
1. októbra 2012. október 1. 
• Ročník IX. évfolyam

0,50 €

A LEGTÖBB 
MAGYAR NYELVŰ 

TV MŰSORT 
KÍNÁLJUK!

freeSAT szerelés teljes körű ügyintézéssel

 

                           

A jó dolgok az égből jönnek.

 
 

 

 

                           

 
 

 

 

                           

5   97 845 409: 0.lte
ks.svireosmem.www

onrámo, Ká 5nteL
SIVERSOEMM

 
 

 

 

                           

Komárom

Delta hetilap www.deltakn.sk 40

Agútai magániskola 1991-ben
jött létre, a város első közép-

iskolájaként. Megalapítása a ma-
gyar nyelvű szakmunkásképzés-
ben keletkezett űrt kívánta betöl-
teni. A kezdeti években csupán a
szolgáltatások területén nyújtott
szakoktatást, majd az 1995/1996-
os tanév olyan fordulatot hozott
az iskola életébe, amely minő-
ségi és tartalmi változásokkal
járt. Ekkor kezdték el az új, ipar-
művészeti szakok oktatását,
amelyeket Szlovákiában csak
szlovák nyelven, illetve még szlo-
vák nyelven sem oktattak és ok-
tatnak a mai napig. Azonban az
új oktatási törvény félő, hogy ve-
szélybe sodorja a magán- és
egyházi iskolák működését. 

Folytatás a 7. oldalon

A magán 
szakközépiskola
köszöni, él és virul
Gúta

Az utóbbi időben elszaporodtak azon állítások, miszerint a Com-therm Hőszolgáltató Vál-
lalat 30 százalékkal megemelte szolgáltatásainak árát. Ezt több polgár is próbálta szám-

lákkal bizonyítani szerkesztőségünkben, majd legutóbb Andruskó Imre, városi képviselő tett
ilyen kijelentést a szeptember 20-i testületi ülésen. Amint azt felszólalásában kifejtette, „ez
több városi intézményt, mint például a fedett uszodát, de több oktatási intézményt is érint”.

ASelye János Egyetem és a városi rend-
őrség közti elhanyagolt területen már

hetek óta szorgos munka folyik. Informá-
cióink szerint itt szeretnék kiépíteni az új
őstermelői piacot. Lapunk megkereste a
Városi Hivatal szóvivőjét, Králik Róbertet,
aki megerősítette a hírt és a következőket
nyilatkozta: 

Folytatás az 5. oldalon

Már csak a képviselőkön múlik
Őstermelői piac a várnál

Részletek a 3. oldalon

Még el sem csendesedett a
szeptember 20-án megtartott

testületi ülésen elhangzott, a vá-
rosi  rendőrparancsnok leváltá-
sáról szóló személyeskedő vita,
máris az ott elhangzott kijelen-
tések borzolják újra a kedélyeket.
A vita hevében olyan személyek
nevei is akaratlanul belekerültek a
felszólalásokba, akik már hosszú
évek óta nincsenek semmilyen
kapcsolatban a városi rendőr-
séggel.

Folytatás az 5. oldalon
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„Nem vagyok 
bűnöző“ Mennyibe is kerül

tehát a hő? 
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Hírblokk

Tisztelt Böröczky úr,
Jóska, ha szólíthatlak így, hi-
szen hosszú évek óta va-
gyunk ismerősök, kollégák
és remélem barátok is. Azt
írod, hogy az én dolgom lett
volna, a szóvivő dolga lett
volna, hogy utánajárjon az
újságíró által feltett kérdésre.
Jóska, megtettem. Amint
megkaptam a kérdésedet,
azonnal kinyomtattam és
személyesen kerestem meg
vele Pásztor Istvánt, aki az
„orosz ház“ körüli, amúgy
elég bonyolult jogi és
ügymeneti procedúra és az
előzmények ismeretében a
leghivatottabb volt válaszolni
a kérdésedre. Azzal mentem
utána, hogy lejegyzetelem a
mondandóját a kérdéseddel
kapcsolatban, majd formába
öntöm és fordultával küldöm
is vissza neked. Az elöljáró
úr azonban, amint elolvasta
a kérdést – régi, jó ismeret-
ségetekre hivatkozva –
azonnal telefont ragadott és
felhívott téged. Személyesen
jelen voltam és hallottam,

hogy hosszasan beszélget-
tetek, az elöljáró úr azonnal
mondta a választ, megma-
gyarázta a kialakult helyze-
tet, a félreértések okát, a hi-
vatal és a Comorra Servis
cég lépéseit, bő magyaráza-
tot adva a feltett kérdésre.
Ha akkor azt a telefonbe-
szélgetést rögzíted vagy
közben jegyzetelsz, akkor
megírhattad volna minden
gond nélkül a cikket, hiszen
kimerítő választ kaptál an-
nak ellenére, hogy a másik
fél (Kneizel úr) által a szer-
kesztőségetekbe eljuttatott
levél tartalmát az elöljáró úr
nem ismerte, nem ismer-
hette, hiszen azt te nem
küldted el nekem, hogy ab-
ból kiindulva adhassak vá-
laszt. Annyiban maradtatok
végül, hogy személyes láto-
gatás kapcsán, a levél pon-
tos tartalmának ismeretében
tovább pontosítja neked a
kérdésre adott válaszát. Ré-
szemről ezzel az ügy lezá-
rult, azt hittem a cikk így
gond nélkül megszülethet és
pont kerülhet a téma végére.
Azt sajnos, hogy a találkozó
– az érintettek munkaügyi el-
foglatsága okán - meghiúsult
és nem tudtál további infor-
mációkhoz jutni, nem tud-
tam. Sem az elöljáró úr, sem
az írásodban említett veze-
tők és alkalmazottak engem
nem tájékoztattak arról, hogy
a kommunikáció megakadt,
megszakadt. Ráadásul te
sem hívtad fel erre a figyel-
memet. Ha tudtam volna
róla, biztosan intézkedtem
volna az ügyben. Sajnos el

kell mondanom Neked
őszintén azt is, hogy a heti-
lapotok az utóbbi másfél-két
évben – hogy is fogalmaz-
zak, hogy senkit ne bántsak
meg – egyes politikusokat és
csoportokat jobban kedvel,
mint azok politikai ellenlába-
sait és számtalanszor jelen-
nek meg köztiszteletben álló
emberekről – közvetve vagy
közvetlenül – olyan derogáló
kinyilatkoztatások újságotok
hasábjain, ami sokszor bi-
zony vérlázító. De már nem
foglalkozunk vele, mert saj-
tósként jól tudom, hogy a
médiával nem ajánlatos
harcba szállni, mivel az ilyen
háborút megnyerni nem le-
het, jó esetben is csak dön-
tetlenre lehet kihozni. Az én
esetemben pedig hatványo-
zottan igaz az iménti állítás,
hiszen jól ismerem az újsá-
gírói munka mikéntjét, hátte-
rét és benneteket is régen
és személyesen ismerlek. Jó
viszonyt ápolunk egymással
és szeretném, hogy ez a jó
és kollegiális viszony meg-
maradna. Miért állna érde-
kemben az információk
szándékos visszatartásával
vagy eltitkolásával elmérge-
síteni ezt a viszonyt? Hidd
el, nem áll szándékomban
és – őszintén mondom –
minden információt, amit
megkapok és felhatalmaz rá
a városvezetés, hogy meg-
oszthatom veletek, azt meg
is teszem! Ennyit tehetek,
többet nem! A további kor-
rekt és tartalmas együttmű-
ködés jegyében maradok
tisztelettel: Králik Róbert

Drágul a cigaretta októbertől
Ivan Gašparovič államfő aláírta a dohányáru fogyasztási

adójának emeléséről szóló törvényt, melynek értelmében
már októbertől nagyjából 10 centtel drágul egy csomag ci-
garetta. Eredetileg csak jövő márciusban került volna sor
az adóemelésre, a Fico-kormány által javasolt törvénymó-
dosítás azonban októberre hozta előre a hatálybalépését.
Peter Kažimír (Smer-SD) pénzügyminiszter közölte, az in-
tézkedés fő célja, hogy növeljék a költségvetés bevételeit.
A minisztérium ettől a lépéstől 8,15 millió euró pluszbevé-
telt remél a 2013-as költségvetésbe.

Csökkentek az üzemanyagárak
A világpiaci árak csökkenése után végre Szlovákiát is el-

érte a folyamat, hosszú idő után ismét olcsóbb lett a ben-
zin és a gázolaj. Múlt szerdától literenként másfél centtel fi-
zettünk kevesebbet. Ebben a félévben először került sor az
üzemanyag árának esésére, az utóbbi két és fél hétben tör-
ténelmi magasságokban járt a benzinár. A legkereset-
tebbnek számító 95 Natural típusú üzemanyag ára így li-
terenként 1,59 euróra, a gázolajé pedig 1,48 euróra esett
vissza.

Nem lesznek hosszú hétvégék
Nem fogadta el a parlament az Egyszerű Emberek azon

tervezetét, melyek értelmében a hétvégékhez közeli pén-
tekhez csapódtak volna a hétfőtől csütörtökig esedékes,
nem egyházi ünnepek. Az Egyszerű Emberek vezetője,
Igor Matovič csalódottságát fejezte ki a kudarc kapcsán. El-
mondása szerint a javaslat senkit nem károsított volna
meg, egyben a munkavállalóknak és munkaadóknak is
kedvezett volna. A javaslat május elsejét és nyolcadikát,
augusztus 29-ét, szeptember elsejét és november 17-ét
érintette volna az ünnepnapok közül. (b)

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) el-
nöke, Bugár Béla, a Híd elnöke, továbbá Tokár Géza,

a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője aláír-
ták azt a közösen készített dokumentumot, mely a szlo-
vákiai magyarság megmaradásához szükséges mini-
mumot rögzíti.

Az alapdokumentum összefoglalja a szlovákiai magya-
rok megmaradásához szükséges elérendő célokat, rögzíti
közös értékeinket és rámutat a megmaradás feltételeire. A
dokumentum annak első sorában leszögezi: a szlovákiai
magyarság a magyar nemzet része, ugyanakkor tagjai
egyben Szlovákia állampolgárai, az ország társadalmi, po-
litikai és gazdasági rendszerének alkotói is. A célkitűzések
között a dokumentum a nemzeti megértés és tolerancia
légkörének kialakítását említi.

Az aláírási ceremóniát követően a dokumentum szigná-
lói arra mutattak rá, hogy a népszámlálás kedvezőtlen
eredményeinek nyilvánosságra hozatala után a szlovákiai
magyar közösség elvárta, hogy a helyzet kapcsán egy kö-
zös platform jöjjön létre, valamint azt is, hogy megszüles-
sen egy - a szlovák közösség irányába is felmutatható -
megoldástervezet.

„Elképesztő jelenségnek tartom, hogy egy közösség 110
ezres fogyására az állam semmiképpen sem reagált. Ez-
zel azt jelzik, hogy Szlovákiában az a titkos terv, hogy a
szlovákiai magyarság megszűnjön" - vélekedett Berényi,
aki szerint a most aláírt dokumentum kompromisszum
eredménye, de jó válasz erre a hozzáállásra, mivel meg-
mutatja, hogy léteznek eszközök a magyarság fogyásának
megállítására és visszájára fordítására.

Bugár Béla szerint az alapdokumentum olyan célokat
tartalmaz, amelyek nem csupán a szlovákiai magyarság
megtartásához, de a fejlődéséhez is hozzájárulhatnak.
„Minden egyes olyan részeredmény, ami közelít a célhoz,
üdvözlendő" - mutatott rá a szlovák-magyar párt elnöke, aki
szerint az abban foglaltak afféle minimumként határozzák
meg a célkitűzéseket és a szlovákiai magyar politikai kép-
viselet irányvonalát.

„Határozottan pozitív fejlemény a dokumentum elfoga-
dása. Még akkor is, ha sokan joggal kritizálják majd, mire
szolgál az alapdokumentum, miért tartalmaz egyes intéz-
kedéseket és miért nem másokat. Reméljük, az elfogadott
alapelvek - melyek hangozzanak bármilyen banálisan is,
sok esetben még nem voltak kimondva - hosszú távon is
javítják a szlovákiai magyar politikai párbeszédet, s ér-
demi dolgokról folyhat vita" - nyilatkozta Tokár Géza a do-
kumentum aláírása kapcsán.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által indítványo-
zott, korábban „kisebbségi minimumként" említett doku-
mentum több hónapos egyeztetés után lett végleges. An-
nak aláírására azonban csak azt követően kerülhetett sor,
hogy szövegét az MKP és a Most-Híd országos kong-
resszusa is jóváhagyta. mti

Fotó: Krizsán Csaba

Tisztelt Róbert!
Tudom, nem túl illedelmes dolog választ

kommentálni, sőt, etikailag sem minden
esetben elfogadható. Viszont az az állítá-
sod, miszerint a hivatalvezető, Pásztor Ist-
ván úr, kimerítő választ adott feltett kérdé-
semre, enyhén szólva is félrevezető, és
sajnos, nem fedi a valóságot. És mindezt,
Te személyesen hallottad is(!?) Való igaz,
hogy hosszasan elbeszélgettünk, sőt, Knei -
 -zel úr neve is elhangzott több összefüg-
gésben, viszont szó sem esett a szerződés
nem teljesítésének miértjéről. Beszélgeté-
sünk fő témája a személyes találkozó
egyeztetése volt, persze, közben elhang-
zott vélemény a vállalkozó ilyen-olyan szer-
ződéseinek átvételéről, illetve nem átvéte-
léről, ami csak részben érintette a felvetett
problémát. Ezért sem igazán értem, hogy
válaszodban ugyan sok mindenre kitérsz,
sőt, különböző vádakkal is illetsz bennün-
ket, de a feltett kérdésre most sem adsz ki-
elégítő választ. A kérdés ugyanis, még
mindig aktuális.

Végtelenül sajnálom, hogy éppen Te, aki
igencsak jártas vagy a média berkeiben, be-
sorakozol azok mögé, akik politikusok és
csoportok kedvelésével vagy éppen nem
kedvelésével vádol bennünket. Te is tudod,
hogy mindenkivel szemben nyitottak va-
gyunk, egyetlen munkatársunk sem tagja
semmilyen politikai pártnak, nincsenek fel-
sőbb utasítások, kizárólag lelkiismeretünk
és a lehető legnagyobb objektivitás vezérel
bennünket munkánk során. Persze, akiket
konkrétan meghatározható érdekek fűznek
ilyen-olyan csoportosulásokhoz, azok mind-
ezt másképp látják, és igyekeznek a média
valamennyi válfaját ide-oda besorolni. Minket
ez különösebben nem aggaszt, továbbra is
tesszük a dolgunkat úgy, ahogy azt tőlünk ol-
vasóink joggal elvárják. Egyébiránt, ezeket a
kérdéseket bármikor megvitathatod lapunk
főszerkesztőjével, aki beosztásánál fogva is
illetékes a lappal szemben felhozott vádak
és észrevételek szakszerű megmagyarázá-
sára.  

Baráti üdvözlettel,
Böröczky József   

Az MKP, a Híd és 
a Kerekasztal aláírta 
a kisebbségi minimumot

Válasz Böröczky József írására:

Válaszlevél a múlt héten megjelent „És a kör bezárult...“ című jegyzetre. 
A válaszlevelet változtatás nélkül, teljes terjedelmében közöljük.

Folytatás az 1. oldalról
Egyik előző szá-

munkban már fog-
lalkoztunk ezzel a
kérdéssel, akkor az
Alternatíva Lakás-
kezelő Vállalat
igazgatónője nyilat-
kozott lapunknak,
és az általa elmon-
dottak cáfolták
ezeket az állításo-
kat. Akkor a Com-

therm vállalat igazgatója, Csonka Lajos, nem
kívánt az ügyben nyilatkozni, most azonban
semmilyen akadályt nem gördített beszélge-
tésünk elé.

• Eléggé paprikás hangulat uralkodott a
szóbeszéd elterjedését követően, Ön
azonban mégsem tartotta fontosnak a
magyarázat megadását. Nem volt ez
hiba?

- Nem, nem volt hiba. Én, aznap amikor
felhívott, családommal, előre megtervezett
szabadságra utaztam. Egy ilyen kényes kér-
dést nem lehet felelőtlenül néhány percben,
bizonyítékként szolgáló dokumentumok fel-
sorakoztatása nélkül megvitatni. Röviden vá-
laszolhattam volna azt is, hogy nem igazak
ezek az állítások, de ez bővebb magyarázat
hiányában további találgatásokra adhatott
volna okot.   

• Az Alternatíva igazgatónőjével készí-
tett interjú nagyjából választ adott a kér-
désre, hiszen az általa bemutatott doku-
mentumok bizonyították, hogy szó sincs
30 százalékos áremelésről, sőt, szinte
semmilyen áremelésről a hőszolgáltatást
illetően. Most azonban egy városi képvi-
selő állt elő az állítással, hogy mégis van.
Mi az igazság?

- Számomra igencsak meglepő kijelentés.
Már csak azért is, mert a képviselő úr bár-
mikor – talán jobb lett volna kijelentése előtt
–, meggyőződhetett volna állításának igaz-
ságtartalmáról. Természetesen, előkészítet-
tem a fedett uszoda, és az Eötvös Utcai
Alapiskola számláit, három évre visszame-
nően, amelyekből egyértelműen kiolvasható,
volt-e áremelés, vagy sem. Ez ilyen egy-
szerű.

• Nyilvánosak ezek a számlák? 
- Természetesen igen, nekünk nincs rejte-

getnivalónk, és végül is, ezek a számlák az
adófizetők pénzéből, a városi költségvetés-
ből vannak térítve, már ha vannak… 

• Megmagyarázná bővebben, mit is
mondanak ezek a számlák, és mit jelent
ez a rejtélyes „már ha vannak”?

- Nézzük előbb az Eötvös Utcai Alapisko-
lának számlázott összegeket, amelyek a kö-
vetkezőképpen alakultak. A 2009-es évben
az intézménynek 0,093 €-t számláztunk
kWó-ként, ami összegben 49.549,9 €-t je-
lentett. Egy évvel később, 2010-ben, némileg
tudtuk csökkenteni az alapárat, 0,085 €-
ra/kWó, így 52.9944 kWó fogyasztás mellett
45.127,23 €-t számláztunk. A tavalyi évben
0,092 €-ban lett meghatározva a kWó-kénti
alapár, az iskola 43.8150 kWó fogyasztását,
40.443 €-s számla követte. Ezek tények,
amelyekről önök itt és most meggyőződhet-
tek. Kérdezem én, hol van itt 30 százalékos
áremelés? Ami az uszodát illeti, még mar-
kánsabb a különbség, természetesen az
uszoda, illetve az azt üzemeltető Comorra
Servis Kft. javára. Ennek az is az oka, hogy

vállalatunk közismerten, lehetőségeihez
mérten támogat több sportklubot is. És mivel
a fedett uszodát elsősorban a sportolók
használják, igyekeztünk, és továbbra is
igyekszünk könnyíteni sportolási feltételei-
ken. Ennek következtében, az iskola példá-
ján felvázolt alapárakat saját nyereségünk
terhére, 2009-ben 18,8 százalékkal, 2010-
ben 16,5 százalékkal, míg 2011-ben 2,1 szá-
zalékkal csökkentettük. Tettük ezt annak el-
lenére, hogy a Comorra Servis Kft., a múlt-
ban közel 150 ezer €-s adósságot halmozott
fel vállalatunkkal szemben. Jogerős bírósági
határozat kötelezi a várost annak kifizeté-
sére, de mi egyelőre nem erőltetjük a végre-
hajtást. A polgármester úrral folytatott tár-
gyalások eredményeként közösen fogjuk ke-
resni a megoldást, semmiképpen nem sze-
retnénk problémát okozni a városnak. Úgy
gondolom, ezeknek a tényeknek ismereté-
ben, a képviselő úr nem tett volna ilyen lát-
ványosnak tűnő, de nem korrekt kijelentést
vállaltunkkal szemben. Pedig csak annyit
kellett volna tennie, mint amit önök is meg-
tettek. Eljöttek, és megkérdezték. 

• Ugyanezek az árak vonatkoznak az
önök által fűtött komáromi lakásokra is?

- Természetesen, igen. Az árakat nem mi
találjuk ki, sőt, még csak kihatásunk sincs az
árak kialakítására. Az áraknak úgynevezett
variabilis részéhez, tehát a víz, a villanyáram
és a gáz áraihoz alkalmazkodnunk kell, mi-
vel ezeket természetesen, úgy vásároljuk. A
szolgáltatás és karbantartás költségeit az
árhivatal határozza meg fix összegben. Ezt
mi előleg formájában bevételezzük a lakás-
kezelőktől, majd elszámoláskor a fogyasztás
függvényében a visszajárót átutaljuk a la-
káskezelőknek. Amennyiben a megmaradt
karbantartási költségek nem fedezik az arra
költött valós kiadásokat, úgy azt vállalatunk
saját hasznából fedezi. A lakáskezelőknek
visszaküldött pénzösszegek további leosz-
tására a lakosság felé azonban már nincs rá-
látásunk, mivel mi a lakáskezelőkkel vagyunk
szerződési viszonyban. 

• Mi várható a 2013-as évben az árak ki-
alakítását illetően?

- Pontos információt október végén, no-
vember elején tudok adni, mivel még foly-
nak a tárgyalások az energia, főleg a gáz
árait illetően. Köztudott, hogy az árhivatal
már nem az energiaszolgáltatókat regulálja,
hanem minket hő-szolgáltatókat, így az
energiaárakat is nekünk kell kitárgyalnunk.
Semmiképpen nem várhatóak nagyobb
mértékű változások az előző évekkel szem-
ben. Mi mindent elkövetünk, hogy ne le-
gyenek további megterhelések ügyfeleink
számára. A képviselő úr is megnyugodhat,
most sem lesz 30 százalékot megközelítő
áremelés.

• Igazgató úr, nem veszi személyeske-
désnek, ha megkérdezem, Önt, mint ma-
gánembert milyen költségek terhelik a fű-
tést illetően? 

- Én a családommal egy lakótelepi, 59
négyzetméteres, szélső lakásban lakom. A
lakótömbön 2007-ben végeztettük el a szi-
getelést, kicseréltük a nyílászárókat, azóta
lényeges megtakarítás érezhető az előző
évekkel szemben. Pontos számokat is tu-
dok mondani. 2009-ben 553, 2010-ben 520
és 2011-ben 549 €-t tettek ki a fűtési költsé-
geim. Ezek a számok nagyjából megfelelnek
az átlagnak.

Böröczky József 

Mennyibe is kerül tehát a hő? Rábólintott 
a kormány az új 
komáromi hídra
Aszlovák kormány miniszterei a kabinet múlt pénteki,

rendkívüli ülésén rábólintottak arra a kormányközi
szerződés-tervezetre, melynek értelmében szlovák-ma-
gyar együttműködésben új híd épülne a Dunán a két Ko-
márom között.

Az indoklás szerint az építményre a forgalom egyre sű-
rűbbé válása miatt van igény. Mindkét fél teljes költsége
mintegy 37,5-37,5 millió eurót tesz majd ki. A közlekedési fel-
mérések szerint a híd akkor kerül a legelőnyösebb helyre, ha
Komárom nyugati oldalán építik meg - így gazdaságilag is ki-
sebb terhet ró a felekre, valamint a természetre sem lesz
annyira káros hatással.

A programdokumentáció európai régiófejlesztési alapok ré-
vén készült el, a javaslat értelmében nem tűztek ki pontos
időpontot a munkálatok befejezésére. Erre azért van szük-
ség, hogy mindkét félnek legyen elegendő ideje európai for-
rásokat biztosítani a munkálatok finanszírozására.

(b)
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Preprava osôb od 1 až po 8 osôb 
Személyszállítás 1-től egésszen 8 személyig
S nami je to bezpečné 

Velünk biztonságos 

Odvezieme Vás kam len chcete!
Oda szállítjuk, ahová csak akarja!

Letisko Bratislava

Liszt Ferenc repülőtér Budapest

Schwechat Wien

Za dobrú cenu!

Ing. Oliver Koczkás
Elektrárenská 3, 
945 01, Komárno, Slovakia
Tel.: 00421 905 380 734

00421 948 671 212

Kandalló csempéből 2.075 e - 5.100 e-ig
Cserépkályha 895 e -  3.385 e -ig
Hordozható cserépkályha 500 e - 1.600 e-ig
Kályhacsempe raktárról, 

kivitelezés rövid határidővel.
Lóca 148-178 cm 305 e - 640 e-ig
Asztal 6-8 személyes 190 e - 430 e-ig
Szék 60 e - 110 e -ig

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036/2039 791 02

Cserépkályhák

A bútorok
fenyő, bükk,
juhar, tölgy
és cserfából
készülnek.

A nemrég elfogadott oktatásügyi
törvénymódosítás kapcsán szeptem-
ber 21-én, pénteken sajtótájékoztatót
tartott a Keresztény Magyar Szövet-
ség. Elhangzott, hogy a szlovákiai ma-
gyar keresztény egyházakat a mai na-
pig negatív megkülönböztetés éri.
„Gondoljunk csak a restitúciós törvé-
nyekre, a magyar papnevelésre, a ma-
gyar püspök kérdésére, illetve temp-
lomaink állapotára. Most pedig annak
lehetünk tanúi, amikor el akarják le-
hetetleníteni az egyházi iskolákat” – áll
a szövetség „Az egyházi intézmények
egyenjogúságáért az oktatásügyi tör-
vénymódosítás kapcsán” című anya-
gában. 

„A Szlovák Köztársaság és a szent-
szék között létrejött megállapodás ér-
telmében az állam egyforma mérték-

ben támogatja a katolikus iskolákat
és az állami iskolákat. Véleményük
szerint a törvény változásával a szlo-
vák kormány egyrészt megszegi vál-
lalt kötelezettségeit, másrészt elfo-
gadhatatlan különbséget tesz egyházi
és állami iskola, illetve az egyházi és
állami iskolába járó gyermekek és
szüleik között” – hangoztatták a saj-
tótájékoztatón Fehér Csaba elnök és
Sárközi János alelnök. „A Keresztény
Magyar Szövetség elítéli az egyházi
iskolák illetve a katolikus oktatási in-
tézmények, az azokba járó gyermekek
és szüleik hátrányos megkülönbözte-
tését. Támogatjuk a Szlovák Püspöki
Kar álláspontját és törekvéseit, ami a
negatív diszkrimináció megszünteté-
sét célozza” – hangoztatták a sajtótá-
jékoztatón. (bár)

Kopócs Tibor festőművész,
grafikus 1937. október 1-jén szü-
letett Nagykeszin. 1954-ben
végzett Pozsonyban, az Ipar-
művészeti Szakközépiskolában
tanult grafikai szakon. 1966-ban
az eperjesi P. J. Šafárik Egyete-
men végzett képzőművészet–
történelem szakot. 1986-ban lett
az esztétika és művészettörté-
net doktora. Előbb Pozsonyban,
az Új Ifjúság című lapnál, majd a
Madách Könyvkiadóban tevé-
kenykedett; laparculatot, köny-
veket tervezett, köteteket illuszt-
rált, Komáromba kerülve a Ma-
gyar Területi Színház díszlet- és
jelmeztervezője volt. 1988 óta a
kecskeméti Nemzetközi Zo-
máncművészeti Alkotóműhely
tagja. A kilencvenes évek köze-
pétől a gútai Magyar Tannyelvű
Szakképző Magániskola tűzzo-
mánc tanára volt. Több képző-
művészeti társaság vezetősé-
gének tagja, számtalan csopor-
tos és egyéni kiállítása volt. Az
idén 15 éves Atelier című művé-
szeti folyóirat főszerkesztője és
grafikai szerkesztője. A szintén
jubiláló Németh Endrével közö-
sen tartott jubileumi kiállítása ok-
tóber 12-én nyílik a Limes Galé-
riában. (bárány)

Fotó: Egri Máté

Újra játszik. Hama-
rosan De Val-

montné hercegné lesz
Georges Feydeau Egy
hölgy a Maximból
című vígjátékában.
Örülne, ha minél töb-
ben jönnének az elő-
adásra, a Komáromi
Jókai Színházba. Mi-
lyen Szentpétery
Aranka 2012 őszén?
Meglátogattuk.

• Amikor először hív-
tam, éppen csomagol-
tak a pozsonyi roko-
nok.

- Az unokámék voltak
látogatóban. Ő az élet
egyik legnagyobb cso-
dája! Amikor a kicsi azt
mondja, szeretlek drága
nagymama, egyszerűen
kész vagyok.

• Másodszori hívá-
somkor azt mondta,
most jött az uszodából. 

- A hideg vízbe járok.
Tudja, milyen jó? Utána
fittnek érzem magam.
Valamikor tornásznak
készültem. Mindig azt
vallottam, a torna jó
gyógyszer, ami minden
embernek kell.

• Csak városi le-
genda, hogy amikor a
Faluszínházban ját-
szott, abban a szobá-
ban élt Pozsonyban,
melyben annak idején
Petőfi Sándor is la-
kott?

- Fél évig Mistríkéknél
laktam. Majd egy to-
ronyházba kerültem,
abba a szobába, ahol
Petőfi is lakott. Furcsa
érzés volt.

• A Faluszínház
megszűnése után ha-
tan kerültek a társulat-
ból a komáromi Ma-
gyar Területi Színház-
hoz.

- Két és fél hónapos
kislányomat a nagybá-
csiméknál kellett hagy-
nom Rozsnyón, mert
Komáromban még al-
bérletem sem volt. De
minden körülmények kö-
zött csak a közönséggel
törődtem! Úgy érzem,
sikerült megnyernem a
nézők szeretetét. 

• De Valmontné her-
cegné szerepének
örül?

- Meglepetés és bol-
dogság is ez a szerep.
Elégedett vagyok Vere-
bes István rendezővel.
Több szerepet köszön-
hetek neki. Verebesnek
kisujjában van a

szakma, és remek a hu-
mora. Sokan vagyunk a
színen. Tömeggel dol-
gozni pedig különösen
nehéz.

• Visszatért a társu-
latba Skronka Tibor,
akivel annak idején
nagy sikert arattak C.
Higgins: Maude és Ha-
rold című színművé-
ben, 1990 februárjában.  

- Nekem olyan,
mintha el sem ment
volna. Kár, hogy ke-
vésszer játszottuk azt a
darabot.

• Mit üzen közönsé-
gének így, 11 nappal
az Egy hölgy a Maxim-
ból premierje előtt?

- Jöjjenek minél töb-
ben az előadásra! Ma
mindenki szomorú.
Most majd nevethetnek!

Bárány János 
Fotó: Molnár Mónika

Ma 75 éves Kopócs Tibor Készül a hercegné szerepére

A Keresztény Magyar Szövetség
a negatív diszkrimináció ellen

Mindig csak a közönséggel törődtem

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Stavebno - obchodná činnosť
•rekonštrukcie, maľby, nátery
•prenájom/montáž lešenia
•prenájom lešenia do 300 m2 ZDARMA
•preprava staveb. materiálu do 1,5 t

Rozsár Július
mobil: 0918 723 966

konateľ-majiteľ
e-mail: kontakt@rosacontr.sk

Folytatás az 1. oldalról
A város rendelkezésére áll

a városi rendőrparancsnok-
ság és az egyetem konfe-
renciaépülete közti területen
egy a városi piac létesíté-
sére alkalmas ingatlan, ami
hosszú évekig nagy részben
kihasználatlan és elhanya-
golt volt. A fekvése és nagy-
sága miatt értékes, saját tu-
lajdonú ingatlant a város to-
vábbi hasznosítás céljából
elkezdte kitakarítani, terep-
rendezni. Az egyik kézen-
fekvő hasznosítási lehető-
ség például az András-napi
és egyéb vásárok idején
parkolási lehetőség biztosí-
tása a kiállítók számára, il-
letve a kiállítási terület kibő-
vítése erre a területre is, mi-

vel az ott lévő épületekben
fedett standok is kialakítha-
tók. Sőt a vásár így a kikötő
felől is megközelíthetővé
válna. 

A másik lehetőség egy ál-
landó jelleggel működő vá-
rosi őstermelői nagypiac lé-
tesítése lehet. Az infrastruk-
turális alkalmassága mellett
fontos szempont az is, hogy
a piac előtt óriási parkoló
állna az árusok és a vásár-
lók rendelkezésére. Ez ké-
nyelmi, de legfőképp közle-
kedésbiztonsági szempont-
ból fontos. A területet to-
vábbá az is felértékelheti, ha
megvalósul a városi képvi-
selő-testület által a 22. ülé-
sen jóváhagyott, a Városi
Művelődési Központ előtti,

jelenleg egyirányú út kiszé-
lesítése és kétirányúsítása. 

Ha a képviselők is jónak
látják ezt az irányt és jóvá-
hagyják a városi piac létesí-
tését, akkor végre lehetősé-
get kaphatnának a helyi és
környékbeli őstermelők, kéz-
művesek stb., hogy az új pi-
acon számukra és a vásár-
lók számára is megfelelőbb,
kényelmesebb, kulturáltabb
helyen és formában értéke-
síthessék portékájukat. A ja-
vaslatot az esetleges jogi és
adminisztratív akadályok el-
hárítása után ez ügyben a
polgármester úr hivatott
megtenni, a döntés lehető-
sége pedig a városatyák ke-
zében van. Az új belvárosi
őstermelői piac arculatával,
működési rendjével, az érté-
kesítés feltételeivel, az ős-
termelői státusz valósságá-
nak bizonyításával és a piac
felfuttatásával kapcsolatos
kommunikációs teendőkkel
kapcsolatban a város szoro-
san együtt kíván működni a
piac létesítésének szüksé-
gességét felvállaló komá-
romi Fontos vagy! civil moz-
galommal.

Králik Róbert, 
szóvivő

Már csak a képviselőkön múlik

Őstermelői piac a várnál

Folytatás az  1. oldalról
A képviselő-testületi ülésen, amikor a fent

említett pontot tárgyalták a városatyák,
Rozsnyó Lajos városi rendőrparancsnok is
szót kapott, aki, többek közt a következőket
is elmondta: „A polgármester úr (Anton Ma-
rek) azt is kifogásolja a munkánkban, hogy
nem akar velünk együtt dogozni az állami
rendőrség. Igen. Ezt már nekem is mondták,
és te polgármester úr, te is ott voltál a Járási
Védelmi Tanácson, ahol a járási igazgató
elmondta, hogy elégedett a városi rendőrség
munkájával, nagyon segítünk neki és kö-
szöni az együttműködést. És ami azt illeti,
hogy miért nem akarnak velünk együtt dol-
gozni, azt is hallottad. Ez abból adódik, hogy
a városi rendőrség kötelékében vannak
olyan személyek, és őket nem én vettem
fel, akik barátai az egyik volt kollégánknak.
Ha szeretnék tudni, Narancsikról van szó“ -
mondta a rendőrparancsnok.

Ezek a mondatok ütötték ki a biztosítékot
Narancsik Sándornál, aki mint ismeretes
2004 óta nincs a városi rendőrség köteléké-
ben. „Értetlenül állok Rozsnyó Lajos kijelen-
tése előtt, mivel én akaratlanul keveredtem
bele ebbe az ügybe. 1992-től 2004-ig dol-
goztam a rendőrség kötelékében, ebből 12
éven keresztül a Rozsnyó Lajos helyettese
voltam. Ebben az időszakban sikerült a pa-
rancsnoknak a városi rendőrséget leépíteni
az alkoholizmusával és nemtörődömségével.

A parancsnok és a járási igazgató vádjait
határozottan visszautasítom, nekem az

egyedüli bűnöm az, hogy élsportoló voltam
és képviseltem Szlovákiát. Remélem a vá-
rosi rendőrparancsnok is úgy képviselte
Szlovákiát mint én. Már véget érhetne ez a
diszkrimináció, ahol valakit a bőrszíne, val-
lása vagy a kinézete miatt különböztetnek
meg. Sajnos másra nem tudok gondolni,
csak arra, hogy a kinézetem végett keve-
redtem bele a vitába. Tudtommal én nem va-
gyok bűnöző, az elmúlt 20 évben egy köz-
lekedési kihágásom volt. Amellett mindig a
törvényes oldalon álltam és állok. Amióta ki-
léptem a városi rendőrségtől, azóta legállis
vállalkozásomat igazgatom.

Zárszóként még annyit szeretnék hozzá-
tenni, hogy már két éve nem léptem át a vá-
rosi rendőrség küszöbét. Igaz van néhány
barátom a városi rendőrségen, de ugyanígy
az állami rendőrök közt is sok a jó ismerő-
söm“ - mondta el lapunknak Narancsik Sán-
dor.

Továbbá hozzátette, ezek után más nem
marad, csak jogi útra terelni a rendőrpa-
rancsnok kijelentését.

ssy

„Nem vagyok bűnöző“
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Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életkilá-
tások jelentősen javíthatók!

Lappangó kór az alsó végtagi verőérszűkület.
Nemzetközi felmérések szerint az 50 év fe-

letti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 végtag -
amputáció következtében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a szív-infarktus és
szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja következtében, hi-
szen környezetében az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelmeszesedés sok-
szor már 40 éves korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van jelen a szerve-

Jelentkezzen 
fájdalommentes 
thermokamerás 
állapotfelmérésre!
Dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos
Bejelentkezés: 
+36 30 638 24 88
Sonocentrum 
- Komárom, 
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!
zetben és csak évek  múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji szo-
rító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség elke-
rülhetetlen szövődménye a hajszál erek károso-
dása, amely sokszor a nem gyógyuló sebek miatt
a beteg végtagját, de életét is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók
jelentős része is ebből a betegségcsoportból ke-
rül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűküle-
tes betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériákban
kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése a
szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a na-
gyon hatásos  gyógymód lehetővé teszi mind-
azok állapotának javítását, akik az eddigi kezelési
módokkal nem tudnak megfelelő javulást elérni,
akiknél nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárá-
sok, vagy nem vállalják azt. Az alsóvégtagi és
nyaki érszűkületesek, a koszorúér-betegek, a cu-
korbetegség érszövődményesei, azaz bármilyen
érelmeszesedéses megbetegedésben szenvedők
bízhatnak a sonoterápia eredményességében. Ez
az új eljárás kiegészítheti a többi gyógyítási mód-
szert, része lehet komplex rehabilitációs eljárás-
nak, de önálló terápiaként is eredményesen al-
kalmazható. A test egészére fejti ki hatását, nincs
gyógyszer kölcsönhatás, allergia, de túladagolás

sem lehetséges. Már az első 20 kezelés alatt
megkezdődik az érezhető és műszeresen is mér-
hető javulás. Az egész testben tisztítja az ereket,
és olyan irigylésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A sonoterápia más el-
járással nem helyettesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

Miután az idei nyár melegebb
volt a megszokottnál, a korai

szőlőfajták, például a fehér szőlők
közül az Ottonel muskotály szü-
retelése a megszokottnál valami-
vel korábban kezdődött.

A bátorkeszi szövetkezet 90 hek-
táron termeszt szőlőt, amelynek szü-
retelése már megkezdődött. „Köztu-
dott, 18-19 cukorfoknál már minő-
ségi bort tudunk előállítani, de egyes
fajtáknál az sem baj, ha valamivel
későbbre halasztjuk a szüretet, mi-
által magasabb cukorfokú lesz a
szőlőnk. Viszont az illatos fajtákat,
amilyenek például a cserszegi fű-
szeres, az Ottonel muskotály, nem
hagyjuk sokáig a tőkén. Mivel ezek
alacsony savtartalmú fajták, így 19,5
cukorfok felett a magasabb cukor-
tartalom már a savak kárára megy, s
az alacsonyabb savtartalom miatt
nem sikerülhet valóban minőségi
bort készíteni a szőlőnkből. Magya-
rán, ezeknél a szőlőfajtáknál igen
pontosan kell időzíteni a szüretet. Ké-
sői szüret esetén a bogyók vízvesz-
tése miatt jobb minőségű termést,
de kevesebb mennyiséget lehet be-
takarítani” – nyilatkozta Bottyán Sán-
dor, a szőlészet vezetője. Amennyi-

ben az időjárás kedvező lesz, októ-
ber végével szeretnék az idei szüre-
tet befejezni. Saját munkaerővel és
brigádosokkal naponta 24-en szedik
a szőlőt. Továbbá elmondta, hogy
tavasszal 14 hektáron újabb szőlőt
telepít a szövetkezet. 

A búcsi szövetkezetben 63 hektá-
ron termesztik a szőlőt. Klenkó Péter
ágazatvezető tájékoztatása alapján
már  második éve érte fagykár a sző-
lészetet közel 20 hektáron. Augusz-
tus végén kezdték a szüretet, amely-
lyel előreláthatólag október 10-e kö-
rül szeretnének végezni. A megter-
mett szőlő értékesítésre kerül, álta-
lában 0,40 - 0,70 euró között tudják
eladni. A fagykár mellett a nagy szá-
razság, a rekkenő hőség is ártott a
szőlőfürtöknek, ennek ellenére a mi-
nőség miatt nem kell különösebben
aggódniuk. 

A dunamocsi határban a Dufrex
Kft. által bérelt egykori szövetkezet
szőlőjében nemcsak kézzel, de trak-
torral vontatott szőlőbetakarító-gép-
pel is szedik a szőlőt. Mellék István
gépkezelő és Egyed János ágazat-
vezető lapunk kérdésére elmondta, a
francia gyártmányú betakarító-gép
minőségi gépi szüretelést tesz lehe-
tővé az alkalmazott modern szürete-

lőfej segítségével. A munkagép
rendkívül egyszerűen csatlakoztat-
ható a mezőgazdasági vontatóhoz.
A rázószerkezettel szüretelt szőlőt
tányéros felhordó szerkezet juttatja a
gyűjtőputtonyokba. A felhordó szer-
kezet kíméletesen, a bogyók össze-
nyomása és így léveszteség nélkül

mozgatja a szőlőt. A felső levéleltá-
volító egységet egy osztályozó és
tisztító egység egészíti ki, amely az
összes szennyeződést eltávolítja. In-
nen a szőlőszemek a tartályokba ke-
rülnek.

Ebben az évben a mennyiségi mu-
tatók gyengébbek, a minőséggel
azonban nincs gond. A termés cu-
kortartalmával elégedettek lehetnek
a gazdák, hiszen a 21–22 fokos cu-
kortartalom biztos bármelyik fajta
esetében. A magas cukortartalom
azt jelzi, hogy idén erős, tompább
borok készülnek a borászati üze-
mekben, borpincékben.

Kép és szöveg:
Miriák Ferenc

A mennyiségi mutatók gyengébbek,
a minőséggel nincs gond

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

Tisztelettel: Tóth János, Komárom

A kezelések során a derekam a lábaim
könnyebbek lettek. A járásom is jobb lett. A
mindennapi futás is jobban megy. Mások-
nak is ajánlom ezt a kezelést. Köszönet az
orvosnak és e kezelő nővéreknek a sok se-
gítő munkánkat és a segítőkészséget. To-
vábbi jó munkát.

Köszönettel: Máté Nándor, Mocsa

Folytatás az 1. oldalról
A Schola Privata az iparművészeti

szakok oktatása terén a szlovákiai ma-
gyar tannyelvű középiskolák legerő-
sebb intézményévé nőtte ki magát. Si-
kerrel karolja fel a képzőművészet, az
iparművészet iránt fogékony diákokat.
Azonban a törvényhozás domináns
szereplőinek a meglátásait nem mindig
a végrehajtás alanyainak a tapasztala-
tai vezérlik. Már az elmúlt hetekben
aggodalmat keltettek Szokol Dezső
mérnök iskola-alapító tulajdonosban
és Majer Péterben, az iskola igazgató-
jában az oktatásügyi tárca felől meg-
szellőztetett információk. „Félő, hogy
a magániskolák és egyházi iskolák be-
zárásához készítik elő a talajt” – nyi-
latkozta akkor Szokol Dezső mérnök
az egyik szlovák lapnak. Mi volt a prob-
léma? Nem kevesebb, mint az, hogy a
készülő új oktatási törvény értelmében
januártól megyei hatáskörbe kerülne a
felvehető tanulók létszámának a meg-
határozása mind az állami, mind az
egyházi és a magániskolákban. S mi-
vel az állami támogatás a tanulók lét-
számának a függvénye az adott isko-
lában, félő, hogy a megyei illetékesek
szíve „hazahúz” majd és a létszámok
meghatározásánál az állami iskolákat
részesíti előnyben. Ezt például Pavol
Goga (Smer-SD), a megyei iskolata-
nács tagja is megerősíti a lapnak nyi-
latkozva: „Természetesen támogatni fo-
gom a megyei kompetenciákat, mivel a
megye tudja eldönteni, hol vannak jó
iskolái”.

Vagyis, a magániskolák fogják húzni
a rövidebbet. A politikus mellesleg a
parlament oktatásügyi bizottságának
is tagja. Čaplovič oktatásügyi miniszter
mindenesetre azt állítja, hogy a döntés
nem megyei, hanem regionális parla-
menti szinten fog megtörténni. Nos, a
szóban forgó oktatási törvényt a szlo-
vák törvényhozás megszavazta. En-
nek ellenére a gútai magániskola ve-
zetése higgadt és derűlátó, s biztos
benne, hogy a magániskolák és az
egyházi iskolák megfelelő módon rea-
gálnak a szóban forgó törvénnyel kap-
csolatban. Lapunknak Szokol Dezső
mérnök megerősítette, hogy egyre me-
részebb terveken gondolkodnak, s mi-

vel egyes szakok iránt nagy az érdek-
lődés, teret kell adniuk az ezzel kap-
csolatos igényeknek, elvárásoknak.
Erre itt egy példa: rövidesen átadják az
új épületet, ahol tizenegy új tanterem
várja az itt tanuló diákokat. A modern
épületszárny átadása után pedig el-
kezdődik egy minden igényt kielégítő
kollégium építése. Persze, mindig vol-
tak és vannak olyanok, akik szeretnék
látni az iskola bezárását, de erre nem
fog sor kerülni. „Mi végezzük a mun-
kánkat“ – nyilatkozta az iskolaalapító
tulajdonos – „sok végzős alapiskolás
választja az iskolánkat és ez annak a
bizonyítéka, hogy minőségi munkát
végzünk. És nem utolsósorban sok
más intézménytől eltérően a mi isko-
lánkat jelenleg is ugyanannyi diák lá-
togatja, mint az előző tanévben“. 

Majer Péter igazgató szerint az újon-
nan elfogadott törvény inkább erősíti a
gútai magániskola életét és célkitűzé-
seit. „Nem hinném, hogy ennek nagy
jelentősége lenne“ – nyilatkozta –,
„számos program megszervezése és
lebonyolítása előtt állunk. Az ország
minden részéből jelenleg 421 diák ta-
nul az iskolánkban. Szeptembertől a
mi iskolánk kapta meg a lehetőséget,
hogy egy új szak – a kültéri dizájn
(mozaik és WallArt) – oktatási prog-
ramját kidolgozza, majd bevezesse.
Ez azt jelenti, hogy négy éven keresz-
tül ez a szak csak itt lesz elérhető. Itt
említeném meg, hogy iskolánk az el-
múlt 10 évben már 4 új szak oktatási
programját dolgozta ki. Októberben
nemzetközi díjátadó gálát rendezünk,
ahol a mi iskolánk is a díjazottak kö-
zött szerepel majd. Június első heté-
ben rendezzük meg Gútán az 1. Nem-
zetközi Művészeti Diákfesztivált, ame-
lyen négy ország (Szlovákia, Magyar-
ország, Csehország és Lengyelor-
szág) művészeti középiskoláinak
diákjai vesznek részt. Ezenkívül kiállí-
tások, rendezvények tömkelege vár
megszervezésre. Ezek a tervek is azt
bizonyítják, hogy a gútai magániskola
veszi az akadályokat és egyre maga-
biztosabban, a régió egyik legjelentő-
sebb intézményéhez méltó módon vá-
laszol a kihívásokra“. 

Kép és szöveg: -pint-

A magán szakközépiskola
köszöni, él és virul

Várjuk olvasóink receptjeit! 
Írjuk együtt a DELTA 2013-as receptnaptárát!

Lehet húsos, vegetáriánus, reggeli, ebéd, vacsora
vagy desszert. A lényeg, hogy olvasóink az elké-

szített étellel együtt fényképezkedjenek le és a fény-
képet csatolják a recepthez. A fotókat és recepteket
küldhetik email címünkre (deltakn@gmail.com), le-
adhatják az irodánkban, vagy beküldhetik levélben is:
DELTA hetilap, Františkánov 22. Komárno 945 01. A
borítékra írják rá: "Receptverseny". A naptárba be-
kerülő szakácsok közt ajándékokat sorsolunk ki. Be-
küldési határidő: november 30. A versenyben azok a
receptküldők vehetnek részt, akik saját maguk által
készített ételfotót is küldenek a recepthez.

MOZAIK - HIRDETÉS

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
OBEC CHOTÍN

IČO: 306461
vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chotíne č.
99/2012 zo dňa 11.06.2012 v súlade s §9a, ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí a v súlade so zákonom  číslo
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien
a predpisov (Oddiel 3, Obchodná verejná súťaž § 281 až  288 ) 

obchodnú verejnú súťaž.
Najvýhodnejší návrh ceny za predaj nakladača UNC 060 za

vyvolávaciu cenu 2 835,00 €, stanovenú znaleckým posud-
kom č. 2/2012 zo dňa 20. 09. 2012 Ing. Štefanom Kucserom,
súdnym znalcom, číslo znalca 911889. 

Lehota na predkladanie návrhov: poštou na adresu Obecný
úrad v Chotíne, č. d. 486, 946 31 Chotín, alebo osobne do po-
dateľne obecného úradu v termíne do 15. 10. 2012 do 12.00 hod. 
Prehliadka predmetu obchodnej verejnej súťaže je možná po te-
lefonickom dohovore s Helenou Csintalanovou na čísle: 035 788
6090.

A DELTA 38. számában megjelent keresztrejtvényünk nyer-
tese JANDÁS ERzSÉBET Csallóközaranyosról, Nyeremé-
nye féléves DELTA előfizetés. Gratulálunk.

Keresztrejtvény - NyERTES
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Izsa - Gyermely

ASzlovák Paralimpiai
Bizottság idén is meg-

rendezte a „Kerekeken a
rák ellen“ elnevezésű jó-
tékonysági sportrendez-
vényét, melyet 2003-ban
Radovan Kaufman (1978-
2003), paralimpiai arany-
érmes kerékpárversenyző
hívott életre. A kampány
célja a rákbetegséggel
kapcsolatos felvilágosítás
és a rendszeres sportolás
fontosságának hangsú-
lyozása.

Az akcióba Ógyalla városa
és a perbetei Vöröskereszt
alapszervezete is bekapcso-
lódott. A műsorszervezők is-
mét a Konkoly-Thege téri
Alapiskola udvarán várták a
gyermekeket és felnőtteket,
akik szabadon választott jár-
művön tették meg a jelképes
távot.

A rendezvényt már hagyo-
mányosan a perbetei Mar-
garéta mazsorett -csoport
fellépése indította, majd az
érdeklődők megismerked-
hettek a kutyakiképzők, tűz-
oltók, városi rendőrök mun-

kájával és eszközeikkel. A
rendezvény hangulatát
emelte Gyurász Ildikó és
Kiss Simóna éneke, valamint
Dj Zolika remek zenéi.

A legfiatalabb, a legidő-
sebb kerekező, valamint a
legeredetibb, legérdekesebb
kerékpár és egyéb nem mo-
toros jármű tulajdonosa kü-
lön jutalomban részesült.

„Nemes ügybe kapcsoló-
dott be már ötödik alkalom-
mal Ógyalla apraja-nagyja.
Kora reggel óvodások és is-
kolások kezdtek gyülekezni
a gyalogos zónában. Ki-ki a

maga guruló alkalmatossá-
gával vett részt. Voltak, akik
kerékpárral, görkorcsolyával,
gördeszkával vagy rollerrel
érkeztek, hogy ezzel is kife-
jezzék szolidaritásukat a rá-
kos megbetegedésben

szenvedők iránt. Remélem,
hogy jövőre is mindenkép-
pen folytatódik e nemes
kampány” – nyilatkozta
Zemkó Margit polgármester.

(miriák)
A szerző felvétele

A pályázat – ifjúsági csereprogram - megvalósítása a mar-
celházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a badacsony-
tomaji Tatay Sándor Általános Iskola részvételével került
megrendezésre. A kilenc napos program keretén belül fog-
lalkozásokra került sor a természetvédelem, az egészséges
életmód és a környezettudatos nevelés témakörében. Ön-
kéntes munkával közösen megvalósult egy pihenőpark ki-
alakítása az iskola udvarán. Az ifjúság megismerkedett a
Duna élővilágával, melynek kapcsán angol nyelvű pályáza-
tokat dolgoztak ki.

A programban résztvevők megismerkedhettek a pillekő
szobrok készítésével, Antal Csaba, a DNS Természetköz-
pontú Egyesület vezetője segítségével. Az általa kitalált pro-
jekt egy környezetvédelmi és művészeti-kreatív lehetőség is.
A foglalkozás során pillepalackokból készítettek kültéri szob-
rokat. A program fesztiválnappal ért véget, melynek folyamán
a falu lakossága megismerkedhetett a gyerekek munkájával
és használatba vehették az interaktív parkot. 

A csereprogram kiértékelésénél Varga Ervin polgármester
köszönetét fejezte ki az iskola igazgatójának, Duka Róbert-
nek és pedagógusainak, Cucor Anikónak, a községi hivatal
dolgozóinak – Szegi Zsuzsannának, Vörös Évának és Tár-
nok Máriának, a Mogyi Kft.-nek a szervezésért és a sikeres
projekt megvalósításáért. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

2001-ben a keszegfalvai önkormányzat
úgy döntött, hogy szennyvíztisztítót

épít a Vág töltésének közvetlen közelé-
ben. A határozat elfogadása után meg-
kezdődött a tisztítóállomás építése, me-
lyet cölöpökre helyeztek, s erre szer-
kesztették az épületet. Erre azért volt
szükség, mivel szerették volna, hogy ez
az építmény egy magasabb területen tá-
rolja, és később tisztítsa a szennyvizet.
Mivel az épület jóval magasabb volt a kö-
rülötte levő területtől, így időközben kü-
lönböző törmelékekből próbálták feltöl-
teni az épület környékét. 

Máig tisztázatlan okokból, ebbe a nem szi-
lárd egységbe helyezték a villanyvezetéke-
ket, mely az épület ellátását és üzemelteté-
sét kívánta szolgálni. Az épület elkészítése
után pedig a feltöltött törmeléket lebetonoz-
ták. Hogy mennyi idő telt el a feltöltés és be-
tonozás között nem tudni, azonban az évek
múltán a törmelékekből feltöltött rész moz-
gásba indult, mely által a villanyvezetékek
kiszakadtak az épület falából. Ezután a le-
betonozott részek is megindultak, és 20-30
cm-es szintkülönség jött létre az épület és a
betonterület között. A süllyedés megállítha-
tatlan. Időközben az is kiderült, hogy az épü-
let építését és a környékén szükséges mun-
kákat nem szakképzett emberek végezték.
Csak a véletlennek köszönhető, hogy nem
történt komolyabb baleset vagy tragédia, mi-
vel a villanyvezetékek a szennyvíztisztító fe-

lett „csak úgy“ lógtak. A szennyvíztároló rá-
csai katasztrófális állapotban voltak, mind-
egyik megadta magát a rozsdának. Ezeket a
rácsokat az új vezetőség már pótolta.

Érdekes, hogy bár tudjuk, egy ilyen léte-
sítmény mennyire veszélyes, ennek ellenére
egyetlen tiltó tábla sem jelezte, hogy az épü-
let környékén, s annak területén tilos a tar-
tózkodás. Kérdezzük, ki lett volna a felelős,
ha netán valamelyik kíváncsi gyerek a
szennyvízbe esett volna. Azóta eltelt több
mint tíz év, a szennyvíztisztító működik, de
mint Lehocký Milan polgármester elmondta,
itt még rengeteg tennivaló van. Most a be-
omlott területet kellene rekonstruálni. Azt,
hogy miképpen fogják ezt realizálni még nem
tudni, de egy biztos, így ez nem maradhat.
Csak néhány mozzanat, ami jelzi, hogy ha
valamit nem kellő szakértelemmel, netán fe-
lületesen végeztek el, az előbb, vagy utóbb
nagyon megbosszulja magát. Ezt tapasztal-
hatják most a keszegfalvaiak.

Kép és szöveg: -pint-

Múltidéző és jövőbe tekintő szüreti ün-
nepség már 16. alkalommal mozgósította

a falubelieket, a környék lakosságát, a bor-
kultúra tisztelőit, a borlovagokat, a bor imá-
dóit és fogyasztóit, fiatalokat és időseket
egyaránt. A helyi lakosság mindig is hálaa-
dással tekintett a szüreti ünnepre, hiszen az
új borok mennyiségének és minőségének zá-
loga jelentősen meghatározta a község dol-
gos lakosságának életét.

Jobbágy József polgármester a futballpálya
szabadtéri színpadán nyitotta meg az idei szüreti
ünnepséget. Ünnepi beszédében elmondta: „Ér-
lelődjenek olyan borok, amelyek ne a bánatot fe-
ledtessék, hanem idézzék a derűt, az életkedvet,
az emberi élet szépségét minden szentpéteri csa-
ládban. A Nyitrai Borút hálózatába történő lehető
leggyorsabb bekapcsolódása is hatékonyabban
összekötheti községünket a gyorsan fejlődni ké-
pes idegenforgalom sokirányú lehetőségeivel. Az
itteni borok az elmúlt évek során számtalan nem-
zetközi és hazai versenyen is megállták helyüket
és öregbítették a község hírnevét”.

A szüreti ünnepség kultúrműsorral folytatódott,
amelyen elsőként az Őszirózsa népdalkör tagjai
ünnepélyesen átadták a falu polgármesterének
az idei szüreti koszorút. A műsor további részé-
ben a Konvalinka énekcsoport, a citerások, a
szlovák és magyar tannyelvű alapiskola és óvoda
tanulói, a naszvadi vendégek léptek fel. A szüreti
ünnepség kulturális részét Básti János és Magyar
Nándor nótaénekesek fellépése zárta, akiket Me-
zei Ernő és fia kísért. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Gyermely Község Ön-
kormányzata szep-

tember 9-én a Falunap al-
kalmával avatta fel a Nem-
zeti Összetartozás Emlék-
művet a pihenőparkká
alakított Petőfi téren, ez-
zel is kifejezve  A határon
túli magyarság melletti
szolidaritásukat. Gyer-
mely Komárom-Eszter-
gom megye keleti határ-
ánál fekszik.

A falunapi ünnepségen
részt vettek Izsa község kép-
viselői is Domin István pol-
gármester vezetésével. Raj-
tuk kívül Beregszász (Kár-
pátalja), Csantavér (Vajda-
ság), Székelyhíd (Székely-
föld), Kürt (Szlovákia,
Érsekújvári járás) települé-
sek polgármesterei és képvi-
selői.

Az emlékműavatás, szen-
telés, koszorúzás után került
sor az együttműködési szán-
déknyilatkozat aláírására az
elcsatolt területekről érkezett
települések polgármesterei
részéről.

„Az aláírt szándéknyilat-
kozat kimondja: A Nemzeti

Összetartozás Emlékmű
avatása Gyermelyre érkezett
határon túli települések és
Gyermely önkormányzatá-
nak polgármesterei e doku-
mentum aláírásával kinyilvá-
nítják azon határozati szán-
dékukat, hogy a jövőben te-
lepüléseik, polgáraik, szer-
vezeteik keresik az
együttműködés lehetőségeit
egymással. Jelen megálla-
podás célja, hogy kialakul-
hasson illetve fejlődhessen
az együttműködés a határon
túli települések és Gyermely
között, elsősorban a kultúra,
sport, szabadidő, emberi
kapcsolatok terén. Különö-

sen nagy súlyt helyezünk
arra, hogy az ifjúságnak le-
gyen alkalma a megismer-
kedésre, a barátságra, a
kommunikációra, hiszen fon-
tosnak tartjuk a nemzeti ösz-
szetartozás érzését továb-
badni és tartalommal meg-
tölteni a következő generá-
ciók számára” – mondta Izsa
polgármestere.

A szándéknyilatkozat alá-
írását követően a megjelent
települések polgármesterei
emlékfát ültettek az emléke-
zés és  az összetartozás
jegyében.

(miriák)
A KH felvétele

Kerekeken a rák ellen
Ógyalla

Megsüllyedt a szennyvíztisztító

A borkultúrának 
adóztak Szentpéteren

Együttműködési szándéknyilatkozat

Keszegfalva Marcelháza

„Légy kreatív”

Aközség sikeresen pályázott az Európai Unió általi Fi-
atalok Lendületben Program keretén belül a „Légy

kreatív" - környezettudatos ifjúság tevékenysége cím-
mel, melyet a JUVENTA nemzeti hivatal is támogatott
17.760 euróval.

Nyitott napok a Babamúzeumban

AFelvidéki Népviseletes
Babák Háza szeptem-

ber harmadik hétvégéjén,
nyitott napok keretében
múzeumpedagógiai fog-
lalkozással is várta a láto-
gatókat. A két éve felújí-
tott parasztházban a nyi-
tott napokat a Kulturális
Örökség Napjai keretén
belül tartották, a búcsi
székhelyű Kultúráért és
Turizmusért Társulás gon-
dozásában.

„Látogatóink felé mara-
dandó értéket közvetítünk,
kultúránkhoz való őszinte ra-
gaszkodással” – vallja Szo-
biné Kerekes Eszter, aki ki-
tartó szervezőmunkával el-

érte, hogy a gyűjtemény
szakmailag és a kivitelezést
tekintve is szinte hibátlan. S
azóta turisták, érdeklődők
százai látogatnak a faluba,
s tekintik meg a többi neve-
zetesség között ezt az euró-
pai viszonylatban is egyedüli
„művet". (miriák)

Búcs
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Madar

Marcelháza

Kolozsnéma

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

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett 30 kg/5 €
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMpleX MegolDáS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól 
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

KÖZJEGYZŐI IRODÁMAT
(Dél-)Komárom, Mártírok útja (1-es főút) 38. sz. alatt

2012. július 2. napján
megnyitottam.

Nyitva: H-Cs. 8-17h, P: 8-14h
Tel: 34/341-788, 20/2833591, fax: 34/540-523,

e-mail: drschlosser@t-online.hu, 
honlap: www.drschlosser.hu

Az irodában igény esetén a magyar mellett

ANGOL és NÉMET nyelven is hitelesítünk, 
készítünk okiratokat. 

dr. Schlosser Annamária PhD 
közjegyző

Sólyom Próba 
– Nemzetközi íjászverseny

AFekete Sólyom Történelmi Íjászklub a
labdarúgó pálya melletti téren máso-

dik alkalommal rendezte meg Nemzet-
közi versenyét, Sólyom Próba elnevezés-
sel.

A versenyen szlovákiai, magyarországi és
szerbiai versenyzők vettek részt, kereken
100 versenyző, 86 férfi és 14 nő. A Fekete
Sólymok ezt a versenyt csak tradicionális íj-
jal versenyzők számára hirdettek meg, amely
két pályából tevődött össze. Egy kezdő pá-
lyából, melyen 6 darab 3 dimenziós állatfi-
gurára lehetett lőni. A másik pálya a WTAF
(Tradicionális íjász Világfesztivál) versenyen
szereplő célokból összeállított pálya volt,
amerikai, magyar, japán, mongol, koreai és
török célokkal. 

A verseny jó hangulatban, szervezetten
zajlott, hat fős csapatokban lőtték le a ver-
senyt az íjászok. Az eredményhirdetésre dél-
után 3 órakor került sor, ahol kupával, érem-
mel és oklevéllel jutalmazták a verseny győz-
teseit, majd a kiértékelés után, minden egyes
íjásznak emléklappal köszönték meg a szer-
vezők a részvételt. Eredmények:

Női tradicionális íj: 1. Koricsánszky Ágnes
(HU), 2. Pintérné Tamás Katalin (HU), 3.

Jancsó Gabriella (HU). Férfi tradicionális íj:
1.Koricsánszky Csaba (HU), 2. Solymosi Já-
nos (HU), 3. Jónás László (SK). Férfi kifutós
tradicionális íj: 1. Márió Bugár (SK), 2. Mol-
nár György (SK), 3. Nagy Imre (SK).

(miriák)
Bogár Péter felvétele

Akció és attrakció a sörgyárban

„Nagyon örülünk, hogy
sörgyárunkat az elmúlt két
évben több ezer látogató és
sörfogyasztó kereste fel. Az
elmúlt évben közel nyolc-
ezer látogató tért be hoz-
zánk, akik 6000 liter sört
kóstoltak meg, valamint kö-
zel 2500-an ismerkedtek
meg a sörgyártás technoló-
giájával” – mondta Jana
Hypšová, a Heineken Slo-
vensko menedzsere.

A Sör élménysátorban be-
mutatták, hogy a jó sör nem-
csak a pohárban állja meg
helyét, de a konyhában is.
Hosszú idők óta kísérője a
sör mindennapi vagy ünnepi
étkezéseinknek, ám sokszor
nem is vagyunk tisztában
vele, hogy az ízharmóniához
milyen jól hozzájárul. A sör
és gasztronómia kéz a kéz-
ben jár, vagyis érdemes fi-
gyelmet szentelni annak,
hogy melyik ételhez, melyik
sörfajta a legmegfelelőbb, és
fordítva: az egyes sörfajták-
hoz milyen étel illik. A salá-
tákhoz, vagy más előételek-
hez a szakértők a könnyű,
gyümölcsös söröket ajánlják.

Sült halakhoz sokkal jobban
illenek a barna sörök, mivel a
bennük megjelenő pörkölési
aromák remekül harmonizál-
nak a sütés során keletkező
halízekkel. A korszerűségtől
függetlenül a főtt-párolt hal
kifinomultabb ízvilágához
már kevésbé passzolnak a
sötét sörök intenzív aromái.
Ez esetben jobban tesszük,
ha világos búzasört, vagy
kölscht választunk hozzá.
Húsoknál alapszabály, hogy
minél karakteresebb ízű a
hús, annál erősebb sör
passzol hozzá. Végül, ha a
desszertet is ezzel az itallal
szeretnénk leöblíteni, bármi-

lyen furcsa, ezt is megtehet-
jük. A szakértők az édes
desszertekhez leginkább a
könnyű, gyümölcsös aro-
májú söröket ajánlják.

A gyár területén tehát
színvonalas műsorok, külön-
böző akciók és attrakciók
várták a látogatókat. Volt IQ-
sátor is a következetes alko-
holfogyasztás jegyében. A
legkülönfélébb, sörrel kap-
csolatos termékeket is meg-
vásárolhatták a látogatók. A
színpadon fellépett a ZBG
és a Hex, főműsorként pe-
dig a Desmod koncertezett.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Már hagyománnyá vált,
hogy minden év szep-

temberében a Heineken
Slovakia Rt. megnyitja az
ógyallai sörgyár kapuit.
Idén 22-én, szombaton 9
órától várták a sörkedve-
lőket és a szórakozni vá-
gyókat az ország legna-
gyobb és legmodernebb
sörgyárába.

Ógyalla

Szeptember közepén a nyugdíjasotthon 12 tagja látogatást
tett a pannonhalmi Bencés Főapátság történelmi emlék-

helyére. Kirándulásuk során megtekintették az arborétumot,
ahol több száz fa található, de madártanilag is értékes a te-
rület. Igazi élményt nyújtott az otthon lakóinak belépni az ún.
népi kapun a bazilika belső helyiségébe. Majd megtekintet-
ték az 1896-ban felépült millenniumi emlékhelyet. Megcso-
dálták a bazilika 55 méter magas harangtornyát, a főhajó és
mellékhajók boltozatait, az altemplomot, a Porta speciosat
(díszkaput). Továbbá megtekintették a főapátság könyvtárá-
nak előterét, ahol az 1001-ből származó pannonhalmi alapí-
tólevél másolata az alapító I. István király aláírásával, és az
1055-ös tihanyi alapítólevél fotokópiái vannak kiállítva.

Az otthon lakói köszönik a komáromfüssi Mózes plébános
úr támogatását, és a kirándulás megszervezését. 

-pint-

AHatártalanul! program
a 7. évfolyamos diá-

kok számára szervez ta-
nulmányi kirándulásukat
és a szakképzésben részt
vevő magyarországi és
külhoni magyar diákok
szakmai együttműködé-
sére irányuló csereutazá-
sokat.

A móri Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola, mint gesztor-
intézmény, a Fehérvárcsur-
gói és Pusztavámi Tagiskola,
valamint a kincsesbányai
Kazinczy Ferenc Tagiskola
hetvenhét tanulóját és peda-
gógusait a tanulmányi út so-
rán a madari kultúrházban
fogadta az Édes Gergely
Alapiskola igazgatója és a
tantestület tagjai.

A Határtalanul! pályázat
keretében megvalósult „Fel-
vidéken vár a vár” című pro-
jekt befejezésében Keszte
Jánosné, a kincsesbányai
Kazinczy Ferenc Tagiskola
intézményének vezetője el-
sőként köszönetét fejezte ki
Szász Veronikának, az Édes
Gergely Alapiskola igazga-
tónőjének a sikeres pályázat
megírásához és a közös
programok lebonyolításá-
hoz. Majd a madari iskola

igazgatója elmondta: „Re-
méljük, a közös gyerekprog-
ramok és a kialakuló barát-
ságok hatására tovább erő-
södik a madari diákok identi-
tástudata, s a jövőben lehe-
tőség adódik egymás
pedagógiai módszereinek
tanul-mányozására, tapasz-
talataink kicserélésére is."

Ezt követte az Édes Ger-
gely Alapiskola tanulóinak
műsora, amelyben a „Madari
lakodalmast” mutatták be.
Az ajándékosztás után kö-
zös ebéddel és sportjáté-
kokkal ért véget a magyaror-
szági testvértiskolák madari -
felvidéki látogatása. 
Kép és szöveg: Miriák Ferenc

Három hétig a
községgel és a

szűkebb régióval is-
merkedtek a Schö-
nau am Königssee-
ből érkező német
nevelőszülők és
gyermekek. Búcsra
- az Emese Panzi-
óra - a gyermekek
az internet segítsé-
gével találtak rá. A
három hét alatt
megismerkedtek
Párkánnyal, Eszter-
gommal, Komárom-
mal és Győrrel. A
község természeti
szépségei mellett,
meglátogatták az
alapiskolát, óvodát
és a babamúzeo-
mot is. miriak

A szerző felvétele

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Kirándultak az otthon lakói

„Felvidéken vár a vár”

Német nevelőszülők 
és gyermekeik Búcson

Három hetet töltöttek Búcson 
a német gyerekek és a nevelő szülők

profesionalita, kvalita, 

výhodné ceny

Tepo-servis
Novozámocká 3, 945 01 Komárno

035/7702 780 0911 70 50 87

predaj a značkový servis 
hasiacich prístrojov a hydrantov

plnenie
Co2
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Első fotóm

Kubik László Krisztián
Ógyalla

(3800/50)

Janíková zora
Komárom
(2850/48)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Állandó akció! Sírkövek,
konyhapultok, ablakpár-
kányok akár azonnal el-
vihetők raktárunkból.
Tel.: 0905 500 309.

Megemlékezés
„Miért múlik el minden, ami szép,
Miért fáj a szívünk az elmúlt két évért,
Miért nem tart örökké az élet,
Hisz akkor nem kéne siratnunk Téged!“
Fájdalommal emlékezünk október 1-jén,

halálának 2. évfordulóján a szeretett
férjre, édesapára és testvérre 

Czanik Károlyra Komáromban.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szo-
morú második évfordulón.

Felesége gyermekeivel és az egész család. Starožitnosti 
Unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz bizto-
sító mellett. Predaj – výkup,
eladás – felvásárlás. Po do-
hode prídeme aj na adresu.
Kérésre címre megyünk.
Tel.: 0905 528 522.

• Predám prerobený 1-izb.
byt s balkónom na Ul. Košic-
kej, cena 18.900 € + dohoda.
Tel.: 0915 728 019.

VictoryTrade zálogház: zá-
logba adáskor vagy arany-
ékszer, elektronikai cikkek
felvásárlása esetén igény
szerint személyesen ház-
hoz megyünk (Komárom +
20 km). Cím: Ferencesek ut-
cája 5. 0915 389 405.

Výhodná pôžička pre živ-
nostníkov. Tel.: 0919 079 983.

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.

KÖLTÖzTETÉS
SŤAHOVANIE

TEL.: 0944 196 085

Komárom-almásfüzitői te-
lephelyű cég munkatársakat
keres az alábbi munkakörbe:
Nyomdagépkezelő-mester,
nyomdai segédmester 
Betanított gépkezelő (lami-
náló-tekercsvágógép). Felté-
tel: minimum középfokú vég-
zettség, számítógép-kezelői
ismeret. Gépkezelésben
való jártasság előny.
Karbantartó. Feltétel: laka-
tos vagy villanyszerelői vég-
zettség, min. 10-éves szak-
mai gyakorlat.
Gondnok. Feltétel: fűrész- és
hegesztőgép kezelésben
való jártasság, rugalmas
munkaidő. Az önéletrajzokat
a következő címre várjuk:
info@laszlopack.hu. Részle-
tesebb információkat mun-
kanapokon 10 és 14 óra kö-
zött a 003634 348 578-as te-
lefonszámon adunk.

Készpénzre van szüksége?
Kölcsönök gyors ügyintézése
dolgozóknak és nyugdíjasok-
nak. Komárom, Gúta és kör-
nyéke. Tel.: 0907 656 253.

Német piacvezető cég ott-
hon is végezhető munkára
munkatársakat keres. Tel.:
0908 589 869 (SK), 0917
333 928 (HU).

Német multinacionális cég
szlovák piacnyitásra új si-
kertermékek bevezetésére
hálózatépítésben jártas ér-
tékesítőket és vezetőt keres.
Tel.: 0908 589 869 (SK),
0917 333 928 (HU).

Eladó új 1100 l-es antikór
kád. Tel.: 0911 705 087.

Szeptember 29-én ünnepelte 
9. születésnapját a komáromi

Hrabovszki Réka – Eszter.
Nagyon sok szeretettel 

köszönti Őt 
az egész Hrabovszki család.

Drága bátyámnak 

Janetka Istvánnak 
Szentpérerre, 

aki október 1-jén tölti be a 80. évét,
sok erőt, egészséget és hosszantartó
boldog éveket kíván öccse János
Marcelházáról.

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

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

Október 3-án ünnepli 60. születésnapját 
Lengyel Gyula Marcelházán.  

E szép ünnep alkalmából köszöntik: 
felesége Irci, fia családjával: Csaba,
Mari, Tamás, lánya családjával:
Bea, Zsolt, Friderika és lánya csa-
ládjával: Anita, David, Mia.

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

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

Mátyási Évának 
Komáromba

44. születésnapja alkalmából szívből
gratulál, sok boldogságot, erőt, egészséget, szeretetben
gazdag hosszú boldog éveket kívánnak szerető gyerme-
kei: András, Attila, Éva, édesanyja, édesapja, öccsei:
Pali és István családjával.

Szeptember 30-án ünnepelte 1. születésnapját 

Senkár Máté Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik
őt: anyu, apu, Böbe mama, Ildikó mama, 

Tibi papa, dédike, Erika nénje Mikivel, Anna
keresztmama Adriánnal és Tibi keresztpapa.

Szeptember 23-án ünnepelte 71. születésnapját 
és 29-én névnapját 

Šulák Mihály Ógyallán. 
E szép ünnep alkalmából köszöntik: 

fia Józsi, menye és unokái és az egész rokonság.

„Számunkra Te sosem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, 
Mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Szabó Bélára 
(Bogyarét) 

halálának 9. évforulóján.

Emlékét örökké őrző családja.

Záložňa Unicorn,
Komárno, Palatínová

34. Najstaršia a najspo-
ľahlivejšia záložňa v Ko-
márne. Preberáme zlato,
starožitnosti, elektroniku,
mob. telefón, stálym klien-
tom poskytujeme 10 %
zľavu.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy őszi napon örökre véget ért.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
szeptember 29-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Károly Árpádra 
Nemesócsán.

A gyászoló család.

„Kívánok Tenéked e gyönyörű szép napon,
Sok boldogságot, s arcodon mosoly gyúljon.
Ne legyen bánatod, egyetlenegy napon,
Kérem a Jóistent, vigyázzon Rád nagyon!“

Szeptember 30-án ünnepelte 
2. születésnapját 

Lukovics Lilly 
Komáromban.

Sok szeretettel köszöntik:
apa, anya és 

az egész család.

„Nem vagyok jó tündér, nem tehetek csodát,
Látom az arcodnak halvány kis mosolyát.
Örül a szívünk, mert Te vagy a világon
Az életet adó összes boldogságunk!
Bánatos sose légy, ott leszünk Veled,
Tudnod kell s érezned, családod szeret!
Ha rosszat is teszel, nem számít most semmi,
Így lássunk száz évig még boldogan nevetni!”

„A Jóisten megadta a 71 évet,
Kívánunk Néked megannyi szépet,
Kerüljön el messzire a betegség s a bánat,
Szeretnénk így látni mindig csak vidámnak.
S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a kicsi családodra.
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, 
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”

Dňa 26. 09. 2012 naše srdiečko 
Samko Macek oslávil svoje 1. narodeniny.

„Ako ten čas rýchlo letí,
na torte Ti rôčik svieti.                                                
Prajeme Ti v tento deň,
nech máš život ako sen.
Nech Ti na tvári žiari úsmev maličký,
nech Ti očká svietia ako hviezdičky.“

Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám
naše srdiečko, veľa zdravia, šťastia a lásky prajú ma-

minka, tatino, Vladko Macek, babka Senešiová a dedko
Seneši, babka Maceková a dedko Macek, 
celá rodina, príbuzní, známi a kamaráti.

20 ro
kov 

Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb
bérleti díjat fizetni? Felújított
irodáinkat (10-60 m2) megta-
lálja a Duna rakparton, köz-
vetlenül a híd alatti parkoló
mellett. Földszinti üzlethelyi-
ségünk (60 m2) saját irodával
(10 m2) pedig a parkoló felöl
közelíthető meg. ÓRÁKRA is
biztosítunk termeket, pl.
nyelviskolásoknak, előadá-
sokra, iskolázásokra, termék-
bemutatókra, konferenciákra,
stb. Könyvelést is vállalunk.
Tel: 0905 378 602.

Bontás nélküli palatetők
felújítása osztrák Villas 3D
zsindellyel, kedvező áron!
Info: 0036/30 28 30 570.

Homlokzati hőszigetelés, ki-
vitelezés a legkedvezőbb
áron! www.fejerhaz.hu. Infó:
0036/30 28 30 570.

Plasztablakok és ajtók sze-
relése és szervizelése. Ser-
vis plastových okien a dverí.
Tel.: 0918 262 260.

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó részben átépített 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen. Ár: 28.000 €. Tel.:
0902 896 079.
• Gyorskölcsön alkalmazott-
aknak, nyugdíjasoknak és
kezdő vállalkozóknak. Hív-
jon bizalommal. Tel.: 0903
429 427.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolna takarmányok gaz-
dasági és háziállatok részére
Csicsón. Tel.: 0907 490 224.
• Kútfúrás, vŕtanie studní.
Tel.: 0917 557 633.
• Eladó Nemesócsán 3-szo-
bás lakás, garázzsal, kerttel,
ár: 32.000 €. Tel.: 0904 196
886.

• Komárnói irodába jó kommu-
nikációs készséggel rendel-
kező munkatársakat keresünk,
szlovák nyelvtudás szüksé-
ges. Fizetés fix + jutalék. Tel.:
+421 917 178 082.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, C, E.
Tel.: 0905 606 252.
• Szobafestést, külső festést
vállalok. Tel.: 0948 177 070.
• Csempézést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Ingatlanok tartozásainak
kifizetése, terhelt ingatlanok
felvásárlása, egzekúciók, ár-
verések rendezése. Kölcsö-
nök intézése. Tel.: 0905 450
570.
• Aki ügyes, most olcsón üz-
lethelyiséghez juthat. Tel.:
0905 562 711.
• Eladó családi ház a Kauf-
landdal szemben, kétszintes,
alápincézett, garázzsal, rész-
legesen felújított. Tel.: 0908
770 447.

•  Eladó tökmag nagy mennyi-
ségben is, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
•  Eladók tuják: brabant 1,50
m/3,50 €; smaragd 1 m/ 7 €;
bradant 0,70 cm/ 1,50 €. Tel.:
0908 301 461.
• Nem banki kölcsönök. Több
pénzintézet ajánlásából vá-
lasztjuk ki az Önnek legmeg-
felelőbbet. Megye utca –
Župná 14, az Allianz épületé-
ben, 210-es ajtó. Tel.: 0907
452 358.
• A Duna-parton, Karván, köz-
vetlenül a töltés mellett, 669
négyzetméteres, ház építé-
sére alkalmas gyönyörű telek
eladó. Tel. 0907 910 397,
email: dunailivia26@ gmail.
com.
• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Járó beteg gondozását vál-
lalom, kurzussal: 1 év Izrael, 5
év Zürich, 1 év Tirol. Tel.: 0919
136 940.
• Gyorskölcsön dolgozóknak.
Tel.: 0917 637 302.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak. Tel.: 917 637 302.
• Eladó nagyobb mennyiség-
ben tökmag 1 l-2,50 €. Tel.:
0907 170 890.
• Eladók házinyulak tovább-
tartásra, KN - járás. Tel.: 0908
421 487.
• Eladó 3-szobás, erkélyes
téglalakás, 73 m2 garázzsal a
Považská utcán. Tel.: 0905
412 646.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény. Sze-
mélyautó 0,20 €/km. Tel.:
0915 111 646.

• Demizsonok eladók. Tel.:
0915 344 849.
• Bérbe adó 1-szobás lakás az
V. emeleten  a Družstevná ut-
cában, ár: 225 €. Tel.: 0905
708 635.
•  Békéscsabai kolbászfeszti-
vál október 19-20-21. Tel.:
0903 648 083.
• Földlabdás smaragdtuja el-
adó 4 €-tól Gútán. Tel.: 0907
503 269.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladók pulykák élve 2,75
€/kg, bontva + 2 €/db. Tel.:
0948 077 891, 0903 130 168.

• Üres garzon hosszútávra ki-
adó a Hviezdna utcán. Tel.:
0907 369 399.
• Ifjúságfalván eladó 3-szobás
családi ház, ár: 23.000 €. Tel.:
0908 958 563.
• Vennék házat Gútán, régebbi
gangos is lehet. Tel.: 0917 105
551.
• Predám motorku Babetta v
dobrom stave. Tel.: 0905 989
561.
• Kölcsön 7000 eurótól. KN.
Tel.: 0908 193 993.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház, azonnal beköltöz-
hető. Tel.: 0918 432 592.
• Eladó 8 pléhes Fornetti ka-
lácssütő, régi lábbal hajtós
varrógép. Tel.: 0918 432 592.
• Eladó Scholze pianínó, régi
rádió gyűjtőknek. Vennék tel-
ket. Tel.: 0908 612 405.

• Stredná odborná škola –
Szakközépiskola, Bratislavská
cesta 10, 945 25 Komárno
prijme do pracovného pomeru
učiteľa všeobecnovzdeláva-
cích (akademických) predme-
tov s aprobáciu telesná
výchova - nemecký jazyk, te-
lesná výchova – anglický
jazyk na skrátený úväzok.
Nástup ihneď. Žiadosti o pri-
jatie do zamestnania spolu so
životopisom prosíme zaslať
na adresu: Stredná odborná
škola – Szakközépiskola, Bra-
tislavská cesta 10, 945 25 Ko-
márno. Kontakt : 035/7740
868.
• Kiadó 3-szobás lakás KN-
ban kiürítve a Považská utcán.
Tel. 0905 640 957.
•  Rizikómentes vállalkozás,
második bevétel. Most hívj
0915 887 466.

• Eladók hízók élve és hasítva.
Tel.: 0908 133 315.
• Predám chromované stoličky
4 kus – 5 €/kusy. Tel.: 0904
577 836.
• Predám šatník vysoký lesk,
višňa 200 x 100 x 50, cena 10
€. Tel.: 0904 577 836. 
• Eladó autós gyerekülés jó ál-
lapotban, fekete + piros. Tel.:
0907 689 271.
• 3 vagy 2 nagyszobás balko-
nos albérletet keresek, Komá-
romban. Tel.: 0907 689 271.
• Eladók vietnami kismalacok
október 10-től Szentpéteren,
ár: 25 €. Tel.: 0902 040 372.
• Eladó gyerek szobakerékpár,
lányos háromkerekű roller.
Tel.: 0905 648 805.

• Eladó sport babakocsi jó ál-
lapotban és gyerekhintaszék.
Tel.: 0905 648 805.
• Lakás-, ház-átépítést, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Szlovák nyelvoktatást, felvé-
telire való felkészítést vállalok.
Tel.: 0918 497 016.
• Sírkövek készítése gránitból

és műkőből. Tel.: 0905 899 102.
• Eladó térkő, járdaszegély, fű-
hézagos betonkockák. Tel.:
0908 042 655.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.

• Eladom 2-szobás lakásomat
a Komenský utcán Komárom-
ban. Tel.: 0917 105 551.
• Vásárolnék 2-3 szobás la-
kást Komáromban. Tel.: 0905
230 373.
• Bérbe adó 1-szoba-konyhás
balkonos lakás. Tel.: 0907 575
216.
• Eladó 2 kiskecske vagy el-
cserélhető gabonára stb. Tel.:
0917 566 725.
• Munkát keresek fűtő, sofőr
stb. Tel.: 0917 566 725.

• Garázs kiadó esetleg eladó az
állomásnál. Tel.: 035/7732 004.
• A Virti tó mellett eladó hét-
végi ház igényesnek. Tel.:
0905 230 373.
•  V Novej Stráži predám ro-
dinný dom, trojizbový. Tel.:
0907 561 090.
• Emeletes családi ház Keszeg-
falván, kedvezményes áron el-
adó. Tel.: 0905 793 176.
• Eladó  Š Felícia 1.3,
gy.év:1998, 75.000 km, jó ál-
lapotban. Tel.: 0905 298 679.

Újszülöttek:
Vrábel Viktória (Ímely); Tóth Matej (Komárom); Veszpré-
miová Melinda (Nyárasd); Gerencsériová Linda (Ógyalla);
Janíková Zora (Komárom); Olajosová Lara (Nemesócsa);
Kovács Enikő (Lakszakállas); Kubik László Krisztián
(Ógyalla); Majer Jázmin (Komárom); Farkas Szilárd (Ko-
márom)

Elhunytak:
Marusinec Magdolna (83) Komárom; Horská Elena (91) Ko-
márom;  Kovács Karol (71) Kava; Blaskovicsová Julia (90)
Komárom; Šramo János (59) Komárom; Kurucz Mária (82)
Perbete; Nagy Erzsébet (79) Gúta; Drtinová Oľga (69) Ko-
márom; Lajos Erzsébet (86) Dunamocs; Varga Anna (69)
Martos

Házasságot kötöttek:
Bedecs František és Garaiová Renáta (Komárom);  Szuri
Ladislav (Madar) és Ing. Horváthová Anikó (Komárom);
Gubela Milan és Mihaliková Laura (Komárom); Kardoš Erik
és Beňová Lucia (Komárom)

Ébresztő! Mostantól gyógyít-
hatatlan betegség NINCS,
csak gyógyíthatatlan beteg!
Gyógyulni akaróknak orvosi
tájékoztató: október 05-e
17.45 Ipari Szakközép Ko-
márnó. Jegyek elővételben a
vásárcsarnok emeletén a
142-es irodában.

Német piacvezető cég új ter-
mék bevezetésére hálózat-
építői tapasztalattal rendel-
kezőket keres . Kiemelt juta-
lékok, autó lehetősége!
érdeklődni: 09 08 589 896
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HORMI
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!
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Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

Beíratkozás új tanfolyamra  minden 
kedden és csütörtökön 16.00-tól 18.00-ig

035/7726 999

0905 489 059

Šachový rébus
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V pondelok 1. 10. predpokladám v našom regióne celkom
príjemne, polooblačno až oblačno a miestami možnosť
slabých prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota
od 9  do 11  ̊C, denná teplota od 19 do 21  ̊C. Slabý Z, SZ
vietor do 2 - 4 m/s.      
V utorok 2. 10. predpokladám v našom regióne veľmi
pekne, príjemne, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
8 do 10  C̊, denná teplota od 21 do 23  ̊C. Slabý premenlivý
vietor  do 2 - 4 m/s.     
V stredu 3. 10. predpokladám v našom regióne pekne a
teplo, jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 9 do
11  C̊, cez deň od 22 do 24  C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.  
Vo štvrtok 4. 10. predpokladám v našom regióne podobne
ako v stredu, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 12
do 14  ̊C, cez deň od 21 do 23  ̊C. Slabý, neskôr až mierny
SZ vietor do 4 - 6 m/s. 
V piatok 5. 10. predpokladám v našom regióne pekne a teplo,
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od 13 do 15  C̊, denná
teplota od 22 do 24  C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 6. 10. predpokladám v našom regióne znovu
pekne a teplo, jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od + 11 do + 13  ̊C, denná teplota od + 22  do + 24  ̊C.
Slabý J, JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 7. 10. predpokladám v našom regióne veľmi prí-
jemne a teplo, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 11
do 13  C̊, cez deň od 22 do 24  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.  
V budúcom týždni bude spočiatku pokračovať stále ešte
veľmi príjemné a teplé jesenné počasie, bez  zrážok.

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

Predpoveď počasia 1. 10. - 7. 10.

Nedomyslel to: 
opitý vodič si zavolal k nehode policajtov

Vposlednom období je v okrese Ko-
márno evidovaný nárast počtu do-

pravných nehôd so zistením požitia al-
koholu u vodiča. Táto skutočnosť vy-
znieva paradoxne,  ak si uvedomíme,  že
s účinnosťou od 01. novembra 2011 došlo
k novele §-u 289 Trestného zákona (ohro-
zenie pod vplyvom návykovej látky),
podľa ktorej je požitie alkoholu u vodiča
motorového vozidla nad jedno promile
alkoholu v dychu trestným činom.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že od
uvedeného obdobia bolo policajtmi v okrese
Komárno zistených 113 požití alkoholu u vo-
diča motorového vozidla, z čoho sa v 64 prí-
padoch jednalo o trestný čin.  Väčšina týchto
trestných činov bola riešená v  tzv. superrý-
chlom konaní,  kedy je  páchateľ   odovzdaný
sudcovi  do 48 hodín od zadržania pri skutku.
Okrem zákazu činnosti viesť motorové vo-
zidlo, pokute, prípadne trestoch odňatia slo-
body je vodičovi  vydané rozhodnutie o pres-
kúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo
vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návyko-
vej látky, alebo liečive lekárom zo špeciali-
zácie psychiatria. Lekár zisťuje,  či je osoba
závislá na alkohole, inej návykovej látke,
alebo liečive. V prípade, ak zistí, že osoba je
závislá, tak vydáva návrh na preskúmanie
zdravotnej spôsobilosti na vedenie motoro-
vého vozidla. V prípade ak lekár zistí, že
osoba nie je závislá, tak sa vydáva rozhod-
nutie o povinnosti podrobiť sa odbornému
poradenstvu u posudzujúceho psychológa.
Všetky náklady spojené s uvedenými úkonmi
si osoba, ktorá sa im má podrobiť, hradí
sama. Ak vodičovi bol uložený zákaz čin-

nosti vedenia motorového vozidla, pred jeho
vrátením je povinný podrobiť sa preskúšaniu
odbornej spôsobilosti, čo v praxi znamená
absolvovanie testov na dopravnom inšpek-
toráte.

Je potrebné si uvedomiť, že alkohol
priamo negatívne ovplyvňuje schopnosti
aj toho najlepšieho vodiča:

• strata sebakontroly – vodič má pocit, že
jazdí bezpečne, i keď je pravdou presný
opak

• impulzívne a riskantné správanie najmä
u mladých vodičov

• mimoriadne predĺžený reakčný čas
• zhoršená koordinácia pohybov a ná-

sledná strata kontroly nad vozidlom
• podstatné zúženie zorného poľa vodiča,

rozmazané videnie
Toto všetko môže mať s vysokou pravde-

podobnosťou za následok dopravnú nehodu,
pri ktorej ohrozíme nielen seba, ale aj pria-
teľov či rodinu vo vlastnom aute a ostatných
nevinných účastníkov cestnej premávky.

Preto skôr, ako sa pôjdete zabávať, myslite
na to, ako sa budete vracať domov. Dohod-
nite sa vopred, kto nebude piť alkohol, aby
mohol šoférovať pri návrate zo zábavy. Ideál-
nym spôsobom ako sa dostať zo zábavy do-
mov je tiež hromadná doprava alebo taxi.

Snahou Okresného riaditeľstva PZ v Ko-
márne je upozorniť na nebezpečnosť kona-
nia jazdy pod vplyvom alkoholu, na druhej
strane je potrebné upozorniť motoristickú ve-
rejnosť, že v okrese Komárno budú v nasle-
dujúcom období vykonávané zvýšené kon-
troly na odhaľovanie jazdy pod vplyvom al-
koholu

Vedeli ste, že budúci rok
uplynie štyridsať rokov

od založenia slávneho kul-
turistického klubu Slávia
Komárno? Ani ja som to
nevedel, hoci som rodený
Komárňan. Vedel som síce,
že esá európskeho formátu
ako Štefan Petrík, Peter Urí-
ček a Anton Holič  pretekali
za Komárno, no to bolo
všetko ohľadom mojich
poznatkov o histórií kultu-
ristiky v našom meste.

Asi pred pol rokom zavítal k
nám do posilňovne jeden pán
asi vo veku mojich rodičov.
Pozorne som ho sledoval,
dvíhal pomerne veľké váhy
na svoj vek. Dal som sa s ním
do reči a pýtal som sa ho, či v
mladosti robil dajaký silový
šport. S úsmevom dodal:
„áno, silový trojboj”. Zbystrel
som, veď silovému trojboju sa
venujem aj ja. Ďalej som vy-
zvedal, a zistil som, že tento
sympatický pán bol majstrom
Slovenska a vicemajstrom
Československa v silovom
trojboji. Volá sa Juraj Dzimas
a práve od neho som sa do-
zvedel o histórií kulturistiky a
silového trojboja v mojom rod-
nom meste.

Tieto riadky píšem preto,
aby aj ostatní vedeli, že klub
Slávia Komárno patril medzi
baštu kulturistiky na južnom
Slovensku a aj v ČSSR, a aby
sme si zaspomínali na partiu
nadšencov, ktorí za tvrdej to-
tality začali pestovať šport
„západu”. 

V auguste roku 1972 vzni-
kol oddiel Slávia Komárno.
„Pozornosť si zaslúžia zakla-
datelia klubu Ján Gajdáč
(predseda klubu), bratia Pavol
a Ladislav Oriovci a Ladislav
Gergely,” vraví J. Dzimas a
dodáva: „Jano Gajdáč je
otcom kulturistiky v Komárne,
bez neho by klub Slávia ne-
dosiahol také vynikajúce
úspechy. Zháňal sponzorov,
zabezpečoval plynulý chod

klubu.” Klub dostal priestory v
kotolni, od Bytového podniku,
ktorá však nebola dostaču-
júca z hľadiska hygieny. Už v
prvom roku existencie zorga-
nizovali v Komárne 7. ročník
najpopulárnejšej  súťaže o
putovný pohár časopisu Tré-
ner. Na tejto súťaži bol aj šéf-
redaktor Muscle-fitness pán
Major a skončil na druhom
mieste. Síce oddiel Slávia mal
v tom čase už 10 členov, ale
na tejto súťaži boli Komárňa-
nia len v úlohe organizátorov.

„V roku 1973 klub dostal od
Bytového podniku pivničnú
miestnosť 10 x 5 m, ktorú
vlastnými silami práce pre-
menili na veľmi príjemnú,
peknú a v tom čase medzi
najlepšie vybavenú činkáreň.
Sami si vyhotovili náradie, ná-
činie, činky, na ktorých veľký
podiel mal sústružník a člen
klubu Laco Kollár,” spomína J.
Dzimas . Prvým pretekárom a
zverencom Jána Gajdáča bol
Tibor Molnár (+), ale už na
Západoslovenských majstro-
vstvách farby klubu hájil Šte-
fan Petrík, ktorého dotiahol do
Komárna Ján Gajdáč zo Slá-
vie VŠP Nitra. Práve Petrík
vybojoval historicky prvé ví-
ťazstvo pre Sláviu Komárno.

Na tejto súťaži Tibor Molnár
skončil piaty, Eduard Burda
šiesty a vynikajúci komárňan-
ský vzpierač Zoltán Méhes
desiaty. Štefan Petrík (3.
miesto) skončil najlepšie z
Komárňanských kulturistov aj
na 5. majstrovstvách Slo-
venska. Tibor Molnár skončil
do 175 cm desiaty. Jediný
pretekár Slávie na 6. majstro-
vstvách ČSSR Petrík vybojo-
val tretie miesto. Petrík zopa-
koval tretie miesto aj na Veľkej
cene Košíc, Eduard Burda
skončil dvanásty.  O mesiac
na 8. ročníku Putovného po-
hára časopisu Tréner nový
člen klubu Ladislav Csinger
skončil na druhom mieste,
Štefan Petrík na štvrtom, On-
drej Uram na deviatom a Pa-
vol Haramia na dvanástom
mieste. V celoštátnom re-
bríčku kulturistov za rok 1973
figuroval Štefan Petrík v kate-
górií do 175 cm na štvrtom
mieste, Ladislav Csinger v ka-
tegórií nad 173 cm skončil na
druhom mieste.
Pokračovanie v budúcom čísle

Vznik a vývoj kulturistiky v klube
Slávia Komárno 1972–1978

Informácia Okresného riaditeľstva Pz

Kurióznym spôsobom odhalili podgu-
ráženého vodiča policajti v našom

okrese. Prekvapenie bolo na oboch stra-
nách.

12. septembra skoro ráno zavolal 33-ročný
muž na linku 158 a nahlásil nehodu. Medzi
Hurbanovom a Zeleným Hájom mal do jeho
nákladného auta naraziť neznámy vodič.

Oznamovateľ si zrejme neuvedomil, že v
takomto prípade čaká aj jeho dychová
skúška. Ako nitrianska policajná hovorkyňa
Božena Bruchterová informovala, policajti
mu namerali 1,08 promile, výsledok zaskočil
aj samotného šoféra z Krupiny.

Smoliar, ktorému podľa neho niekto do vo-
zidla narazil, teraz čelí obvineniu z ohrozo-
vania pod vplyvom návykovej látky. d
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Prvý komárňanský kulturista
v klube Slávia Komárno, Ti-
bor Molnár

Najlepší „Slávista“ 
Štefan Petrík

„Čas plynie a nevráti, čo vzal,
Zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.“

Dňa 1. októbra uplynulo druhé smutné
výročie od smrti nášho milovaného

manžela, otca a brata 

Karola Czanika 
z Komárna.

S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku 
ďakujú: manželka s deťmi a ostatná rodina.

Megemlékezés

„Míg éltél, szerettünk,
Míg élünk, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk október 5-én, 
halálának 5. évfordulóján 

zakál Károlyra 
Csallóközaranyoson.

A gyászoló család.



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.08 Sporthírek 8.15 India – Álmok útján,
160/21. 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Családbarát magazin
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Do-
movina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz-
módra, 36/4. 15.10 A korona hercege Dél-koreai sor., 50. 16.25 MM
– A megoldások magazinja 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland.
Kanad. sor., 13/11. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15
Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.45 Átok III. 16.

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Beszélgetés a 75 éves Sütő András-
sal 8.55 Kisember születik 9.50 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.15
Mesélő cégtáblák 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te?
12.01 Híradó 12.25 Magyar rock 13.20 Slágerek 14.55 Nemzeti érté-
keink 15.05 A napsugár nyomában 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 3.
16.20 MacGyver 17.10 Futőtűz 35. 17.50 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg
Klub 18.45 Mese 18.45 Mr. Bean 19.10 Édes élet olasz módra 4. 20.00
Híradó 20.35 Pirx kalandjai 21.35 Tudós az ezeregyéjszaka földjén Ger-
manus Gyula– portré 22.05 Maradj talpon! 23.00 A korona hercege 

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Fekete város 3. 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu  9.05
Közbeszéd  9.30 Élő egyház  10.00 Isten kezében 10.30 Élő világ-
egyház 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.30 Napirend
előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Erdélyi kalandozások - Iskola a Hargitán. Dok.film 20.10 Mint oldott
kéve  1. 21.15 Híradó, sport 21.30 Levél Annának - Anna Politkovsz-
kaja újságírónő halála. Ang.–fr.–ném.–svájci dok.film 22.50 Sport-
aréna 23.15 Kultikon 23.35 Koncertek az A38 hajón - Nils Peter

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.15 Szent Iván napja Magy. filmvígjáték 14.00 Tények
– délután 15.00 Marina 1. 15.30 Walker, a texasi kopó  1. 16.30 Hal a
tortán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20 NCIS 203. 22.20 NCIS: Los
Angeles 66. 23.20 Bostoni halottkémek 33.

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor Reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden
titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.05 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy
2. 16.45 Riválisok  17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10
1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 15.
22.30 Hazudj, ha tudsz!  23.35 PokerStars.net – Big Game, 55.

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás,
60. 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek  18.00 Dallas  61.
19.05 Szerencsekerék 20.05 Columbo 21.30 NCIS II., 23.30 Autogram 

14.00 Jackie Chan: Tűzsziget. Tajvani– hongkogi akciófilm 15.40 Szö-
kőár. Am. akció- film 17.25 Rajzás 2. – Az új faj. Kanad. akciófilm
19.05 Mennydörgő robaj 21.00 Leon, a profi 23.05 A préda

VIASAT

6.45 A nagy házalakítás 7.40 Tuti gimi 8.30 Harmadik műszak  9.30
Gyagyások serege 11.35 A nagy házalakítás 12.30 Monk  32–33. 14.20
CSI: Miami helyszínelők  177. 15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
7–8. 17.05 CSI: Miami helyszínelők  177.  18.00 Nyered, ha mered! 18.35
Mike és Molly  19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20
Az utolsó mohikán 23.35 Töketlenek. Am.– kanad. vígjáték

STV :1
8.35 Családi vetélkedő 9.25 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos
szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Kony-
hatitkaim 14.20 Vad angyal 261. 15.05 Quinn doktornő 15.50 Mun-
kapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10
Nyári szerelem 21.40 Riporterek 22.10 Hírek 22.30 Elsőszámú gya-
núsított: Az utolsó eset. Ang. krimi, 2.

STV :2
9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Csirkék Afrikának 11.30 Fó-
kusz 12.00 Szemtől szemben 12.35 Élő körkép 12.55 Folklórműsor
13.45 Autószalon 14.15 Lefújva 14.50 Sportvisszhang 15.30 BL-ma-
gazin 15.55 Nemzetiségi dokmentum 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány
és technika 17.30 Körzeti híradó 18.00 Falka. Indiai–ang. dok.film
18.30 Mese 18.40 Eurovirtuál 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul
19.50 Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap. Dok.film 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Munkapiac 22.05 Euzomozi. Mindent anyámról

MARKÍZA

8.10 Vacsoracsata  9.05 Cobra 11 10.00 Menekülés a győzelembe.
12.25 A farm 15.30 Két pasi – meg egy  kicsi 15.55 Hírek  16.00 Dok-
tor House  17.00 Híradó  17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata  19.00 Hír-
adó, sport, Időjárás  20.20 A farm  21.30 A mesterszakács  22.40
Két pasi – meg egy  kicsi  23.15 Éjszakai hírek  23.40 Doktor House 

JOJ

9.00 A nagy házalakítás9.55 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök  12.00
Híradó 13.00 A barlang fogságában 15.00 Cseh-szlovák tehetség-
kutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Panelházi történetek.
21.30 A kincsek őrzői  23.40 Családi panzió 

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Hacktion Újratölve 3. 10.00 Mozdulj! 10.30 Családbarát ma-
gazin 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.30 Retró kabaré, 5. 14.25 Édes élet olasz
módra 15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.40 Heartland 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Párizsi helyszínelők.  21.05 Bor-
vacsora 22.05 Az ESTE 22.40 Borgiák 3. 23.35 Rejtélyes XX. század

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Szép otthonok, remek házak 8.55
Baba TV 9.20 Szókimondó 10.10 Az Örök Szövetség. Waadt 10.40
Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25
Magyar pop 13.20 Pirx kalandjai 14.20 Tudós az ezeregyéjszaka föld-
jén. Germanus Gyula-portré 14.50 Hanti–Mansijszk 15.10 A napsugár
nyomában 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 16.25 MacGyver 17.10 Fu-
tótűz 17.55 Enid Blyton kaland filmsorozata 18.20 A Nyereg Klub, 10.
18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó, sport
20.35 Szilveszter – Bodrogi Gyula 22.15 Maradj talpon! 

DUNA

7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Fekete város 8.30 Híradó 8.35 Haza-
járó (ism.) 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégt-
áblák. Palota a Stefánián 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20
Életképek, 62. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők.
Rátka 19.35 Tálentum 20.10 Öregberény 17-18. 21.25 Híradó 21.25
Dunasport 21.35 Az oberwaldi titok Ném.–ol. film 23.45 Kultikon

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45
EZO.TV 11.20 Az élet iskolája 14.00 Tények 15.00 Marina 2. 15.30 Wal-
ker, a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Pitch Black – 22 évente sötétség 23.25 Aktív 23.55 Tények Este

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem, 23. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem,
2. 16.15 Marichuy 1. 16.45 Riválisok, 11/2. 17.15 A gyanú árnyékában,
36. 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Ba-
rátok közt 21.25 Castle  10. 22.30 Döglött akták  10.

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 36. 13.50 Váratlan
utazás14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek. 18.00 Dallas
19.05 Szerencsekerék 20.05 NCIS II., 10–11. 22.05 Ikrek. Am. vígjáték 

15.50 Heves jeges. Fr.–ol. vígjáték 17.25 25 millió fontos váltságdíj.
Ang. kalandfilm 19.20 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood. Am. ak-
cióvígjáték 21.00 Féktelenül  23.10 Pusztító arany. Fr. kalandfilm 

VIASAT

6.55 A nagy házalakítás 7.50 Tuti gimi 8.45 Harmadik műszak 9.40
Képtelen képrablás 11.30 Zsírégetők 12.30 Monk 14.20 CSI: Miami
helyszínelők 15.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.05 CSI: Miami
helyszínelők 18.00 Nyered, ha mered 18.35 Mike és Molly 19.30 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Robin Hood, a tolvajok
fejedelme  23.00 Doktor House 

STV :1
7.45 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj 8.55 Családi vetél-
kedő 9.40 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.10 Dempsey és Ma-
kepeace. 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Építs házat, ültess fát! 14.15 Vad angyal 15.00 Quinn doktornő  16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj. Ve-
télkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó  20.10 A hegyi doktor –
Új sorsok, 8/5. 20.55 Tisztelet kérdése 22.30 Hírek. 22.43 Sporthír-
adó 22.50 Johan Falk

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.40 Falka. 11.05 Fókusz
11.35 Nemzetiségi dokumentum (ism.) 12.00 Hírek magyar nyelven
(ism.) 12.10 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.50 Folklórműsor
13.20 Gyógyászat 14.20 A szerencsétlen Tévéjáték 15.00 Sport-
visszhang 15.55 Ukrán magazin 16.30 Fókusz 16.55 Munkapiac 17.30
Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40 Sporttörténet
(1985–1986) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.05 A fugu
(gömbhal) Ném. dok.film 20.50 A tudomány spektruma 21.30 Kom-
mentárok 22.05 Szó szerint. Vita 23.20 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

8.30 Vacsoracsata 9.25 Cobra 11 10.30 Hogy veszít a világ költőt.
Cseh vígjáték 12.20 A bűn árnyékában13.15 Hírek 13.20 A mentalista
14.15 Hírek 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. Am. so-
rozat, 21/6. 15.55 Hírek 16.00 Doktor House I. Am. sorozat, 22/14.
17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.20 A farm 21.35 Forró vér Tévésorozat 23.00 Éjsza-
kai híradó 23.25 Doktor House I. Am. sor., 22/14.

JOJ

7.45 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítása 9.55 Panelházi történe-
tek. Tévésor. 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták
13.55 Panelházi történetek 15.00 A kincsek őrzői Ném. kalandfilm
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek21.30
A felszín alatt 22.30 Dr. Csont VI. 7. 23.30 Házasodna a gazda. 

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján,
9.00 Párizsi helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Családbarát magazin
11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska kronika
12.55 Ecranul Nostru 13.30 Borvacsora 14.25 Édes élet olasz módra
15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heart-
land 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó  20.05 Időjárás 20.15 Bosszú
21.00 Pesty Fekete doboz 22.00 Az ESTE 22.35 Miről van szó?

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.30 Kő, papír, olló 8.55 Élni tudni
kell! 9.20 Kortárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Az Örök Szövet-
ség. Genf 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az étel orvos-
ság...?! 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 Szilveszter –
Bodrogi Gyula  14.55 Hagyományok őrzői 15.15 Motorsportmagazin
15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Futótűz 17.55
Enid Blyton kaland- film sorozata 18.20 A Nyereg Klub, 11. 18.45
Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra. 20.00 Híradó, sport 20.35
Kincsestár 22.05 Maradj talpon! 

DUNA

7.35 Fekete város 5. 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar (ism.)
9.10 Közbeszéd 9.35 Napok, évek, századok  11.00 Civilizált vado-
nok  12.00 Híradó 12.25 A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár
15.00 A Himalája ösvényei. A zarándokút 16.00 Múzeumtúra –16.30
Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek , 63. 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők. Györköny 19.35 Tálen-
tum 20.10 T.I.R.  1. 21.10 Híradó 21.15 Dunasport 21.25 Októberi ég-
bolt  23.10 Kultikon 23.30 Koncertek az A38 hajón - Mystery

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 TeleShop 10.40 EZO.TV 11.45
Nagy ember, kis szerelem 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker,
a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok

8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli  9.00 Mindörökké szerelem, 24.
10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00 Fó-
kusz 14.40 Pasik15.15 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 16.45 Riváli-
sok 1. 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és
nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 23.05 Reflek-
tor 23.20 Levelek Ivo Dzsimáról.

STORY TV

2.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 37. 13.50 Váratlan
utazás. 14.55 A farm, ahol élünk17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las 19.05 Szerencsekerék 20.05 Ikrek. 22.05 12 majom.  

14.00 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood. A15.40 Valdez lovai.
Ol.–fr.–sp. western 17.35 Pusztító szélvihar. 19.20 2012 – Végzetes
robbanás.  21.00 300. Am. akciófilm 23.10 Leon, a profi 

VIASAT

7.50 Tuti gimi II., 38. 8.45 Harmadik műszak 9.40 A nagy csapat Am.
filmvígjáték 11.40 A nagy házalakítás 12.30 Zsírégetők IX., 8. 13.25
Monk – Flúgos nyomozó 14.20 CSI: Miami helyszínelők  15.15 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Nye-
red, ha mered 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi
– meg egy kicsi  21.20 Ragadozók 23.30 Lépéselőnyben 11

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párharc. Vetélkedő 8.55 Családi vetélkedő
9.40 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.10 Dempsey és Make-
peace 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Taxi 14.10 Vad angyal 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25
Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás  20.10 Manchester United–Bo-
russia Dortmund Bajnokok Ligája labdarúgó- mérkőzés 22.45 Hírek
23.00 Sporthírek 23.05 Bajnokok Ligája – összefoglaló

STV :2
9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz
11.35 Ukrán magazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép
12.35 Fa plasztikák Dok.film 13.05 250 éve született Anton Berno-
lák 13.30 A fugu. Ném. dok. film 14.30 Szó szerint 15.40 Tempó 15.55
Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti
híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Szlovák mozi. Katonák és par-
tizánok 21.00 Ügyintézés 21.30 Kommentárok 22.00 Munkapiac
22.05 Szerződés az ördöggel 23.50 Tudomány és technika

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.10 Az első gyé-
mántrablás 12.00 Forró vér 13.05 Hírek 13.10 A mentalista  14.05
Hírek 14.10 A farm 15.30 Két pasi - meg egy kicsi15.55 Hírek 16.00
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitko-
sabb vágyát 22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista

JOJ

7.55 Bírósági akták 9.00 A nagy házalakítás 10.00 Panelházi törté-
netek 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr. Csont
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 20.20 Largo Winch 2. 23.05 Castle
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KOS
Minden okod megvan az optimiz-
musra, mert akinek olyan barátai van-
nak, mint neked, azt csak irigyelni lehet.

BIKa
Megtörténhet, hogy olyan pénz áll a
házhoz ezen a héten, amely rejté-
lyes, szinte magad sem tudod, hon-
nan kerül elő.

IKrEK
A hétvégén a szokottnál több energiát
szánsz kedvesedre és több időt is
tudtok együtt tölteni. Ha még keresed
az igazit, szombaton megtalálod.

ráK
Légy óvatos a olyan barátokkal, akik
a te válladon szeretnének felkapasz-
kodni, és a te kapcsolataidból tőkét
kovácsolni.

OrOSzláN
A magánéletedben szenvedélyes
vagy. Lehet, hogy ez arra is jó, hogy
a napi stresszt feldolgozd a párkap-
csolat segítségével.

Szűz
Nagy csatát vívsz a napokban a
munkahelyi feladataiddal, megfogal-
mazódhat benned a gondolat, hogy
túlvállaltad magad.

MérlEg
Ezen a héten, hajlamos lehetsz ár-
tani, vagy túl érzékenyen reagálni
egyesekre a környezetedből.

SKOrPIó
Energikus vagy, de nem tudod, hogy
mire fordítsd a rengeteg energiát és
mozgékonyságot. Ok nélkül válsz
nyugtalanná és feszültté.

NyIlaS
Jól érzik magukat az emberek a tár-
saságodban, és új hódolókat is sze-
rezhetsz, a párod viszont nem örül
ennek túlzottan.

BaK
Nyitottabb lehetsz, mint általában,
aminek köszönhetően új ismerősöket
szerzel, talán egy románcban is ré-
szed lesz.

VízöNTŐ
Valaki a kegyeidre pályázik, vedd
észre, és adj neki legalább egy
esélyt, ha egyedülálló vagy.

HalaK
Ne ragaszkodj a múlt sérelmeihez,
és ne próbálj utólag megoldani hely-
zeteket, inkább tekints előre, mert ott
várnak a pozitív dolgok.

ÉSzAK-KOMÁROM:
Limes Galéria:
A 18. Nemzetközi Festészeti Szimpózium zá-
rókiállítása október 7-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete: 
Kézjegyek és kép-mások című kiállítás-so-
rozata1. része október 31-ig tekinthető meg. 
Csemadok Galéria: Október 8-án 17.00 óra-
kor A 2012-es év fotóriportere című verseny
kiértékelése és kiállításmegnyitója. Megte-
kinthető október 24-ig.
Európa udvar, Vitis borozó: IV. Béla kálvá-
riája és titokzatos halála – Dr. Varga Tibor
jogtörténész előadása október 3-án, 18.00
órakor.
Rév Magyar Kultúra Háza: Október 5-én,
20.00 órakor Harpfest: Príbojszky Mátyás,
Erich Prochádzka (Bobos), Igor Sabo (Ajdži),
Martin Gašpar, Štefan Lengyel. Blues bor-
kóstoló a Kasnyik Pincészet boraiból.

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Kisgaléria (Kelemen L. u. 7.):
Bódy Irén Munkácsy-díjas textilművész
(1929-2011) emlékkiállítás. A kiállítás 2012.
október 31-ig, keddtől vasárnapig, 10.00 és
16.00 óra között előzetes bejelentéssel láto-
gatható. A látogatásra jelentkezni a Klapka
György Múzeumban (Komárom, Kelemen L.
u. 22., tel: 34/344-697) lehet.
Arany 17. Rendezvényközpont: Kiállítás
Gyukics Péter fotográfus, fotóművész dunai
hidakat ábrázoló munkáiból.

GÚTA:
Hajómalom: Október 6-án 8. Gulyásfőző
verseny vadhúsból. Részvételi díj 10 €. 

ÓGyALLA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Köz-
pont:
Október 21-én, 17.00 órakor Mágnás Miska,
nagyoperett 2 felvonásban. Főszerepben:
Miska: Nemcsák Károly, Marcsa: Kovács Zsu-
zsa, Baracs István: Vadász Zsolt. Közremű-
ködik a Budapesti Operettszínház tánckara és
a Szemiramisz Kamarazenekar. Belépők: fel-
nőtt 12 € (elővételben 10 €), nyugdíjas, diák:
6 €. Infó: 035 760 23 83, 0911 895 474.

Közeleg az ünnepi évad
első bemutatója
Ajubileumi 60. színházi évad első bemutatója 2012.

október 12-én 19.00 órakor kezdődik.  Georges Fey-
deau: EGy HÖLGy A MAXIMBÓL című komédiáját Ve-
rebes István m.v. rendezi.  

A történet a XIX. század legvégének Párizsában játszó-
dik. Petypon doktor, a híres orvosprofesszor egy reggel ször-
nyű fejfájásra ébred. Az elmúlt estéből annyira emlékszik
csupán, hogy kollégája unszolására életében először meg-
ivott egy pohár bort a Maxim  mulatóban. Utána még egyet,
és még egyet... Ráadásul, számára érthetetlen okokból, a hit-
vesi ágyon öregecske felesége helyett a lokál csinos szu-
persztárja, Osztrigás Mici fekszik. A kora reggel váratlanul
betoppanó tábornok nagybácsi, természetesen, azonnal fél-
reérti a helyzetet: a doktor ágyában heverésző hiányos öltö-
zetű hölgyről nem gondol (nem is gondolhat) mást, mint
hogy az orvos felesége. Ettől kezdve persze megállíthatat-
lanok a félreértések, a személy- és szerepcserék, a bohózat
feltartóztathatatlanul pörög.

Osztrigás Micit Holocsy Krisztina, Petypon doktort Mokos
Attila, ennek feleségét Szabó Szvrcsek Anita játssza. 

Az se lógassa az orrát,  aki már nem fér be a bemutatóra,
mert a további  előadásokra még vásárolhatnak  jegyet illetve
bérletet :

Hétfő–péntek: 9.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 (valamint az
előadások kezdete előtt egy órával)

Információ: +421 35 7908 150, valamint a színház felújí-
tott honlapján  - www.jokai.sk

Wasabi Kht. koncert
Esztergomban

A Wasabi Kht. alter rock,
pop, jazz és elektronika
egyvelege. Nagy Gábor
(ex-Zanzibár) gitáros, és
az elbűvölő jazz-éne-
kesnő, Hajdu Nelli, alapí-
tották a zenekart, Hain Ré-
kával (basszusgitárossal),
Bodzsár Tamással (billen-
tyű, trombita), Kludovácz
Csabával (dob) 2010-ben.
A zenekar első klipes szá-
mát (Hol halnak meg a ga-
lambok) illetve a Csodabo-
gár című dalt számos rádió
mellett az Mr2 Petőfi rádió
is műsorára tűzi. Aki kí-
váncsi, az meghallgathatja
őket élőben október 12-én
a Kaleidoszkóp Házban –
Esztergom, 21:00.
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek 8.15 India – Álmok útján,
160/24. 9.00 Gasztroangyal Eszik, iszik, sesem alszik... 9.55 A mi er-
dőnk 10.25 Családbarát magazin 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás12.25 Rondó 13.25 Midenből egy van 14.20
Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.40 He-
artland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – IrReality Show  22.00 Az
ESTE 22.35 Négy szellem 23.35 Angi jelenti

M2

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 15.00 Marina 15.30 Walker,
a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Apádra ütök 23.25 Aktív  23.55 Tények Este

DUNA

7.00 Ecranul Nostru 7.35 Fekete város, 7/6. 8.35 Száműzött magyar
irodalom 9.05 Közbeszéd 9.30 Szolgabarát – Találkozások Ferencz
Ervin erdélyi ferences szerzetessel. 10.30 Élj velünk! 11.00 Híres ze-
neszerzők nyomában. Verdi 12.00 Híradó 12.25 A Tenkes kapitánya
13.00 Kívánságkosár 15.00 A nagy hasadék15.45 Világvédett lehetne.
Körös-torok, Csongrád 16.00 Arcélek 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek 18.00 Híradó18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők. Léta-
vértes 19.35 Tálentum 21.15 Híradó 21.20 Dunasport 21.30 Liliomfi
Magyar film 23.20 Kultikon 23.40 MüpArt classic Mozart-est

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 15.00 Marina 2. 15.30 Wal-
ker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20
Apádra ütök Am. vígjáték 23.25 Aktív (ism.) 23.55 Tények Este

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké sze-
relem 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00
Fókusz  14.40 Pasik. 4. 15.15 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 16.45 Ri-
válisok 2. 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és
nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Halálos fegyver 3. 

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás,
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas. 19.05
Columbo: Kettős ütés 20.55 Labdarúgó Európa Liga 23.15 Jakupcsek
...mert érdekel 23.45 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló

14.00 Pusztító szélvihar. Am. katasztrófafilm 15.45 A visszatérések
kora. Kanad.–am. film 17.40 Országúti bunyós 19.20 Azték Rex – Az
őslény legendája. Am. akciófilm 21.00 Alien 4.  23.00 A bizalom ára

VIASAT

7.50 Tuti gimi  8.45 Harmadik műszak  9.40 A nagy csapat 2. Am. víg-
játék 11.35 Zsírégetők 12.30 Monk14.20 CSI: Miami helyszínelők 15.15
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00
Nyered, ha mered 18.35 Mike és Molly  19.30 Jóbarátok20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.20 Vörös szikla. Kínai háborús filmdráma

STV :1
7.45 Munkapiac 7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj 8.55 Családi vetél-
kedő 9.40 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.10 Dempsey és Ma-
kepeace. Ang. sor. 11.00 Viharos szerelem11.50 Munkapiac 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Irány a kert! 14.10 Vad angyal, 264.
15.00 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Vi-
haros szerelem  17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.10
Sólyom és galamb 21.55 Életben maradni 22.45 Éjszakai hírek 23.05
Vádlottak 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.15 Nők klubja 10.45 Építé-
szet 11.10 Fókusz  11.40 Magyar magazin12.10 Hírek magyar nyelven
12.15 Élő körkép 13.00 Folklórműsor 13.25 Szlovák mozi. Katonák és
partizánok Dok.film  14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés
15.25 Az út 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Integrálj! 17.30
Körzeti híradó 18.00 A világ folyói. Urubamba 18.30 Esti mese 18.40
Vadászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Idő-
járás 20.00 Mi, európaiak Ném. dok.film 20.45 Atletico Madrid– Vik-
toria Plzeň Európa Liga labdarúgó- mérkőzés 23.00 Lámpa alatt

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11  10.15 Méhek: Halá-
los veszély. Ném. thriller 12.10 A bűn árnykéban 13.00 Hírek 13.05 A
mentalista15.00 Jóbarátok  15.30 Két pasi – meg egy kicsi15.55 Hírek
16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.35
Forró vér 23.00 Éjszakai híradó

JOJ

7.50 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás I9.50 Panelházi történe-
tek. Tévésor. 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.10 Bírósági akták
14.15 Largo Winch 2. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi törté-
netek 21.30 A felszín alatt 22.30 Dr. Csont  23.30 Halló

CSüTörTök, október 4 SzOmbaT, október 6 vaSárNaP, október 7
M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok
útján 9.05 DTK 10.15 Családbarát magazin 12.01 Híradó 12.15 Sport
12.20 Időjárás 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem
14.25 Édes élet olasz módra 15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.30
Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Van képünk hozzá 21.10 Min-
denből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 Sikersorozat 23.15 Rocksztár

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Harmónia 8.55 Rejtélyes XX. század
9.20 Világokon át 10.15 Örömök kertje 10.35 Mindentudás Egyeteme
2.0 11.25 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Csalódások
14.50 Fejezetek a magyar vasutak történetéből 15.10 A napsugár nyo-
mában 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Futótűz
17.55 Enid Blyton...18.20 A Nyereg klub 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet
olasz módra 20.00 Híradó 20.35 Slágerek 22.15 Maradj talpon! 

DUNA

7.35 Fekete város 7. 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05 Közbeszéd (ism.) 9.30
A Habsburgok és Magyarország 10.25 Száműzött magyar irodalom.
Tormay Cécile 11.00 Univerzum 12.00 Híradó 12.25 A Tenkes kapitá-
nya, 13/9. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ness Hungary NBII. labdarúgó-
bajnokság. Nyíregyháza Spartacus 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek,
65. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálen-
tum 20.10 Montalbano felügyelő 21.15 Aranypálca 1. Operett musi-
cal (színházi közvetítés) 22.35 Híradó, sport 22.45 Kultikon

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.00 Rex felügyelő V., 73–74. 14.00 Tények – délután
15.00 Marina, 158/1. 15.30 Walker, a texasi kopó. A16.30 Hal a tor-
tán 17.25 Update konyha 17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35
Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20 A Da Vinci-kód Am. thriller

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem, 26. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasikm 15.15 Bűnös szere-
lem, 5. 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok, 13/1. 17.15 A gyanú árnyéká-
ban 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50
Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelők 22.30 Gyilkos elmék VII., 7

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 NCIS
II.  20.05 Született feleségek  22.05 Doktor Addison 23.05 NCIS II. 

13.25 Országúti bunyós. Am. akciófilm 15.00 Nullpont. Kand. sci-fi
thriller 16.40 A tuti balhé. Am. akciófilm 18.40 Éjszakai rohanás. Am.
kalandfilm 21.00 A megmentő 22.35 Száguldó csapda. 

VIASAT

6.10 Christine kalandjai 7.05 Zsírégetők8.00 Tuti gimi 8.55 Harmadik
műszak  9.55 A nagy csapat 3. Am. vígjáték 11.45 Zsírégetők 12.35
Monk – Flúgos nyomozó  14.25 CSI: Miami helyszínelők15.20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándé 17.10 CSI: Miami helyszínelők 18.05 Két pasi
– meg egy kicsi 18.35 Mike és Molly 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 A kalandor  23.10 Miami trauma I., 3.

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj m8.55 Családi vetélkedő 9.45 Moso-
lyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace. Ang. sor. 11.00 Viharos szere-
lem IV., 203/168. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai
kalauz 14.15 Vad angyal, 265. 15.00 Quinn doktornő  15.50 Munkapiac
16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.10 Poplegendák. A Vidiek együttes
22.15 Éjszakai hírek 22.28 Sporthíradó 22.35 A komédia királya 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 A világ folyói 11.05 Fó-
kusz 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyarul 12.10 Élő körkép
12.35 Slágerről slágerre 13.10 Mi, európaiak14.00 Integrálj! 14.25
Nyugdíjasok klubja 14.55 Egyházi magazin 15.30 Labdarúgó Európa
Liga – összefoglaló 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya
tudja a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége  18.30 Mese
18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Hybe 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 Állatkölykök világa20.55 Família. 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Miss Daisy sofőrje  23.40 Dežo Ursíny emlékére

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11  10.00 Ikergyűlölet
12.00 Forró vér Tévésorozat 13.05 Hírek 13.10 A mentalista  14.05
Hírek 14.10 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Híradó 16.00
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó, sport, időjárás 20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.45
Tökéletes katona: A visszatérés Am. akciófilm

JOJ

7.50 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Panelházi történe-
tek. Tévésor. 11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták
14.00 Panelházi történetek. Tévésor. 15.00 CSI: Miami helyszínelők
VIII., 9. 16.00 Dr. Csont V. 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi tör-
ténetek 21.30 X-Factor USA 2012 23.35 Én, a robot 

PéNTEk, október 5

CSI: a helyszínelők
Grissom és Warrick egy meztelen férfi holt-
test ügyében nyomoz, melyet a sivatagban
találnak, anélkül, hogy halálának egyetlen
nyilvánvaló oka is lenne. Cathrine és Nick
nyomozásba kezd egy iskolai dékán meg-
gyilkolása kapcsán. 

A gyengekezű Han császárt meg-
győzi az agyafúrt tanácsosa, Cao
Cao, hogy üzenjen hadat a nyugati
Xu és a keleti Wu királyságnak. A
döntő ütközetre a Vörös Sziklánál
kerül sor. John Woo filmje.
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HIRDETÉS

radvánszky renáta profi fodrász és
sminkes segít, hogy formába lendülj!

Ha kedvet kaptál, írj egy bemutatkozó
levelet és küldj egy képet magadról 

a deltakn@gmail.com címre!  

Kápráztasd el a barátaid! 
átalakítás helyszíne: Salon Style, 
Komárom, M.r. Štefánik tér 13.

Formába hozunk 
a hétvégére!

Nem tudod, milyen frizurád 
legyen a hétvégi buliban? 
Hogyan sminkeld magad 

az első randira?
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SPORT
Sportkommentár

Az utóbbi hetekben újra rezonál régiónkban a já-
tékvezetők és szövetségi ellenőrök, helyenként
igencsak fura működése. A tanyi és lakszakállasi
események újra felkorbácsolták a kedélyeket, újra
előtérbe kerültek a régi, vélt vagy valós sérelmek,
ismét útjára indult egyfajta megmagyarázása a
pályán született eredményeknek, pontosabban a
vereségeknek. Nincs apelláta, a bíró az oka min-
dennek! Manapság ez a téma van napirenden,
úton, útfélen. Mivel a győzelmet soha nem kell
megmagyarázni, így ez megmarad a vesztesek-
nek. Nem vitás, sok esetben igazuk is van, mert-
hogy „nem zörög a haraszt…” De azért ne tagad-
juk, nem egészen korrekt dolog csak ezekre a
személyekre szűkíteni a problémakört, még akkor
sem, ha tudjuk, nincs minden rendjén ezeknél a
testületeknél.

Merjünk már egyszer szembenézni a valós té-
nyekkel, és megpróbálni olyan változások eszköz-
lését, amelyek mindenkinek csak hasznára lehet-
nek. Játékosoknak, edzőknek, klubvezetőknek, já-
tékvezetőknek, de szurkolóknak is egyaránt. Mert
ők azok, akiknek egyforma részt kell vállalniuk a
probléma megoldásában, vagy legalábbis mér-
séklésében. Az egymásra mutogatás, a mellébe-
szélés és körbe-körbemagyarázás nem vezet se-
hová, inkább ront a helyzeten, mintsem elősegí-
tené annak megoldását.  Mondjuk ki, itt mindenki
hibás a maga vonalán, de sokkal egyszerűbb azt
másban keresni, és ezzel a dolog le van tudva. 

Több évtizede abban a tévhitben élünk, hogy a
játékvezető egy beprogramozott robot, és minden
általa elkövetett hiba olyan égbekiáltó sérelem,
amelyet azonnal meg kell torolni. Ha kell, akár tett-
legesség árán is. Ez a kérdés egyik oldala, mert-
hogy van másik is. A spori szándékosan téved,
azaz elcsalja a mérkőzést, ilyen-olyan ellenszol-
gáltatás, esetleg félelem okán. Talán éppen a már
említett, azonnali megtorlás elől menekülve. A csa-
pat „csodacsatárának” halvány szereplésével
eközben senki nem foglalkozik. Ő hősként hagyja
el a küzdőteret, hiszen ő mindent elkövetett, csak

a bíró… Az a bíró, akit gyakran a rendező klub ré-
szesít alkoholos megvendégelésben, majd egy si-
kertelen eredmény után, éppen ő zúdítja rá a meg-
bélyegző jelzőt… 

A klubok nagy részének a felkészültsége egy-
egy bajnoki mérkőzésre siralmas. Néhányan
ugyan magukra húzzák a rendezői mellényt, de
csak és kizárólag a látszat, vagy az ellenőr ked-
véért. A hazai környezet egyfajta bevehetetlen fel-
legvárrá vált, ahol a hazai csapat és szurkolói,
szinte azt tehetnek, amit csak jónak látnak. Több
pályán is érdemes megfigyelni a klubvezetők vi-
selkedését, akik a pálya mellett szaladgálva, szinte
az őrület határát súrolva, saját szájízüknek meg-
felelően „irányítják” a játékvezetők működését. A
játékvezetők és ellenőrök pontosan tudják, kik
ezek a klubvezetők, de elmarasztaló döntésről a
szövetség részéről, még nem hallottunk. A ven-
dégek és a kiküldött személyek tehát a legtöbb
esetben ki vannak téve a legnagyobb megalázta-
tásnak és megfélemlítésnek. Míg a vendégek kis-
padján megkövetelik a legnagyobb fegyelmet, ad-
dig a hazai „rendezők” és egyes szurkolók, korlát-
lan urai a pályán és pályán kívüli történéseknek.
Ők büntetlenül sérthetik az emberi méltóságot,
biztathatnak szándékos sérülés okozására. Egy
héttel később szerepcsere történik, és a megalá-
zókból megalázottak lesznek. És ez így megy a
bajnokság egész ideje alatt. Az egyes internetes
fórumokon aztán mennek a gusztustalan üzenge-
tések, ami még tovább élezi a helyzetet. 

Az ellenőrök szerepe ugyan fontos, de csak ab-
ban az esetben, ha becsületesen látják el felada-
tukat. Küldetésük egyértelmű – kellene, hogy le-
gyen. A szövetség meghosszabbított kezeként, a
legapróbb szervezési kérdésekkel kezdődően, a
játékosok viselkedésén, a játékvezetők teljesítmé-
nyét is értékelve, a vendégek távozásáig bezá-
róan jelentést kellene adniuk úgy, hogy a szövet-
ség egyes bizottságai tiszta képet kapjanak a ta-
lálkozó teljes lefolyásáról. És milyen a valóság? A
szövetségi ellenőrök többé-kevésbé a villámhárító

A következetlenség ára

Az ógyallai Po-
wer Lifting Dolán
Klub versenyzője,
a csallóközara-
nyosi illetőségű
Hluzin Marián
nagyszerű teljesít-
ményt nyújtva vi-
lágbajnoki címet
szerzett a juniorok
67,5 kilogrammos
súlycsoportjában.
A fiatal versenyző
125 kilogrammos
teljesítményének
köszönhetően áll-
hatott fel a dobogó
legfelső fokára.  

szerepét töltik be, szerepük szinte csak a játékve-
zetők tevékenységére korlátozódik.  Ne legyenek
kétségeink, legtöbb esetben „a spori jól, vagy re-
mekül látja el feladatát”, olyanról, aki alkalmatlan
mérkőzések vezetésére, szinte nem is hallani. Pe-
dig…  A klubvezetők és rendezők sportszerűtlen
ténykedéséről szó sincs, már az is sikernek szá-
mít, ha nagyobb botrányok nélkül zajlik le a mér-
kőzés. Az ellenfél játékosának szándékosan oko-
zott sérülést „párharcban szerzett sérüléssé” mi-
nősítik át, így nemcsak a sérülést okozó játékost
mentesítik jogi felelőssége alól, de a biztosítót is
félrevezetik, amely ilyen esetekben kénytelen át-
vállalni a terheket. 

Hosszasan lehetne még sorolni a hiányossá-
gokat pályán és pályán kívül, amelyekkel hetente
kell szembesülnünk. Az a bizonyos hal is azonban
a fejétől bűzlik. Ki kell mondani, hogy minden hiá-
nyosságért a szövetséget terheli a felelősség. A
következetlenség az, amivel elsősorban vádolni
lehet az irányító szervet. Tisztázzuk tehát, mi is itt
a helyzet. A klubok, akik beneveznek a bajnok-
ságba, automatikusan elfogadják a szövetség
alapszabályzatát – amit végül is ők hagynak jóvá
– és valamennyi országosan és nemzetközileg is
elfogadott, labdarúgással összefüggő előírást, leg-
főképpen azonban a szövetség versenykiírását. Ez
rájuk nézve kötelező érvényű. Ezt ők is jól tudják,
de ha már a szövetség nem követeli meg követ-
kezetesen azok betartását valamennyi résztvevő-
től egyaránt, több klub, játékvezető, ellenőr és
szurkoló is túllépi azok határait, mintegy kóstol-
gatva, meddig is lehet elmenni. Ennek köszönhe-
tően, előbb-utóbb teret kap az anarchia. Nos, va-
lami hasonló történik járási labdarúgásunkban is.
A klubok nagy része ugyan vehemensen támadja
a szövetséget, de eközben egy-két apróságról
meg is feledkezik. Többek közt arról, hogy sok
esetben éppen ő az, aki fittyet hány minden sza-
bályra és előírásra. Nem mellékes tényező az sem,
hogy a szövetséget éppen a klubok képviselői vá-
lasztják meg, tehát ők ruházzák fel a bajnokságok
irányításával úgy, hogy az mindenben megfeleljen
a labdarúgás valamennyi előírásának. Azoknak
az előírásoknak, amelyeket a valós életben, csak
nagyon kevesen tartanak magukra nézve köte-
lező érvényűnek. Nem kellene már ezen a téren is
ébresztőt fújni? Böröczky József

Hluzin Marián 
junior világbajnok

Ára: 
16 €



Labdarúgás

SPORT 2012. október 1.2 3
RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 9 6 3 0 23:09 21
2. L. Rovne 9 5 2 2 21:08 17
3. Šúrovce 9 5 2 2 19:14 17
4. Komárno 9 4 3 2 17:11 15
5. Palárikovo 9 4 3 2 10:08 15
6. Galanta 9 4 2 3 16:14 14
7. Skalica 9 3 4 2 16:12 13
8. Bánovce n/B. 9 4 1 4 8:10 13
9. V. Ludince 9 3 3 3 13:14 12

10. Gabčíkovo 9 3 2 4 13:14 11
11. J. Bohunice 9 3 2 4 11:14 11
12. Topoľníky 9 3 1 5 10:19 10
13. Domaniža 9 3 1 5 10:20 10
14. Beluša 9 2 3 4 9:12 9
15. Nová Ves n/V. 9 1 2 6 4:11 5
16. Neded 9 1 2 6 10:20 5

IV. LIGA
1. V. Meder 9 6 2 1 23:11 20
2. Močenok 9 6 1 2 27:11 19
3. Dvory n/Ž. 9 5 3 1 17:13 18
4. ViOn „B“ 9 4 4 1 21:11 16
5. Šurany 9 5 1 3 17:13 16
6. V. Lovce 9 4 3 2 16:13 15
7. Kolárovo 9 4 1 4 12:9 13
8. Štúrovo 9 4 1 4 19:18 13
9. Vrakúň 9 3 3 3 15:14 12

10. ČFK Nitra 9 3 3 3 14:16 12
11. Želiezovce 9 3 2 4 7:16 11
12. N. Život 9 3 1 5 15:16 10
13. H. Vrbica 9 2 1 6 13:18 7
14. Váhovce 9 2 0 7 10:20 6
15. DAC „B“ 9 1 3 5 5:15 6
16. Imeľ 9 1 3 5 9:26 6

V. LIGA
1. Tvrdošovce 9 8 1 0 36:7 25
2. Kalná n/Hr. 9 6 0 3 26:9 18
3. Kozárovce 9 4 4 1 19:7 16
4. Bánov 9 5 1 3 16:13 16
5. Hurbanovo 9 5 1 3 12:9 16
6. Nesvady 9 4 1 4 22:16 13
7. Dolný Oháj 9 3 3 3 12:13 12
8. Marcelová 9 3 3 3 14:19 12
9. Bešeňov 9 3 2 4 15:16 11

10. Šahy 9 3 1 5 21:25 10
11. Komjatice 9 3 1 5 15:19 10
12. Svätý Peter 9 3 1 5 19:40 10
13. Podhájska 9 2 3 4 14:19 9
14. zlatná n/O. 9 3 0 6 23:30 9
15. Čaka 9 2 3 4 14:22 9
16. Tlmače 9 2 1 6 13:27 7

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 8 8 0 0 40:5 24
2. Perbete 8 5 2 1 19:10 17
3. Šrobárová 7 5 1 1 16:11 16
4. Dulovce 8 5 1 2 18:13 16
5. Keszegfalva 8 4 1 3 19:12 13
6. Izsa 8 3 3 2 14:10 12
7. Gúta “B“ 8 3 2 3 23:17 11
8. Búcs 8 3 1 4 12:13 10
9. Dunamocs 8 3 1 4 18:23 10

10. Pat 8 3 1 4 13:20 10
11. Madar 8 3 1 4 13:20 10
12. Bátorkeszi 8 2 2 4 7:11 8
13. Hetény 8 2 1 5 9:14 7
14. Tany 8 2 1 5 10:22 7
15. FK Activ 8 1 2 5 13:26 5
16. Lakszakállas 7 1 0 6 10:27 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Nemesócsa 7 6 1 0 24:3 19
2. Marcelháza „B“ 8 6 1 1 32:11 19
3. Őrsújfalu 7 4 1 2 30:7 13
4. Nagykeszi 7 4 1 2 12:7 13
5. Dunaradvány 8 4 0 4 19:18 12
6. Megyercs 8 4 0 4 16:15 12
7. Bogya/Gellér 8 3 1 4 15:28 10
8. Vágfüzes/Kava 7 3 0 4 22:16 9
9. Csicsó 7 2 2 3 12:13 8

10. Nagysziget 7 2 2 3 11:15 8
11. Bogyarét 8 1 3 4 8:30 6
12. Martos 7 1 1 5 9:31 4
13. Ifjúságfalva 7 0 3 4 6:22 3

Michal Tot befejezte Marcelházán, utódja Jozefík Gábor lett 

RÉGIÓBAjNOKSÁG
Šúrovce – KFC 2:2 (2:2), Antu-

novič, Musil
A jó iramú mérkőzésen remekül

küzdöttek a lilák, bár most a hazaiak
voltak esélyesebbek, legalábbis a ta-
bella aktuális állása szerint. Ez a
mérkőzés kezdetéig nézett így ki,
mert a vendégek küzdőszelleme és
tudása is messze felülmúlta a haza-
iakét. Bár kétszer is egyenlítenie  kel-
lett a KFC-nek, több remek helyzete
maradt kihasználatlanul. A második
félidőben egyre növekedett a ven-
dég fölény, de sajnos, ezt további
góllal, gólokkal már nem tudta győ-
zelemre váltani.

További eredmények: J. Bohu-
nice – P. Bystrica 0:3, Gabčíkovo – V.
Ludince 3:2, Bánovce n/B. – N. Ves
n/V. 2:1, Beluša – Domaniža 2:2, Ne-
ded – Skalica 1:2, Palárikovo – Ga-
lanta 1:2, L. Rovne – Topoľníky 7:0. 

IV. LIGA 
Illésháza – Nagymegyer 2:2

(0:2), Buka, Pisár
Nagyon közel álltak a vendégek

egy újabb győzelemhez, de a mér-
kőzés vége felé nem eléggé kon-
centráltak a védekezésre, ami a 93.
percben bosszulta meg magát. A ha-
zaiak ugyanis ekkor egyenlítettek.
Igaz, előtte ők is elpuskáztak néhány
remek helyzetet, sőt, 2:1 állásnál
büntetőt is hibáztak.

Hontfüzesgyarmat – Ímely 1:1
(0:1), Kovács 

Az ímelyiek néhány rossz ered-
ménye után, talán örömtelinek is lát-
szódhat ez a döntetlen, de a mérkő-
zés lefolyása egészen más volt. A
hazaiak ugyan egy jogosan megítélt
büntetőből egyenlítettek, de a ven-
dégek már régen dolgoztak ki ennyi
tiszta gólhelyzetet, mint ezen a mér-
kőzésen. 

Nyékvárkony – Gúta 4:1 (0:0),
Glofák

Nagy árat fizettek a gútaiak a vé-
delem felelőtlen játékáért. Egy rossz
hazaadás után a hazaiak jutottak jo-
gos büntetőhöz, majd szöglet után
fejeltek egy gólt az elmélázó véde-
lem mellett. A második félidőben ki-
támadtak a vendégek, és amikor 2:1-
re szépítettek, szinte minden erejü-

ket az egyenlítés elérésébe fektették
bele. Aztán jött egy újabb rövid ha-
zaadás, ami szintén góllal végződött,
és elúszott a hajó… 

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

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Marcelháza – Podhájska 2:2

(0:2), Nagy J., Gumbér
Utoljára vezette csapatát Tot Mi-

chal edző, és bizony, most sem járt
sikerrel. Pedig ennyi kidolgozott hely-
zet után, akár sima győzelmet is
arathattak volna a hazaiak. A máso-
dik félidőt szinte végigtámadták, de a
legjobb helyzetek is kimaradtak. Hét-
főtől Jozefík Gábor veszi át a csapat
irányítását, Marcelházán bíznak
benne, hogy az edzőváltás új erőt
ad csapatuknak.  

zsitvabesenyő – Csallóközara-
nyos 6:1 (2:1), Berecz

Második kapusukat is elveszítették
az aranyosiak, amikor 2:1 állásnál
Győry Jenőt kiállította a mérkőzés

játékvezetője. A második félidőben
még ugyan lett volna keresnivalójuk
a csallóközieknek, de ekkor a játék-
vezetői hármas „vette kezébe a dol-
gokat”, ami ehhez a szerencsétlen
eredményhez vezetett. „Ez az egész
nem a fociról szólt, de nem csügge-
dünk, gyorsan elfelejtjük és megyünk
tovább” – mondta el lapunknak
Szabó Attila edző.

Naszvad – Szentpéter 6:1 (2:0),
Molnár A. 2 (1-11 m), Lucza 2 (1 – 11
m), Konc, Csontos – Lakatos Gy.

Ugyanaz az eredmény, mégis más
körülmények. A hazaiak két büntető-
vel nyerték az első félidőt, de a má-
sodikban már jöttek az akciógólok
is. A mérkőzés irama jó volt, a ven-
dégek is igyekeztek, bár többnyire, a
védekezéssel kellett foglalkozniuk. A
védelmüket viszont nagyon nehéz
volt megtörni.   

Ógyalla – D. Ohaj 0:0
Ismét szépen játszottak a sörgyá-

riak, de mindez kevésnek bizonyult a
győzelem eléréséhez. Szinte végig
támadtak, megannyi gólhelyzetet is
kidolgoztak, de akkor sem adatott
meg nekik a győzelemből fakadó
öröm. 

További eredmények: Čaka –
Kalná n/Hr. 2:0, Tlmače – Kozárovce
1:1, Šahy – Tvrdošovce 2:3, Bánov –
Komjatice 2:0.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Bélád – Ekecs/Apácaszakállas

1:0 (1:0)
A mérkőzés hűen tükrözte a két

csapat helyezését a tabellán. „Nem
csak a fűszer és a só hiányzott ebből
a találkozóból, de az étvágy is.
Mindez, sajnos mindkét csapatról el-
mondható, de engem elsősorban a

mi csapatunk felelőtlen, odaadás
nélküli játéka érdekel” – mondta el
lapunknak Vitek Dusán, az eke-
csiek/apácaszakállasiak szakveze-
tője. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Hetény – Dulovce 0:4 (0:2), Rigó,

Habara, Šmída, Badala
A hazaiak nem tudták kihasználni

a lehetőséget. Előbb kihagytak egy
büntetőt, majd a vendégek kiállítás
okán elveszítették egyik játékosukat,
de ez sem villanyozta fel a hazai csa-
patot. Sőt, egyre rosszabbul játszot-
tak, így a vendégek kényelmesen
begyűjthették a három bajnoki pon-
tot, mi több, gólarányt is javíthattak. 

Pat – Ekel 1:7 (0:4) Takács R. –
Erdei és Blaho 2-2, Meleg, Kürthy,
Szilágyi

Egy percig nem volt kétséges a
listavezető győzelme. Aminek a ha-
zaiak talán örülhettek, hogy a ven-
dégeket sok szurkoló kísérte el a ta-
lálkozóra, így annak hangulata és
színvonala egyaránt remek volt. 

Dunamocs – Bátorkeszi 0:0
Évek óta nem láttak Dunamocson

ilyen magas színvonalú találkozót.
Az első félidőben inkább a hazai
csapat alakított ki helyzeteket, a má-
sodikban aztán „kiszakadhatott volna
a gólzsák” mindkét oldalon. Táma-
dás támadást követett, mindkét csa-
pat remek helyzeteket dolgozott ki,
remekül szórakozott a mintegy 300
főnyi közönség. A végén igazságos,
bár gólnélküli döntetlen született.  

Madar – FK Activ 2:3 (1:1), Ke-
szegh, ifj. Varga R. – Csonka 2, Kell-
ner 

Az alacsony színvonalú találkozón
szerencsésnek mondható vendég

ARégióbajnokságban kezdenek ismét magukra találni a komáromi
violák, és egy kis szerencsével akár három pontot is rabolhattak

volna idegenben. A negyedik ligában fura körülmények között vérzett
el Gúta, viszont örömteli Nagymegyer és Ímely pontszerzése idegen-
ben. Még akkoris, ha mindketten sokáig nyerésre álltak. Az ötödik li-
gában potyogtak rendesen a gólok, sajnos, legtöbb esetben régiónk
csapatainak hálójába. Igaz, a Naszvad – Szentpéter rangadón ez el-
kerülhetetlen volt, hiszen ott ugyanakkora az örömünk, mint a bána-
tunk.  A Területi Bajnokságban gyalázatosan szerepeltek a nemrég
még V. ligás hetényiek, akiknek klubelnöke komoly beavatkozást ígér.
Az ellenkező póluson viszont kényelmesen dőlhetnének hátra Ekelen,
de bizonyára nem ezt teszik, és semmitől sem veszélyeztetve mene-
telnek előre. A második osztályban folytatódik a harc Nemesócsa és
a marcelházi fakó között, továbbra is remekül szerepelnek a megyer-
csiek.  

FELNŐTTEK
2012. október 3. (szerda) 14.30 órakor: Gúta

– Nyékvárkony  (Nyugat-szlovákiai Kupa – 4. for-
duló), 2012. október 6. (szombat) 10.30 órakor:
Ifjúságfalva – Nemesócsa (Területi Bajnokság II.
osztály) 14.30 órakor: KFC – Bánovce n/B. (Ré-
gióbajnokság), Nagymegyer – Hontfüzesgyar-
mat (IV. liga), Marcelháza – Cseke (V. liga – Ke-
leti csoport), 2012. október 7. (vasárnap) 10.30
órakor: Tany – Búcs (Területi Bajnokság), 14.30
órakor: Ímely – ViOn „B” (IV. liga), Szentpéter –
Bánov, Csallóközaranyos – Naszvad (V. liga –
Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakállas – Család
(V. liga – Déli csoport), Gúta „B” – Hetény, Lak-
szakállas – Perbete, Keszegfalva – Izsa, FK Ac-
tiv – Šrobárová, Bátorkeszi – Madar, Ekel – Du-
namocs, Dulovce – Pat (Területi Bajnokság), Bo-
gyarét – Megyercs, Bogya/Gellér – Nagykeszi,
Marcelháza „B” – Csicsó, Martos – Nagysziget,
Őrsújfalu – Vágfüzes/Kava, Dunaradvány – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).     

Ligásaink idegenben: Zselíz – Gúta (IV. liga
– szombaton), Komjatice – Ógyalla (V. liga –
Keleti csoport).

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2012. október 6. (szombat) 14.30 órakor: He-

tény – Perbete, FK Activ – Dulovce, Madar – Őrs-
újfalu.

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. október 6. (szombat) 12.30 órakor:

Madar – Ógyalla, Csicsó – Lakszakállas, Bátor-
keszi – Csallóközaranyos, Ímely – szabadnapos
lesz. 2012. október 7. (vasárnap) 12.30 óra-
kor: Keszegfalva – Nemesócsa.  

Heti focimenü
NőK – I. LIGA 

Kassa – Csallóközaranyos 23:27 (12:16)
Elszántan utaztak erre a mérkőzésre az aranyosi lányok, hi-

szen az első fordulóban elszenvedett, balszerencsés hazai ve-
reségük után mindenképpen bizonyítani szerettek volna. És bi-
zonyítottak. Három éve nem sikerült pontot rabolniuk Kassán,
de most még esélyt sem adtak vendéglátóiknak a jobb ered-
ményre. Annak ellenére, hogy azok nagyon keményen, he-
lyenként alattomosan játszottak, de a játékvezetői döntések
zöme is inkább a vendégeket sújtotta. A hazaiak csak egyszer
vezettek a mérkőzés folyamán, a találkozó 4. percében 2:1
arányban, de aztán a vendégek védelme szinte átjárhatatlanná
vált számukra, a támadók pedig szebbnél szebb akciókból lőt-
ték szebbnél szebb góljaikat. A mérkőzés 37. percében már
12:21 volt az eredmény, mindezt úgy, hogy a csapatból Szabó,
Gál és Bíró is hiányzott. Első gólját ebben a bajnokságban be-
lőtte Gőgh Milada is, aki szépen halad édesanyja, Olajos Milada
nyomdokaiban. 

Vendég góldobók: Dohnanec-Pažúr 8, Turza 5, Švec-So-
mogyi 4, Rísová 3, Šebeňová és Gőgh M. 1-1.   

A Naszvad/Ímely – Bánovce n/B.  találkozót lapzártánk
után játszották. 

NőK II. LIGA
Gúta – Galgóc 39:15 (20:6)
A gazdag múlttal, bár szerényebb jelennel rendelkező újonc

egy félő, gyenge és lassú csapat benyomását keltette Gútán. A
hazaiak már az első félidőben döntésre vitték a dolgot, és bi-
zony, helyenként úgy játszadoztak ellenfelükkel, mint macska az
egérrel. Sérülése után visszatért a hazai csapatba Vass, aki a
kényszerpihenő alatt sem felejtette el a góllövést. 

Hazai góldobók: Vass 10, Szabó M. 7, Bartanusz A. 6,
Sladky és Bogár 4-4, Kiss 3, Névery B. és Haris S. 2-2, Molnár
B. 1. -dm-

Kézilabda

győzelem született, bár ha figye-
lembe vesszük, hogy a hazaiak eb-
ben az idényben még ilyen rosszul
nem játszottak…

Šrobárová – Keszegfalva 3:1
(1:0), Gažo J., Zmeček, Méhes – Bu-
dai 

Elfogadható szinten kergették
mindkét csapat játékosai a labdát,
és bár a hazaiaknál öten is hiányoz-
tak a kezdőből, kellemes meglepe-
tést okozva szurkolóiknak, magabiz-
tosan győzték le kiváló ellenfelüket.

Izsa – Lakszakállas 6:2 (4:0), Vö-
rös 3, Jakab 2, Smolka – Inczédi T.,
Inczédi Sz.

Végre azt a játékot kapta a hazai
közönség ezen a búcsúi találkozón,
amire már régebben várnia kellett.
Főleg az első félidőben remekeltek
az izsai játékosok, és bizony több-
ször is tapsra késztették szurkolóikat. 

Perbete – Tany 1:0 (1:0), Csicsó
A hazaiak végig óriási fölényben

játszottak, de ezen a vasárnapon
nem adatott meg nekik annyi gól,
amennyi az egyébként rokonszen-
ves vendégeket megillette volna. Ne-
kik is volt néhány gyors ellentáma-
dásuk ugyan, de ezek nem jelentet-
tek veszélyt a hazai kapura. 

Búcs – Gúta „B” 1:0 (1:0), Ko-
vács ( 11 m)

A mérkőzés folyamán végig job-
bak voltak a hazaiak, ami a vendé-

gek részéről jelentett veszélyt, azok
a pontrúgások voltak.  Mindenkép-
pen megérdemelt hazai győzelem
született.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
Megyercs – Őrsújfalu 2:0 (1:0),

Csölle, Szoboszlai
Vágfüzes/Kava – Ifjúságfalva 5:0

(3:0), Kosa 4, Forró T.

Nemesócsa – Martos 2:1 (0:0),
Csizmadia, Simon - Pecko

Nagysziget – Marcelháza „B”
1:2 (0:2) Vendég gólok: Obložinský
M. 2

Csicsó – Bogya/Gellér 5:1 (2:0),
Klánik 3, Nagy S., Gál T. - Boros

Dunaradvány – Bogyarét 4:2
(3:2), Pivoda T. 3, Pivoda M. – Hrota 2

Nagykeszi – szabadnapos volt. 

Több mint százan jöttek el gratulálni a KFC játékosának, Uzola Istvánnak és feleségének a komáromi Klapka térre.
A lila ultrák egy csoportja itt is megadta a módját, és az újdonsült  házaspárral együtt, éltette kedvenc csapatát is.
Óriási taps volt a jutalmuk.  

A sörgyáriak (sárga-zöldben) kihagyták a kihagyhatatlant is. Ógyalla - D. Ohaj
0:0



2012. október 1.4 SPORT 

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Utolsó simítások 
tornagyőzelemmel 

Régiónk versenyzőinek eredményei:

Gyermekek (2006)
20 kg: 1. Kúr René (Spartacus)
32 kg: 1. Balog Attila (Marcelháza)

Gyermekek (2005-2006)
26 kg: 1. Šabján Ahim (Spartacus)
35 kg: 1. Domin Barnabás (Marcelháza)

Gyermekek (2003-2004)
23 kg: 2. Toráč Samuel (Spartacus)
26 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
+46 kg: 1. Pupák Šimon (Spartacus)

Diákok (2000-2002)
29 kg: 1. Tóth Dávid (Madar)
32 kg: 3. Rafael Kevin (Spartacus)
35 kg: 1. Kurucz Anna (Marcelháza)

2. Lická Simoneta (Marcelháza)
38 kg: 1. Kálmán Krisztián (Marcelháza)

3. Hulman Nikolas (Spartacus)
3. Kálmán Marcel (Marcelháza)
5. Lengyel Tamás (Spartacus)
5. Nagy Balázs (Spartacus)

42 kg: 1. Megály Zoltán (Marcelháza)
2. Várady Károly (Spartacus)

45 kg: 1. Kurucz Mária (Marcelháza)
46 kg: 2. Kovács Nikolas (Madar)

Diákok (1999-2000)
42 kg: 3. Nagy Arnold (Spartacus)
46 kg: 3. Major Enrico (Madar)
50 kg: 3. Janovičová Petra (Marcelháza)

3. Horváth Bence (Marcelháza)
54 kg: 1. Sluka Ádám (Madar)
58 kg: 1. Nagy János (Spartacus)

2. Csorosz Levente (Spartacus)
63 kg: 1. Szeifert Ramón (Spartacus)

Serdülők (1997-1998)
50 kg: 1. Rigó Roland (Spartacus)
58 kg: 1. Marczinkó Nikolas 

(Marcelháza)
3. Kovács Patrik (Madar)

66 kg: 1. Marczinkó Dávid (Marcelháza)
85 kg: 2. Csorosz Ákos (Spartacus)

Abajnoki nyitány előtti utolsó simításokat végzik a komáromi férfi ko-
sarasok. Minden eddigi jel arra vall, hogy a tavalyihoz hasonlóan,

a szurkolóknak ebben az idényben is lehetnek merészebb álmaik, ked-
venceik játékát és eredményességét illetően. Különösen csehországi
kiruccanásuk figyelemreméltó, ahol a cseh Mattoni Liga résztvevőivel,
a BK Prostějovval és a BK Lions Jindřichův Hradeccal mérték össze
erejüket egy tornán. Mindkét ellenfelüket legyőzve, torna-győztesként
tértek haza.  A bajnokság előtti utolsó erőpróbákra nem kisebb ellen-
felet sikerült biztosítania a klubvezetésnek, mint Magyarország egyik
élcsapatát, a székesfehérvári Albacomp kiváló gárdáját. A két székes-
fehérvári mérkőzés egyikét már lejátszották, a másikra október 2-án,
kedden kerül sor, ugyancsak a szekesfehérvári csarnokban.

Eredmények:  
BK Prostějov – MBK Rieker 90:94 (13:22, 40:41, 68:65)
Komáromi pontszerzők: Lowe 19, Bílik 17, Kratochvíl 15, Thompson 14,

Šoška 13, Robinson 12, Dubovský és Bíňovský 2-2.

BK Lions Jindřichův Hradec – MBK Rieker 80:82 (22:18, 50:35, 64:66)
Komáromi pontszerzők: Thompson 23, Robinson és Lowe 17-17, Bílik 8,

Stojanov 6, Šoška és Dubovský 4-4, Kratochvíl 3.

Albacomp Székesfehérvár – MBK Rieker 86:77 (26:22, 52:36, 67:52)
Komáromi pontszerzők: Thompson 19, Lowe 18, Bílik 17, Kratochvíl 8,

Robinson 6, Stojanov 5, Šoška és Dubovský 2-2.

A 2012/2013-as idény alapszakaszának sorsolása:

1. forduló, 2012. október 6. (szombat): Inter – MBK Rieker 
2. forduló, 2012. október 10. (szerda): MBK Rieker – Handlová 
3. forduló, 2012. október 13. (szombat): MBK Rieker – szabadnapos lesz 
4. forduló, elhalasztva, 2013. március 6. (szerda): Prievidza – MBK Rieker
5. forduló, 2012. október 20. (szombat): MBK Rieker – Sp. N. Ves 
6. forduló, elhalasztva, 2013. március 3. (szombat): Levice – MBK Rieker
7. forduló, 2012. október 27. (szombat): MBK Rieker – Nitra 
8. forduló, elhalasztva, 2013. március 13. (szerda): B.Bystrica – MBK Rieker
9. forduló, 2012. november 3. (szombat): MBK Rieker – Svit 

10. forduló, 2012. november 10. (szombat): MBK Rieker – Inter 
11. forduló, 2012. november 14. (szerda): Handlová – MBK Rieker
12. forduló, 2012. november 17. (szombat): MBK Rieker – szabadnapos lesz
13. forduló, 2012. november 21. (szerda): MBK Rieker – Prievidza
14. forduló, 2012. november 24. (szombat): Sp. N. Ves – MBK Rieker
15. forduló, 2012. november 28. (szerda): MBK Rieker – Levice 
16. forduló, 2012. december 1. (szombat): Nitra – MBK Rieker
17. forduló, 2012. december 5. (szerda): MBK Rieker – B. Bystrica 
18. forduló, 2012. december 8. (szombat): Svit – MBK Rieker
19. forduló, 2012. december 15. (szombat): Inter – MBK Rieker
20. forduló, 2012. december 19. (szerda): MBK Rieker – Handlová 
21. forduló, 2012. december 22. (szombat): MBK Rieker – szabadnapos lesz
22. forduló, 2012. december 26. (szerda): Prievidza – MBK Rieker
23. forduló, 2012. december 29. (szombat): MBK Rieker – Sp. N. Ves 
24. forduló, 2013. január 5. (szombat): Levice – MBK Rieker
25. forduló: 2013. január 9. (szerda): MBK Rieker – Nitra 
26. forduló, 2013. január 12. (szombat): B. Bystrica – MBK Rieker
27. forduló, elhalasztva, 2013. március 16. (szerda): MBK Rieker – Svit 
28. forduló, 2013. január 19. (szombat): MBK Rieker – Inter 
29. forduló, 2013. január 23. (szerda): Handlová – MBK Rieker
30. forduló, 2013. január 26. (szombat: MBK Rieker – szabadnapos lesz 
31. forduló, 2013. február 9. (szombat): MBK Rieker – Prievidza 
32. forduló, 2013. február 13. (szerda): Sp. N. Ves – MBK Rieker
33. forduló, 2013. február 16. (szombat): MBK Rieker – Levice 
34. forduló, 2013. február 20. (szerda): Nitra – MBK Rieker
35. forduló, 2013. február 27. (szerda): MBK Rieker – Nitra 
36. forduló, 2013. március 2. (szombat): Svit – MBK Rieker

(Ezután következnek az elhalasztott 4., 6., 8. és 27. fordulók, így az alap-
szakasz 2013. március 16-án fejeződik be)

Birkózás

Aranyeső 
a veszprémi viadalon

Kosárlabda

A Spartacus csapata ered-
ményhirdetés után a veszp-
rémi csarnokban

Régiónk három birkózó
klubjának versenyzői

vettek részt a szeptember
22-én megrendezett
Veszprém Kupa, vegyes
stílusú birkózóversenyén,
amelyen 12 klub 120 fiatal
versenyzője mérhette ösz-
sze erejét. A komáromi
Spartacus, a madari és
marcelházi klubok ver-
senyzői összesen 17
arany-, 5 ezüst- és 9 bronz-
érmet gyűjtöttek be, ami
kellőképpen tükrözi bir-
kózó klubjaink igyekeze-
tét, azok edzőinek és klub-
vezetőinek lelkes munká-
ját. Az sem volt akadály
ezen a versenyen, hogy ré-
giónk versenyzőinek ed-
dig nem volt sok tapaszta-
lata a vegyes stílusú bir-
kózásban. 


