Hitelek ingatlan fedezet nélkül
30 000 euróig 14 év futamidőre.
1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan
fedezettel 28 év futamidőre
- most vásárolja meg álmai ingatlanát.

0,50 €
Delta hetilap

Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti.

www.deltakn.sk
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Tel: 0917 833 128
Semmi újat ugyan nem mondunk, ha bármilyen témához
nyúlunk is Komáromban, de
azért mégis… Vannak dolgok,
amelyek felett néha megáll az
ész, amikor a törvények érvényesítése csak piaci zsibvásár
módjára érhető el, amikor a polgár és annak problémája nem
számít, a hivatali gőg, több esetben a beosztással való visszaélés, egy embert végigkísér
szinte élete nagyobb részén. Aztán amikor hosszú évek után az
ügy viharos körülmények között
végre rendeződik, a polgár rádöbben, hogy tulajdonképpen
akkor is átverés áldozata lett,
amikor külsőleg úgy látszik, korrekt üzletet kötött.
Folytatás a 3. oldalon

Szent István királyra emlékeztünk
Komárom

ugusztus 20-án a komáromi Szent István szobornál
tartottak megemlékezést a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület valamint a Palatinus Polgári Társulás szervezésében. Idén első alkalommal kenyeret is
szenteltek, amelyet Elek László lelkész és Fazekas
László püspök áldott meg. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Tőkéczi László történész. „Szent István
országának megszűnéséig, 1918-ig senkit sem űztek el
hazájából nyelve, vallása, foglalkozása miatt. Ma azonban sajnos más a helyzet. Augusztus 20-án nemcsak
Magyarországon kellene ünnepelni, hanem Szlovákiában is, hiszen magyarság nélkül a szlovákok sem léteznének“ - mondta Tőkéczi László. Az ünnepség koszorúzással ért véget.
Részletek a 4-5. oldalon

A

Közösen lépnek fel oktatási ügyekben
a pártok és szervezetek
yilatkozatot írt alá az oktatásügyben kialakuló problémák kapcsán az MKP, a Híd, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Csemadok, valamint a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége. Közösen lépnek
fel a beharangozott változások ellen.

N

A pártok és civil szervezetek az MKP székházában találkoztak egymással, a találkozót a Magyar Közösség
Pártja hívta össze - annak célja egy közös platform kialakítása volt a beharangozott oktatásügyi reformokkal és
változáskkal szemben. Dušan Čaplovič miniszter tárcája
korábban kilátásba helyezte a kisiskolák bezárását és a tanárok elbocsátását is, a törvényjavaslatot jelenleg a tárcák
véleményezik.
Folytatás a 2. oldalon

Vonat elé vetette
magát egy férﬁ
Komárom
últ héten hétfőn a reggeli órákban öngyilkosságot követett el egy idősebb férﬁ Komáromban a vasúti híd közelében.

M

Hétfőn reggel hét óra után történt az öngyilkosság, amikor egy 62 éves férﬁ a vonat elé vetette magát. A helyszínre érkező vasúti rendőrség azonosította a férﬁt. A helyszínelők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Kétórás kihagyás után indult újra a forgalom a szakaszon.
(b)
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Reakció
nyárra és a szabadságokra
való tekintettel, kissé megkésve, de annak ellenére, hogy
nem vagyok a cikk szerinti „címzett”, mégis szeretnék reagálni a
,,Ki a magyar a gáton” (a cikk augusztus 5-i lapszámunkban jelent
meg, szerk. megj.) című írásra,
mert olyan megállapításokat és általánosításokat tartalmaz, melyeket – szerintem - érdemes lenne
más szemszögből is megvizsgálni.

A

Kezdeném a cikk alapján a „legfontosabb dologgal”, a vallással. Azt az állítást, hogy a „szélső magyar” bizony
„vaskalapos” istenfélő ember, ha odavissza alapon is megvizsgáljuk, ami
azt jelentené, az istenfélő ember egyben „szélső magyar” is, rájöhetünk,
hogy ez egy hamis általánosítás. Nem
szabad összekeverni a bibliai keresztyén tanítást az azzal visszaélő megnyilvánulásokkal. Sajnos ezek a megnyilvánulások a Biblia tanítása szerint
igyekezni élő keresztyének számára nagy fájdalom. Hasonló módszerrel élnek a muzulmán terroristák is, mikor a
Koránra hivatkozva követnek el erőszakot másokon. A Biblia tanítása változatlan és általánosan érvényes, a
szeretet és a „ne ítélkezz” parancsa
nemcsak a keresztyénekre, hanem
mindenkire vonatkozik. Megjegyzem

Közösen lépnek
fel oktatási
ügyekben a pártok
és szervezetek
Folytatás az 1. oldalról
találkozón az MKP nevében A. Szabó László
vett részt és Berényi József
nyitotta azt meg, a Hídat Érsek Árpád és Ožvald Erzsébet képviselték. A Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala részéről Tokár Géza képviseltette magát, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségét Pék László, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségét Mézes Rudolf, a
Csemadokot pedig Bárdos
Gyula képviselték. A megbeszélésen szó esett a várható fejleményekről az oktatásügy terén, s konkrét javaslatok is elhangzottak,
melyeket az oktatási miniszter előtt fel lehet vetni. Ennek
fényében várható, hogy a jövőben a pártok és szervezetek szakpolitikusai, szakemberei közös erővel, egymás között egyeztetett és
közösen képviselt javaslatokkal próbálják elérni a törvény módosítását a szakmai
és személyes fórumokon, a
változások végső célja a minőségi feltételek megteremtése. A találkozó egy nyilatkozat elfogadásával végződött.
b

A

csupán azért, mert a cikkben „vaskalapos” jelzővel vannak megbélyegezve
az istenfélő emberek. Pedig lehet csupán arról van szó, hogy vannak olyan
emberek, kik ragaszkodnak a gyökereikhez és olyan keresztyén értékekhez, melyeket az ezeknek az értékeknek hiányában élő, magát egyébként
felvilágosultnak vélő ember, mégsem
ért. Ezért a másikat lenézi, vagy „vaskalaposnak” ítéli el. Egyetértek a cikk
írójával abban, idézem: „Az embernek
lehetnek meggyőződései, de csupán
azért mert a másik nem ért azzal
egyet, még nem kell megbélyegezni”.
Kérem ezt a cikk írójától is, tessék ezt
nemcsak leírni, hanem cselekedni is.
A skatulyázáshoz, mint „nagyonmagyarok” vs. „libsi” az a véleményem,
hogy ezt sohasem az egyszerű, hétköznapi emberek találják ki. A széket
mindig mások tolják alájuk. Ahogyan a
háborúba is nem önként megy az ember, hanem általában küldik, vagy inkább kényszerítik. A megosztottságot
is „felülről” kaptuk, ez a szomorú tény.
Ehhez persze járulnak a hétköznapi
ingerek is, értem alatta a szituációt:
bár értem és főleg tudom a nyelvedet,
mégsem szólalok meg. Tapasztalataim
alapján ezt mind magyar, mind szlovák
részről eljátsszák. Személy szerint, ha
valakivel magyarul beszélek és érzem,
hogy nem anyanyelvén beszél hoz-
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Kárpótlás komáromi módra
zám, de látom az igyekezetet, inkább
önként váltok át szlovák nyelvre.
A szélsőséges „náci” érzelmi kilengéseknek is oka van. Újra olyan időket
élünk, mikor nehéz megélni, főleg
Szlovákia déli vidékein. Ezért indokokat keresünk és a gyengébbet bántjuk.
Nem lehet mindenki vállalkozó, és nem
alkalmas mindenki, akár végzettségbeli hiányosság, családi, vagy egészségügyi okok miatt, hogy külföldi munkát vállaljon. Marad itthon, viszont itt
nincs elég munkahely. A magyarázat
erre a helyzetre a Gazdasági Minisztérium által közzétett térkép, mely az
utóbbi 15 év beruházásait, és sajnos a
Felvidék gazdasági leépülésének legfőbb okát mutatja. Nem meglepő, hogy
az emberek megidézik a múltat, mikor
nem volt politikai akadálya régiónk gazdasági fejlődésének. Úgy látom, innét
kellene építkeznünk és összefognunk
a szó legszorosabb értelmében, hogy
ezt a folyamatot megállítsuk. Ez létkérdés számunkra, itt nem lehet „lib-

Senki földje?
Jóformán havi rendszerességgel botlunk bele azon hangadókba, melyek a komáromi belváros halott utcáit kifogásolják.
Persze ötlet az kevés van, és az ilyen beszélgetések sokszor
csupán egy össznépi panaszkodásban merülnek ki. Elemezgessük egy picit a helyzetet, hátha egy hangyányit előre mozdulunk.
Nemrégiben indult egy petíció, mely arra hivatott, hogy a Nádor utcát részben alakítsák vissza közlekedési zónává, mondván, hogy az üzletek előtt nincs parkolási lehetőség. Az érintett
belvárosi boltosok ebben látják az elsődleges problémát. Mindamellett érdemes megjegyezni, hogy a centrum kiüresedése
nem csak helyi jelenség. Azt se felejtsük el, hogy hétköznapokon öt után és az egész hétvégén ingyenes a parkolás a belvárosban, és ezekben az idősávokban sem látjuk tolongani az
embereket. Igaz, ekkor már jóformán egy kereskedés sincs
nyitva. Marad hát a külvárosi szupermarket, mert ott gondolnak
azokra is, akik később végeznek a munkahelyükön.
A jelenkor szuperkényelmes emberének kedvenc játszótere
a maga által berendezett nappalija, de azért akad pár történés,
ami miatt felveszi a surranót és megmártóztatja a napsugarakban a ruhamentes bőrfelületét. Egy jó példa erre Kürt. Ez a falu
tud olyan belépőjegyes fesztivált szervezni, ahová két nap alatt
10 ezer ember látogat ki. A semmiből kezdték, szinte a puszta
közepén, ennek ellenére országos hírű haccacárévá nőtte ki
magát. No de mások is mernek álmodni: Bátorkeszin szintén
nagyobb fokozatra állították a bornapokat, de még Madaron is
korzót szerveznek, immáron második alkalommal. Dunamocson burcsákfesztiválra készülnek, pályázati pénzeket hívtak le
ennek megvalósítására. Találják ki, hogy mi a közös ezekben
az eseményekben! Nem ugrik be? Nos az, hogy szinte kivétel
nélkül ezek hirdetéseibe botlunk városunk utcáin. Nem várják
a sült galambot: óriásplakátokkal, kis poszterekkel, vicces facebook mémekkel és sok más frappáns taktikával nyomulnak,
proﬁ kampányok keretein belül. Ezek ugye kis községek, nincs
az önkormányzatuknak kommunikációs osztályuk, sajtószóvivőjük és miegymás. Sokszor csak úgy partizán munkában rakják össze, vagy egész egyszerűen tapasztalt proﬁkra bízzák a
dolgot.
Itt van nekünk a szeptember eleji borkorzó, amelyet már hatodik alkalommal rendeznek. Cirka 15-20 nap múlva kezdődik

sizni” vagy „nagymagyarkodni”, itt csak
összefogni lehet, nem lehet, kell. A
„spolupráca”-t sem lehet véghetetlenségig erőltetni, nem működik, nincs
hozzá partner, hacsak nem szűk csoportérdek van a háttérben. Radikálisabb eszközökhöz kell folyamodni, különben idézem a cikk íróját: „felzabálnak minket”. A történelem is erre tanít
minket, mely nem egy igaz mese, a
Beneš-dekrétumok, a kitelepítések nagyon is valós és szomorú tények. Biztosan senki sem állítana ilyeneket, ha
családja által személyesen is érintett
lenne ez ügyben.
Hogy ezt elérhessük, nem elég az
okosság, bölcsességre van szükségünk. S amint tudjuk, a bölcsesség
fentről ered. Ha egy nemzeti kisebbség
nem fog össze, halálra van ítélve. Kerültem a drámai kifejezéseket, de most
nem tudom másképp mondani. Tanuljunk a múlt hibáiból, önzésből ne kövessük el újra őket. Mert itt kell élnünk,
vagy halnunk.
Varga Attila

és fogalmunk sincs róla, hogy mikor, vagy egyáltalán hogy
lesz-e. Mások egy egész régiót csábítanak el és még belépőjegyet is képesek szedni, Komáromban meg egy ilyen fesztivált
nem tudunk felfuttatni. Úgy tűnik, hogy a másodszor megrendezésre kerülő madari akció sajátítja ki magának a borkorzó elnevezést a hatodik komáromival szemben. Valljuk be ugyanakkor, hogy a korzó szó inkább egy városhoz kötődik, és Komáromnak 4 év előnye volt a szervezésben. Az itteni akció fantasztikus ötlete volt a Jókai bableves-főző verseny, összekötve
a kultúrát-hagyományt és a gasztronómiát, de volt év, hogy elmaradt, idén meg még azt sem látjuk, hogy hol lehet nevezni.
A komáromi borkorzó tavaly alig szervezett saját kultúrprogramot. Egy kis pódium volt, és a koncertek nagy részét az
odacsapott Borostyán fesztivál és Kútfeszt adta. Hatalmas költségekről tehát nem kell beszélni. Persze a szomszédos községekbe nagy előadók is jönnek, de valahogy mi erre sem találunk szponzort, vagy pályázati pénzt. Szóval a belvárosban valóban tenni kéne valamit, esetleg indokot adni, hogy oda menjenek az emberek.
A Lehár Ferenc Polgári Társulás idén apró koncerteket hozott
össze. Olyan helyi csillagok, mint Cseku vagy éppen a Benes
Ildikó-Pőthe István páros kiállt a Szentháromság-szobor tövébe, és máris volt is egy kis nyüzsgés a téren. Jól mutatja,
hogy igény az volna. Adottak ezek a jó lehetőségek, de az ember valahogy nem tud róluk, mert a marketing része csapnivaló.
Reklámok, óriásplakátok, aktuális honlapok híján az egyszerű
polgár már csak utólag értesül ezekről. A városi újság ingyenes
ugyan, de túl sok információ nem található benne. Na és persze adott a kérdés: Mi miért nem tudunk idehozni több ezer embert a szélesebb régióból, ha ez más kisközségeknek sikerül?
Mondhatnám a kompetenseknek, hogy üljenek le egy elégtelennel, és a következő órára készüljenek fel jobban, de valószínűbbnek tartom, hogy ezen sorok olvasása közben inkább
megsértődnek, és a cikk írójára fognak haragudni. Azt viszont
tudni kell, hogy az én véleményem nélkül is hátul fogunk kullogni
a sorban, és a környező, pár ezres települések meg csak halkan nevetnek majd és köszönik szépen Komárom városának
balfácánkodását.
Kovács Dávid
A leközölt cikk online változata hétfőn, augusztus 19-én
jelent meg. A megjelent cikk másnapján érdekes mód frissült a komáromi borkorzó honlapja.

Folytatás az 1. oldalról
Egyik komáromi olvasónk (név és cím a szerkesztőségben) látogatott meg bennünket, és mondta
el mindenképpen tanulságos történetét. Természetesen, az ügyben tett lényeges állításait dokumentumokkal is alátámasztotta, mintegy bizonyítva, hogy
lehangoló „élményeit” nagyon is megélte, sőt, ha lehet mondani, azok eléggé meg is viselték őt. Íme, a
már húszéves történet röviden összefoglalva:
Olvasónknak volt a tulajdonában egy közel 12
áras szántóföldje a Komárom és Őrsújfalu közti térségben. Persze, csak papíron, hiszen mint tudjuk,
ezeket a földsávokat az akkori komáromi Állami Birtok, nemzeti vállalat összeszántotta és termelésre
használta. Rendszerváltás után, amikor érvénybe lépett a kárpótlási törvény, olvasónk elindult intézni jogos tulajdonának a sorsát. Az Állami Birtok n.v. tiszteletben tartva a kárpótlási törvényt, 1992-ben Kabátfalun kínált fel póttelket a tulajdonosnak, ugyanabban a nagyságban, mint amit átadott az Állami Birtoknak. Látszólag mindenki jól járt, hiszen az Állami
Birtok továbbra is egyben használhatott egy nagyobb területet, a tulajdonos is elégedett lehetett, hiszen Komárom egyik, ma már exkluzív negyedében
alakíthatott ki kertet, ahol majd későbbi nyugdíjas
éveit töltheti. Az egész ügylet jogi rendezését a későbbi telekrendezés (ROEP) lefolytatása utáni
időkre ígérték. Így múltak az évek, olvasónk a cseretelken kialakította saját kis „Paradicsomát”, élvezve annak minden előnyét. A gondok akkor kezdődtek, amikor a tulajdonos meghallotta egy ismerősétől, hogy a telekrendezés Komáromban régen
lezajlott. Ekkor, precíz, dolgaival törődő ember módjára, elindult intézni ügyeit.
A Komáromi Városházára vezetett az első útja,
ahol javasolta, hogy mivel érthetetlen módon kimaradt a telekrendezésből, átadja egykori telkének tulajdonjogát a város tulajdonába, az pedig neki, az általa már használt kabátfalusi telket. Ez ilyen egyszerű, sőt, korrekt ügylet lehetett volna, ha már egyszer a telekrendezésnél a város mulasztást követett
el. De nem. Az akkori alpolgármesterasszony csak
eladásról volt hajlandó beszélni, azt is olyan feltétellel, hogy harmadik személyre a kabátfalusi telek
nem lesz átruházható. Magyarul, megvehetem, de
szükség esetén nem adhatom el, nem ajándékozhatom el, nem örökölhető (!?) Legalábbis, anno, így
magyarázták el a tulajdonosnak, aki ugyan kiváló
iparos volt, ám nem rendelkezett jogi ismeretekkel.
Megint eltelt egy huzamosabb idő, változott a városvezetés. A pénzügyi főosztály későbbi vezetője,
Nagy Jenő, több megkeresés után, bírósági szakértővel értékeltette fel a kabátfalusi telket. A felértékelt összeg nem kevesebb, mint 42 ezer € volt, amitől érthető módon, olvasónk kis híján rosszul lett.
Azonnal közölte az illetékes főosztályvezetővel, hogy
semmiképpen nem tud beleegyezni ilyen árba, több

oknál is fogva. Legfőképpen azt nehezményezte,
hogy miért kellene neki kiﬁzetni a város felé azt, amit
ő fektetett be a csere alkalmával átvett üres telekbe,
pontosabban szántóföldbe. A szakértő ugyanis már
az évek alatt szépen kiépített, megművelt, fásított telket látott. Márpedig a kérdés kizárólag a puszta telek ára lett volna. A pénzügyi főosztály új értékelést
rendelt meg, érdekes módon, annak végösszege
„már csak” 22 ezer € volt(!?) Természetesen ezzel
sem érthetett egyet olvasónk, így sértődött hangon,
mintegy éreztetve vele, hogy nem tekintik többnek
egy megrögzött panaszosnál, felajánlották neki, csi-

náltasson ő szakértői véleményt. Az országos listáról kiválasztott egy számára ismeretlen szakértőt, aki
láss csodát, elsőre megértette a dolog lényegét.
Azaz, kizárólag a telek értékét kell megállapítani,
nem pedig az azon menetközben elhelyezett egyéb
értékeket. Az pedig nem több mint 475 €! Igaz, ez az
ár sem felel meg a csere idején érvényben lévő árnak, de ez már elfogadható volt olvasónknak is. Aki
azt gondolja, hogy ezzel megoldódtak a problémái,
nagyon téved. Az igazi kálváriája ugyanis csak ezután kezdődött. Szinte természetes, hogy ezt az
összeget a város, pontosabban a pénzügyi főosztály
vezetője nem volt hajlandó elfogadni, így újabb értékelést rendelt meg. Annak értéke, harmadik nekifutásra 11 ezer € lett! Kezdődhetett tehát minden
elölről. Közben olvasónk a Szlovák Televízióhoz fordult segítségért, amely le is közölt egy, az üggyel
foglalkozó riportot. A városi főellenőr is huzamosabb ideig tanulmányozta a vitás ügyet, majd egy
hosszú levélben értesítette a két felet, hogy bizony,
az olvasónkkal szembeni eljárás méltánytalan és törvénytelen. Ez sem változtatott azonban a városi hivatal hozzáállásán. Sőt, 2013. február 13-án kelt levelét, amelyben tájékoztatta a városvezetést eddigi
kálváriájáról, a mai napig még válaszra sem méltatták(!?) Amikor olvasónk bejelentette azon szándékát, hogy bírósághoz fordul az ügy végleges lezárása érdekében, a pénzügyi osztály egyik munkatársa olyan javaslatot tett, hogy adjon be új kérvényt
a telek megvásárlására. Olvasónk meglépte ezt a lé-

pést, és a dolgok ugyan lassan, de mégis kezdtek elmozdulni a holtpontról. Persze, az ügynek ekkor
még messze nem volt vége, hiszen a bürökrácia útjai kifürkészhetetlenek.
Elindult tehát a kérvény hosszú útjára, az építészeti
bizottság – pénzügyi bizottság – testület vonalon. Az
építészeti javasolta a pénzügyinek a 475 €-s ár elfogadását, ami az ügyet a testület jóváhagyása után le
is zárhatta volna. A pénzügyi bizottság elnöke azonban nem látta ennyire egyszerűnek a dolgot. A bevétel a fontos, mindegy milyen áron. A pénzügyi bizottság elnökével való beszélgetésre így emlékszik
vissza olvasónk: „Úgy egyezkedtünk, mint az isztanbuli piacon. Győrﬁ úr közölte velem, hogy kevés a 475
€, legalább 1000 €-t ﬁzessek. Erre én azt válaszoltam,
hogy maximum 500 €-t vagyok hajlandó ﬁzetni, amit
viszont ő látott kevésnek. Az volt az érzésem, hogy
nem is egy jogállam megválasztott képviselőjével,
hanem egy piaci kofával tárgyalok. Ekkor jött a mentő
ötletem. Felajánlottam, hogy a 475 € mellé, odaajándékozom a városnak a Komárom és Őrsújfalu közti
telkemet, amelyet egyébként sem tudnék használni.
Végül a városi testület ezt a verziót hagyta jóvá, így
júliusban a kataszterbe is be lett jegyezve a változás”
– mondta el olvasónk, majd így folytatta: „Ezzel véget
is ért a kálváriám, de a szájíz, az bizony nagyon keserű maradt. Negyvenes éveimben jártam, amikor intézni kezdtem ezt az ügyet, azóta nyugdíjba vonultam.
Meg kellett tapasztalnom, hogy miként működik az a
monstrum, amit hivatalnak hívnak. A húsz év alatt
megannyi megaláztatás ért, miközben mindennél világosabb volt, hogy a jog és az igazság az én oldalamon van. A húsz év alatt szinte valamennyi városvezető hozzájárult ehhez a cirkuszhoz, mégis úgy viselkednek - viselkedtek, mintha ők tettek volna szívességet nekem. Most jogosan kérdezhetnék meg,
hogy mivel sikeresen véget ért a történet, minek azt
tovább bolygatni? Nos, egyszerű oknál fogva. Az embereknek tudniuk kell, hogy a hivatalok miként kezelik az ő problémáikat, miket ígérnek választások előtt,
és hogyan viszonyulnak hozzánk választások után.
Egyszerűen, csak azt akartam elérni, hogy a polgárok ebből a történetből is levonhassák a tanulságot”
– mondta el lapunknak olvasónk.
Nos, itt ért véget a történet, bár néhány kérdés
még megválaszolatlanul maradt. Vajon miért nem
hallgatják meg ﬁgyelmesen a polgárt, és miért nem
kezelik jóindulatúan annak problémáit? Mennyibe
kerülhetett a három szakértői vélemény, amelyeket
az adóﬁzető polgárok pénzéből ﬁzettek ki, és végül
a kosárban landoltak? Miért fogad el ajándékot a város, ha tudja, hogy ezt többé-kevésbé, bár közvetve,
de mégis úgy kényszerítette ki? Lehetne még tovább
sorolni a kérdéseket, de ezeket már tegye fel a kedves olvasó, ha a cikk elolvasása után, még lesz
kedve kérdezni.
Böröczky József
Fotó: Jakó, illusztráció

Új külsőt kapott a komáromi gördeszka park
mint azt már előzőleg megírtuk, a Vág-part mentén találtható gördeszka pálya az évek során egyre rosszabb állapotba került. Nos, cikkünk halló fülekre talált, ugyanis Keszegh Béla képviselő a tettek mezejére
lépett, és felkeresett szponzorokat (SOHO Tower, NapiGerzson, Kollár
Zoltán, Benčič Péter, SziaKomárom, Varga Tamás, Tonex Kft., KOMVaK, Comorra Service) és a várost is, hogy segítsenek a helyzet megoldásában.

A

A munkálatok a múlt héten kezdődtek, a park
melletti padokat kicserélték és gazmentessé
tették, ill. két új kukát is felszereltek. Ezután
maga a park következett, ami teljesen új
külsőt kapott. Fat Heat, a budapesti grafﬁti művész pazar munkát végzett, a
sportok stílusához méltó mintákat festett
az elemek oldalára. Emellett a ﬁatal desz-

kások és biciklisek is szervesen kivették részüket a munkából: kigazolták a park környékét, szemetet szedtek és lefestették a környező padokat
és az elemek burkolatát is, hogy azok tovább ellenálljanak az idő vasfogának. Az ősz folyamán fák telepítését is tervezik, hogy a sportolók árnyékba tudjanak menekülni az égető nap elől.
Miután külsőleg megszépült a város kicsiny parkja, reméljük, hogy a jövőben az elemek állapotán is sikerül javítani, a park bővítéséről pedig még mindig nem mondunk le. Ugyanis aki
látta, hány ﬁatal jött segíteni, az bizony azt tapasztalta, hogy van igény egy jobb parkra is, és
tenni is akarnak érte. A szponzorok pedig segítőkészek, ha a ﬁatalok támogatásáról van
szó. Így reméljük, a jövőben is legalább ilyen
sikeres akciókat tudunk létrehozni!
Fóti Dávid

4

DELTA

Szent István királyra emlékeztünk
Gúta

Ógyalla
llamalapító Szent István királyunk emlékére szervezett ünnepség első részére a Konkoly-Thege Miklós téren lévő
kopjafánál került sor. Keszeg
Gabriella, az MKP ógyallai
szervezetének elnöke ünnepi beszédében István király soha el nem halványuló
alakjáról beszélt. „A mai világban is csak azok maradhatnak talpon, akik egy emberként képesek küzdeni
egy városért, egy célért. Tegyük a dolgunkat Ógyalláért,
hogy egy év múlva ismét
emelt fővel állhassunk meg
a kopjafa mellett” – mondta
az elnöknő. Ezt követte
Zemkó Margit polgármester
beszéde. A Városi Hivatal és
a társadalmi szervezetek ezután elhelyezték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál, majd a résztvevők ének-

Á

szóval, lovaskocsin vonultak
át a bagotai parkba, ahol
folytatódott az ünnepség. Az
ünnepi műsorban fellépett az
Őszirózsa népdalkör a szőnyi citerások kíséretében,
Pasztorek Cynthia, Deme Attila és az ímelyi Búzavirág
népdalkör. A Fekete Sólyom
történelmi íjászklub jurta- és
íjászbemutatót tartott.

Az ökumenikus istentiszteleten az ógyallai református tiszteletes asszony és a
katolikus esperes megszentelte és megáldotta az
új kenyeret, amelyet szétosztottak a megjelentek között.
Az idei ünnepséget a Borostyán együttes fellépése
zárta.

Nagymegyer
zent István király nagymegyeri
mellszobrának koszorúzási ünnepsége szombaton este zajlott, ahol az esemény díszvendége,
Bárdos Gyula, a Csemadok országos
elnöke mondott ünnepi beszédet, valamint felszólalt még Csicsai Gábor, a
Híd párt parlamenti képviselője, akinek beszéde alatt a Csemadok helyi
szervezetének vezetőségi tagja, Rostás László tüntetőleg hátat fordított. A
társadalmi és politikai szervezetek,
valamint az egyházak, iskolák és testvértelepülések képviselőin kívül a koszorúzáson részt vett dr. Morován
Zsolt, Magyarország nagykövetségének konzulja is.
Kovács Zoltán

S

Bátorkeszi
község önkormányzata
által szervezett Szent
István ünnepség a kopjafánál zajlott. Az ünnepi műsorban a Karátsony Imre népdalkör lépett fel. Ünnepi beszédet Labancz Roland polgármester mondott: „Az első

A

és legfontosabb, amire királyunk intelmei ﬁgyelmeztetnek, az igaz hit megőrzése.
Mennyire aktuális mai világunkban, hogy az igazságnak, a valóságnak megfelelő
képünk legyen a világról, az
emberről, a világ és az ember
értékéről, létünk értelméről.
Hazánkért, társadalmunkért
felelősséget kell éreznünk.

5

2013. augusztus 26.

Ekel
Csemadok, az MKP és a VIA NOVA
ICS helyi alapszervezetei, az Ekelért
Jótékonysági Alap szervezésében augusztus 18-án, vasárnap került sor a Szent
István-napi megemlékezésre. Az ünnepség
szentmisével egybekötött kenyérszenteléssel
vette kezdetét a helyi Szent Ágoston római
katolikus templomban. A programsorozat a
Nappali bár kerthelyiségében folytatódott, a
megjelenteket Vass Laura, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte.
Az érdeklődők először az Üzenetek a múltból - című Arany A. László egyedülálló fotóiból készült kiállítását tekinthették meg. Ezután könyvbemutató következett: A hely nevei, a nyelv helyei – egy könyv az ekeli vasútállomásról, a vasúti kétnyelvűségről és a kisebbségi nyelvi jogok (cseh)szlovákiai
történetéről. A könyvet a szerkesztő Orosz
Örs mutatta be. Késő délután Takács Teréz
vezetésével lépett színpadra a gímesi Villő

A

hagyományőrző csoport. A megvendégelés
után a rendezvényt a komáromi Tolma Baranta bemutatója követte. Az esti órákban
két helyi ifjú zenész, Filkó Ottó és Kulcsár
Péter gitáron kísért magyar slágerekkel szórakoztatta az ünneplő közönséget.
Török Anikó

Naszvad
Csemadok alapszervezete, a Naszvadiak Polgári
Egyesülete és a magyar tannyelvű alapiskola közös
szervezésében már hatodik alkalommal került megrendezésre a helyi művelődési központ mögötti szabadtéri
színpadnál a Szent István-napi ünnepség.
Az ünnepi műsorban az alapiskola tanulóinak operett-öszszeállítása és népi lakodalmasa után Kis Richárd mondott
verset, majd Bánházi Dóra énekelt. A felnőtt előadók között
bemutatkozott a Nagy Csaba és Nagy Krisztina testvérpáros,
valamint Paluska Dániel.
Ünnepi beszédet mondott Fráter Olivér történész, Magyarország Nemzetstratégiai Kutatóintézetének elnökhelyettese:
„Meggyőződésem, hogy a ma ﬁataljainak is fel kell hívni a ﬁgyelmét Szent István király évezredes gondolataira, ugyanis
azok között mindenki találhat a saját életére vonatkozó iránymutatást. Szent István üzenete örök” – mondta a történész.
Az új kenyeret a község polgármestere, Haris József
szegte meg. Este, a több naszvadi szereplővel büszkélkedő
Érsekújvári Rockszínpad előadásában a „Grease“ című musicalt tekinthették meg az érdeklődők.
Kelemen Zoltán felvétele

A

Nemesócsa
Több mint 200 fős tömeg
gyűlt össze a Szent Rozália parkban, hogy méltón
megemlékezzenek István
királyunkról. 25 politikai, társadalmi és városi intézmény
helyezte el az emlékezés koszorúit. Beszédet mondtak Szlovák Marian esperes-plébános, Simon Ilona
református tiszteletes asszony, Horváth Árpád polgármester
és Koczkás Beáta alpolgármester asszony. Az esemény kulturális részében a Kis-Duna ág éneklőcsoport lépett fel.

helyi parkban, az István király szobornál tartották meg az augusztus
20-i ünnepséget. Lajos Marianna alpolgármester ünnepi beszéde után a jelenlevők megtekinthették az Oucha fúvószenekar, a Katica és a Katica junior mazsorettcsoport, a Kodály Zoltán népdalkör és a
nyugdíjasklub énekkarának műsorát. A továbbiakban koszorúzásra került sor Nemesócsa község, a Móra Ferenc Alapiskola és
a mellette működő Szülői Szövetség, a helyi óvoda és a mellette működő Szülői Szövetség, a Csemadok szervezete és a helyi
párok jóvoltából.

A

Dunamocs
agyományosan a katolikus templom kertjében került
sor a Szent István-napi ünnepségre, amelyen megjelent Németh Zsolt államtitkár és Szabó József Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa. Petkó
Veronika szavalata után Banai Tóth Enikő köszöntötte a
megjelenteket. Elsőként a község polgármestere, Banai Tóth
Pál mondta el gondolatait. Hangsúlyozta, a politika csak kereteket ad ahhoz, hogy újra szövődjenek a magyar-magyar
kapcsolatok, de a valós lépéseket az egyes közösségeknek
kell megtenni, és büszke arra, hogy ebben Dunamocs jó példát mutat. A polgármester beszéde után Németh Zsolt külügyi államtitkár szólt az egybegyűltekhez. Utalt a felvidéki kötődéseire, ami miatt ebbe a régióba haza jár. Összefoglalta

H

Egyéni érdekünk és boldogulásunk is szorosan összefügg
népünk egész közösségének
jólétével és előrehaladásával.
Különösen most, amikor újra
összefogásra, közös akaratra
van szükség. Hinnünk kell abban, hogy van kiút, létezik út,
amelyre csak összefogva, az
összefogásban megerősödve
léphetünk”.

Szentpéter

Dunaradvány

Katolikus Plébánia Hitközössége és
a Csemadok alapszervezete rendezte
a Szent István-napi ünnepséget a községben. Az ünnepség már hagyományosan
a plébániáról körmenettel indult, ahol népviseletbe öltözött család vitte az új kenyeret, őt
követték az óvodások, az alap- és középiskolások, az Őszirózsa hagyományőrző csoport, a ministránsok és Gombík Róbert helyi plébános. Az ünnepség a templomkertben folytatódott kálvária-járással, majd az
ógyallai Szalay Gyula esperes-plébános celebrált misét. A szentmise végén került megáldásra az új kenyér. A megemlékezésen
részt vettek a református és baptista testvérek is.
Bukovszky János felvétele

A

Szent István-napi megemlékezésre a helyi MKP és a
Csemadok közös szervezésében a kultúrházban került sor. Vörös Attila, az MKP dunaradványi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Ferenczy
Anna színésznőt, Petheő Attilát, az MKP Komáromi járási elnökét. Ferenczy Anna szavalata után Vörös Attila mondott
ünnepi beszédet. „Államalapító királyként, mind a mai napig
páratlan egyéniségként, mégsem egyedül vállalkozott az
embert próbáló feladatra. Vezetése alatt százak, ezrek, majd
százezrek ismerték fel a nemzet fennmaradásához vezető
utat, mely végül a magyarság virágkorát, máig meg nem ismételhető fejlődést hozott az ország életébe. A közösségbe
vetett hit, a közös munka ereje az egyetlen, amely életre hívhatta a magyar királyságot.”
Az ünnepi beszéd után színes kultúrműsorral ért véget a
megemlékezés, amelyben fellépett a Búzavirág népdalkör és
a Csemadok versmondói, énekesei és táncosai, valamint a
Sidó Szilveszter vezetése alatt működő zenekar.

A

Perbete
Csemadok perbetei alapszervezete és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében került sor a Szent István-napi ünnepségre, amely ünnepi szentmisével kezdődött a római katolikus templomban. A szentmise ünnepi szónokai Balogh Károly katolikus esperes és Erdélyi Zoltán református lelkész voltak. A szentbeszédek után a két lelkész megáldotta az új kenyeret, hálát adva Istennek az idei termésért. Az ünnepség a Millenniumi Emlékműnél folytatódott, ahol Petheő Attila, az MKP Komáromi járási bizottságának elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Elmondta: Szent Istvánnak köszönhetjük a keresztény utat és az
ezeréves magyar államiságot. Törvényeivel jórészt az akkori modern európai irányzatokat
követte, de a helyes irány érdekében nem félt önálló arculatot választani. Amíg hiszünk és
küzdünk, addig van remény.
A Millenniumi Emlékmű megkoszorúzása után családi programokkal - múzeumlátogatás,
fényképezkedés népviseletben, kézműves foglalkozások, szabadtéri gyermekjátékok, szalmavár, íjászat - folytatódott az ünnepség a régi katolikus iskola udvarán. Az idei ünnepség
a kisújfalusi Napsugár amatőr színjátszócsoport előadásával ért véget, akik Móricz Zsigmond: Dinnyék című népszínművét adták elő.

A

Szent István üzenetét a mának, majd rámutatott azokra a kihívásokra, amelyek István korában is jelen voltak, és számos
áthallást kínálnak a mai kornak is.
Kóňa Márió plébános megszentelte az új kenyeret, Dobai
Sándor református esperes pedig megosztotta gondolatait az
egybegyűltekkel. Ezt követően megkoszorúzták a millenniumi emlékkeresztet a katolikus templom kertjében.
Az ünnepség zárásaként megvágták az új kenyeret, amelyből mindenki kapott kóstolót.

Az oldalakat összeállította: Miriák Ferenc, Pint Sándor
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RÉGIÓ - HIRDETÉS

A szeretet dalát is énekelték

Hazatért a biciklis dervis Ünnepségsorozat Nagymegyeren

DELTA

yőzelmi dobogó várta
augusztus 18-án, vasárnap kora este a Klapka
téren Bujna Zoltánt, aki
Vámbéry Ármin születésének századik évfordulóján
az orientalista harmadik
útját járta be május 4-től,
több mint 7700 kilométert
kerekezve, 14 országot
érintve.

dén is hatalmas tömegeket vonzottak a már
hagyományos Szent István Kulturális Napok a
városban.

G

Csupa energia volt a két előadó
Vidám, zenés műsort adott elő Benes Ildikó színművésznő
és Pőthe István színművész a Lehár Nyár rendezvénysorozat keretében, a Lehár Ferenc Polgári Társulás szervezésében augusztus 18-án, vasárnap a belvárosban. A közönség remekül szórakozott a régebbi és mai slágereken, operettdalokon, vicceken. A műsor végén felcsendült A kölyök
című musical egyik betétdala. „Nyújtsd a két kezedet, kell egy
kis szeretet” - énekelték, közben a közönség közé mentek,
és mindenkivel kezet fogtak. „Nemrég állítottuk össze ezt a
műsort” – árulta el az előadás után Benes Ildikó. „Sajnos,
nem volt sok fellépésünk a nyáron. A szervezők még mindig
előnyben részesítik a magyarországi „tátogó” előadókat” –
tette hozzá a színésznő.
Kép és szöveg: – bárány –

Hangversenyek
a XVI. Nemzetközi Kamarazenei
Mesterkurzusban
Augusztus 31-én 19.00 órától hangverseny a Tiszti Pavilon díszermében, Halász
Károly és Medveczky Szabolcs karmesterek
vezetésével.
Szeptember 1-jén 19.00 órától a Szent
Andtás temploban, Kiss Zsolt Pannonhalmi orgonaművész
hangversenye.
Szervezők a komáromi Comorra és Brigetio
Kamarazenekar, a komáromi Városi Művelődési Központ és a komáromi Művészeti Alapiskola.

31. születésnapját Khorogban ünnepelte. Hazafelé Kirgizisztánból Belgrádba repült,
Belgrádtól Komáromig ismét
tekert. Kerékpáros barátai,
Banský Tibor és Dudás Tibor
Soltvadkertig kerekeztek elé,
Dunaújvárosban csatlakozott
hozzájuk Kovács Kamill, Panyi Béla és Simon István. Onnan kísérték Bujna Zoltánt a
Klapka térre.
Újabb kerékpáros barátok
és spontánul összejött kisebb tömeg fogadta a valamivel este fél hét után hazaérkező biciklis dervist. Barátja, Beke Krisztián pezsgőt
nyomott a világutazó kezébe,
aki szerényen megköszönte
a fogadtatást, és reményét
fejezte ki, hogy hamarosan
élménybeszámolót tarthat
kinti kalandjairól. Útját a
www.aharmadikut.sk honlapon bárki követhette, megtekintve az út során készült fotóit is.
Vámbéry első útvonalát,
amely 1862-ben Budapesttől
Teheránig tartott, egyszer
már végigjárta. 2005-ben Iránig tekert. Erről szól a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó gondozásában, 2008ban megjelent A biciklis dervis – Két keréken Dunaszer-

I

Édesanyjával és szomszédasszonyukkal
dahelytől Teheránig című kötete. Az idén Vámbéry Ármin
harmadik útként ismert expedícióját teljesítette, melyhez
alternatív útvonalat tervezett.
A három hónapig és két hétig
tartó expedíció volt Bujna Zoltán eddigi leghosszabb útja,
amit egy külön erre az alkalomra készített speciális kerékpárral teljesített.
Megérkezésekor a Klapka
téren elmondta, mindenütt
büszkén mutatta az embereknek szülővárosa zászlaját.
Rengetegen gratuláltak a sikeres utazónak. Párkányból,
Keszegfaluról és más he-

lyekről is jöttek kerékpáros
klubok tagjai, hogy kezet fogjanak, közös fotót készítsenek a hazaérkező biciklis dervissel. Nemsokára előkerült
egy torta a mostani Vámbéry
expedíció logójával. Barátai
egy rajzolt, vidám plakáttal is
meglepték a fáradt, de boldog világutazó mérnököt, aki
szakállt növesztett az út során. És csodálkozva nézte a
Klapka szobor tövében álló
plakáton szereplő portréját:
„Ez lennék én?“ Kíváncsian
várjuk úti élményeit!
Kép és szöveg:
Bárány János

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

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

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

háromnapos rendezvénysorozatnak évek óta
társprogramjai közé tartozik
a Megyerock zenei fesztivál,
a különböző borászatok bemutatkozása és az államalapító királyunkról elnevezett
kerékpáros teljesítménytúra
is. Az augusztus 16-18. közötti hosszú hétvégét felölelő színes műsorözön elengedhetetlen része a szombat délelőtti Nagymegyeri
Fakanálforgató névre keresztelt szabadtéri főzőverseny az egykori zárda iskola
udvarán, melynek idei felvonásába tizenhat csapat kapcsolódott be. A bográcsokban rotyogó gulyások és pörköltek megkóstolása után a
zsűri úgy döntött, idén a
Vad-Kanok vihetik el a legﬁnomabb éteknek járó pálmát
vaddisznó- és őzhúsból ké-

A

Ez lennék én?

• Csökkenő járástávolság
• Járás közbeni
lábszár-fájdalom
• Görcsbe álló lábikra
• Vérellátási zavarok
• Hideg kezek, lábak

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

2012 nyarán jártam kezelésre. Kaptam 30 sono és 30 mágnes kezelést.
A lábszárfekélyem begyógyult, járásom könnyebb lett.
Kis Irén, Búcs

RÉGIÓ - HIRDETÉS

2013. augusztus 26.

szült gulyásukért. A péntek
és szombat esti koncertekre
több ezren látogattak ki, és
nem csalódtak a két magyarországi együttes produkciói láttán. A létezésének
huszonharmadik évében
járó Irigy Hónaljmirigy a
XXIII. Nagymegyeri Szent
István Kulturális Napokon
fergeteges koncertet adott,
így az azonos korú zenekar
és rendezvény együtt ünnepelhette születésnapját. A
pénteki Megyerock zenei
fesztiválon még a Fool’s
Day, a King Size és a Big
Man Band hazai formációk
mutatkoztak be. A szombat
esti fő attrakció az 1979ben alakult Karthago
együttes koncertje volt
az eseménysorozat
nagyszínpadán,
az
„Elefántok” néhány dalt
megvillantottak új albumukról is, de természetesen, nem maradhattak
el a régi nagy dalok sem. A
kulturális napok műsorözönének fellépői között ott volt

a helyi nyugdíjas klub férﬁ
és női éneklőcsoportja, az
Igricek népdalkör, a NowEmber és Vox Megere zenei
duók, Katona Katalin nótaénekes, a Csiribiri gyermek
néptánccsoport, a Balatonfüredi Fúvósok, a Day Lights
és a City Dance Club moderntáncosai, a Seishin Karate Klub sportolói, a Phoenix, az E.T. Band Kevicky
Tündével és a Vox Megere
együttes.
Kovács Zoltán
(fotók: Kovács Zoltán)

Szemét, szemét hátán
Komárom
últ kedden egyik olvasónk jelezte a komáromi Csillag utcából,
hogy menjünk ki megnézni a kommunális hulladék elszállítása utáni állapotot a konténereknek
kijelölt helyen. Azonnal a
helyszínre siettünk és a
fényképen látható helyzetet találtuk. A szállító,
Clean City vállalat mentségére legyen mondva,
éppen ottlétünk alatt, dolgozói takarították el az
otthagyott
hulladékot.
Ámde! A hulladékot nem
elszállították, hanem nemes egyszerűséggel, be-

M

lerakták az egyik megürült konténerbe. Így, néhány perccel az elszállítás után, egy konténer
már megtelt, és ez így
megy körbe-körbe. Akkor
viszont ne csodálkozzunk, hogy a következő

szállításig a konténerek
nemcsak megtelnek, de a
hulladékból bőven jut
azok mellé is. Ebből adódik, hogy vagy a konténer
kevés, vagy a szervezetlenség lett úrrá a helyzeten.
-böröczky-

Új járdák a komáromi Anglia parkban
osszú éveken keresztül befejezetlenül álltak a járdák alapjai a belvároshoz
közeli Anglia parkban. A szegélyek ugyan megvoltak, de a város több éven
keresztül nem fejezte be a megkezdett építést.

H

A járda ügyében az elmúlt testületi ülésen id. Bende István képviselő is felszólalt, kérte a járdák befejezését. A járófelületek befejezése azóta megoldódott, mivel a közelben épülő Soho Tower építője
magára vállalta a költségeket. A korábbi
Orosz-ház átépítője szeretné az új lakótömb környékét is kicsinosítani, ennek részeként rakták le térkővel a városhoz tartozó járda alapjait. A lakótömb környékén
az új járdák mellett több parkolóhely is kialakításra kerül.
b
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Testvértelepülési szerződést Sokszínű volt
a gútai búcsú és vásár
írtak alá Dunamocson

Falunap múzeumavatóval
Izsa
ülönleges volt az idei
falunap a Duna menti
községben, mivel a program délelőtti részében
ünnepélyes átadásra került a Kelementia Római
Kori és Néprajzi Múzeum,
amely a maga nemében
egyedülálló.

K

„A projekt által felújítottuk
az 1936-ban épült lakóházat, majd később községi
óvodának használt épületet,
amelyben kialakították a

„Kelemantia” római kori és
néprajzi múzeumot. Egy új
turisztikai, információs, tanácsadói központ is megvalósult, valamint kiépítettünk egy hagyományos kinti
konyhát kenyérsütő kemencével, grillezővel és tűzhellyel.
A múzeum megszületése a település többéves igyekezetének
az
eredménye,
amely erős támogatást élvez, úgy a
lakosság, mint az
önkormányzat ré-

széről. Lehetőséget ad
majd a helyi hagyományok
(kézművesség, népviselet,
hagyományos életmód), valamint a római kori katonai
tábor feltárásából származó
leletek bemutatására. Je-

lenleg ezek a leletek Szlovákia különböző múzeumaiban tekinthetők meg. Szándékunk, hogy Izsa község
a turisták és a helyi lakosok
köztudatába kerüljön, mint
érdekes turisztikai célpont,
s ezzel több látogatót csalogassunk e térségbe, valamint sajátos élményturizmust alakítsunk ki” –

jabb községgel bővült
Dunamocs testvértelepüléseinek sora. A Szent
István-napi ünnepség alkalmából a Komárom–
Esztergom megye középső részén elhelyezkedő Koccsal kötöttek
testvérközségi szerződést.

mondta ünnepi beszédében Domin
István polgármester.
A megnyitó után
egy néprajzi és két
építészeti időszaki tárlat fogadta a látogatókat.
Mivel egy falunap elképzelhetetlen főzőverseny,
Duna-parti település lévén
pedig horgászverseny nélkül, így erre is sor került.
Vidám megmérettetésekből
és sportvetélkedőkből sem
volt hiány. Látványos bemutatót tartottak a barantások, a perbetei Mazsorettcsoport, a solymászok, a
Legio Brigetio, a zumbások
és Dudó bohóc. A folklór-

műsorban pedig a pati Piros Tulipán éneklőcsoport,
a tanyi Lila Akác éneklőcsoport, a Matica slovenská
helyi szervezetének énekkara, a Gyöngyösbokréta
éneklőcsoport és tánckar
és fiatal tehetségek (Vidovenecová Nikoleta, Skopp
Ildikó, Dudáš Kurucz Kornélia, Szabó Péter és
Szabó Tamás) léptek fel. A
nevetésről és a szép dallamokról Benes Ildikó és
Pőthe István gondoskodott.
A tűzoltó bemutató után lépett fel a Phlegeton rockzenekar és az Irigy Hónaljmirigy. A napot tűzshow és utcabál zárta.
Kép és szöveg: miriák

Bogyarét csinosodik
régió nyugati részének kis településén, Bogyaréten az
utóbbi időkben igencsak tevékeny, szorgos, tudatos munka folyik. Legalábbis ezt tapasztalhatják azok, akik e kis településen
keresztül utaznak. Említsünk meg
néhány ilyen „átalakulást”.

A

A nyár folyamán üzembe helyezték a pihenőzónát, melyet padokkal
láttak el. A hazaiak kedvenc időtöltési helyén, a focipálya
környékén is történt
egy-két csinosítás.
Nem beszélve egy
régi probléma orvosolásáról,
amely az iskola
udvarán elhelyezett
szabadtéri
színpadot érintette.
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Örömteli tényként regisztrálhatjuk,
hogy még a falunap előtt sikerült felújítani az említett színpadot. Így
most már méltó körülmények között
várhatják a különböző kulturális események szereplőit. Továbbá a kultúrház régi ablakainak egy részét is
kicserélték új, modern nyílászárókra.
A felújítások egyik központi részének bizonyult ugyancsak a kultúrház
tetőzetének a javítása. Szükség is
volt erre, hisz esős napok esetén
nem volt ritka vendég a beázás.
Talán nem titok, hogy kisközség lévén a legtöbb akciót
saját erőből illetve a helyi
vállalkozók segítségével
oldják meg. Így próbálnak talpon maradni
ezekben az ínséges, nehéz időkben.
Kép és szöveg: -pint-

Ú

G

A hivatalos kapcsolatot
szentesítette most a két település polgármestere, Bódis Jánosné és Banai Tóth
Pál, egy testvértelepülési
szerződés megkötésével. A
szerződésben lefektették a
két falu közti együttműködés
alapjait. A megállapodás
célja, hogy a két községben
ösztönözzék a lakosokat a
kulturális, a gazdasági, az
idegenforgalmi és a baráti
kapcsolatok létrehozására.
„Ezen dokumentum kifejezi a két település akaratát a
kétoldalú baráti kapcsolat és
a sokoldalú együttműködés,
a kárpát-medencei magyarmagyar és szlovák-magyar

Pénteken reggeltől a Kolárovo Cup elnevezésű kézilabdatorna mérkőzései zajlottak, közben hétméteres dobóverseny csigázta a nézőközönséget. Délután a Gőgh Kálmán
Stadionban a legjobb tizenegyes rúgók mérték össze tudásukat, hogy eldöntsék, idén ki lesz a tizenegyes király. A
vásári szabadtéri színpadon fellépett a rockzene számos
képviselője: a Conors, a Gilotin, a Gut Band szalonzenekar,
a The Boots Bros reggae együttes, a Fortissimo rockbanda,
valamint a Kis-Duna Menti Rockszínház és a Hant zenekar.
Késő este pedig Demjén Ferenc szórakoztatta a nagyérdeműt. A Templom térnél a Borvirág utcán szórakozhattak az
érdeklődők, ahol a program kulturális részéről Morvay István
és Morvay Zsolt gondoskodott, akik magyarnótákkal kedveskedtek a hallgatóságnak.
Szombaton a Corvin Mátyás Alapiskola udvarán a Basketball Club
Knives Gúta streetball tornát
szervezett. A hajómalom térségében veterán járművek
bemutatóját nézhették meg
az „autómatuzsálemek” rajongói. Később a járgányok
átkerekeztek a városi hivatal előtti parkolóba, hogy
megmérkőzzenek a Gútai
Szalagért. A vásári kavalkádot

úta város idén ismét megrendezte a hagyományos
vásárt és búcsút. Az esemény csütörtökön vette
kezdetét az ünnepélyes felvonulással.

Bódis Jánosné (Kocs) és Banai Tóth Pál (Dunamocs) polgármesterek aláírták a testvértelepülési szerződést
kapcsolatok ápolásának területén, ezzel is bizonyítva,
hogy az igazi kapcsolatok és
barátságok nemzetiségektől,
ideológiáktól és vallási hovatartozástól függetlenek. Célunk a magyarországi és a
határon túl élő felvidéki magyarság, valamint a többségi
szlovák nemzet közötti
együttműködés további javítása. Önkormányzataink a
jövőben e szerződésben fog-

lalt tevékenység koordinálásán és szervezésén túl rendszeres tapasztalatcserével
segítik egymás munkáját.
Biztosak vagyunk benne,
hogy a létrejövő testvértelepülési kapcsolat hozzájárul
a közös, békés Európa jövőjének, kulturális és gazdasági fejlődésének erősödéséhez” – áll a szerződés
szövegében.
Kép és szöveg: miriák

Programok tömkelege Keszegfalván
községek nagy része már maga mögött tudja a falunapokat, hisz régiónk nagy többségében megtartották az
év egyik jelentőségteljes eseményét. De
van olyan község, ahol már hagyományosan szinte mindig utoljára rendezik
meg a falunapot. Most is így lesz.

A

Lehocký Milan polgármestert arról faggattuk, hogy milyen lesz az idei felhozatal? „Idén
is mint mindig színvonalas, változatos és élményszámba menő programok lesznek. Ha
ﬁgyelembe vesszük, hogy közel húsz műsorblokk várja majd a falunapra látogatókat,
akkor azt gondolom, minden valószínűség
szerint igazi falunapi bummnak ígérkezik ez
a rendezvény. Már korán reggel indul a programok kavalkádja. A horgászok indítják a falunapi startot, majd később a vadászok is
bekapcsolódnak. Tíztől ügyességi versenyek
és a tűzoltó-csapatok versengése teszi érdekessé a délelőttöt. Ebéd után a Schola Privata Gúta képzőművészeti kiállításának a

megnyitója lesz a kultúrházban, ugyanott
Szabó Szilvia munkásságának egyes részleteit tekinthetik meg a művészetet kedvelők.
Közben a sportpályán egymás után több mérkőzést is láthatnak a focirajongók. A folytatásban a BORA, a borok randevúja kerül lebonyolításra a helyi parkban, ugyanekkor adják le a házilag készített kenyereket is. Négy
órakor lesz a hivatalos falunapi megnyitó. Ezután tartalmas kultúrműsor veszi kezdetét,
ahol többek között fellépnek a mányai Phantoms Crew Európa-bajnok hip-hop tánccsoport, a komáromi Liberate együttes, valamint
a nyugdíjasklub énekkara. Igazán önfeledt
szórakozásnak ígérkezik az ipolyszakállosi
Szignál tánccsoport egyórás produkciója,
amely minden bizonnyal mindenkit megmozgat. Este tombolahúzás, eredményhirdetés,
nyolctól pedig az ekecsi Last Blues Band
nagyszabású koncertje következik. Ezután a
hagyományokhoz hűen utcabállal ér véget a
keszegfalvai falunap“ – tájékoztatta lapunkat
a falu első embere.
-pint-

betyárok, népi ügyességi játékok, bátorságpróbák színesítették. A játszani vágyó gyermekek részére ugrálóvár és
egyéb mozgási lehetőség állt rendelkezésre. Az este folyamán a The Bootz Boys reggae zenekar koncertjén lehetett
bulizni, majd Deák Bill Gyula tette fel az i-re a pontot.
A háromnapos rendezvény keretén belül kézművesek naponta tartottak bemutatót a városháza előtti téren, ezenkívül
több kiállítás is fémjelezte a gútai búcsú és vásár sokszínűségét. Az egyik a Photowalk, a másik pedig a retro számítógép-kiállítás volt. A kisvonat a vásár egész ideje alatt
szállította az érdeklődőket. Végeredményben idén is egy
hangulatos vásárt sikerült produkálnia Gúta városának.
Kép és szöveg: -pint-
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BOMBA ár 0,50 €/személy
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00
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Holland ﬁatalok Bátorkeszin

Bakony szívében található testvértelepüléssel már a
borászok is felvették a kapcsolatot, aminek bizonyítéka, hogy az elmúlt hétvégén a bakonyszentlászlói
Kertbarátok Köre borászainak meghívására a Szegab
Polgári Társulás küldöttsége utazott a községbe.

Szegab felvétele

A bátorkeszi vendégeket ezúttal a szomszédos Bakonygyirótban található pincesoron fogadták. A hivatalos rész
után kezdetét vette a pincelátogatás. A településen ma is sokan foglalkoznak szőlő- és bortermeléssel, főként azonban
csak tájjellegű borokat készítenek. Ezerjó, Tramini és Zöldszilváni szőlők teremnek a környező domboldalakon.
A bátorkeszi borászok közös vacsorával fejezték be a kirándulást. A jó bor és a kitűnő zene után mindkét szervezet
elnöke arról biztosította a jelenlévőket, hogy ez a gyümölcsöző kapcsolat nem szakad meg, jövőre Bátorkeszi látja
vendégül Bakonyszentlászló borászait.
(miriák)

Csemadok búcsi alapszervezete a III. Szent
István-napi Kulturális Napok keretén belül jótékonysági rock estet és
gyűjtést szervezett a Faluház parkjában. Felléptek a
RotcarT, a Zord, Vikidál
Gyula és a Felvidéki Rockszínház, a Nemcsak Berry
és a Mad DogX. A koncertek után rock bulit tartottak hajnalig.

A

„Környékünkön minden faluban van kisebb vagy nagyobb kultúrház, amely rendeltetésénél fogva azért
épült, hogy a falu kulturális
eseményeinek helyet biztosítson. A búcsi kultúrház is
helyet adott körzeti szavaló-

rális rendezvényeink is ezt
bizonyítják. A Csemadok
helyi alapszervezete felvállalta, hogy gyűjtést szervez
a kultúrház felújítására,
amely 2014. január 31-ig
tart. Aki magáénak érzi kultúrházunk ügyét, kérjük adományaival járuljon hozzá,
hogy Búcson is legyen méltó
háza a kultúrának” – áll a
felhívásban.
Az ingatlan értékesítéséről
még 2009 júliusában döntött
a képviselő-testület, arra hivatkozva, hogy a gazdasági
válság miatt kevesebb bevételre számíthat a község,
amit pótolni kell. A határozat
meghozatalakor érvként szerepelt az a tény is, hogy az
épület már 20 éve nem kul-

KONTÉNERES

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,
homok szállítása
• Ipari hulladékok

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
A LEGJOBB ÁRON!

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

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

versenyeknek, zeneiskolának, színházi, cirkuszi előadásoknak, az irodalmi színpad, a tánccsoport, az éneklőcsoport próbáinak, báloknak, lakodalmaknak, híres
énekesek, színészek léptek
fel nálunk. Itt gyűlt össze a
falu ﬁatalsága, itt szervezték
meg a faluban működő szervezetek évzáró taggyűléseiket, itt léptek fel az iskolások, itt volt a maszkabál, és
minden egyéb rendezvény,
ami a kultúrát magába foglalja. Ha hasonló lélekszámú
települések fenn tudják tartani kultúrházukat, és még
meg tudják tölteni kultúrával,
mi búcsiak is képesek vagyunk erre, egész évi kultu-

túrházként funkcionál, egy
vállalkozás működött ott. A
kulturális rendezvényeknek a
szövetkezet és az iskola étterme, valamint a községháza díszterme megfelelő
helyet biztosít.
Mint ismeretes, Búcson
2010-ben falugyűlést tartottak, azt követően, hogy több
mint 350 búcsi lakos aláírásával jelezte, nem ért egyet
a kultúrház eladásával. A
község önkormányzata ismét napirendre tűzte a kultúrház eladásának ügyét, az
ülésre meghívták a petíciós
bizottság vezetőt is.
Az aláírásgyűjtés kezdeményezője akkor elmondta,
hogy 2009 őszén egy újság-

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967,
035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, félkövér betűvel: 30 cent/szó,
keretben: 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

hirdetésben ﬁgyelt fel arra,
hogy eladásra kínálják a falu
kultúrházát. Megtudta, hogy
a község önkormányzata 50
ezer euróért adná el az épületet. Sajnos, az épület eddig
sem kultúrházként működött,
egy bátorkeszi vállalkozó
kartondobozokat gyártott
benne. Sokan voltak, akik
abban bíztak, hogy még
visszatérhet a kultúra az
épület falai közé. A petíciós
bizottság tagjai elmentek a
polgármesterhez, megkérdezték tőle, mi szükséges
ahhoz, hogy megváltoztathassák az önkormányzat
azon szándékát, hogy eladja
a kultúrházat. Azt mondta,
hogy 350 aláírás. Azonnal
hozzáláttak az aláírásgyűjtéshez. Nagyon készségesek voltak az emberek, így
gyorsan meglett a szükséges számú aláírás. Miután a
petíciót átadták az önkormányzatnak, 2010. február
18-án falugyűlést hívtak öszsze, amelyen mintegy 80100 ember jelent meg. Döntés nem született, viszont
ígéretet kaptak arra, hogy az
önkormányzat azon ülésére,
mely a kultúrház ügyét tárgyalja, a petíciós bizottság
képviselőit is meghívják
majd. A testület tagjai nem
vonták vissza határozatukat,
így népszavazást tartottak.
A népszavazás viszont érvénytelen lett a falu kultúrházának sorsáról. A referendumon az 1007 szavazásra
jogosult személyből 298
adta le voksát, ami 29,59
százalékos részvételi arányt
jelentett.
Időközben a kultúrház
megüresedett, a vállalkozó
nem folytatja benne tovább a
tevékenységét. Végül a község önkormányzata és a
Csemadok vezetősége közös nevezőre jutott a kultúrház ügyében, így minden
esély meglehet arra, hogy az
egykor szebb éveket is megélt kultúrházat sikerül felújítani és ismét megtölteni közösségi élettel.
Kép és szöveg: miriák

Véget ért a 29. gútai vásár. Az időjárás
végre kedvezett árusnak, vásárlónak egyaránt, hiszen az utóbbi években általában
rendszeresen ,,elázott" a vásár. Szóval az
időjárás jó volt, tán túlságosan is az, a hangulat kitűnő volt, a szervezők kitettek magukért, mindenki kedve szerint választhatott
magának a bőséges programajánlatból.
Gondolok itt koncertekre, előadásokra, kiállításra. Volt itt minden, többek között veterán
autók versenye, kézműves mesterek bemutatója, s nem hiányzott a Borvirág utca sem.
Aki éhes volt, különféle specialitásokból válogathatott. A legkisebbekre szebbnél szebb,
érdekes attrakciók vártak. Természetesen a
sport is képviseltette magát, hiszen a szokásokhoz híven nem maradhatott el a nemzetközi kézilabda-torna sem. Aki akart vásárolt, aki nem, az csak végigsétált a sátrak között és csak nézelődött. (Szerintem az utóbbiak voltak többségben.) Ez eddig rendben is
volna, de sajnos, ahogy azt a címben is feltüntettem: nem minden arany, ami fénylik. És
hogy mire gondolok?
Lássuk csak: ugyebár a hazai árusok mellett külföldi árusok is képviseltették magukat, konkrétan a romániai árusokra gondolok.
Az utóbbi években évről évre egyre többen
jönnek ide portékájukkal. Főleg bútort, faragott tárgyakat, edényeket, szerszámokat
árulnak. Hogy milyen minőségű az árujuk, az
sok esetben vitatható. Két példát szeretnék
megemlíteni, ami nemcsak nekem szúrt szemet. Az első esetben ebédlőbútort kínált az
árus 450 euróért. Mikor a vevő sokalta az

Illusztrációs fotó

Olvasói levél
Bátorkeszi borászok Jótékonysági koncert
A gútai vásár - avagy nem minden
a Bakonyban
a búcsi kultúrház felújításáért arany, ami fénylik

A
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árat, alkudozás nélkül 350 euróért adta volna
a bútort. A vásárló továbbindult, erre az árus
azt mondta, hogy komoly vevőnek odaadja
az asztalt hat székkel 250-ért. Látva, hogy
emberünk nem mutatott kellő érdeklődést,
utánaszólt az árus, hogy elviheti 200 euróért
is és még házhoz is szállítja az árut. Persze
az üzletből nem lett semmi, bár én lehet,
hogy tovább próbálkoztam volna, hátha még
olcsóbban adta volna román barátunk. A másik eset az „eredeti“ nercbunda, amit potom
600 euróért lehetett megvenni. Ez igen! Eredeti nercbunda ennyi pénzért!? Alkudozás
után már 450 euróért is el lehetett vinni a
,,nerc“-et. Kérdem én: miféle nercből készült
a bunda? Sokak szerint ,,kutya-nerc“-ről van
szó. Ki tudja,mi az igazság?
Viszont volna egy kérdésem: hogyan lehetséges, hogy míg a hazai árusok portékáján ott virít az ár is, román kollégáik csak úgy
a hasukra csapva ontják az árakat? Rájuk
netán külön törvény vonatkozik?
Prachár Zálezsák Kornélia

izenegy holland ﬁatal volt a vendége a bátorkeszi Református Egyházközségnek, akik a vakációs Bibliahéten játékokkal és kézműves foglalkozásokkal segítették a gyermekek között végzett missziót.

T

Minden délután a Rét utcai óvoda udvarán dolgoztak. Felújították, átfestették a játszóteret, a kerti padokat, a bicikliállványokat, a kis várat és a korlátokat, s mindezt ajándékként, önkéntes munkával a szaharai hőségben. Nagy örömmel jöttek és segítettek. A festékeket és az ecseteket is ők
vették meg, ezzel is segítettek az óvodának.
Czinke Zsolt, Czinke Tímea, Udvardy Tibor, Szenczi Andor
és Holop Szilvia köszönik az önzetlen segítséget.
(miriák)
Czinke Zsolt lelkész felvétele

A Dunán népszerűsítik magukat
Karva
ásodik alkalommal
került sor a Karva-Leányfalut népszerűsítő kétnapos kenutúrára. Az
előző évhez viszonyítva
jóval nagyobb volt az érdeklődés, így 9 kenuval
közel negyven résztvevő
indult neki a 71 km-es útnak.

M

„A napi 35 kilométeres
evezés kezdők számára
sem volt megterhelő” –

mondta Duka Gábor szervező, Karva polgármestere.
A szükséges felszerelést
(kenuk, evezők, mentőmellények) és a szakmai hátteret a Vadkacsa Leányfalui
Gyermek Víziflotta Egyesület adta. A Visegrádi Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően
idén a túra kétnaposra bővült. A túrázók a nap végén
a dömösi Duna-part festői
környezetében sátrakban éjszakáztak. A kalandtúra
nemcsak felüdülést, szóra-

kozást, de a természet újrafelfedezését is nyújtotta.
A vízitúra támogatója a Visegrádi Alap, társszervezők
Dunamocs, Dunaradvány,
Pat, Virt, Izsa, Búcs, Leányfalu, Almásfüzítő és Neszmély települések voltak.
A környező településekkel
összefogva évente több
olyan akciót rendeznek,
amelynek célja a régió népszerűsítése, ezúttal a Dunán népszerűsítették a községet.
Kép és szöveg: miriák

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

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

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

DELTA

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

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

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Szomorú szívvel emlékeztünk augusztus 22-én, halálának 2. évfordulóján

• Mentse meg régi emlékeit! Videó kazetta DVD-re
mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544.
• Eladó 16-os Dema márkájú gyermekkerékpár papírokkal, 40 €-ért. Tel.:
0915 767 673.
• Hazai csirke, kacsa, liba,
pulyka eladó. Tel.: 0919 22
13 68.

„Könnyes szemmel fekszünk és ébredünk,
Nincsenek már közöttünk drága szeretteink!
Nehéz a kín és a bánat,
Mely nyomja szívét ennek a családnak.
Csillaggá változtatok, barangoltok az égen,
Kérlek, gyertek mifelénk is, úgy mint régen!”

Fájó szívvel emlékezünk Megyercsen,
augusztus 24-én tragikusan elhunyt
gyermekeink halálának 10. évfordulóján

Virágh Csabára
és Virágh Júliára szül. Fábián.
Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek
egy néma pillanatot ezen a számunkra oly fájó évfordulón.
Emléküket örökké őrző szüleik családjukkal.

Szih Mihályra Megyercsen.
Szívből emlékezik:
felesége, gyermekei, unokái és dédunokái.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, munkatársnak és az ismerősöknek, akik augusztus 13-án elkísérték utolsó útjára az
ekeli temetőbe

Szépe Andrásné
szül. Szabó Ilonát,

„Emlék maradok.
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
11-én, halálának 5. évfordulóján

Fábián Michalra Szentpéteren,
aki augusztus 12-én töltötte volna be a 60. életévét.

s Ing. Jurajom Hebelkom

z Komárna,
ktorého sme odprevadili v rímskokatolickom cintoríne. Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
Köszönetnyilvánítás
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik július 7-én elkísérték utolsó útjára

Ing. Hebelka Jurajt
a római katolikus temetőbe.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!
Tel.: 0918 727 431.

Szerető családja.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

Pápai Dezsőre
halálának 5. évfordulóján.
Felesége Heni,
ﬁa Sándor és anyósa.

aki 82. életévében eltávozott szerettei
köréből. Köszönjük a sok virágot,
koszorút és a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család.
Poďakovanie
„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť,
Ale prišla chvíľa, keď som vás musel opustiť.
Neplačte za mnou, moji drahí, nechajte ma tíško spať,
Čo mi bolo súdené, muselo sa stať... „
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym
za poslednú rozlúčku

Első fotóm

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

Eladó faragott, komplett
ebédlő (nagytálaló, kistálaló), vitrin, asztal székekkel (az 1920-as évekből) igényeseknek. Tel.:
0903 750 580.

Szépe Andrásra Ekelen,
aki 57 éves korában váratlanul távozott szerettei
köréből.
Emlékét örökké őrző gyászoló családja.

„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 és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
2013. augusztus 27-én, halálának 10. évfordulóján

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2013. augusztus 26.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.
Bécs-Schönbrunn
2013. augusztus 29.
NZ, KN, DS, BA indulással
ár: 30,-€/fő
Tegyük vidámmá a vakáció utolsó napját
Neusiedlersee - Vidámpark a határ mellett
2013. augusztus 31.
NZ, KN, DS, BA indulással
ár: 20,- €/fő, gyerek
12 évig: 15,- €
Infó: 0918 697 959 tel.
További infó: http://utazvelem.5mp.eu/web

• Személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Kirándulás: Rám-szakadék
– Pilis. Pihenés a Dunakanyarban, ár: 15 €/fő. Infó:
0948 262 144. www.orbishurbanovo-eoldal.hu
• Idősek gondozását, nappali ellátását (bevásárlást,
főzést, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzussal rendelkezem. Tel.: 0917
390 985.
Választási mangalicák
eladók, regisztrált farmról. Tel.: 0908 813 636.

• Haly-sklady na prenájom
od 200 € Komárno. Tel.:
0905 468 711.
• Kúpim byt v osobnom
vlastníctve v Komárne od 70
m2, cena do 25.000 €. Tel.:
0904 687 424.
• Szeptembertől felveszek
fodrász tanulót praxra, KN.
Infó: 0915 880 861.
• Starožitnosti Unicorn Régiségek, Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup, eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu. Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.
• Záložňa Unicorn, Komárno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahlivejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožitnosti, elektroniku, mob. telefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.
Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvorené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

Fotó: Böröczky József
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Szűcsová Vivien
Dulovce
(3800/51)
• Kiadó modern, bútorozott
nagy szoba-konyhás, fürdőszobás, erkélyes lakás két
igényes diák részére a Selye
János Egyetem Gazdaságtudományi Kara mellett. Érdeklődni a 0905 658 967 telefonszámon vagy dagnes666@gmail.com címen
lehet.
• Festést, mázolást és
csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.
Eladó 18 áras kert a Platánfa soron az Erzsébetszigeten. Tel.: 0948 525 134.
• Csallóközaranyoson bérbe
adok családi házat, 85 €/hó
+ rezsi. Tel.: 0907 739 389.
• Okleveles szakemberek a
következő munkák elvégzését vállalják: kőművesmunkák, csempézés, hőszigetelés, térkő-lerakás, festőmunkák. Tel.: 0905 295 528.
• Leválasztott kismalacok eladók. Tel.: 0905 988 976.
• Eladó vagy kiadó garzon
Komáromban a VII. lakótelepen. Tel.: 0915 120 829.
• Eladó sarok-ülőgarnitúra,
120 €. Infó: 0915 880 861.
• Hitelek 800-16.000 euróig
24-órán belül. Tel.: 0905
587 413.
Kerti grillek már 99 eurótól.
Kazánok, kandallókályhák,
kémények, napkollektoros
rendszerek.
www.xolarinfo.sk. Tel.: 0918 857 259.

Psota Bálint
Komárom
(3200/51)

Téglás Norbert
Komárom – Kava
(3100/49)

ÚJSZÜLÖTTEK
Lőrinczová Vivien (Tardoskedd); Roštáš Félix (Érsekújvár);
Repovský Michal (Hul); Zachar Eszter (Komárom); Téglás
Norbert (Kava); Psota Bálint (Komárom); Asbóth Alex (Komárom); Chovan Kristóf Madox (Helemba); Szűcsová Vivien (Dulovce); Tóthová Soﬁa (Szentpéter); Glaser Jenifer (Madar); Velšicz Róbert (Csallóközaranyos)
ELHUNyTAK:
Bučeková Terézia (86) Komárom; Prezmeczky František
(69) Komárom; Bábiová Eva (79) Dunamocs; Běháleková
Gizela (55) Komárom; Hegedüs Štefan (61) Bajcs; Szombat Ilona (71) Őrsújfalu; Štefánik Ondrej (61) Komárom;
Kovácsová Rozália (75) Ógyalla; Szeder Mária (57) Komárom
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Barát József (Budapest) és Hajtman Erika (Komárom);
Kasala Marek (Komárom) és Mgr. Samsonová Jana (Komárom); Králik Milan és Králiková Silvia (Komárom);
Bendo Ondrej (Komárom) és Illésová Erika (Izsa).
Hluboká - Český Krumlov
2013. szept. 7-8. 129,-€/fő
1x teljes ellátás, belépők,
szállás, idegenvezetés.
NZ, KN DS, BA indulással.
Auschwitz - Krakkó
2013. szept. 20.-21.
95,- €/fő
1x teljes ellátás, belépők,
szállás, idegenvezetés.
KN, NZ, LV indulással.
Infó: 0918 697 959 tel.
További info: http://utazvelem.5mp.eu/web
• Angol oktatás, alap-, közép- és felsőfokon. Tel.:
0949 691 045.
• Kiadó üzlethelyiség a Jazzy
Garden épületében. Kiválóan
alkalmas szolgáltatásokra.
Tel.: 0907 898 155.

Külső szigetelést, színhúzást, egyéb külső-belső
munkákat vállalunk. Tel.:
0908 751 987.
• Családi ház eladó Csicsón,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0905 168 531, 0908 442 383.
• Magántulajdonban lévő 70
m2 ingatlant vásárolok, KN
25.000 €. Tel.: 0904 687 424.
Otthoni munka akár másodállásban, homejobog@gmail.com.
• Eladó 300-as gyalugép,
körfűrésszel, fúrófejjel, állítható asztallal. Eladó 200-as
Mercedes C, diesel, ár megegyezés szerint, hiba nélküli.
Tel.: 0903 634 990.
• Eladó Felícia Combi, KN.
Tel.: 0905 816 283.
• Csempekandallók, cserépkályhák minden fajtája! Kedvező árak! www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036/20 397 9102.
• Fűthető, négy évszakos fürdődézsa! Kedvező árak!
www.furdodezsak.com Tel:
0036/20 397 9102.
Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyugodt, csendes környezetben. Tel.: 0917 627 033.
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• Családi ház eladó Paton,
25 ár. Tel.: 0915 284 349.
• Tetőfedés, ácsmunkák, teElektro, TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
plazma-készülékek
gyors és megbízható javítását vállalom.

• Bútorok keményfából és fenyőből. Kedvező árak!
www.kezifabutorok.com
Tel:0036/ 20 397 9102.
• Ipari csapágyak kedvező
áron!
Felvásárlás
is.
www.iparicsapagyak.com
Tel:0036/20 397 9102.
• Házvezetőnőt keresünk teljes vagy részmunkaidőre Komáromba. Feladatkörök: főzés, mosás, takarítás. Jelentkezni lehet mailben, rövid
szakmai önéletrajz elküldésével az info.nagy.andrea@gmail.com címre. Fizetés megegyezéssel.
Redőny-ablak
szerviz.
Okná – rolety. Tel.: 0908
581 797.

raszok. Olcsón! Tel.: 0908
248 536, 0907 765 537.
• Kötetlen munkát keresek
magánháznál is. Tel.: 0944
129 694.
• Eladó családi ház Ógyalla
központjában, ár megegyezés szerint. Tel.: 0918 209
377.

• Kiadó első emeleti, 3-szobás 77 m2-es lakás, vagy eladó. Tel.: 0907 739 389.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok,
fűkockák. Tel.: 0908 042
655.
• Eladó 3-szobás teljesen átépített lakás az Anglia parkban. Tel.: 0905 230 373.

0948 997 166

Zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@ viktor

• Eladó autóba gyerekülés,
kék-fehér kockás 9-18 kg,
megkímélt, olcsó. Tel.: 0903
745 180.
• Predám bielu Š. Favorit,
1992, 86.000 km, TK, EK,
ťažné zariadenie. Tel.:
035/7713 586.

• Eladó erkélyes szoba-konyhás lakás a Cseh utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Kiadó 2-szobás berendezett lakás a VII-esen 350
€/hó. Tel.: 0905 444 938.
• Eladó babakocsi, autósülés, járóka, görkorcsolya,
hintaló. Tel.: 0907 593 875.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan
Azonnali
hitelelbírálás!

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

Jókaiho divadlo v Komárne vás pozýva
na hosťujúce predstavenie Divadla Astorka

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

Na koho to slovo padne

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László Európa udvar
Svájci ház 12.

Jogosítvány
már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések
www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

M

láznivá komédia v podaní mladých hercov
pobaví publikum každého
veku! Groteskný príbeh
piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v
spoločnosti jedného revolvera…

stáva len pri obhrublých narážkach, práve naopak. Nesie v sebe niekoľko úrovní a
stáva sa tým výpoveďou o
krutom správaní sa nás v
krutej dobe okolo nás. Pätica mladých hercov tak roztáča nezastaviteľný kolotoč
gagov, pri ktorých nám občas zamrzne aj úsmev na
tvári.
• Preklad Peter Kováč
• Réžia Peter Mankovecký
• Dramaturgia Peter Pavlac

• Scéna a kostýmy Tatiana
Šulíková
• Výber hudby Peter Mankovecký
• Účinkujú Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, Lukáš
Latinák.
Predpredaj vstupeniek:
v pokladni Jókaiho divadla v
pracovných dňoch od 9.00 –
12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Vstupné: 20 €
Komarnodnes.sk

Predpoveď počasia 26. 08. 2013 - 1. 09. 2013
V pondelok 26. 8. predpokladám v našom
regióne celkom pekne a vlhko, veľkú oblačnosť až zamračené a občasný slabý dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 14 do + 16 ̊ C, denná teplota od + 23 do
+ 25 C
̊ . Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
V utorok 27. 8. predpokladám v našom regióne podobne ako v pondelok, veľkú oblačnosť až zamračené s občasným dažďom,
prehánky a možnosť aj búrok. Množstvo
vlahy do 10 mm. Nočná teplota od + 12 do
+ 14 ̊ C, denná teplota od + 25 do + 27 ̊ C.
Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 28. 8. predpokladám v našom
regióne ešte stále vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené a občasný dážď, prípadne aj prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 6 mm.
Nočná teplota od + 14 do + 16 C
̊ , cez deň od
+ 23 do + 25 C
̊ . Mierny Z vietor do 6 - 8 m/s.
Vo štvrtok 29. 8. predpokladám v našom
regióne slabé zlepšenie, zrána polojasno,
popoludní a k večeru pribúdanie oblačnosti
a miestami prehánky alebo aj búrky.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 13 do + 15 C
̊ , cez deň od + 26 do + 28 C
̊ .
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.

Vörös Attila
geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

Hollywoodsky režisér Ivan Reitman
je čestným občanom mesta Komárno
esto sa na základe
poslaneckej iniciatívy rozhodlo uctiť si
slávneho rodáka, ktorý
ešte v detstve emigroval
s rodičmi do Kanady.

B

… samozrejme, že každého z nich tento revolver
láka, pretože mu dáva príležitosť vládnuť nad ostatnými.
Sú to piati zvláštni a hlavne
smiešni pánkovia a každý z
nich má celkom odlišnú
predstavu o moci. Drsný maﬁán s drsnými spôsobmi, národovec z Detvy v kroji a s
jasnou predstavou o raji na
Slovensku, chudáčik so zápalom močového mechúra,
aristokrat a intelektuál. Modelová pätica v modelových
situáciách vygradovaných vo
svojej smiešnosti až na hranicu grotesky. Inteligentný
humor autora teda nezo-

AKTUÁLNE - INZERCIA

26. augusta 2013

VEĽKÝ VÝBER NEPÁLSKyCh
RučNE tKANýCh KOBERCOV LACNO!

V piatok 30. 8. predpokladám v našom regióne premenlivo ale teplo, veľkú oblačnosť
a miestami prehánky, búrky alebo občasný
dážď. Nočná teplota od + 15 do + 17 ̊ C,
denná teplota od + 28 do + 30 C
̊ . Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 31. 8. predpokladám v našom
regióne mierne zlepšenie, v noci ešte oblačno a občasný dážď, cez deň polooblačno
a bez zrážok. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 14 do + 16 ̊ C, denná
teplota od + 26 do + 28 ̊C. Slabý SZ vietor
do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 1. 9. predpokladám v našom regióne celkom príjemne, polooblačno až oblačno a možnosť slabých prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 14 do + 16 C
̊ , cez deň od + 25 do + 27 C
̊ .
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam spočiatku
chladné, ku koncu obdobia už primerane
teplé počasie.

stve doručil do vlastných
rúk. Pán Reitman sa vyjadril, že by rád prišiel do Komárna,“ povedal Králik.
Ivan Reitman sa narodil v
roku 1946 v židovskej rodine v Komárne. Jeho
matka prežila koncentračný
tábor Osvienčim. V roku
1950 emigrovala rodina do
Kanady. Reitman je známy
najmä pre svoju komediálnu tvorbu. Vo filmovom
biznise pôsobí aj jeho syn
Jason Reitman, režisér hollywoodskych filmov ako

Nitriansky kraj odstraňuje
havarijný stav stredných škôl
polu 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja využíva prázdninové mesiace na rekonštrukcie.

S

Stáť budú 270-tisíc eur, z toho takmer
200-tisíc eur vyčlenil kraj zo svojho rozpočtu a zvyšok poskytlo ministerstvo školstva na odstránenie havarijných stavov.
Ako agentúru SITA informoval hovorca
predsedu kraja Stanislav Katrinec, celé
školské budovy sa rekonštruujú napríklad
v prípade Pedagogickej a sociálnej akadémie Levice alebo Strednej odbornej

školy drevárskej Topoľčany.
Okná vymieňajú na Gymnáziu Vráble,
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne, na Strednej odbornej
škole Kravany nad Dunajom alebo na
Strednej odbornej škole technickej Zlaté
Moravce.
Robia sa aj opravy striech, a to napríklad
na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach a na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Topoľčany na školskom internáte a tiež na budove školy na Mudroňovej ulici.
Webnoviny.sk

Požiarovosť v okrese
Komárno za I. polrok 2013
a území okresu Komárno v I. polroku 2013 vzniklo
61 požiarov. Týmito požiarmi vznikli priame škody
vo výške 184.400,- eur, zásahom hasičskej jednotky
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Komárno boli uchránené hodnoty vo výške
670.000,- eur. V porovnaní s I. polrokom 2012 bolo o 102
požiarov menej a priama škoda bola o 299.000,- eur nižšia. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v I. polroku
2013 bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (10 požiarov, spôsobená škoda týmito požiarmi bola 100,eur), úmyselné zapálenie neznámou osobou (9 požiarov, spôsobená škoda týmito požiarmi bola 7.400,- eur).
V tomto období pri požiaroch boli tri osoby zranené.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Komárno

N

V septembri začne
na Slovensku vysielať Senzi TV
ová televízna stanica Senzi TV,
ktorej základom vysielania budú
rôzne hudobné žánre a neskôr aj zábava, odštartuje svoje vysielanie 1.
septembra, agentúru SITA o tom informoval vedúci PR JOJ Group Jozef
Gogola.

N

„Senzi TV bude na začiatku zameraná na vysielanie hudobnej produkcie rôznych žánrov, primárne na známe 'repete'
hity, dychovku, revival music, folk, ale aj balkánske klasiky,
trampské, či svadobné hity a podobné žánre. Pôjde tak vyslovene o oddychový kanál s obľúbenou hudbou, ktorú si
budú môcť diváci zároveň aj objednať," uviedol ďalej Gogola.
Senzi televízia má divákom priniesť alternatívu na odreagovanie, „získanie pozitívnej nálady, počúvanie obľúbených
hitov." Vysielať bude 24 hodín denne, pričom sa zameria na
divákov nad 40 rokov.
Osloviť chce najmä tých, ktorí nedominujú medzi divákmi
televíznych staníc zo skupiny JOJ Group - JOJ, Plus a WAU.
„Na svoje si tak prídu diváci, ktorým v televízii chýbajú napríklad Repete, Senzi Senzus, Drišľak, pesničky z Vlachovky
a podobné žánre," informoval ďalej vedúci PR JOJ Group Jozef Gogola.
Televizia Senzi už teraz podľa Gogolu „vysiela promo
slučku dostupnú na internete i pre všetkých operátorov. Objaviť by sa mala u väčšiny operátorov káblovej televízie, aj v
DVB-T, zatiaľ však neboli potvrdené žiadne konkrétne dohody," dodal pre SITA Jozef Gogola s tým, že o zaradení novej televízie rokujú s väčšinou operátorov". Informácie možno
nájsť na webstránke televízie - http://www.senzi.sk.
Webnoviny.sk

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

Zľavy
0%
až do 2

Predávame PVC a koberce na m2,
a režeme na požadované rozmery

Čestným občanom mesta
Komárno sa stal známy
hollywoodsky režisér a producent Ivan Reitman. Na
konte má filmy ako Krotitelia duchov, Beethoven, Policajt zo škôlky, Evolúcia či
Šesť dní, sedem nocí. Ako
povedal hovorca komárňanskej radnice Róbert
Králik, mesto sa na základe
poslaneckej iniciatívy rozhodlo takýmto spôsobom
uctiť si slávneho rodáka,
ktorý ešte v detstve emigroval s rodičmi do Kanady.
Reitman si síce na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva doklad
o čestnom občianstve prevziať neprišiel, dnes už ho
má ale vo svojich rukách.
„Riešilo sa to cez vyslaného
redaktora súkromnej televízie v Los Angeles, ktorý mu
doklad o čestnom občian-

Juno alebo Ďakujeme, že
fajčíte.
Čestné občianstvo sa
udeľuje významným osobnostiam, žijúcim mimo Komárna, ktorí sa dlhodobo a
mimoriadne zaslúžili o rozvoj, zveľaďovanie mesta a
šírenie jeho dobrého mena
vo svete.
Naposledy udelilo mesto
čestné občianstvo v roku
2004 politikovi a tunajšiemu
rodákovi Bélovi Bugárovi.
Čestný občan nadobúda
všetky práva obyvateľa
mesta, s výnimkou práva
byť zvolený do mestského
zastupiteľstva, voliť orgány
samosprávy a hlasovať v
miestnom referende.
Okrem toho sa môže zúčastniť na zasadnutiach
mestskej samosprávy s poradným hlasom, v prípade
úmrtia dostáva na základe
žiadosti zdarma čestné
miesto na mestskom cintoríne a pri vybavovaní svojich záležitostí má právo byť
prednostne prijatý orgánmi
mestskej samosprávy.
Cas.sk
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Pokládka
kobercov,
PVC a
laminátových
parkiet

AKCIA

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Város
NON-StOP 2 €
0911 822 501
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SZÓRAKOZÁS

Kapcsolódjon be a Miss Kompost 2013 versenybe!

Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum főépülete:
A Duna hullámain - 90 éves a
csehszlovák és szlovák dunai hajózás.
Zichy-palota: Vietnam a hatvanas
években egy katona szemével – fotókiállítás. Veliký Milan Fénnyel festve
című fotókiállítása szeptember 12-ig.
Limes Galéria: Bárdos Kinga és
Csémy Éva Lélektájak című kiállítása
augusztus 31-ig tekinthető meg. Almási Róbert Érintések című kiállítása
augusztus 31-ig tekinthető meg.
Borozó (Európa udvar):
Augusztus 29., 20.00 Táncház és
muzsika a Ritka Magyar Folkbanddel.
Az este folyamán hagyományos falusi tánczene szól az erdélyi Mezőségről, Kalotaszegről és a Felvidékről.
Tiszti Pavilon Szabadtéri színpada:
Jótékonysági koncert a Komáromi
Spartacus BK legkisebb birkózóinak
megsegítéséért 2013. szeptember 1jén 15.00 órától. A koncert bevételét
az ifjú tehetségek támogatására fordítják. Fellépők: Grexa Band, Csonka
Andreas, Z.B.G., Liberate, Vlado Urbanovský és a Blues Dust, Igor Prokop, Emmer Péter, D.T.T, Csóka Eli,
Rizov Bandi, Csicsó Robi, Hanzsér
Árpád, Colerosa, Gilotin, Schürger
Zsuzsa, Memória eggyüttes, Anita
Korberová, Megó Erika, Momko
Szandra és még sokan mások! Belépődíj 3 €.
Lehár Napok szeptemberben
A rendezvénysorozat szeptemberben is folytatódik. 15-én fúvós muzsika lesz műsoron. Szeptember 29én, vasárnap pedig ismét a Klapka
téren lép fel a Lehár Napok programjában nagy sikert aratott dél-komáromi Egressy fúvószenekar és a Katica mazsorett-csoport. A Lehár Nyár
valamennyi rendezvényére díjtalan a
belépés. A műsorváltoztatás jogát
fenntartják.

DÉL-KOMÁROM:
Gyógyfürdő:
Lecsófőző verseny a fürdőben augusztus 31-én, szombaton. Amit biztosítanak: kolbász ízesítőnek, tüzelőanyag a főzéshez, mosogatási lehetőség, víz- és áramvételezési lehetőség, hűtött ásványvíz, valamint minden versenyzőnek 1 sörpad garnitúra.
Ezért csak 1.000 Ft nevezési díjat kérnek, melyet a fürdő pénztárában van
lehetőségük beﬁzetni minden nap
nyitvatartási időben. Nevezési határidő: 2013.08.30. péntek 12.00 óra. A
nevezési díj beﬁzetésével 1 fő versenyző és 1 fő segítője belépése ingyenes!
NEMESóCSA:
Szabadtéri színpad:
Szeptember 7-én, 15.00 órától
Ócsa Feszt. Fellépők: Bastards of Bodom, Paranoid, Rajny Mood, Av Alanche, Kedjlek, Black SJCK Angels. Beugró 3 €.
KESZEGFALVA:
Plébánia területén:
Augusztus 31-én, 13.00 órakor a keszegfalvai Községi Hivatal és a Katolikus Plébánia szervezésében Családi
nyárbúcsúztató. Program: szalonnaés virslisütés, csocsó, asztalitenisz,
7m-es rúgó verseny. A rendezvény
keretein belül vendégül látják az Első
Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület tagjait, akik a Színi Sebő Alajos
Lovastúra alkalmával tábort ütnek a
Kakasvölgyi területén. 17.00 órakor lovasbemutató.

A Föld Barátai nonproﬁt szervezet meghirdette a Miss Kompost elnevezésű verseny idei
kiírását, amely a polgárok számára nyújt lehetőséget arra, hogy a nagyközönség előtt is megmutassák, hogy miként komposztálnak, hogy
milyen a házi komposztálójuk, amivel népszerűsítik a házi komposztálást, ráadásul értékes
díjakat is nyerhetnek. Kapcsolódjanak be a versenybe, fotózzák le a házi komposztálójukat,
csatoljanak hozzá egy rövid leírást és küldjék el az alábbi elérhetőségek
egyikére 2013. szeptember 10-ig: postacím: Priatelia Zeme – SPZ,
P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, e-mail: miss.kompost@priateliazeme.sk

Megkezdi Magyarországon
a hátizsákos és biciklis képkészítést a Google

A

napokban Magyarországon is megkezdi a
Google a hátizsákos, triciklis és zsúrkocsis képkészítést azokról a helyekről, amelyekről autóval nem lehet fotókat készíteni a
Street View utcaképnéző szolgáltatáshoz. A
Google operátora egy 15 objektívből épített
speciális fényképezőgéppel felszerelt 18 kilogrammos hátizsákkal, vagy triciklivel, zsúrkocsival járja be egyebek mellett a Budai várat, Hollókőt, a Tihanyi-félszigetet, és több
tucat kulturális, vagy történelmileg fontos
egyéb fővárosi és vidéki helyszínt. Az elkészült fényképeket pár hónap múlva teszik elérhetővé az interneten. A Google ezzel a technológiával a pompeji
romokról, a világ legmagasabb épületéről, a Burdzs Kalifáról, a
Grand Canyonról, a Stonehenge-ről is készített már képeket.

Horoszkóp

- Az ön betegségének egyetlen oka
az alkohol!
- Doktor úr, az Isten áldja meg!
Ön az egyedüli, aki nem engem okol!
  
Bíró a vádlott feleségnek:
- Nem tagadja, hogy ön lelőtte a
férjét, miközben az meccset nézett.
- Nem.
- És mik voltak a férje utolsó szavai?
- Lőj már! Lőj már, te béna!

KOS - III. 21. - IV. 19
Jobb, ha a pénzügyeidre most nagyon ügyelsz, ugyanis a csillagok
szerint veszteséges lehet a heted.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Ha olyan ajánlatot kapsz, ami túl szépnek látszik ahhoz, hogy igaz legyen,
akkor hallgass a megérzéseidre, mert
megsúgják a helyes választ.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Hiába vagy fáradt és megviselt, a
héten extra erőfeszítésekre lesz
szükség a munkahelyeden, ám ezek
hosszú távon gyümölcsözően hatnak a szakmai életedre.
rÁK - VI. 22. - VII. 22
Pozitív és erőteljes kisugárzásod elbűvöli a munkaadódat, és olyan feladattal bíz meg, amellyel bebizonyíthatod, érdemes vagy az előléptetésre.

TVműsor

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Imádod, ha a társaság középpontjában lehetsz, de talán jobb, ha ezt a
szerepet most átengeded valakinek,
akinek nagyobb szüksége van rá.
Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Megtöbbszöröződik az esély arra,
hogy gyors siker és elismerés
övezze napjaidat, sőt, akár feljebb is
léphetsz a ranglétrán.
MérLEg - IX. 23. - X. 22
Ez a hét tele lesz érzelmekkel, folyamatosan szeretetet árasztasz magadból, öröm lesz rád nézni, jó lesz
a társaságodban lenni.
SKOrPIÓ - X. 23. - XI. 21.
A hét elejét alaposan felkavarja a
zöld szemű szörny. Ha féltékenységed jogos, ne vegyél revansot, inkább fordítsd az érdeklődésed más
területek felé.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Robbanékony hangulatban kezded a
hetet: mindenkivel összecsattanhatsz. Inkább húzódj vissza az otthonodba, és alkoss valami zseniálisat!
BAK - XII. 22. - I. 19.
Vannak olyan dolgok, amikről ha
nem tudsz, akkor nem fájnak. Sajnos
most azonban kiderülnek ezek, és
sok lelkierő kell ahhoz, hogy túléld
sírás nélkül a mai napot.
VízöNTő - I. 20. - II. 18.
A türelem nem fog a legnagyobb erényeid közé tartozni. Ingerült vagy és
morcos, mert nem sikerül minden
úgy, ahogy szeretnéd.
HALAK - II. 19. - III. 20.
Kedvező munkahelyi beosztás és új
pénzkereseti források is kecsegtethetnek. Végre egy könnyebb időszak
jön el számodra.
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augusztus 26 - szeptember 1

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hÉtfő, augusztus 26
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában
10.45 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma Magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.30 Hunyadi-járat 15.00
Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35 Híradó Nyár
2013 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 Rex Rómában
18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 LEGENDA 21.30 Rex. tévéjáték 22.20 Hacktion Újratöltve
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.35 Lolka és Bolka Európában 17.45 Tickety Toc 18.10 Egér-úti kalandok II., 26/6. 18.35 Miss BG I–II. 18.45
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Csillagjegyek, 10/8. 22.30 Üvegtigris 2. Magy. filmvígjáték
DUNA
7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.35 Isten kezében 9.05 Szürke kincsünk 9.40 Milesz veled belváros? 10.30 Kisváros 11.10 Déltenger kincse 12.00 Híradó 12.20 Versailles mesés kertjei 12.55 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó, sport
18.30 Kisváros 19.05 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sándor 20.50 Sport
21.00 Magyar retró 21.55 Sportaréna 23.15 Koncertek az A38 Hajón
6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 10.50 Astro-Világ
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 143. 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban 21.35
NCIS VIII. 22.35 NCIS: Los Angeles 23.35 Én is menyasszony vagyok
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 Portré 13.40 Ízes
élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat, 52. 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.30
Barátok közt 21.10 Dr. Csont 22.15 CSI: A helyszínelők 23.10 A főnök
10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30
Heti Hetes 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 21.30 Vacsoracsata 22.30
Barátok közt 23.00 Híradó 23.30 Egy Este… Vastag Csaba
STORY TV
11.30 Doktor Addison 12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Zavaros vizeken 16.30 Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00
Columbo: Ölj meg, ölelj meg. Am. krimi 20.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 A gyűrű titka. Am. thriller 22.50 Jim szerint a világ
VIASAT
12:01:076.40 Harmadik műszak 8.35 A földilányok csábítók. Amerikai vígjáték 10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
13.35 Monk 15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.25 Gyilkos számok18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Vírus. Am. katasztrófafilm

KARVA:
Dunakorzó:
2013. augusztus 31. Részvétel a
fontos – Szocsi jegyében, 16.00 – Halászléfőző verseny (jelentkezni lehet a
községi hivatalban), sportvetélkedők,
Mini együttes koncertje, dunakorzói
zenés est.

Humor

  
Közúti igazoltatás.
Rendőr: - Mutassa a lámpákat!
Fényszóró: jó.
Féklámpa: jó. Tolatólámpa: jó.
Irányjelző: jó, nem jó, jó, nem jó...

DELTA

7:00 Olasz foci Sampdoria – Juventus 9:00 Adrenalin sportok –Patagónia 9:30 Corgoň liga Žilina – Slovan 11:30 Jégkorong Škoda Plzeň –
Eirbären Berlin 13:30 Olasz foci Bologna- Napoli 15:30 FIM –magazin
16:00 Ligue 1 18:00 Mix-zóna 18:25 Lóverseny 18:40 Brazil focimagazin 19:15 Francia focimagazin 20:20 Mix-zóna 20:45 Leshelyzet
21:00 Olasz foci Torino – Sassuolo 23:00 Mix-zóna5.45 Irány a kert!
STV :1
6.15 Viharos szerelem 7.55 A rejtelmes sziget Kan.–új-zél. sor. 8.20
Hírek 9.30 Gasztronóniai kalauz 10.05 A profik 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.20 Maigret 14.00 Viharos szerelem 15.45 Doktor
House 16.30 Híradó 17.05 Svindlerek 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.10 Piaf. Fr.–angol–cseh
filmdráma 22.25 Rosella – Egy tiszta szívű asszony.
STV :2
8.00 Gyerekeknek 8.55 Gyógyászat 9.40 Nem nagy komédia 10.55 A
héja 11.25 Folklórműsor 12.00 Élő körkép 12.45 Idősebbek klubja
13.10 Diszkó idősebbeknek 14.00 Lefújva 14.55 FIFA-magazin 15.20
Apropó TV 15.50 A pozsonyi hétfők 16.05 Mélységi rekord 17.15 Trezor 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.10 60 állati kalandom 18.45
Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Hogyan lett a
bevándorlóból milliárdos? 20.50 Tudomány és technika 21.20 Rembrandt. Francia– német–holland filmdráma
MARKÍZA
8.35 Forr a bor 9.40 Szomszédok-válogatás 10.10 Cobra 11. 11.15
Vámpírnaplók 12.10 A mentalista 13.05 Döglött akták 14.00 Doktor
House 15.00 Két pasi – meg egy kicsi 15.30 Egyről a kettőre 16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.30 Sóhivatal 17.45 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor
21.40 A farm. Az első nap 23.00 Éjszakai hírek 23.30 NCIS
JOJ
7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
Nász-ajánlat vígjáték 12.50 Dr. Csont VI. 14.30 ValóVilág 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 ValóVilág 21.30
Panelházi történetek 23.00 Iveta Bartošová igaz története

KEdd, augusztus 27

SzERdA, augusztus 28

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 10.00 Rex Rómában
10.50 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Hrvatska Kronika 12.55
Ecranul Nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Szeretettel, Hollywoodból 15.00 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35
Híradó Nyár 2013 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45
Rex Rómában 18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt 21.00 Gyilkosság 21.50 Hacktion Újratöltve
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.35 Lolka és Bolka Európában 17.45 Tickety Toc 18.10 Egér-úti kalandok 18.35 Miss BG I–II. 18.45 Esti mese
20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ 21.35 Csillagjegyek 22.25
Kis hal. bűnügyi film
DUNA
8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Táncvarázs 9.25 A papiros története
9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.05 Robog az úthenger 12.00
Híradó 12.20 Velünk élő Trianon 13.15 Széchenyi napjai 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Linda. 21.00 Hírek
21.05 Dunasport 21.15 Cigányok ideje Francia zenés film 23.05 Konc6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 10.50 Astro-Világ ertek az A38 Hajón. Socalled
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények Délután 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet!
18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban, 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
2179. 21.35 Sodró lendület 2. 23.30 Esküdt ellenségek: Los Angeles 10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények
15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 41. 18.00 Tények 19.10 Családi titkok, 40. 20.15 Aktív 21.00
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00 Jóban Rosszban 21.35 Csontdaráló 23.55 Ringer – A vér kötelez
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Ízes
élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat
16.20 Kettős játszma, 79. 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 8:08 Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val 9.40 ReflekFókusz 19.45 Éjjel-Nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 A men- tor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatj 13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest
talista 22.15 Döglött akták 23.15 Reflektor 23.30 Hazudj, ha tudsz!
14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma17.25 A
bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-Nappal
9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most!, 46 11.00 Vacsoracsata 12.00 Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 Szulejmán 23.30 Reflektor 23.45
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 16. 13.00 A gyanú ár- Rejtélyek asszonya – Gyilkosság a golfpályán krimi
nyékában, 68. 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Gazdálkodj okosan!
18.30 Szeress most!, 47. 19.30 A gyanú árnyékában, 69. 20.30 Segít- 10.00 Szeress most!, 47 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban
ség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol 21.30 Vacsoracsata 22.30 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
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes Best of
17.30 Egy Este… Vastag Csaba 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú
STORY TV
árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Ölj meg, ölelj meg 16.30 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon Best.of
Jim szerint a világ 17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: A nős deSTORY TV
tektív és a szex 20.00 Miss Marple: Könnyű gyilkosság 22.00 Párizsi
helyszínelők 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas 1.20 Gordon Ram- 12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Csodákra várva. csasay
ládi film 21.35 A hidegsebész 23.00 Jim szerint a világ 23.25 Dallas.
VIASAT
VIASAT
6.50 Harmadik műszak 7.50 Harmadik műszak 8.45 Szívek szállodája
10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék I. 13.35 Monk 7.35 Harmadik műszak 8.30 Minden gyanú felett Am. politikai dráma
15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.25 Gyilkos számok 18.20 Fér- 10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék I., 15–16.
jek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg 13.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.25 Gyilkos számok 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok
egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Gyilkos számok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Sleepers – Pokolilecke.
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában 10.45
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski Ekran 13.25 Aranyfeszt 2013
13.55 Ridikül 14.55 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35
Híradó Nyár 2013 16.50 A szenvedélyek lángjai. Kolumbiai szappanopera
17.35 Híradó 17.45 Rex Rómában 18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó,
sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 King II. 21.55
Hacktion Újratöltve 22.50 Híradó 23.05 Hőskeresők. Magy. tévéfilm
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.35 Lolka és Bolka Európában. 17.45 Tickety
Toc, 26/8. 18.10 Egér-úti kalandok II., 26/7. 18.35 Miss BG I–II., 104/92.
18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ, 40/6. 21.35
Csillagjegyek, 10/9. 22.30 Belső útvesztő
DUNA
7.30 Híradó 8.00 Térkép 8.35 Virágzó Magyarország 9.00 Közvetítés
a Parlament üléséről 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Robog az úthenger, 6/6. 21.15 Kasszandra álma Amerikai–angol játékfilm

7:30 Francia focimagazin 8:40 Porsche super Cup 9:30 Mix-zóna 10:00
Jégkorong Mountfield ČB – Lulea 12:00 Mix-zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00 Brazil focimeccs 15:00 Žilina – Slovan 17:00 Francia focimagazin 18:00 Mix-zóna 18:25 Olasz foci Verona – AC Milano 20:25
Mix-zóna 20:50 Lóverseny 21:05 Francia focimeccs 23:00 Mix-zóna
STV :1
6.20 Viharos szerelem 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek, sporthírek
9.30 Svindlerek I., 10.05 A profik 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó
12.15 Maigret 14.00 Építs házat, ültess fát 15.00 Doktor House 16.30
Híradó, sporthírek 17.05 Svindlerek 17.40 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 A mentőautó 22.10
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.35 A profik
STV :2
8.00 Gyerekeknek 9.30 Gyógyászat 10.15 Hogyan lett a bevándorlóból
milliárdos? 11.10 Most döntsd el 11.50 60 állati kalandom 12.15 Élő
körkép 12.55 Folklórműsor 13.30 Idősebbek klubja 14.00 Zenés műsor
15.00 Apropó TV. 15.30 A pozsonyi hétfők 16.50 Ruszin magazin 17.20
Trezor 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Életmentők, 18.45 Esti
mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Internetes támadás
Ném. sor. 20.45 Rendelő 21.10 Viszontlátásra, gyerekek! filmdráma
22.55 Sporthíradó 23.20 Uli Biaho. Dok. film a hegymászásról
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.45 Cobra 11. 10.50 A mentalista III.
Am. krimisor. 11.45 Döglött akták 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a
kettőre 14.10 A farm. 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS VII.
17.00 Híradó 17.30 Refl ex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. 21.40 A farm. A második
nap 23.00 Éjszakai híradó 23.30 NCIS VII.
JOJ
7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
Az áldozat. Kanadai thriller 12.30 Dr. Csont VI., 14.30 ValóVilág – A választás 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek. Tévésor. 23.00 Az utolsó
sikoly Cseh horror

7:00 Brazil liga 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz
foci Sampdoria- Juventus 12:00 Mix-zóna 12:25 Francia focimagazin 13:25 Torino –Sassuolo 15:30 Brazil liga 17:30 Brazil focimagazin
18:00 Mix-zóna 18:25 Jégkorong Plzeň – Berlin 20:25 Mix-zóna
20:50 Olasz focimagazin 21:20 Brazil focimagazin
STV :1
6.20 Maigret. 8.00 A rejtelmes sziget 8.25 Hírek, sport 9.30 Svindlerek 10.05 A profik 11.05 Viharos szerelem 12.00 Híradó 12.20
Maigret. 13.50 Építs házat, ültess fát 15.00 Doktor House 16.30 Híradó, sporthírek 17.05 Svindlerek 17.45 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Pillangó. Amerikai életrajzi dráma 22.30 A
vádlott II. Tracy története. 23.30 A vádlott II. Tiny története.
STV :2
9.35 Internetes támadás 10.20 Most döntsd el! 11.00 Életmentők.
11.25 Élő körkép 12.10 Dokumentumfilm 12.45 Idősebbek klubja 13.15
Zenés country-műsor 14.10 Bakalári történetek 14.45 Szórakoztató
magazin 15.25 Apropó TV 16.00 A pozsonyi hétfők 17.20 Trezor 17.50
Régmúlt idők nyomában 18.15 A szépség szimbólumai 18.45 Esti mese
19.00 Híradó 20.00 Férfiak a B–17-ből Dok. film 20.30 Bajnokok Ligája
labdarúgó-mérkőzés, élő 22.55 Bajnokok Ligája – összefoglaló
MARKÍZA
8.40 Forr a bor 9.45 Cobra 11 10.50 A mentalista 11.45 Döglött
akták 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre II., 24/20. 14.10
A farm. A második nap 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VI., 24/12.
16.00 NCIS VII. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak
Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.30 Bérgyilkosék. Am. akcióvígjáték
22.35 Éjszakai hírek 23.05 Gazdálkodj okosan!
JOJ
7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
Éjszakai hullámzás thriller 12.30 Dr. Csont VI., 13–14. 14.30 ValóVilág
(ism.) 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 ValóVilág – realityshow 21.30 Panelházi történetek. Tévésor.
23.00 Castle V., 24/1.

CSütöRtöK, augusztus 29 PÉNtEK, augusztus 30
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete. Olasz tévé- filmsorozat, 76/55. 9.55 Rex Rómában 10.45 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Slovenski Utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vízi túra. Életmód
magazin 13.55 Ridikül 14.40 Az ember bolygója Angol természetfilmsorozat, 8/7. 15.35 Család csak egy van 16.20 Híradó Nyár 2013
16.35 A szenvedélyek lángjai 17.30 Híradó 17.40 Rex Rómában 18.30
A múlt fogságában 19.30 Híradó 19.50 Sport 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 Lány a parkban Amerikai filmdráma 22.05 Az ESTE 22.40 Hacktion Újratöltve Magyar filmsorozat
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.35 Lolka és Bolka Európában. Lengyel rajzfilmsorozat, 5/5. 17.50 Tickety Toc, 18.10 Egér-úti kalandok II., 26/9.
18.35 Miss BG I–II., 18.50 Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ, 40/8. 21.35 Vérvörös nyár 1.
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Elfeledett magyar irodalom 8.00 Térkép 8.30 Híradó
8.35 Farkaslesen9.30 Angyali érintés 10.20 Kisváros 10.55 Linda, 9.
12.00 Híradó 12.20 A papiros története Tér-viszonyok 12.35 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei 13.40 Széchenyi napjai 2. 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 T.I.R. 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Zöldár. Magyar film 22.40 MüpArt classic.

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete. Olasz filmsorozat,
76/56. 9.55 Rex Rómában 10.50 Család-barát 12.01 Híradó délben
12.25 P´amende 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55
Ridikül 15.00 Az ember bolygója Angol természetfilmsorozat, 8/8.
15.50 Család csak egy van 16.35 Híradó Nyár 2013 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 Rex Rómában 18.30 A múlt fogságában, 18. 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15
Míkonosz királyai Ausztrál–görög filmvígjáték 22.00 Híradó 22.15
Moszkva tér. Magyar film 23.45 Szimfonik Live 2.
M2
06.00 Rajzfilmsorozatok 17.35 Lolka és Bolka a vadnyugaton, 7/1.
17.45 Tickety Toc 18.10 Egér-úti kalandok II. 18.35 Miss BG I–II. 18.50
Esti mese 20.30 Híradó 21.05 Sophie szerint a világ, 21.35 Vérvörös
nyár. Fr. sorozat, 10/2. 22.30 Lány a parkban. Am. dráma
DUNA
9.05 Virágzó Magyarország 9.30 Angyali érintés 10.20 Kisváros
10.55 T.I.R., 9. 12.00 Híradó 12.20 A világörökség kincsei 13.30 Széchenyi napjai filmsor., 13.55 A templomos lovagok kincse. 14.30 Kívánságkosár 15.30 Siófok–Szolnok NB II. labdarúgó-mérkőzés 17.30
Térkép 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali
érintés 20.00 Monte Cristo grófja 20.55 Hírek 21.05 Dunasport 21.15
Apró gyilkosságok a családban 1. 22.50 Koncertek az A38 Hajón

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények
Délután 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva Ném. sor.
17.00 Veled is megtörténhet! 42. 18.00 Tények 19.10 Családi Titkok,
145. 20.15 Aktív 21.00 Jóban Rosszban, 2181. 21.35 Riddick – A sötétség krónikája 23.45 Grimm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál, 124. 13.00 Monk 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled
is megtörténhet! 43. 18.00 Tények 19.10 Családi Titkok, 146. 20.15
Aktív 21.00 Jóban Rosszban, 2182. 21.35 Pokolfajzat. Amerikai akciófilm 23.55 Luxusdoki

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 Gasztrotúra
13.40 Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A
végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
RTL híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-Nappal Budapest 20.30 Barátok
közt. 21.10 Kegyenc fegyenc 23.20 Reflektor 23.35 Totál szívás III.

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 Gasztrotúra 13.40
Ízes élet 14.05 Éjjel-Nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végső akarat 16.20 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20
Fókusz 19.45 Éjjel-Nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 CSI: Miami
helyszínelők 22.15 Gyilkos hajsza 23.15 Reflektor 23.35 Totál szívás

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok
közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Pillangó – Az alvilág úrnője 17.30 Forró nyomon Best of 18.30 Szeress most! 19.30
A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 19. 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt 23.00 Híradó 23.30
Gazdálkodj okosan!
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo: Fogas kérdés. Am. krimi 20.00
Poirot-novellák 21.00 Veszélyeztetett faj. Am. thriller 22.45 Jim szerint a világ 23.05 Dallas
VIASAT
6.40 Harmadik műszak 7.35 Harmadik műszak 8.25 Candlefordi kisaszszonyok 10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.35 Monk 15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.25 Gyilkos
számok I., 12. 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők22.20 Gyilkos számok

9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 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 Péntektől péntekig 18.30
Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo 16.30 Jim szerint a világ
17.00 Gordon Ramsay 18.00 Columbo 20.00 Poirot-novellák: Az
egyiptomi sírkamra esete 21.00 Ami a szexet illeti. Kanadai– amerikai–francia vígjáték 22.50 Jim szerint a világ 23.15 Dallas, 300.
VIASAT
7.15 Harmadik műszak 8.10 Harmadik műszak 9.05 Babák – Az első
év 10.40 Las Vegas 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.35
Monk 14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Shark 17.25 Gyilkos számok 18.25 Férjek gyöngye 19.30 Jóbarátok 20.00 Kertvárosba
száműzve 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 22.00 Spartacus

7:00 Corgoň-liga Zl. Moravce – Trnava 9:00 Olasz focimagazin
9:30Mix-zóna 10:00 Francia focimeccs 12:00 Mix-zóna 12:25 Lóverseny 12:45 Leshelyzet 13:00 Olasz foci Sampdoria- Juventus 15:05
Brazil focimagazin 15:35 Szuperkupa Barcelona- Atletico Madrid
17:35 Olasz focimagazin 18:05 Mix-zóna 18:30 Olasz foci Inter – Genova 20:30 Mix-zóna 20:55 Napoli – Bologna 22:55 Mix-zóna.

7:00 Jégkorong Plzeň – Berlin 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna
10:00 Napoli – Bologna 12:00 Mix-zóna 12:30 Olasz focimagazin
13:00 Inter – Genova 15:00 Brazil Liga 17:00 Mix-zóna 17:25 Italian football 17:55 Senica – Žilina élő 19:55 Francia focimagazin 20:25 Francia focimeccs 22:25 Brazil focimagazin

STV :1
7.10 Maigret. Fr. krimisorozat 8.35 A rejtelmes sziget, . 9.00 Hírek,
sporthírek 9.55 Időjárás 10.00 Svindlerek I., 10.30 A profik. 13/9.
11.20 Viharos szerelem V. Ném. sor. 12.15 Szlovákia képekben 12.35
Maigret 14.10 A felkelők repülői Szl. dokumentumfilm 15.15 Dabač
kapitány. Szl. dráma 16.55 Farkasvermek. Szl. dráma 19.00 Híradó
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 A halhatatlan nap Szlov. dráma
21.40 A nők földje. Fr.–angol rom. dráma 23.30 A profik. 13/9.
STV :2
7.20 Hírek magyarul 7.30 Élő körkép 8.00 Gyerekeknek 9.20 A halottak nem érettségiznek. Szl. tévéjáték 10.20 Esz En Ef – mi az? 10.50
Az Alacsony-Tátra Dok. film 11.20 A döntés. Szl. tévé- film 12.20 Halál
a hegyekben Dok. film 13.50 Szülőföldünk 14.15 Východná – fesztivál 15.15 Majdnem elfeledett történet 15.45 Demeterék. Tévéjáték
17.05 A Szlovák Nemzeti Felkelés 1944 18.45 Esti mese 19.00 Híradó
20.00 Elmenetel. Dok. film 21.00 Família 21.20 Dal a szürke galambról 23.05 Sporthíradó 23.15 Időjárás 23.20 Éjféli műterem
MARKÍZA
9.00 Általános iskola Csehszlovák filmdráma 11.00 Önző zenészek.
vígjáték 12.30 Greystoke – Tarzan, a majmok ura. 15.15 A randiguru.
vígjáték 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.30 Forr a bor. 21.40 A farm. Harmadik nap 23.00 Szex, hazugság, bosszú – A titkos Társaság. Amerikaikanadai thriller
JOJ
7.00 Bírósági akták 8.00 Hogyan vásárolunk 8.20 Jégkorszak 2. 10.20
Krabat. Német film 13.00 Tucatjával olcsóbb 2. Amerikai–kanadai családi kalandfilm 15.10 Hogyan vásárolunk 15.25 A legszebb ajándék
Amerikai filmdráma 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 ValóVilág – realityshow 21.30 Panelházi történetek. Tévésorozat 23.00 Halálra jelölve. Am. thriller

STV :1
8.05 Híradó 8.45 Sporthírek 9.10 A profik. 11.05 Viharos szerelem
12.00 Híradó 12.20 Maigret. Francia krimisor. 14.00 Építs házat, ültess
fát 15.00 Doktor House 16.30 Híradó 16.55 Időjárás 17.05 Svindlerek 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Családi vetélkedő – nyári speciál
21.00 Topsztár extra. Naďa Urbánková 21.55 Emberrablás. Francia–
belga filmdráma 23.55 A profik 13/11.
STV :2
8.00 Gyerekeknek 9.20 Európa egészsége A szerelem nevében. Fr.
dok.film 10.10 Most döntsd el! 11.30 Liptó. Népzenei magazin 12.05
Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.35 Idősebbek klubja 14.05 Sigord.
Zenei fesztivál 14.55 Bakalári történetek 15.25 Szabad, kérem…?
Zenés műsor 16.05 A pozsonyi hétfők 17.20 Trezor 17.50 Régmúlt
idők nyomában 18.20 Dokumentumfilm 18.45 Esti mese 19.00 Hírek
19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Az öreg erdő
történetei 20.30 UEFA-Szuperkupa, élő 22.45 Harangszó a mezítlábasokért. Csehszl. dráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor (ism.) 9.50 Cobra 11 10.50 A mentalista11.45 Döglött akták 12.45 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre 14.10 A farm. Harmadik nap 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS VII.17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00
Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. Tévésor. 21.40 A
farm. Negyedik nap 23.00 Száguldó erőd Amerikai akciófilm
JOJ
7.15 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Bírósági akták 10.30
Tucatjával olcsóbb 2. Amerikai–kanadai családi kalandfilm (ism.) 12.30
Dr. Csont VI., 15 13.30 ValóVilág (ism.) 15.45 Hogyan vásárolunk 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.10 Időjárás20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek
23.00 Dr. Wai, a láda szelleme. Hongkongi akciófilm

SzOmBAt, augusztus 31
M1
06:55 Család-barát Hétvége 09:00 Aranyfeszt 2013 09:30 Pecatúra
10:00 Történetek a nagyvilágból 10:30 Életművész 11:30 Valóságos
Kincsesbánya 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Másfélmillió
lépés Magyarországon 13:00 Az ellenszer filmvígjáték,2005 14:50
Így készült... - Erkel: István király 15:20 Kajak-kenu világbajnokság
17:15 A világörökség kincsei 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 A cinkos A cinkos - amerikai filmdráma 22:15 Borvacsora 23:10 Az áruló
amerikai film
M2
07:05 Rajzfilmsorozatok 17:55 Lolka és Bolka 18:05 Vakáción a Mézga
család 18:35 Miss BG I-II. 18:50 Magyar népmesék 19:00 Frakk 19:05
Állatkert a hátizsákban 19:30 Kalandozások Andyvel 19:50 Angelina,
a balerina 20:00 Pat, a postás 20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó 21:00
OTP Bank Liga DVTK-Újpest 23:00 Moszkva tér magyar film
DUNA
07:40 Élő egyház 08:15 Isten kezében 08:40 Sírjaik hol domborulnak
09:10 Akadálytalanul 09:35 Tájtitkok tudói 10:10 Cigányutak 3.10:35 Székely kapu 11:05 Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:05 Meteo 12:10 Szemben az erőszakkal játékfilm 14:25 Táncvarázs 15:20 Önök kérték 16:20
Férjhez menni tilos! játékfilm 18:00 Híradó 18:20 Sport 18:25 Meteo
18:35 A világörökség kincsei 18:55 Futótűz 19:45 Elnökkisasszony játékfilm 21:15 Éretlenek a tengerparton 22:45 Kultikon + 23:15 Sport
06:25 TV2 Matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30 Kalandjárat 12:00 Babavilág magazinműsor,2013 12:30 Fogyótúra 1.
13:00 Én is menyasszony vagyok 2013 13:30 Stílusvadász 14:00 Xena
15:00 A férjem védelmében 16:00 Luxusdoki 17:00 Sas Kabaré kabaré 18:00 Tények 19:00 Aktív Extra magazinműsor,2013 19:30
Mennyé má! amerikai-német-kanadai vígjáték,2001 21:15 Játsz/ma
amerikai thriller 23:45 A dolog sci-fi kalandfilm
07:00 Kölyökklub 10:00 A kincses sziget kalózai 11:35 Gasztrotúra
12:00 a'la CAR autós kalandok ínyenceknek 12:30 4ütem 13:10 Dilinyósok 13:35 Agymenők 14:05 Eastwicki boszorkák 15:05 A hős legendája 16:05 Aranyoskám amerikai vígjáték 18:30 RTL híradó
18:55 Fókusz Plusz magazin,2013 19:30 Éjjel-Nappal Budapest 20:05
Az utolsó gyémántrablás akcióvígjáték 22:00 Tisztítótűz akciófilm
23:50 Vonzások és állatságok vígjáték
08:00 A sors hullámain 09:00 Minden lében négy kanál 09:55 Ezel
- Bosszú mindhalálig 12:05 Tökéletes célpont 13:00 Tru Calling - Az
őrangyal 14:00 Nyomtalanul 15:00 CSI: Miami helyszínelők 16:00
Gazdálkodj okosan! 17:00 Egy este.. 18:00 Sokkoló valóság 19:00
Forró nyomon 20:00 A vonal túlsó végén vígjáték 22:00 Ezel - Boszszú mindhalálig
STORY TV
10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó 13:00 A keresztapus amerikaiangol vígjáték,1999 15:00 Álomhajó 17:00 Rózsák harca I./11. 18:00
Lagzi-randi romantikus 19:40 Miss Marple - Bűbájos gyilkosok krimi
21:40 Kémjátszma krimi
VIASAT
8:15 Álomgyári feleség 09:10 Véznák kontra dagik 10:15 Amerikai
mesterszakács 11:15 Amerikai mesterszakács 12:10 Két pasi - meg
egy kicsi 12:40 Két pasi - meg egy kicsi 13:10 Szívek szállodája 14:10
Szívek szállodája 15:10 Doktor House 16:05 Doktor House 17:05
Egy bébiszitter naplója 19:15 Jurassic Park 2. - Az elveszett világ
amerikai kalandfilm,1997 22:00 Spartacus: Bosszú
7:00 Brazil focimagazin 7:30 Brazil liga 9:30 Mix-zóna 10:00 Szuperkupa FC Barcelona- Atletico Madrid 12:00 Mix-zóna 12:25 Francia focimagazin 12:55 Francia liga 14:55 Senica – Žilina 16:55 Olasz
focimagazin 17:25 Jégkorong 19:55 Italian football 20:25 1,2,3 start
20:40 Olasz foci Chievo – Fc Napoli élő közv. 22:45 Brazil focimagazin
STV :1
8:00 Fidlibum 8:25 Leto s Katkou 8:50 Leto s telkou 9:20 SOS 10:15
Berlín, Berlín 11:10 5 proti 5 Letný špeciál! 12:05 On air 12:30 Top
Star Extra Naďa Urbánková 13:25 Top Star Extra 14:25 Moje dcéry
16:05 Generál mama 17:40 Postav dom, zasaď strom Magazín plný
nápadov a inšpirácií. 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS
19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:45 Rande v Malajzii
STV :2
10:20 A teraz sa rozhodni Problémy 10:50 5 minút po dvanástej 11:50
Magazín Ligy majstrov 12:20 Farmárska revue 12:40 Senior klub 13:15
Nebezpečné známosti 14:50 Regata médií 15:25 MS v rýchlostnej kanoistike Priamy prenos. 18:15 Na ceste po Čechách 18:40 Ovce.sk
18:45 Večerníček 19:00 Správy 19:40 Košice - Európske hlavné mesto
kultúry 19:50 Počasie 20:00 Osloboditelia 20:45 Anjeli strážni 21:10
Život je zázrak rom. kom. 23:40 Pred rokmi...
MARKÍZA
7:45 Alf Epizóda 5 8:15 Spláchnutý anim., USA/VB 9:50 Krok za krokom 10:20 Zabudnutý ostrov 12:05 Protivné baby(12) (kom., USA,
2004) 14:00 Vrahúni akčný kom., 16:00 Cez noc tridsiatničkou kom.,
USA, 2004 18:10 Uragán 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Farma 22:10 Otčim
JOJ
7:35 My Little Pony 8:05 Monsuno 8:25 Zvláštne puto 10:30 Karate Tiger akčný film 12:45 12 podmienok dedičstva 15:20 Niečo ako
láska 18:00 Krimi plus 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ19:59 Šport
20:10 Najlepšie počasie 20:20 VyVolení - Dom snov(12) (Slovensko)
Rozhodnutie 22:30 Rambo IV.(18) (akčný film, USA/Nemecko, 2008)

BULVÁR - HIRDETÉS

VASÁRNAP, szeptember 1
M1
08:55 Katolikus krónika 09:35 Úton-útfélen 09:45 Munkácsy:
Golgota 10:00 Református magazin 10:25 Evangélikus ifjúsági műsor 10:30 Az utódok reménysége 11:00 Evangélikus
tanévnyitó 12:00 12:05 Világ Kép 12:35 FIFA World Cup 2014
Labdarúgó vb magazin 13:05 TeleSport 13:35 Nagyratörők:
Steve Jobs 14:30 Kajak-kenu világbajnokság 16:25 OTP Bank
Liga PMFC Matias - DVSC TEVA 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó
20:00 Sport 20:15 A következő! 21:30 Üvegtigris 3. 23:20 A
bőr, amelyben élek spanyol filmdráma, 2011
M2
07:30 Rajzfilmsorozatok 17:40 Lolka és Bolka 17:50 Hetedhét
Kukta 17:55 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18:20 Kérem a következőt 18:35 Miss BG 18:50 Magyar népmesék 19:00 Frakk,
a macskák réme 19:05 Állatkert a hátizsákban 19:35 Kalandozások Andyvel 19:50 Angelina, a balerina 20:00 Patrick, a postás 20:15 Mumin-völgy 20:30 Híradó 20:59 Sport 21:05 Mad
Men 21:55 A következő! 23:05 A cinkos amerikai filmdráma
DUNA
8:45 Önkéntesek 09:15 Az imádott paradicsom 10:00 Hagyaték 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Református istentisztelet - Huszt 12:00 Híradó 12:05 Meteo 12:15 Ízőrzők 12:55 Édes
ellenfél magyar játékfilm 14:20 Hazajáró 2013 14:55 Csellengők 15:20 Suli-buli 16:00 IV. Nemzeti Tanévnyitó Debrecenben
17:00 Hogy volt?! 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Meteo
18:30 Heti Hírmondó 19:00 Önök kérték 19:55 Sándor Mátyás
6. 21:00 Holt vidék magyar játékfilm 22:30 Dunasport 22:45
Világ-Nézet 23:35 Koncertek az A38 Hajón
06:25 TV2 Matiné rajzfilmek 10:00 Monster High 10:45 AstroVilág 11:50 EgészségMánia 12:20 Stahl konyhája 12:50 Több
mint TestŐr 13:20 A kiválasztott - Az amerikai látnok 14:20 Békétlen békítő 15:20 Sue Thomas - FBI 16:20 Mennyé má! vígjáték 18:00 Tények 19:00 Napló riportmagazin 20:00 Így neveld
a sárkányodat! 21:45 A Bourne-rejtély akció-kalandfilm
07:00 Kölyökklub 10:00 EgészségKalauz egészség- és életmódmagazin,2013 10:35 Teleshop 11:30 Gasztrotúra gasztronómiai magazin,2013 11:55 A Muzsika TV bemutatja 12:35
FTC-Győri ETO női bajnoki kézilabda-mérkőzés élő közvetítés,2013 14:20 Nyomoz a professzor: A bezárt szoba rejtélye 16:20 Bolond szél fúj amerikai vígjáték 18:30 RTL híradó
18:55 Cobra 11 20:00 A szingli fejvadász 21:45 A 13-as rendőrőrs akciófilm 23:55 Portré
06:10 Pillangó 07:10 Pillangó 08:10 Pillangó 09:10 Jack és Jill
11:00 Sokkoló valóság 12:00 Tru Calling 13:00 Nyomtalanul
14:00 CSI: Miami helyszínelők 15:00 Szombat esti láz 17:00 Segítség, bajban vagyok! 18:00 Segítség, bajban vagyok! 19:00
Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 18. magyar re-

ality sorozat,2013 20:00 Segítség, bajban vagyok! 21:00 Segítség, bajban vagyok! 22:00 Heti Hetes 23:00 Sötét zsaruk
STORY TV
10:30 Dallas 13:30 Lagzi-randi 15:15 A keresztapus amerikaiangol vígjáték,1999 17:05 Az eltakarítónő vígjáték 19:00
Hír24 19:30 Poirot: Nyaraló gyilkosok angol krimisorozat,2001
21:30 12 majom amerikai fantasztikus kalandfilm,1995
VIASAT
08:25 Carrie naplója 09:25 Doktor House 10:20 Doktor House
11:15 A nagy házalakítás 12:15 A nagy házalakítás 13:15 Egy
bébiszitter naplója amerikai vígjáték,2007 15:25 Jurassic Park
2. 18:10 A célszemély 19:00 Gyilkos számok 20:00 CSI: Miami
helyszínelők 21:00 CSI: New York-i helyszínelők 22:00 Spartacus: Bosszú
7:00 Francia focimagazin 7:30 Szuperkupa FC Barcelona- Atletico Madrid 9:30 Senica -Žilina 11:30 Olasz focimagazin
12:00 Olasz foci Chievo – FC Napoli 14:00 Brazil liga 15:55 Italian Football 16:25 Adrenalin sportok – Anaconda Adventure
Race 16:55 Jégkorong Sparta Praha – Kalpa 19:25 1,2,3 start
19:40 Sólyomszem –teniszmagazin 20:40 Olasz foci AC Milano- Cagliari élő közv. 22:40 Porsche Super Cup
STV :1
8:55 Safari za kuchyňou 9:20 Safari za kuchyňou 9:50 60 zabijakov divočiny 10:25 Geo report Florencia - futbal v krvi
11:20 Rozprávky bratov Grimmovcov: Husiarka (rodinný f.,
Nemecko, 2009) 12:25 Agatha Christie 14:00 Medzinárodné
letecké dni SIAF 16:00 Raňajky u Tiffanyho 17:50 Hurá do
záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 19:45
Počasie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Dom, dráma 21:50
Sestrička Betty kom.
STV :2
8:45 Osloboditelia 9:30 Orientácie 10:00 Diecézna púť mužov
z Višňového 11:40 MS v rýchlostnej kanoistike Relive. 14:00
Míľniky slovenského parlamentarizmu 14:30 MS v rýchlostnej kanoistike 17:30 Zlatý Amos 18:30 GEN.Sk 18:45 Večerníček 19:00 Správy 19:40 Portréty vedcov 19:50 Počasie
20:00 Cesty Slovenskom 21:00 Albert, Albert 22:35 Odpískané 23:05 Noc v archíve
MARKÍZA
7:35 "Honza málem králem" 9:20 Veľký tato 11:10 Pestúnka
12:50 Sám doma a bohatý 14:45 Princ a ja 2 16:50 Najlepší
ocko 19:00 Televízne noviny 20:15 Počasie 20:30 Unesená
akčný film 22:35 Blesk akčný triler
JOJ
7:20 Krimi plus 8:25 Rozprávková jazda 10:15 Pako mojich
snov 12:25 Smrtiaci element 15:15 Noc v múzeu 18:00 Skutočný príbeh Ivety Bartošovej 19:30 Noviny TV JOJ 19:59
Šport 20:10 Počasie 20:20 Klan 22:25 Vojak, akčný film

EmISNÉ KONtROLy NA POčKANIE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autoservis • mobil: 0903 431 736

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmISSzIóS ELLENőRzÉS mEGVÁRÁSRA
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„Ragyogsz, mint a napsugár, édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap, jó, hogy mindig velünk vagy!“
Augusztus 28-án 7 éves Kányai Lorenka.
Boldog születésnapot kívánunk: édesanya, édesapa, Ari mama, Bajuszka,
Elvi mama, Elvi dedo,
dédike, Valcsi, Peti,
Raymond, Sipi papi,
Nonóka, Karesz gyerekek, Dávid, Deni
gyerekek
és
Babika.

Augusztus 26-án ünnepli
15. születésnapját

Navrátil Enikő.
Augusztus 31-én ünnepli
2. születésnapját

Tóth Attila.
E szép ünnep alkalmából
köszöntik őket testvérük Veronika és
az egész rokonság.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény,
Legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Augusztus 28-án ünnepli
60. születésnapját

Markac Ernő Marcelházán.
Boldog születésnapot kívánunk:
feleséged Irci, leányaid Heni,
Mirka, unokáid Michelle és
Oliver.
„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem hogy szeretve szép az élet,
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatjuk Neked, Isten éltessen Téged.“
Augusztus 24-én
ünnepelte
65. születésnapját

Lakó Marika
Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszönti férje, gyermekei, unokái
és a kis dédunoka Patrik.
Augusztus 23-án ünnepelte
2. születésnapját

Szabó Soﬁa
Komáromban.
Boldog születésnapot kívánunk:
anya, a nagyszülők és
az egész rokonság.

Már Gútán is
HiRDETÉSfELVÉTEL
HÉTfőTőL pÉNTEKig.

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)
Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

„A nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak neked!“
Augusztus 24-én ünnepelte
2. születésnapját

Ferenczi Péter
(Komárom).
Nagyon sok boldogságot
kíván Neked az egész család.

CHEVROLET CAMARO
Az újjászületett legenda gazdag felszereltséggel már 39 990 eurótól
HOFFER, s.r.o.

/Hoffer,s.r.o.

Bratislavská 1798, 945 01 Komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk
Chevrolet Camaro 6,2 V8 297-318 kW 405-432 LE – kombinált üzemanyag fogyasztás: 13,1 - 14,1 l/100 km. CO2 kibocsátás: 304-329 g/km.
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Komáromi pólósok a vb-n
zombathelyen rendezték meg a juniorok világbajnokságát, amelyen a szlovák U20-as válogatott is szerepelt. A Komáromi Vízilabda Klub három játékosát is behívták a válogatottba, ami a komáromi edzők
szakmai tudását dicséri, hiszen Dékány Mátyás, Paksi Patrik és Zakar Péter is remekül megállták helyüket
a válogatott színeiben.

S

A szlovák válogatott a csoportmérkőzések során nagyon nehéz ellenfelekkel küzdött meg, hiszen a spanyolok, oroszok és amerikaiak is egyaránt a világ élvonalához tartoznak, legalábbis ami
a felnőtt, férﬁ-válogatottjaikat illeti. Ahogy látszik,
a juniorok is igyekeznek kopírozni ezt a hagyományt, így értelemszerűen a spanyolok és amerikaiak bejutottak a legjobb nyolc közé, míg az
oroszok a kilencedik helyért küzdöttek meg. A
szlovák válogatott különösen a spanyolok és amerikaiak ellen játszott nagyon jól, mindkét ellenfelétől azonban szoros, kétgólos vereséget szenvedett. Így a 13. helyért játszott Dél-Afrika ellen,
és mivel sikerrel járt, ezen a helyen zárta a vb-t.
A csoportmérkőzések eredményei:
Spanyolország – Szlovákia 11:9
Oroszország – Szlovákia 16:5
Egyesült Államok – Szlovákia 12:10
A három komáromi válogatott játékos balról jobbra Zakar Péter,
Dékány Mátyás és Paksi Patrik

A 13. helyért:
Szlovákia – Dél-Afrika 22:10

MEGHÍVó
A VK Spartak Komárom férﬁ
röplabda csapatának, az extraliga újoncának vezetősége szeretettel meghívja a szurkolókat
nemzetközi tornájára, amelyre
2013. augusztus 31-én (szombaton) kerül sor, a Komáromi Városi Sportcsarnokban.
Résztvevő csapatok:
Slavia SPU Ekonóm Nyitra
Dági KSE
(a magyar NB I. bronzérmese)
Sümegi RC (NB I)
VK Spartak Komárom
A torna délelőtt 9 órakor veszi
kezdetét, és mivel mindenki mindenkivel megmérkőzik, a tervezett befejezés kb. 18 órára tehető.
A komáromi csapatban néhány
új játékos is bemutatkozik, így a
szurkolóknak lehetőségük nyílik
felmérni csapatuk erejét a szeptemberi bajnoki nyitány előtt.
A tornára való belépés:
DÍJTALAN.

Vízilabda

Jól sikerült edzőtábor Gútán
agyszerűen sikerült a jubileumi, huszadik nemzetközi
cselgáncs edzőtábor Gútán. Az
egyhetes edzőtáborozáson három
ország (Magyarország, Csehország és Szlovákia) 150 versenyzője vett részt, hogy közösen készüljön fel a közelgő versenyekre.

N

Az edzőtáborozás második napján, augusztus 20-án, kedves vendégek is ellátogattak a táborba. A
KSI SE több versenyzője is eljött bátorítani a résztvevőket, de egy jó edzésen is részt venni, köztük Joó Abigél, nyolcszoros Európa-bajnok és
olimpiai ötödik helyezett, valamint
Tóth Krisztián, az U23-as korosztály

Az edzőtábor résztvevői

Európa-bajnoka. Ők ketten nem kisebb eseményre készülnek, mint a
riói világbajnokság.
A gútai cselgáncsozókra szeptember közepén vár az igazi megmérettetés, hiszen szeptember 21-én az
ifjúságiak, majd egy nappal később a
felnőttek lépnek tatamira a Duna Ligában. Mindkét verseny a Gútai Városi Sportcsarnokban kerül megrendezésre, vélhetően szép számú közönség előtt.
A gútai klub ezúton is meghirdeti a
felvételt soraiba, szeptembertől
ugyanis kezdőknek indít tanfolyamot,
amelyre hétfői és pénteki napokon
17 órától lehet jelentkezni a klub tornatermében.

A gútai csapat Joó Abigél és Tóth Krisztián társaságában
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2013. augusztus 26.

Labdarúgás

Ifjúságfalva megszerezte újkori történelmének első győzelmét

Nézőcsúcs és nagymegyeri siker Komáromban
Régióbajnokság negyedik fordulójában nagy érdeklődés előzte
meg a KFC – Nagymegyer találkozót. Utoljára 2004-ben, a lilák Érsekújvár elleni mérkőzésén volt 1100 néző, akkor a KFC győzött 2:1
arányban, de a történelem nem ismételte meg önmagát. Bár a hazaiak
sem játszottak rosszul, a vendégek megérdemelt győzelmet arattak, mivel szemfülesen büntették a védelmi hibákat. A negyedik ligában mindkét képviselőnk feledtette múlt heti hazai kisiklását, az ötödikben pedig
egyenesen szenzációsan szerepeltek. Az ógyallai rangadó ugyan megsínylette nézettségben, hogy Komáromban is rangadó volt, de akik kimentek, azok nem bánták meg. A Területi Bajnokságban Izsáról jöttek
a legjobb hírek, ahol egy adok-kapok mérkőzés hozta lázba a szurkolókat, a végén hazai sikerrel, de a búcsiak is jó mérkőzést játszottak Heténnyel. Csallóközaranyoson ismét Győry Jenő kapus lett a főszereplő,
amire a bátorkesziek még sokáig fognak emlékezni. A második osztályban Ifjúságfalva megszerezte újkori történelmének első győzelmét,
mindezt a csicsóiak sérelmére, de ami meglepő, az az őrsújfalusiak hazai botlása volt.

A

nagy lehetőséggel. Győzelmük
megérdemelt.
További eredmények: H. Nitra –
Beluša 3:4, Topoľníky – Bánovce n/B.
3:2, Neded – Tr. Stankovce 3:1, Nitra
jun. – J. Bohunice 1:3, L. Rovne –
Galanta 4:0, Domaniža – V. Ludince
3:4, Gabčíkovo – Palárikovo 0:0.
IV. LIGA
Mocsonok – Ímely 3:3 (1:0), Bacigál 2, Hübsch
A jól játszó ímelyiek már 3:1 arányban vezettek, de sajnos, nem tudták
megőrizni ezt az előnyüket. Ami még
bosszantóbb, hogy a hazaiak a találkozó utolsó pillanataiban egyenlítettek.
Illésháza – Gúta 1:1 (1:0), Zuzula
Az első félidőben egyforma erők
küzdelme folyt a pályán, bár Magyarnak „sikerült” két ordító helyzetet
is kihagynia. A második játékrészben a gútaiak voltak kezdeményezőbbek, sőt, nagyobb fölényt is sikerült kiharcolniuk. Zuzula egyenlítő

V. LIGA
ógyalla – Naszvad 2:0 (1:0),
Bogner 2
A helyzetekben igencsak bővelkedő mérkőzésen a hazaiak voltak
szerencsésebbek, vagy éppen pontosabbak. A naszvadiak nagy lendülettel kezdtek, és bizony gyakran
hozták kétségbeejtő helyzetbe a sörgyáriakat, akik egy gyors ellentámadásból, Bogner révén mégis megszerezték a vezetést. Amikor egy
újabb naszvadi hullámot kellett megszelídíteniük a hazaiaknak, ismét
Bogner lódult meg, és megszerezte
második, mindent eldöntő gólját. A
keserű szájíz, mérkőzés után ott volt
a naszvadiaknál, de most hagyták
„kiénekelni a sajtot a szájukból”.
Ekel – Hontfüzesgyarmat 2:0
1:0), Horváth 2
Jól játszottak a hazaiak ezen a búcsúi találkozón, ami Horváth két góljának köszönhetően az eredményben is megmutatkozott. Bár a mérkőzés vége izgalmasnak ígérkezett,
hiszen a hazaiak a 88. percben lőtték be a biztos győzelmüket jelentő
második góljukat, az igazi dráma elmaradt. A vendégek ugyanis igazi
helyzetekig nem jutottak el, hiszen a
zöldek védelme remekül dolgozott.
Szentpéter – D. Ohaj 4:0 (1:0),
Szalay 2, Lakatos Gy., Vida

Fotó: Molnár Mónika

RÉGÓBAJNOKSÁG
KFC – Nagymegyer 1:3 (1:2),
Szegedi – Rózsa, Ferenczi, Tuschel
Az 1100 néző előtt játszott, aránylag jó színvonalú mérkőzésen a
vendégek kezdtek jobban, de néhány perc után a hazaiak kiegyenlítették a játékot, és elkezdődött egy
adok-kapok, mindkét oldalon helyzetekkel, bár az „ordító” jelző egyik
esetben sem állná meg a helyét.
Aztán két védelmi hibát követően –
itt az „orbitális” jelző viszont indokolt
– a vendég zöld-fehérek hét perc leforgása alatt kétszer is betaláltak,
és érni kezdett a sikerük. Igaz, az
első félidő utolsó percében Szegedi
szépített, ami ugyan visszahozta játékba a lilákat, de a második félidőben minden másképp történt.
Alig negyedórányi játék után Tuschel fejelt a hazai kapuba, ami teljesen kedvüket szegte a hazaiaknak, és bár próbálkoztak legalább
szépíteni, a vendégek már pszichikai előnyt is élveztek, és éltek is a

gólja után a 84. percben, Cong lőtt
az üres kapu fölé akkor, amikor a játékvezető már az óráját nézte.
További eredmények: Tvrdošovce – Želiezovce 1:1, Váhovce –
Dvory n/Ž. 1:3, Vrakúň – ViOn „B”
3:1, ČFK – V. Lovce 3:1, Šurany –
Štúrovo 1:1, DAC „B” – Vlčany 1:1.

Ők mindhárman még nemrégen lila-fehérben játszottak, most ellenfelek voltak. Szórád Csaba (lilában) Petr Filipskývel
vívja csatáját, a háttérben Petr Musil. (KFC - Nagymegyer 1:3)

A hazai szurkolók szinte extázisban élték meg ezt a mérkőzést, hiszen kedvenceik valami felejthetetlent produkáltak. Végig űzték-hajtották ellenfelüket, és az adódó 5-6
helyzetből négyszer be is találtak.
Remek kis meccs volt.
Zsitvabesenyő – Marcelháza 2:3
(0:1), Gere, Majer, Horján
A vendégek már 3:0 arányban vezettek, amikor Vörös hagyott ki egy
jó helyzetet. Ekkor feljöttek a hazaiak, és egy szögletet, valamint egy
büntetőt követően szépítettek, és bizony az utolsó percekben a vendégeknek izgulniuk kellett az eredményért.
További eredmények: T. Lužany
– Čaka 3:4, Bánov – Komjatice 6:1,
Podhájska – Kalná n/Hr. 6:3, V. Kýr
– Kozárovce 1:3.
TERÜLETI BAJNOKSÁG
Šrobárová – Dunamocs 1:1
(0:0), Annus – Lajos T.
Aki azt gondolta volna, hogy a hazai Pavlík kiállítása után a találkozó
35. percében a szilosiak összeroppannak, azoknak tévedniük kellett.
Ők ugyanis tízen is egyenlő partiban
voltak a vendégekkel, sőt, a 79.
percben a vezetést is megszerezték.
Már-már megnyerve látták a mérkőzést, amikor a 88. percben Lajos T.
egyenlített.
Perbete – Gúta 4:1 (2:1), Lacza 2,
Lakatos, Sýkora – Tóth D.
Húsz percnyi kölcsönös kóstolgatás után a hazaiak vették át az irányítást, és bár a vendégeknek is
voltak szép pillanataik, igazi veszélyt nem jelentettek a hazaiak kapujára. A második félidőben már
minden a hazai forgatókönyv szerint
zajlott.
Búcs – Hetény 4:3 (4:1), Kovács
2 (1 – 11 m), Bruszi, Jávorka – Šátek, Marikovec, Andruskó
A sérüléséből felépült Kovács játéka tette le a búcsi siker alapjait.
Mindezt úgy, hogy már a 15. percben
2:0 volt az eredmény. A II. félidőben
a vendégek két cseréje bejött, mert
lényegesen feljavult a játékuk, de az
első játékrészbeli hátrányukat már
nem tudták ledolgozni.
Marcelháza „B” – Nemesócsa
3:2 (3:1), Vörös K., Marcinko, Viderman A. – Csizmadia 2
Amikor a hazaiak már 3:1 arányban vezettek, feljöttek a vendégek
is, bár érdekes módon, akkor is a
hazaiaknak voltak nagyobb helyzeteik. „Remekül játszottak a vendégeink, de ennek ellenére megérdemelt győzelmet arattunk. Csak megjegyzem, hogy szép jövőt jósolok ennek a ﬁatal nemesócsai gárdának” –
mondta el lapunknak Viderman Róbert.

dégek kezdeményeztek többet, de
igazából nem jelentettek veszélyt a
hazai kapura, így még a „becsületgól” is elmaradt.
Csallóközaranyos – Bátorkeszi
2:1 (1:0), Lelkes, Csonka N. (11 m) –
Dobai
Nagyon jó ellenfelet láttak vendégül Csallóközaranyoson, akik nagyon
szép játékot produkáltak, sőt, helyenként rendesen be is szorították
vendéglátóikat. Ami végül döntött, az
a hazai kapus Győry Jenő parádéja
volt, aki védéseivel szinte az őrületbe
kergette a rokonszenves keszieket.

A komáromi szurkolócsoport akcióban
Izsa – Keszegfalva 4:2 1:0), Rovács 2, Smolka, Petrík – Horváth 2
Nagyszerű mérkőzést vívott a két
csapat, és játékuknak köszönhetően,
gólokban is bővelkedett ez az öszszecsapás. Mindkét alakulat játékosai sokat futottak, remekül adták a
labdát, így nagyon jól szórakozott a
közönség. Egy igazi örömfoci volt.
Madar – Dulovce 2:4 (0:2), Sebők
(11 m), Takács Z. – Habara M. 2,
Holub P. 2 (1 – 11 m)
Rendkívül alacsony színvonal, bé-

kés, álmos vasárnapi hangulat és tapasztaltabb ellenfél – ez jellemezte a
találkozót, amelybe talán jobban beleillett volna a döntetlen eredmény.
FK Activ – Lakszakállas 3:0
(3:0), Lipták 2, Töltési
A hazaiak már az első félidőben
lerakták győzelmük alapjait, hiszen a
találkozó 28. percében 3:0 volt az
eredmény. Mindez annak ellenére,
hogy öt játékosuk is hiányzott a kezdőből. A gólok után kiegyenlítődött a
játék, sőt, a második félidőben a ven-

Heti focimenü
FELNőTTEK
2013. augusztus 28. (szerda) 17 órakor: Udvard – KFC, Gúta – Bős (Nyugat-szlovákiai Kupa) 2013. augusztus
31. (szombat) 15.30 órakor: Nagykeszi – Dunaradvány (Területi Bajnokság
II. osztály) 16 órakor: Nagymegyer –
Nyárasd (Régióbajnokság), Gúta –
DAC ”B” (IV. liga), Marcelháza – Podhájska (V.liga) 2013. szeptember 1.
(vasárnap) 10.30 órakor: Őrsújfalu –
Ifjúságfalva (Területi Bajnokság II. osztály) 16 órakor: Ímely – ČFK (IV. liga),
Naszvad – Nagysalló (V. liga), Dunamocs – Bátorkeszi, Lakszakállas –
Csallóközaranyos, Dulovce – FK Activ,
Keszegfalva – Madar, Nemesócsa –
Izsa, Hetény – Marcelháza „B”, Gúta
„B” – Búcs, Šrobárová – Perbete (Területi Bajnokság), Nagysziget – Bogyarét,
Megyercs – Pat, Martos – Főnix Tany,
Csicsó – Bogya/Gellér, Vágfüzes/Kava
– szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály)
Ligásaink idegenben: Palárikovo –
KFC (Régióbajnokság), Kozárovce –
ógyalla, Hontfüzesgyarmat – Szentpéter, Komjatice – Ekel (V. liga)
TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJúSÁGIAK
2013. augusztus 31. (szombat) 16
órakor: FK Activ – Ímely, Madar – Csicsó, Perbete – Dulovce

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
Őrsújfalu – Nagysziget 1:1 (1:0),
Havlík – Tóth P.
Ifjúságfalva – Csicsó 3:1 (0:1),
Dobi, Lengyel, Bagita - Dudás
Bogya/Gellér – Martos 3:2 (1:0),
Végh, Boros, Kollár – Bazsó, Rácz
Vágfüzes/Kava – Megyercs 4:0
(3:0), Varga L. 2, Bende, Tánczos
Pat – Nagykeszi 5:2 (2:1), Lakatos L. 2 (mindkettő büntetőből), Lakatos Kr., Csizmazia, Magala – Bagin, Beke
Dunaradvány – Bogyarét 7:0
(2:0), Tóth 4, Kovács 2, Roháček P.
Tany – szabadnapos volt.

Kosárlabda
Az MBK Rieker Com-Therm férﬁ kosárlabda-csapata megkezdi
felkészülési mérkőzéseinek sorozatát. Az első találkozóra pénteken, augusztus 30-án 18.30 órai kezdettel kerül sor a Komáromi
Városi Sportcsarnokban. A piros-fehérek ellenfele az MTK Törökbálint csapata lesz.

Visszatért a Gruppo
Porcaccioni
KFC szurkolói meglepetéssel vették tudomásul, hogy
a csapat első hazai bajnoki mérkőzésén Tr. Stankovce ellen,
üres maradt az ismert szurkolói
csoport szektora. Hiányoztak,
hiszen bármilyen is legyen az
eredmény, ők mindig szívvel-lélekkel buzdítják csapatukat,
nem adják fel semmilyen körülmények között. Nagymegyer ellen azonban ismét égtek a görögtüzek, zúgott a Hajrá KFC!

A

Megkerestük a csoport vezetőjét, Hajabács Gábort, aki a következőket mondta el lapunknak:
„Voltak némi átszervezési gondjaink, de belső problémáinkat megoldottuk. Igaz, ma még aránylag
kevesen voltunk, de dolgozunk a

csapat kibővítésén, sőt, megígérhetem, hogy a legközelebbi hazai
találkozón már vagy 30-an is leszünk. Már most szervezzük a palárikovói és bősi kirándulásunkat,
ahol szeretnénk csapatunk hasznára lenni csakúgy, mint ezelőtt
már nagyon sokszor. Mindenkit
szeretnék megnyugtatni, hogy tőlünk nem kell félni, mi nem a balhét keressük, csak imádjuk a KFCt, és igyekszünk hangszálainkkal
hozzásegíteni minél több győzelemhez. Jelentkezni kortól és nemtől függetlenül a szektorunkban lehet hazai mérkőzésen, de a facebookon is meg lehet bennünket találni. Gyertek közénk sokan, hogy
mi lehessünk a csapat 12-ik játékosa” – mondta el lapunknak a
csoport vezetője.
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Fk Activ
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TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Pat
3 3 0 0 10:3
2. Őrsújfalu
3 2 1 0 15:3
3. Dunaradvány 3 2 0 1 12:5
4. Vágfüzes/Kava 3 2 0 1 8:4
5. Bogya/Gellér 2 1 1 0 3:2
6. Nagysziget
3 1 1 1 6:6
7. Megyercs
3 1 1 1 3:6
8. Ifjúságfalva
2 1 0 1 6:5
9. Tany
2 1 0 1 5:4
10. Nagykeszi
3 1 0 2 5:9
11. Martos
3 1 0 2 8:15
12. Csicsó
3 0 0 3 2:10
13. Bogyarét
3 0 0 3 2:13
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Labdarúgás

Gútán már a tizedikre készülnek
zinte természetes, hogy egy sikeres rendezvény lezárásának pillanatában a szervezők
azonnal játszadozni kezdenek a következő évfolyam megszervezésének gondolatával. Így
történt ez a kilencedik 11-es rúgó verseny után is, amelyet hagyományosan a Gútai Búcsú és
Vásár alkalmával rendeztek meg, mi több, annak egyik nagyon látványos programpontja volt.

S

A kapusok, akik 57 esetben okoztak csalódást a
végrehajtóknak. Balról jobbra: Keszeli Krisztián,
Szi József, ifj. Molnár József és Uhrin Róbert.
Ahogy Balogh Árpád főszervező tájékoztatta
lapunkat, a rendezvényre 54 nevezés érkezett,
ami ugyan nem jelent résztvevői csúcsot, viszont
a nézők száma mindenképpen meghaladta a tavalyit. Ami a résztvevő versenyzőket illeti, a hazai
„végrehajtókon” kívül ott voltak Komáromból, Ke-

szegfalváról, Perbetéről, Ifjúságfalváról, Nagyszigetről, de Kamocsáról is. „Mindig más győz” –
hagyomány sem szakadt meg, hiszen az eddigi kilenc évfolyamban senkinek sem sikerült dupláznia, de a gútai lokálpatriotizmus sem szenvedett
csorbát, mert ismét hazai versenyző örülhetett a
fődíjnak.
Az első helyen Szulcsányi Erik végzett, aki jelenleg az ifjúságfalvai csapat játékosa, pontos találatainak száma 12.
Nagyon érdekes viszont a második helyezett,
szintén gútai Rigó Szabolcs esete. A versenyre
csak szülői hozzájárulással nevezhetett be, mivel
a versenykiírásban megállapított 15 éves alsó korhatárt csak két év múlva éri el. A helyi diákcsapat
egyik erőssége, de felnőtteket is megszégyenítő
pimaszsággal lőtte be a büntetőket. A végső győzelemtől mindössze egy találat választotta el,
amelyet a kapufa állított meg.
A harmadik hely is gútai labdarúgót illetett meg,
Kürti András személyében. Az ő nevével olvasóink gyakrabban is találkozhatnak a gútai felnőtt
csapat góllövői között.
A további helyezések:
4. Taibl Dávid (a KFC ifjúsági labdarúgója)
5. Jancsó Zsolt (Gúta)
6. Tánczos Oszkár
(Gúta – a 2008-as kiírás győztese)

A legsikeresebb végrehajtók balról jobbra: Rigó
Szabolcs, Szulcsányi Erik, a győztes és Kürti András.
7. Czompó Kevin (Gúta)
8. Lakatos Roland (Gúta)
9. Lévai Márió (Gúta)
Egy ilyen verseny értelemszerűen igénybe veszi a kapusok erőnlétét is, akik négyen, összesen
57 büntetőt hárítottak, ami igencsak szép teljesítmény. Ismét a keszegfalvai Szi József lett a legsikeresebb „11-es ölő”, aki 19 büntetőt hatástalanított, így maga mögé utasítva a három hazai hálóőrt. Mindenképpen ﬁgyelemreméltó az ifjúságfalvai Szabó Lajos teljesítménye is, aki 63 éves
kora ellenére a legnagyobb megelégedettségre
látta el a bírói teendőket ezen a négyórás maratoni versenyen.
Jöhet a tízedik, jubileumi évfolyam, amelyen
minden valószínűség szerint megdőlnek az eddigi
csúcsok.

Kajak-kenu

Komáromiak az SZNF Kupán
smét remekeltek a komáromi kajakosok és kenusok a pőstyéni Szlovák Nemzeti Felkelés Kupán, amelyen 1000 és 200 méteren mérték
össze erejüket az ország legtehetségesebb versenyzői. Különösen a
fiúk voltak elemükben, akik a kétnapos versenyen 11 aranyérmet
gyűjtöttek be, de ezüst- és bronzérmekből is kijutott bőven a Komáromi Kajak-kenu Klub versenyzőinek. A második versenynapon a
sportos szórakozás is helyet kapott, a 200 méteres távon ugyanis úgynevezett Mix versenyeket rendeztek K2-ben, ahol szülők gyermekeikkel, valamint egyéb érdekes párosításokban eveztek a résztvevők.
Kétségkívül a legérdekesebb párost a 69 éves komáromi Dosudil
František és unokája, a kilencéves Bugár Réka, az 1000 méteres verseny ezüstérmesei alkották, akik szenzációs versenyzéssel a 15. helyen érkeztek be a célba.

I

A komáromi versenyzők
eredményei:
1000 méteren:
K1 – 14 éves ﬁúk: 1. Obert Ákos
K1 – 13 éves ﬁúk: 1. Živický Samuel
K1 – kadett ﬁúk: 1. Botek Ádám
C1 – 14 éves ﬁúk: 4. Banai Tóth István 6. Sýkora Samuel Daniel 8.
Csontos István
K1 – 14 éves lányok: 6. Konečná
Anita
K1 – junior ﬁúk: 4. Szokol Dániel
K1 – 12 éves ﬁúk: 4. Ujvári Marko 5.
Náhlik Pavol 8. Konečný Kevin 9. Karika Benedek 13. Rigó Kevin 14. Farkas Erik
K1 – 11 éves ﬁúk: 8. Meszlényi Márk
9. Viszlai Tamás
K1 – 9 éves ﬁúk: 1. Podleiszek Filip

8. Doktorík Jakub
C1 – 11 éves ﬁúk: 1. Lérant Christopher Peter 2. Gallo David
K1 – férﬁak: 8. Malík Zdenko 10. Zilkerbach Gabriel
C2 – 13-14 éves ﬁúk: 2. Koczkás Dávid – Zilizi Richárd 5. Sýkora Samuel
Daniel – Banai Tóth István 9. Méhes
Zoltán – Pajger Ondrej
K2 – kadett ﬁúk: 4. Farkas Péter –
Németh Dávid
K2 – 13-14 éves lányok: 4. Gőcze
Andrea – Ružičková Dominika
K2 – 11-12 éves ﬁúk: 4. Náhlik Pavol
– Ujvári Marko 5. Karika Benedek –
Konečný Kevin 7. Meszlényi Márk –
Szépe Samuel
K1 – 12 éves lányok: 12. Hunková
Eva 14. Bogdány Katalin

A tehetséges Podleiszek Filip magabiztosan nyerte mindkét versenyszámot korosztályában
K1 – 10 éves lányok: 3. Hübsch Diana 5. Koczkás Eszter
K1 – 9 éves lányok. 2. Bugár Réka
C1 – 13 éves ﬁúk: 1. Koczkás Dávid
2. Zilizi Richárd 7. Méhes Zoltán
K1 – 13 éves lányok: 4. Gőcze Andrea
200 méteren:
K1 – 14 éves ﬁúk: 1. Obert Ákos
K1 – kadett ﬁúk: 2. Botek Ádám 9.
Németh Dávid
C1 – 14 éves ﬁúk: 4. Sýkora Samuel
Daniel 6. Banai Tóth István 9. Csontos István
K1 – junior ﬁúk: 3. Szokol Dániel
K1 – 14 éves lányok: 6. Konečná Anita
K1 – férﬁak: 7. Zilkerbach Gabriel
K1 – 9 éves ﬁúk: 1. Podleiszek Filip
9. Doktorík Jakub

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

K1 – 11 éves ﬁúk: 1. Szépe Samuel
8. Viszlai Tamás 11. Meszlényi Márk
K1 – 12 éves ﬁúk: 4. Náhlik Pavol 6.
Ujvári Marko 7. Konečný Kevin 12.
Karika Benedek 14. Rigó Kevin 16.
Farkas Erik
C1 – 11 éves ﬁúk: 1. Lérant Christopher Peter 2. Gallo David
C1 – 13 éves ﬁúk: 1. Koczkás Dávid
2. Zilizi Richárd 6. Méhes Zoltán
K1 – 13 éves ﬁúk: 3. Živický Samuel
K1 – 13 éves lányok: 5. Gőcze Andrea
K2 – Mix II.: 4. Ambrus Attila (26) –
Ujvári Marko (12) 5. Náhlik Pavol (12)
– Náhlik Pavol (40) 13. Viszlai Tamás
(11) – Viszlai Igor (47) 15. Dosudil
František 69) – Bugár Réka (9)
K2 – Mix III.: 2. Gőcze Andrea (13) –
Szokol Dániel (17)

