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Komárom

Ógyalla

Közel ötven felnőtt és gyermek gyűlt össze a múlt csütörtöki képviselő-
testületi ülésen, hogy tiltakozzanak az uszoda bezárása ellen. Az úszók
és vízipólósok felhívták a testület figyelmét arra, hogy nekik igen   is szük-
ségük van az uszodára, mivel a téli hónapokban nincs megoldva az ed-
zési és sportolási lehetőségük. A testület több mint kétórás tanácsko-
zás után elfogadott egy ötvenhétezer eurós pénzcsomagot, amellyel a
balesetveszélyes állapotot elhárítanák, de az még kérdéses, hogy ez a
pénzcsomag egyáltalán elegendő lesz-e az összes hiányosság eltávo-
lítására. Folytatás  a  3. oldalon

Kisebb vonatokra
vált a RegioJet

Részletek a 3. oldalon

Egy hónap múlva
már külföldi 
orvoshoz 
is járhatunk

Részletek a 6. oldalon

Üzembe helyezték 
az új röntgenkészüléket

Aváros képviselő-testülete július 4-én rendkívüli
ülésen tárgyalta meg az új röntgengép vásár-

lását a Városi Egészségügyi Központ részére. A
röntgengépet közel 50 ezer euróért lízing formájá-
ban vásárolták meg. Az új berendezés nemcsak a
város, de Perbete, Bajcs, Ímely, Naszvad, Hetény,
Marcelháza, Szentpéter, Dulovce és Martos lakos-
ságát is kiszolgálja. Folytatás az 5. oldalon

AMagyarország–Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Prog-

ram keretén belül az észak- és dél-ko-
máromi erődrendszerben több felújí-
tási munkát végeznek, a kazamatá-
kat látogathatóvá teszik mindkét
erődben, egy mobil színpadot is vá-
sárolnak az Öregvárba, valamint egy
performance előadótér is kialakításra
kerül a Monostori erőd területén. 

Folytatás az 5. oldalon

Bejárható az Öregvár összes kazamatája

Megszüntetik 
a balesetveszélyt

Aközséget a célirányos támogatás jogtalan felhasználása miatt 240 ezer euró vissza-
fizetésére kötelezte a Legfelsőbb Bíróság. Az ítélet augusztus 7-én jogerőre emel-

kedett. Nemesócsa község még 2006-ban (Komjáti László polgármestersége alatt) pá-
lyázott a Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatalnál az iskola tornatermének felújítására, ponto-
sabban balesetveszélyes állapotának elhárítására, de ezt a felújítást nem az iskolában vé-
gezték el, hanem a Megart mezőgazdasági részvénytársaság nagytermét építették át tor-
nateremmé.

Folytatás a 3. oldalon

Szigorított gazdálkodás 
Nemesócsán

Megszüntetik 
a balesetveszélyt
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Az Erzsébet-sziget Komá-
rom azon városrészéhez
tartozik, ahol a természet
varázsa, mikroflórája és fa-
unája a történelmi emlékek-
kel alkot pótolhatatlan szel-
lemi értéket. Hány város üd-
vözölne saját területén ha-
sonló kertvárost és milyen
becsben tartaná azt! És
megkülönböztetett módon
gondoskodna róla. Dédel-

getné, felemelné, féltett értékként mutatná meg a
városnak, a világnak.

Patinás Komáromunk városvezetése viszont
parlagon hagyja az Erzsébet-sziget felbecsülhe-
tetlen értékeit. Sorsára hagyja és megbocsátha-
tatlan közömbösségével, tétlenségével lassan, de
biztosan felszámolja a kertövezet jövőképét. Pedig
a város sétáló-pihenő zónája lehetne, a kikap-
csolódásra, meditálásra alkalmas nyugalom
kertje, ahol az ember a hatalmas platánfák simo-
gatásában a Dunát is észlelheti, megérintheti.

A valóság azonban elkeserítő! A megnöveke-
dett és egyre agresszívabb átmenő forgalom iszo-
nyúan károsítja az értékes természeti környezetet,
lehetetlenné teszi a gyalogos és kerékpár közle-
kedést. A Filagóriát, ahol nyaranta Jókai Mór al-
kotott, az enyészet bitorolja. Mi lett a városunk tu-
lajdonában lévő Jókai kertből, amelyet nagy írónk
történelmi emlékhelyeként kellene megbecsül-
nünk és idegenforgalmi célra is felhasználható

lenne? Megszakad a szívem, ahogy nap nap után
látom, hogy a kertben tucatnyi birka és kedvesen
bólogató ló legelészget! (Nem beszélve arról,
hogy, tudomásom szerint, az állattartást a város
belterületén törvény tiltja!) Ezt érdemli a kertváros,
amely gyöngyszemünk lehetne? Így devalváljuk
identitásunkat meghatározó történelmi értékein-
ket? Így szeretjük Jókai Mórt? 

Hadd igazoljam néhány ténnyel is a városháza
érthetetlen tétlenségét és megbocsáthatatlan kö-
zömbösségét e kérdéskörben. 2012 szeptembe-
rében a városi parlament képviselőjeként legalább
80 polgártársam aláírásával petíciót nyújtottam
be az Erzsébet-szigeten áthaladó tranzitforgalom
megszüntetéséért. Szinte minden testületi ülésén
a petíció sorsáról interpelláltam a város polgár-
mesterét, illetve alpolgármesterét, és sürgettem a
forgalom betiltását jelző táblák elhelyezését.
Többszöri levélváltást is bonyolítottam a városi
hivatallal és a járási rendőrkapitánysággal is. És
az eredmény? Semmi kézzelfogható! Előrelépés-
ként értékelhető, hogy az utóbbi hetekben leg-
alább néhány tájékoztató jellegű közúti táblát és
sebességcsökkentő küszöböt elhelyeztek a szi-
geten, amelyek javítják a közlekedés biztonságát.

Az átmenő forgalmat ugyan az idei árvíz elvo-
nulása után a sziget fő útjának beszakadása le-
állította, ami viszont az ott lakók számára bosz-
szantóan bonyolulttá teszi a közlekedést. A besza-
kadt út helyre(nem)állítása kapcsán is meggyő-
ződhettünk arról, hogy a városvezetés nem viseli
szívén az Erzsébet-sziget lakóinak érdekeit. Az

események, pontosabban az eseménytelenség,
ismét a közömbös viszonyt, a probléma bagatel-
lizálását bizonyítják. Hiszen a városi hivatal csu-
pán augusztus 9-én levélben kért tájékoztatást a
hiba felszámolásáért felelős vízgazdálkodási vál-
lalat igazgatójától. Augusztus 28-án választ is ka-
pott a városháza, melynek szóvivője a Delta heti-
lap szeptember 2-án megjelent számában meg-
nyugtatta a Sziget lakóit: „…az ősz folyamán re-
mélhetőleg befejeződik az útszakasz felújítása.”
Nem lehetett, valóban nem lehet többet tenni a vá-
rosrész lakóiért ez ügyben? 

Több szakembert szólítottam meg a Szigeten
működő nagy népszerűségnek örvendő jégpálya
fejlesztésének ügyében. Már 300 ezer eurós rá-
fordítással fedetté lehetne átalakítani és október-
től májusig folyamatosan működtetni. Ausztriából
is több jégkorong klub érdeklődéséről tudok, akik
szívesen használnák rendszeres edzésekre a fe-
dett jégpályát. Miért nem lehetne erre a célra
uniós támogatást megpályázni? A Szigeten lévő
focipálya is jobb sorsot érdemelne. Nem lehetne
felújítani, s a csodálatos környezetben társadalmi,
sport- és kulturális rendezvényekkel feléleszteni? 

A 80 ember jajveszékelése nem zavarja a vá-
rosvezetést. Se bölcs döntése, se víziója nincs a
sziget jövőjéről. Mikor lesz képes azonosulni e
városrész értékeivel, jövőképével?   Feltételezhe-
tően jövőre, hiszen 2014 a helyhatósági választá-
sok éve. Sebő Zsolt,

a HÍD Együttműködés Pártja 
komáromi képviselője

Erzsébet–sziget: gyöngyszem lehetne, ma mégis
áldatlanul sorsára hagyatott

Folytatás az 1. oldalról
Mint ismeretes, szeptem-

ber elején a komáromi
uszoda nem nyitotta meg
kapuit, mivel a műszaki el-
lenőrzések során olyan
problémák merültek fel,
amelyek az azonnali bezá-
rást eredményezték. Nagy
Tamás, az uszodát kezelő
Comorra Service járulékos
szervezet igazgatója ilyen
körülmények mellett nem
adta beleegyezését a nyi-
táshoz. A csütörtöki önkor-
mányzati ülésre a szervezet
igazgatója két javaslatot is
előkészített. Az uszoda
megnyitásához egy 57 ezer
eurós csomagot kért, to-
vábbá hosszú távú megol-
dásként a kinti strand me-
dencéjének befedését java-
solta egy könnyűszerkezetű
megoldással. A befedés
költségei 225 ezer euróba
kerülnének, de további javí-
tások szükségesek a stran-
don is, közel félmillió eurós
összegben.

Az úszók képviseletében
Kubis Sándor edző beszélt.
Elmondta, hogy ők is tisztá-
ban vannak az épület ször-
nyű állapotával, de vélemé-
nye szerint ez azért követ-
kezhetett be, mivel a 30 év
alatt alig költöttek rá vala-
mit. Utalt az eredményeikre
és az úszósport fontossá-
gára egy város életében. Az
edző elmondta, nem igazán
lelkes a fedett strand ötleté-
től, de annak is tudatában
van, hogy egy új fedett
uszoda, amely csak sport-
célokra szolgálna, 2-3 millió
euróba kerülne.

Anton Marek polgármes-
ter megjegyezte, hogy nincs
senki az uszoda ellen, csak
egy jó megoldást kell ta-
lálni, ami mindenkinek meg-
felel. Elmondta, még sze-
rencse, hogy eddig nem tör-
tént baleset a létesítmény-
ben. Néhány képviselő arra
emlékeztette a polgármes-
tert, hogy már jó ideje fi-
gyelmeztették a város ve-
zetését, az uszodában
gond lehet, mégsem történt
semmilyen lépés ezen a té-
ren. Januárban már sor ke-
rült egy rövid bezárásra,
azonban akkor a leginkább
kifogásolt dolgokat gyorsan
eltávolították.

A vitát követően a képvi-
selők jóváhagytak egy 57
ezer eurós csomagot, amely
segít a legégetőbb problé-
mák eltávolításában, és az

uszoda megnyitásában.
Azonban Nagy Tamás, a
Comorra Service igazgató
megjegyezte, hogy az öt-
venhétezer eurós csomag
nem biztos, hogy fedezi
majd az összes kiadást, va-
lamint a héten egy statikus
szakember is felméréseket
fog végezni az intézmény-
ben és az ő szakvélemé-
nyétől is függ a többi kiadás
nagysága. 

A testületi ülés egy másik
pontjában Nagy Tamás fel-
vázolta a kinti strand befe-
désének tervét. Elmondása

szerint igyekezett megtalálni
a legköltséghatékonyabb
megoldást, ami a cég és a
város jelenlegi anyagi hely-
zetében szóba jöhet. Utalt
rá, hogy a legtöbb medence
szavatossága már régen le-
járt, a 225 ezer eurós befe-
désen túl mindenképpen
szükséges 500 ezer eurós
befektetés. A beszámoló
után a képviselők feladatul
adták az igazgatónak, hogy
a befedés költségeit dol-
gozza ki pontos számokkal
és adatokkal a legközelebbi
testületi ülésre. szt

Megszüntetik 
a balesetveszélyt

ANépszabadság értesülése szerint Stephen Elop, a Mic-
rosoft készülékgyártásért felelős igazgatója felkereste

a komáromi Nokia-gyárat. A vállalat nemrég felvásárolta a
finn mobiltelefongyártó okostelefon-részlegét.

Elop látogatásáról – aki a Microsofton belül fontos pozíciót
tölt be, s akár a vállalat vezetőjévé is válhat a jövőben - csak
egy szűkszavú emailben értesítették az üzem helyi vezetőit.
Az általa irányított hardvergyártó részleghez – a Nokia-ügylet
után – mintegy 32 ezer ember tartozik. A Népszabadság úgy
tudja, hogy Elop végignézte az üzemet, majd ezt követően
az éppen a gyárban tartózkodó 300-400 dolgozó előtt amo-
lyan munkásgyűlést is tartott, melyen beszámolt a Microsoft
elképzeléseiről is. Konkrét ígéretet ugyan nem tett, de el-
képzelhetőnek tartotta, hogy a termelést kibővítik a későb-
biekben. A Microsoft szintén helyi híresztelések szerint elé-
gedett a komáromi telep rugalmasságával a gyártást illetően,
az üzemben zajló munkát titkos ellenőrzésen mérték fel ko-
rábban. A komáromi üzem ráadásul az egyetlen hasonló eu-
rópai telephelye a vállalatnak. (b)

A tetőt tartó oszlopok

A tetőt tartó gerendák

A szellőzőrendszer

A Microsoft is megjelenhet 
a Nokia helyén Komáromban

Folytatás az 1. oldalról
Az igényelt támogatást, 120 ezer eurót (3,6 millió koronát),

valamint a büntetőkamatokat, ami szintén 120 ezer euróra
rúg, vissza kell fizetnie a községnek az állam kasszájába.
Minderre egy 2009-ben elvégzett audit mutatott rá, ahol ki-
derült, hogy a támogatást nem megfelelőképpen használták
fel. „A bírósági határozat értelmében ezt az összeget három
napon belül kellett volna rendeznie Nemesócsa községnek,
de ezt nem tudtuk teljesíteni“ – mondta Magyarics Gusztáv
polgármester. „Ezért tárgyalásokba kezdtem a pénzügymi-
nisztériummal és az oktatási minisztériummal, hogy kap-
junk egy kis haladékot. Egyelőre annyit sikerült elérni, hogy
három éven belül kell visszafizetni az összeget, ami annyit
jelentene, hogy havonta 7-8000 eurót kellene törlesztenünk,
ami szintén nagy teher a falu számára, de még mindig vár-
juk a pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalását “ –
mondta a polgármester.

Nemesócsa így szigorított költségvetési renddel működik,
ezen intézkedés bevezetését törvény írja elő, olyan esetben,
amikor a község tartozásainak mértéke meghaladja az előző
év tényleges bevételeinek 15 százalékát. A szigorított gazdál-
kodás a kényszerfelügyelet bevezetésének előszobája. ssy

Szigorított gazdálkodás 
Nemesócsán

Kisebb vonatokra
vált a RegioJet
Kisebb kapacitású vonatokat indít a Pozsony-Komá-

rom szakaszon a RegioJet. A nagyobb vonatokat va-
lószínűleg csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalom
idején használják majd.

„Több kapacitásra van szükségünk a csúcsidőben, ezért
beszereztünk 10 egységnyi Desiro szerelvényt. Az összka-
pacitást így megnöveljük, és főleg időben jobban elosztjuk a
csúcsidők idején” – mondta Přemysl Vícha, a társaság ke-
reskedelmi és marketingigazgatója. A RegioJet eddig kilenc
egységnyi Talent szerelvényt használt.

Az egységben 16 első osztályú, 141 másodosztályú ülő-
hely, valamint 150 állóhely van. A Desirókban nagyjából 15
százalékkal kevesebb lesz a hely. Az állam és a RegioJet kö-
zött 2010-ben született szerződés nem definiálja, hány sze-
relvénnyel, és mekkora minimális kapacitással kell működ-
tetni a járatokat Pozsony és Komárom között. A szerződés
csak az első osztályú helyek minimális számát állapítja meg.
Ján Počiatek közlekedési tárcája tud a készülő változások-
ról. „A társaság 5 Talent szerelvényt cserél le újabb, de ki-
sebb Desiro szerelvényekre. Ezt a változást megtárgyalták a
minisztériummal” – mondta Martin Kóňa, a minisztérium
szóvivője. (b)

Megszüntetik 
a balesetveszélyt

„Jaj, de unom a politikát", ismételgetik egyre
többen az István, a király ismert szövegét. Pedig
nemsokára megyei választások lesznek.

Azt hiszem, az emberek nem a politikát unják, ami
valójában a közéletet jelenti, hanem az üres ígéreteket,
a kampányban elhangzó nagy szavakat, ami után a
politikusok eltűnnek négy évre. Ha a megyei válasz-
tásokra gondolunk, akkor az embereket nagyon is ér-
dekli a kórház, a középiskolák, a Jókai Színház, vagy
az utak minőségének a sorsa. A megyei választás
sokban befolyásolja a mindennapi életünket. 

Eddig is ezt hallottuk.
Valóban így van, de sajnos a mostani megyei kép-

viseletünk olyan, hogy az emberek nem látták a válto-
zást. A legtöbb ember azt sem tudná megmondani,
hogy kik képviselik őt a megyei közgyűlésben. Azt hi-
szem, ez a munkájukról elég sokat elárul. A Híd csa-
pata ezért szeretne kínálni egy másik utat.

Miért pont a Híd tudna hatékonyabban dolgozni?
Ennek viszonylag egyszerű magyarázata van. A

Híd egy széles koalícióban indul a megyei választá-
sokon, négy másik párttal együttműködve. A koalíciós
szerződésünk feltétele, hogy a megyén belül eltün-
tessük az észak-déli aránytalanságokat. A másik kie-
melten fontos dolog, hogy a megyei önkormányzat is
egy egyszerű logikára épül: a többség szavazata dönti
el a fejleményeket. Lehet fűt-fát ígérgetni, de partne-
rek nélkül az csak üres frázis marad. A Híd széles ko-
alíciója egy nagyon jó alap és garancia egyben. 

Sokan szívesebben láttak volna egy Híd-MKP
koalíciót!

Mi is nyitottak voltunk erre, mivel az embereket nem
a múlt sérelmei feletti siránkozás, hanem az eredmé-
nyek érdeklik. Azonban úgy elég nehéz koalíciót kötni,
hogy egy járási vezető lenyilatkozza, ő nem kér belő-
lünk, majd utána tárgyalásra hív bennünket. Az MKP
azt sem értette meg igazán, hogy a megyei válasz-
táshoz megyei megállapodás szükséges. Akadt olyan
régió, ahol egy járáson belül is más és más feltételek-
hez ragaszkodtak. Igaz, hogy a járásoknak meghatá-
rozott számú képviselőjük van, de a megyei önkor-
mányzatban mind együtt fognak dolgozni és szavazni.
Ezért is értelmetlen volt ez a találgatás.  Sajnáljuk,

hogy a járási konferenciájuk nemcsak a koalíciót, de az
együttműködést is elutasította járásunkban.

Ennek a külön indulásnak ki lesz a győztese?
Az egyezség az MKP-val ugyan nem jött létre, de mi

igyekeztünk így is a régió számára a legjobb feltétele-
ket összehozni. Ez a jobbközép, ötpárti koalícióval si-
került. Örömmel mondhatom, hogy ez a szlovák nagy-
koalíció végét is jelenti egyben. Tárgyalásaink sikeré-
nek eredménye az, hogy Nyitra megyében megszűnik
a magyarok kiközösítése a döntéshozatalból. Ha si-
keresen szerepelünk, akkor az nagyon sok pénzt és
fejlesztést hozhat a déli területeknek, amelyeket eddig
elhanyagoltak. És hangsúlyoznám: ha a régióról van
szó, akkor az MKP is partner számunkra, függetlenül
a koalíciós viszonyoktól. A régió fejlődéséhez össze-
fogás kell, az acsarkodás nem vezet sehova. 

A Híd mit tartana sikeres szereplésnek?
Természetesen arra törekedünk, hogy minél több je-

löltünk a megyei önkormányzat tagja legyen, mert min-
den szavazattal erősebben tudjuk képviselni a régiót.
Azt láthatták az emberek az elmúlt évek során, hogy
az MKP mit tett le az asztalra, mindenki döntse el
maga. Szívesen bizonyítanánk, hogy mi ennél többre
vagyunk képesek. 

Azért a kórház területén volt néhány fejlesztés!
Ha a kórházat említjük, akkor érdemes leszögezni,

hogy a fejlesztések elsősorban a tulajdonosváltásnak
köszönhetőek, nem a megyének. Azt is hangsúlyoz-
nám, hogy olyan területen történt javulás, mint az egy-
napos sebészet, ahol keményen kell fizetni a számlát.
Az egyszerű ember ebből ugyanannyit kap? A parla-
mentben a javaslatomra az első olvasatban elfogadták
a kollégák, hogy a várólisták esetén változások tör-
ténjenek. Azt nem hagyhatjuk, hogy az egészség a jó-
módú családok kiváltsága legyen. És a kórházhoz
visszatérve: valóban jó a helyzet a komáromi kórház-
ban, ha a civileknek kell takarítást szervezni a kórház
területén? Ez volna a megyei képviselők eredménye?

Mit és kit kínál a Híd?
Röviden úgy fogalmaznék, hogy egy alternatívát kí-

nál a mostani eredménytelen időszakkal szemben.
Aki csodát kínál, az nem mond igazat, de a biztos fej-
lődést és építkezést szeretnénk beindítani. A szemé-

lyek kapcsán annyit mondanék, hogy a tapasztalt és az
új személyeknek egy változatos kombinációját kínáljuk.
A Híd hisz az új arcok megszólításában és bevonásá-
ban. Nálunk a frissülés sem látszatpolitikai üres frázis,
ahol a régi arcok próbálják leporolni magukat.  A je-
löltjeink nagy része nem más pártból érkezett, hanem
bizonyos szakterületeken már bizonyított, és ezután
hozza be tudását a politikába. 

Kik döntöttek a listákról?
A javaslatok alulról érkeztek, és közös döntés szü-

letett regionális szinten. Az eredmények és szakmai
teljesítmények számítanak, mert az üres frázis hitelte-
len. 

Egyik jelöltünk Varga Tamás, akinek munkája min-
denki számára jól látható Komáromban: megújuló köz-
tér, műfüves sportpálya vagy kondipark. A másik Hor-
tai Éva, akinek jogi tudása az önkormányzatban eddig
is nélkülözhetetlen volt és a megyén is elengedhetet-
len lesz. Vagy említhetném Sebő Zsoltot, aki mindig
meghallja az emberek szavát, például most az Erzsé-
bet-sziget lakóinak a kéréseivel bombázza a városve-
zetést. Továbbá Nagykeszi polgármesterét, Csóka La-
jost sem  véletlenül választották meg az emberek pol-
gármesternek már 5x, sőt ő a régió polgármestereinek
vezetője is. Ha az ott élők megbíznak benne, szerin-
tem a járást is jól képviselné. Hasonló szellemben nyi-
latkoznék Jobbágy Józsefről is. Aztán itt vannak a po-
litikai "újoncok", Szalay Gábor, Kucsera István,  és az
SDKÚ-DS részéről Čeku, akiknek még a politikában
nem volt lehetőségük bizonyítani, viszont a közéletben
és saját szakterületükön már bizonyítottak.

De sokan mégsem készülnek szavazni.
Az nagy badarság volna, mivel a megyei választás

az egyik legszimpatikusabb választási lehetőség. Nem
pártlistákra, hanem személyekre kell szavazni, és sza-
badon kombinálható a névsor. Mi természetesen a
Híd jelöltjeinek választására fogunk biztatni mindenkit,
mert őket tartjuk garanciának arra, hogy az úthálóza-
tok fejlődjenek, a kórház ne leépüljön, hanem bővüljön,
a középiskolák pedig megmaradjanak. A szlovákiai
magyar színjátszás központja, a Jókai Színház pedig
mindig szívügy volt számunkra.  Találkozzunk a sza-
vazóhelyiségben november 9-én! (x)

Megkérdeztük Bastrnák Tibort, hogyan készül a Híd a megyei választásokra
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Ógyalla

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 30 és október 6-a között 
reggel héttől este hétig 
50 %-os kedvezménnyel 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 €

Folytatás az 1. oldalról
Pavlík Ildikó, a Városi Egészségügyi Központ

igazgatója ismertette, hogy a Chirodur 125 C rönt-
gengépet nem lehet használni, mivel meghibáso-
dott rajta a felvételeket készítő időmérő műszer.
Az 1985-ben gyártott röntgengéphez már alkatré-
szeket sem lehet kapni, mivel a prágai székhelyű
gyártó vállalat időközben megszűnt. Ezért kine-
veztek egy öttagú bizottságot, akik döntöttek az új
röntgengép megvásárlásának feltételeiről. Ezt kö-
vette a magas frekvenciájú 50 kW teljesítményű
röntgenkészülék megvásárlása, a régi le-, az új be-
szerelése és a személyzet beiskoláztatása. A rönt-
gengépet a város közel 50 ezer euróért lízing for-
májában vásárolta.

„A mai, modern röntgengépeknek a foszforleme-
zes megoldásokkal szemben óriási előnye, hogy a
kazetta behelyezése, kivétele, előhívása, illetve ki-
olvasása a direkt digitális rendszer segítségével ki-
hagyható a munkafolyamatból. A direkt digitális fel-
vételek minősége jobb. Az új röntgengép aprólékos
felbontásának köszönhetően pedig az itt keletkező
képek segítségével a legapróbb elváltozásokat is di-
agnosztizálni tudják. A röntgengép nemcsak a vá-
ros, de Perbete, Bajcs, Ímely, Naszvad, Hetény,
Marcelháza, Szentpéter, Dulovce és Martos lakos-
ságát is kiszolgálja” – mondta Pavlík Ildikó, az
egészségügyi központ igazgatónője.

Az új gépet Polák Zoltán asszisztens mutatta be:
„Az új digitális röntgengéppel történő munka során a
röntgenfelvétel minősége sokkal jobb, az adatokat
pedig számítógép dolgozza fel, s majdnem kétszer ki-
sebb sugárzás éri a pácienseket, mint korábban, az
eddigi berendezéssel történő vizsgálatok során. Az új
felszerelés megkönnyíti a szakemberek munkáját,
ugyanakkor lerövidül a páciensek várakozási ideje is”.

Kép és szöveg: miriák

ACool Club CC keszegfalvai alap-
szervezetének elnöknője Szlama

Angelika egy fiatal szervezőgárdá-
val fogott neki a tehetségkutató ver-
seny harmadik fordulójának Ke-
szegfalván. 

A község színeiben versenyző Sár-
közi Krisztína már az első két fordulón
is bizonyította, hogy a színpad nem
idegen számára. Most ezt remek dal-
választásával fokozni tudta. Őszi
Fanny óriási léptekkel halad előre for-
dulóról fordulóra. A táncoslábú ifjú
hölgy bemondóként is megállja a he-
lyét. Skopp Ildikó mindig igényes szá-
mokat választ, ezzel ösztönzi önma-
gát a maximális teljesítményre. Kéri
Denisza is egyre magabiztosabban
teljesít. Nagy Viktória határozott egyé-
niség, ez tükröződik is a szépen fel-
épített előadásaiban, melynek mindig
van üzenete. Szapu Klára egy ener-
giával teli fiatal lány. Amint megjelenik
a színpadon, azonnal hangulatot te-
remt mozgékony temperamentumá-
val. Mészáros Ádám higgadtsága ez-
úttal is a helyén volt. A szépen felépí-
tett előadását egy frappáns viccel ko-
ronázta, amelyet a közönség nagy
tapssal jutalmazott. Fodor Dóra má-
sodik dalával mutatta meg, mire is ké-
pes valójában. Kellemes hangjával
még sok-sok örömöt fog szerezni a
nézőknek. 

Mindent összegezve, elmondhatjuk,
hogy kezd belejönni a szereplői
gárda, és egyre magasabb az elő-
adások színvonala is. Az est vendég-
fellépője a dunamocsi Vadvirág ha-
gyományörző csoport volt. Remek
hangulatú előadásukkal nagyban hoz-
zájárultak a rendezvény színvonalá-
nak emeléséhez. 

-pint-, fotó: coolclubbcc

Keszegfalva A keszegfalvai forduló 
hazai versenyzői

Őszi Fanny 
– bemondó

Fanny még csak
14 éves, jelenleg a
komáromi Selye
János Gimnázium
diákja. A tanulmá-
nyait Nyitrán sze-
retné folytatni a
rendőrakadémián.
Tavaly már részt
vett a tehetségku-
tató versenyen,
tánc kategóriában
és nagyon jól

érezte magát a TAT családjában. Ennek kö-
szönhetően úgy döntött, hogy ebben az évben
a bemondók között is megméretteti magát. Sza-
badidejének nagy részét a barátaira és a tán-
colásra fordítja.

Sárközi Krisztína
– énekes 

A Keszegfalva
színeiben szereplő
17 éves diáklány
Csicsón él. Első
osztályos kora óta
jár zeneiskolába.
Tagja volt az ottani
kórusnak, akikkel
nagyon sok díjat
hazahoztak a ver-
senyekről. Részt
vett több furulya-

és énekversenyen, itthon és külföldön egya-
ránt. A zene nagyon fontos számára. Sokáig
tagja volt a csicsói Musikölkök társulatnak. A
zene mellett a rajz és az irodalom foglakoz-
tatja. Figyelemmel kísérte a TAT eddigi soroza-
tait, amelyek elnyerték tetszését, és ennek ha-
tására jelentkezett be a versenybe.

Remek szervezés 
– izgalmas produkciók

Hogyan tovább felvidéki magyar ifjúság? címmel ren-
dezett tanácskozást a Hunnia Baráti Kör a közel-

múltban a Duna Menti Múzeum dísztermében. A 4 órás
konferenciát Feszty Zsolt, a T (e) Ü(gyed) Kör Polgári
Társulás elnöke vezette.

Az esemény elején a Gaudium vegyes kar, Stirber Lajos
vezényletével elénekelte a Szózatot. A kórus és a zenekar
többször fellépett az est folyamán. Nagy Ferenc szavalt.
Lomnici Zoltán, az első felszólaló, határozottan cáfolta Pavol
Paška Európa Parlamenti képviselő azon állítását, hogy be-
fejeződött volna az állampolgárságról szóló törvénnyel kap-
csolatos Szlovákia elleni vizsgálat az Európa Parlament-
ben. „Amíg a Petíciós Bizottság egyetlen tagja is ragaszko-
dik az ügyhöz, addig nem vehető le a napirendről” – közölte
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Hahn-Seidel Alida,
a Hunnia Baráti Kör elnöke elmondta, hatodik éve szervez-
nek hasonló tanácskozásokat, ezúttal először a Felvidéken.
Fazekas László református püspök előadásának témája „A
Beneš-dekrétumok hatása a református egyházra” volt. Du-
dás Katalin izsai tanítónő, az Egy Jobb Komáromért Polgári
Kezdeményezés képviseletében arra világított rá, mennyire
fontos a gyermekek számára az anyanyelven való tanulás.
Feszty Zsolt a Trianon-emlékmű sorsát vázolta a közönség-
nek. Keszegh Tünde ügyvéd elmondta, sikerült hivatalosan
bizonyítani, hogy hibás volt a műemlékvédelmi hivatal em-
lékművel kapcsolatban kiadott döntése, így ismét be lehet
nyújtani a kérvényt. Duray Miklós író a hatvanas években lét-
rejött Magyar Ifjúsági Szövetségről, s annak mai örököseiről
beszélt. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke
olyan stabil gazdasági háttérrel rendelkező intézmények
rendszerét szorgalmazta, melyek lehetővé teszik, hogy a
felvidéki magyar fiatalok ne hagyják el szülőföldjüket. Kormos
László, a Magyar Tanács Polgári Társulás elnöke elképze-
léseikről számolt be. Kovács Balázs a Diákhálózat nevében
a fiatalok összefogásának szükségességét emlegette. Gubík
László, a Via Nova ICS elnöke sokszínű rendezvényeikről
számolt be. Rácz Szabó László ifjúsággal kapcsolatos dél-
vidéki példákat említett. Valent Ákos, a komáromi Selye Já-
nos Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke javasolta,
aki arra kíváncsi, mit szeretne a felvidéki magyar ifjúság, kér-
dezze meg a hallgatói és ifjúsági tömörülések vezetőit.

Kép és szöveg: – bárány – 

Jónás Csaba Wass Albert-díjas előadóművész szavalt, Tarics Péter, a Széchenyi István
Polgári Társulás elnöke és Dr. Rubovszky András, a budapesti Széchenyi Társaság fő-

titkára ünnepi beszédet mondott azon a megemlékezésen és koszorúzáson, melyet a leg-
nagyobb magyar születésének 222. évfordulója alkalmából tartottak a 20 éve felavatott Szé-
chenyi-tábla előtt, a múlt héten, hétfőn. A szónokok Széchenyi ma is aktuális életművét mél-
tatták. Végül a Zichy-palota falán található dombormű és emléktábla alá kerültek a Széchenyi
István Polgári Társulás, a budapesti Széchenyi Társaság, a Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Köre, a Cse-
madok Komáromi Városi Szervezete, a dél-komáromi Széchenyi István Közgazdasági In-
formatikai Szakközépiskola és Farkas Iván, a Magyar Koalíció Pártja gazdasági és régió-
fejlesztési alelnökének koszorúi. (báj), fotó: a szerző

A Hunnia Baráti Kör 
konferenciája Komáromban

Megjelent a konferencián Tamás Ilonka néni is

A Gaudium vegyes kar többször is fellépett

Megemlékezés és koszorúzás Üzembe helyezték 
az új röntgenkészüléket

Hét matuzsálemi kort
megért üllőalkalmatosság
szeretné betölteni külde-
tését, de csak szeretné,
ugyanis a többségénél
elég nagy hiányosságo-
kat tapasztalhat az üldö-
gélni vágyó egyén. Vala-
melyiknél az ülőrészek,
másiknál a tartórészek hi-
ányoznak. A probléma nem
új keletű. Természetesen tud-
juk, kevés a pénz, de ahogy el-
néztük ezeket a padokat, ráférne már
mindegyikükre az alapos felújítás vagy csere. 

Hétközben, de főleg hétvégén sokan kapcsolódnak ki a park-
ban, kisgyermekes anyukák, szerelmespárok, idős emberek. Bi-
zonyosan ők is észrevették, hogy mennyi kutyatulajdonos hasz-
nálja a parkot kutyapiszok „lerakóhelyéül“. Ottjártunkkor is sike-
rült csak úgy találomra egy-kettőbe beletrafálnunk. Ez lenne a
másik probléma, hogy a többiről már ne is beszéljünk.

Kép és szöveg:  -pint-

A korhadt padok kit szolgálnak?
Komárom Ha az időjárás is

engedi, az emberek 
szívesebben töltik üres óráikat

a szabadban, mint a négy fal közé
bezárva. A szabadidő aktív eltölté-

sére számtalan lehetőség kínálkozik
városunkban is. Azoknak viszont, 
akiknek a csendes üldögélés, egy 

padon ülve folytatott beszélgetés jelenti
a pihenést, a kikapcsolódást, gyakran

csalódniuk kell. Legalábbis erre 
enged következtetni az a látvány,
mely a pihenni vágyók elé tárul

a kettes lakótelep melletti
parkban.

Folytatás az 1. oldalról
A projekt a félidejénél tart, de így is

már nagy változásokat lehet felfedezni
az Öregvár területén. A jelenlegi sza-
kaszban az Öregvár összes kazama-
táját kitisztították, 940 tonna hulladé-
kot távolítottak el és 256 tonna földet
mozgattak meg. A munkálatok során
találtak egy orosz gránátot is, amelyet
a biztonsági előírásoknak megfele-
lően eltávolítottak. A kis udvarban ta-
lálható impozáns lépcsőt is teljes mér-
tékben felújították, ezzel egy teljesen
új kép tárul a látogatók elé, ha belép-
nek a kis udvar területére. A lépcsők
alatt nyílik majd a Vaklabirintus,
amelynek helységeit szintén kitisztí-
tották, így már más nem marad hátra,
mint a labirintus kivitelezése, beren-
dezése. A kivitelező (AA Plus Slova-
kia s.r.o.) szerint, a takarítási munká-
latok során a legtöbb munkájuk a nö-
vényzet eltávolításával és a folyosók
kitakarításával akadt. Azonban ezzel
még nem fejeződnek be a munkála-
tok, a projekt várható befejezésének
időpontja 2014. szempember 30.

szt

Bejárható az Öregvár 
összes kazamatája
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Nagymegyer

Tel.: 0905 928 195. www.jag-tech.sk

 Klimatizácie  bleskozvody  alarmy 
 kamery  elektroinštalácie. 

VÍNO KOMÁRNO

Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48.

Komárno
0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Szeptemberi akció

- 20 %

Helyzetjelentés 
oktatásügyünk állásáról

• Becse Norbertet,  az MKP Komáromi járási elnök-
ség tagját, intézményvezetőt kérdeztük az új tanév
megkezdése kapcsán. Hallani és olvasni is lehetett
Čaplovič miniszter úr legújabb elképzeléseiről. Meny-
nyiben érintették a járásunk iskoláit?

- A Magyar Közösség Pártja ez
év februárjában indított egy aláírás-
gyűjtést a kisiskolák és az anya-
nyelvi oktatás fennmaradásának
megmentéséért, ugyanis a minisz-
térium már az év elején központo-
sításról beszélt. A nyári szünidő
leple alatt jött a sunyi támadás. Ki-
fogásokat soroltak igazgatóknak,
polgármestereknek, hogy miért
nem lehet tovább finaszírozni az ő
iskolájukat, és milyen alternatív megoldásokat „javasol-
nak“. A Pedagógus Szövetség, a Csemadok, a Szülői
Szövetség és persze az MKP súlyos elégedetlenségét fe-
jezi ki az effajta szakmailag nem alátámasztott,  az anya-
nyelvi oktatás elsőbbségi jogait sárba tipró kezdemé-
nyezések miatt. Izsán az MKP Komáromi járási elnök-
sége egy közös cselekvési tervet készített, melyben or-
szágos szinten szorgalmazza a normatíva és a kom-
penzációs támogatás emelését. Továbbra is odafigyelünk
kisebbségi intézményeink sorsára, és ahol tudjuk, segít-
jük őket szellemileg és fizikailag is. Azt gondoljuk, hogy
járásunkban pártszimpátiától függetlenül kell cseleked-
nünk iskoláink megmentése érdekében, ezért tovább
folytatjuk az aláírásgyűjtést, hogy mindenki kifejezhesse
támogatási szándékát.

• Hogyan alakul a diáklétszám? Van elegendő gyer-
mek?

- A mindenkori politika sajnos rányomja bélyegét a
születendő és a magyar iskolákba íratandó tanulók szá-
mának alakulására. Persze településenként ez változó,
de összességében  megállapíthatóak bizonyos össze-
függések. Az alapiskolák a 2000-es évektől számítva
csökkenő létszámmal találkoztak, és ezek a keretszámok
napjainkban értek el a középiskolákhoz. Ez az oka, hogy
bizonyos középfokú intézmények megszűntek, mások
összevonásra kerültek. A Komáromi járásban 9 megyei
hatáskörű középiskola működik. A leendő megyei képvi-
selet elsőrendű célja kell, hogy legyen ezen iskolák meg-
tartása, esetleges fejlesztése, tanulószámának növe-
lése. Az alapiskolákban úgymond stabilizálódott a hely-
zet, sőt enyhe növekedés is mutatkozott.  Nagyon re-
mélem, hogy további jelentős csökkenéssel már nem
kell számolnunk. Ehhez járul hozzá a beiratkozási prog-
ram, amellyel most már minden iskola rendelkezik. Maga
a program a beiratkozás utáni naptól kezdődik és isko-
lánként változó. Megannyi esemény, rendezvény öregbíti
iskoláink hírnevét, de sokszor még ez is kevés, hogy az
anyanyelvi oktatás legyen a győztes, pedig ezzel maga
a gyermek, a tanuló nyer. 

• Az iskolák sok esetben elavultak úgy külsőleg,
mint belsőleg. Nélkülözhetetlen a tőke, az invesztíció.
Melyek a legégetőbb problémák?

- A Komáromi járás tanintézményeinek állapota ren-
geteg kívánnivalót hagy maga után. Többségüket elke-
rülte a felújítás, átépítés. Ebből kifolyólag enrgiatakaré-
kosságról szó sem lehet, elöregedett a berendezés, a
segédeszközök pedig egy régmúlt korszak ereklyéi.
Vannak kivételek, sőt léteznek fejlesztések is, úgy öne-
rőből, mint az önkormányzat hathatós támogatásával,
esetleg az uniós pályázatok kiaknázásával. Bízom ab-
ban, hogy megváltoznak a körülmények, úgy az alapis-

kolákban, mint a középfokú intézményekben is. A kö-
zépiskolák a megye hatáskörébe tartoznak, ezért re-
mélem, hogy a Komáromi járás MKP-s indulóit tekintve
jól fog teljesíteni a közelgő megyei választásokon,  hisz
teljes listával indulunk. Ambícióinkat tovább növeli je-
löltjeink szakképzettsége, hiszen van köztük polgár-
mester, közgaszdász, ügyvéd, tanár. A rend kedvéért
elevenítsük fel neveiket: Földes Csaba Csicsóról, Sza-
lay Rozália Kolozsnémáról, Horváth Árpád Gútáról, Stu-
bendek László és Petheő Attila Komáromból, Szabó
Olga Pathról, Gyarmati Tihamér Szentpéterről és jóma-
gam, Becse Norbert Naszvadról. 

• Igazgató úr, ha most összegezhetné, van olyan
kardinális probléma, amely egyformán sújt óvodát,
iskolát, legyen az alap-, közép- vagy felsőfokú? 

- Igen. Az anyanyelvi oktatás kérdése. Egy elcsépelt
téma, de annál fontosabb. Nagyon specifikus, csalá-
donként változó, személye válogatja. A szülők gyakran
hangoztatják, hogy gyerekeikért mindent elkövetnek, hi-
szen a szemük fényei. Akkor miért okozhat gondot, kér-
dést egy magyar anyanyelvű családban az adott vá-
lasztás? Sajnos, alibistaként mindig találnak valamilyen
kifogást. Leggyakrabban az érvényesülési lehetősé-
geket emlegetik. Mindenki a maximumot várja el a cse-
metéjétől, de sokan megfeledkeznek arról, hogy igen,
beszélnek magyarul – valamilyen szinten, de írni és ol-
vasni már kevésbé tudnak. Egy munkahely betöltésé-
nél, ahol feladatokkal látnak el bennünket, nélkülözhe-
tetlen az értő olvasás magyarul és persze szlovákul is.
Ennek elsajátítására csak az anyanyelvi, esetünkben a
magyar oktatási intézményekben van lehetőség. Saj-
nos, a Komáromi járásban a munkalehetőségek erősen
korlátozottak, ezért számunkra stratégiailag is fontos
Magyarország közelsége. Ne fordítsunk hátat magyar
iskoláinknak, és mindenekelőtt ragszkodjunk gyökere-
inkhez, ezeréves múltunkhoz! (x)

A közelmúltban felsze-
relték az első két kamerát
a városközpontban talál-
ható Bartók Béla téren. A
térfigyelő kamerarendszer
már próba üzemmódban
működik is. A város önkor-
mányzata fokozatosan bő-
víti majd a rendszert, mely-
nek célja a közbiztonság
színvonalának emelése.

Fotó: Kovács Zoltán

Természetfotókból nyílt kiállítás a városi művelődési
otthon előcsarnokában két apácaszakállasi hobbi-

fotós képeiből.

Egyikük, a negyvenedik életévét taposó és informatikus-
ként dolgozó Mikos Géza ugyan nem tartja magát fényké-
pésznek, de a természet iránti szeretetét fotóin keresztül
igyekszik megjeleníteni. Ahogy ő mondja, gyerekkorában
rengeteget járt a természetbe szüleivel, így valahol ők ültet-
ték el benne ez iránti szeretetét. Képei általában egy-egy
túra, kirándulás lenyomatai. Ha valami szépet lát, azt meg-
próbálja megörökíteni, mindig van mit fényképezni, hiszen az
évszakok változásával a táj is változik a környezetében ta-
lálható szebbnél szebb helyeken. A másik kiállító a decem-
berben még csak a tizenkilencedik évét betöltő Balogh
László, aki az idén érettségizett a helyi Corvin Mátyás Gim-
náziumban. A tanulmányait bölcsészkaron folytató fiatalem-
ber nagy örömmel fogadta, hogy képeiből bemutathat egy
szeletet, mivel természetszeretete nem is olyan régi, csak né-
hány évvel ezelőtt kezdte felfedezni, micsoda szép helyek
vannak környékükön. A fotózás mindig is érdekelte őt, szá-
mára ez az elfoglaltság egy hobbi, sőt szenvedély. Laci sze-
rint egyszerű a válasz arra, hogy miért fotózik az ember:
azért, mert a halandó állandó érdeklődése, a közölni akarás,
illetve saját magunk újonnan felfedezése a cél. A termé-
szetképekből nyílt fotókiállítás hétköznapokon tekinthető
meg szeptember végéig. Kovács Zoltán

Tesztelik a kamerarendszert

Saját magunk felfedezése a cél
A természet szeretetének
lenyomatai fotókon

Nagymegyer

po
lit

ik
ai

 h
ird

et
és

Jótékony ruhagyűjtés
Megyercs A községi hivatal tanácster-

mében női, férfi és gyermek
nyári és téli ruházatot, ágyne-
műt, törülközőt, függönyt, be-
húzókat, abroszokat, méteres
textilt, pokrócokat, fonott sző-
nyegeket és párnákat lehetett
leadni. Hogy mennyire nép-
szerű a falu lakosai körében
ez a jótékonykodó akció, azt
legfőképp  az eddigi statisz-
tika bizonyítja. 2010-ben 1835
kg-ot, 2011-ben 2360 kg-ot és
tavaly 3500 kg használt ruhát
gyűjtöttek össze. A faluban ta-
vasszal és ősszel tartanak ha-
sonló jellegű gyűjtést. A me-
gyercsiek egyre jobban rá-
eszmélnek arra, hogy amire
nekik már nincs szükségük,
az másnak az életmódján je-
lentős mértékben javíthat.

-pint-
fotó: Községi Hivatal

Adománygyűjtési akciót szerveztek  Megyercsen,
melybe bekapcsolódott a falu apraja-nagyja. Az

akció fő mozgatórugója a csehországi illetőségű Po-
mocný anjel nonprofit szervezet volt, akik főleg a kór-
házaknak, nyugdíjasotthonoknak, gyermekotthonok-
nak, valamint a rászoruló családoknak segítenek. 

A projekt keretén belül ki-
alakításra került egy kétnyelvű,
elektronikus, videó alapú ok-
tatási felületet (eLearning) is
tartalmazó weboldal. A rend-
szerben található közérthető

tananyagok az országokra jel-
lemző törvényi és gazdasági
háttérismereteket is tartalmaz-
nak, így jól hasznosítható,
gyakorlatias segítséget nyúj-
tanak a határ magyarországi

vagy szlovákiai oldalán tevé-
kenykedő, illetve tevékenysé-
güket a határ másik oldalán
elindítani szándékozó kis- és
középvállalkozásoknak. A té-
mák közt vállalkozási és pénz-
ügyi ismeretek, közbeszerzési
és pályázatírási tudnivalók, va-
lamint adózással kapcsolatos
tananyagok is vannak.

A projekt másik szerves
része a partnerkereső adat-
bázis: A vállalkozások meg-
oszthatják projektötleteiket
másokkal, és a projekt meg-
valósításához ideális part-
nert találhatnak a régióban,
elősegítve a határ menti
mikró, kis- és középvállalko-
zások gazdasági és szociális
együttműködését. 

A közös projektek megva-
lósítása kapcsán a program
eredményeiként új megbízá-
sok, új szolgáltatások, új
munkahelyek jöhetnek létre.
Összességében a projekt
egyértelműen a határ menti
partnerek hosszú távú
együttműködését segíti és
gazdasági versenyképessé-
gét növeli. d

Október huszonötödikén, egy
hónap múlva lép érvénybe

az az uniós irányelv, melynek ér-
telmében egészségbiztosítá-
sunk a többi tagállamban is ér-
vényes lesz, továbbá egységes
díjakat kell felszámolniuk az
orvosoknak.

A rendelkezés vonatkozik többek
között a kivizsgálásokra, a gyógyszertárak
látogatására és korlátozottan a kórházak lá-
togatására is. A vizsgálatok költségeit az
egészségbiztosító fedezi - addig az össze-
gig, ameddig szlovákiai kivizsgálás esetén is
térítené a kiadásokat. A biztosítottnak a ma-
radék összeget saját zsebből kell fizetnie,
viszont a kivizsgálás előtt nem kellene kérnie
az egészségbiztosító különengedélyét. Csak
speciális esetekben kell konzultálni egy kül-

földi orvos felkeresése előtt a hazai ha-
tóságokkal - például a rá-

kos daganatok el-
távolítása, vagy a
mesterséges meg-
termékenyítés ese-
tében. Ezzel kapcso-
latban a részleteket
az egészségügyi mi-
nisztérium pontosítja.

Az Európai Unió az
intézkedéssel saját be-

vallása szerint nem az egészségügyi turisz-
tikát akarja megnövelni, az orvosok pedig
nem tudják, hogy milyen valós hatása lesz az
intézkedésnek. Pásztor László, a Magánor-
vosok Szövetségének elnöke szerint első-
sorban a gazdagabbak használják majd ki a
lehetőséget, külföldi betegek pedig nem
árasztják el a szlovákiai rendelőket. (b)

Enyhülnek a könnyű -
drogok tartásáért járó

büntetések Szlovákiában
- közölte saját informáci-
ókra hivatkozva kedden a
Hospodárske Noviny
(HN) szlovák gazdasági-
közéleti lap, amely sze-
rint az igazságügyi tárca
hamarosan nyilvános-
ságra hozza a törvényter-
vezetet. 

A lap szerint a törvényi
szabályozás a könnyűdro-
got, azaz főként a marihuá-
nát és származékait fo-
gyasztók büntetésén enyhí-
tene úgy, hogy az érintette-
ket nem bűncselekmény el-
követéséért, hanem csak
szabálysértésért vonnák fe-
lelősségre. A szlovák igaz-
ságügyi tárca egyelőre nem
kommentálta a lap értesü-
léseit. A HN úgy tudja: a
jogszabályok enyhítése
után azokkal a kábítószer-
fogyasztókkal szemben,
akiknél kisebb mennyiségű
könnyűdrogot találnak, a jö-
vőben már csak szabály-
sértési eljárás indulna, 

vagy  is nem számítanának
büntetett előéletűnek. Az
enyhítés azonban csak
azokra vonatkozna, akiket
először érnek drogfogyasz-
táson, a második vagy to-
vábbi esetben már nem ke-
rülhetnék el a bíróság előtti
felelősségre vonást. A visz-
szaesőkre a jelenleg hatá-
lyos büntetések vonatkoz-
nának, amelyek alapján ki-
sebb mennyiségű könnyű
drog tartásáért legfeljebb
három év szabadságvesz-
tés szabható ki. Az új törvé-
nyi szabályozás megalkotá-
sán a tárca a kábítószer-
függőség kezelésének köz-
pontjával együttműködve
dolgozik. Ľubomír Okruh-
lica, az intézet igazgatója a
HN-nek nyilatkozva azt
mondta: elképzelésük a
drogfogyasztók számának
emelkedését megakadályo-
zandó intézkedéseket is
magában foglal.

A könnyűdrogok fogyasz-
tóira vonatkozó törvényi
szabályozások enyhítése
már az előző, Iveta Radi-
čová vezette jobbközép-li-
berális kabinet idején is fel-
merült. A javaslattal akkor a
liberális Szabadság és Szo-
lidaritás Pártja állt elő, ám
végül az egyik koalíciós
partner, a Keresztényde-
mokrata Mozgalom (KDH)
tiltakozása miatt nem való-
sították meg.

mti

Enyhülnek a könnyűdrogok
miatti büntetések

Új szolgáltatás a határ menti
kisvállalkozások részére

Egy hónap múlva már külföldi 
orvoshoz is járhatunk

AMagyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében 2013. szeptember 30-

án fejeződik be az Információs Társadalomért Alapít-
vány (HU) és a Szövetség a Közös Célokért (SK) „Kö-
zösen közös nyelven – Spoločne spoločnou rečou”
című közös pályázatának megvalósítása, amelyre
148,083.09 euró vissza nem térítendő támogatást nyer-
tek. A program célja a határ menti kis- és középvállal-
kozások támogatása egy olyan ingyenes szolgáltatás-
csomaggal és információ-rendszerrel, amely segítsé-
gükre lehet vállalkozásuk fejlesztésében.



8 DELTA 92013. szeptember 30. RÉGIÓ - HIRDETÉSDELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Bajcs

Az idősek otthonában főként az egészségügyi
asszisztensek, ápolók feladata, hogy előadást,

szemináriumot tartsanak a lakók számára. Ezt sa-
ját elképzeléseik szerint valósíthatják meg, ki-ki le-
hetőségeihez mérten. 

Havi rendszerességgel boncolgatnak egy-egy témát,
legutóbb a zarándokhelyekről elmélkedtek. Ehhez hív-
ták segítségül Gőgh Tibort, Gúta szülöttjét, aki a ma-
gyarországi Lébényben plébános. Az atya nem érkezett
egyedül, hívott egy segítőtársat, plébánost is maga
mellé, Szalai Attilát, akivel a szentmise után kicsit be-
mutatták a bennünket körülvevő zarándokhelyeket. A
lakók a szentmise keretében egy kis ajándékkal is ked-
veskedtek az atyáknak, majd érdeklődve hallgatták az
előadást. csr

Papok tartottak előadást az idősek otthonában
Gúta

ASzlovák Paralimpiai Bizottság
idén ősszel is megrendezte a „Ke-

rekeken a rák ellen“ elnevezésű jóté-
konysági sportrendezvényét, melybe
Ógyalla városa is bekapcsolódott. A
jótékonysági rendezvényre már hato-
dik alkalommal a Konkoly-Thege téri
Alapiskola udvarán került sor a vá-
rosi hivatal, a Vöröskereszt helyi és
perbetei alapszervezetének, az ógyal-
lai Szabadidőközpont, valamint az
alapiskola Szülői Munkaközösségé-
nek közös szervezésében. 

Kora reggel óvodások és iskolások
kezdtek gyülekezni, ki-ki a maga guruló
alkalmatosságával, volt, aki kerékpárral,
görkorcsolyával, gördeszkával vagy rol-
lerrel érkezett, hogy ezzel is kifejezze
szolidaritását a rákos megbetegedésben
szenvedők iránt.

A rendezvény megnyitóján Gyurász Il-
dikó műsorvezető köszöntötte a megje-
lenteket, majd a város polgármestere,
Zemkó Margit szólt a jelenlévőkhöz. Majd
Bachorecz Zoltánra, a tolókocsiban élő fi-
atalemberre emlékeztek, aki ez év tava-

szán hunyt el, ő szolgáltatta a rendez-
vény első alkalmától a zenét. Az ünnepi
megnyitó után a résztvevő kerékpároso-
kat vették nyilvántartásba, majd követke-
zett a perbetei Mazsorett-csoport fellé-
pése, a Szürke Farkas Íjászklub bemu-
tatója, az érsekújvári Kutyakiképző Klub
tagjainak bemutatója. A téren kialakítot-
tak egy mini közlekedési pályát, útjelző
táblákkal és szemaforral, ahol a legki-
sebbek megismerkedhettek a közleke-
dési szabályokkal és a biztonsági előírá-
sokkal. A nap folyamán a jelenlevők kü-
lönféle ügyességi versenyeken mérettet-
ték meg magukat, de kézműves foglal-
kozásokon is részt vehettek. A helyi
méhészek jóvoltából pedig többféle mé-
zet kóstolhattak az érdeklődők. 

A nap befejező programja volt még a jel-
képes városkerülés szabadon választott
(motor nélküli) kerekes járművön - kerék-
páron, görkorcsolyán, gördeszkán, tolóko-
csin, rolleren, sőt, akár babakocsit vagy ta-
licskát tolva tehettek meg egy jelképes tá-
vot a résztvevők. A felnőttek a város utcáin
2 km távot tettek meg. A szervezők meg-
jutalmazták a legidősebb, a legfiatalabb
résztvevőt és a legkülönlegesebb kerék-
páron érkezőt. Kép és szöveg: miriák

Kerekeken a rák ellen

Negyedik alkalommal rendezték
meg a nemzetközi Karva–Lábat-

lan maratont. A verseny a Duna szlo-
vákiai oldalán rajtolt és a magyaror-
szági oldalon ért véget.

Tavaly 224-en vettek részt a verse-
nyen, ami az előző évekhez képest ab-
szolút rekordnak számított. Idén a szer-
vezők ennél is több résztvevővel szá-
moltak. Igazuk lett, 444 versenyző neve-
zett. „A verseny célja egyébként nem az
új rekordok felállítása, hanem egy baráti,
családias hangulatú rendezvény meg-
szervezése, hogy a társaságok, családok
együtt kerekezve ismerhessék meg a ré-
gió településeit, és a futók is ideális kö-
rülmények között hódolhassanak szen-
vedélyüknek” – hangsúlyozták a szerve-
zők. Karva főterén Dinnyés István Lábat-
lan és Duka Gábor Karva polgármestere
köszöntötte a résztvevőket.

A maratoni futóversenyt Igor Klobučník
3:12:37-es idővel nyerte, megelőzve Mol-
nár Pétert (3:21:52) és Kreidl Csabát
(3:22:45). A kerékpárversenyt Marencsík
Márton nyerte 1:24:00 idővel, második
lett Bartl Bálint 1:37:00, harmadik pedig

Németh Claudia 1:38:00-as idővel. A ket-
tes váltófutást Beck Aurél - Horváth Pat-
rik duó nyerte 3:37:02 idővel, megelőzve
Csapó Dánielt és Csapó Gézát (3:43:11)
és Bottyán Bélát és Országh Istvánt
(3:47:58). A négyes váltófutást Hajdú Fe-
renc - Hajdú Nándor - Pléli Sándor - Pléli
Klára 3:22:52-es idővel nyerte, második
lett Sántha Ferenc - Deme Tibor - Sü-
vegh Imre - Kertész Péter (3:30:50) és
harmadik helyen a Menner Dalma -
Varga Zsolt - Mécs Ferenc - Kovács
Krisztián (3:39:00) négyes végzett.

Kép és szöveg: miriák

ABajcsi Dynamo Sport-
egyesület második alka-

lommal rendezett motorver-
senyt a JAWA 50 Pionier cso-
portjában. A volt Állami Gaz-
daság területén kialakított ver-
senypályán 33 versenyző és
motorja mérte össze tudását.

A nagyszerűen előkészített
pályán a következő eredmények
születtek:
Classic kategória:
1. helyezett: Peter Gogola - Bajcs
2. helyezett: 
Tapolcsanyi Zsolt - Naszvad
3. helyezett: 
Adam Peško - Dolná Streda
4. helyezett: 
Szabó Zsolt - Taksony
5. helyezett: 
Gyurica Marek – Babindol

Special kategóriában nyertek:
1. helyezett: 
Juraj Mladý - Vieska Nad Žitavou
2. helyezett: 
Vojtech Senci - Bajcs
3. helyezett: 
Martin Nádasky - Malženice

4. helyezett: 
Denis Vrábel - Naszvad
5. helyezett: 
Miroslav Trnka ifj. – Bajcs

A bajcsi sportegyesület veze-
tőségének tájékoztatása alapján
ebben az évben már májusban
szerveztek egy versenyt, s mivel
nagyon tetszett a versenyzők-
nek, megszervezték második al-
kalommal is. Ezúton szeretnék
megköszönni a támogatók se-
gítségét, mivel nélkülük nem jö-
hetett volna létre a rendezvény.

Kép és szöveg: miriák

Karva–Lábatlan maratoni futóverseny és kerékpártúra

Nagyszerű pálya, sikeres verseny

Ma, amikor a házassá-
gok majdnem fele vá-

lással végződik, és amikor
olyan mélypontjára jutott
a házasodási kedv, ami-
lyenre csak az első világ-
háború idején volt példa,
arany- és ezüstlakodalmat
ülni nagy szó. Ezért is volt
szívmelengető érzés látni
azokat a párokat, akik
megjelentek a keszegfal-
vai községi hivatal egyik
patinás helyiségében,
hogy ismét ünnepeljenek.

Az eseményre ebben az
évben 12-en voltak hivatalo-
sak. Huszonöt éves házas-
sági évfordulót csakúgy mint
az ötvenévest hat pár ünne-
pelt. 50. házassági évfordulót
ünneplők: Komjáthy Alfréd és

Julianna, Buzás László és
Terézia, Marx Jürgen és Ka-
rolina. 25. házassági évfor-
dulót ünneplők: Erdélyi Tibor
és Éva, Berta Sándor és Il-
dikó, Horváth Árpád és Kata-
lin voltak. A példás kort
együtt megérő házastársak

között nyilvánvalóan fontos
szerepet játszott az egymás
iránti tolerancia, ám valószí-
nűleg ennél jóval fontosabb
érzés tarthatta össze őket
hosszú éveken keresztül, és
ez pedig  nem más, mint a
szeretet. -pint-

Agútai Művészeti Alap-
iskola tánctagozatá-

nak növendékei sok szép
eredményt értek el és több
sikeres szereplést is ma-
guk mögött tudhatnak.
Sajnos azonban az új is-
kolai törvény alapján Kar-
tai Adél, táncoktató nem
folytathatja munkáját az
iskolában, mivel ezt képe-
sítése nem teszi lehetővé,
azonban a táncoslábú,
táncolni vágyó tanulók
más formában találkoz-
hatnak a tanító nénivel,
sőt tanulhatnak is tőle to-
vábbra is.

Legutóbb Kartai Adél a
tánctagozat egyes csoport-
jait az Európa-bajnokságra
készítette fel, ahol szépen
helytálltak. Ezt a nemzetközi
versenyt a nyár folyamán

rendezték Magyarországon.
A Látványtánc- és Ének Eu-
rópa-bajnokságra több or-
szág is regisztrálta magát,
500 csapat különböző kate-
góriákba, stílusba és kor-
osztályba sorolva. A gútai
Művészeti Alapiskolából 4
csapat 34 táncosa jutott ki
az Eb-re. Az utazás költsé-
geit a Szülői Munkaközös-
ség vállalta magára, vala-

mint a polgármester úr és a
Városi Hivatal támogatásá-
val sikerült megoldani.

A Művészeti Alapiskola tán-
cos növendékeinek Gipsy
stars című koreográfiája
ezüst minősítést kapott, a
Tündérkeringő 3. helyezést
ért el, a Szerelem árnyéká-
ban szintén 3. helyezést, a
Zavaros történet pedig a 6.
helyet szerezte meg. csóka

Ógyalla
Keszegfalva

Eb-n jártak a gútai táncosok
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Arany-és ezüstlakodalmasok ünnepeltek

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Október 1-jén ünnepli 40. születésnapját 

„Ha én írhatnám sorsod könyvét,
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb Te lennél ezen a világon.”
Szeptember 30-án ünnepli 2. születésnapját 

Senkár Máté Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik őt: anyuci, apuci,
Böbe mama, Ildikó mama, Tibi
papa, dédike, Ercsi nénje Miki-
vel, Anna keresztmama és Tibi

keresztpapa.

Kucsora Norbert
Lakszakállason.

E szép ünnep alkalmából köszönti őt:
felesége Tünde, lányai Réka és Tündi,
szülei, keresztgyermekei András és
Anikó, valamint mindenki, aki szereti.

Október 7-én ünnepli 
90. születésnapját 

özv. Szűr Andrásné 
Komáromban.

Jó erőt, egészséget 
kíván neki Kati 
és családja.

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.“ 

Szeptember 24-én 
ünnepelte 

1. születésnapját

Horváth Bianka
Szilason.

Szívből köszöntik:
édesapja, édesanyja 

és a nagyszülők.
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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 negyedik 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!





NyeReméNyeiNk:
11. Salon Stlye fodrász szalon 40 euró értékű ajándékutalvány  
12. Hoffer - tankolás 20 euró értékben
13. Hoffer - 20 euró értékű vacsorautalvány
14. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
15. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
16. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
17. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
18. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
19. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
20. Dormio Beauty 20 euró értékű ajándékutalvány

EkelAmióta bor készül a szőlőből,
a szüret ünnep. A szentpé-

teri szüreti ünnepség már 17. al-
kalommal „mozgósította“ a falu-
belieket, a borkultúra tisztelőit, a
bor imádóit és fogyasztóit, fiata-
lokat és időseket egyaránt.

Az idei rendezvény már hagyo-
mányosan szüreti felvonulással, szü-
reti hívogatóval vette kezdetét, majd
Jobbágy József polgármester hiva-
talosan is megnyitotta az idei szüreti
ünnepséget. Ünnepi beszédében el-
mondta: „Az itteni borok az elmúlt
évek során számtalan nemzetközi
és hazai versenyen is megállták he-
lyüket és öregbítették a község hír-
nevét. A szőlő nemességéhez, a bo-

rok érlelésének művészetéhez jog-
gal és szorosan kötődik a község”.

A kultúrház színpadán a helyi
Őszirózsa népdalkör tagjai ünnepé-
lyesen átadták a falu polgármeste-
rének a szüreti koszorút, majd a
Konvalinka éneklőcsoport fellépése
következett. A Kossányi József
Alapiskola és Óvoda és a szlovák
alapiskola tanulói kultúrműsorral kö-
szöntötték a szüreti ünnepséget.
Őket követte a Dunaj tánccsoport
műsora. Az ünnepség kulturális ré-
szét szórakoztató műsor zárta Kol-
lár Katalin, Derzsi György, Magyar
Nándor és Pivoda Zsolt magyar nó-
tákat énekeltek, Banyák István és
cigányzenekarának kíséretével.

Kép és szöveg: miriák

Immáron második alkalommal
rendezték meg az örömpör-

költ főzőversenyt, amelyre idén
16 csapat nevezett Ekelről és
környékéről. 

A nappali bár kerthelyiségében a
délelőtt folyamán már lázasan ké-
szültek a csapatok, hogy időben le-
adják az elkészített étkeket. A szer-
vezők a Csemadok, az MKP, a VIA
NOVA ICS Helyi Alapszervezetei és
az Ekelért Jótékonysági Alap kultúr-
műsorral is kedveskedett a résztve-
vőknek, mégpedig Filkó Ottó és Her-
dics Gábor, valamint a gelléri Ama-
zon´s fellépésével. A legjobb pörköl-
tet a Danubius csapata főzte, majd
őket követte a második helyen a

Smile csapata, míg a harmadik
helyen a NyomdÁszok végez-
tek. A kiértékelést Krizsan Nor-
bert és Vajkai Ferenc szaká-
csok végezték. 

Sajnos az idő nem mindig
volt kegyes a rendezvényhez,
de így is egy remek hangulatú
napot tölthetett el az Ekelen,
aki kilátogatott a II. örömpör-
költ főzőversenyre. 

szt

II. örömpörkölt főzőversenyA borkultúrának adóztak Szentpéteren

ACsemadok búcsi alap-
szervezete harmadik

alkalommal rendezte meg
a Nyitott Pincenapot és
családi vasárnapot a pin-
ceúton. A Vintop Karkó ét-
terem nagy rendezvényter-
mében Grajszkiné Szabó
Szilvia, a Csemadok helyi
szervezetének elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt.

Ünnepi köszöntőjében
hangsúlyozta az ehhez ha-
sonló rendezvények azt a célt
szolgálják, hogy azt az érték-
teremtő embert, közösséget
köszöntsük és ünnepeljük,
aki hajlandó kifejezni a tiszte-
letét azon teljesítmény iránt,
ami megszületik ezen a cso-
dás borvidéken. Hozzáfűzte,
a szüreti napok kezdetektől

az összefogás fesztiválja,
idén is nagyon sokan segí-
tették ennek létrejöttét, amiért
köszönet jár mindenkinek.
Ezt követte a gazdag kultúr-
műsor, amelyen felléptek a
búcsi óvodások és alapisko-
lások, a perbetei mazsoret-
tek, a fóti CIHA táncegyüttes,
Volter Tamás István és tán-
cospárja, a zámolyi nyugdíjas
klub, a kürti citerások és a
búcsi Csemadok férfikórusa.

Kísérőrendezvények: a helyi
karate klub bemutatója,
Špaňo René karikatúra- és
Tárnok Zoltán fotókiállítása,
termékbemutató, tagtoborzó,
gyűjtés a kultúrház felújítá-
sára. A rendezvény színhe-
lyét az óvodások és iskolá-
sok töklámpásai és rajzai dí-
szítették.

A jó hangulatú rendezvényt
tombolahúzás és nosztalgia
buli zárta. miriák

Búcs
Nyitott pincenap

Abortermelésről híres köz-
ségben a vezetőség, össze-

fogva a helyi borászokkal az el-
múlt évben első alkalommal ren-
dezte meg a Madari Bor- és
Gasztrokorzó háromnapos fesz-
tivált. A szervezők szerteágazó
kapcsolatai révén már az első
alkalommal nemzetközi szintű
volt a mérce.

„Arról álmodoztunk, hogy meg-
mutatjuk az általunk olyannyira sze-
retett Sutyú-völgyi szőlőhegy zöl-
dellő lankáit, réges-régi hagyomá-
nyokról tanúskodó présházait, ve-
rejtékes munkával megtermelt za-
matos szőlőjét és borait másoknak
is. Hosszú éveken át dédelgetett
álmunk vált valóra az elmúlt évben”
– nyilatkozta a rendezvény beha-
rangozójában a község polgár-
mestere, Édes István.

A szervezők nemcsak egysze-
rűen a jó borok kóstolására és a fel-
hőtlen szórakozásra fektetik a
hangsúlyt, hanem nagy gondot for-
dítanak a hagyományok ápolására
is. Ebben nyújt segítséget többek
között a Hídverő Társulás települé-
seinek számos hagyományőrző
csoportja, akik szerepelni fognak a

rendezvényen. A nagy sátor alatti
színpadon a rendezvény első nap-
ján a rock zenei összeállítás után
DJ Mickey, Animal Cannibals,
Hamvai P.G. és másnap virradatig
újra DJ Mickey, szombaton a His-
tória, Fenyő Miklós és DJ Čeku,
vasárnap pedig Senzus és az
Apostol együttes fellépése minden
bizonnyal tovább emeli a rendez-
vény látogatottságát.

Kísérőrendezvények egész sora -
kopjafa faragás, kézműves bemu-
tatók, kézművesek vására, élő ál-
latok a karámban, jurta sátor, bor-
kóstoló nomád módon fa- és cserép
poharakból, fegyverkiállítás, harci
bemutatók, repülőgépmodellek be-
mutatója – várja a látogatókat. 

A rendezvény ideje alatt gyer-
mekmegőrző működik a fesztivál
területén, sok-sok hagyományos és
napjainkban közkedvelt játékkal és
szakképzett felügyelettel.

A pincefesztiválon a helyi gaz-
dák közül közel harmincöten saját
pincéikben kínálgatják boraikat, de
a madari völgyben a testvértelepü-
lések (Kocs, Isztimér, Sükösd és
az erdélyi Ákosfalva) borászai mel-
lett az egyes borvidékek vendég-
borászai is várják a látogatókat. 

Ízekben, élményekben 
gazdag hétvége a borospincék között

Bővül a gasztronómiai ínyencsé-
geket kínálók listája is ebben az
évben. Lesz például bajai halászlé,
az erdélyiek marha-, sertés- és bá-
rányhúsból készült „micset” sütnek
majd, az árvaiak pedig természe-
tesen juhtúrós galuskát főznek, a
cseh vendégeink készítik a híres
knédli, káposzta, sült húst, a Mod-
ráról érkezők pedig a szlovák „ka-
pusztnicát“ főzik meg. Varga Sán-
dor jóvoltából megkóstolhatjuk az
1000 éves levest is.

Mindehhez hozzájárul a Sutyú-
völgy kellemes, egyedi atmoszfé-
rája és a madari emberek vendég-
szeretete. A rendezvény színvona-
lát az is emeli, hogy a Madarra lá-
togatók itt olyan borokat kóstolhat-
nak meg, melyek már csak ezen a
vidéken teremnek. Most egy iga-
zán grandiózus bor és gasztro ese-
ményre kerül sor, október 4. és 6.
között. Mindezek után mindenki-
nek csak ajánlani tudjuk, hogy lá-
togasson ki Madarra. miriák
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Szeptemberben a Vitis – Karvai borbarátok
köre meghívására a lábatlani borászok né-

pes csoportja érkezett Karvára, ahol a vendé-
geket Luboš Maga, a borbarátok körének el-
nöke köszöntötte. A baráti találkozóra ezúttal
Búcson, a Vintop Pincészetben került sor. 

„A találkozók kiváló alkalmak arra, hogy az
anyaországi és a határon túli borászok tapasz-
talatot cseréljenek, szakmai megbeszéléseket
folytassanak, valamint – nem utolsósorban –
megkóstolják egymás borait, és találkozzanak a
borkedvelő közönséggel is. Hisszük és valljuk,
hogy a Kárpát-medence emberben és borban
összefüggő, organikus egység” – értékelte a ta-
lálkozót a borbarátok körének elnöke.

(miriák), Huszár János felvétele

Lábatlani borászok Karván



• Vennék Škoda Octáviát,
TDi, lehet sérült vagy mo-
torhibás. Tel.: 0905 624
310.
• Gyorskölcsönök. Tel.:
0907 452 538.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• 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.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.

• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő -
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Mentse meg régi emlé-
keit! Videókazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.

• Eladó 16-os Dema már-
kájú gyermekkerékpár pa-
pírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.
• Angol oktatás, alap-, közép- és
felsőfokon. Tel.: 0949 691 045.

• Komárom-Koppánymonos-
toron 95 m2-es családi ház
parkosított udvarral, beépí-
tett pincével eladó. A pincé-
ben WC, zuhanyzó, szauna
található. Konditeremként,
üzlethelyiségként is hasz-
nálható. 17,1 millió Ft. Tel.:
0036 30 421 67 62.
• Üzlethelyiség kiadó Komá-
romban bármilyen célra, 25
m2. Tel.: 0905 331 811.
• Kiadó nagyméretű beren-
dezett garzon, konyhával és
balkonnal, KN. Tel.: 0905
177 880.
• Autófestőket, autólakkozó-
kat felveszünk állandó mun-
kaviszonyba. Önéletrajzokat
a professia.eu@gmail.com
címre várjuk. Tel.: 0917 833
128.

• Házi csirke eladó tisztítva.
Gépi csirketisztítást válla-
lunk. Érdeklődni a 0919 22
13 68-as telefonszámon le-
het.
• Istállótrágya eladó, fuvar
biztosítva. Tel.: 0908 089
360.

• Eladó Škoda Felícia 1,6
benzin 1997. Tel.: 0915 158
244.    
• Eladó olcsón betoncse-
rép és tartozékok, 180 m2.
Tel.: 0915 158 244.   

• Eladó Babetta 210, 1993
évjárat. Tel.: 0915 724 209. 
• Munkalehetőség magán-
vállakozói engedéllyel ren-
delkező fodrásznő részére!
Bővebb infó:
0905 911 047.
• 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.
• Elcserélem ekeli családi
házamat 14 áras telken két-
szobás komáromi lakásra.
Tel.: 0915 175 312.

• Kiváló minőségű, korlátlan
5 Mbit/s DSL internetet biz-
tosítunk csak havi 9,99 €-tól.
Aplico Service, Damjanich
utca 3, 1.emelet, Komárom.
Tel.: 0905 388 820, ap-
lico@slovanet.sk.

• Használt kúpcserép eladó.
Tel.: 0905 275 355.
• Külső szigetelés, színhú-
zás, külsőszin, csempézés,
parkettázás és egyéb mun-
kák. Tel.: 0908 751 987.
• Eladó kézi káposztagyalu,
kétkerekű káré, 200 l-es pléh-
hordó. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó citromfa, fügefa, ba-
nán, szeder, mogyoró és le-
ander. Tel.: 0908 547 153.
• Kiadó 2-szobás lakás Gú-
tán. Tel.: 0905 587 413.
• Villanytűzhely eladó, 25 €.
Tel.: 0905 847 531.

• Kiadó üzlethelyiség a
Jazzy Garden épületében.
Kiválóan alkalmas szolgál-
tatásokra. 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.

• 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.

ÚJSZÜLÖTTEK:
György Nimród (Komárno); Kováč Nóra (Párkány); Czirok
Tímea (Komárom); Byskupič Márió (Lándor); Pivoda Áron
(Kamocsa); Szuri Ladislav (Komárom); Baloghová Adela
(Nagykeszi); Lakatos Kevin (Ógyalla); Zalka László Alex
(Bátorkeszi); Csicsó Patrik János (Marcelháza); Farkas
Levente (Komárom); Lakatošová Barbara (Komárom); Ká-
nyai Franciska (Komárom); Tóth Zita (Bős)

ELHUNYTAK:
Máté Szeréna (74) Dunaradvány; Czibulka József (67)
Komárom; Kurdy Attila (56) Komárom; MUDr. Bajnok Ist-
ván (Komárom)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Hegedüš Peter (Komárom) és Habáková Anežka (Du-
lovce); Šátek Ondrej és Mazánová Erika (Komárom); Szo-
lik László és Michelbergerová Monika (Komárom)
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Farkas Maxim
Muzsla 

(3350/49)

Sebestyén Marcel 
Komárom
(3500/51)

Lukáč Liána
Kisújfalu 

(3200/50) 

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

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

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

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.

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:  az
útiköltséget, ebédet, ide-
genvezetést, belépőket.
Infó: 0918 697 959. To-
vábbi útjaink és bővebb
infó: http://utazvelem.5mp.
eu/web

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.

kölcsönök

0907 07 62 64

Zetor traktorral közép- vagy
mélyszántást vállalok He-
tényen és környékén, vala-
mint egyéb talajművelési
munkálatokat: tárcsázás,
kombinátor, vetés. Fuvaro-

zás pótkocsival
Komáromtól Kar-

váig. Tel.:
0908 813
636.

Dél-Csehország gyöngy-
szemei: Třeboň és Hlu-
boká, Holešovice 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

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.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

ELvESzEtt!
Szeptember 21-én a
Klapka utcából veszett el
Bendegúz névre hallgató
perzsa cicánk. Aki tud
róla vagy esetleg befo-
gadta, kérjük hívjon a
0905 511 920 vagy a 0907
987 256-os telefonszámok
egyikén. Köszönjük!

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”

Fájó szívvel emlékezünk október 1-jén 

Czanik Károly 
halálának 3. évfordulójára.

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

Szerető felesége, gyermekei 
és családja.

„Elfogadni muszáj, megérteni nem,
Hiányodat nem pótolja semmi sem.”

El nem múló fájdalommal 
emlékezünk szeptember 29-én, 

halálának 
2. évfordulóján 

Károly Árpádra 
(Nemesócsa).

Emlékét örökké őrző családja.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 

2. évfordulóján, 
október 1-jén 

Lakos Bélára
Nemesócsán.

Gyászoló családja.

„Már tíz éve pihensz a néma hant alatt,
Temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.” 

Szomorú szívvel emlékezünk 
október 2-án, 

halálának 10. évfordulóján 

Szabo Bélára 
(Bogyarét).

Emlékét örökké őrző: szerető családja.

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el,
Hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad Neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De drága emléked szívünkben él örökké.”

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

2013. október 3-án, halálának 1. évfordulóján 
Szűcs Jankára Lakszakállason.

A gyászoló család.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk 
2013. szeptember 21-én, 

halálának 2. évfordulóján 

Brezovszki Józsefre Komáromfüssön. 
Szerető felesége, fia és családja.

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület), mobil: 0915 790 546, www.lingualeader.com

Hiteles és nem hiteles

foRDíTáS
minden európai nyelvre

fordító és tolmácsügynökség

... hogy a fordítás 

ne legyen probléma!

Olcsón 

és gyorsan!

• Kiadó 3-szobás felújított
földszintes lakás (új konyha)
a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 872 275.
• Új kaparós sorsjegyek áru-
sítása, vállalkozókat kere-
sünk. Tel.: 0905 269 733.
• Eladó nyeregtetős családi
ház Őrsújfalun 4 áras telken
rendezett környezettel.
Gyors megegyezés, biztos
eredmény (115.000 €). Tel.:
0903 317 173.

• 5-áras telek eladó Kabátfa-
lun, részletre is. Tel.: 0908
803 731.
•  Családi ház eladó Csi-
csón, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0905 168 531, 0908
442 383.
• Kőművesmunkát, csem-
pézést, mázolást, szoba-
festést vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó 10 ár szőlő az abai
szőlőhegyen, borházzal
együtt. Fehérbor és vörös-
bor 1 €/ liter, gabona, vari-
robi utánfutó. Tel.: 0907 707
681.
• Eladó Zanussi kerámia vil-
lanytűzhely. Tel.: 0908 231
400.
• Kiadó másfélszobás be-
rendezett lakás Ógyallán.
Tel.: 0902 841 761.
• Eladó 2-szobás átépített
téglalakás az Anglia park-
ban. Tel. 0905 230 373.
• Vásárolnék termőföldet a
komáromi járásban. Tel.:
0905 230 373.
• Kutyakozmetika Gútán. Új
szalon, profi kozmetikussal.
Tel.: 09088 125 930.
• Eladó kerekes kuka, 25 €, 3
db kézi pumpás permetező.
Tel.: 0905 847 531.
• Eladók új Avia 20-21 akku-
mulátorok és gyors differen-
ciál megegyezéssel. Tel.:
0911 831 465.

• Eladó dobozos 4-kerekű
utánfutó és 1.9 TD Fiat hen-
gerfej. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó Š 125-ös motor 5
sebváltóval. Tel.: 0905 248
430.
• Eladó Karosa 735 ABS, új
aku és gumik. Tel.: 0905 248
430.
• Eladó fekete Othelló bor-
szőlő. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó térkő, fűkocka, be-
tonkerítés, betonkalapok.
Tel.:  0908 042 655.
• Magas jövedelem lehető-
sége. Segítek. Tel.: 0903
783 477.

• Békéscsabai Kolbászfesz-
tivál okt. 25-27. Érd: 0903
648 083.
• Eladó Audi 80 dízel, ára
1000 €. Tel.: 0905 245 832.
• Predám 3-izbový byt s LV,
pôv. stav, Rákócziho ul. 7/2.
Tel.: 0904 185 728.

Hirdetését telefonon
is feladhatja

0905 213 967, 

Köszöntők, 
köszönetnyilvánítások, 

megemlékezések - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 

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

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
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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 30. 9. predpokladám v našom
regióne krátke babie leto, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C,
denná teplota od + 17 do + 19  ̊C. Slabý V
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V utorok 1. 10. predpokladám v našom re-
gióne pokračovanie babieho leta, polojasno
a bez zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊,
denná teplota od + 17 do + 19  C̊. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 2. 10. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v utorok, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊,
cez deň od  + 17 do + 19  C̊. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
Vo štvrtok 3. 10. predpokladám v našom re-
gióne slabé ochladenie, prevažne poloo-
blačno ale bez zrážok. Nočná teplota od + 4
do + 6  ̊C, cez deň od + 14 do + 16  ̊C. Mierny
JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.) 
V piatok 4. 10. predpokladám v našom re-
gióne chladno, zrána jasno, neskôr pribúda-
nie veľkej  oblačnosti až zamračené a mies-
tami dážď. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná

teplota od + 2 do + 4
̊C, denná  teplota od +

12 do + 14  C̊. Mierny JV vie-
tor do 6 - 8 m/s. (od 22 –  29
km/h.) 
V sobotu 5. 10. predpokla-

dám v našom regióne vlhko, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 6  do + 8  ̊C, denná teplota od + 11 do 
+ 13  ̊C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22
– 29 km/h.)   
V nedeľu 6. 10. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, oblačno a miestami mož-
nosť slabých prehánok. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊, cez deň
od + 14 do + 16  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V nasledujúcom týždni  podľa predpoved-
ných modelov očakávam pravé  jesenné po-
časie, miestami nad ránom pri nočnom vy-
jasnení  slabé prízemné mrazíky .
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 30. 09. 2013 - 6. 10. 2013

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

Már Gútán is

HiRDeTéSfelVéTel HéTfőTől PéNTekiG.
Templom tér 32 alatt. (A munkahivatal épülete)

Žiaci, študenti aj učitelia
nastúpili do nového

školského roka plní elánu,
oddýchnutí a niektorí aj s
frflaním na účet skorého
vstávania a „večného“ uče-
nia. Nech už školský rok za-
čal pre nás všetkých ako-
koľvek, niečo máme predsa
spoločné. Spomienku na
leto. Vlastne, máme ich nie-
koľko, väčšinou sú veselé a
vtipné, nadýchané atmosfé-
rou bezstarostného obdo-
bia a keby sme tie spo-
mienky mali premietnuť na
fotku, určite by nechýbalo
slniečko, sídlisko plné detí,
večne obsadené preliezky,
tri kopčeky zmrzliny a ne-
jaký výlet. Aspoň jeden, na-
príklad k starým rodičom,
prípadne turistika s rodičmi,
vylihovanie pri vode alebo
Tábor.

Toto leto som zistila, že tá-
bor nemusí byť len detskou
spomienkou na leto. Tábor
môže byť nezabudnuteľným
zážitkom a neskôr krásnou
spomienkou aj pre učiteľov.
Najradšej by som sem napí-
sala návod, ako na to, aby s
takýmito zážitkami v septembri
nastúpilo čo najviac učiteľov.
Určite by som za neodmysli-
teľné prísady uviedla úžasné,
šikovné, priateľské a veselé
deti, krásne prostredie a „ak-
čné učky“. Všetko ostatné
príde časom, tam, v tábore,
najmä, keď to nie je bežný tá-
bor, ale taký, kde sa okrem zá-
bavy aj niečo naučíme. V mo-
jom prípade hovorím o tábore,
ktorý sa realizoval pod menom
English Summer Camp. Bol to

prvý (a s istotou tvrdím, že nie
posledný) tábor s výučbou an-
glického jazyka, ktorý organi-
zovali pani učiteľky (Ing. Katka
Nemčická, Mgr. Darinka Ben-
ková a Mgr. Lívia Markovi
csová) zo Základnej školy na
Rozmarínovej ulici. 

Všetko sa začalo tak, že
sme s deťmi odišli do Jedľo-
vých Kostolian. A nie, neučili
sme sa od rána do večera po
anglicky, neskúšalo sa, do-
konca ani písomky neboli,
však bolo leto! Tábor, ktorý má
byť neskôr zdrojom letných
spomienok, predsa nemôže
pripomínať školu. I keď sme
mali dve hodiny denne anglič-
tinu, bola to zábava, v pod-
state sme sa učili tak, že sme
si to ani neuvedomovali.
Okrem toho sme boli aj na
túre, jazdili sme na koni, po-
zreli sme si zubry v Topoľ-
čiankach a nevynechali sme
ani návštevu zámku. Veľký
úspech mala módna pre-
hliadka detí, jarmok, hľadanie

rozprávkových bytostí a nočná
skúška odvahy (dlho sme rie-
šili otázku, či sa báli viac deti
alebo pani učiteľky). Je to ná-
ročné napísať o 6 úžasných
dňoch v jednom článku, dôle-
žité však je, že „účastníci zá-
jazdu“ majú nezabudnuteľné
zážitky.

Moja najkrajšia spomienka
je na posledný deň. Vidím
seba, sedím v autobuse, pri-
chádzame do Komárna a deti
spievajú anglickú pesničku.
Sedím úplne vpredu, v ruke
držím mikrofón a lúčim sa s
deťmi. Vlastne ani neviem, čo
im mám povedať, lebo mám v
hlave toľko spomienok, že ne-
nachádzam slov... Je to moja
letná spomienka na moment,
keď mám každú jednu situá-
ciu, úsmev, zážitok a rozhovor
z tohto tábora naraz v hlave,
ako spomienku, ako fotku,
ktorú nenahradí ani jeden al-
bum plný „skutočných“ foto-
grafií...

Mgr. Lívia Markovicsová

V duchu niekoľkoročnej a vlastne už tradičnej
spolupráce oslovila ZSE komárňanskú prie-

myslovku s ponukou účasti 12 študentov na ich
otvorenom dni. ZSE zastrešuje Trnavský, Brati-
slavský a Nitriansky samosprávny kraj a tak účasť
na OPEN DAY prijali zástupcovia študentov 20
elektrotechnických priemysloviek.

Témy aktivít boli naozaj zaujímavé. Spolupráca ZSE
so strednými školami, Polygon Malacky – elektro troj-
kolky a elektromobil, práca technikov sieťového servisu,
ukážky zásahov na sieťach vn, nn, Enermont, Smart
metering, exkurzie, ocenenie  3 učiteľov priemysloviek.

V rámci podujatia boli zorganizované aj veľmi tvorivé
žiacke súťaže. Išlo napríklad o oblečenie si postroja,
Vyderžaj pianier, Energosudoku, zameranie a zapája-
nie káblov a Energo kvíz.

A čo zaujímavé mohli študenti vidieť a vyskúšať si na
vlastnej koži? Zdvižnú plošinu do 16 m, merací a diag-
nostický voz, jazdu na elektromobile, Enermont, ter-
mokameru.

Nálada bola vynikajúca a  k úspechu študentov ko-
márňanskej priemyslovky, ktorí v rámci súťažných po-
dujatí  v 5 disciplínach obsadili dve 1. miesta, prispelo
určite aj tvorivé prostredie. Chlapci sa môžu pochváliť
1. miestom v súťaži  Vyderžaj pianier  a v kvíze Energo.
Potešili ich aj vecné ceny.

Úspech komárňanská priemyslovka zaznamenala aj
v rámci ocenenia učiteľov priemysloviek. ZSE ocenila
troch učiteľov rôznych priemysloviek, konkrétne za in -
špiráciu študentov elektrotechniky. Jedným z nich bol
Ing. František Varga, ktorý učí na SPŠ v Komárne a už
roky sa zanietene venuje propagácii alternatívnych
zdrojov energie medzi študentmi. Marcela Vargová

Na OPEN DAY ocenila
ZSE študentov 
i učiteľa komárňanskej
priemyslovky

Spomienka na letoSpomienka na letoPrišiel čas striedať!
Ohlásenie kandidatúry na post predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Politické strany Most-Híd, Nová väčšina -
Dohoda, Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská kresťanská
a demokratická únia - Demokratická strana
a Strana maďarskej komunity - MKP sa
rozhodli spoločnou deklaráciou podporiť
moju kandidatúru na post predsedu Ni-
trianskeho samosprávneho kraja v tohto-
ročných novembrových voľbách. Urobili tak
na základe spoločne zdieľaných hodnôt a
spoločného záujmu hľadať najlepšie rieše-
nie pre budúcnosť nášho kraja. Vážim si
túto podporu a som za ňu veľmi vďačný.

Pôvodne som sa o post župana uchádzal
ako nezávislý kandidát a začal som na
svoju podporu zbierať aj podpisy občanov.
K dnešnému dňu ich je niečo cez päť tisíc.
Záujem stredopravých strán o moju pod-
poru len umocnilo moje presvedčenie kan-
didovať.

Prvýkrát v dvanásťročnej histórii Nitrian-
skej župy tak proti sebe budú stáť dvaja re-
levantní kandidáti predstavujúci opačné
póly politického spektra, preto dúfam, že
pôjde o zápas názorov a hodnôt a nie zápas
národností. Prichádzam s cieľom problémy
riešiť, nie udržiavať status quo. Chcem spá-
jať a nie rozdeľovať.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?
V politike nie som žiadny nováčik. Bol

som poslancom Národnej rady, pôsobil som
ako zástupca Slovenska v Bruseli. Ako bý-
valý krajský predseda SDKÚ-DS som pô-
sobil na regionálnej úrovni. Dobre poznám
problémy, ktoré treba riešiť a rovnako dobre
poznám aj možnosti a kompetencie, ktoré
ako pri ich riešení budem mať.

Som zdravý človek v dobrej kondícii, pra-
videlne športujem a svoj elán chcem veno-
vať našej župe. Chcem byť aktívnym župa-
nom a mať prehľad o tom, čo sa deje na
úrade. Chcem chodiť na rokovania úradu a
pravidelne sa stretávať s jeho pracovníkmi.
Ak sa stane nejaký problém, nechcem sa
vyhovárať na to, že som o tom nevedel,
alebo sa tváriť, že problémy Úradu NSK sa
ma ako župana netýkajú. Županstvo nie je

čestná doživotná funkcia, ale zodpovedný
manažérsky post.

Rovnako chcem, aby aktívne pôsobil aj
samosprávny kraj v regionálnom živote. Ni-
triansky samosprávny kraj má obrovské kom-
petencie, ale má aj obrovské resty. Nad Ni-
trianskou župou visí Damoklov meč. Župu
čakajú zbytočné súdne spory o milióny eur,
milióny eur sa strácajú v stratovom podniku
ENERGO-SK. Nitriansky kraj podľa upozor-
není odborníkov začína zaostávať za tem-
pom rozvoja ostatných krajov. Veľkú časť
kraja každoročne postihujú povodne, obča-
nia i samosprávy prichádzajú o majetok, a
župa sa chváli prebytkovým rozpočtom a o
protipovodňové opatrenia sa nezaujíma. Ne-
chcem sedieť v uzatvorenej kancelárii a za
zatiahnutými roletami sa tváriť, že všetko je
v poriadku.

Chcem preniesť zásadnú zmenu. Prišiel
čas striedať!

Volebný program mám už skoncipovaný,
no pred jeho zverejnením s ním chcem
oboznámiť najprv zástupcov politických
strán, ktoré ma podporujú. Až potom, ako ho
spoločne doladíme a doplníme, predstavím
ho verejnosti. Predpokladám, že sa tak
stane začiatkom októbra. Môj volebný prog -
ram som rozčlenil na štyri ťažiskové oblasti:

1) Transparentný a otvorený úrad bez
straníckych nominácií

2) Inteligentný a udržateľný rast s dôra-
zom na podporu alternatívnych zdrojov
energie z poľnohospodárskeho bioodpadu

3) Aktívnu úlohu NSK v rozvoji cestov-
ného ruchu, aby v našom kraji neboli atrak-
ciou turisti, ale samotný región

4) Kvalitný život s funkčnými službami na
úrovni tretieho tisícročia, v ktorom žijeme. To
znamená dobre fungujúce školstvo, sociálne
a zdravotné služby. Chcem podporovať sú-
kromné iniciatívy a zvýšiť objem financií v
grantových schémach určených na podporu
kultúry a športu. Tomáš Galbavý,

kandidát na post predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja

V Nitre, 26. 9. 2013
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni!  10.40 Család-barát
12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domovina
13.55 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.50 Család csak egy van15.35 A
múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Hacktion 21.20 Kék-
fény 22.15 Az Este 22.50 Aranyfeszt 2013 23.45 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.10 Babar s Badou ka-
landjai 17.35 Blinky Bill kalandjai 18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ 21.10 Ménes élet 22.00 A
következő! 22.55 Ridikül  23.40 Évszakok

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Krisztus vándorai 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Ha-
gyaték  9.05 Közbeszéd  9.35 Isten kezében 10.00 Élő egyház  10.30
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 11.00 Klubszoba
12.00 Híradó 12.27 Napirend előtt 12.50 Közvetítés a Parlament ülé-
séről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kis-
város 19.10 Angyali érintés 19.55 Őrjárat az égen 21.00 Hírek 21.15
Taxival a tengeren Mexikói–argentin film 22.45 A Nemzet Tehetsé-
geiért- díj átadása  23.15 Közbeszéd 23.45 Kultikon

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 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban21.35 NCIS  22.40 NCIS: Los Ange-
les 23.40 Fogyj Rékával és Norbival!  23.45 Összeesküvés

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A
bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 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 23.35 A főnök 

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában,  13.55 Barátok közt 14.30
Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó17.30 Heti Hetes
18.30 Szeress most! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában
21.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 22.30 Barátok
közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Egy Este… Best of

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay – A pokol konyhája  17.50 Hír24 18.00 NCIS I.,
11. 19.00 Hír24 19.30 Columbo: Kettős ütés 21.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei II., 7. 22.05 Távol Afrikától. Am. fi lmdráma

VIASAT

7:00 Brazil liga Náutico – Coritiba 9:00 FIM Magazín 10:00 Francia foci
Lorient – Marseille 12:00 Corgoň liga  Žilina – Ružomberok 14:00 Olasz
foci  AC Miláno – Sampdoria 16:00 Francia foci Stade Reims – Monaco
18:00 Mix zóna 18:25 Brazil focimagazin 19:00 Francia focimagazin 20:00
Mix zóna 20:25 Leshelyzet 20:40 Olasz foci  Fiorentina – Parma élő.közv

5.25 Zsírégetők  6.15 Harmadik műszak  7.15 A nagy házalakítás  8.10
Kutyám, Jerry Lee akcióvígjáték 10.20 Monk 11.20 Mike és Molly
12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők 14.15 CSI: A helyszí-
nelők 15.15 Shark  17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye  18.50
Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 A 23-as szám thriller 23.20 Harmadik műszak 

STV :1
6.45 Csalók akcióban 7.15 A profik  8.05 Hírek 9.00 Viharos szerelem
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.10 Asija
választása 16.00 Híradó 16.20 Úticél. Sír Lanka  17.10 Csalók akcióban
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
Jane Austen magánélete. Ang. film 22.15 A király kalóza. 6/1–2.

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Az első szerelem 9.45 Átléptem a határt Dok.
film 10.40 Szemtől szemben 11.10 Fókusz 11.55 Mesterségek 12.15
Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.20 BL-magazin 13.45 Lefújva 14.25
Sportvisszhang 14.55 FIFA-magazin 15.30 Autószalon 15.55 Orosz
nem. magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00
Az önök szemével Nápoly 18.40 Esti mese 19.00 Híradó 20.00 Zsu-
kov-marsall dok.film 20.45 Tudomány 21.10 Peter Dvorský 21.30
Hírek  22.10 Fehér szalag filmdráma

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.50 Cobra 11. 11.50 A men-
talista 12.50 A farm 14.10 A farm 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Só-
hivatal 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 NCIS

JOJ
7.45 Hogyan vásárolunk 8.00 Bírósági akták 9.00 Bírósági akták
10.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont 14.30
Castle  15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50
Bírósági akták 19.00 Híradó s 20.20 Panelházi történetek  21.40 Va-
lóVilág – Az álomház 23.00 Honey Boo Boo színre lép

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni! 10.40 Család-barát
12.01 Híradó 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Pecatúra 13.55 Hacktion –
Újratöltve  14.50 Család csak egy van 15.40 A múlt fogságában 16.30
Híradó 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők
21.10 King II.  22.00 Az Este 22.30 Gyilkosság I. 23.20 Híradó

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka a bányászok között 17.10
Babar és Badou kalandjai 17.30 Blinky Bill kalandjai 17.55 Eszes Jess
18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Gyógyító természet 21.10 Ménes
élet 22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Női talkshow

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Krisztus vándorai 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Ha-
zajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Ever-
wood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali
érintés 20.00 Bözsi és a többiek 21.15 Hírek 21.20 Dunasport 21.30
Tükreim 23.20 Közbeszéd

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 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.15
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.35 Első vasárnap Am. vígjáték 23.40
Fogyj Rékával és Norbival 23.45 Zsaruvér

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl ektor 13.05 Brandmánia 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 A
bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt  21.35 A men-
talista  22.35 Döglött akták 23.35 XXI. század 

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örök-
ség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó  17.30 Gazdálkodj okosan!
18.30 Szeress most! 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában
21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Columbo: Kettős ütés. Am. krimi
16.00 Jim szerint a világ  16.50 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS
19.00 Hír24 19.30 Columbo: Matt két lépésben. Am. krimi 21.05 Kate
és Leopold. Am. vígjáték 23.25 Rózsák harca 

VIASAT

6.30 A nagy házalakítás 8.25 Harmadik műszak 9.25 Gyilkos számok
10.20 Monk 11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A
helyszínelők 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 Szerelem a láthatáron 22.25 Négy esküvő 

7:00 Francia focimagazin 8:00 FIM Magazín 9:00 Brazil focimagazin
9:30 Mix zóna 10:00 Francia foci Stade Reims - Monaco12:00 Mix zóna
12:25 Francia focimagazin 13:30 Brazil liga Atlético MG – Santos 15:30
Francia foci  PSG - Toulouse17:30 Handball show 18:00 Mix zóna 18:25
Alpari Match Cup  19:15 Férfi kézilabda Veszprém -  Rhein-Neckar
Löwen 20:50 Mix zóna 21:15 Olasz foci Torino - Juventus

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
13.45 Építs házat, ültess fát 14.10 Irány a kert! 14.40 A világ képekben
15.10 Asija választása  16.00 Híradó, sport 16.20 Úti cél: Dél-India 17.10
Csalok akcióban 17.45 Párbaj18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 Szemetek. Dok.film 21.35 A mentőautó 2.  22.35 Szlovákia elhí-
resült bűnügyei.  23.30 A profik 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Zsukov-marsall 9.50 Az önök szemével Nápoly
10.15 Orosz nemzetiségi magazin 10.45 Fókusz 11.30 Sportvisszhang
12.00 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.20 Ölelj át 15.00 Família 15.25
Egyházi magazin 15.55 Ukrán magazin 16.20 Romaportrék 16.45 Fókusz
17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai 18.25
Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki
hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Elveszett szimbólum 20.45 Rendelő 21.10
Ján Breza 21.30 Hírek 22.10 A Kennedy család  22.50 Művészet 2013

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak Szl. sor. 10.45
Cobra 11. 11.45 A mentalista  12.45 Doktor House  13.40 Egyről a ket-
tőre 14.10 A farm15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS VIII. 17.00
Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Időjárás20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS 

JOJ

7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 Dr. Csont 14.30 Castle II.15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójá-
ték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjá-
rás 20.20 Panelházi történetek 21.40 ValóVilág 23.00 A Wollny család 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni 10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Útravaló 13.40 A han-
gyák mindent tudnak 13.55 Gasztroangyal 14.50 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.50 A szenvedélyek láng-
jai17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó20.20 Egy-
szer volt, hol nem volt 21.05 On The Spot 22.05 Az Este 22.40 Summa
23.10 Angi jelenti 23.40 Híradó 23.50 Történetek a nagyvilágból

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka játékai 17.05 Babar s
Badou kalandjai 17.30 Blinky Bill kalandjai 17.55 Eszes Jess 18.10 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 22.10 Ménes élet 22.00
A következő! 22.55 Ridikül 23.40 Noé barátai – Minden, ami állat

DUNA

7.35 Krisztus vándorai 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar 9.10
Közbeszéd  9.35 Kultúra a nagyvilágból 9.50 Angyali érintés 10.40
Bözsi és a többiek 12.00 Híradó 12.25 Az utolsó remény 13.00 Pan-
nóniától a csillagokig 13.30 Liszt Ferenc 14.30 Kívánságkosár 16.30
Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 An-
gyali érintés 20.00 Linda.  21.00 Hírek, sport 21.15 Barátom a nyaka-
mon. Fr. film 22.40 Közbeszéd 23.10 Kultikon 23.25 Beavatás 

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 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban-rosszban  21.35 A bura alatt 22.40 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 Ringer – A vér kötelez

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV
bemutatja 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső
akarat 16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó  19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok
közt 21.35 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30
Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője
17.30 Az első milliomos története 18.30 Szeress most! 19.30 Va-
csoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban va-
gyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay  17.50 Hír24 18.00 NCIS I., 3. 19.00 Hír24 19.30
Columbo: Gyönyör gyilkos 21.05 A Vatikán ügynöke 22.00 Miss Fis-
her rejtélyes esetei 

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak  9.25 Gyilkos számok  10.20 Monk
11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Shark – II. 18.15 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  20.55 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A titkok
kulcsa Am. thriller 23.30 A 23-as szám 

7:00 Corgoň liga Žilina – Ružomberok 9:00 Handball show 9:30 Mix
zóna 10:00 Olasz foci Fiorentina – Parma 12:00 Mix zóna 12:25 Al-
pari Match Cup  13:15 Olasz foci Cagliari – Inter 15:15 Corgoň liga
DAC – Slovan 17:15 Leshelyzet 17:30 Brazil focimagazin 18:00 Mix
zóna 18:25 Olasz foci AS Róma – Bologna 20:25 Mix zóna 20:50
Olasz focimagazin 21:20 Brazil focimagazin

STV :1
7.00 A profik 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.45
Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs
házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija választása 16.00 Hír-
adó, sport 16.20 Úticél: Himalája 17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.20 Manchester City–
Bayern München labdarúgó-mérkőzés 22.50 BL – összefogló

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.45 A világ lovasai  10.45 Fókusz 2.00 Élő körkép
12.25 Folklórműsor 12.55 Ölelj át. Tévéfilm 214.35 Átrium 15.05 Tu-
domány 15.30 Kvartett 15.5 Magyar magazin 16.25 Energetika
16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 A szépség
szimbólumai 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05 Én és a csa-
ládom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 Gyerekekről
és fiatal szüleikről. 20.25 Fiatal szülők Dok. fi lm 21.30 Hírek 22.10 Szi-
gorúan ellenőrzött vonatok Cseh film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11.11.45 A mentalista 12.40 Doktor House  13.40 Egyről a kettőre 14.10
A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Idő-
járás 20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS 23.35 Cobra 11.

JOJ
7.10 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 9.30
Panelházi történetek 11.00 Álom/ház  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont
13.30 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 CSI: Miami helyszínelők  23.00 Castle 

Kedd, október 1 Szerda, október 2

TVműsor szeptember 30 - október 6
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Programajánló

KOS - III. 21. - IV. 19
Nagyon hajtós munkahetet jósolnak
neked a csillagok. Most össze kell
szedned minden erődet és kitartá-
sodat, hogy boldogulj.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Eljött a pillanat, hogy a munkán és a
szívességeken túl magadra is gon-
dolj! No és persze némi pihenőidőt is
muszáj beiktatnod.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Ha állásváltoztatáson töröd a fejed,
jöhet egy ajánlat, amit alaposan fon-
tolj meg, s csak akkor dönts igennel,
ha minden mellette szól.

RÁK - VI. 22. - VII. 22
Kifejezetten izgalmas lesz ez a hét
számodra, munkával és eredmé-
nyekkel, magánéleted is hoz pozitív
élményeket.

OROSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
A hetedet egy szerelmi perpatvar ár-
nyékolja be. Közvetett módon is ká-
rokat okozhat: a feszültségek miatt
nem tudsz eléggé figyelni.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Nagyon jó passzban leszel, minden
helyzetet nyugodtan, békésen fo-
gadsz. Az sem fog felizgatni, ha vá-
ratlan vendég toppan be hozzád, sőt
örülni fogsz neki.

MéRLEg - IX. 23. - X. 22
Többet kéne pihenned, ne csodálkozz,
ha összeszedsz valami vírust, hogyha
az egészségedre nem vigyázol.
SKORpIó - X. 23. - XI. 21.

Jókedvű hét vár rád, nagyon jó for-
mában leszel és ez bizony nem min-
denkinek fog tetszeni, főleg az irigy-
kedő ismerőseidnek.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Légy óvatos, kinek mit mondasz el,
ugyanis a héten egyik ismerősöd
olyan pletykát indíthat el rólad, ami
nem is igaz.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Sajnos a héten a pénztárcád egy vá-
ratlan kiadás miatt rendkívüli mér-
tékben elvékonyodhat. A kiadás
ugyanakkor hosszútávon megéri.

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Ha elkezd fájni valamid, menj el or-
voshoz, ne dolgozz a végkimerülésig.
Ideje komolyan venni azokat a té-
nyezőket, amelyek feszültté tesznek.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Párkapcsolatodban minden jól ala-
kulhat a héten, és bizonyosságot
nyerhetsz, hogy, ami köztetek van,
az a csillagokban volt megírva.

- Mit terveztek a 20 éves házas-
sági évfordulótokra?

- Elviszem a feleségemet Ausztrá-
liába.

- Ez igen. És mit tervezel a 25-
ikre?

- Elmegyek érte és visszahozom.
  

Orvos az alkoholistának:
- Nem tudom meghatározni a vér-

csoportját.
- Miért?
- Elpárolog, mielőtt elemezhetném.

  

- Igen, igen, látom. Ön két gyö-
nyörű gyermek édesapja - mondja a
jósnő.

- Nem kérem, nekem három gye-
rekem van.

- Azt maga csak hiszi. 

éSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete: Az álmok
kertje, Laco Struhár művész fotói, október 4-én.
Zichy-palota: Míg a halál el nem választ. A há-
zasságkötés szépsége és különlegessége, no-
vember 1-ig tekinthető meg.
Selye János Egyetem:
Matematika és Informatika Tanszék: Dr. Vár-
konyi Péter: Stabilitási kérdések a gömböctől a
robotikáig című előadására 2013. szeptember
30-án, hétfőn, 17:00 órai kezdettel  kerül sor a
Selye János Egyetem Konferencia-központjá-
ban. A gömböc egy konvex, homogén test,
melynek egy stabil és egy instabil egyensúlyi
helyzete van. Ezt a különleges testet Dr. Vár-
konyi Péter és Dr. Domokos Gábor, a BME
Építészmérnöki Karának oktatói fedezték fel
2007-ben. A Rubik-kocka megjelenése óta ez
az a magyar találmány, mely rendkívüli nem-
zetközi elismerést vívott ki. A gömböc segítsé-
gével megmagyarázható a teknősök páncéljá-
nak a formája is. A New York Times 2007 het-

ven legérdekesebb ötletévé választotta, 2010-
ben a gömböc lett a sanghaji világkiállítás ma-
gyar pavilonjának központi eleme.
Kossuth tér:
Szeptember 30, 16.00
Magyar népmese
napja, közös mesélés
Benedek Elek születés-
napja alkalmából. Hoz-
zatok magatokkal egy
mesefiguráról készült
saját kezű rajzot. A raj-
zok készítői között ajándékokat sorsolunk ki.
RéV - A Magyar Kultúra Háza: 2013. október
2., szerda, 18:00. Megmenthető-e a magyar
futball? A vitaest vendégei: Hegyi Iván, tele-
víziós szakkommentátor, Szöllősi György, a
felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs
igazgatója, a FourFourTwo futballszaklap ma-
gyar kiadásának főszerkesztője. Házigazda:
Gazdag József sportújságíró.
A belépés díjtalan.

Müller Péter "Az Élet Művészete"
című előadása Komáromban! 

Müller Péter, számos siker-
könyv és felejthetetlen színpadi
mű szerzője, ma is a Madách
Színház tagja, igazi színházi
ember. Egy halál közeli élmé-
nye fordította a spirituális tanok
felé, első ilyen témájú könyve, a
Titkos tanítások 2003-ban je-
lent meg. Ezt az elmúlt években
további népszerű művek követ-
ték, melyek nagy bölcsesség-

gel szólnak az élet legfontosabb kérdéseiről.
Őt olvasni mindig érdemes, de sokan tudják, hogy

élőben hallgatni semmihez sem hasonlítható élmény,
mert a gondolatok és érzések átadásának leghitele-
sebb módja nem az írás, hanem a beszéd.

Előadásain nemcsak értékes gondolatokkal aján-
dékozza meg a közönséget, de lényével sajátos kö-
zösségi élményt teremt, az együttlét különleges lég-
körét hozza létre.

Müller Péter az őt és minket érintő legfontosabb
kérdésekre próbál válaszokat keresni. Beszél az em-
beri sorsról, a jövő sejtéséről, a várakozás művé-
szetéről és a gondviselés segítő erejéről, a boldog-
ságról és az élet nagy válaszpontjairól. Az előadás a
komáromi Matica székházban lesz október 18-án.

NYERJEN BELéPŐJEGYET 
MÜLLER PéTER ELŐADÁSÁRA

Olvasóink is nyerhetnek páros belépőjegyet,
amennyiben válaszolnak kérdésünkre:

Mi a címe Müller Péter legutóbbi könyvének?

A helyes válaszokat a DELTA hetilap szerkesztő-
ségébe (Franiškánov 22., Komárno 945 01 címre)
vagy a deltakn@gmail.com email- címre küldjék, ok-
tóber 9-ig. A nyertesek névsorát az október 14-i szá-
munkban közöljük.

A jegyek megvásárolhatók:
FOCUS MUSIC SHOP (0915 707 006), - Dunaszer-
dahely, Madách könyvesbolt – Komárom, DiDEROT
- könyvesbolt - Komárom, Tel: 0042135 7731 904,
(035) 7701 152.
Jegyár: 9 €
Információ: 0948/699-293

Horoszkóp
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai10.10 Jó tudni!10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.50 Leonardo, Vinci-
ből – A zseni származása 14.45 Család csak egy van  15.30 A múlt
fogságában  16.20 Híradó+ 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Sze-
rencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Hír-
adó 20.10 Időjárás 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán! 21.20 Munkaügyek 21.50 Az ESTE 22.25 Nemzeti nagyvizit
22.25 Rejtélyes XX. század 23.25 Híradó 23.40 Elhallgatott gyalázat
Magy. dok. fi lm

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka barátai 17.25 Aprónép
17.30 Blinky Bill kalandjai  18.00 Eszes Jess 18.10 Esti mese 20.00 Hír-
adó 20.45 Az emberi csoda Ném. ism.terj. sor., 6/5. 21.10 Ménes élet.
Osztr. sor., 13/11. 22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Női talkshow

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Krisztus vándorai, 4. 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Nyelvőrző  9.05 Közbeszéd 9.30 Csellengők 10.00 Orosz cirkusz 5.
10.15 Angyali érintés 11.05 Linda  12.00 Híradó 12.30 Amrita Sher-Gil
13.30 Liszt Ferenc14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood
18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 An-
gyalbőrben 20.55 Hírek, sport 21.15 Vörös föld Magyar film 22.55
Közbeszéd 23.20 Kultikon 23.40 MüpArt classic.

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 Monk14.00 Tények
Délután 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi Titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban 21.35 Mr. és Mrs. Show 23.30 Fogyj
Rékával és Norbival  23.35 Vágy és vezeklés Ang.–fr. fi lmdráma

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz
13.40 Éjjel-nappal Budapest  14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat, 80.
16.25 A bosszú angyala 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt  21.35
Bankcsapda. Am. akcióvígjáték 23.20 Brandmánia

9.00 CSI: Miami helyszínelők11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt  14.30 Az örökség15.30 A sors hullámain. 16.30 Pillangó –
Az alvilág úrnője 17.30 Forró nyomon18.30 Szeress most! 19.30 Va-
csoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok!
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ
16.50 Gordon Ramsay – A pokol konyhája  17.50 Hír24 18.00 NCIS
19.00 Hír24 19.30 Columbo: Kettős vágás. Am. krimi 20.55 Labda-
rúgó Európa Liga, élőben 23.15 Jim szerint a világ II., 2.

VIASAT

7.30 Monk  8.25 Harmadik műszak  9.25 Gyilkos számok10.20 Monk
– Flúgos nyomozó  11.20 Mike és Molly 12.20 Szívek szállodája 13.20
CSI: A helyszínelők 15.15 Shark 17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek
gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két
pasi – meg egy kicsi21.25 CSI: New York-i helyszínelők 22.20 Tökéle-
tes katona 2.

7:00 Férfi kézilabda Veszprém -  Rhein-Neckar Löwen 8:30 FIM Ma-
gazín 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Torino - Juventus12:00 Mix zóna
12:25 Brazil focimagazin 13:00 Corgoň liga  Žilina – Ružomberok
15:00 Handball show 15:30 Olasz foci AC Miláno – Sampdoria 17:30
Olasz focimagazin 18:00Mix zóna 18:25 Francia foci Stade Reims –
Monaco 20:25 Mix zóna 20:45 Olasz foci Genova - SSC Napoli

STV :1
6.35 Csalók akcióban7.05 A profik  7.55 Hírek, sporthírek 9.00 Viha-
ros szerelem V. Ném. sorozat, 203. 9.50 Asija választása10.50 Párbaj
11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs
házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim 15.10 Asija választása, 16.00
Híradó 16.20 Úti cél: A riói karnevál 17.10 Csalók akcióban 17.45 Pár-
baj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.20
Luther  22.10 Óvárosi helyszínelők 23.05 Riporterek 23.35 A profik 

STV :2
10.25 Magyar magazin  10.55 Fókusz  11.40 Évekkel ezelőtt… 12.10
Élő körkép  12.50 Slágerparádé 13.35 Éjszaka az archívumban 15.05
Idősebbek klubja 15.30 Hallássérültek tévéklubja 15.55 A nők ereje
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 18.45 Esti mese 19.05 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki hí-
vott meg 19.55 Hírek 20.00 A tudomány spektruma 20.25 Mikuláš
Huba 20.45 Dnyipro Dnyipropetrovszk– Fiorentina Európa Liga lab-
darúgó- mérkőzés 23.00 Sport23.10 Önzetlen szerelem Dok.film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fiúk
nem sírnak 11.40 Cobra 11. 12.40 A mentalista 13.35 Doktor House
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex
17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS 

JOJ

6.05 Híradó 7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági
akták 9.30 Panelházi történetek – új részekkel 11.00 Álom/ház 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 20.10 Időjá-
rás 20.20 Panelházi történetek  21.40 ValóVilág – Az álomház 23.00
Gigolók II. 

M1

6:15 Boxutca 6:45 Forma-1 Koreai Nagydíj 8:30 Híradó 8:50 Sporthí-
rek 8:55 Időjárás 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld Tea 10:00 Vágtass velem!
10:30 Aranymetszés 11:30 KorTárs 12:00 Hírek 12:05 Forma-1 Ko-
reai Nagydíj 13:55 Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC Labda-
rúgó-mérkőzés 15:55 A világörökség kincsei16:20 Szeretettel
Hollywoodból 16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó , sporthírek, időjárás 20:20
Neveletlen hercegnő 2. 22:15 Borvacsora 23:10 Egyetlenem am. vígj.

M2

6:00 Maja, a méhecske17:30 Lolka és Bolka 17:40 Vakáción a Mézga
család  18:05 Eszes Jess 18:15 Magyar népmesék 18:25 Frakk, a
macskák réme 18:35 Állatkert a hátizsákban 19:05 Miss BG  19:20
Rupert maci varázslatos világa  19:30 Napfény farm 19:45 Segítség
kacsaszárnyakon 20:00 Híradó, sport 20:40 Időjárás 20:45 Top Gear
21:30 Forma-1 Koreai Nagydíj 23:15 Neveletlen hercegnő 2

DUNA

6:50 Másfélmillió lépés Magyarországon 7:45 Pecatúra 8:10 Élő egy-
ház 8:40 Isten kezében 9:05 Voyager - A múlt titkai és legendái(9:40
Határtalanul magyar  10:10 Akadálytalanul 10:40 Székely kapu 11:10
Déltenger kincse 333. oldalán. 12:00 Híradó 12:10 Pannon expressz
12:40 Amerikai fogócska (am. vígj., 1963) - Cary Grant és Audrey
Hepburn 14:40 Hagyaték  15:05 Sírjaik hol domborulnak... 15:35 Önök
kérték! 16:30 Kerek Ferkó (ff., magyar rom. film, 1943)  18:00 Hír-
adó  18:20 Dunasport 18:25 Időjárás 18:30 Kisváros 19:10 Hogy
volt!? 20:05 A világörökség kincsei  DVD 20:25 Futótűz 21:15 Kosz-
tümök és újságok am. rom. vígj., 23:10 Dunasport

6:25 Tv2 matiné  10:00 Monster High DVD 10:25 Astro-Világ 11:30
Kalandjárat12:00 Babavilág12:30 Fogyótúra 13:00 Tűsarok13:30 Stí-
lusvadász 14:00 Xena 15:00 A férjem védelmében 16:00 Fészkes fe-
nevadak(am.-angol vígj. 17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 19:30 Hanta boy am. vígj.,  21:15 Golyóálló am.
akció-vígj., 23:00 Gábriel - A pokol angyala akcióf., 

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 Cobra 11 14:15
A hős legendája 16:15 Ágyúgolyófutam 2. akció-vígj.,  18:30 Hír-
adó18:55 Fókusz Plusz 20:00 X-Faktor 21:45 Az éhezők viadala am.
kalandf.

7:00 Az örökség 8:00 Az örökség 9:00 Minden lében négy kanál 9:55
Ezel - Bosszú mindhalálig 11:00 Ezel - Bosszú mindhalálig12:05 Tö-
kéletes célpont  13:00 Tru Calling 14:00 Nyomtalanul 15:00 Sokkoló
valóság16:00 Gazdálkodj okosan!17:00 Egy Este... Best of 18:00 CSI:
Miami helyszínelők 9:00 Forró nyomon20:00 Az utolsó gyémánt-
rablás Akcióvígjáték 22:00 AFTER X 23:00 Ezel - Bosszú mindhalálig

STORY TV

7:35 A Föld legnagyobb hősei 8:00 Balu kapitány kalandjai  8:30 A
Föld legnagyobb hősei9:00 Televíziós vásárlás 10:30 Dallas 12:30 Tú-
rakommandó 13:00 Coco Chanel francia életr. drám., 15:15 Álom-
hajó 17:15 Robinson Crusoe kalandos élete kalandf. 19:00 Hír24 19:15
Holttest a könyvtárszobában krimi 21:10 Kamukém akció-vígj. 23:20
Kínzó hőség am. krimi  

VIASAT

8:40 Anna kan. filmsor., 1. rész 10:45 Két pasi - meg egy kicsi 11:45
Szívek szállodája 13:40  15:40 Babe családi vígj., 17:35 Szerelem a
láthatáron 18:45 Én, a nő és plusz egy fő am. vígj., 21:00 Bates Motel
- Psycho a kezdetektől

7:00 Francia focimagazin 7:30 Olasz foci Fiorentina – Parma 9:30
Mix zóna 10:00 Francia foci Bastia – Lorient 12:00 Mix zóna 12:30
Total Italian Football 13:00 Corgoň liga Senica – Slovan 15:00 Monza
autóverseny F3  18:00 Olasz foci  Chievo – Atalanta élő közv. 20:00
Total Italian Football  20:40 Olasz foci Inter - AS Róma élő közv.

STV :1
7:30 Bol raz jeden život 8:15 Fidlibumove rozprávky 8:25 Výprava ná-
deje 9:15 Megamozog 2013, Veľká Británia 9:45 Berlín, Berlín 10:45 Mi-
lujem Slovensko 12:10 On air  12:35 Pošta pre teba 13:45 Moje dcéry
15:25 Z pekla šťastie II17:15 Postav dom, zasaď strom  17:55 Taxík
18:25 Nebíčko v papuľke  19:00 Správy 19:50 Góly, body, sekundy 20:10
Počasie 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychto-
vou 21:50 Poznáš svojho milenca? krimi 23:20 Z pekla šťastie II

STV :2
8:30 Televíkend 8:55 Universum: Fu long - malá veľká panda  9:45
Ambulancia 10:10 Cesta Reuma a Kĺbik  10:40 Energetika 10:55 Kvar-
teto 11:20 Slováci vo svete 11:50 5 minút po dvanástej 12:50
GYMPEL.TV 13:40 Duchovo nájomné 14:25 Magazín Ligy majstrov
15:05 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:10 Test magazín 16:25 Senior
klub  17:00 Herecké legendy 17:05 Strýčkov sen 18:30 Invencie  18:45
Večerníček 19:05 Ja a moja rodina 19:20 Hádaj, kto nás pozval  19:55
Správy pre nepočujúcich 20:00 Vynálezy, ktoré zmenili svet  20:50
A3UM  21:15 Anjeli strážni 21:40 Podvodník dráma 23:30 Umenie

MARKÍZA

7:05 Kung Fu Panda 7:35 Tučniaky z Madagaskaru 7:55 Alf 8:25
Fantóm dobr., 10:20 Parťáci 10:50 Bláznivý šaman 13:00 Detektívi
z Hollywoodu15:30 Daredevil 17:35 Uragán 18:20 Smotánka 19:00
Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30
Farma

JOJ

8:15 Legenda o Tarzanovi anim. ser.,  9:30 Panelák 10:55 Oheň a ľad
12:55 X Factor USA 2013 16:10 Česko Slovensko má talent18:00 Cena
je správna  19:00 Veľké noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie po-
časie 20:20 Som číslo štyri sci-fi akčný  23:00 VyVolení - Dom snov

CSütörtöK, október 3 Szombat, október 5
M1

7.30 Forma–1. Koreai Nagydíj 10.10 Katolikus krónika 10.50
Úton-útfélen 11.00 A sokszínű vallás 11.15 Ortodox örömhír
11.40 Ortodox műsor 11.45 Csak a szeretet számít 12.01 Hír-
adó délben 12.05 Világkép 12.30 Aradiakra emlékező gyá-
székszerek 12.40 FIFA World Cup 2014. Labdargó-vb magazi
13.10 TeleSport  13.40 Aradiakra emlékező gyászékszerek
13.50 A Hortobágy örökös pásztora 14.55 Lenkey tábornak
16.20 Ferencváros TC–Budapest Honvéd OTP Bank Liga lab-
darúgómérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek
20.20 Magyarország, szeretlek! 21.35 Csak tudnám, hogy csi-
nálja 23.05 Éhség.  tört. dráma

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok  17.20 Lolka és Bolka 17.30 Rejtélyek
Tesz-vesz városban  17.55 Kérem a következőt II. Rajzfilmso-
rozat 18.05 Eszes Jess 18.20 Esti mese 20.00 Híradó, sport
20.45 Mad Men – Reklámőrültek 21.30 Forma–1. Koreai Nagy-
díj, a futam

DUNA

8.15 Világ-Nézet 9.05 Római riportok  9.35 Napok, évek, szá-
zadok 10.30 Magyar klasszikusok új köntösben 11.00 Élő vi-
lágegyház 11.30 Beavatás 11.40 Magyar történelmi
arcképcsarnok 12.00 Híradó 12.20 Föltámadott a tenger. Ma-
gyar film 14.40 Hazajáró 15.10 Szerelmes földrajz 15.40 Hogy
volt?! Hűvösvölgyi Ildikót köszöntjük  16.35 Egy őrült éjszaka
Magyar film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros. Tévé-
filmsor. 19.10 Önök kérték 20.05 Ida regénye 2/2. 21.15 Szir-
mok, virágok, koszorúk 23.05 Heti Hírmondó 23.30 Klubszoba

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.40 Stahl konyhája 12.15 Több mint TestŐr 12.50 Kalandjá-
rat 13.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok  14.20 Békétlen
békítő 15.20 Sue Thomas – FBI  16.20 Hanta Boy. Am. film-
vígjáték 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Evan, a minden6ó  

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja 12.30 Tuti gimi
VI., 20–21. 14.30 Pusztító lavina.16.25 Jack Hunter – Ugarit el-
veszett kincse.  kalandfilm 18.30 RTL híradó 19.00 A szállító
20.00 X-Faktor 22.05 Kíméletlen bosszú akciófilm

9.00 Az utolsó gyémántrablás 11.00 Tru Calling – Az őrangyal
12.00 Nyomtalanul 13.00 CSI: Miami helyszínelők  14.00 Szom-
bat Estiláz 2013 17.00 Segítség, bajban vagyok! 22.00 Heti
hetes, 40. 23.00 After X. Az X-Faktor titkai 23.40 Sötét zsaruk

STORY TV

10.30 Dallas. Am. sor., 323–325. 13.30 Robinson Crusoe ka-
landos élete. Am. film (ism.) 15.10 Ikrek. Am. vígjáték 17.05 A

Vatikán ügynöke 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei III., 10.
19.00 Hír24 19.15 Columbo: Béke poraira. 21.05 Downton
Abbey  22.10 Hegylakó. Ang.–am. filmdráma

VIASAT

7.40 Kertvárosba száműzve 8.10 Doktor House 10.10 Trend-
közelben  10.40 A nagy házalakítás  11.40 A nagy házalakítás
12.40 Babe 14.35 Én, a nő és plusz egy fő. Am. vígjáték 16.50
Hazárd megye lordjai.  19.00 Pimasz úr, 3. 19.35 Pimasz úr, 4.
20.10 CSI: New York-i helyszínelők VII., 160. 21.00 Bates Motel
– Psycho a kezdetektől 23.00 Esküdt ellenségek: Los Angeles 

7:00 Francia focimagazin  7:30 Francia foci Bastia – Lorient
9:25 Corgoň liga Trenčín – Trnava 11:25 FIM magazin 12:25
Olasz foci Parma- Sassuolo élő közv. 14:25 Total Italian Foot-
ball 14:55 Olasz foci  SSC Napoli – Livorno élő közv. 17:00
Monza autóverseny F3  19:05 Női kézilabda  Larvik –Podravka
20:40 Olasz foci  Juventus – AC Milan  élő közv.

STV :1
7.45 Volt egyszer egy élet 8.15 Szafari a konyha mögött,
11/8–9. 9.10 60 állati dolgom 9.40 Autószalon 10.10 Földünk
elbűvülő helyei. Új-Zéland 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A
világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyin-
tézés a hivatalokban 13.30 Poirot történetei – Randevú a ha-
lállal Ang. krimi 15.05 Falu a hegyek között 16.45 Senki sem
tökéletes 17.50 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek
20.20 Tigriskarmolás 23.45 Maigret felügyelő Fr. krimi

STV :2
7.30 Hétvége (ism.) 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura Népzenei
műsor 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin (ism.) 9.45
A szlovákiai falvak enciklopédiája Prenčov 10.00 Ünnepi
szentmise 11.50 Zenés mesejáték 12.45 Família13.25 Világot
rengető találmányok 14.45 Egyházi magazin 15.10 A szó 15.15
Fatima üzenete 15.35 Folklórműsor – Detva 2013 16.15 HC
Košice–HKM Zvolen jégkorong Extraliga, élő 19.00 Nemzet-
közi Békemaraton, felv. 19.55 Hírek 20.00 Halhatatlanok Ema
B. Tévésorozat 21.20 Pozsonyi Zenei Ünnepségek 2013 21.30
Dokumentumfilmklub. Pillanatok Dok.film 23.00 Lefújva.

MARKÍZA

7.30 Forma–1, Koreai Nagydíj, a futam 10.25 Daredevil, a fe-
negyerek. Am.–ném. kalandfilm 12.35 Fantomas. Fr. vígjáték
14.50 Jack Hunter – A fáraó sírja. Am. kaland- film 17.00 Tit-
kok könyvtára Am. kalandfilm 19.00 Híradó 20.30 Parker. Am.
akciófilm 23.00 Gyilkos játékok 

JOJ

7.00 A valós ár  8.10 Rajzfilmsorozat 10.00 A Geiss család – A
milliomosok nehéz élete 12.00 Castle V. Am. sor., 6. 13.00 Im-
pact – A becsapódás napja. Ném.–am.–kanad. sci-fi film, 2/1–
2. (ism.) 17.15 Lakáskultúra 18.00 A valós ár. Show 19.00
Híradó 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.00 Doom. Kop-
rod. sci-fi akcióthriller.

vaSárnaP, október 6
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Jó tudni! 10.40 Család-
barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 A hangyák min-
dent tudnak 13.45 Angi jelenti 14.15 Történetek a nagyvilágból 14.45
Család csak egy van  15.35 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45
A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó, sport 20.10 Boxutca extra 20.15 Időjárás 20.20 Le-
genda. Kovács Kati 21.25 Életművész 22.25 Az ESTE 23.00 Híradó
23.15 Forma–1. Koreai Nagydíj, szabadedzés

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.10 Babar és Badou ka-
landjai 18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái
21.10 Ménes élet.  22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Női talkshow
23.40 MNASZ autó-motorsport magazin

DUNA

7.35 Krisztus vándorai 8.10 Kultikon  8.35 Akadálytalanul 9.05 Köz-
beszéd 9.35 Voyager 10.10 Angyali érintés 11.00 Angyalbőrben 12.00
Híradó 12.30 Közlekedés XXI. 12.55 Agrárpercek 13.30 Liszt Ferenc,
11–12. 14.30 Kívánságkosár 15.30 Szolnoki MÁV FC– Dunaújváros
PASE NB2-es labdarúgómérkőzés17.30 Térkép 18.00 Híradó 18.30
Kisváros19.10 Angyali érintés  20.00 Monte Cristo grófja 21.00 Hírek
21.15 Hat nő és a gyilkos 22.55 Gyerekek vörös tájban 23.05 Közbe-
széd 23.35 Kultikon 23.55 Szent Lőrinc éjszakája Olasz fi lm

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 Knigth Rider 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Ré-
kával és Norbival 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban  21.35 A hihetetlen Hulk 23.50
Fogyj Rékával és Norbival 23.55 Briliáns elmék 

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi
val 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Refl ektor
13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest14.50 Fókusz 15.25 A
végső akarat 17.30 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.20 Fó-
kusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami
helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék 23.40 Kemény motorosok

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örök-
ség15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Pén-
tektől péntekig 18.30 Szeress most!, 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok!  22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Kettős vágás. Am. krimi
16.00 Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS
I., 19.00 Hír24 19.30 Columbo: Kézirat vagy halál. Am. krimi 21.05 Pá-
rizsi helyszínelők III., 2. 22.05 A hetedik mennyország. Am. fi lm

VIASAT

7.30 Monk 8.25 Harmadik műszak 9.25 Gyilkos számok 10.20 Monk   11.20
Mike és Molly  12.20 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Shark
17.15 Gyilkos számok 18.15 Férjek gyöngye  18.50 Férjek gyöngye 19.20
Jóbarátok 19.50 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Batel Motel – Psycho a kezdetektől 23.20 A célszemély

7:00 Olasz foci Torino – Juventus 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix
zóna 10:00 Francia foci  Bastia – Lorient 12:00 Mix zóna 12:30 Bra-
zil liga Atlético MG – Santos 14:30 Olasz foci Torino – Juventus 16:30
Mix zóna 16:55 Total Italian Football 17:25 Corgoň liga Senica – Slo-
van élő. közv 19:30 Mix zóna19:55 Francia focimagazin 20:25 Fran-
cia foci Bastia – Lorient

STV :1
6.40 Csalók akcióban 7.10 A profik  8.05 Hírek 9.10 Viharos szerelem
10.00 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hír-
adó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs házat, ültess fát 14.30 Gasztronó-
miai kalauz 15.05 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Úti cél: Namíbia
17.10 Csalók akcióban 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 20.20 Szlovákia, szeretlek 21.40 Miro Žbirka 23.45 A profik 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Porték 10.00 A természet ára 10.25 A nők
ereje 10.55 Fókusz  11.40 A tudomány spektruma 12.05 Élő körkép
12.40 Folklórműsor 13.10 A remény gócai 14.15 Országos társas-
táncbajnokság 15.15 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 15.55
Szemtől szemben 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Hírek
magyarul 17.50 Nemzetiségi hírek 18.00 Hétvége 18.45 Esti mese
19.05 Én és a családom 19.20 Találd ki, ki hívott meg 20.00  Fo-long
– kis nagy panda  20.50 Família 21.25 Pozsonyi Dzsessznapok 2013
21.35 Mozimagazin 22.00 A fekete léggömb Ausztrál–ang. film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 11.45 A mentalista 12.40 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre
14.10 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm. Realityshow 23.00
Halálod napja

JOJ

6.15 Híradó 7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági
akták 9.30 Panelházi történetek  11.00 Álom/ház 12.00 Híradó 12.30
Dr. Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Hogyan vásárolunk
15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.10
Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi történetek – új részekkel 21.40 A
valós ár. Szórakoztató show 23.00 Impact – A becsapódás napja.
Ném.– am.–kanad. sci-fi fi lm

PénteK, október 4

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

fotópályázat!

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
Természeti értékek, Építészeti műemlékek, 

Népművészet, hagyományok, szokások
Beküldési határidő: 2013, november 29.

Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet be.  Csak saját
készítésű képeket várunk! Pontos név és cím csatolása szük-
séges! 

Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9 megapixel mé-
retűek legyenek (1600 x 1200), és felirat nem helyezhető el
rajtuk. A fotókat elektronikus formában a deltakn
@gmail.com címre várjuk vagy személyesen szerkesztősé-
günkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).



Üzemanyagkártya igényel-
hető, amely azonnali kedvez-
ményes literenkénti üzem-
anyagárat kínál. Az üzem-
anyagkártya-kedvezmények-
ről további információkat a
helyszínen kaphat.  Cégek ré-
szére egyedi kedvezménye-
ket kínálunk. Várjuk jelenke-
zését a következő tel. szá-
mon: +36 30 247 4303 vagy
+36 34 444 110.

OIL! töltőállomás
Ácsi út 84, Dél-Komárom (Nokiával szemben)

Német minőségű üzemanyagot kínálunk 
az OIL! Komárom üzemanyagtöltő állomáson  

Minőségi üzemanyagok, barátságos kiszolgálás, kedvező árak.

Minőségi üzemanyagok, barátságos kiszolgálás, kedvező árak.

SHOp &
C A F E

OIL! töltőállomás
Ácsi út 84, Dél-Komárom (Nokiával szemben)

HU, SK, CZ, A



Kajak-kenu

SPORT
Kissé ugyan megkésve, de

mégis sikerült megrendezni a
hagyományos verseny 55. évfo-
lyamát.  Ahogy a kedves olvasó
még bizonyára jól emlékszik, a
nyári árvízhelyzet megakadá-
lyozta a verseny eredeti időpont-
ban való megrendezését, de a
szervezők megtalálták a verseny-
naptárban azt a rést, amely 17
szlovákiai, két csehországi (Pře-
rov, Olomouc) és egy magyaror-
szági klub (Hódy Sport Tata) ver-
senyzőinek lehetővé tette a rész-
vételt. Csak hosszabb távokon –
2000 és 5000 méteren – rendeztek
versenyeket, persze volt egy ki-
vétel is, hiszen a K4-esek „Old
boys” kategóriájában 200 méte-
res távon rendeztek versenyt, és
hogy ennek a távnak legyűrése
ne legyen túl egyszerű, az egyko-
ron nagy sikereket elérő „öreg-
fiúk” vízfolyással szemben mér-
ték össze erejüket. A 9 év alatti
kezdők 500 méteres távon mutat-
ták meg szüleiknek, hol tartanak
jelenleg, többen talán az olimpia
felé vezető útjuk kezdetén.

A tehetséges komáromi fiatalok
ezen a nagyszabású versenyen is-
mét bebizonyították, hogy munkájuk
és edzőik fáradozása nem hiába-
való. Remek küzdelmeket vívtak a

változó időjárás ellenére, amikor ép-
pen a juniorok és kadettok verseny-
számai alatt kezdett el erősen esni
az eső. Minden azonban remekül
végződött komáromi szempontból,

hiszen a hat arany-, hét ezüst- és
három bronzérem, de a sok ponto-
kat érő helyezés is egyaránt, a csa-
patverseny második helyére kata-
pultálta a Komáromi Kajak-kenu Klu-
bot. 

A komáromi versenyzők ered-
ményei:

2000 méteres távon
K1 – 14 éves lányok: 1. Petrušová

Marianna 8. Konečná Anita 14. Csi-
csó Jolán

C2 – 11/12 éves fiúk: 2. Gallo Da-
vid 

K1 – 9 éves fiúk: 3. Podleiszek Fi-
lip 4. Doktorík Jakub 

K1 – 13 éves lányok: 4. Gőcze
Andrea 10. Csicsó Virág 11. Németh
Nóra

C1 – 13 éves fiúk: 1. Koczkás Dá-
vid 2. Zilizi Richárd 5. Méhes Zoltán

K1 – 12 éves fiúk: 4. Ujvári Marko
5. Náhlik Pavol 9. Konečný Kevin 13.
Karika Benedek 19. Rigó Kevin 

C1 – 14 éves fiúk: 4. Banai Tóth
István 6. Sýkora Samuel Daniel 7.
Csontos István 

K1 – 11 éves fiúk: 2. Szépe Sa-
muel 3. Brandt Erik 7. Viszlai Tamás
10. Meszlényi Márk 18. Banský Máté

K1 – 9 éves lányok: 5. Bugár Réka
7. Banská Anna 

K2 – 13/14 éves lányok: 1. Hartha-
userová Ema (Trencsén) – Petru-
šová Marianna 5. Gőcze Andrea –
Konečná Anita 

K1 – 10 éves fiúk: 6. Karika Ádám
18. Tóth Máté 20. Hengerics Tamás 

K1 – 14 éves fiúk: 1. Obert Ákos
10. Brandt František 

K1 – 12 éves lányok: 10. Hunková
Eva 18. Brandtová Jozefína 19. Bog-
dányová Katarína 

K1 – 10 éves lányok: 5. Hübsch-
ová Diana 7. Koczkás Eszter 10.
Brandtová Silvia 12. Tanka Anasztá-
zia

C1 – 11 éves fiúk: 1. Gallo David 2.
Lérant Christopher Peter 

C2 – 13/14 éves fiúk: 2. Koczkás
Dávid – Zilizi Richárd 4. Sýkora Sa-
muel Daniel – Banai Tóth István 7.
Méhes Zoltán – Pajger Ondrej 

K1 – 13 éves fiúk: 20. Szépe Filip
24. Tanka Tamás 

K2 – 11/12 éves fiúk: 2. Náhlik Pa-
vol – Ujvári Marko 6. Karika Benedek
– Konečný Kevin 7. Meszlényi Márk
– Szépe Samuel 13. Brandt Erik –
Viszlai Tamás   

5000 méteres távon
K1 – junior fiúk: 2. Szokol Dániel 
K1 – kadett fiúk: 1. Botek Ádám 13.

Szabó Michael 16. Nagy Márk 18.
Farkas Péter 22. Németh Dávid

C1 – kadett fiúk: 3. Kara Mátyás 7.
Mikeš Gábor 

200 méteres távon
K4 – Old boys: 1. Broczky László –

Dallos József – František Dosúdil –
Horváth István 

A csapatok versenyében: 1. So-
morja 2. Komárom 3. Nováky

55. Komáromi Kajak-kenu Nagydíj

Obert Ákos magabiztosan nyerte a 14 éves fiúk versenyét K1-ben. A dobogó legmagasabb foka egyébként sem
szokatlan hely a számára 

A kilencéves Bugár Réka csak hajszállal maradt le a dobogóról, de eddigi
teljesítményei alapján bizakodva nézhet a jövőbe 



RÉGIÓbAJNOKSÁG 
KFC – Horná Nitra 2:0 (1:0),

Csonka, Uzola
A vendégek ugyan végig szorosan

védekeztek - talán az utolsó 20 perc
kivételével –, de a mezőnyben jól ját-
szó lilák kétszer is megtalálták a rést,
így továbbra is a tabella élén állnak.
Bár Csonka gólja is élményszámba
ment, Uzola lövése a 90. percben
sokáig beszédtéma lesz a szurkolók
körében.

Nagymegyer – L. Rovne 2:0
(1:0), Rózsa, Pisár

Az előző fordulóhoz viszonyítva,
most remekül fociztak a hazai zöld-
fehérek, így egy pillanatig nem volt
kétséges a győzelmük. Lőttek ugyan
még egy gólt, de azt valamiért a já-
tékvezető érvénytelenítette. A haza-
iak ezzel a győzelmükkel megállítot-
ták vendégeik nyolc fordulón át tartó
veretlenségi sorozatát. 

További eredmények: Bánovce
n/B. – Domaniža 0:1, J. Bohunice –
Gabčíkovo 0:4, Beluša – Galanta
7:0, Tr. Stankovce – V. Ludince 0:0,
Palárikovo – Nitra jun. 2:0, Topoľ-
níky – Neded 0:0.

A 7. fordulóból:
KFC – Nyárasd 3:2 (0:0), Csonka,

Szórád (11 m), Uzola
A második félidőben szakadt ki az

a bizonyos gólzsák, és bizony, nem
is akármilyen gólokkal. Csonka cso-
dálatos góljára a vendégek ugyan-
csak szép góllal válaszoltak, majd
jöttek a büntetők mindkét oldalon, és
a szurkolók már-már kezdték el-
könyvelni a pontosztozkodást, ami-
kor a találkozó utolsó percében a
csereként beállt Uzola egy óriási gólt
ragasztott a vendégek hálójába. 

IV. LIGA 
Újlót – Gúta 1:0 (0:0)
Az első félidőben is jól játszottak a

gútaiaik, de a másodikban végig ők
irányították a játékot. Mindezek elle-
nére, a hazaiak kihasználták egyet-
len helyzetüket, amelyet a mérkő-
zés játékvezetője kínált fel szá-
mukra, egy igencsak vitatható bün-
tető formájában.

Ímely – Vágfarkasd 0:3 (0:2)
Négy alapemberük is hiányzott az

ímelyieknek, amiért nagy árat fizet-
tek. Kender, Simonics, Hübsch és
Csontos hiányának ellenére is igye-
keztek a hazaiak, és bár egy góllal
mindenképpen jobbak voltak a ven-
dégek, ilyen arányú vereséget nem
érdemeltek.

További eredmények: Štúrovo –
Tvrdošovce 3:1, Želiezovce – Šu-
rany 1:2, ViOn „B” – DAC „B” 2:1,
Dvory n/Ž. – N. Život 2:1, Váhovce –
ČFK 3:1, Vrakúň – Močenok 5:0.   

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

Bottyán – Bogner 2
A hazaiak ugyan jól kezdtek, két

ordító helyzetet is kihagytak, mégis
a vendégek mentek nyugodtabban
félidei pihenőre. A 45. percben
ugyanis Bogner bombázott a léc alá,
ami jobb kedvre derítette a sörgyári-
akat. Bottyán a 76. percben egyen-
lített, de ez az öröm sem tartott so-

káig, mert alig négy perc múlva is-
mét Bogner szerzett gólt csapatá-
nak, amely ezt az előnyt már nem
engedte ki a kezéből.   

Naszvad – Zsitvabesenyő 2:0
(1:0), Haris L., Molnár A.

A naszvadiak ezen a találkozón
bemutatták – a szurkolók nem nagy
örömére –, hogyan kell futószala-
gon kihagyni még a legjobb helyze-
teket is. A vendégek végig tízen vé-
dekeztek, és bizony ez az eredmény
igencsak hízelgő a számukra.

Nagysalló – Szentpéter 2:3
(2:0), Lakatos Gy. 2 (1 – 11 m), Vida

Ismét remekeltek a szentpéteriek
idegenben. Igaz, az első félidőben
még hagyták kiénekelni szájukból a
sajtot, amikor a hazaiak két átlövés-
sel előnyt szereztek, de a második-
ban parádés játékkal megfordították
a számukra addig kényelmetlen
eredményt. Sőt, akár nagyobb
arányban is megnyerhették volna
ezt a mérkőzést. 

Bánov – Ekel 1:0 (0:0)
A hagyomány most sem szakadt

meg. Az ekeliek ismét a legkisebb
különbséggel szenvedtek vereséget
idegenben, mi több, ismét a mérkő-
zés végét nem tudták megtartani.
Ez azért is bosszantó, mert közben
négy ordító helyzetet is elpuskáztak
Grajcár edző fiai.

További eredmények: D. Ohaj –
Kalná n/Hr. 1:0, H. Vrbica – Kozá-
rovce 3:2, Komjatice – V. Kýr 2:4,
Čaka – Podhájska 2:2.

TERüLETI bAJNOKSÁG
Dunamocs – Dulovce 3:3 (3:1),

Lajos T. 2, Pálik – Habara M. 2,
Rigó

A hazai vezetést a vendégek
azonnal egalizálták ugyan, de a fél-
idő végéig magabiztosnak látszó,
kétgólos előnyt szereztek a duna-
mocsiak. A második félidő elején öt
perc is elég volt a vendégeknek ah-
hoz, hogy beállítsák a végered-
ményt. Igazságos döntetlen szüle-
tett ezen a mérkőzésen.

Keszegfalva – Lakszakállas 3:1
(3:1), Budai, Oláh, Csölle – Kom-
játhy

Amíg a hazaiak harmadik kihasz-
nálatlan helyzetük felett búslakod-
tak, a vendégek első ellentámadá-
sukból megszerezték a vezetést. A
keszegfalvaiakat talán ez ébresz-
tette fel, mert a félidő végéig há-
romszor is betaláltak, beállítva ezzel
a találkozó végeredményét.

Nemesócsa – Bátorkeszi 0:1
(0:0), Németh G.

Jó mérkőzést vívott a két csapat,
az eredmény lehetett volna bármi-
lyen, de ezzel a hazaiak nem szá-
mítottak. Kétszer a kapufa állította
meg lövéseiket, de több helyzetet is
kihagytak, és pechjükre, a mérkő-
zés vége előtt még Cseh és Paszto-

rek is a kiállítás sorsára jutott máso-
dik sárga lapjuk után.

Hetény – Csallóközaranyos 1:0
(0:0), Lucza

A hazaiak támadtak többet, de a
vendégek nagyon veszélyes ellen-
támadásokat vezettek. Tény, hogy
mindkét csapat több helyzetet is el-
puskázott, sőt, 0:0 állásnál Bathó, a
hazaiak kapujában óriási védést haj-
tott végre. „Nagyon jó ez az aranyosi
csapat, és bár győzelmünket meg-
érdemeltnek tartom, kalapot emelek
vendégeink játéka előtt” – mondta el
lapunknak Lucza Zoltán.  

Gúta „B” – FK Activ 2:1 (2:1),
Szlatky (11 m), Kis – Géč

A végeredmény kialakításához
mindössze 20 percre volt szüksé-
gük a csapatoknak az első félidő-
ben. A vendégek négyszer találták
telibe a kapufát, de a fiatal hazai ka-
pus, Keszeli Krisztián is nagyban
hozzájárult csapata szerencsésnek
mondható győzelméhez.  

Šrobárová – Madar 2:0 (0:0),
Pavlík 2

Igazi rangadó volt, az első félidő-
ben egyenrangú ellenefelek vívtak
nagy csatát. A másodikban a haza-
iak beerősítettek, és Pavlík két gól-
jával győzelmet arattak, de a mér-
kőzés után dicsérően vélekedtek el-
lenfelükről is, amely szintén kiha-
gyott egy ordító helyzetet. 

Perbete – Izsa 4:1 (2:0), Méhes,
Pirik, Pagurka, Lacza – Smolka

Mezőnyben ugyan a vendégek is
jól adogattak, de a büntetőterület
előtt, mintha elfogyott volna a bá-
torságuk. A hazaiak ennek ellenére
könnyedén vették a forduló akadá-
lyát, megérdemelt győzelmük egy
pillanatig nem forgott veszélyben. 

Búcs – Marcelháza „B” 4:0
(1:0), Kovács 2 (1-11 m), Sánta, Já-
vorka

Akkora volt a hazai fölény, hogy
csak idő kérdése volt, mikor jönnek
a gólok. A második félidőre erőnléti-
leg is kissé elmentek a vendégek,
így az eredmény nem is meglepő,
sőt…

TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Nagysziget – Megyercs 5:0 – fél-

beszakadt. A vendégek létszáma
hét alá csökkent. Góllövők: Borka 2,
Gőgh, Bole, Tóth P.

Martos – Bogyarét 7:1 (1:1), Ba-
chorec 5, György, France - Horváth

Csicsó – Dunaradvány 2:1 (0:0),
Gál T., Dudás – Kovács 

Őrsújfalu – Pat 0:2 (0:2), Paulík,
Kosztolányi Sz.

Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava
1:2 (0:2), Vízvári – Habardik G., Bo-
ráros

Bogya/Gellér – Tany 6:0 (1:0),
Boros 2, Kollár, Bölcs, Nagy, Halász
(öngól)

Nagykeszi – szabadnapos volt.  

Labdarúgás

Ifjúsági labdarúgás

Hétvégi focimenü
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1. Komárno 9 8 0 1 20:9 24
2. V. Meder 9 7 0 2 19:9 21
3. Gabčíkovo 9 6 2 1 25:7 20
4. V. Ludince 9 6 2 1 26:9 20
5. Neded 9 6 2 1 18:5 20
6. L. Rovne 9 5 3 1 20:10 18
7. Domaniža 9 4 2 3 13:12 14
8. H. Nitra 9 4 0 5 18:15 12
9. Palárikovo 9 3 3 3 8:8 12

10. Beluša 9 4 0 5 19:20 12
11. Topoľníky 9 3 3 3 11:13 12
12. Tr. Stankovce 9 2 2 5 6:13 8
13. J. Bohunice 9 1 2 6 8:19 5
14. Bánovce n/B. 9 1 0 8 8:21 3
15. Galanta 9 0 2 7 4:37 2
16. Nitra jun. 9 0 1 8 9:25 1

IV. LIGA
1. Vrakúň 9 7 2 0 29:7 23
2. Šurany 9 7 2 0 21:4 23
3. Vlčany 9 5 4 0 19:6 19
4. ČFK Nitra 9 6 0 3 30:15 18
5. ViOn "B" 9 5 1 3 17:15 16
6. Štúrovo 9 4 3 2 16:13 15
7. Kolárovo 9 4 2 3 15:11 14
8. Váhovce 9 4 1 4 23:18 13
9. N. Život 9 3 3 3 12:14 12

10. V. Lovce 9 4 0 5 12:14 12
11. Dvory n/Ž. 9 3 3 3 14:20 12
12. DAC "B" 9 2 2 5 7:10 8
13. Želiezovce 9 1 3 5 15:26 6
14. Tvrdošovce 9 1 2 6 8:17 5
15. Imeľ 9 0 3 6 7:27 3
16. Močenok 9 0 1 8 5:33 1

V. LIGA
1. Hurbanovo 9 6 1 2 21:7 19
2. Kalná n/Hr. 9 6 1 2 18:9 19
3. Bánov 9 5 2 2 18:7 17
4. Sv. Peter 9 5 2 2 21:11 17
5. Marcelová 9 5 1 3 17:12 16
6. Nesvady 9 5 1 3 15:10 16
7. H. Vrbica 9 5 0 4 20:12 15
8. Kozárovce 9 5 0 4 16:14 15
9. Podhájska 9 4 2 3 22:24 14

10. Okoličná n/O. 9 4 0 5 10:7 12
11. Komjatice 9 4 0 5 17:21 12
12. D. Ohaj 9 3 2 4 7:15 11
13. Bešeňov 9 3 1 5 13:26 10
14. V. Kýr 9 2 1 6 11:19 7
15. Čaka 9 1 2 6 15:33 5
16. T. Lužany 9 1 0 8 10:24 3

TERüLETI bAJNOKSÁG
1. Perbete 8 6 1 1 20:7 19
2. Bátorkeszi 8 6 1 1 16:7 19
3. Búcs 8 5 2 1 17:11 17
4. Keszegfalva 8 5 1 2 24:13 16
5. Hetény 8 4 1 3 16:13 13
6. Gúta "B" 8 4 1 3 14:15 13
7. Nemesócsa 8 4 0 4 14:10 12
8. Lakszakállas 8 4 0 4 22:24 12
9. Dulovce 8 3 2 3 16:21 11

10. Izsa 8 3 1 4 23:24 10
11. Marcelháza "B" 8 3 1 4 13:16 10
12. Dunamocs 8 2 2 4 16:16 8
13. Šrobárová 8 2 2 4 8:15 8
14. FK Activ 8 2 1 5 10:11 7
15. Cs.-aranyos 8 2 0 6 13:20 6
16. Madar 8 1 0 7 6:25 3
TERüLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Pat 7 7 0 0 24:4 21
2. Bogya/Gellér 7 6 1 0 22:6 19
3. Vágfüzes/Kava 7 6 0 1 18:8 18
4. Őrsújfalu 8 4 1 3 29:13 13
5. Nagykeszi 7 4 1 2 27:14 13
6. Dunaradvány 7 4 0 3 27:14 12
7. Tany 7 4 0 3 26:18 12
8. Nagysziget 8 3 2 3 20:17 11
9. Megyercs 8 2 1 5 18:29 7

10. Ifjúságfalva 7 2 0 5 15:27 6
11. Martos 8 2 0 6 18:40 6
12. Csicsó 8 1 0 7 7:27 3

FELNŐTTEK
2013. október 5. (szombat) 14.30 órakor: Gúta –
Ímely (IV. liga), Ógyalla – Ekel, Marcelháza – D.
Ohaj (V. liga), Vágfüzes/Kava – Bogya/Gellér (Területi
Bajnokság II. osztály) 2013. október 6. (vasárnap)
10.30 órakor: Dulovce – Keszegfalva (Területi Baj-
nokság) 14.30 órakor: Szentpéter – Bánov (V. liga),
Marcelháza „B” – Dunamocs, Izsa – Búcs, Madar –
Perbete, FK Activ – Šrobárová, Csallóközaranyos –
Gúta „B”, Bátorkeszi – Hetény, Lakszakállas – Nemes -
ócsa (Területi Bajnokság), Tany – Nagysziget, Pat –
Ifjúságfalva, Dunaradvány – Őrsújfalu, Bogyarét –
Csicsó, Nagykeszi – Martos, Megyercs – szabadna-
pos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).  
Ligásaink idegenben: Nitra jun. – KFC, Domaniža –
Nagymegyer (Régióbajnokság), Podhájska – Nasz-
vad (V. liga). 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2013. október 5. (szombat) 14.30 órakor: Ímely –
FK Activ, Dulovce – Perbete. A Csicsó – Madar talál-
kozót elhalasztották az idény végére. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2013. október 5. (szombat) 12.30 órakor: Bátorkeszi
– Tany, Dunamocs – Őrsújfalu, Lakszakállas – Ímely,
Hetény – Keszegfalva. Ógyalla – szabadnapos lesz.  

TERÜLETI BAJNOKSÁG – ELŐKéSZÍTŐ
2013. október 5. (szombat) 10 órakor: Bátorkeszi –
Izsa („A” csoport), Ógyalla – Lakszakállas, Ekel  -
Ímely („B” csoport). A Marcelháza – Hetény mérkő-
zést („A” csoport) korábban lejátszották, Búcs („A”
csoport)  pedig szabadnapos lesz. 2013. október 6.
(vasárnap) 10 órakor: Naszvad – Nemesócsa („B”
csoport). 

ARégióbajnokságban remek hetet zártak a komáromi lilák. Előbb
szerdán, a hetedik fordulóból elhalasztott mérkőzésükön, majd

szombaton a kilencedik fordulóban is győzelmet ünnepelhettek, ami
ugyan a jelen állás szerint nem meglepő, de… Az öt gólból kettőt
Csonka és kettőt Uzola szerzett, olyanokat, amelyek sokáig beszédtéma
lesznek Komáromban. Csonka szemfülessége és Uzola határozottsága
bizony felemelte a szurkolókat székeikről. Ami érdekes, hogy Uzola
mindkét bombagólja a találkozók utolsó percében született, sőt, a szer-
dai, egyben a KFC győzelmét is jelentette. A IV. ligában mindkét csa-
patunk vereséget szenvedett, viszont az ötödikben nagy örömünkre, to-
vább menetel a Szentpéter, de az ógyallaiak és naszvadiak is örömöt
szereztek szurkolóiknak. A Területi Bajnokságban nagyszerű mérkő-
zéseket látott a kilátogató szurkoló, szinte valamennyi pályáról jó szín-
vonalat jeleztek tudósítóink. A második osztályban félbeszakadt a
Nagysziget – Megyercs találkozó, a vendégek létszámának hét alá
csökkenésének okán. Talán meg kellene fontolni, vajon ebben az osz-
tályban értelmes dolog-e szombati napra mérkőzést elrendelni, enge-
délyezni. Szerdán sem maradnak foci nélkül a szurkolók régiónkban, a
Nyugat-szlovákiai Kupa 4. fordulójában KFC – Nagymegyer találkozó
lesz 15.30 órai kezdettel.

Listavezető a KFC 
– Uzola újra régi formájában tündökölt  

TERüLETI bAJNOKSÁG – IfJÚSÁGIAK
A 4. forduló eredményei: 
FK Activ – Dulovce 0:6 (0:1),

Szabó és Rigó D. 2-2, Rigó M., He-
gedűs 

Ímely – Csicsó 0:3 (0:1), Misák 2,
Fábik 

Madar – Perbete  7:1 (3:1), Sze-
menyei A. és Szemenyei J. 2-2, Se-
bők, Répás – Kocsis 

A tabella állása:
1. Madar 4 4 0 0 26:2 12
2. Csicsó 4 3 0 1 10:9 9
3. Perbete 4 2 0 2 19:12 6
4. Dulovce 4 2 0 2 12:8 6
5. FK Activ 4 1 0 3 3:28 3
6. Ímely 4 0 0 4 2:13 0

TERüLETI bAJNOKSÁG – DIÁKOK 
A 4. forduló eredményei: 
Lakszakállas – Keszegfalva 5:1

(2:1), Tóth 2, Kovács, Császár,
Kürthy – Buják 

Dunamocs – Ógyalla 2:4 (1:2),
Lajos 2 – Ďurač és Lackó 2-2

Tany – Ímely 1:2 (1:1), Bécsi –
Lovász D. 2

Bátorkeszi – Őrsújfalu 9:3 (8:1),
Cséplő 5, Hegyeshalmi 2, Vicena,
Balaško – Simon 3

Hetény – szabadnapos volt.

A tabella állása:
1. Ógyalla 4 4 0 0 21:6 12
2. Lakszakállas 3 3 0 0 32:1 9
3. Tany 4 2 0 2 17:9 6
4. Ímely 4 2 0 2 17:11 6
5. Keszegfalva 4 2 0 2 13:9 6
6. Bátorkeszi 3 2 0 1 14:16 6
7. Dunamocs 3 1 0 2 14:8 3
8. Őrsújfalu 4 0 0 4 7:35 0
9. Hetény 3 0 0 3 1:41 0

TERüLETI bAJNOKSÁG – ELőKÉSZíTő 
A 4. forduló eredményei „A”

csoport:
Búcs – Bátorkeszi 3:12 (2:5) Illés

F. 3 – Székely, Domonkos és Patus
3-3, Csóka 2, Horváth

Hetény – Izsa 4:4 (3:3), Hovány 2,
Pákozdy M., Kocsis – Koníček 2,
Pém, Lipták

Marcelháza – szabadnapos volt.  
A 3. forduló pótlása: 
Izsa – Búcs 9:11 (4:6), Pém 5,

Lipták és Koníček 2-2 – Sánta 5, Il-
lés F. 3, Tóth 2, Hruška 

A 6. fordulóból előrehozva :
Marcelháza – Hetény 7:1 (2:0),

Keszeg 2, Hencz, Csizmazia, Szabó,
Ďuráč, Janovič 

A 8. fordulóból előrehozva:
Marcelová – Bátorkeszi 2:6 (0:4),

Hencz, Tóth – Domonkos 3, Csóka,
Patus, Székely 

A tabella állása:
1. Bátorkeszi 4 4 0 030:13 12
2. Marcelháza 5 3 0 2 26:14 9
3. Búcs 3 2 0 1 27:22 6
4. Izsa 4 0 1 3 19:30 1
5. Hetény 4 0 1 3 7:30 1

A 4. forduló eredményei „B“
csoport:

Lakszakállas – Ekel 14:1 (7:1),
Csonka 4, Szokol és Nagy 3-3, Hor-
váth, Bartal, Bakai, Csongor – Sza-
kács 

Ógyalla – Naszvad 2:5 (1:2), Sár-
közi 2 – Jelenčičová 4, Bacigál 

A 3. forduló pótlása: 
Nemesócsa – Ógyalla 0:21

(0:11), Sárközi 10, Kreci Efe 5, Kreci
Ufuk 4, Ványa 2

A tabella állása: 
1. Lakszakállas 4 3 0 166:11 9
2. Naszvad 3 3 0 0 33:6 9
3. Ímely 3 2 0 1 25:11 6
4. Ógyalla 4 1 0 332:29 3
5. Ekel 3 1 0 2 12:36 3
6. Nemesócsa 3 0 0 3 2:77 0

KOSÁRLABDA: Két újabb előké-
születi mérkőzésen van túl az MBK
Rieker Com-therm férfi kosárlab-
dacsapata. Előbb hazai csarnok-
ban győzte le a magyar bajnok
Alba Fehérvár csapatát, majd a
szombati visszavágón hosszabbí-
tás után szenvedett vereséget a
Rón legénység. 
MBK Rieker Com-therm – Alba
Fehérvár 75:73 (21:10, 22:33,
25:15, 8:16) 
Hazai pontszerzők: Hall 27, Kova-
čevič 19, Bilič 7, Šoška 6, Miles 5,
Joiner 4, Stojanov 3, Maslík és
Kozlík 5-5.
Alba Fehérvár – MBK Rieker
Com-therm 79:70 (11:20, 23:24,
14:8, 18:15 – 12:3)
Vendég pontszerzők: Šoška 18,
Kovačevič 17, Joiner, Bilič és Hall
8-8, Szabó és Marchin 4-4, Kozlík
3
Ezen a héten szintén két mérkő-
zés vár a csapatokra, mindket-
tőre hazai csarnokban kerül sor.

Előbb hétfőn 17 órai kezdettel
Sopronnal, majd szerdán 17 órai
kezdettel a cseh Opavával mér-
kőznek meg a piros-fehérek.

•••  
A férfiak I. ligájának első forduló-
jában: Highlanders Komárom –
Slávia Dunaszerdahely 87:56
(16:17, 23:18, 19:14, 29:7) Hazai
pontszerzők: Uňatinský 24, Ondre-
jovič 17, Vörös 15, Tóth 11, Kasznár
5, Jantošík 4, Sukola és Gergely 3-
3, Szarvas és Blaškovič 2-2, Škriva-
nek 1.

RÖPLABDA: Kezdetét vette az ext-
raliga bajnoki sorozata, Komárom
úgy a női, mint férfi bajnokságban
képviselve van. Mindkét csapatunk
ugyan vereséget szenvedett az első
fordulóban dobogóra esélyes ellen-
feleitől, de játékuk bíztató a jövőre
nézve.
Férfiak: VK Spartak – Spartak
VKP Myjava 0:3 (-15, -22, -19)
Nők: UKF Nitra – Selye János

Egyetem SE 3:0 (15, 21, 16) 
A bajnokság 2. fordulójában a
„Selyések” szombaton 14.30 óra-
kor Késmárk csapatát fogadják az
egyetemi sportközpontban, míg a
férfiak ugyancsak szombaton, de
18 órakor Eperjes csapatával mér-
kőznek meg a Komáromi Városi
Sportcsarnokban.

KéZILABDA: Nők I. liga
Csallóközaranyos – Inter 19:19 (7:6)
Hazai góldobók: Zakál 6, Švec-So-
mogyi 5, Turza 4, Šebeňová, Kasz-
nár, Szabó J. és Szabó M. 1-1.
Kassa – Naszvad/Ímely 27:28
(14:15)
Vendég góldobók: Bízik 10, Haris
E. 8, Mahor Cs. és Molnár B. 4-4,
Szabó V. 2, Simonics és Burešová
1-1.
Ezen a hétvégén a csallóközara-
nyosiak Nyitrára utaznak, míg a
naszvadiak/ímelyiek szombaton
17 órai kezdettel Senica csapatát
látják vendégül.

Sporthírek röviden
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Remekül sikerült az idei Piko
Bike Maraton, szinte min-

den a szervezők elképzelése
szerint zajlott. Az időjárás is
kegyeibe fogadta a kerékpáro-
zókat, akiknek száma szépen
meghaladta a tavalyit. Míg az
előző évfolyamban 74-en álltak
rajthoz, addig az idei mara-
tonra már 110-en neveztek be
hat korcsoportban. A Komá-
rom – Gúta – Komárom útvo-
nalon két távot jelöltek ki a
szervezők, a Cross versenyzők
47 kilométeren, míg az MTB
szerelmesei 54 kilométeres tá-
von mérték össze erejüket. 

Az egyes kategóriák eredményei:
MTB – Junior:
1. Moštenický Mário 2. Szabó Mik-

lós 3. Szabados Tamás 
MTB – Férfiak:
1. Vlček Erik 2. Hráček Miroslav 3.

Bese Zoltán 4. Bujna Zoltán 5. Simon
Kálmán 

MTB – Szenior férfiak:
1. Kurdi István 2. Farkas Ján 3. Jó-

kai Zoltán 4. Fülöp Attila 5. Kerényi
Csaba 

Cross – Juniorok:
1. ifj. Markovics Tamás 2. Szabó

Michael 3. Bíber László 4. Viszlai Ta-
más 5. Németh Áron

Cross – Nők:
1. Szabóová Annamária 2. Nagy

Tímea 3. Markacová Miroslava 4. Far-
kasová Silvia 5. Balázs Lilla 

Cross – Szenior férfiak:
1. Gelle László 2. Pásztor Márius 3.

Ing. Szabó Tibor 4. Markovics Tamás
5. Boncsek Péter 

Cross – Szenior nők:
1. Poláčková Mária 2. Červenková

Viera 3. Ing. Szabóová Dana 4. Mi-
kolasek Zsófia 5. Markovics Szilvia

A nemzetközi diákversenyen el-
ért gútai helyezések:

Mini diákok:
27 kg: 2. Szabó Margaréta 

3. Manyuš Kristóf
38 kg: 2. Angyal Márk
55 kg: 1. Nagy Ádám
+55 kg: 3. Gulyás Gábor Zsombor
Fiatalabb diákok:
30 kg: 2. Tóth Miklós Levente
34 kg: 3. Keszeli Róbert 
42 kg: 3. Kulich Tibor 
Idősebb diákok:
60 kg: 3. Szépe Zsolt 

• • •
Felnőttek – Duna liga
Gúta – Sokol Pozsony 3:2
Hazai pontszerzők: Vajkai, Szer-

dahelyi, Kárpáty E.

Gúta – Galgóc 5:0
Hazai pontszerzők: Román,

Szabó, Benyó, Kárpáty E., Murányi 

Gúta – Galánta 3:2 

Hazai pontszerzők: Szerdahelyi,
Fekete, Kárpáty E. 

Gúta – Leányvár „A” 4:1
Hazai pontszerzők: Román, Szer-

dahelyi, Fekete, Kárpáty E. 

Gúta – Leányvár „B” 0:5

Gútai csapattagok: 
66 kg: Vajkai Károly, Román Sándor
73 kg: Szabó Ákos, Szerdahelyi
Soma
81 kg: Fekete Ákos, Benyó Viktor 
90 kg: Kárpáty Ernő
+90 kg: Murányi Gábor

A Duna liga állása három for-
duló után:

1. Gúta 24 p.
2. Leányvár ’B” 18
3. Sokol Pozsony 14
4. Arkadia Galánta 10
5. Leányvár „A” 6
6. Judo Galgóc 0 

Akomáromi Royal Sportlövő
Klub rendezhette meg az elöl-

töltős, történelmi fegyverek nyílt
országos bajnokságát, amelyre a
klub takaros lövöldéjében került
sor három ország 120 versenyző-
jének részvételével. Csehország,
Magyarország és Szlovákia leg-
jobbjai ebben a sportágban hat rö-
vidfegyveres és ugyancsak hat
puskaszámban mérték össze ere-
jüket egyéni és csapatversenyben
egyaránt.

A célpontok 25 és 50 méterre vol-
tak elhelyezve, melyekre a verseny-
zőknek a megszabott 30 percen belül
kellett leadniuk 13 célzott lövést.
Ezekből a tíz legjobb került kiértéke-
lésre.  A Zsapka Károly, Tárnok János
és Szalai Lajos alkotta komáromi
Royal SK csapatversenyben bronzér-
met szerzett, de a verseny második
napján ehhez jött egy arany- és egy
ezüstérem is Zsapka Károlynak kö-
szönhetően. A kanócos puska – álló
helyzetben – kategóriában a Royal

SK versenyzője új országos csúccsal
szerzett aranyérmet, majd térdelő
helyzetben ezt megtoldotta még egy
ezüstéremmel. 

A komáromi versenyzők helye-
zései:

Perkussziós puska – Vetterli: 
4. Zsapka Károly 5. Tárnok János

6. Szalai Lajos 10. Elek Péter 17. Ma-
jer Rudolf 

Kanócos puska-térdelő – Hiza-
dai: 2. Zsapka Károly 

Kanócos puska-álló – Tanega-
shima: 1. Zsapka Károly – új orszá-
gos csúcs (95 p.) 

Perkussziós pisztoly – Kuchen-
reiter: 6. Elek Péter 15. Dubány Imre 

Perkussziós revolver 50 m – Do-
nald Malson: 4. Elek Péter 

Perkussziós revolver 25 m – Ma-
riette: 11. Elek Péter 15. Dubány Imre

Kovaköves pisztoly – Comi-
nazzo: 6. Elek Péter

Csapatversenyben:
Perkussziós puska – Pforzheim:

3. Royal SK (Zsapka – Tárnok – Sza-
lai) 

gútán ismét beindult a nagyüzem Piko Bike Maraton 2013 

Sportlövészet

Országos bajnokság 
történelmi fegyverekkel 

Két napig tartott az a gútai „judo fesztivál”, amelyen szinte már
természetszerűen a hazai cselgáncsozók vitték a prímet, de

legalábbis ott voltak a legjobbak között.  Előbb a diákoknak ren-
deztek nagyszabású nemzetközi versenyt, melynek 76 fős mező-
nyében kilenc hazai versenyző is bemutatkozott. A gyerkőcök, ed-
zőik és szüleik legnagyobb örömére, a végső elszámolásnál ez egy-
ben kilenc érmet is jelentett. Másnap, a regionális Duna ligában a
felnőttek léptek tatamira, és vívtak meg öt mérkőzést. Az első né-
gyet megnyerték, és talán a túlzott magabiztosságnak is „köszön-
hetően”, az ötödikben fejet kellett hajtaniuk ellenfelük előtt. Mind-
ezek ellenére, a gútai férfiak megőrizték vezetésüket a ligában.


