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ég egy ideig biztosan nem fogják megnyitni az Erzsébet-sziget főútját, amely még a június eleji árvíz után
szakadt be. Egyre több ottlakó és kerttulajdonos bosszankodik, hogy az említett útszakaszon nem lehet áthajtani, miközben arról is panaszkodnak, hogy sokszor munkásokat
sem látni a területen. Így utánajártunk, hogy hol tartanak a
felújítási munkálatok.
Folytatás a 3. oldalon
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Drága lesz a szárazság
Részletek a 2. oldalon

A legkritikusabb
részeket kijavították
Részletek a 7. oldalon

Játsszon velünk!
Részletek a 11. oldalon

Szemüveget hord?
Írassa be a jogosítványába!
a ugyanis ezt elmulasztja, a közúti ellenőrzésnél 60 €-val lesz könnyebb a pénztárcája. Mivel ezt a tényt sokan ﬁgyelmen kívül hagyják, vagy éppen nem tulajdonítanak elég ﬁgyelmet ennek a lényeges kérdésnek, nem árt megismételni néhány erre vonatkozó információt. A
szabályozás ugyan már évekkel korábban hatályba lépett, de eddig a rend őrei nem tulajdonítottak különösebb ﬁgyelmet ennek a kérdésnek, így a gépkocsivezetők nagyobb része szinte
nem is tudott róla. Aztán történt néhány precedens értékűnek mondható – bár nem meglepő
– bírságolás, ami újra felszínre hozta a szabályozás újraismétlésének szükségességét.
Folytatás a 3. oldalon
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Megkezdődött az iskola Házilag gyártott traktorok:
a, azaz szeptember 2-án
az óvodákban, az alap- és
középiskolákban ünnepélyes
tanévnyitóval veszi kezdetét a
2013/2014-es iskolai év. A komáromi városi hivatal oktatásügyi osztályának februári adatai alapján a városban összesen 326 gyereket írattak be,
ami 47-tel kevesebb, mint a tavalyi beíratott gyerekek száma,
ebből 198 a magyar tannyelvű, 128 pedig a szlovák tannyelvű
alapiskolákba jelentkezett.
Folytatás a 4. oldalon
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szabad a pálya
égy évvel ezelőtt nagy felháborodást váltott ki a kisgazda körökben
a házilag gyártott, rendszámmal nem
ellátott traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek kitiltása a közutakról. A gazdák joggal tiltakoztak, hiszen a törvény
szerint a házilag gyártott kistraktorukkal
nem hagyhatták el saját telküket, így az
esetleg néhány száz méterre lévő mezőgazdasági területükről sem tudták
beszállítani a termést, esetleg oda ki-
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vinni a trágyát
és egyebeket.
Kérésük csak
az volt, hogy
ezekkel a gépekkel szabadon mozoghassanak az úgynevezett mezei utakon, a községek helyi
útjait is csak a szükséges áthaladásra
használták volna. És lám, kérésük megértésre talált.
Folytatás az 5. oldalon
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Az elveszett állampolgárság
visszaszerzésének rögös útja
A jelenlegi jogszabályok alapján is visszaszerezhetik szlovák
állampolgárságukat azok a személyek, akik például a magyar
állampolgárság felvétele miatt veszítették azt el. Ehhez sok év
türelem, és idegenrendészeti hercehurca szükséges.
A szlovák belügyminisztérium állítólag ugyan készül egy
törvénymódosítással, mely enyhítené az állampolgárságvesztésre vonatkozó szigorú szabályozást, ám ennek kimenetele és
tartalma is bizonytalan. A jelenlegi jogszabályok viszont szintén lehetővé teszik az állampolgárság újbóli megszerzését, ám
ennek is szigorú szabályai vannak.
Az állampolgárságukat csupán egy másik ország, például
Magyarország vagy Csehország állampolgárságának felvétele
miatt elveszítő, ám Szlovákiát valójában soha el nem hagyó,
továbbra is életvitelszerűen ott tartózkodó személyek (mint
például Boldoghy Olivér vagy Gubík László) hivatalosan idegeneknek számítanak, ezért a külföldiekre vonatkozó szabályokat kell teljesíteniük ahhoz, hogy visszakapják személyijüket vagy útlevelüket (már ha leadták irataikat).
Ennek egyik általános feltétele, hogy megszakítás nélkül 8
évig tartózkodjanak életvitelszerűen, hivatalosan Szlovákia területén, egyes speciális esetekben viszont lerövidülhet ez az
idő. Minderről a Pravda faggatta ki a szlovák belügyminisztériumot.
A belügy szerint a szlovák állampolgárság elveszítése attól
a naptól érvényes, amikor az illető saját akaratának kinyilvánításával megszerzi egy másik ország állampolgárságát (és
valamilyen oknál fogva bejelenti ezt a tényt a szerveknek). Csupán két esetben nem kerül erre sor, ha az érintett az adott ország területén született, illetve ottani illetőségű személlyel kötött házasságot.
A belügy szerint az állampolgárságukat ily módon elvesztők
ismételten kérvényezhetik a szlovák állampolgárságot, ám ehhez teljesíteni kell a fentebb már pedzegetett feltételeket.
Ezek a következők: a kérvényezőnek büntetlen előéletűnek
kell lennie, kizáró ok a bírósági végzéssel történt kiutasítás,
nem folyhat ellene büntetőeljárás, sem kiadatási eljárás, nem
lehet érvényben ellene európai elfogatóparancs, sem menekültstátusz megvonására vagy kiutasításra irányuló eljárás.
Bírnia kell a szlovák nyelvet beszédben és írásban egyaránt,
valamint általános ismeretekkel kell lrendelkeznie Szlovákiáról.
Mindemellett teljesítenie kell elvezetési kötelezettségeit: adók,
biztosítások, járulékok.
Nyolc évnél hamarabb is megszerezhető a szlovák állampolgárság, például ha az illető házasságot kötött egy szlovák
állampolgárral, és közös háztartásban él vele Szlovákia területén, legalább 5 évvel a kérvény beadását megelőzően.
Amennyiben az érintett egyáltalán semmilyen állampolgársággal nem rendelkezik, tehát a világ egyetlen országának sem
polgára, elég, ha három évig Szlovákiában él a kérvény beadását megelőzően.
Itt sokakban felmerülhet, hogy az állampolgárságukat elveszítők többsége alighanem már sokszorosan túlteljesítette az
időbeli feltételeket, és az újbóli kérvényezés esetén hivatkozhatnak erre a körülményre, azonban a belügyminisztérium válasza e tekintetben kiábrándító. A 3/5/8 évet ugyanis akkortól
számítják, amikor az érintett hivatalosan bejelentkezik az idegenrendészeten. A szlovák állampolgárság elveszítésével
ugyanis hivatalosan megszűnik az illető lakcíme is, ebből kifolyólag nem teljesül a 8 éves itt tartózkodás feltétele sem a belügy álláspontja szerint.
Az is lehetséges viszont, hogy egyáltalán nem kell ennyit
várni az állampolgárságra, ehhez azonban jelentősen hozzá
kell járulni valamilyen formában Szlovákia gazdasági, tudományos, műszaki, kulturális, szociális, sport- vagy egyéb teljesítményéhez. Ilyen esetben a belügyminisztérium kikéri az illetékes állami szervek véleményét, és ez alapján dönt az állampolgárság soron kívüli megadásáról. Ilyen esetben az illetőt állambiztonsági szempontból is átvilágítják.
Amennyiben ily módon visszakapja valaki szlovák útlevelét,
akár megtarthatja másik állampolgárságát is, a belügyminisztérium nem kéri, hogy arról mondjanak le a régi-új állampolgárok. Azaz nem állhat elő azaz abszurd helyzet, hogy a frissen visszaszerzett állampolgárságot ismételten elveszik arra
hivatkozva, hogy az illetőnek van még egy. Már ha valaki vállalja egyáltalán ezt a rögös utat.
(b)
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Drága lesz a szárazság
etekkel ezelőtt még azt olvashattuk
az Európai Bizottság kutatóközpontjának előrejelzésében, hogy a kukoricatermés uniós szinten is meghaladhatja
az ötéves átlagot, sőt, Szlovákiában és a
környező országokban rekord közeli hozamokra lehet számítani. Az elmúlt napok
és hetek nagy szárazságát azonban a kukorica nagyon megsínylette, az ültetvények a laza szerkezetű, homokos talajon
sorra száradnak ki, és a silókukorica csővastagsága is elmarad az előző évekéhez képest.

Szemüveget hord?
Írassa be
a jogosítványába!

H

A kukoricatáblák állapota régió-szerte nagyon lehangoló látványt nyújt. Az idei csapadékos tavasz után ígéretesnek mutatkozott, szépen fejlett állományok kezdenek kisülni. A szárazság miatt lerövidült a virágzás
ideje is.
A napraforgó „parcellák” állapota szintén a
klimatikus tényezők függvénye. A szotyola
ugyan a szárazságot jobban tűri, de a tartós
vízhiány problémát okozott ennél a növénynél is. A napraforgó esetében rövidebb volt a
virágzás és elszáradtak az alsó levelek. A
napraforgó-tányérok fejlődése jócskán lelassult. Sok esetben kisebbek, mint egy átlagos évjáratban.
A Perbetei Mezőgazdasági Szövetkezetben 268 hektáron termesztettek siló- és 430

Folytatás az 1. oldalról
Elsősorban Komárom város szóvivőjénél,
Králik Róbertnél érdeklődtünk, aki lapunknak a témával kapcsolatosan a következőképpen nyiltkozott: „Az említett útszakaszon
a hiba elhárítását a Vízgazdálkodási Vállalat
végzi. Igaz, kialakult egy kisebb vita a ﬁnanszírozás körül, de mára már ez is rende-

hektáron takarmánykukoricát, valamint 70
hektáron napraforgót. Amint azt Krutek Ottó
agronómus lapunknak elmondta, az állattenyésztés részére 7 ezer tonna kukoricasilót
terveznek készíteni. Megkezdték a silózást
és úgy néz ki, hogy a 268 ha takarni tudja a
kívánt mennyiséget. Igaz, azokon a területeken, ahol a magkukorica a szárazság miatt
veszélybe került, megcserélték a silókukorica
területével. A 60 hektáron termesztett magkukoricát viszont öntözték, így az nem sínylette meg az idei szárazságot és hőséget.
A gazdálkodás örök körforgása következtében augusztus végétől ismét az őszi vetésű növényeké a főszerep. A talaj-előkészítés azonban jóval nagyobb feladatot jelent a
kiszáradt földben, mint rendesen. De a mezőgazdászok már kezdik megszokni, hogy
az elmúlt évek szélsőséges időjárása a talajművelésben sem engedte meg a rutinszerű eljárások alkalmazását; hol a túlzott
nedvesség, hol a tartós szárazság okozta
helyzet állította megfontolt döntés elé a gazdákat.
Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Ilyen lesz a számlalottó:
egy euróért tízezret is lehet nyerni
emutatta Peter Kažimír szlovák pénzügyminiszter a szeptemberben induló számlalottót, amelyben akár tízezreket is lehet majd nyerni. SMS, email
küldése is elég a játékhoz való csatlakozásra.
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A játék szeptemberben indul, az első sorsolás a hónap végén lesz. A számlalottót az
állami szerencsejáték-társaság, a Tipos
szervezi, a cég elérhetőségeire kell elküldeni a vásárláskor kapott blokk regisztrációs
számát akár SMS-ben, emailban, vagy személyesen is leadható lesz a társaság ﬁókjaiban.
A számlalottóval az adócsalásokat szeretnék visszafogni, magyarázta Peter Kažimír
pénzügyminiszter.
A játékban két körben lehet majd nyerni.
Egyfelől kéthetente lesz sorsolás, melyben
10 győztest sorsolnak ki, az első nyertes 10
ezer eurót tehet zsebre, a második
háromezret, az utolsó, tizedik nyertes pedig
100 eurót kap.

A minisztérium tájékoztatása szerint a levásárolt összegre való tekintet nélkül lehet
részt venni a játékban, egyedül a vásárlás
minimális összegét határozzák meg: legalább 1 euró értékben kell vásárolni ahhoz,
hogy részt vehessen a számla a játékban. A
nyeremény összege tehát nem függ a vásárlás értékétől.
Ezen felül lesz még egy forduló, amelyre
havonta egyszer kerül sor. Eben a körben
nyolc nyertest sorsolnak ki, ám az első fordulótól eltérően valamennyien 10 ezer euró
nyereményben részesülnek majd, ráadásul
választhatnak pénzdíj és nyereménytárgyak
között.
Más országok is próbálkoztak hasonló játék bevezetésével, Grúziában például nem
vált be a recept, és hét hónap elteltével leállították a számlalottót, egyrészt a hiányzó
fedezet miatt, másrészt nem is váltotta be a
hozzá fűzött reményeket a kiskereskedelem
kifehérítését illetően, ugyanis csak a játék
bevezetését követően növekedett meg a
számlák iránti kereslet növekedése.
(b)
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ződni látszik, így az ősz folyamán remélhetőleg befejeződik az útszakasz felújítása“.
Továbbá elmondta, hogy a városi hivatal
augusztus 9-én levélben fordult a Vízgazdálkodási Vállalat igazgatójához, hogy tájékozódjon a munkafolyamatokról. A válaszlevelet augusztus 28-án kapták meg, melyben
Lazár Ladislav, ügyvezető igazgató leírta,
hogy a vízelvezető csatornákkal vannak a
legnagyobb problémák az Erzsébet-szigeten. Mint a levélből kiderült, a munkafolyamat
első szakaszában megrendelték a videomonitoringot (úgynevezett videós megﬁgyelést),
amit azonban nem lehetett elvégezni a vízelvezető csatornák átjárhatatlansága miatt. A
második szakaszban fogják elkészíteni a sérült útszakasz helyreállításának projektdokumentációját. Mivel az érintett útszakasz
alatt egy gázbekötés is húzódik, így azt át
fogják helyezni a Kis-Duna útra, majd kitisztítják a bedugult csatornahálózatot és az
esetleges szivárgásokat is kijavítják. Az
ügyvezető igazgató levelében arra nem tért
ki, hogy a felsorolt munkálatokkal mikorra
végeznek.
Nos, a fent említett levélből úgy tűnik, hogy
még nagyon a munkafolyamatok elején tartanak. Így nem tehetnek mást a lakosok,
mint türelmesen kivárják, amire végre felújítják és megnyitják az Erzsébet-sziget főutcáját.
szt

Tumultus az OTP-ﬁókokban
múlt hét folyamán megkezdődött a
magyarországi Bethlen Gábor Alap
által kiutalt oktatási támogatások kiﬁzetése, az OTP bankﬁókok előtt reggeltől
hosszú sorok kígyóznak.

A

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megkezdte az 55 eurós oktatási támogatás, ösztöndíj kiﬁzetését, melyet 2011 óta az OTP
Banka Szlovákia hálózatán keresztül bonyolít. A kiﬁzetés első napján a tavalyihoz és a
tavalyelőttihez hasonló rohamra lehetett számítani a szülők részéről, amely az idén sem
maradt el.
A BGA hosszútávú projekt célja nevelésioktatási ösztöndíj pályázat keretén belül támogatást nyújtani a magyar nyelvű oktatásban részesülők számára. A projekt keretén
belül a pályázatba bekapcsolódhattak óvodai, alap- vagy középfokú tanulmányaikat
magyar nyelven folytató pályázók és főiskolai hallgatók is.
Fabó Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének pályázati koordinátora a Bummnak pontosított a támogatások
összegével kapcsolatban. Elmondása szerint augusztus 23-án utalta az OTP az idei
nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást, mint ahogy a hallgatói támogatásokat is. Az OTP számlával rendelkező pályázók számláira már ezen a napon
megérkezett a támogatás. „Aki még nem
rendelkezik OTP számlával, az szintén e
pénzintézet ﬁókjaiban juthat a megítélt pénzhez – készpénzben, október 31-ig. A nevelési-oktatási támogatás összege idén 55, a

hallgatói támogatásé 10 euró fejenként. Az
előbbi esetében ez nagyjából 20 euróval kevesebb, mint a korábbi években – Budapest
a hivatalos tájékoztatás szerint a Magyarországot érintő túlzott deﬁcit-eljárás következtében foganatosított takarékoskodás miatt
csökkentette a támogatások összegét“ -írta
a portálnak Fabó Mária.
„Szlovákiában idén összesen 48 246, gyerekét magyar iskolába járató szülő kérvényezte a támogatást. Ebből mintegy 900-at
utasítottak el. Az elutasított pályázók nem
pótolták a hiányzó dokumentumokat, későn
küldték el a kérvényt, vagy sok igazolatlan
órájuk volt. A kiskorúak közül idén 44 662, a
18 év felettiek esetében 2527 diáknak ítélték
meg a támogatást, amelyet a szülők kötelesek gyerekeik iskolalátogatásával kapcsolatban felhasználni. Hallgatói támogatást idén
Szlovákiában 121-en kapnak“ - tette hozzá a
szövetség pályázati koordinátora.
(bumm)

Folytatás az 1. oldalról
Azok a gépkocsivezetők, akik kénytelenek ezt az egészségügyi segédeszközt használni, feltétlenül ellenőrizzék le,
vajon a jogosítványukban ez a tény be van-e jegyezve.
Amennyiben nincs, úgy a jogosítványuk érvénytelen. Míg az
egykori, rózsaszínű jogosítványban „szemüveg”, illetve „kontaktlencse” bejegyzést lehetett olvasni, addig az új jogosítványokban ezt a két segédeszközt kódokkal jelölik be:

Szemüveg: 01.01, Kontaktlencse: 01.06
Akik új jogosítványt igényelnek, azoknál egyszerű a megoldás, hiszen annak kiadása előtt be kell nyújtaniuk a szakorvosi igazolást, amelynek eredményét a közlekedés-rendészet beírja a gépkocsivezető személyi kártyájába, és természetesen a jogosítványba. Ha onnan ez az adat hiányzik,
úgy a jogosítvány érvénytelen. A 60 €-s bírságot tehát a
rendőrség az érvénytelen jogosítvánnyal való közlekedés
címén szabja ki. A régi jogosítványok újracserélésénél ezeknek az adatoknak be kellett volna kerülniük az új jogosítványokba, de sajnos, ez nem minden esetben történt meg. Így
előfordulhat az is – minthogy gyakorta elő is fordul –, hogy
a szemüveget vagy kontaktlencsét viselő gépkocsivezetőt
megbírságolják a már említett hiányosság miatt. Még akkor
is, ha ezt a bejegyzést a közlekedésrendészetnek saját hatáskörén belül kellett volna megtennie!?
Mi tehát a teendő, hogy elkerüljük az ebből eredendő kellemetlenségeket? Nos, amennyiben orvosi előírásra használnak szemüveget vagy kontaktlencsét, de ez nincs bejegyezve jogosítványukban, ha lehet, nagyon gyorsan látogassák meg körzeti orvosukat egy igazolásért, amelynek
alapján a közlekedés-rendészet kiadja új jogosítványukat, a
már említett kódok egyikével kibővítve. Ez tehát azokra a
gépkocsivezetőkre vonatkozik, akik használnak szemüveget.
A „van sapkája – nincs sapkája” elmélet mentén haladva,
azonban vigyázni kell a másik esetre is, amikor a jogosítványban be van jelölve az említett kód, de valamilyen oknál
fogva (például műtét után) a gépkocsivezető vezetés közben
nem használja szemüvegét. A bírságot nagy valószínűséggel nem fogja elkerülni. Az orvosi igazolások kiadásának terén is van kisebb káosz, mivel az orvosok sem egységesen
ítélik meg az igazolás kiadásának formáját. Egyik munkatársunk probléma nélkül megkapta a kért igazolást, viszont
egy másik, betelefonáló olvasónk elmondta, hogy körzeti
orvosa a rendőrségre irányította formanyomtatványért. Sőt,
az sem kizárható, hogy némely körzeti orvos elküldi a kérelmezőt szakorvosi vizsgálatra. Jó lenne tehát, ha ebben a
kérdésben is születne egységes megoldás, hogy egy egyszerűnek tűnő dologból ne legyen a későbbiekben többnapos zarándoklás az orvosi rendelők között.
Mit történik akkor, ha például sokéves vezetés után romlik meg a gépkocsivezető látása? A szemüveget felíró szakorvos 5 munkanapon belül köteles ezt a tényt jelenteni a közlekedés-rendészetnek, ugyanezt a gépkocsivezető is köteles
megtenni 7 munkanapon belül. Ezután a közlekedés-rendészet kiadja a már kóddal ellátott új jogosítványt.
Az egész történet fonáksága, hogy bár a törvény bejelentési kötelezettséget hárít ránk, orvosi vizsgálatra senkit nem
kötelez, kivéve a hivatásos gépkocsivezetőket. A 18 és 65 év
közötti „amatőr” gépkocsivezetők ebben a kérdésben tehát
a hatóság látókörén kívül vannak, hacsak nem az említett
szemüvegek kérdését vesszük alapul.
-böröczkyIllusztrációs felvétel
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Megkezdődött az iskola Újdonságokat is bejelentettek Házilag gyártott traktorok:
Folytatás az 1. oldalról
Renáta Čuhákovának, a Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint hétfőn fokozottabban ﬁgyelnek az iskolásokra. Az oktatási intézmények környékén rendőrök járőröznek majd. A sofőröket és a közúti
közlekedés többi résztvevőjét is fokozottabb óvatosságra és
a járókelőkkel szembeni ﬁgyelmességre kérik.
Ebben a tanévben a tanulóknak komoly változással kell
szembenézniük. Jövőre csak az nyerhet felvételt a gimnáziumokba, akinek az alapiskola 8. évfolyamának második félévében, és a 9. első félévében nem rosszabb az átlaga 2,0nál a kötelező tárgyakból. A szakközépiskolákba jelentkezők
számára is szigorúak a feltételek, itt a 2,75-ös átlagot kell
megugrani. A változás azokat a tanulókat érinti, akik szeptemberben a 8. évfolyamot kezdik meg.
szt

Márai Sándor,
a kassai polgár
zzel a címmel látható
kiállítás szeptember 5ig a komáromi Csemadok
Galériában. Mészáros Alajos európai parlamenti
képviselő irodája készítette a tárlatot, melynek
bemutatója Brüsszelben
volt.

E

Azóta megtekinthették Királyhelmecen, Szepsiben,
Rozsnyón, Tornalján és Martoson. Komárom után Galánta, Dunaszerdahely, Losonc és Rimaszombat következik. A megnyitón Mészáros Alajos arról beszélt,
adósai vagyunk Márai Sándornak, mert agyonhallgatták az írót, költőt, újságírót,
drámaírót, ﬁlozófust; nem tanították iskoláinkban. Petheő
Attila, mint a tárlat társszervezője, a Magyar Közösség

Pártja Komáromi járási elnöke elmondta, Márai műveivel először 1995-ben, Szegeden találkozott. Egy antikváriumban vett egy szakadt
kötetet. Először nem tetszett
a stílusa, később döbbent rá
Márai igazára. A kiállítás
húsz tablón mutatja be a
nagy író életét és életének
rekvizitumait. Stubendek
László, a társszervező Csemadok Komáromi Városi
Szervezete nevében arról
beszélt, hogy a galéria a jövőben is törekszik majd otthont adni hasonló, rendhagyó, igazi csemegének számító kiállításoknak. A tárlathoz tartozik egy ﬁlm is, melyet az iskolaév megkezdése
után komáromi középiskolákban vetítenek a diákoknak.
Kép és szöveg: (báj)

szabad a pálya

az évadnyitón
múlt évadban 60 ezer 300 néző látta a
Komáromi Jókai Színház és a vendégként érkezett társulatok produkcióit, a
nézők 340 ezer eurót hagytak a pénztárban, ami a színház összköltségvetésének 40 százaléka – ismertette a tényeket
Tóth Tibor színházigazgató a múlt héten,
pénteken tartott évadnyitón.

A

„Ez nem kis attrakció” – jegyezte meg a
Jászai Mari-díjas színész, és azt is elmondta,
sikeresek voltak a pályázataik, szponzoraikat
pedig a gazdasági válság ellenére sikerült
megtartaniuk. Ám még így is 10 évvel ezelőtti
költségvetése 60 százalékából működik a
színház. A színházigazgató elmondta,
büszke az ünnepi évadra, a társulat teljesítményére. A Made in Hungária című előadást
ért internetes megosztó oldalakon olvasható
mocskolódásokra már kevésbé, de nem fog
válaszolni a bejegyzésekre. „Sajnálom, és
együtt érzek azzal a közönséggel, akit lenéznek, mert jól érezte magát egy színházi
estén” – fogalmazott Tóth Tibor. Kijelentette:
a Komáromi Jókai Színház szeretne középeurópai, felvidéki, magyar, de elsősorban
színház lenni. Megtudtuk, Harold Pinter: Árulás című abszurd drámáját már próbálják
Valló Péter rendezésében, hamarosan dolgozni kezd Naszlady Éva rendező is a Rumcájsz, a rabló társulatával, majd a Lili bárónő

Balaskó Edit kapta a Lőrincz Margit Gyűrűt

Dobai Tibor gazdasági igazgató, Tóth Tibor
színházigazgató, Méhes László főrendező
című operett próbafolyamata indul, Méhes
László főrendezővel. Bemutató: december
5-én. Februárban Bereményi Géza, a szerző
is jelen lesz Az arany ára című piaci játéka
próbáin, melyek Bagó Bertalan rendező irányításával zajlanak majd. Az 1564 áprilisában, tehát 450 éve született William Shakespeare előtt A velencei kalmár című színmű
előadásával tisztelegnek, a ﬁatal erdélyi Harsányi Zsolt rendezésében. Az évadot az Egy
szoknya, egy nadrág című vígjáték zárja,
amit Méhes László rendez. Ismét elindították
a stúdióbérletet. Érsekújvárból a Vasmacska
Stúdiószínpadra költözik a Kor-Zár együttes
klubja, továbbra is vetít a Vasmacska Filmklub. A budapesti RAM Colosseum látványszínházzal kötött megállapodás alapján októbertől havonta négy alaklommal színre lép
Budapesten Süsü, a sárkány. Szeptember
közepén Vidnyánszky Attilával, a budapesti
Nemzeti Színház igazgatójával írnak alá
együttműködési szerződést, előadások rendszeres cseréjéről. Drámaírói pályázatot hirdettek szlovákiai magyar szerzők részére.
Az ősz folyamán 200 ezer euró összértékű
felújítást végeznek, melynek során megújul a
színház bejárata feletti álmennyezet, kicserélik a főbejárat ajtaját, a hangosító pultot, a
felső előcsarnok szőnyegeit és felvonó létesül mozgáskorlátozottak részére. A Lőrincz
Margit Emlékgyűrűt az idén Balaskó Edit
kapta. A társulat állva köszöntötte 80. születésnapjuk alkalmából Ferenczy Anna és Lőrincz Margit Örökös Tagokat. Október 16-án,
egy gálaesten pedig újabb Örökös Tagokat
avat majd a színház.
Kép és szöveg: (bárány)

Komárom

Drámapályázat
A Komáromi Jókai Színház pályázatot hirdet szlovákiai magyar szerzők számára
olyan színpadi librettó megírására, melynek
központi témája a felvidéki magyar identitás
fejlődése, alakulása a történelmi események
tükrében. Olyan – akár személyes ihletésű –
történeteket várunk, melyek a 1900-tól napjainkig követik, és híven tükrözik a felvidéki
magyarság sorstörténetét. Fontos, hogy az
egyes jelenetekben ne verbálisan bontakozzanak ki a viszonyok és a történet, hanem
erős szituációkból álljon össze a történelmi

füzér. A pályázóknak szerkezeti „sorvezetőként” ajánljuk ﬁgyelmébe a Le Bal című ﬁlmet, mely ihletője volt az Össztánc és a
Tančiareň című előadásoknak is. Ezt a struktúrát szeretnénk átültetni felvidéki környezetbe. (Aki esetleg nem ismeri a ﬁlmet, forduljon hozzánk bizalommal.) Díjak: 1. díj:
1200 euró, 2. díj: 800 euró, 3. díj: 500 euró.
Alkotásaikat 2014. március 15-ig várjuk a következő e-mail címen: dramaturgia@jokai.sk.
Vagy postai úton: Komáromi Jókai Színház,
Petőﬁ utca 1., Komárno, 945 01. Eredményhirdetés: a 2013/2014-es évad végén, 2014.
júniusában. Bővebb információ: dramaturgia@jokai.sk. Telefon: 035/790-81-35.

Folytatás az 1. oldalról
Amikor lapunk megjelenik, már érvényben
lesz az a törvény, amely engedélyezi a házilag
gyártott, illetve átalakított traktorok közlekedését a hármas osztályú, a helyi és mezei
utakon. Persze, ez az engedélyezés nem feltételek nélküli, azok tulajdonosainak is lesznek
kötelezettségeik, amelyeket feltétlenül be kell
tartaniuk. Nézzük, melyek azok:
1. A házilag gyártott traktoroknak speciális „C”
típusú rendszámmal kell lenniük ellátva, amelyet a közlekedés-rendészeten lehet kiváltani
33 € illeték fejében. Ezt a rendszámtáblát három éves időtartamra adják ki
2. A speciális rendszámtáblát csak kizárólag
azokra a házilag gyártott traktorokra lehet kiadni, amelyek nincsenek jóváhagyva közúti
közlekedésre és kizárólag csak mezőgazdasági és erdei munkákra vannak használva
3. Az engedélyezett traktorok után be kell ﬁzetni a kötelező biztosítást
4. Az engedélyezés alól ki vannak vonva a behozott és tipizált traktorok, amelyek licenc
alapján készültek
5. A törvényben megszabott utakon kívül, kivételes esetekben a közlekedés-rendészet engedélyezheti más, magasabb utak használatát is, mégpedig pontosan megszabott időben
és útvonalon, különös ﬁgyelemmel a jó látási
viszonyokra. Ezekért a kivételes engedélyekért a tulajdonos már nem ﬁzet illetéket.
Mit kell tartalmaznia a kérvénynek?
1. Magánszemély: a traktor tulajdonosának
vezeték- és keresztneve, születési adatai és
lakhelye.
2. Jogi személy: a vállalkozó neve és címe, a vállalkozás azonosítási száma (IČO), a vállalkozás
nevében intézkedni jogosult személy neve.
3. Az engedélyezésre jogosult gép műszaki
adatai: típus, a gép üzleti megjelölése, kategória, azonosítási szám, a gyártó neve –
amennyiben ezek az adatok megállapíthatóak.
4. A traktor méretei – hossza, szélessége és
magassága.
5. A traktor fényképei – elölnézet, oldalnézet
és hátulnézet.

6. A kérvény rövid megindokolása – mire kívánjuk használni, a feltételezett útvonal, illetve
idő megjelölésével, amikor a gépet közúton kívánjuk használni.
7. Dátum és a kérvényező aláírása.
Az eddigi szabályozás szerint, ezeknek a
traktoroknak és egyéb gépeknek közúti használata 500 €-s büntetést, valamint a jogosítvány egy évre szóló bevonását vonta maga
után. Ez a veszély tehát megszűnik azok számára, akik kiváltják a fent említett engedélyt. A
közlekedési szakértők egy része azonban
szkeptikus a hatályba lépett törvényt illetően.
Véleményük szerint, mivel ezeknek a gépeknek nem kell teljesíteniük a legalapvetőbb műszaki feltételeket sem, ellentétben a személygépkocsikkal, így műszaki ellenőrzésnek sem
vethetőek alá, a levegő szennyezéséről már
nem is beszélve. Elképzelhetőnek tartják tehát, hogy az utakon fékek és megvilágítás
nélküli monstrumok fognak közlekedni. A hatályos törvény szerint, ugyanis kistraktorként
az átalakított személygépkocsikat is be lehet
jelenteni, elég rajtuk elvégezni néhány apróbb
változtatást, mint például a tető eltávolítása, a
kerekek kicserélése, esetleg a maradék karosszéria átfestése.
Bízzunk benne, hogy csak kivételes esetekben találkozunk majd ilyen, fentebb leírt
monstrumokkal a közutakon. Tudni kell
ugyanis, hogy a kisgazdák nagyobb része
olyan házilag gyártott, vagy átalakított traktorral rendelkezik, amely sok esetben „űbereli” a
műszaki igazolvánnyal ellátott, közutakon
rendszeresen közlekedő hasonló járműveket.
Böröczky József, illusztrációs felvételek
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Jó étvágyat, doktor úr!
indig is dühített, amikor beérve munkahelyemre
azt láttam, hogy néhány perccel korábban érkező egyik kollégám kiterítette elemózsiáját az asztalra, és jóízűen falatozni kezdett. „Otthon nem volt
időm reggelizni” – mondta, mintegy megértésemet
kérve. Ennek ellenére, két okom is volt nem megérteni. Az egyik, hogy a reggeli teendőket is úgy kell beosztani, hogy beleférjen a nap talán legfontosabb étkezése, a reggeli is. Ha szükséges, esetleg negyedórával korábban kell felkelni. A másik, hogy nem minden munkáltató nézi jó szemmel, ha a munkaidőből
raboljuk el azt, amit odahaza kellett volna megoldanunk.
A minap egy nagyon érdekes, bár számomra egyáltalán nem humoros történetet hallottam egyik ismerősömtől, amelyben szintén a munkahelyi reggeli játszotta a főszerepet. Ismerősöm délelőtt kilenc órakor bekopogott
az egyik komáromi rendelőbe, ami ugye egy teljesen elfogadható időpont egy ilyen látogatásra. Főleg akkor, ha
nem baráti látogatás, hanem egészségügyi problémák címén tesszük tiszteletünket. A nővér nyitott ajtót, aki tömören közölte ismerősömmel, hogy „a doktor úr kilenctől
fél tízig reggelizik!”, majd vitát nem tűrő tekintettel becsukta az ajtót. Mi marad más
hátra az egyébként is kiszolgáltatott páciensnek, mint leülni, és
várni fél tízig, hacsak a doktor úr
éppen nem akarja
összekötni reggelijét az
ebéddel. Az egész történet
slusszpoénja, hogy azon a napon 7
órától 11 óráig rendelt, tehát a négyórás rendelési időt minimálisan félórával rövidítette meg, vélhetően
a várakozó páciensek legalább egyikének sérelmére. Már
amennyiben félórában szabjuk meg az egy főre eső rendelési időt.
Félreértés ne essék, nem a doktor úr étkezési rendjét
és szokásait akarjuk bírálni, hiszen a történet ilyen alakulásának több oka is lehet. Lehet, hogy éjszakai ügyelet
után volt, de az is, hogy olyan betegségben szenved,
amely megköveteli a többszöri napi étkezést. A problémát
abban látjuk, hogy az ilyen kivételes esetekben tessék a
páciensek megértését kérni, és meg fogják kapni. Mindez
kölcsönös lesz, hiszen mi is megértésre vágyunk, ha belépünk a rendelőbe.
-böröczky-

M
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A mezőgazdaság Lecsófőző verseny igazi ínyenceknek
helyzetének
Nemesócsa
fokmérője
A
nyitrai vásárközpontban már negyvenedik
alkalommal rendezték meg a Nemzetközi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítást és Vásárt.

A

Az idei rendezvényt számos fontos és kiemelkedő kiállítás és esemény kísérte: nyolcadik alkalommal rendezték meg a „Haszonállatok nemzeti
kiállítását” (amelyen közel 400 gazdasági, illetve
400 apróállatot mutattak be), és a „Megújuló energiaforrások” elnevezésű kiállítást. Sor került ugyanakkor az Agrokomplex már hagyományosnak számító programjára, az „Aratóünnepségre” is, de volt
magánvállalkozói vásár, vidéki idegenforgalom- és
régiófejlesztés-kiállítás, továbbá interaktív, Szlovákia tájain át kanyargó „élményösvény”.
A közel háromszáz bemutatkozó mezőgazdasági vállalat között dél-szlovákiai kiállítókat is találtunk, Komáromból az Agref s.r.o.-t, Bátorkesziről az
Agro-Alfa Slovakiát, Szőgyénből az Agroservis
s.r.o.-t, Somorjáról a Gránit Kontaktot, Párkányból
a M.A.R.K.O.S-t, Nagymegyerről a NITROPÉT Slovakia s.r.o-t.
A mezőgazdasági szakvásár az ágazat helyzetének egyfajta fokmérője: ha jól megy a mezőgazdaságnak, a szakvásár is gazdagabb, ami fordítva
is igaz. Sajnos a mezőgazdaság manapság nincs
a legjobb helyzetben. A szakmai bemutató, amely
korábban az egyik legrangosabb ilyen jellegű szakvásárnak számított, mára sokat vesztett a fényéből.
Kép és szöveg: miriák

z illatokban, ﬁnomságokban, és jókedvben
nem volt hiány az V. Lecsófőző versenyen
Nemesócsán. Augusztus 24-én, szombaton fesztivállal hódoltak a népszerű étel, a lecsó előtt.
Reggel zenés ébresztővel invitálták a falu lakosságát a nem mindennapi eseményre. Valóságos
népünnepély zajlott a község szabadtéri színpadánál.

A klasszikus étel rajongói jöttek is szép számmal,
s délutánra már közel 1000 ember tolongott a szabadtéri színpad környékén. Idén a hazai csapatokon
kívül négy ország lecsókészítői prezentálták magukat a főzőviadalon. Többek között a vajdasági Zentából, a székelyföldi Kendből, a csehországi Pilzen
városából, valamint a szomszédos Magyarországról,
Tápiószentmártonról és Nagykátáról érkeztek vendégek. A verseny a főzőhelyek elfoglalásával indult.
Pont tízkor Magyarics Gusztáv polgármester gongütése jelezte, kezdetét veszi a lecsóviadal. Míg folytak a lecsóköltemények előkészületei, addig a színpadon Lelkes Ambrus Szimona zenés-táncos műsorral szórakoztatta a legkisebbeket.
Az ötödik lecsókavalkádon 23 csapat mérte össze
főző tudását. Volt itt babos, tarhonyás, padlizsános, cukkinis lecsó is, de voltak olyanok, akik a hagyományos „szűz lecsóra” esküdtek. Délutánra elkészültek a fantáziadús alkotások, de még mielőtt
eredményt hirdettek volna, minden csapat egy kis
lecsóverssel lépett a nagyközönség elé. Amíg a
zsűri javában kóstolgatta a lecsókészítményeket,
addig a színpad előtt tartották az I. Lecsóolimpia versenyt. A legbátrabbak pálinkaszédítésben, szögbeverésben, lopózásban, traktorgumi görgetésben
jeleskedtek. A lecsóköltemények elbírálásában
olyan mesterszakácsok működtek közre, mint Petrezselyem Antal, tatai mesterszakács, a Gasztronómiai Érdemrend tulajdonosa, Barabás József,
mesterszakács, a Gasztronómiai Érdemrend tulajdonosa és Egedi Kálmán hentesmester. Végül megszületett a várva várt döntés, mely szerint idén a Lecsófesztivál nyertese a Vajdaságból érkező Zenta
csapata lett. Másodikként főzte be magát a nagykátai Új-szőlő gárdája, a képzeletbeli bronzérmet
pedig a hazai színeket képviselő Mollecsó csapatának sikerült „kifőznie”. A székelyföldi Kend főzőgárdája a magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tatai régiójának különdíját érdemelte ki.
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A legkritikusabb
I. Polgármesteri
és Szent Flórián Kupa részeket kijavították
Nagymegyer-Izsap
űzoltóautók felvonulásával kezdődött el
a Nagymegyeri és
Izsapi Önkéntes Tűzoltó-testület által szervezett ünnepség és verseny. Az Öreg utcai
rendőrőrs épülete elől
induló konvoj a városon
keresztül haladva bekapcsolt szirénákkal érkezett meg Izsapra, az
augusztus 25-i történések fő helyszínére, ahol
előbb a tűzoltószertár
falán elhelyezett Szent
Flórián szobrot szentelték fel. Az eseményen
részt vett Nagymegyer
polgármestere és annak
helyettese,
valamint
Czajlik Jenő, az önkéntes tűzoltóság Dunaszerdahelyi járási igazgatója is.

T

Az első ízben meghirdetett Lecsókirály és Lecsókirálynő cím idehaza maradt, ugyanis ennek nyertesei a Mollecsó csapatából kerültek megválasztásra, név szerint: Sárik József és Sárik Katalin.
Kihirdették az I. Lecsóolimpia győzteseit is. Ez
alapján pálinkaszédítésben és szögbeverésben
Sméja Tibor, lopózásban Morvai József, traktorgumi görgetésben Varga Bálint bizonyult a legjobbnak. Volt még egy, a legbevállalósabb kategória is, ennek tulajdonosa Nagy Péter lett.
Az eredményhirdetés után a szórakozásé volt a
főszerep. A „Nemcsak a húszéveseké a világ” címmel Lelkes Ambrus Szimona minden korosztálynak szóló műsorát tekinthették meg, majd tombolasorsolás, és az ezt követő „Jó lecsóhoz szól a
nóta” című nótás egyveleg következett a Banyák ﬁvérek tolmácsolásában. Este lecsós bállal, retro
diszkóval fejeződőtt be a nemesócsai lecsóparti.
Nyilvánvaló, ilyen nagy volumenű rendezvény nem
jöhet létre kellő támogatás nélkül. A helyi önkormányzat, a nagymegyeri önkormányzat, a 23.
számú Arany János cserkészcsapat, és az a 36 további támogató is kellett ahhoz, hogy a lecsófesztiválra kilátogatók kellemes emlékekkel és élményekkel gazdagodva távozhattak Nemesócsáról.
Kép és szöveg: -pint-

A nagymegyeri és
izsapi szervezet megalakulásának 130. évfordulójának megünneplésével

Támad a hazaiak
idősebb férﬁ csapata
egybekötött I. Polgármesteri és Szent Flórián Kupára a tizenhárom meghívott településből tíz el is
jött önkéntes tűzoltócsapataival. „Az izsapi futballpályán délután háromtól megtartott versenyünkön összesen tizenöt
gárda vett részt, ebből
négy női és tizenegy volt a
férﬁ csapat, ebben a két
kategóriában zajlott az
esemény. Maga a verseny
csak tűztámadásból állt,
stafétát nem rendeztünk.
Már most elárulom, jövőre

Akcióba lendülnek a győztes ekecsi hölgyek

„Hangos“ sikerek az érszűkület, érelmeszesedés gyógyításában
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!

A TERMÉSZETBEN az ember minden bajára megvan a gyógyír, csak meg kell találnunk. A gyógynövények ereje régen ismert,
de megfelelő frekvencián gyógyít a fény és
hang is. Mesterséges világunkban egyre inkább a veszélytelen természetes megoldások
felé fordulunk betegségeink kezelésében.
Ilyen a már több mint egy évtizedes múltra
visszatekintő pulzáló infrahang-terápia, közismertebb néven a „SONOTERÁPIA”, mely
fájdalommentesen és mellékhatások nélkül,
mégis eredményesen veszi fel a harcot az érszűkülettel, érelmeszesedéssel. Ez az egyik
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legtöbb áldozatot szedő kór, mely megtámadja a láb- és a nyaki ereket, a szív koszorúereit vagy a cukorbetegek hajszálereit. 30
kezelésből álló sonoterápiás kúra az egész
szervezetre pozitívan hat, az esetek 80%ánál bizonyított javulást eredményez. Megnő
a járástávolság, elmúlnak az éjszakai kínzó
görcsök, lábfájások, mellkasi szorítások, a
nem gyógyuló sebek.
Országszerte több intézményben használják ezt a hatékony gyógymódot. Mindenki
megelégedésére. Ezt bizonyítja a komáromi
intézmény vendégkönyve is!

A kezelések hatására a fáradékonyságom elmúlt, a lábdagadásom megszűnt. A közérzetem javult. Mindenkinek ajánlom. Köszönöm szépen!
Tisztelettel Tóth János, Komárom

lesz folytatás” – mondta el
lapunknak az egyik szervező, Csápai Niki, aki
maga is a nagymegyeri és
izsapi önkéntesek hölgycsapatát erősítette. A tűzoltóverseny bírái a bősi
Fekete Dávid, az alistáli
Mozgai József és a nagyszarvai Petykó Balázs voltak, a nőknél végül Ekecs
lett az első, megelőzve
Lakszakállas, Nagymegyer/Izsap és Somorja
együtteseit. A férﬁaknál
Bős végzett az első helyen, második lett Somorja, harmadik Csilizradvány, míg a további
sorrend: Kisújfalu, Szilas,
Ekecs, Lakszakállas, Alistál, Nagymegyer/Izsap ﬁatalabb férﬁak, Nagymegyr/Izsap idősebb férﬁak, Nyárasd. Az önkéntesek versenyét megtisztelték nagymegyeri és
dunaszerdahelyi hivatásos tűzoltók is, akik két
technikai bemutatóval is
kedveskedtek nézőknek
és versenyzőknek egyaránt.
kovács

Megszűnik a gyerekek közötti
szlalomozás
Nagymegyer
zeptembertől megváltozik a város
egyetlen magyar alapiskolájának
főbejáratához vezető gyalogjárda és
parkrész arculata. A helyi képviselőtestület korábbi döntése alapján
ugyanis harminc személygépkocsinak elegendő parkoló épül az eddig
zöldterületként használt részen.

S

A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola, valamint a Kereskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás Gimnázium közös épületéhez vezető eddigi széles járda
is leszűkül, hogy azon már ne közlekedhessenek az autók, ezzel is emelve az iskolát látogató gyerekek és középiskolá-

sok biztonságát. A parkoló kialakításának legfőképpen az alsó tagozatos diákok szülei örülhetnek a legjobban, hiszen
a csemetéiket autóikkal iskolába fuvarozó szülők így már az épülethez eléggé
közel és biztonságos helyen állhatnak
meg. Egyébként a szeptember elejére elkészülő építmény nemcsak a háromemeletes iskolában található tanintézményeket szolgálja ki, de a nagymegyeri lakosok is használhatják azt, mivel a parkoló nyilvános lesz. A létesítmény bevezető útjának kialakítása miatt viszont egy
újságos és egy gyorsételeket árusító kioszk megszűnt, mely nagy látogatottságnak örvendett.
KZ

Nagymegyer
j aszfaltborítást kapott a Vasút utca városközpont felőli rövid útszakasza. Az itt áthaladó teherautók és kamionok annyira tönkretették az útfelületet, hogy az azon kialakult gyűrődések már nagyon veszélyesek voltak a biztonságos közlekedés szempontjából
a II/561-es út ezen szakaszán. Megyei kezelésű útról lévén szó, a
munkálatok megrendelője a Nagyszombati Önkormányzati Kerület
volt. Az I/63-as állami főút Nagymegyeren áthaladó szakaszán a
Szlovák Útkezelő Vállalat két helyen is hasonló javításokat végzett
el, amely a magyar alapiskola bejáratához közeli kanyarrész hepehupás felületét célozta meg, illetve a Komáromi út végén található
vasúti átjáró előtti részt érintette.
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Ú
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Fejlesztések
a kisközségben

Felújításra vár az óvodaépület Tizenöt hónap alatt
megépül a fürdő Naszvadon

Magyar Kapu
kihelyezését tervezik

képviselő-testület legutóbbi ülésén Banai
Tóth Pál polgármester ismertette az óvodaépület
felújítására vonatkozó tervet. Ez alapján az épület
emeleti részén négy bérlakás – egy kétszobás és
három háromszobás – kerülne kialakításra. Ezek a
lakások az Állami és Lakásfejlesztési Alap segítségével fognak épülni. A
bérlakásoknak a kellemes
környezeten kívül az is
előnye lesz, hogy a hagyományos téglafalaknak,
a szigetelésnek és a modern új kazánnak köszönhetően garantáltan alacsonyak lesznek a fűtési
költségek.

Dunamocs

Dunamocs

A

Madar
futballpályán lévő szociális helyiséget az elmúlt század hetvenes éveiben építették. A több mint
negyvenéves épület tetőszerkezete az utóbbi években az esőzések alkalmával rendszeresen beázott,
szigeteléssel már nem
tudták a hibát elhárítani.
Ennek tudatában a képviselő-testület úgy döntött,
hogy kibővítik a szociális
helyiséget.

A

A munkálatok során új betonkoszorút kellett készíteni,
mivel ez nem volt az épületen, majd egy emeletet is felhúztak, sátortetővel. A bővítés során 20-30 személy elszállásolására alkalmas szobákat alakítottak ki szociális
helyiségekkel. Az épület
mellé büfét, a másik oldalon
pedig mosdót építettek.
Édes István polgármester
elmondta: a kibővített szociális helyiséget tavasszal szeretnék átadni. Arról is tájékoztatta lapunkat, hogy folyamatosan építik a sport-

csarnok és az óvoda közötti
területen a 40-50 vendég fogadására és elszállásolására alkalmas szállót és befejeződnek a halottasház felújítási munkálatai is.
Az utóbbi időben több beruházás is megvalósult a
községben: felújították az
óvoda konyháját, új fűtőtestekkel, a villanyhálózat felújításával teljesen megszépült
a kultúrház. Szemben vele
épült a szabadtéri színpad, s
így nem kell a különböző
szabadtéri rendezvényekre
a színpadot kölcsönbe
venni. A sportcsarnokban
két hatágyas helyiséget alakítottak ki, ahol tizenkét sportolónak, vendégnek tudnak
szállást biztosítani. Pályázatuk sikerének köszönhetően
40 ezer euróból felújították
az alapiskola fűtési rendszerét is.
Az elért eredmények azt
igazolják, hogy a községben
élők kezdik megtalálni az
egymáshoz vezető utat.
Kép és szöveg:
miriák
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A tervek szerint az egész
épület új külső szigetelést és
új ablakokat kap, miközben
az alsó szint minden megkötés nélkül a község tulajdonában maradna. A bérlakásokra vonatkozó hitel csak
a felső emeletet érinti, a földszint szabadon használható.
Itt lehetne kialakítani pl. egy

z ötezer lakosú nagyközségben a
2003-ban készített területrendezési
tervek alapján 49 hektár területet határoltak be az üdülőközpont megépítésére.
A terület teljes egészében a község tulajdonát képezi. A terület közművesítése
(gáz, ivóvíz, villanyáram, szennyvízcsatorna, közlekedés) adva van. A kidolgozott terv tartalmazza a fürdő-, sport-, szállásterület, a technikai és szervizszolgáltatás, az autocamping megépítését.

A

nyugdíjas napközi otthont,
valamint a kisgyermekes
szülők részére baba-mama
játszóházat is.
Az építkezés a szerződés
aláírása után azonnal elindulhatna és legkésőbb februárban már be is költözhetnének az új bérlők.
Mivel a képviselők nem
látták garantáltnak, hogy
lesznek érdeklődők, a polgármesteri hivatal elkészített
egy előszerződést, amelyben a felek írásba foglalták,
hogy szándékukban áll lakást bérelni a bérházban és
hajlandók letenni az ezer eurós biztosítékot. Hat család

írt alá ilyen szerződést, tehát a lakások kihasználása
biztosítottnak tűnik.
Az építkezési szándékról
szóló határozatot a testület
egyhangúlag megszavazta,
de a képviselők a legközelebbi ülésen fogják megismerni, a kivitelező vállalat
milyen szerződésajánlatot
nyújt be az önkormányzathoz. A felmerült kérdések
tisztázása után indulhat meg
az építkezés.
Az óvoda szeptembertől
az iskola átépített éttermében kapott helyet.
Kép és szöveg:
miriák

Felvidékiek is részt vettek
a magyar nyelvű misén

A meleg vizű kútra 1967-ben bukkantak
rá, amikor a község területén gázt és olajat kerestek a szakemberek. 1968-ban a
Pőstyéni Állami Fürdőigazgatóság szakemberei elemezték a kút vizét, és megállapították, hogy nagyon jó minőségű, jódbrómtartalmú víz tör fel a kútból, amely
összetételében, magas hőmérsékletével
és mennyiségével egyedülálló az egész
országban.
A területrendezési tervekből kiindulva a
község 2009-ben kidolgoztatta a fürdő- és
rekreációs központ üzemeltetésére szolgáló
projektet. Az összberuházás értéke 30-40
millió euró, viszont a beruházás nemcsak a
községben, de a régióban is több új munkahelyet biztosítana.
A község, mint a terület és a termálkút tulajdonosa a határozat értelmében felkínálta
a területet egy beruházónak, bízva abban,
hogy lesz érdeklődő a hatalmas fürdő- és
rekreációs központ megépítésére, s ezzel
szolgáltatásait minél hamarabb tudja majd a
lakosság használni.

Mivel júliusig komoly befektető nem jelentkezett, ezért a képviselő-testület július
26-án megtartott ülésén foglalkozott a fürdőés a rekreációs központ felépítésével. Tudomásul vette a polgármester jelentését és a
határozat megváltoztatását a fürdőközponttal kapcsolatban, és jóváhagyta az új projekt
kidolgozását a létesítményre.
Ennek értelmében Naszvad község, mint
beruházó hajlandó a fürdő- és rekreációs
központ területén új fürdőt megépíteni.
A külső medencéket és a hozzá tartozó
szociális helyiségeket 15 hónap alatt szeretnék megépíteni, 2014 márciusában elkezdik
a munkálatokat és 2015 júniusában fejeznék be. Az új tervek alapján három medence
- egész éven át üzemelő wellness medence
(kapacitása 75 személy), kinti úszómedence
és gyermekmedence – várná a látogatókat.
A tervek szerint a fürdő nyári kapacitása
500, míg a téli hónapokban 75 személy. A
termálfürdő mellett kapna helyet 350 m2--es
autókemping. A fürdő előtt parkolót is építenének. Egy mesterséges tavat is létrehoznak, valamint sétáló- és kerékpárutat. Természetesen az egész területet befüvesítik.
Előzetes számítások alapján az új projekt
értéke (tájékoztatási jelleggel) 1 millió 520
ezer euró.
A fürdő megépítésével a község vezetése
abban bízik, hogy a rendkívül jó minőségű
termálvizet és a szolgáltatásokat nemcsak a
helyiek, de a község vonzáskörzetében élők
közül is többen ki fogják használni.
Miriák Ferenc
Holop Ferenc felvétele

Vörös Szabolcs, az MKP
helyi szervezetének elnöke
lapunknak elmondta: a gerendákból faragott, tetővel
rendelkező kapun (nem székelykapu) rajta lenne a község neve megszokott latin betűkkel magyarul, valamint rovásírással is, tehát az alkotás
a magyarságot jelképezné.
A műalkotást Smíd Róbert, szőgyéni fafaragó készítené és 2014. augusztus
20-án szeretnék felavatni.
A költségek fedezésére támogatói jegyeket (téglajegy)
bocsátottak ki, amelyek
egyenként 5 euró értékűek.
Bíznak abban, hogy sokan
szimpatizálnak a kezdeményezéssel, és sokan felismerik, hogy ezzel örök értéket teremthetnek.
A kivitelezők jelenleg úgy

A Magyar Kapu
látványtervezete
gondolják, hogy a kaput a
főút mellé, a temető Dunaradvány felőli sarkánál, a háromszög alakú térségben
helyeznék el. A jelenleg ott
található kőtábla a helyén
maradna. Azt akarják, hogy
mindenki lássa, Dunamocs
egy magyar falu, amely mindig is az volt és az is marad.
Kép és szöveg: miriák

300 évvel ezelőtt
építettek templomot
zeptember 15-én ünnepi istentiszteleten adnak hálát
Nagykeszin, a református templom építésének háromszázadik évfordulója alkalmából. A 15.00 órakor kezdődő alkalmon igét hirdet Dobai Sándor, a komáromi
egyházmegye esperese.

S

Izsa, Marcelháza, Szentpéter
bécsi székesegyházban már
hagyományosan, minden év
augusztusában magyar nyelvű istentiszteletet tartanak az államalapító magyar király emlékére az
Ausztriában élő magyarok, valamint magyarországi és határon túli
zarándokok, hagyományőrző csoportok részvételével.

A

Ebben az évben is több ezer zarándok érkezett a bécsi magyar katolikus
egyházközség meghívására Magyarországról, a Felvidékről, Erdélyből és
Ausztriából. A Komáromi járást a szentpéteriek, az izsaiak és a marcelháziak
képviselték. A hívők megtöltötték az Istvánról elnevezett gótikus székesegyház,
a Stephansdom padsorait. Az egybegyűlteket Simon Ferenc esperes, bécsi
magyar lelkész köszöntötte, majd Udvardy György, a pécsi egyházmegye
püspöke celebrált ünnepi misét.
Az istentisztelet után a dóm melletti téren magyar néptánc- és népének-bemutatót tartottak a hagyományőrző
együttesek. A szentpéteri CSEMADOK
tagjai a szentpéteri lakodalmasból adtak
ízelítőt, mégpedig az „Asszonyavatás”
részt mutatták be.
(miriák)
Mészáros János felvétele

dunamocsi MKP egy
rovásírásos, faragott
műalkotás elhelyezését
tervezi a község egy olyan
pontján, amely az átutazók számára is jól látható.

A

Nagykeszi

Az első református templomot Nagykeszin 1713-ban építették, de azt az 1763-as földrengés elpusztította. A gyülekezet egy évvel később ugyanezen a helyen ismét felépítette
a templomot, viszont az is hamar megrongálódott. 1819-ben
egy újabbat emeltek klasszicista stílusban, amelyen az 1840es tűzvész okozott károkat.
A templom egy hosszúkás építmény ormos főhomlokzat
elé épített toronnyal. Az egyenes mennyezetű helyiségben
kétoldalt fa empórium található. A fehér márvány úrasztalát
1914-ben készítették a református hívek adományából. A
templom tornyában két bronz harang található. Az eredeti,
18. századból származó, az 1840-es tűzvészben megrepedt. Jelenleg használaton kívül van, mert a különféle javítások ellenére sem lehetett a keletkezett hibát kiküszöbölni.
Reformata.sk
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0907 33 00 10

TAxI

0907 33 00 10
BOMBA ár 0,50 €/személy
Hétfőtől péntekig 07.00-19.00
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VÉNY

E szelvény felmutatásakor
szeptember 2-6.-a (hétfő-péntek)
között reggel héttől este hétig
ingyen utazhat. Egy szelvényt egy útra
használhat fel Komáromban.
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Büntetőpárbaj
Falunap a régi hagyományok
négy kategóriában jegyében
Megyercs

Tany

községben már ötödik alkalommal jöttek össze a
környék tizenegyes specialistái, hogy megmérkőzzenek egymással a hagyományos tizenegyesrúgó versenyen. Két éve már négy kategóriában folynak a csatározások.

A

S

Idén csúcslétszám született
nevezésben. 102-en gondolták, hogy kipróbálják rúgótechnikájukat. Négy kapus, névszerint: Untermayer László, Kurdi István, Berecz Roman és
egy hölgy Szabó Kinga
állta a 11-es „rohamokat”. Az első kategóriában az 1-4. osztályos tanulók versenyeztek. A büntetőpárbajt végül Paluska Bernadettnek sikerült megnyernie. A
második kategóriában az 5-9. osztályosok
közül 19-en mérték össze erejüket, és a győztes a komáromi
Farkas Csaba lett. Ezután következett a nők mezőnye, ahol
ugyancsak 19-en álltak rajthoz. A viadalban a megyercsi
Balog Éva bizonyult a legjobbnak. A férﬁak tizenegyes versenyén 44 jelentkező rúgta a büntetőket. A végső győztes a
megyercsi felnőtt focicsapat egyik oszlopos tagja, Szoboszlai Árpád lett. Érdekességként hatott, hogy a 70 éves Szoboszlai József is rajthoz állt, aki nem vallott szégyent. A „tizenegyesölők” versenyében Kurdi István, Megyercs kapusa
végzett az élen. Minden győztes egy kerékpárral lett gazdagabb.
Az ötórás tizenegyesrúgó verseny után a versenyzők és a
szép számú közönség átrándult a főtérre, ahol tovább folytatódott a szórakozás egészen hajnalig. A családias, jó hangulatról a Funny Men zenekar gondoskodott.
-pint-

A falunap fő programja a
délutáni kultúrműsor volt. Először Czajlik Boglárka és Czajlik Szilvia lépett a közönség
elé, akik a népdaléneklésben
remekeltek, majd őket követte
a helyi Lila Akác éneklőcsoport. A műsor további részében az imelyi Kis-Viza citeracsoport, a Kék Nefelejcs
éneklőcsoport, a nagymegyeri Csiribiri gyermek néptánccsoport és az érsekújvári
Zámčan foklórcsoport tette le
a „névjegyét”. A jó hangulatra
és humorra Zsapka Irén konferanszié vigyázott. Sokakat
tapsra ragadtatott a CoolClub
CC társulat szereplése, akik
mai modern dalokkal szórakoztatták a falunap közönségét. Közben többen megnézhették a helyi szövetkezet

Játsszon velün
k!

DELTA

RÉGIÓ

Delta hetilap

zombat reggel kézműves
foglalkozással
kezdődött a tanyi falunap.
Akik komolyabban el akarták sajátítani a korongozás mesterségét, azoknak
a délellőtt folyamán alkalma nyílt erre. Viszont
aki a művészet megszállottja, az megtekinthette
Sárközi Angelika és Farkas Darina kiállítását.

éves a

munkagépeinek a kiállítását
is. A focikedvelők sem maradtak labdarúgás nélkül,
ugyanis kispályán a tanyi
öregﬁúk és a helyi szövetkezet csapatai csaptak össze,
hogy eldöntsék, ki a jobb. A

gyerekek a trambulint és arcfestést is kipróbálhatták. A falunapi frissítőkről a helyi Motorest gondoskodott. Este DJ
Beleznay zenefelelős retro videódiszkója zárta az ünnepséget.
Pint Sándor

Pecavetélkedő Gelléren Amatőr foci Ekecs–Apácaszakállason
inden évben jelentős esemény a gelléri kanálisparton tartott halászverseny. Ezt
az augusztus végi horgászpartit már évek óta megrendezik.
Idén ismét összejött a falu apraja-nagyja, hogy egy jót szórakozzon, és hogy kiderüljön,
ki lesz 2013-ban a legügyesebb
és legszerencsésebb pecázó
ezen a vidéken.

M

Már kora reggel elfoglalták helyüket a horgászok. Soha nem volt
még ilyen magas a nevezési
szám: 34-en
gon-

dolták úgy, hogy kipróbálják „horgásztehetségüket”. Azt, hogy
mennyire népszerű a faluban a
horgászás, mi sem bizonyítja jobban, hogy a legkisebb horgász
Kiss Norbert 3,5 éves volt, a legidősebb pedig Jaskó József a
maga 64 évével. Pont délben a
halak mérlegelésére került sor. A
verseny felügyelője Anda Szilárd
volt, aki kezeskedett a pecaviadal
tisztaságáért. A versenyen 16 díj
talált gazdára. Röviddel 12 óra
után a nyertesek kilétére is fény
derült. Így idén, csakúgy mint tavaly a lakszakállasi Hosszú Tamásnak kedvezett a horgászszerencse, a második helyen szintén
egy lakszakállasi versenyző végzett Krastenics Sándor személyében. A hazaiak „becsületét” Dobronyi Imre védte
meg, aki a pecapárbaj harmadik helyét szerezte meg.
Az ideális horgászidőben lebonyolított verseny végeztével mindenkinek jólesett a
kanális-fák alatt főzött birkagulyás.
-pint-

smét tartalmas nyarat tudhat maga
mögött az amatőr sportélet EkecsApácaszakállason. A Box klub megnyitó, a Bulldog kupa, a Csallóközi
Parasztolimpia és most augusztus
derekán a második alkalommal megrendezett amatőr futballtorna is jelzi:
az ekecs–apácaszakállasi ﬁatalok komolyan gondolják a testedzést és a
kikapcsolódást.

I

A tavalyi győztes jogán a KGB csapata
volt a szervezőgárda. Idén a Devils gárdájával bővült a kupára vágyók sora, akik
az azonos nevű röplabdásokból verbuválódtak. Mellettük még a Silver GT és a
Bulldogok vívtak heves küzdelmet a hőn

áhított trófeáért. Mindenki mindenkivel
játszott 2x15 perces mérkőzés keretén
belül. Az első két meccs után diákfocit
nézve pihenhettek a csapatok, a második
két meccs után pedig 11-es rúgó párbaj
következett, melyet Köles „Móza“ Zoltán
nyert. A kupa sorsa az utolsó meccsen
dőlt el, amikor is a a címvédők játszottak
a Bulldogokkal. Utóbbinak legalább két
góllal kellett nyerni, hogy a kupát a nap
végén a magasba emelhessék. Nem biztak semmit a véletlenre, négy góllal tömték meg az ellenfél kapuját. A KGB csapata nagyon színvonalas sportélménnyel
gazdagította a község nyári programját, a
Bulldogok pedig mindent vittek a napsütéses szombat délutánon.
-pint-

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

A DELTÁVAL
csak nyerhet!

A játék szabályai:
1. Vágja ki az alábbi oldalt
2. A számok helyére ragassza rá a
szelvényeket, amelyeket 7 héten
át közlünk lapunkban
3. A szelvények felragasztása után
legkésőbb október 30-ig postázzák a kivágott oldalt szerkesztőségünk címére (DELTA hetilap,
Františkánov 22., 945 01 Komárno). Tel.: 0905 213 967.
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Könyv- és Lapkiadó Kft.

Krisztián virágbolt
Dobosi Róbert
Csókás Gellért

Név:.............................................................................
Cím: ...........................................................................

Holop Ferenc

....................................................................................

Szegi Júlia

Tel.: ............................................................................

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

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

Megemlékezés
Ha el is mentél, mindig itt leszel
titkon, észrevétlen.
Örök fájdalommal és szeretettel
emlékeztünk aug. 31-én, halálának
4. évfordulóján
Madaron.
Köszönet mindazoknak,
akik emlékét szívükben őrzik.
Szerető családja.

0948 997 166
Azonnali
hitelelbírálás!
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• 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.

• Idősek gondozását, nappali ellátását (bevásárlást,
főzést, takarítást) vállalok.
Akkreditált ápolói kurzussal rendelkezem. Tel.: 0917
390 985.
• Mentse meg régi emlékeit! Videókazetta 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.
Ha Önnek pénzre van
szüksége, nálunk ajánlatra
talál. Forduljon hozzánk bizalommal. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületében, 1. emelet 210-es ajtó).
Tel.: 0907 452 358.
• Haly-sklady na prenájom
od 200 €, Komárno. Tel.:
0905 468 711.
• Nyugdíjas munkát keres,
mint őr 1,33 €/ó, KN. Tel.:
0907 119 365.
• Okleveles szakemberek a
következő munkák elvégzését vállalják: kőművesmunkák, csempézés, hőszigetelés, térkő-lerakás, festőmunkák. Tel.: 0905 295 528.



ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

• 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.

Első fotóm

Gyógymasszázs. Speciális
nyirok, cellulit és fogyasztó
masszázs anyagcsere zavarban szenvedőknek is.
Tel.: 0948 064 948.
• Leválasztott kismalacok eladók. Tel.: 0905 988 976.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.
• Eladó sarok-ülőgarnitúra,
120 €. Infó: 0915 880 861.
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
• Szeptembertől felveszek
fodrász tanulót praxra, KN.
Infó: 0915 880 861.
• Hitelek 800-16.000 euróig
24 órán belül. Tel.: 0905
587 413.
• Angol oktatás, alap, közép
és felsőfokon. Tel.: 0949 691
045.
• Kiadó üzlethelyiség a Jazzy
Garden épületében. Kiválóan
alkalmas szolgáltatásokra.
Tel.: 0907 898 155.
• Családi ház eladó Csicsón,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0905 168 531, 0908 442
383.
Elektro, TV szerviz, Lami
Gábor (Bátorkeszi). Tel.:
0905 239 403. TV, LCD,
plazma-készülékek
gyors és megbízható javítását vállalom.



Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1.,
vagy INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo.
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.

Vennék
Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Kúpim byt v osobnom
vlastníctve v Komárne od 70
m2, cena do 25.000. Tel.:
0904 687 424.
• Magántulajdonban lévő 70
m2-es ingatlant vásárolok, KN,
25.000 €. Tel.: 0904 687 424.
• 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.
• Kiadó első emeleti, 3-szobás 77 m2-es lakás, vagy eladó. Tel.: 0907 739 389.
Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyugodt, csendes környezetben. Tel.: 0917 627 033.

Választási mangalicák
eladók, regisztrált farmról. Tel.: 0908 813 636.

Ne várjon,
kölcsönözzön
most!
Tel.: 0918 727 431.
• 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.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó térkő, járdaszegély,
betonkerítés, betonoszlopok,
fűkockák. Tel.: 0908 042 655.
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.
Otvo rené 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.

Fehérvári Dorka
Hetény
(2900/49)
Eladó 18 áras kert a Platánfa soron az Erzsébetszigeten. Tel.: 0948 525 134.
Zarándokút a Máriabesenyői Mária kegyhelyre
2013. szept. 14-én. Ár: 23
€/fő, mely tartalmazza az
útiköltséget, szentmisét,
ebédet, idegenvezetést,
adományt. Infó: 0918 697
959.
Vadász Napok - Gödöllői
kastély 2013. szept. 15. Ár:
30 €/fő. Agár kutyakiállítás, kürtkoncert, kastélylátogatás. Infó: 0918 697
959, utazvelem.5mp.eu.oldalon
• Nemzetközi gépjárművezető kollégákat keresünk
nem uniós munkára (nem 46 hét). Járműpark-bővítés
miatt kollégákat keresünk 25 év tapasztalattal nemzetközi árufuvarozásra 7.5 T-ás
valamint 7.5 T-ás tandempótos szerelvényre. Szükséges
érvényes C+E kat. Jogosítvány valamint érvényes árufuvarozási engedély. Digitális tachográf kártya szükséges. Tel.: 0036/20 912 35
560.
• Vennék Škoda Octáviát,
TDi, lehet sérült vagy motorhibás. Tel.: 0905 624 310.
Kerti grillek már 99 eurótól.
Kazánok, kandallókályhák,
kémények, napkollektoros
rendszerek.
www.xolarinfo.sk. Tel.: 0918 857 259.
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2013. szeptember 2.

„ Négyéves kislány vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“
Szeptember 3-án ünnepli
4. születésnapját

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

Ing. Szabó Zoltánra

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

DELTA

Fotó: Böröczky József

12

Hodál Adrián
Perbete
(2650/47)

Rigó Dominik
Komárom
(3750/51)

ÚJSZüLÖTTEK:
Mártonová Dorina (Komárom-Szentpál); Balázs Réka
(Nagyölved); Hodál Adrián (Perbete); Fehérvári Dorka
(Hetény); Varga Eszter (Gúta); Rigó Dominik (Komárom);
Boros Erik (Őrsújfalu); Lukács Kristóf Zsigmond (Csallóközaranyos)
ELHUNYTAK:
Füsi Ágota (75) Vágfüzes, Kocsis Katalin (59) Komárom,
Poór Vojtech (64) Komárom, Bednárová Pavla (95) Komárno; Ulehlová Irma (78) Komárno

Bartoň Dominika
Vágfüzesen.
Szívből gratulálunk: anyuci,
mama, dédi, keresztanyu,
Kati, Pityu és az egész rokonság.

Drága jó édesanyánk

Kovács Mária
(Gúta)
90. születésnapodhoz szívből gratulálunk, a két dolgos kezed ezerszer csókoljuk. Egész életedben
csak reánk gondoltál, ezért csak köszönet, végtelen hála jár.
Fiad Dezső, lányaid Marika
és Helenka családjaikkal.

Köszöntjük az 1 éves

Antal Csenge Abigélt
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Takács František (Őrsújfalu) és Nyitraiová Noémi (Komárom); Viola Tibor (Párkány) és Feketeová Melinda (Bős);
Marton Zoltán (Tany) és Takácsová Debora (Komárom);
Bogár Peter (Komárom) és Spányiková Margita (Keszegfalva); Pešti Attila (Komárom) és Kovácsová Adriana (Léva)
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!

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

Dunaalmáson
és a 3 éves
Szabó Larát Perbetén.
Sok boldogságot
kívánnak: a boldog
szülők, Erzsi mama,
Gyuszi papa, Szabó
dédimama, Irci, Béla
és Moncsi.

Szeptember 4-én ünnepli 40. születésnapját

• Gyorskölcsönök. Tel.:
0907 452 538.
• Kiadó 2-szobás lakás
komplett, berendezve, internettel, 280 €/hónap. Tel.:
0902 597 548.

• Eladó babakocsi, autósülés, járóka, görkorcsolya,
hintaló. Tel.: 0907 593 875.
• Kutyakozmetika Gútán. Új
szalon, proﬁ kozmetikus.
Tel.: 0908 125 930.
• Eladó 3-szobás teljesen átépített lakás az Anglia parkban. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 55 cm átmérőjű TxT
nélküli színes TV, 25 €. Tel.:
0919 042 803.

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

Otthoni munka akár másodállásban, homejobog@gmail.com.

• Eladó Škoda Favorit 1992,
86 000 km, TK, EK, vontató.
Tel.: 035/7713 586.

• Eladó 3 db háti kézi permetező, ár: 20 €, 15 €, 10 €.
Tel.: 0905 847 531.
• Eladó kerekes kuka, kb
125 literes, 25 €. Tel.: 0905
847 531.
• Békéscsabai Kolbászfesztivál, október 25-26-27. Érdeklődni lehet: 0903 648
083.

Bese Tihamér.
Boldog születésnapot kívánunk: apu, anyu,
gyermekei Tihamér, Barbara és Tamarka.
Szeptember 7-én ünnepli 36. születésnapját

Bese Gábor.
Boldog születésnapot kívánunk:
apu, anyu, felesége
Andrea és ﬁa Gábor.
• Eladó kétkerekű káré,
hátsó gyerekülés biciklire
Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citrom, füge,
banán és gránátalmafa, és
leanderek. Tel.: 0908 547
153.
• Olaszrizling eladó Perbetén. Tel.: 0915 746 326,
035/7693 429.
• Kiadó másfél szobás berendezett lakás Ógyallán.
Tel.: 0902 841 761

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

HIRDETÉSEINK ÁRAI
Felveszünk C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
sofőröket nemzetközi fuvarozásra. Az életrajzot a
következő email-címre várjuk:
zivotopis11@zoznam.sk. Tel.: 0905 313
589.

Köszöntők, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések,
ingatlanok eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó,
félkövér betűvel: 30 cent/szó,
keretben: 1,70 euró/hird
Területi hirdetés: 70 cent/cm2
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Máte prváka? Tu je zopár rád, Rekordný počet
žiadostí o dôchodky
Slováci oﬁciálne bez víz ako ho pripraviť do školy

HORMI Do Turecka už cestujú
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy
Švajčiarsky dom 12

Vodičský
preukaz už
za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu "B"
www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

ozhodnutie tureckej vlády o zrušení víz podpísal turecký prezident počas návštevy
slovenskej hlavy štátu Ivana Gašparoviča v Turecku.

R

Zrušenie vízovej povinnosti Slovákov do Turecka
už oﬁciálne platí. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v
piatok dostalo oﬁciálnu nótu
od tureckej strany, v ktorej
sa oznamuje zrušenie vízovej povinnosti pre občanov
SR," informoval tlačový odbor ministerstva.
Slovenskí občania tak pri
cestách do Turecka, ktoré
nepresiahnu 90 dní pobytu
v rámci 180 dní, môžu cestovať bez víz.
Ako ďalej informoval náš
rezort diplomacie, zrušenie
vízovej povinnosti zo strany
Turecka prerokovala a schválila Rada ministrov Tureckej
republiky, následne ho schválil a podpísal prezident a zverejnené bolo v tureckej
zbierke zákonov. „Prostredníctvom Ministerstva vnútra
Tureckej republiky boli informované všetky hraničné a
pasové orgány. Uvedené rozhodnutie nadobudlo okamžitú
platnosť," uvádza naše ministerstvo zahraničných vecí.
Zároveň dodáva, že v prípade problémov a nejasností
na hraničných priechodoch
sa naši občania môžu obrá-

tiť na veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare na
telefónnom
čísle
00903124675075, po pracovnej dobe na čísle
00905337600384, prípadne
na Generálny konzulát SR v
Istanbule (00902123179430,
po pracovnej dobe 0090 532
263 05 98).
Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR tiež upozorňuje, že zrušenie vízovej povinnosti sa
vzťahuje na cesty, ktorých
dôvodom je turistika. „Pre
účely zamestnania, štúdia,

výskumu, vzdelania je naďalej potrebné zabezpečiť si
víza pred vstupom do Tureckej republiky," dopĺňa rezort.
Rozhodnutie
tureckej
vlády o zrušení víz podpísal
turecký prezident Abdullah
Gül počas tohtotýždňovej
návštevy slovenskej hlavy
štátu Ivana Gašparoviča v
Turecku. Prezident Gašparovič uviedol, že Slovensko
recipročne prijíma opatrenia
na liberalizáciu vízového režimu pre občanov Turecka.
Webnoviny.sk
Fotó: net

Predpoveď počasia 2. 09. 2013 - 8. 09. 2013

Vörös Attila
geodet - földmérő

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

V pondelok 2. 9. predpokladám v našom regióne príjemne, oblačno s možnosťou
slabých prehánok. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
+ 11 do + 13 C, denná tep-lota
od + 18 do + 20 C. Čerstvý SZ
vietor do 8 - 12 m/s. ( od 29 –
43 km/h.)
V utorok 3. 9. predpokladám v našom regióne zrána
už chladno, oblačno, popoludní možnosť prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 8 do
+ 10 C, denná teplota od + 20 do + 22 C.
Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s. ( od 22 – 29
km/h.)
V stredu 4. 9. predpokladám v našom regióne cez deň slabé oteplenie, ráno
chladno, polooblačno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 7 do + 9 C, cez deň od + 21 do
+ 23 C. Slabý S vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7
– 14 km/h.)
Vo štvrtok 5. 9. predpokladám v našom regióne ešte o niečo teplejšie, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 7
do + 9 C, cez deň od + 23 do + 25 C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14
km/h.)

V piatok 6. 9. predpokladám v našom regióne veľmi pekne,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 12 do + 14 C, denná teplota od
+ 26 do + 28 C. Slabý premenlivý
vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14
km/h.)
V sobotu 7. 9. predpokladám
v našom regióne premenlivo,
zrána ešte polooblačno, neskôr pribúdanie veľkej oblačnosti a miestami prehánky a
búrky. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od + 13 do + 15 C, denná teplota od
+ 26 do + 28 C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
( od 7 – 14 km/h.)
V nedeľu 8. 9. predpokladám v našom regióne mierne ochladenie, oblačno a cez deň
prehánky alebo slabý občasný dážď. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 12
do + 14 C, cez deň od + 20 do + 22 C. Čerstvý SZ, S vietor do 8 - 12 m/s. ( od 29 – 43
km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam veľmi pekné a
teplé počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

by boli pre prváčika prvé
školské dni naozaj príjemným zážitkom, musia ho rodičia už pred začiatkom školy
viesť k tomu, že tam zažije
niečo pekné. Podľa psychologičky sa dieťa bude na školu tešiť,
ak sa na prvý deň svojho prváka
budú tešiť aj jeho rodičia.

A

„Rodičia by mali byť naozaj jednoznační a presvedčiví, mali by
dieťa pripravovať na to, že sa v
škole zábavnou formou môže naučiť nové veci a nájsť si nových kamarátov“ - uviedla psychologička
Denisa Maderová.
Naopak, úzkostlivo pôsobiaci rodičia, ktorí
dávajú najavo obavu, ako ich dieťa prechod
do školy zvládne, môžu budúceho prváka
zneistieť a vystresovať. Podľa Maderovej je
potrebné vzbudiť u dieťaťa pozitívnu zvedavosť na všetko, čo ho v škole čaká.
Pomáha tiež to, ak si rodičia s prváčikom
ešte počas prázdnin prezrú školu a tamojšie
prostredie, aby dieťa vstupovalo do už akotak známeho prostredia. "Dôležité je aj to,
aby prvý školský deň bol slávnostným dňom
pre dieťa aj pre rodičov," poznamenala psychologička.
Maderová zdôraznila, že rodičia by mali
vytvárať pozitívny vzťah nielen ku škole a
učeniu, ale aj k učiteľovi. „Učiteľ je ďalšou

osobou a autoritou, ktorá sa
okrem rodičov bude starať
o rozvíjanie znalostí a
schopností dieťaťa a bude
podporovať aj jeho sociálny a emocionálny vývoj,"
uviedla psychologička.
Upozornila tiež, že dieťa sa
v novom školskom kolektíve
môže prejavovať inak, ako ho
rodičia dovtedy poznali. Vtedy
je potrebné dôverovať pedagógovi.
„Ten musí od rodičov cítiť podporu, že
sa spoľahnú na jeho
postup pri výchove a
vzdelávaní dieťaťa“ uviedla Maderová.
Dôležité je tiež od prvých školských dní
upraviť dieťaťu režim. „Malo by ísť rozhodne
skôr spať a byť pripravené na to, že ráno
musí v určitý čas vstávať“ - poradila psychologička. Po príchode zo školy by malo mať
dieťa aj stanovený režim, v ktorom je čas na
domáce úlohy i na hru. Psychologička varuje
pred pozeraním televízie či hraním počítačových hier tesne pred spaním.
„Dieťa by mohlo mať problémy so spánkom a ranným vstávaním. Hodinu pred spánkom by malo mať pokoj a ak, tak iba pasívne vnímať informácie“ - dodala Maderová.
tvnoviny

Tieto prázdniny sú najslnečnejšie
od polovice 20. storočia
V
júli slnko svietilo napríklad v Bratislave na letisku najdlhšie aspoň od
roku 1951, a to 389 hodín. Tohtoročné
letné prázdniny sú najslnečnejšie od polovice 20. storočia.

Júl a august boli teda výnimočne priaznivé
pre prázdninujúce deti a dovolenkujúcich
ľudí, pre agentúru SITA to uviedol klimatológ
Slovenského hydrometeorologického ústavu
(SHMÚ) Pavel Faško.
V júli slnko svietilo napríklad v Bratislave
na letisku najdlhšie aspoň od roku 1951, a to
389 hodín. „Ak k tejto hodnote pridáme trvanie
slnečného svitu na tejto meteorologickej stanici aj v auguste do 21., slnko tam svietilo od

ociálna poisťovňa prijala v júli 2013 najviac žiadostí
o dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský) za prvých sedem
mesiacov tohto roku - až 10 258. Z toho 7 181 žiadostí už
vybavila a priznala.

S

Priemerný počet prijatých žiadostí predstavoval 466 žiadostí denne. Najviac žiadostí sa týkalo starobného dôchodku
– 4 263 žiadostí, z toho 1 723 bolo vybavených a priznaných.
Následne prišlo 2 120 žiadostí o invalidný dôchodok, z toho
bolo 1 786 vybavených a priznaných. Žiadosti o predčasný
starobný dôchodok v júli prišlo spolu 1 972, vybavených a priznaných bolo 946 žiadostí. O pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský) požiadalo 1 903 žiadateľov, z toho
1 825 žiadostí bolo vybavených a priznaných.
Sociálna poisťovňa prijala v tomto roku celkovo 59 115 žiadostí o dôchodok všetkých druhov a z toho vybavila a priznala spolu 54 067 dôchodkov.
Sociálna poisťovňa má zákonom stanovenú lehotu na vybavenie žiadosti o dôchodok - 60 dní. V zložitých prípadoch
možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak má žiadateľ všetky
doklady v poriadku, doba sa môže
skrátiť. Priemerná dĺžka vybavenia žiadosti o dôchodok
je v súčasnosti 31 dní.
Preto je v záujme žiadateľa o dôchodok, aby v
predstihu požiadal o vystavenie individuálneho
účtu poistenca a skontroloval si uvedené doby
odpracovaných rokov. V
prípade nezrovnalosti,
tak môže doplniť chýbajúce doby poistenia a
urýchliť tak vybavovanie
dôchodku.
Zdroj: net

1. júla do 21. augusta spolu 616 hodín," doplnil.
Tieto prázdniny by mali byť podľa klimatológa takisto najteplejšie. Na juhozápadnom
Slovensku by mala priemerná teplota vzduchu dosiahnuť za oba prázdninové mesiace
také hodnoty, aké tu neboli zaznamenané
ani raz v histórii prevádzky meteorologických
staníc. „V roku 2003 dosiahla priemerná teplota vzduchu za dva mesiace, za júl a august, hodnotu 23,1 stupňa Celzia," uzavrel
klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ s tým, že
teraz by mala byť táto hodnota ešte vyššia.
„Veľmi zvláštne bolo aj dlhotrvajúce sucho
spôsobené nedostatkom zrážok a vysokou
teplotou vzduchu," dodal.
Webnoviny.sk

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
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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.
Jókai színház: Szeptember 20.-21,
19.00 Made in Hungaria. Szeptember 22., 15.00 Made in Hungaria.
Szeptember 26., 19.00 Árulás.
Rév Magyar Kultúra Háza: Szeptember 13-án 20.00 Quartet koncert: Fonay, Gyémánt, Hodek, Sárik.

DELTA

SZÓRAKOZÁS

Először rendeznek lecsófesztivált
Nagymegyeren
Egész napos látnivalót kínál a szeptember 7-én megvalósuló I. Nagymegyeri Lecsófesztivál. A főzőversenybe
benevező csapatok saját alapanyagból és saját recept szerint készíthetik el
a lecsó bármelyik változatát. A gasztrofesztivál főszervezője, a nagymegyeri Pro Megere Polgári Társulás a
helyi Plauter-kúria tágas udvarát választotta az esemény helyszínéül, ahol
a főzőversennyel párhuzamosan különböző programokkal várják a látogatókat. A gyerekek sárkánykészítés-

sel és azok
röptetésével
múlathatják az
időt, de lesz állatsimogató is. Érdekes
színfoltként mutatkozik a kézművesek
vására és bemutatója. A kulturális
programok között szerepel Imrich
Šebo fellépése, aki a fűrészlappal és
vonóval előadott számokon kívül még
egy másik érdekességgel is előrukkol,
dorombon játszik miközben énekel. A
műsorfolyamban fellép a nagymegyeri

Csiribiri gyermek-néptáncegyüttes,
a Veszprémi-kvintett, bemutatkozik
a Balatonfüredi Fúvósok zenekara.
Az érdeklődők a tűzoltótechnika bemutatóját is megtekinthetik. A nap
sztárvendége az este nyolc órakor fellépő magyarországi V-Tech együttes
lesz. Akik kedvet kapnak a lecsókészítéshez, reggel kilenc órától regisztrálhatnak a rendezvény helyszínén, a hivatalos megnyitót és tűzgyújtást délelőtt fél tizenegykor ejtik meg. Írásos jelentkezés és információk beszerzése a
www.promegere.sk honlapon lehetséges.
Kovács Zoltán

Nyílt nap a sörgyárban
Ógyalla
Szeptember 14-én 10.00 órától: Minden amit a sörről tudni
kell, érdekes vetélkedők, tradíciós mesterségek bemutatója.
Fellépnek: Vec, Peter Bič Projekt, Medial Banana, Replay Band, ZBG. A
belépés ingyenes. A sör kedvezményes
ára 0,60 €/fél liter.

Limes Galéria: Daniela Jáuregui
és Armando Martinez Mexikóból
Dos Miradas – Két rálátás című kiállítás megnyitója 2013. szeptember 6.-án, 17 órakor. Megtekinthető:
szeptember 15-ig.

Nyertesünk
Az augusztusi keresztrejtvényünk
nyertese Mácsodi Katalin
Komáromból. Nyereménye fél éves DELTA
előﬁzetés. Gratulálunk!

Arc Sacra Fesztivál
Csemadok Galéria: Szeptember
14., 10.00 A komáromi zsidóság szakrális emlékei – Vass
Dániel fotókiállítása.
A kiállítás szeptember 21-ig látogatható.
Szt. András templom: Szeptember 15., 12.00 Életidő. Tajti Eszter
festőművész és Szentiváni János
fotóművész kiállítása.
Szeptember 21., 18.00 Ünnepi
szentmise. Közreműködik: a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa. Vezényel: Józsa Mónika és Tóth Árpád.
DÉL-KOMÁROM:
Arany17 Rendezvényközpont:
Október 26-27. Agykontroll gyerekeknek (10-14 évesek) Kovács Erika
vezetésével.
IZSA:
Duna-part: Szeptember 14-én
Nemzetközi tűzoltóverseny, az Izsai
Önkéntes Tűzoltó Testület szervezésében.
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 €.

Humor
•••
- Julika, ahányszor mosolyogni látom, mindig arra gondolok, szívesen felvinném magamhoz.
- Pista, maga ekkora nőcsábász?
- Nem, fogorvos vagyok.
•••
Egy szöszi kiszáll a taxiból, majd
megkérdezi:
- Mennyibe kerül ez a kis furikázás?

A taxis rápillant a taxiórára:
- Két euró lesz, kisasszony.
A szöszi átnyújt egy eurót, mire a
sofőr:
- Dehát ez csak a fele, hölgyem!
- Csak nem képzeli, hogy a maga
részét is én fizetem?!
•••
A plasztikai sebész új arcot varázsolt a hölgynek: eltüntette a ráncokat, és az orrát is kisebbre

szabta. Amikor felépül a páciens,
az orvos megkérdezi tőle:
- Mit tehetek még Önért, asszonyom?
- Tudna nekem nagy, kerek szemeket csinálni?
- Természetesen - válaszol a sebész, majd kiszól az asszisztensnőjének.
- Legyen szíves, mutassa meg a
hölgynek a számláját!

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Ha eddig halogattad a sportolást,
most itt az idő, hogy nekiállj, és ezt
az orvosod is támogatja. A túlsúlyod
már nem egészséges.
Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Néha érd be kevesebbel, nem kell
mindenből a legnagyobb, legtöbb és
a legdrágább. Sokat tanulhatnál a
szüleidtől, akik teljesen másfajta
életet élnek, mint te.
MérLEg - IX. 23. - X. 22
Olyan illető iránt érzel vonzódást, aki
nem akarja most senkihez sem lekötni magát. Ez az illető csupán
praktikus célokból közelít hozzád.
SKOrPIó - X. 23. - XI. 21.
Küzdj az álmaidért és ne add fel
őket! Sosem tudhatod meg, hogy a
következő sarkon vár életed lehetősége, ha időközben feladod a harcot.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Nagylelkűséged most igazi szerelem
kezdetét hozhatja. Ha szerelmes
vagy, akkor valld be önmagadnak;
ha viszont nem akarod ezt a szerelmet, azt se titkold el magad előtt.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Elképzelhető, hogy bemutatnak egy
illetőnek, de nem sokat fogsz vele
foglalkozni. Legyél bölcs: mutass
iránta némi érdeklődést.
VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Emlékezetes marad ez a mostani
időszak az életedben. Élvezd, de legyél óvatos, ha házasságról esik szó.
HALAK - II. 19. - III. 20.
Talán hosszú ideje kínoz valami, talán elhanyagoltál egy lappangó bajt,
de most úgy érzed: meg kell gondolnod, hogyan javíthatod egészségi
állapotodat.

Horoszkóp
KOS - III. 21. - IV. 19
Szeretsz veszélyesen élni, de ez
mintha túlmenne az eddig megszokott zónádon. Vigyázz közben magadra is, ne hajszold a veszélyeket
és ne okozz magadnak sérüléseket!
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Nézz szembe a feladattal. Ha nem
érted rögtön, hogy miről is van szó
nyugodtan mondd azt, hogy még
kérsz időt a megoldásra.
IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Ma realizálod, hogy mennyi kiadásod
várható szeptember elején és menynyire nem tettél félre ezekre. Próbálod összébb húzni a nadrágszíjat.
rÁK - VI. 22. - VII. 22
Hiányzik mellőled egy társ és sokat
merengsz az elmúlt hónapjaidon, amit
egyedül töltöttél. Ha még mindig a volt
párodat siratod, akkor kapj észhez.
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TVműsor

szeptember 2 - szeptember 8

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, szeptember 2

Kedd, szeptember 3

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 10.00 Rex Rómában
10.50 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma Magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta - vidékek krónikája 14.20 Volt egy hegy: A
Beremendi-rög 14.50 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek
lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex Rómában 17.25 Híradó 17.35 A múlt
fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó20.05 Időjárás 20.15 LEGENDA 21.30 Kékfény 22.25 Az Este 23.00 Hacktion Újratöltve
M2
6.00 Rajzfi lmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka a vadnyugaton 17.00
Tickety Toc 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Miss BG I–II., 18.10 Esti
mese 20.00 Híradó 20.35 Sophie szerint a világ 21.05 Vérvörös nyár.
22.00 A következő! 22.55 Üvegtigris 3. Magy. vígjáték
DUNA
7.00 P´amende 7.35 Élő egyház 8.00 Térkép 8.35 Isten kezében 9.05
Gyökerek 9.45 Angyali érintés 10.30 Kisváros 11.10 Déltenger kincse
12.00 Híradó 12.20 Múzeumtúra – francia módra 12.45 Castro – Az
ember és a legenda 13.35 Széchenyi napjai 14.30 Kívánságkosár 16.35
Térkép 17.10 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros
19.10 Angyali érintés 19.55 Rózsa Sándor, 10. 20.55 Dunasport 21.05
Anconai szerelmesek. Radnóti Színház 23.15 Közbeszéd

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában
10.45 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Unser Bildschirm 13.25
Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.55 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex Rómában 17.25 Híradó 17.35
A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 King 21.55 Az Este 22.30
Hacktion Újratöltve 23.25 Híradó 23.05 Az utolsó előtti út
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka 17.05 Tickety Toc, 17.30
Egér-úti kalandok 17.50 Miss BG I–II., 18.05 Esti mese 20.00 Híradó
20.35 Gyógyító természet 21.05 Vérvörös nyár 21.55 A következő!
22.50 Quincy Jones 75. születésnapi koncertje, 1. rész
DUNA
7.30 Híradó 8.00 Térkép 8.35 Rocklexikon 9.35 Angyali érintés 10.20
Kisváros 11.00 Rózsa Sándor 10. 12.00 Híradó 12.20 Virágzó Magyarország 12.45 Velünk élő Trianon 13.35 Széchenyi napjai 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10 Everwood. filmsorozat 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 A falu jegyzője
21.20 Senki nem tér viszsza 23.20 Koncertek az A38 Hajón. Puhító

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 10.50 Astro-Világ
12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények
14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 53. 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10 Aktív 21.00
Jóban Rosszban, 2183. 21.35 NCIS VIII. krimisorozat 22.35 NCIS: Los
Angeles 23.35 Én is menyasszony vagyok
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival
9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor
13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-Nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25
A végső akarat 16.25 Kettős játszma, 83. 17.30 A bosszú angyala
18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.55
Barátok közt 21.35 Dr. Csont 22.35 CSI: A helyszínelők 23.10 A főnök
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 Heti Hetes 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30
Barátok közt 23.00 Híradó 23.30 Egy Este… Takács Nikolasszal
STORY TV
11.30 Doktor Addison 12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság Malibuban 16.20 Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay
18.00 Zárt ajtók mögött 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey. 21.50
Columbo: Vihar egy pohár borban 23.40 12 majom. Am. kalandfi lm
VIASAT
7.55 Jimmy Hollywood Amerikai vígjáték 10.20 Rémvadászok 11.20
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék13.35 Monk – Flúgos nyomozó
15.30 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.20 Gyilkos számok 18.20
Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Sebhelyek. Am. film 23.35 Rémvadászok
7:00 Brazil liga 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Olasz foci
Catania- Inter 12:00 Mix-zóna 12:25 Francia focimagazin 13:25 Olasz
foci AS Roma – Verona 15:30 Brazil liga 17:30 Brazil focimagazin 18:00
Mix-zóna 18:25 Jégkorong Sparta Praha – Kalpa 20:25 Mix-zóna 20:50
Olasz focimagazin 21:20 Brazil focimagazin 21:55 Rövid dokumentum
STV :1
8.15 Hírek 9.15 A libapásztorlány Ném. mesefi lm 10.25 Poirot 12.00
Hírek 12.20 Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát 15.00 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Célállomás a Föld 17.10 Svindlerek 17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Őfelsége szolgája
Orosz kalandfi lm 22.20 Rosella – Egy tiszta szívű asszony
STV :2
9.35 Most döntsd el 10.05 Felszállni a vonatra 11.10 Tiltott királyság
Dok. fi lm 12.05 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.05 Mechanikusok
14.15 Integráció. Dok. film 15.05 Lefújva 15.45 Sporthíradó 16.10 A
szlovákiai németek a tévében 17.30 Régiók 17.50 Hírek 18.00 Az önök
szemével Andalúzia 18.35 Mese 19.00 Híradó 20.00 Levi Strauss.
Ném. dok. film 20.50 Tudomány és technika 21.30 Hírek 21.55 Időjárás, sport 22.05 Apró, kis hazugságok. Francia vígjáték
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra
11 11.40 A mentalista 12.40 A farm. Negyedik nap 13.55 A
farm15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárá 20.30 Forr a bor
21.40 A farm 23.00 Éjszakai hírek 23.30 NCIS
JOJ
6.05 Híradó 7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek 9.50 A klán 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr.
Csont 14.30 ValóVilág 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó 20.20 ValóVilág – A választás 21.30
Panelházi történetek 23.00 A Geissen család

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva
17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10
Aktív 21.00 Jóban Rosszban 21.35 Férj és férj. Amerikai vígjáték
23.55 Esküdt ellenségek: Los Angeles
8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor
10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 4ütem
13.40 Éjjel-Nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25
Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.25 Fókusz
19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista
22.35 Döglött akták 23.35 Reflektor
9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most!, 51. 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában, 73. 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! 19.30 A
gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes Best
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Vihar egy pohár borban.
16.20 Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 18.00 Zárt ajtók mögött. 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey 20.30 Sejtcserés támadás.
Am. vígjáték 22.25 Columbo: Szemfényvesztő
VIASAT
7.25 Harmadik műszak 8.45 Szívek szállodája 10.20 Rémvadászok11.20
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 Monk – Flúgos nyomozó
15.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.20 Gyilkos számok 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI:
Miami helyszínelők 22.20 Gyilkos számok
7:00 Brazil focimagazin 7:30 Francia focimagazin 8:40 Porshe Super Cup
9:30 Mix-zóna 10:00 Jégkorong 12:00 Mix-zóna 12:25 Brazil focimagazin 13:00 Brazil liga 15:00 Myjava- Košice 17:00 Francia focimagazin
18:00 Mix-zóna 18:25 AC Milano – Cagliari 20:25 Mix-zóna 20:50 Rovid
dokumentum 21:10 Francia liga Marseille – AS Monaco 23:05 Mix-zóna

Szerda, szeptember 4
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában 10.45
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Hungarythm Magy. dok.fi lm
14.55 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai. 16.25 Híradó
16.40 Rex Rómában 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Gyilkosság 21.50 Az Este 22.25 Hacktion Újratöltve 23.20 Híradó
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka 17.00 Tickety Toc 17.25
Aprónép 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Miss BG I–II. 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 21.05 Vérvörös nyár 10/5. 21.55 A következő! 22.50
Quincy Jones 75. születésnapi koncertje, 2. rész
DUNA
7.35 Határtalanul magyar 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Mesélő cégtáblák 9.30 Angyali érintés 10.15 Kisváros 10.55 A falu jegyzője 1.
12.00 Híradó 12.20 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei 12.45 Virágzó Magyarország 13.05 Kolozsvári Magyar Napok – 2013 13.40
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, 10. 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Négybalkezes
Francia film 23.10 Koncertek az A38 Hajón
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába
csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban Rosszban 21.35 21 – Las Vegas ostroma
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV
bemutatja 13.40 Éjjel-Nappal Budapest14.50 Fókusz 15.25 A végső
akarat 16.25 Kettős játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.55
Barátok közt 21.35 Szulejmán 23.55 Refl ektor
9.00 A nagy svindli 10.00 Szeress most! 11.00 Vacsoracsata 12.00
Segítség, bajban vagyok! A pszichológus 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 Egy Este… Takács
Nikolasszal 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30
Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt,
6591–6592. 23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Szemfényvesztő. 16.20
Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 18.00 Zárt ajtók mögött
19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey 20.30 Álomhajó. 22.25 Columbo
VIASAT
7.30 Harmadik műszak 8.25 Ahol számít a barátság 10.20 Rémvadászok 11.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 Monk – Flúgos nyomozó 15.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.20 Gyilkos
számok 18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 Doom. akciófi lm 23.40 Sebhelyek. akciófi lm

STV :1
9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.45 Építs házat, ültess
fát 14.15 Irány a kert! 15.05 Asija választása 16.00 Híradó, sporthírek
16.20 Célállomás a Föld 17.10 Svindlerek 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A mentőautó.
Így készült 22.35 Különleges ügyosztály
STV :2
9.25 Levi Strauss 10.15 Az önök szemével Andalúzia 10.50 Fókusz –
munka 11.35 Sporthíradó 12.00 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25
Garzonlakás 14.40 Dokumentumfilm 15.15 Família 15.45 Orientációk
16.10 Zenei műsor 16.45 Gyógyászat 17.30 Régiók 17.50 Hírek magyarul 18.15 A világ lovasai 18.35 Esti mese 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
20.00 Az élelmiszeripar trükkjei 20.45 Rendelő 21.10 GEN.sk. lm 21.30
Hírek 22.00 Sporthírek 22.05 A Kennedy család

7:00 Olasz foci Chievo- SSC Napoli 9:00 Adrenalin sportok 9:30 Corgoň-liga Senica- Žilina 11:30 Jégkorong 13:30 Olasz foci Juventus- Lazio
15:30 FIM magazin 16:00 Francia liga Evian – Lyon 18:00 Mix-zóna
18:25 Brazil focimagazin 19:00 Francia focimagazin 20:05 Mix-zóna
20:30 Leshelyzet 20:45 Olasz foci AS Roma- Verona 22:45 Mix-zóna
STV :1
6.25 Svindlerek 7.00 A profik 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50
Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 14.00 Építs házat, ültess fát 15.00 Asija választása
16.00 Híradó 16.20 Célállomás a Föld 17.10 Svindlerek 17.45 Párbaj.
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Michael Clayton
Amerikai krimi 22.15 Barbarotti felügyelő krimifi lm 23.45 A profik
STV :2
9.45 A világ lovasai. 10.20 Most döntsd el! 10.45 Gyógyászat 11.25
Rendelő 11.55 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 12.45 Idősebbek klubja
13.20 Újságírók. 14.20 Denali. Dok. film 14.55 Tudomány 15.25 Kvartett 15.55 Magyar magazin 16.45 Fogyasztók 17.30 Régiók 17.50
Hírek magyarul 18.00 A szépség szimbólumai 18.40 Esti mese 19.00
Híradó 20.30 A tanár úrnak. Dok. film 20.40 Fura történetek a lakótelepről 21.10 GEN.sk. 21.30 Hírek 22.05 Mindennapi bátorság dráma

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra 11.
11.40 A mentalista 12.40 Doktor House 13.40 Egyről a kettőre 14.10
A farm 15.25 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.40
A farm 23.00 Éjszakai híradó 23.30 NCIS filmsorozat
JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek. 9.55 A klán10.55 Kutyil Kft 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr.
Csont 14.30 ValóVilág 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.20 ValóVilág 21.30
Panelházi történetek 23.00 A Wollny család Ném. reality-show, 18/1

MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.40 Cobra 11. 11.40 A mentalista 12.40 Doktor House 13.35 Egyről a kettőre 14.05 A farm
15.25 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Refl
ex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 Hírek 22.55 NCIS 23.50 Cobra 11.
JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek
9.50 A klán 10.55 Kutyil Kft, 2. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont I. 13.30
Dr. Csont 14.30 ValóVilág 15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték
17.00 Híradó 17.45 A klán 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás
20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek. Tévésor. 23.00 Castle V.

CSütörtöK, szeptember 5 PénteK, szeptember 6 Szombat, szeptember 7
M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri - Az álmok szigete. 9.55 Rex Rómában
10.45 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.40 Család csak egy van 15.30 A szenvedélyek lángjai 16.15
Híradó Délután 16.30 Rex Rómában 17.15 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05
Időjárás 20.15 Anyád lehetnék romantikus vígjáték 21.55 Az ESTE
22.25 Hacktion Újratöltve
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka a vadnyugaton, 7/7.
17.00 Tickety Toc 17.20 Aprónép 17.30 Egér-úti kalandok II., 26/14.
17.55 Miss BG I–II., 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 21.10 Vérvörös nyár.
21.55 A következő! 22.55 Wallander
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Nyelvőrző 8.00 Térkép 8.30 Híradó 8.35 Táncvarázs
9.30 Angyali érintés 10.15 Kisváros 10.55 Linda 12.00 Híradó 12.20
Hanti világ 13.25 Nyolc évszak 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 Katonazene Magyar film 23.15 MüpArt classic Cseh klasszikusok
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk 14.00 Tények
14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi Titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban
Rosszban 21.35 Wanted. Am. akciófilm 23.45 Grimm II.
8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Refl ektor
10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.50 Reflektor 13.05 EgészségKalauz 13.40 Éjjel-Nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat 16.25 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35
Bölcsőd lesz a koporsód. akciófi lm 23.35 Brandmánia
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 Forró nyomon 18.30 Szeress most! 19.30
A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Nehéz ügy. Am. krimisor.
16.20 Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 18.00 Zárt ajtók mögött 19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey 20.30 Waterworld – Vízivilág 22.50 Columbo: Testvéri szeretet
VIASAT
7.10 Harmadik műszak 8.05 Candlefordi kisaszszonyok IV.,35–36.
10.20 Rémvadászok 11.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20
Monk 15.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.20 Gyilkos számok
18.20 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: New York-i helyszínelők 22.20 Gyilkos számok
7:00 Myjava – Košice 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00
Francia liga Evian – Lyon 12:00 Mix-zóna 12:25 Rövid dokumentum
12:40 Leshelyzet 12:55 Olasz liga AS Roma- Verona 15:00 Brazil focimagazin 15:30 Francia liga Marseille – AS Monaco 17:30 Olasz focimagazin 18:00 Mix-zóna 18:25 Juventus- Lazio 20:25 Mix-zóna
20:55 Brazil liga 22:50 Mix-zóna
STV :1
7.50 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása.
10.50 Párbaj (ism.) 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 13.50 Építs házat, ültess fát 15.00 Asija választása. Török romantikus sorozat 16.00 Híradó, sporthírek 16.20 Célállomás a Föld.
Francia dokumentumsorozat 17.10 Svindlerek 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20
Luther. Angol krimisorozat, 6/1–2. 22.15 Óvárosi rendőrség. Cseh–
szlovák krimisorozat, 7/1. 23.05 Riporterek 23.35 A profi k II., 13/1.
STV :2
7.10 Hírek magyar nyelven 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.45
Fura történetek a lakótelepről. Szl. sor. 10.10 Magyar magazin 10.45
Fogyasztók 11.30 Régmúlt idők nyomában 11.55 Élő körkép 12.40
Zenei magazin 13.35 Újságírók. 14.40 A jászói barlang. Dok. fi lm
15.00 Idősebbek klubja 15.30 Úton 15.55 A hit útján 16.45 Igazság
17.30 Régiók 17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 A természet ára
18.40 Esti mese 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.00 A dínók földjén.
20.50 Tudomány 21.30 Hírek, kommentárok 21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Sporthírek 22.05 Napkelte. Am. fi lm
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fi úk
nem sírnak Szl. sor. 11.40 Cobra 11 12.40 A mentalista 13.35 Doktor House 13.35 Egyről a kettőre II., 24/23. 15.25 Két pasi – meg egy
kicsi 15.55 NCIS VII. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Forr a bor- Tévésor. 21.40 A farm 23.00 Éjszakai hírek
23.30 NCIS VII., Am. sorozat, 24/13. (ism.)
JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek. Tévésor. 9.50 A klán. Szlov. sorozat, 5. 10.50 Kutyil Kft, 3. 12.00
Híradó 12.30 Dr. Csont I., 4. 13.30 Dr. Csont VI., 19. 14.30 ValóVilág
15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.45 A klán.
Szlov. sorozat, 6. 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 ValóVilág 21.30 Panelházi történetek. Tévésor. 23.00 Gigolók.
Am. realityshow

M1
5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok szigete 9.55 Rex Rómában 10.45
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.40 Ridikül 14.40 Stadionok lengyel módra 15.10 A
szenvedélyek lángjai 15.55 Híradó 16.10 Rex Rómában 16.55 Híradó
17.05 A múlt fogságában 18.00 A következő! 19.00 Híradó 19.35 Boxutca extra 19.39 Időjárás 19.45 Románia–Magyarország labdarúgómérkőzés, élő 22.05 Az ESTE 22.35 Híradó 22.50 Forma-1 Olasz Nagydíj
M2
6.00 Rajzfi lmsorozatok 16.55 Lolka és Bolka kalandjai, 15/1. 17.05
Tickety Toc, 26/16. 17.30 Egér-úti kalandok 17.55 Miss BG 18.05 Esti
mese 20.00 Híradó 20.33 Boxutca Extra 21.05 Vérvörös nyár
DUNA
8.30 Híradó 8.35 Hazajáró. Liptói-havasok 9.05 Csellengők 9.35 Angyali érintés 10.20 Kisváros 10.55 T.I.R. 12.00 Híradó 12.20 Plaza
stop? 13.20 Nyolc évszak 14.30 Kívánságkosár 16.35 Térkép 17.10
Everwood. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.10 Angyali érintés 20.00 Monte Cristo grófja 20.55 Hírek 21.00 Dunasport
21.15 Apró gyilkosságok a családban 23.20 Koncertek az A38 Hajón.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Amit a szív diktál13.00 Monk 14.00 Tények
14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi Titkok, 150. 20.10 Aktív 21.00
Jóban Rosszban 21.35 Hellboy II. akciófi lm 23.55 Briliáns elmék
7.35 Híradó Reggel 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 Éjjel-Nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végső akarat
16.25 Kettős játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 RTL híradó 19.25
Fókusz 19.50 Éjjel-Nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI:
Miami helyszínelők 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Kemény motorosok
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 Péntektől péntekig 18.30 Szeress most! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Segítség, bajban vagyok! 21.30 Vacsoracsata 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Testvéri szeretet 16.20
Jim szerint a világ 16.50 Gordon Ramsay 18.00 Zárt ajtók mögött
19.00 Hír24 19.30 Downton Abbey. 20.30 Columbo: Végzetes nyom
22.50 Wicker Park rom. dráma
VIASAT
7.00 Harmadik műszak 7.55 Hogyan öljük meg a feleségünket? vígjáték 10.20 Rémvadászok 11.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
12.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 Monk 15.20 Shark –
Törvényszéki ragadozó 17.20 Gyilkos számok 18.20 Férjek gyöngye
19.20 Jóbarátok 19.50 Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Golyózápor. Amerikai akciófi lm 23.05 Rémvadászok
7:00 Jégkorong 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix-zóna 10:00 Jachting 12:00 Mix-zóna 12:30 Olasz focimagazin 13:00 Senica – Žilina
15:00 Brazil liga 17:00 Rövid dokumentum 17:30 Mix-zóna 17:55 Jégkorong Brno –Plzeň 20:30 Brazil liga 22:30 Mix-zóna 22:35 Audi-cup
AC Milan – Sao Paulo
STV :1
9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess
fát 15.00 Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Célállomás a Föld Francia dokumentumsorozat 17.10 Svindlerek 17.45 Párbaj. Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.20 Szlovákia, szeretlek 21.40 Pop-legendák Karel Svoboda 23.40 Senki sem
tökéletes

M1
9:00 Aranyfeszt 2013 10:00 Történetek a nagyvilágból 10:30 Életművész 11:30 Valóságos Kincsesbánya 12:00 Hírek 12:05 Másfélmillió lépés
Magyarországon - 32 év múlva 12:55 A világörökség kincsei 13:15 Boxutca 13:45 Forma-1 Olasz Nagydíj - Időmérő edzés 15:20 Természetes
világ 16:15 Fábry 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30
Híradó 20:05 Sporthírek 20:10 Időjárás 20:20 San Antonioakció-vígj.
21:55 Borvacsora 22:50 Mocskos zsaru - New Orleans utcáin
M2
6:40 Rajzfilmsorozatok 17:25 Lolka és Bolka 17:35 Mézga család
18:00 Miss BG 18:15 Magyar népmesék 18:25 Frakk 18:30 Állatkert
a hátizsákban 19:00 Kalandozások Andyvel 19:15 Angelina, a balerina 19:30 Patrick, a postás 19:45 Mumin-völgy 20:00 Híradó 20:35
Sporthírek 20:45 Top Gear 21:40 Forma-1 Olasz Nagydíj 23:15 4
összeesküvő és 1 temetés
DUNA
8:05 Isten kezében 8:35 Sírjaik hol domborulnak... 9:05 Akadálytalanul 9:35 Tájtitkok tudói 10:10 Cigányutak 10:40 Székely kapu 11:10
Déltenger kincse 12:00 Híradó 12:15 Ízőrzők 12:50 Santa Fe ösvény
14:45 Táncvarázs 15:35 Önök kérték! 16:35 Dandin György, avagy a
megcsúfolt férj 18:00 Híradó 18:20 Dunasport 18:25 Időjárás 18:30
Futótűz 19:20 Nászinduló 21:00 A máltai sólyom 22:35 Kultikon +
23:05 Dunasport 23:20 MüpArt - DJ Bootsie Akoustic Big Band
6:25 Tv2 matiné 10:00 Monster High 10:25 Astro-Világ 11:30 Kalandjárat 12:00 Babavilág 12:30 Fogyótúra 13:00 Én is menyasszony vagyok 13:30 Stílusvadász 14:00 Xena 15:00 A férjem védelmében 16:00
Luxusdoki 17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 18:00 Tények 19:00 Aktív
Extra 19:30 Lopakodó akcióthriller 21:45 World Trade Center dráma
7:00 Kölyökklub 10:05 Sárkányhegy titka 11:35 Gasztrotúra 12:00 a'la
CAR 12:30 4ütem 13:05 Dilinyósok 14:00 Agymenők 14:25 Eastwicki
boszorkák 15:25 A hős legendája 16:30 Kutyátlanok kíméljenek vígj.
18:30 Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 21:50 Red akció-vígj.
7:00 A sors hullámain 9:00 Minden lében négy kanál 9:55 Ezel Bosszú mindhalálig 11:00 Ezel 12:05 Tökéletes célpont 13:00 Tru
Calling 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 kék szoba 22:00 AFTER X 23:00 Ezel
STORY TV
10:30 Dallas 12:30 Túrakommandó 13:00 A Kincses sziget gyermekei 15:00 Álomhajó 17:00 Rózsák harca 18:00 Királyi csemeték 19:00
Hír24 19:15 Miss Marple történetei 21:05 Válogatott labdarúgó mérkőzés, Brazília - Ausztrália 23:20 Shop-stop
VIASAT
8:45 Véznák kontra dagik 9:50 Amerikai mesterszakács 10:50 Amerikai mesterszakács 11:45 Két pasi - meg egy kicsi 12:15 Két pasi meg egy kicsi 12:40 Szívek szállodája 13:45 Szívek szállodája 14:45
Doktor House 16:45 Négyen egy gatyában 19:10 Jurassic Park 3.
21:00 Miami Vice akcióf.,
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 Adrenalin sportok 12:55 Audi Cup FC Bayern München – Manchester City
14:55 European F3 15:50 International GP Open 17:15 Rövid dokumentum 18:10 Brazil liga 20:10 Copa del Rey Real Madrid – Atletico
Madrid 22:10 Rövid dokumentum
STV :1
8:05 Bol raz jeden život 8:30 Fidlibumove rozprávky 9:00 Výprava
nádeje 9:55 Berlín, Berlín 10:50 Milujem Slovensko 12:15 On air 12:40
Pošta pre teba 13:45 Moje dcéry 15:25 Nebo môže počkať 17:15
Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00
Správy 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pošta pre
teba 21:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.50 A természet ára II., 7. (ism.) 10.15 A hit útján
11.30 Tudomány 11.55 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.15 Amilyen
az adjonisten… Szlovák vígjáték 13.50 Napkelte. Am. fi lm (ism.) 14.55
Bakalári történetek 15.55 Szemtől szemben 16.25 Eurovirtuál –
Anton Strholec 17.20 Trezor 16.45 Fókuszban a család 17.30 Régiók
17.50 Hírek magyar nyelven 18.00 Tele-hétvége 18.40 Esti mese
19.00 Hírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.00 A vad Kína. Tibet 20.50 Família 21.20 Mozimagazin 21.45 Tisztességtelen gesztus. Izr. dráma
23.20 Sporthírek 23.25 Időjárás 23.30 A szlovák bigbeat, 8.

STV :2
9:45 Ambulancia 10:10 Srdcové zlyhávanie 10:40 Cesta 11:05 Energetika 11:50 Slováci vo svete 12:15 5 minút po dvanástej 13:15
GYMPEL.TV 14:15 Magazín Ligy majstrov 14:50 Kapurka 15:30 Farmárska revue 15:55 Test magazín 16:10 Senior klub 16:45 Stôl pre
štrnástich 18:00 Na ceste po Česku 18:25 Národnostné správy 18:40
Večerníček 19:00 Správy RTVS Pre nepočujúcich. 19:45 (Ne)celebrity Jela Timková 20:00 Osloboditelia 20:45 A3UM 21:10 Anjeli
strážni 21:40 Mamma Roma dráma, Taliansko 23:20 Umenie 2013

MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 A fi úk nem sírnak Szl. sor. 10.40 Cobra 11. VIII.
Ném. sor., 14/9. 11.40 A mentalista IV. Am. sorozat, 24/5. 12.40 Doktor House IV., 16/4. 13.35 Egyről a kettőre II., 24/24. 14.05 A farm
15.25 Két pasi – meg egy kicsi VI., 24/16. 15.55 NCIS VII. Am. sorozat,
24/14. 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50 A fi úk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30
Forr a bor. Tévésor. 21.40 A farm 23.00 A megmentő. Am.– lengyel
akciófi lm
JOJ
7.00 Bírósági akták 8.15 Hogyan vásárolunk 8.30 Panelházi történetek. Tévésor. 9.55 A klán. Szlov. sorozat, 6. 11.00 Kutyil Kft, 4. 12.00
Híradó 12.30 Dr. Csont I., 5. 13.30 Dr. Csont VI., 20. 14.30 ValóVilág
15.40 Hogyan vásárolunk 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.45 A klán,
7. 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 ValóVilág
21.30 Panelházi történetek. Tévésor. 23.00 A grófnő. Francia– német
történelmi dráma

MARKÍZA
7:45 Tom a Jerry(7) (kresl. ser., USA) 8:05 Alf(12) (seriál, USA, 1986)
Epizóda 6, IV. 8:35 Dobrodružstvo malej pandy(7) (rod. dobr. f., USA,
1995) 10:20 Dva a pol chlapa(15) (seriál, USA, 2003) Epizóda 16, VI.
10:45 Parťáci(12) (komed. ser., USA, 2012) Epizóda 1, I. Nový seriál!
11:20 Muži v čiernom(12) (akčný kom., USA, 1997) 13:30 Madagaskar(7) (anim., USA, 2005) Madagaskar 15:15 Láska na stráženie rom.
kom. 17:35 Uragán 18:20 Smotánka 19:00 Televízne noviny 20:00
Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Farma 22:10 Kniha prežitia
JOJ
8:00 Monsuno 8:20 Najväčší dobyvateľ(12) (biografická dráma, Japonsko, 2007) 11:15 Moje bláznivé dievča(12) (roman., USA, 2008)
Moje bláznivé dievča 13:25 Sexi špinavé prachy(7) (kom., USA, 2008)
15:45 Tučné babenky kom., USA, 2006 18:00 Cena je správna 19:00
Veľké noviny TV JOJ19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 VyVolení - Dom snov(12) (Slovensko) Rozhodnutie 22:30 Predátori(18)
(akčný film, USA, 2010)

BULVÁR - HIRDETÉS

vaSárnaP, szeptember 8
M1
9:00 A sokszínű vallás 9:20 Unitárius magazin 9:45 Evangélikus
ifjúsági műsor 9:50 Útmutató 10:20 Katolikus krónika 11:00
Katolikus mise 12:00 Hírek 12:05 Világ Kép 12:35 Természetes
világ 13:30 Forma-1 Olasz Nagydíj - FutamHD (élő) Élő közvetítés Monzából 16:10 Telesport 16:45 Játékidő filmdráma
18:50 A Lényeg 19:30 Híradó 20:05 Sport 20:20 Taxi akcióvígj. 21:50 Vidocq akcióthriller 23:30 Elrabolt élet filmdráma
M2
6:35 Rajzfilmsorozatok 18:30 Állatkert a hátizsákban 19:00
Kalandozások Andyvel 19:15 Angelina, a balerina 19:45
Mumin-völgy 20:00 Híradó 20:35 Sport 20:40 Időjárás 20:45
Mad Men - Reklámőrültek 21:30 Forma-1 Olasz Nagydíj - FutamHD Közvetítés Monzából, felvételről
DUNA
8:40 Új nemzedék 9:10 Univerzum 10:00 Hagyaték 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Élő világegyház 11:25 Isten kezében
12:00 Híradó 12:10 A világörökség kincsei 12:25 Ízőrzők
13:00 Pepita kabát 14:15 Hazajáró 14:45 Szerelmes földrajz
15:15 Hogy volt!? 16:15 Nászinduló filmdráma 18:00 Híradó
18:00 Nagyothalló 18:20 Dunasport 18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 20:20 Napló gyermekeimnek filmdráma
22:10 WTCC 2013 - Túraautó Világbajnokság San Francisco USA
6:25 Tv2 matiné 10:10 Astro-Világ 11:15 EgészségMánia
11:45 Stahl konyhája 12:20 Több mint TestŐr 12:50 A kiválasztott 13:50 Békétlen békítő 14:50 Sue Thomas - FBI 15:50
Lopakodó 18:00 Tények 19:00 Napló 20:00 Mamma Mia!
zenés vígj., 22:05 A Bourne-csapda
7:00 Kölyökklub 10:10 EgészségKalauz 10:50 Teleshop 11:45
Gasztrotúra 12:15 A Muzsika TV bemutatja 12:50 Tuti gimi
13:50 Míg a halál el nem választ 14:20 Én és a gorillám 16.05
Hatoslottó-sorsolás 16:25 Rabló-pandúr 18:30 Híradó 18:55
Harry Potter és a Halál ereklyéi 21:50 Nyomodban a halál
23:50 Portré
7:20 Pillangó 9:20 Rabulejtő szerelem 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! 19:00 Segítség, bajban vagyok! 22:00 Heti Hetes 23:00
Sötét zsaruk
STORY TV
8:30 W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 9:00 Televíziós vásárlás
10:30 Dallas 13:30 A kincses sziget gyermekei 2. 15:10 Jákob
rabbi kalandjai 17:00 A Vatikán ügynöke 18:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19:00 Hír24 19:15 Columbo: Hajnali derengés
21:05 Poirot 23:00 A Sakál 8:40 Kertvárosba száműzve

VIASAT
9:10 Carrie naplója 10:10 Doktor House 12:05 A nagy házalakítás 13:55 Négyen egy gatyában 16:15 Jurassic Park 3.
18:10 A célszemély 19:10 Gyilkos számok 20:00 CSI: New Yorki helyszínelők 21:00 CSI: New York-i helyszínelők 22:00 Amerikai pite 2. (am. vígj., 2001)
7:00 FIM magazin 7:30 Jégkorong Brno – Plzeň 9:30 European F3 10:10 International GP Open 11:25 Rövid dokumentum 11:40 Porshe Super Cup 12:20 International GP Open
14:00 Brazil liga 15:55 FIM magazin 16:50 Adrenalin sportok
17:25 Jégkorong Liberec – Pardubice 19:55 Sólyomszem –
teniszmagazin 20:55 Brazil liga 23:00 Porshe Super Cup
STV :1
8:00 Včielka Maja 8:10 Bol raz jeden život 8:40 Safari za
kuchyňou 9:10 60 zabijakov divočiny 9:40 Autosalón 10:10
Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoc 11:30 Svet
v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:15 Občan za dverami 13:55
Agatha Christie 15:35 Obchod na korze 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS
19:50 Góly, body, sekundy Športová relácia.20:10 Počasie
20:20 Dom duchov 22:40 Maigret a štyria milenci
STV :2
9:10 Farmárska revue 9:30 Test magazín 9:40 Família 10:10
Zbojníci12:10 O Jankovi kľúčiarovi 13:15 Osloboditelia 14:10
On air (magazín) 14:30 Orientácie Náboženský magazín zo života veriacich ECAV. 15:00 Príhovor tajomníka biskupa Mgr.
Petra Mihoča. 15:05 48. Folklórnych slávností pod Poľanou
16:20 Anjeli strážni 16:50 Pred rokmi... 17:20 Herecké legendy
17:35 Ľudský hlas 18:25 GEN.Sk 18:40 Večerníček 18:50 Krtko
19:00 Správy 19:45 Portréty vedcov 20:00 Nesmrteľní 21:15
Deti zo štvrte Blankenese 22:45 Odpískané
MARKÍZA
7:10 Scooby Doo 9:00 Láska na stráženie11:15 Traja veteráni(12) (kom., ČS, 1983) Traja vyslúžilí vojaci 13:30 Formula
1: Veľká cena TalianskaHD Priamy prenos pretekov F1 z
Monzy. 16:15 Spider-Man (sci-fi akčný f., USA, 2002) SpiderMan 19:00 Televízne noviny 20:00 Športové noviny 20:15 Počasie 20:30 Traja mušketieri 22:45 Kód smrti(18) (akčný film,
USA/Kanada, 2008)
JOJ
7:10 Rozprávková jazda 8:50 Cena je správna 9:55 XXL rodina Wollnyovci 2011, Nemecko, Reality šou 10:55 Geissenovci
- Ťažký život milionárov 12:00 Vtierka Castle (ser., USA, 2,
2009) 13:00 Chyťte to dievča (akčný kom., USA/Nemecko,
2004) 15:05 K-911(akčný kom., USA, 1999) 17:15 Nové bývanie 18:00 Cena je správna 19:00 Veľké noviny TV JOJ 19:59
Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 A-Team: Posledná misia
(akčný film, USA, 2010) 23:00 K-911(12) (akčný kom., USA)

Könyvajánlatunk
tteit
Lepje meg szere pkiadó
a
a KT Könyv- és L
kiadványaival.

Régi ár

komárom a Duna gibraltárja
felvidéki Árpád-kori
templomok lexikona
Új komáromi Olympos
kfC 111
felvidéki kastélyok lexikona
Nagy János album
komárom ostroma 1849-ben
Hagyományőrző
és változó települések

Új ár

16,43 €
6,31 €

10 €
4€

6,97 €
16 €
9,63 €
15 €
4,15 €

5,€
13 €
7€
10 €
3€

9,29 €

7€

Megrendelését elküldheti vagy a fenti köteteket személyesen
megvásárolhatja címünkön:
Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno, Tel.: 035/77 33 566, 0905 213 967.
E-mail: deltakn@gmail.com
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Újra bombázó Katalin hercegné
íg férje egy hivatalos
rendezvényen jelent meg
először azután, hogy megszületett ﬁuk, György herceg,
Katalin hercegnét bevásárlás
közben kapták lencsevégre.
A harmadik számú trónvárományos édesanyja fekete
nadrágban és hosszú ujjú,
csíkos felsőben, bevásárlókocsit tolva tért be a helyi szupermarketbe. Katalin hercegné, akit György herceg születése alkalmából gyönyörű ajándékkal lepett meg férje, amennyire csak teheti,
igyekszik Kate Middleton maradni. Mielőtt hozzáment
volna Vilmoshoz, egy egyszerű hétköznapi lány volt, és
a mai napig az is maradt. Az alattvalók előszeretettel hasonlítják őt korán elhunyt anyósához, Dianához, aki szintén előszeretettel élte a hétköznapi nők életét.

M

Súlyos beteg Sean Connery
zomorú hír kapott szárnyra Sean
Connery egészségi állapotát illetően. Az egykoron sármos színész Alzheimer-kórban szenved, amit legjobb
barátja, Michael Caine is megerősített a
lapnak. „Kezdhetünk aggódni miatta” –
nyilatkozta Caine. Az aggasztó hírek
azután kerültek napvilágra, hogy néhány nappal ezelőtt a Daily Mail című
angol napilap képeket közölt az évek
óta visszavonultan élő színészről, aki
elveszve bolyongott kedvenc városának, New Yorknak az utcáin. Az egykori
007-es ügynök állítólag már nem is lép ki az utcára felesége, Micheline Roquebrune telefonszáma nélkül, hisz
már többször előfordult, hogy a 77 éves asszonynak
kellett érte mennie, mert 83 éves férje nem tudta, merre
van a hazafelé vezető út.

S

Tom Cruise legújabb terve
nem is annyira meglepő
om Cruise egyre több szállal kötődik Európához.
Tény, hogy a színész elhatározta, Londonban vesz saját házat. Döntését azzal magyarázza, hogy mivel elég
sokat tartózkodik Európában, szüksége van egy állandó
élettérre, egy igazi otthonra, ahol akár még kislánya, a
most 7 éves Suri is vele lehet. Tom Cruise
nem az egyetlen olyan hollywoodi sztár
aki átteszi a székhelyét Európába. Brad
Pitt és Angelina Jolie is hasonlóképpen
lépett, saját birtokot vettek Franciaországban, és lakást vásároltak Budapesten is. Mert a szállodai szobákban eltöltött hosszú hónapok összehasonlíthatatlanok azzal az érzéssel, hogy az ember
végre haza érkezik, legyen bár több
ilyen helyszíne is az életének.

T

trAX. Az ereDetI ÚjjáSzÜletett

trAX. már 13 990 €-tól
Új Chevrolet trAX
a chevrolet már 1935-ben megalkotta az első sUv gépjárművet, így az emberek már könnyen utazhattak
a városban és azon kívül is. az új Trax a mai kor városi sUv-ja. a sokéves fejlesztésnek köszönhetően rendelkezik a korszerű myLink információs rendszerrel, amellyel bárhol kapcsolatot teremthet a családjával
és az egész világgal.

Hoffer, s.r.o.
BraTisLavská cesTa 1798
945 01 komárno

TeL +421 (0) 35 7740 522
chevrolet@hoffer.sk
www.hoffer.sk

*A MyLink rendszer az LT felszereltségtől érhető el. A képek illusztrációk és tartalmazhatnak alapfelszereltségen felüli
eszközöket. A leírás és a design változásának jogát fenntartjuk. Trax - kombinált üzemanyagfogyasztás 4,5-6,5 l/100 km,
kombinált CO2 kibocsátás 129-153 g/km.
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Búvárkodás

Versennyel emlékeztek Egyed Gyulára
ét évfordulóról is megemlékeztek az Aqua Búvárklub Holt-Vág melK
letti takaros telepén augusztus 24-én. Az egyik nagyon szomorú
megemlékezés volt, hiszen 20 évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmények között a klub megalapítója, az ismert komáromi búvár, Egyed
Gyula. A másik történet is az ő nevéhez fűződik, hiszen éppen ő volt az,
aki 45 évvel ezelőtt megalapította az első komáromi búvárklubot, amely
a mai napig aktív tevékenységet folytat.

Egyed László
Sokan eljöttek az egykori és mai klubtársak közül, de ott voltak a veszprémi és
győri búvárok képviselői is egyaránt. Az
évfordulók alkalmából Egyed Gyula Emlékversenyt is rendeztek tájékozódási
úszásban, amelyen a magyarországi vendégeken kívül, a két szomszédos búvárklub, a Hydro és a Poseidon is képviseltették magukat. A megnyitón Egyed
Gyula testvéröccse, László foglalta össze
röviden az elmúlt 45 évet, fájó szívvel
emlékezve a húsz évvel ezelőtti eseményekre, amikor Gyula utoljára merült a
víz alá. „Bátyámmal már korábban fontolgattuk egy búvárklub megalapítását,
de mivel akkor még nem voltunk nagykorúak, 1968-ig kellett várnunk, amikor
Gyula betöltötte 18. életévét. Először vizsgát kellett tennünk, ami számunkra nem
volt egyszerű dolog, hiszen magyar ﬁúk
lévén, cseh könyvekből tanultunk és szlovákul vizsgáztunk. A sportszeretet azonban nem ismert határokat, még nyelviket
sem. Később sikerült felépítenünk ezt a
szép klubházat, és családiassá tenni tevékenységünket. Sajnos, húsz évvel ezelőtt azonban Gyula bátyám örökre itt hagyott bennünket, de semmi kétség, munkásságán keresztül, ma is itt van velünk.
Éppen a portugáliai Euro-afrikai bajnokságra készült palack nélküli merülésben,
amelynek országos bajnoka volt. Az ekecsi tóban, ami tulajdonképpen kavicsgödör, 22 méteres mélységig merült, de tüdeje nem bírta a megterhelést, és bár
még feljött a felszínre, elveszítette eszméletét, és visszamerült a mélybe. Már
nem tudtak rajta segíteni” – mondta el
többek között Egyed László.

Özvegye, Egyed Erzsébet így emlékezett vissza férjére: „Hogy kiváló búvár
volt, azt mindenki tudja sportberkekben.
Azt azonban kevesebben, hogy nagyszerű családapa is volt, aki szeretett
főzni, de a munkája és a búvárkodás mellett, csodálatos festményeivel is elkápráztatta családját és barátait. Egy másik
hobbija a futás volt, többszörös résztvevője volt a Komárno – Komárom utcai futóversenynek, de más futóversenyeken
is részt vett. A sors azonban így rendelkezett. Többször is elmondta élete folyamán, hogy ha egyszer meg kell halnia,
azt csak a vízben tudja elképzelni. Sajnos, ez be is következett. Azt talán mondanom sem kell, hogy igencsak hálás vagyok a klubnak ezért a szép megemlékezésért”.
Ifj. Bartalos Gábor, az egyik lelkes szervező lapunknak elmondta, hogy tizenöt
évvel ezelőtt ugyan rendeztek már Egyed
Gyula Emlékversenyt, de a sorozat valamiért megszakadt. Most, az évfordulók
kapcsán a klubtagok és barátok úgy döntöttek, hogy ezt a hagyományt felelevenítik, így jövőre is lesz emlékverseny.
Az idei emlékversenyen 12 versenyző
állt rajthoz a Holt-Vágon kijelölt pályán.
Az első három helyet komáromi versenyzők foglalták el.
1. Egyed Viktor (Komárom)
2. ifj. Bartalos Gábor (Komárom)
3. Tóth Béla (Komárom)
A negyedik helyen a veszprémi Slacher Imre végzett. Az Egyed Gyula iránt
érzett tisztelet jegyében vízbe szállt a
veszprémi búvárklub elnöke, Olajos Károly is.

Özv. Egyed Erzsébet
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Újabb súlyos ímelyi vereség hazai pályán

Labdarúgás

A Régióbajnokságban jóvátette múlt heti hazai vereségét a
KFC, és nagyszerű játékkal győzött vendégként Tótmegyeren. A nagymegyeriek hazai pályán voltak sikeresek, így két
régióbeli csapatunk fej-fej mellett halad a tabellán. A IV. ligában újabb súlyos vereséget szenvedtek hazai pályán az
ímelyiek, amiből egyértelműen az következik, hogy nagy bajok vannak az egykori mintacsapat háza táján. Az ötödik ligában a marcelháziak játszanak szurkolóik bizalmával, hiszen már szinte megnyert mérkőzést engedtek ki a kezükből.
Figyelemreméltó a naszvadi Molnár Attila gólerőssége, aki
egyedül lőtte csapat valamennyi gólját, számszerűen négyet. A Területi Bajnokságban ismét sok gól esett, két mérkőzésen 8-8, egy mérkőzésen pedig hat találat szerzett örömöt a szurkolóknak. Értelemszerűen, a győztes csapatok
szurkolóinak. A második osztályban is kiszakadt rendesen
a „gólzsák”, itt a tanyi Főnix gólvágója, Koton Péter volt elemében, aki Martoson hatszor is betalált.
RÉGIÓBAJNOKSÁG
Palárikovo – KFC 0:2 (0:1), Szórád (11 m), Szegedi
Remek játékkal próbálta feledtetni
múlt heti hazai kisiklását a KFC.
Koncentrált, pontos játékukkal helyenként az őrületbe kergették vendéglátóikat, akik a mérkőzés folyamán szinte nem is jutottak el helyzetekig, vagyis… Szórád gólja után
a mérkőzés játékvezetője igyekezett hazai szabadrúgásokkal kompenzálni azt a büntetőt, amelyet
nem lehetett nem megadni, ekkor
viszont a vendégek kapusa, Kostoláni hajtott végre néhány bravúrt.
Szegedi gólja után tovább növelhette volna előnyét a KFC, de a remekül játszó Kóša óriási lövése a
kapufán landolt. Nem csoda, hogy a
nézőtéren helyet foglaló szurkolói
csoport tagjai óriási ünneplésben
törtek ki, és a pályát elárasztotta a
piros – sárga – zöld füstfelhő. Komárom volt a nyerő pályán és azon
kívül egyaránt.
Nagymegyer – Nyárasd 2:0
(1:0), Rózsa, Mészáros
Már a 7. percben vezetést szereztek a hazai zöld-fehérek, Rózsa
gyönyörű találata nyomán. Bár a hazaiak továbbra is kezdeményezőbbek voltak, a vendégek is egyre jobban kezdtek megbátorodni, és bizony a hazai védelemnek is akadt
dolga bőven. Sőt, a második félidőben már egészen bátran nyomultak
előre, de az egyenlítés nem igazán
volt benne játékukban. Ennek ellenére, a hazai szurkolók csak a 87.
percben nyugodhattak meg végleg,
amikor Mészáros állította be a végeredményt.
További eredmények: J. Bohunice – L. Rovne 1:2, Bánovce n/B. –
Neded 0:2, V. Ludince – Gabčíkovo
0:3, Galanta – Domaniža 2:3, Be-

luša – Nitra jun. 2:1, Tr. Stankovce –
H. Nitra 0:1.
IV. LIGA
Gúta – DAC „B“ 2:0 (1:0), Tóth
Á., Magyar
Máté Zsolt szabadrúgását Tóth
fejelte a vendégek kapujába, majd a
hazaiak még lőttek egy kapufát és
kihagytak két-három helyzetet. Talán ennyi fér bele az első félidő krónikájába. A második félidőben feltámadtak a vendégek, a hazai védelem csak a gólvonalon tudott menteni, de taktikus játékkal továbbra is
igyekezett távolabb tartani ellenfelét
kapujától. Magyar Zsolt megváltó
gólja után már a vendégek is rájöttek, hogy ezt a mérkőzést csak a
gútaiak nyerhetik meg...
Ímely – ČFK 0:5 (0:2)
Egy újabb hazai zakó, amely tovább növeli az ímelyiek kilátástalanságát. Mindezt úgy, hogy a vendégek már a 25. percben 2:0 arányban vezettek, de szinte az egész
mérkőzés folyamán óriási fölényben
játszottak, és bizony egy kis szerencsével akár meg is duplázhatták
volna góljaik számát. Mi van veled,
ímelyi labdarúgás?
További eredmények: Vlčany –
Tvrdošovce 4:2, Štúrovo – N. Život
3:0, Želiezovce – Váhovce 1:5, V.
Lovce – Šurany 1:2, ViOn „B“ – Močenok 3:0, Dvory n/Ž. – Vrakúň 0:0.
V. LIGA
Marcelháza – Podhájska 2:2
(2:0), Tóth, Hausleitner
Szinte hihetetlen, néha mire is képes a marcelházi együttes. Az első
félidő után aligha akadt ember, aki
ilyen végkimenetelt jósolt volna. Biztos vezetés után jött a hazai rövidzárlat, előbb a kapus bevédett egy
gyenge lövést, majd a védelem kö-

zös erővel összehozta a másodikat
is. Igaz, ezután még volt két remek
próbálkozásuk a hazaiaknak, ekkor
viszont a vendégek kapusa állta
bravúrosan útját a hazai győzelemnek.
Kozárovce – ógyalla 2:1 (0:1),
Bugáň
Mindössze 20 percig „muzsikáltak” jól a sörgyáriak, de aztán átengedték a kezdeményezést vendéglátóiknak, akik éltek is a lehetőséggel. Előbb az 59. percben, egy szabadrúgás pattant meg a sorfalon és
a labda Bilkó kapus mögött a hálóban kötött ki, majd jött a „sors keze”,
amit az ógyallaiak még talán ma
sem értenek. A találkozó 75. percében a hazai játékos jó 40 méterről előrevágta a labdát – nem tudni
milyen szándékkal –, és az mindenki meglepetésére, de főleg a hazaiak nagy örömére, ismét Bilkó kapus mögött találta magát. Szerencsétlen vereség, az már biztos…
H. Vrbica – Szentpéter 3:2 (1:2),
Cséplő, Zsikai
Már a találkozó 3. percében
Cséplő betalált, és minden a legjobb úton haladt szentpéteri szempontból. Bár néhány perc múlva a
hazaiak büntetőből egyenlítettek, a
vendégek nem adták fel, és Zsikai
góljával ismét előnyhöz jutottak. A
második félidő elején újabb rohamokkal lepték meg a hazaiakat, két
remek helyzetet is azonban elpuskáztak, ami nem maradhatott büntetlenül. A hazaiak egyenlítettek,
majd a hajrában belőtték győztes
góljukat is.
Komjatice – Ekel 1:0 (1:0)
Tény, hogy az első félidőben nem
igazán ment a játék a zöld-fehéreknek, de a másodikban már ők diktálták az iramot. Játékukból azonban hiányzott az igazi átütőerő,
mintha a fiatal játékosok néha megijednének a nagy lehetőségtől. Ez
sorrendben a harmadik ilyen arányú vereségük vendégként, ami bizonyára a kellő tapasztalatlanságra
vall. Pedig, ez a csapat ennél többre
érdemes.
Naszvad – Nagysalló 4:1 (2:0),
Molnár Attila 4
A naszvadiak minden szempontból felülmúlták ellenfelüket, és
ahogy ilyenkor lenni szokott pályájukon, Molnár Attila lépett akcióba,
és négy káprázatos góllal terhelte
meg a vendégek hálóját. Persze,
ehhez kellettek a játékostársak is,
akik szép akciókkal küldték helyzetekbe gólvágójukat. Már 4:0 volt az
eredmény, amikor a hazaiak kissé
lazítottak, a vendégeknek ekkor sikerült némi kozmetikázást végrehajtaniuk az eredményen.

További eredmények: V. Kýr –
Kalná n/Hr. 0:2, D. Ohaj – Bešeňov
0:0, Čaka – Bánov 0:3.
TERÜLETI BAJNOKSÁG
Dunamocs – Bátorkeszi 1:2
(1:0), Pálik – De la Cruz, Barton
„Jó hangulatban kezdtük a találkozót, hiszen gyorsan vezetéshez
jutottunk. Aztán a vendégek kiegyenlítették a játékot, helyzetek
adódtak mindkét oldalon, végül ezeket jobban vendégeinknek sikerült
kihasználniuk. El kell ismernem,
vendégeink megérdemelték ezt a
győzelmet, és ezúton is gratulálok
kiváló csapatuknak” – mondta el lapunknak Jókai László, dunamocsi
klubelnök.
Lakszakállas – Csallóközaranyos 6:2 (4:2), Inczédy T. és Inczédy Sz. 2-2, Simonics, Csápai –
Boros P., Jakab
Az utóbbi idők talán legjobb mérkőzését játszották a laki pályán, a
remek színvonalhoz természetesen
nagyban hozzájárultak a vendégek
is, bár az eredmény végül nem ezt
látszik igazolni. A vendégeknél a
gyors csatárokon kívül Győry Jenő
kapus remekelt, aki több góltól is
megmentette csapatát. Igaz, a másik oldalon is voltak helyzetek, de
azok kihasználatlanul maradtak.
Dulovce – FK Activ 2:1 (0:1),
Holub P., Góri – Horák
Jó mérkőzést vívott a két csapat,
a hazaiak talán 15-20 percig voltak
kezdeményezőbbek, de aztán a
vendégek is magukra találtak, bár a
hazai büntetőterület előtt mintha felhagyott volna a bátorságuk. A második félidőben a hazaiak még egyszer rákapcsoltak, és sikerült megfordítaniuk a számukra kedvezőtlen
eredményt. Különös figyelmet érdemel a Lévai – Németh – Keszegh játékvezetői hármas, amely mindkét
csapat legnagyobb megelégedettségére látta el teendőit.
Keszegfalva – Madar 6:0 (2:0),
Szüllő 2, Oláh, P. Untermayer, Budai, Csepreghy
Könnyen gázoltak át ellenfelükön
a keszegfalvaiak, látványos akciókkal és főleg gólokkal örvendeztették
meg szurkolóikat. És akkor a vendégek legjobbja Sándor Attila volt,
aki az első félidőben legalább 5-6
góltól is megmentette csapatát.
Nemesócsa – Izsa 6:2 (4:0),
Csizmadia 3, Simon, Viczena T.,
Kósa – Konc (11 m), Zachar
A vendégek 10 percig uralták a
játékot, de aztán mintha teljesen eltűntek volna a pályáról. A hazaiak
szebbnél szebb gólokat lőttek, a
vendégek 6:0 állásnál szépítettek
az eredményen.

Hetény – Marcelháza „B” 2:1
(1:0), Pásztor (11 m), Csintalan I. –
Pivoda
A csapatok egyperces néma
csenddel adóztak Szabó Gábor emlékének, aki mint ismeretes, hosszú
évekig volt a hetényi labdarúgás
mozgatórúgója. Maga a mérkőzés
azonban csak ezen a vonalon megy
be a történelembe, mert színvonalában arra nem lenne érdemes. A
hazai csapat többet támadott, de
igazából a két gólon kívül nem sokat
alkotott. A vendégek 2:0 állásnál
szépítettek a találkozó 85. percében.
Gúta „B” – Búcs 1:2 (0:1),
Szlatky (11 m) – Kovács (11 m),
Uzsák

Tartalékosan lépett pályára a tartalékcsapat, amely valószínűleg
csak nevében az, mivel… Ezen a
mérkőzésen nem úgy a helyzetek,
mint inkább a védelmi hibák döntöttek. A hazaiak ebből többet elkövettek, így az eredmény nem is meglepő.
Šrobárová – Perbete 1:3 (1:0),
Záhorecz – Lakatos 2, Pirik
A találkozó 75. percében állt be a
törés, ami padlóra küldte a hazai
csapatot. 1:1 állásnál a hazai Annus egyedül robogott a perbetei kapura, de az óriási helyzetből nem
lett gól. A vendégek ellentámadásából viszont igen, majd egy újabból megszületett harmadik találatuk is.

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
Nagykeszi – Dunaradvány 5:0
(3:0), Bagin 3, Cseh (11 m), Szűcs
Őrsújfalu – Ifjúságfalva 9:0
(3:0), Álló 4, Boros G. 3, Boros T.,
Hozman
Nagysziget – Bogyarét 4:1 (4:0),
Borka 2, Dani, Gőgh - Hrotko
Megyercs – Pat 1:4 (0:3), Wágner – Badala és Lakatos 2-2
Martos – Tany 2:8 (1:3), Csicsó,
Pšenák – Koton 6, Adamek, Magyarics T.
Csicsó – Bogya/Gellér 2:4 (0:3),
Gál, Dudás – Boros 2, Fügedi,
Bölcs
Vágfüzes/Kava – szabadnapos
volt.

Kajak-kenu

Komáromiak a világbajnokságon
árom komáromi versenyző is képviselte városunkat a Duisburgban
megrendezett 40. Síkvízi
Kajak-kenu Világbajnokságon. A junior Európa- és világbajnok
kajaknégyes,
amelynek Demin Viktor is
tagja, remekül mutatkozott
be a felnőttek mezőnyében.
Magabiztosan jutott be az
1000 méteres verseny döntőjébe, ahol a végső hetedik
helyet szerezte meg, egyenrangú ellenfélként a világ
legjobbjaival.

H

A férfiak K2 versenyében a
z Erik Vlček–Tarr György páros rajthoz állt úgy az 500,
mint az 1000 méteres versenyben egyaránt. Mi sem természetesebb, mindkét versenyben a döntőbe jutott, ahol
azonban…
Különösen az 1000 méteres
viadal marad emlékezetes a
komáromi páros számára, hiszen minden nagyképűség
nélkül elmondható, hogy nem
kis esélye volt akár a dobogóra is, ám a rajt után Eriknek
kicsúszott a kezéből az evező,
ami profi versenyzőnél talán
az életben egyszer fordul elő.
És bár a páros remekül versenyzett, a rajtnál történt hibát
már nem lehetett kiküszöbölni, így a kilencedik helyen
ért célba. Az 500 méteres
döntőben párosunk az előkelő
hetedik helyet szerezte meg.
Fotó: -net-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RÉGIÓBAJNOKSÁG
Neded
5 5 0 0
V. Meder
5 4 0 1
Komárno
5 4 0 1
Gabčíkovo
5 3 2 0
V. Ludince
5 3 1 1
Topoľníky
5 3 1 1
H. Nitra
5 3 0 2
L. Rovne
5 2 3 0
Domaniža
5 2 1 2
Beluša
5 2 0 3
Palárikovo
5 1 1 3
J. Bohunice
5 1 1 3
Tr. Stankovce 5 1 0 4
Nitra jun.
5 0 1 4
Galanta
5 0 1 4
Bánovce n/B. 5 0 0 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ČFK Nitra
Vrakúň
Vlčany
Šurany
ViOn "B"
Štúrovo
Kolárovo
Váhovce
Dvory n/Ž.
V. Lovce
DAC "B"
N. Život
Tvrdošovce
Želiezovce
Imeľ
Močenok

IV. LIGA
5 4 0
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 1
5 2 2
5 2 1
5 2 0
5 1 3
5 2 0
5 1 2
5 1 2
5 1 1
5 0 3
5 0 2
5 0 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bánov
Hurbanovo
Kozárovce
Kalná n/Hr.
Marcelová
Nesvady
H. Vrbica
Komjatice
Sv. Peter
Podhajská
D. Ohaj
Okoličná n/O.
Bešeňov
Čaka
T. Lužany
V. Kýr

V. LIGA
5 4 0
5 4 0
5 4 0
5 3 1
5 3 1
5 3 0
5 3 0
5 3 0
5 2 1
5 2 1
5 2 1
5 2 0
5 1 1
5 1 0
5 0 0
5 0 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

14:2
11:5
10:4
11:4
13:9
8:6
14:8
9:4
9:9
8:11
3:6
7:11
2:8
5:14
3:18
2:10

15
12
12
11
10
10
9
9
7
6
4
4
3
1
1
0

1
0
0
0
1
1
2
3
1
3
2
2
3
2
3
4

14:4
13:4
12:3
9:2
10:5
11:7
8:8
14:11
6:6
9:10
5:5
3:11
5:9
6:12
6:20
3:17

12
11
11
11
10
8
7
6
6
6
5
5
4
3
2
1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
5

14:3
12:2
11:6
13:6
10:7
11:5
8:5
9:11
9:6
12:12
2:8
4:3
6:15
6:19
5:14
4:14

12
12
12
10
10
9
9
9
7
7
7
6
4
3
0
0

TERÜLETI BAJNOKSÁG
Perbete
4 3 0 1 10:4
Bátorkeszi
4 3 0 1 8:4
Lakszakállas
4 3 0 1 13:10
Dulovce
4 3 0 1 11:9
Keszegfalva
4 2 1 1 15:7
Búcs
4 2 1 1 7:8
Nemesócsa
4 2 0 2 12:8
FK Activ
4 2 0 2 8:6
Hetény
4 2 0 2 8:8
Gúta "B"
4 2 0 2 6:7
Marcelháza "B" 4 2 0 2 9:11
Dunamocs
4 1 1 2 5:6
Šrobárová
4 1 1 2 5:8
Izsa
4 1 0 3 12:16
Cs.-aranyos
4 1 0 3 6:12
Madar
4 0 0 4 4:15

9
9
9
9
7
7
6
6
6
6
6
4
4
3
3
0

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Pat
4 4 0 0 14:4 12
2. Őrsújfalu
4 3 1 0 24:3 10
3. Nagysziget
4 2 1 1 10:7
7
4. Bogya/Gellér 3 2 1 0 7:4
7
5. Tany
3 2 0 1 13:6
6
6. Vágfüzes/Kava 3 2 0 1 8:4
6
7. Dunaradvány 4 2 0 2 12:10 6
8. Nagykeszi
4 2 0 2 10:9
6
9. Megyercs
4 1 1 2 4:10 4
10. Ifjúságfalva
3 1 0 2 6:14 3
11. Martos
4 1 0 3 10:23 3
12. Csicsó
4 0 0 4 4:14 0
13. Bogyarét
4 0 0 4 3:17 0
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Röplabda

I. Belatti Kupa
Komáromban
agyszerűre sikeredett az elmúlt hétvégén
első ízben megrendezett nemzetközi férﬁ
röplabda-torna a VK Spartak Komárom rendezésében. A két NB I-es magyarországi csapat mellett, a szlovák élvonal újonca, valamint
a már több tapasztalattal rendelkező nyitrai
csapat mérte össze erejét.

N

A Boris Sládeček–Németh Ödön edzőpáros vezette komáromi csapatban bemutatkozott az a
négy új játékos is, akik a szeptember 28-án rajtoló
bajnokságban erősíteni fogják a csapatot. A torna
iránt nagy volt a szurkolók érdeklődése is, hiszen
a nap folyamán több százan cserélődtek ki a helyi sportcsarnok nézőterén. A tornát a Slavia SPU
Ekonóm Nitra csapata nyerte, amely drámai mérkőzésen bizonyult jobbnak a VK Spartak legénységénél. Ahogy Németh Ödön lapunknak elmondta, a négy új szerzemény nagyszerűen beilleszkedett a csapatba, és mindenképpen a csapat erősségei lesznek. Ők Demeter Boris (Volley
Team UNICEF Pozsony), Tomášik Juraj
(Prievidza), Cápa Péter (Nyitra) és Zapala Filip
(Nyitra).
Eredmények:
VK Spartak – Nyitra 1:2 (-29, - 23, 20)
Dági KSE – Sümegi RC 2:1
Nyitra – Dági KSE 3:0
VK Spartak – Sümegi RC 3:0 (19, 23, 22)

Igazi dráma volt a Komárom – Nyitra (balra) öszszecsapás, amelyet végül a tapasztaltabb vendégek nyertek meg
Nyitra – Sümegi RC 3:0
VK Spartak – Dági KSE 3:0 (19, 16, 14)
A torna végeredménye: 1. Nyitra (8 p.) 2. VK
Spartak (7) 3. Dági KSE (2) 4. Sümegi RC (1)
A torna után kiértékelték az egyes csapatok
legjobb játékosait is:
Nyitra: Németh Zsolt (a komáromi klub neveltje)
VK Spartak: Demeter Boris
Dági KSE: Szanter Ferenc
Sümegi RC: Madarász Máté
A komáromi csapat szeptember 21-én és 22én egy nagyszabású nemzetközi tornára kapott meghívást Kecskemétre, amelyen több
neves, európai szintű csapat is pályára lép. A
tornáról természetesen lapunk is beszámolmajd.

A komáromi edzőpáros: Boris Sládeček (balra)
és Németh Ödön
Fotó: -bör-

I. Western
Folyik a felkészülés lovasverseny
Kosárlabda

férﬁ extraligában szereplő MBK Rieker Com-Therm csapata, az előző bajnoki idény ezüstérmese lejátszotta első
előkészületi mérkőzését, amelyből az októberi bajnoki nyitányig még lesz jó néhány.

A

Paulík József, a klub sportigazgatója így
látta az első találkozót: „Egy tipikus edzőmeccs volt, amelyen az eredmény csak másodlagos, inkább az eddig kevés időt együtt
töltő csapat játékosainak egyfajta felmérése
volt a cél. Igyekeztünk minden játékosunknak
nagyjából egyforma időt biztosítani a pályán,
főleg azokra voltunk kíváncsiak, akiknél még
vannak kérdőjelek, igazi tudásukat illetően.
Teljesen új koncepciót kell kialakítania edzőnknek, hiszen az amerikai, a szlovén, a
magyar és szlovák játékosok mind más-más
iskolát képviselnek, ezt kell összegyurmázni
egy jó, ütőképes csapattá. Kellemes meglepetés volt számunkra a nagyszámú közönség, amit sok helyen bajnoki mérkőzésen is
megirigyelnének. És ami még csodálatosabb, hogy ugyanúgy buzdították játékosainkat, mint egy fontos bajnoki találkozón.
Ezen a héten csak edzéseket tartunk, de
szeptember 10-én (kedden) az NB I-es Falco
Szombathely, majd egy nappal később (szerdán) a cseh bajnokság egyik kiváló csapata,
Jindřichův Hradec lépnek pályára Komáromban ” – mondta el lapunknak a sportigazgató.
MBK Rieker Com-Therm – Törökbálint
95:68 (26:19, 18:13, 27:16, 24:20)
Hazai pontszerzők: Hall 19, Šoška 18,
Joiner 10, Bilič és Kovačič 8-8, Kozlík 7,
Szabó 6, Marchin 5, Maslík 4.
Fotó: Molnár Mónika

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Hegyek
z M-Club ranchon idén első alkalommal rendeztek
proﬁ versenyzők számára western lovasversenyt.
A Szlovák Western Szövetség (SAWRR) védnöksége
alatt 22 páros mérte össze tudását és erejét szlalomban
és hordókerülésben.

A

Eredmények:
Szlalom „B“ open: 1. hely Paulíková Jana, 2. hely Fehér István, 3. hely Vajda János. Hordókerülés „B“ open: 1. hely
Vajda János, 2. hely Fehér István, 3. hely Paulíková Jana.
Szlalom „B“ junior: 1. hely Tomková Lucia, 2. hely Pálová
Monika, 3. hely Púchovská Soňa. Hordókerülés „B“ junior:
1. hely Púchovská Soňa, 2. hely Tomková Lucia. Szlalom
„C“ amatőr: 1. hely Fazekasová Barbora, 2. hely Vanyová
Alexandra, 3. hely Múcska Gergő. Hordókerülés „C“ amatőr: 1. hely Múcska Gergő, 2. hely Baloghová Miriam, 3. hely
Vanyová Alexandra.
Ján Balla, a SAWRR elnöke így értékelte a versenyt: „A versenyzők teljesítményével, a szervezők munkájával, valamint
az egész versenynap hangulatával teljes mértékben elégedett vagyok. Ezen a szombaton a western lovaglás csúcsversenyzői találkoztak. Aki kilátogatott a rendezvényre, egy
proﬁ szintű versenyben lehetett része.“
szt

