen másról
szólt ezen a rangadón. A hazaiak
négy parádés góllal tették egyértel-
művé, hogy ezen a vasárnapon két-
ségkívül ők voltak a jobb csapat. 

Nemesócsa – FK Activ 1:0 (1:0),
Cseh S.

A hazai csapat sok helyzetet ki-
alakított ugyan, de a vendégek ka-
pusa szinte csodákat művelt. A ven-
dégek is mezőnyben ugyan szépen
játszották a labdarúgást, de helyze-
tekig nem sikerült eljutniuk. A kor-
rekt mérkőzésen, korrekt játékveze-
tés mellett, igazságos hazai győze-
lem született. 

Hetény – Madar 4:0 (0:0), Mari-
kovec 2, Zajos, Pásztor

Hét közben komolyabb változá-
sok történtek a hazai egyesületnél,
néhány játékosuktól megváltak a
hetényiek, de a kispadra is új edző
ülhetett le Vladimír Macek szemé-
lyében. Ennek ugyan az első félidő-
ben még nem volt látszata, leg-
alábbis a gólokat illetően, de a má-
sodikban aztán beindult a „hetényi
gőzhenger”. Pásztor gólja, meg
egyenesen csodálatos volt, talán
még a vendégek is megtapsolták. 

Gúta „B” – Izsa 2:2 (1:2), Né-
meth P., Szlatky Zs. (11 m) – Ja-
kab, Konc

A hazaiak nagyon gyorsan meg-
szerezték a vezetést, de az izsaiak
félidő végéig megfordították az
eredményt. A második félidő elején
érezhető volt a hazaiak fölénye,
egyenlítettek is, de az utolsó öt
percben bizony izgulniuk kellett az
eredményért. 

Šrobárová – Marcelháza „B”
0:0

Nagyon korrekt, barátságos han-
gulatban, mintegy 200 néző előtt
játszották a rangadót, amelyen igazi
helyzeteket egyik csapat sem tudott
kialakítani. Így a gólnélküli döntetlen
igazságosnak mondható.

Perbete – Búcs 1:1 (1:1), Pirik –
Kovács 

Mivel a vendégek is nyílt sisakkal
vágtak neki a találkozónak, egészen
jó kis mérkőzés alakult ki a listave-
zető pályáján. Legalábbis, ami az
első játékrészt illeti. A másodikban
ugyanis egyre javulni látszott a ha-
zaiak játéka, fölé is kerekedett ven-
dégeinek, de két esetben a kapufá-
nak, többször pedig a hazai csatá-
rok ügyetlenkedésének köszönhe-
tően, meg kellett elégedniük a dön-
tetlen eredménnyel.  

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
Nagysziget – Nagykeszi 2:2

(2:0), Vendég gólok: Szalay, Szűcs
Megyercs – Bogyarét 10:3 (3:2),

Mészáros és Wágner 4-4, Turčík,
Jakab – Nagy, Hotváth, Gubica

Martos – Pat 0:4 (0:2), Pavlík 2,
Marcinko, Keszeg

Csicsó – Vágfüzes/Kava 0:2
(0:0), Varga L., Bende 

Őrsújfalu – Tany 3:1 (0:0), Hoz-
man, Tóth, Klimčík - Halász

Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 1:3
(1:1), Rohoška – Nagy, Viczena,
Boros 

Dunaradvány – szabadnapos
volt. 

Labdarúgás Sporthírek röviden

Hétvégi focimenü

SPORT 2013. szeptember 16.2 3
RÉGIÓBAJNOKSÁG

1. Neded 7 6 1 0 17:3 19
2. V. Ludince 7 5 1 1 21:9 16
3. L. Rovne 7 4 3 0 14:6 15
4. V. Meder 7 5 0 2 15:8 15
5. Komárno 6 5 0 1 13:6 15
6. Gabčíkovo 7 4 2 1 18:7 14
7. H. Nitra 7 4 0 3 17:11 12
8. Topoľníky 6 3 2 1 9:7 11
9. Domaniža 7 3 1 3 11:11 10

10. Beluša 7 3 0 4 12:15 9
11. Palárikovo 7 1 3 3 4:7 6
12. Tr. Stankovce 7 2 0 5 5:12 6
13. J. Bohunice 7 1 1 5 7:14 4
14. Bánovce n/B. 7 1 0 6 6:14 3
15. Nitra Jun. 7 0 1 6 8:21 1
16. Galanta 7 0 1 6 3:29 1

IV. LIGA
1. Vrakúň 7 5 2 0 22:7 17
2. Šurany 7 5 2 0 13:3 17
3. ČFK Nitra 7 5 0 2 22:11 15
4. Vlčany 7 3 4 0 15:6 13
5. ViOn "B" 7 4 1 2 15:10 13
6. Štúrovo 7 3 3 1 13:8 12
7. Kolárovo 7 3 2 2 11:10 11
8. Dvory n/Ž. 7 2 3 2 12:13 9
9. V. Lovce 7 3 0 4 11:13 9

10. N. Život 7 2 3 2 7:12 9
11. Váhovce 7 2 1 4 17:17 7
12. Želiezovce 7 1 3 3 13:17 6
13. DAC "B" 7 1 2 4 5:8 5
14. Tvrdošovce 7 1 2 4 7:12 5
15. Imeľ 7 0 3 4 7:23 3
16. Močenok 7 0 1 6 5:25 1

V. LIGA
1. Kalná n/Hr. 7 5 1 1 16:7 16
2. Marcelová 7 5 1 1 15:8 16
3. Hurbanovo 7 5 0 2 18:5 15
4. Bánov 7 4 1 2 16:6 13
5. Nesvady 7 4 1 2 13:6 13
6. H. Vrbica 7 4 0 3 16:8 12
7. Komjatice 7 4 0 3 15:13 12
8. Kozárovce 7 4 0 3 12:11 12
9. Sv. Peter 7 3 2 2 14:9 11

10. Podhájska 7 3 1 3 16:22 10
11. Okoličná n/O. 7 3 0 4 9:6 9
12. D. Ohaj 7 2 2 3 6:13 8
13. Bešeňov 7 2 1 4 9:22 7
14. Čaka 7 1 1 5 11:27 4
15. T. Lužany 7 1 0 6 8:20 3
16. V. Kýr 7 0 1 6 5:16 1

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. Keszegfalva 6 4 1 1 21:9 13
2. Perbete 6 4 1 1 15:6 13
3. Bátorkeszi 6 4 1 1 12:7 13
4. Búcs 6 3 2 1 11:10 11
5. Marcelháza "B" 6 3 1 2 13:11 10
6. Dulovce 6 3 1 2 12:14 10
7. Nemesócsa 6 3 0 3 13:9 9
8. Hetény 6 3 0 3 14:12 9
9. Lakszakállas 6 3 0 3 17:20 9

10. Dunamocs 6 2 1 3 12:11 7
11. Izsa 6 2 1 3 18:20 7
12. Gúta "B" 6 2 1 3 8:13 7
13. FK Activ 6 2 0 4 8:8 6
14. Cs.-aranyos 6 2 0 4 13:18 6
15. Šrobárová 6 1 2 3 6:11 5
16. Madar 6 1 0 5 5:19 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Pat 5 5 0 0 18:4 15
2. Őrsújfalu 6 4 1 1 27:7 13
3. Bogya/Gellér 5 4 1 0 13:5 13
4. Vágfüzes/Kava 5 4 0 1 12:5 12
5. Nagykeszi 6 3 1 2 20:12 10
6. Tany 5 3 0 2 20:10 9
7. Dunaradvány 5 3 0 2 16:12 9
8. Nagysziget 6 2 2 2 14:14 8
9. Megyercs 6 2 1 3 16:17 7

10. Ifjúságfalva 5 2 0 3 12:19 6
11. Martos 6 1 0 5 11:29 3
12. Csicsó 6 0 0 6 5:22 0
13. Bogyarét 6 0 0 6 7:35 0

FELNŐTTEK
2013. szeptember 21. (szombat) 15.30 órakor:
Ógyalla – Bánov, Ekel – Nagysalló (V. liga), Vágfü-
zes/Kava – Őrsújfalu (Területi Bajnokság II. osztály) 16
órakor: FK Activ – Hetény (Területi Bajnokság) 2013.
szeptember 22. (vasárnap)10.30 órakor: Bogya/Gel-
lér – Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály) 15.30
órakor: Gúta – Párkány (IV. liga), Szentpéter – Nasz-
vad (V. liga) Búcs – Dunamocs, Marcelháza „B” – Per-
bete, Izsa – Šrobárová, Madar – Gúta „B”,
Csallóközaranyos – Nemesócsa, Bátorkeszi – Keszeg-
falva, Lakszakállas – Dulovce (Területi Bajnokság),
Tany – Ifjúságfalva, Pat – Csicsó, Dunaradvány – Mar-
tos, Nagykeszi – Megyercs, Bogyarét – szabadnapos
lesz. 
Ligásaink idegenben: Negyed – KFC, Nitra jun. –
Nagymegyer (Régióbajnokság), DAC „B” – Ímely (IV.
liga), Garamkálna – Marcelháza (V. liga). 

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2013. szeptember 21. (szombat) 14.30 órakor: FK
Activ – Dulovce, 15.30 órakor: Ímely – Csicsó, Madar
– Perbete.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2013. szeptember 21. (szombat) 13.30 órakor: Bá-
torkeszi – Őrsújfalu, Tany – Ímely, Dunamocs- Ógyalla,
Lakszakállas – Keszegfalva. Hetény – szabadnapos
lesz. 

TERüLETI BAJNOKSÁG – ELŐKéSZÍTŐ
2013. szeptember 21. (szombat) 10 órakor: Búcs – Bá-
torkeszi, Hetény – Izsa, Marcelháza – szabadnapos lesz
(„A” csoport),  Ógyalla – Naszvad, Lakszakállas – Ekel
(„B” csoport) 2013. szeptember 22. (vasárnap) 10.30
órakor:  Nemesócsa – Ímely („B” csoport”)  

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK

A 2. forduló eredményei:
Bátorkeszi – Ímely 5:4 (2:1), Hegyes-
halmi 4, Keszegh (11 m) – Bednárik,
Gyűrösi, Szűcs, Cséplő – öngól 
Tany – Keszegfalva 2:0 (1:0), Klánik 
Dunamocs – Hetény 11:1 (7:0), Cson-
tos és Banai 4-4, Szalay, Tücsök, Pasz-
torek – Németh 
Őrsújfalu – Ógyalla 1:7 (1:3), Simon –
Ďuráč 5, Laczkó, Ondrušek  
Lakszakállas – szabadnapos volt

A tabella állása:
1. Tany 2 2 0 0 14:0 6
2. Ógyalla 2 2 0 0 10:2 6
3. Dunamocs 1 1 0 0 11:1 3
4. Lakszakállas 1 1 0 0 9:0 3
5. Keszegfalva 2 1 0 1 9:3 3
6. Bátorkeszi 2 1 0 1 5:13 3
7. Ímely 2 0 0 2 5:8 0
8. Őrsújfalu 2 0 0 2 2:16 0
9. Hetény 2 0 0 2 1:23 0

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
– IFJÚSÁGIAK

A 2. forduló eredményei: 
FK Activ – Madar 0:8 (0:7), Répás 4,
Margit (11 m), Sebők, Csicsó, Szeme-
nyei A.
Ímely – Dulovce 1:4 (0:0), Fekete –
Szabó 2, Kajan, Nagy – öngól 
Csicsó – Perbete 3:1 (1:1), Pálfy, Beke,
Mišák – Tornóczi N. 
A tabella állása:
1. Madar 2 2 0 0 16:1 6
2. Dulovce 2 1 0 1 6:5 3
3. Perbete 2 1 0 1 5:5 3
4. Csicsó 2 1 0 1 4:9 3
5. FK Activ 2 1 0 1 3:9 3
6. Ímely 2 0 0 2 2:7 0

M. Tureček

Ifjúsági labdarúgás

Sportlövészet
Az országos szövetség megbízá-

sából a komáromi Royal Sportlövő
Klub rendezheti meg a történelmi
fegyverek Országos bajnokságát,
amelyre szeptember 21-én és 22-én
kerül sor a klub IV. Bástyában talál-
ható sporttelepén. A rendezvény
mindkét napján 9 órakor dördülnek
el először a fegyverek.

A szervezők szeretettel várják a
történelmi fegyverek, és egyáltalán a
sportlövészet iránt érdeklődőket. 

KOSÁRLABDA: Folytatja előkészületi mérkőzéseinek sorozatát az MBK
Rieker Com-Therm férfi extraligás csapata. Eredmények: MBK – Falco
KC Szombathely 100:80 (27:20, 25:12, 29:26, 19:22) Hazai pontszer-
zők: Kozlík 18, Miles és Joiner 16-16, Hall 12, Kovačevič 11, Maslík 8,
Szabó 7, Stojanov és Marchin  6-6. MBK – BK Lions J. Hradec 83:67
(19:19, 15:9, 28:21, 21:18) Hazai pontszerzők: Hall 15, Miles és Kozlík
14-14, Kovačevič 11, Marchin és Bilič 8-8, Šoška 7, Joiner 6, Stojanov 2.
Falco KC Szombathely – MBK 97:77 (16:20, 32:20, 21:21, 28:16) Ven-
dég pontszerzők: Miles 18, Šoška 15, Kovačevič és Bilič 9-9, Kozlík 8,
Hall 6, Szabó 4, Joiner, Stojanov, Maslík és Marchin 2-2. 

Ezen a héten két mérkőzést játszik az MBK Rieker Com-Therm,
mindkettőt idegenben. Szerdán a csehországi Prostějovban, majd
egy nappal később Opaván lép pályára. 
KéZILABDA: Megkezdődtek a nők I. ligájának küzdelmei, múlt szom-
baton a csallóközaranyosi lányok a trencsénieket fogadták hazai csar-
nokban. Csallóközaranyos – Trencsén 23:25 (13:10) Hazai góldo-
bók: Szabó J. 9, Turza 8, Švec-Somogyi 3, Kasznár 2, Szabó M. 1.    

A naszvadi csapat lapzártánk után mérkőzött meg, szintén hazai
csarnokban, szeredi ellenfelével, ennek a találkozónak beszámoló-
ját jövő heti számunkban közöljük. A II. ligában szereplő gútaiak
ezen a hétvégén kezdik meg szereplésüket, vasárnap Galgóc csa-
patát látják vendégül.   

Nagy változások Hetényen, 
Vladimír Macek a kispadon
Komáromban az időjárás szólt közbe, így a hazai szurkolók mérkő-

zés nélkül maradtak. A pálya tengerré változott, a hazai klubveze-
tők már a reggeli órákban jelezték a szövetség felé, hogy a játék ezen
a pályán kizárt, így a vendégek sem utaztak ki szövetségi felhívásra. A
KFC által javasolt új időpontot viszont a nyárasdiak nem fogadták el,
minden tehát a sporttechnikai bizottság kezében van, amely ezen a hé-
ten dönt a mérkőzés sorsáról. A nagymegyeriek látszólag könnyedén
vették az újabb akadályt, és három góllal küldték haza a privigyeieket.
A negyedik ligában győztek a gútaiak, de az ímelyiek ismét peches mér-
kőzést vívtak hazai pályán, merthogy a játékuk már kezd megfelelni az
elvárásoknak. Az ötödik ligában rangadót játszottak Naszvadon, ahol
a fiatal ekeliek próbálták meg a lehetetlennek látszót, és bizony mind-
össze két perc választotta el őket a meglepetéstől. A szentpéteriek is-
mét idegenben raboltak pontot, ami viszont nem sikerült az eddigi lis-
tavezetőnek. A Területi Bajnokságban meglepetés a perbeteiek kisebb
hazai botlása, bár a búcsiak már korábban is bizonyították, hogy „ez a
csapat nem az a csapat”, tehát mindenképpen számolni kell velük. A
rangadókon Keszegfalva leiskolázta az aranyosiakat, és a szilosiak na-
gyon is barátságos mérkőzést játszottak a marcelházi fakóval, korrekt
körülmények között. A második osztályban a megyercsiek pozdorjává
zúzták Bogyarét, nem régen még más pozícióban lévő csapatát, de a
patiak is bizonygatják, hogy valójában nem is ebben az osztályban
lenne a helyük.
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Régiónk versenyzőinek eredményei:
Gyermek „A” kategória (2006-2007)
22 kg: 1. Igrényi Viktória (Marcelháza) 2. Szta-

kovics Máté (Naszvad) 4. Turančík Arnold (Nasz-
vad) 5. Karahuta Martin (Spartacus)

24 kg: 1. Csongor Gergő (Spartacus) 2. Szabó
Attila (Nagymegyer)

26 kg: 2. Bódis Mátyás 3. Zaťko Dávid (Sparta-
cus)

28 kg: 2. Hluško Samuel (Slávia Komárom) 
3. Gábor Balázs (Madar)

30 kg: 1. Horváth János (Nagymegyer) 2. Egyed
Dávid (Spartacus)

32 kg: 1. Szi Mátyás (Spartacus)

Gyermek „B” kategória (2004-2005)
40 kg: 3. Lakatos Imre (Spartacus) 4. Príbelsky

Armín (Slávia Komárom) 5. Nagy Nikolasz (Spar-
tacus) 

44 kg: 3. Domonkos Máté (Madar)

Gyermek „B” kategória (2004-2005)
33 kg: 3. Prezmeczky Július (Spartacus) 5. Gal-

bavý Albín (Marcelháza 
35 kg: 2. Hegedűs Ronald (Spartacus)
42 kg: 3. Mészáros Péter (Gúta) 5. Pinke Justín

(Spartacus) 
60 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar) 3. Gál Bence

(Naszvad)
+60 kg: 1. Gergő Kristóf (Spartacus) 2. Vont-

szemű András (Spartacus)

Diákok (2000-2001)
29 kg: Dolník Krisztián (Spartacus)
31 kg: 3. Sebők Karol (Spartacus)
33 kg: 3. Rafael Kevin (Spartacus)
35 kg: 2. Kürti Krisztián (Gúta) 3. Keszi Bálint

(Naszvad) 4. Nagy Tamás (Spartacus)
37 kg: 1. Brand Alex (Madar) 2. Kürti Márió

(Gúta) 3. Kajtár Sándor (Madar) 4. Nagy Balázs
(Spartacus)

40 kg: 1. Hulman Nikolas (Spartacus) 3. Megály
Zoltán (Marcelháza) 3. Turančík Anett Naszvad) 
5. Molnár Zsuzsanna (Nagymegyer) 5. Mátyás
Erik (Marcelháza)

44 kg: 4. Lengyel Tamás (Spartacus)
48 kg: 2. Hegedűs Alexander (Spartacus) 

3. Váradi Karol (Spartacus)
52 kg: 5. Czafík Dávid (Spartacus)
57 kg: 1. Szluka István (Madar)
62 kg: 3. Rigó Rudolf (Spartacus)
68 kg: 4. Szeifert Ramón (Spartacus)
73 kg: 1. Bíró Zsolt (Spartacus)

Serdülők (1998-1999)
42 kg: 1. Nagy Arnold (Spartacus)
47 kg: 1. Kameneczky Attila (Spartacus)
53 kg: 3. Borka Kevin (Naszvad) 5. Csicsó Ke-

vin (Madar) 
66 kg: 2. Marcinkó Nikolas (Marcelháza) 3. Sár-

közi Gyula (Marcelháza) 3. Petrók Markusz (Spar-
tacus) 5. Konyári Dániel (Spartacus)

Juniorok (1993-1997)
60 kg: 3. Rigó Roland (Spartacus) 5. Lakatos

Igor (Gúta)
74 kg: 3. Bári Patrik (Spartacus) 5. Marczinkó

Dávid (Marcelháza)
84 kg: 3. Bajcsi Ferenc (Spartacus) 3. Papp

Lajos (Madar) 5. Sipka Norbert (Naszvad)
A csapatok versenyében: 1. Spartacus Komá-

rom (127 p.) 2. Ferencvárosi TC (69) 3. Svetski
Kraljavec (Horvátország – 42) 4. Madari BK (41)
5. Bős (38) 6. Tatabányai SC (35)

Akomáromi vízimoto-
rosok remek rajtot

vettek az országos baj-
nokságban, amelynek
első két fordulóját Komá-
romban, a harmadikat
Trencsénben bonyolítot-
ták le. és nemcsak a fel-
nőttek mutatkoztak be
hagyományosan jó telje-
sítményekkel, de az ifjú-
sági kategóriában meg-
rendezett Formula Future
országos bajnokság futa-
mait követően is komá-
romi sikerekről számol-
hatunk be.

A felnőtt kategória első
fordulójában egyértelműen
a két komáromi egyesület,
a Lodiar és a Kormorán ver-
senyzői vitték a prímet, és
ez nem változott a második
fordulóban sem, amelyben
valamennyi komáromi ver-
senyző felállhatott a dobo-
góra. Az első forduló OSY
400-as géposztályában a
világ- és Európa-bajnok
Mirko Bazinský (Kormorán)
magabiztos győzelmet ara-
tott, megelőzve Szép Csa-
bát, a Lodiar versenyzőjét,
valamint a brünni Josef

Přibylt.  Az O 350 géposz-
tályban a csehországi Jirko
Šacherl szerezte meg a
győzelmet, megelőzve a
két Lodiar versenyzőt, Pécs
Rolandot és ifj. Szabó Já-
nost. A veteránok FV 500
kategóriájú versenyében id.
Sarkadi Sándor szerezte
meg a győzelmet ifj. Sar-
kadi Sándor előtt, őket a
sportág egykori nagy sze-
mélyisége, Emil Jung kö-
vette a dobogóra. 

A második forduló még
nagyobb komáromi sikerek-
kel végződött. Az OSY 400
kategóriában Mirko Ba-
zinský megismételte győ-
zelmét Szép Csaba előtt,
mögöttük a Kormorán ver-
senyzője, Lőrincz József
érkezett a célba. Az O 350
géposztályban ifj. Szabó
János ismét legyőzte klub-
társát, Pécs Rolandot, har-
madikként a pozsonyi Inter
versenyzője, Peter Požgay
robogott be a célba. 

A trencséni harmadik for-
dulóban aztán folytatódott
a komáromiak sikersoro-
zata. Mirko Bazinský, úgy
látszik, ebben az idényben
sem bíz semmit a vélet-

lenre és magabiztosan
nyerte a harmadik fordulót
is kategóriájában. Az O 350
géposztályban a hazai Mi-
chal Košut ugyan második
helyre szorította le ifj.
Szabó Jánost, de össze-
tettben így is a komáromi
Lodiar versenyzője áll az
első helyen. A veteránok

kategóriájában a két Sar-
kadi dominanciája újra ér-
vényesült, nem is való-
színű, hogy a bajnokság-
ban valaki meg tudja őket
közelíteni. 

A Formula Futura ifjúsági
korosztályos versenyt a
Vág komáromi szakaszán
bonyolították le. A fiatalabb

korosztályban a Kormorán
versenyzője, Barbara Ba-
zinská a harmadik helyen
fejezte be a versenyt, míg
az idősebbeknél a Lodiar
versenyzője, Szép Emese
szerzett aranyérmet, a Kor-
morán versenyzője, Adri-
ana Čičaiová a negyedik
helyen végzett.

Nagyszerű rajt az országos bajnokságban 

Birkózás

XI. Kúr Géza Emlékverseny 

Szép Csaba veszi át a második helyért járó díjat, balra az OSY 400 géposztály koronázat-
lan királya, Miroslav Bazinský 

AKomáromi Spartacus BK tizenegyedik alkalommal rendezte a Kúr Géza Emlékversenyt, ez-
zel is megemlékezve az egykori kiváló komáromi sportolóról. Erre a nemzetközi ifjúsági

kötöttfogású birkózóversenyre négy ország (Magyarország, Csehország, Horvátország és
Szlovákia) húsz klubjának 166 versenyzője nevezett be, köztük régiónk hat klubja is. A rendező
Spartacus BK mellett a Madari BK, a Slávia Komárom BK, Naszvadi BK, Gútai BK, valamint a
Marcelházi BK. Legtöbb versenyzőt éppen a rendező klub küldött szőnyegre, szám szerint har-
minchatot. Anton Marek polgármester megnyitó beszéde után, megkezdődhettek a srácok ál-
tal már annyira várt viadalok.


