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Ahangulat egyre fokozódik a pár hét múlva zajló időközi polgármesteri választások előtti
hetekben Bátorkeszin. A népszavazással visszahívott polgármester, Sipos József újra

jelölteti magát, akin kívül eredetileg még három jelölt jelezte indulását. Most a jelöltek
száma csökkent, mivel a függetlenként induló Nagy Bea visszalépett az MKP színeiben in-
duló Labancz Roland javára, aki már az elmúlt években is képviselőként dolgozott az ön-
kormányzatban.

Részletek a 3. oldalon

Nagy Bea visszalépett, Labancz Rolandot támogatja2016-17-re készülhet
el az új Duna-híd

A Miniszterelnökség külügyi és
külgazdasági államtitkára szerint
2016-17 már reális időpont arra,
hogy közlekedni lehessen az
Észak- és Dél-Komárom közötti új
Duna-hídon, amelynek megépíté-
séről múlt kedden írt alá közös
nyilatkozatot Orbán Viktor magyar
és Robert Fico szlovák kormányfő
Pilisszentkereszten.

Folytatás a 2. oldalon

Fotó Vallach Ladislav

Október 4-én nem sokkal dél előtt a Víz utcában ki-
zuhant egy nő az ablakból. Feltehetően az 56

éves hölgy ablaktisztítás közben esett ki a lépcsőház
6. és 7. emelet közötti ablakából, amit a közelben dol-
gozó munkások vettek észre. Az áldozat a panelház
előtti járdára esett és a helyszínen életét vesztette. „A
kiérkező mentősök próbálták újraéleszteni, de a gyors
beavatkozás ellenére sem sikerült őt megmenteni” -
nyilatkozta lapunknak Božena Bruchterová, a Nyitrai
kerületi rendőrkapitányság szóvivője. ga

Tragédia: Kizuhant egy nő a hetedik emeletről

Változó erővonalak
Bátorkeszin

Emelték
az alpolgármester
fizetését

Az alpolgármester fizetésének
korrekcióját szavazta meg a

gútai önkormányzat a legutóbbi
ülésén. A mostani alpolgármes-
ter jelentősen kevesebbet kapott,
mint elődje, ezért is támogatta a
legtöbb képviselő az emelést.

Folytatás a 2. oldalon

Egy felelőtlen
szerződés
következményei

Részletek a 3. oldalon

Átverték
a nyugdíjasokat,
7000 eurót
zsákmányoltak

Részletek az 5. oldalon
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V prvom rade je neuveri-
telné, že v takejto dôležitej zá-
ležitosti sa p.riaditeľ Com-
Therm-u p. Csonka rozhodol
reagovať až po viac ako me-
siaci. Som znechutený aj z
toho ako reagoval a mini-
málne si myslím, že zavá-
dzal.

Poďme teda po poriadku.
Po vyúčtovaní v roku 2011,
som cez predsedu spolo-
čenstva vlastníkov bytov (ako
určuje zákon) zaslal prvú rek-
lamáciu. No počudoval som
sa, keď mi bolo povedané, že
žiadnu nedostali. Tak sme
zaslali druhú. Na tú sme už
„odpoveď“ dostali. Ale nie na
našu otázku, ako spoločnosť
Com-therm s.r.o. určila cenu
teplej úžitkovej vody (TÚV).
Tak sme teda zaslali aj tretiu
reklamáciu, ale na našu
otázku zase neodpovedali,
len ma chceli zaviesť do
omylu, nech sa obrátim na
vyúčtovaciu spoločnosť, čiže
ISTU. Neviem, prečo zvolili
túto taktiku mlčiaceho chro-
báka, ale to môžem len tušiť.
Spoločnosť ISTA len rozpo-

Folytatás az 1. oldalról
Szijjártó Péter közölte, hogy a hidat egyenlő

arányban, közösen finanszírozza a két ország,
a hídhoz vezető utakat és a saját ország terü-
letén szükséges infrastrukturális fejlesztése-
ket pedig ki-ki maga állja. Mindemellett az
Ipoly-hidak programját is folytatják - hangsú-
lyozta. Majd hozzátette, szerinte az új típusú
magyar-szlovák politikai kapcsolatok nem olya-
nok, mint például a szocialista kormányok ide-
jén, hogy „a Duna két oldaláról ordibáltak át

egymásnak“, hanem teljesen normális, ész-
szerű a párbeszéd a két miniszterelnök között.

Az új híd mindenképp egy kitörési pont lenne
Komárom városának, valamint a majdani R7-
es déli gyorsforgalmi útra is rákapcsolódhatna
a város – mondta el Bastrnák Tibor (HÍD), aki
folyamatosan egyengette a projekt útját. To-
vábbá elmondta, hogy most újabb kihívás elé
néznek, hogy minél hamarabb megépüljön az
északi körgyűrű, ami rákapcsolódik az új hídra.

ssy

2016-17-re készülhet el az új Duna-híd

2009

2010

2011

Reakcia na článok
„Mennyibe is kerül tehát a hő?“

číta namerané m3 krát cenu
tepla, čo určuje Com-therm a
nikto iný. Tú im odsúhlasí
ÚRSO a pravdaže „impo-
tentné“ ÚRSO im to aj od-
súhlasí, a tým sa Com-Therm
obhajuje. Nikto, ale nešetrí,
že keď do ceny tepla zarátajú
300 tisíc eur na modernizáciu
kotolne, či tú kotolňu aj naozaj
zmodernizujú. Je zaujímavé,
ako p.Csonka hovoril o ce-
nách za KWh. Ale občania
mesta platia za m3. U nás to
bolo v roku 2009, 8,34962/m3,
v roku 2010, 8,6541/m3 a v
roku 2011 zrazu 11,3708/m3!!!
Tak teda išla hore cena TÚV
o viac ako 30%, alebo nie? O
tom, že koeficient vzrástol z
1,02 na 1,2 už ani nehovorím,
lebo takýto skok nasvedčuje
buď čiernu spotrebu, alebo
obrovský únik. Ale p.Csonka
sa tvári, že sa nič nedeje, a

jeho spoločnosť môže naďa-
lej zdierať občanov tohto
mesta, ktorí aj tak sú na pok-
raji chudoby. Teší ma, že pos-
lanec mestského zastupi-
teľstva interpeloval p.primá-
tora ohľadne tohto problému
a p.primátor sľúbil, že sa tým
bude zaoberať.

To, že spoločnosť Com-
Therm s.r.o. zadarmo využíva
mestké pozemky, bez nájom-
nej zmluvy, bez toho, aby nie-
koho žiadala, len tak pomimo.
A ešte jedna vec. V ten deň,
keď p. Csonka odmietol rea-
govať na zvýšenie o viac ako
30% týždenníku DELTA, sa
vyhovoril na to, že odchádza
na dovolenku. Je však zaují-
mavé, že v ten istý deň dal
rozhovor pre TV JOJ ohľadne
toho, že do šachty Com-
therm s.r.o spadlo malé di-
eťa... Marek Mihály

Folytatás az 1. oldalról
Nagy Bea egy levélben fordult a bátorkeszi la-

kosokhoz, amelyben azt hangsúlyozza, hogy nem
a személyes érdekek vezérlik, hanem azt sze-
retné, hogy a falu végre elinduljon a várva várt fej-
lődés útján.

Levelében így fogalmaz: „Akik ismernek, tud-
ják rólam, hogy a 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokon is indultam a polgármesteri posztért.
Akkor 688 szavazattal a második lettem. Ez a
szám a győzelemhez nem volt elég, viszont ar-
ról sokan biztosítottak, hogy továbbra is meg-
bíznak bennem és számíthatok rájuk. Sajnos
akkor elkövettem azt a hibát, hogy nem jelöltet-
tem magam képviselőnek, így amikor a falu al-
polgármestere lemondott, nem jöhetett szóba a
személyem. Az idei év Bátorkeszin bővelkedett
polgármesterekben, eseményekben, botrányok-
ban, konfliktusokban. Személyemet is érték

olyan alaptalan vádaskodások, rágalmak, ame-
lyek megpróbálták aláásni azt a bizalmat, amit a
688 szavazat által magaménak tudhatok. Amikor
azonban kihirdették az előrehozott választáso-
kat, egy percig sem volt kétségem afelől, hogy
ismét elindulok a választásokon. Mivel újfent
független jelöltként indultam, ismét összeszed-
tem a szükséges aláírásokat ehhez, majd lead-
tam a jelentkezésemet. Mivel a kihívók száma
végül 3-ra emelkedett, egyre többen szegezték
nekem a kérdést, hogy miért vagyunk ennyien?
Hosszas megfontolás, alapos mérlegelés után
döntöttem úgy, hogy az idei választásokon
mégis a háttérbe vonulok, vagyis visszalépek.
Ezt nem azért teszem, mert félek, vagy meg-
ijedtem volna. Csakis az vezérel abban, hogy
önös érdekeimet visszafogjam, hogy szerintem
nagyobb erő van az ellenzéki összefogásban.
Nem az a célom, hogy én személyesen legyek a

polgármester, hanem, hogy a falu végre elindul-
jon a várva várt fejlődés útján.

Ezúton szeretném megköszönni azt a bizalmat,
amit a sok-sok támogató, biztató jelből érzek. Sze-
retném, ha a közeljövőben olyan polgármestere
lenne a falunak, aki az általam képviselt értékeket
biztosítani tudja: Mgr. Labancz Roland. Kérem
mindazokat, akik engem választanának, tegyék
ezt most az előbb említett MKP-jelölt érdekében,
hogy községünk elindulhasson az igazi fejlődés
útján az összefogás, céltudatos munka és a békés
együttélés jegyében“.

Bátorkeszin október 27-én választanak új ve-
zetőt a falu élére. A választók a heves vitáknak,
ami a község lakosait is megosztja, ekkor tehet-
nek pontot a végére. Sipos József menesztett ex-
polgármester mellett, Labancz Rolandra (MKP)
és Mácsodi Gertrúdra (Híd) adhatják le voksukat
a választók. b

Változó erővonalak Bátorkeszin

Egyik előző számunkban élesen
bíráltuk a Komáromi Városi Hi-

vatal illetékeseit, különösen annak
szóvivőjét, egy meg nem válaszolt
kérdésünk kapcsán. A kérdés arra
irányult, a város milyen okból nem
teljesíti szerződéses kötelezettsé-
geit a strandon beruházó Kneizel
Kft.-vel szemben? Az ügy kapcsán
történt egy „pengeváltás” is la-
punkban a szóvivő és szerkesz-
tőnk között, ami nagy valószínű-
séggel vitt egy kis felgyorsulást is
az ügy lenyilatkozásába. Pásztor
István hivatalvezető keresett meg
ugyanis bennünket azzal, hogy
egyszer s mindenkorra a városi hi-
vatal szempontjából szeretné tisz-
tázni a fennálló kérdést.

Kneizel Richárd, a Svájcban élő ko-
máromi vállalkozó, a Kneizel Kft. tu-
lajdonosa, 2010-ben aláírt egy együtt-
működési szerződést, a strandot ak-
kor üzemeltető Viator Kft. igazgató-
nőjével, Dobai Katalinnal. Azonnal le
kell szögezni, hogy az együttműkö-
dési szerződés nem azonos az épít-
kezési engedéllyel, amelynek hiánya
ellenére, a vállalkozó azonnal mun-
kához látott, és több átalakítást is el-
végzett a strand gasztronómiai ré-
szének átszervezése okán. Erre a
tényre többször is figyelmeztetve volt,
mint ahogy arra is, hogy a mivel az
igazgatónő nem terjesztette be jóvá-
hagyásra a szerződést a kft. száz-
százalékú tulajdonosához, tehát a vá-
rosi testülethez, így az érvénytelen. A
munkálatokat mindezek ellenére foly-
tatta, amire sajnos, több képviselő,
sőt, Novák Béla alpolgármester is bíz-
tatta. Nyilván abból indultak ki, hogy
mivel a munkálatok több pozitív el-
mozdulást is hoztak a komáromi
strand fellendítésében, utólag majd
minden rendeződik. Nos, nem ren-
deződött. Mint tudjuk, a Viator Kft. a
már jól ismert okok miatt felszámolás
alá került, minek következtében az
általa üzemeltetett részlegek kezelé-

sével – köztük a strand is – a Co-
morra Servis, járulékos szervezetet
bízta meg a testület, mint a városi tu-
lajdonban lévő szervezet első számú
képviselője. És itt kezdődtek az igazi
problémák, amelyeket ugyan sejteni
lehetett, bár ha mindkét oldal na-
gyobb odafigyelést szentelt volna a
részleteknek, akár másképp is meg-
oldódhattak volna úgy, hogy az min-
denki számára előnyös legyen. Csak-
hogy, egyik oldalon, a város néhány
képviselője valamilyen csodában
bízva eltekintett a törvények radikáli-
sabb kierőltetésétől, addig a mási-
kon, a vállalkozó igencsak felelőtlen
szerződéseket kötött több beszállító-
val, holott éreznie kellett a helyzet bi-
zonytalanságát.

Az igazi problémák a Comorra Ser-
vis, JSz. üzemeltetési megbízatását
követően kezdődtek. A vállalkozó
nem érezve tovább, a még Viator Kft.
igazgatónője által megelőlegezett bi-
zalmat, egyre többször került konflik-
tusba az új üzemeltető vezetésével.
Mivel belátta, hogy ezekből nem jöhet
ki győztesen, felajánlotta távozását.
Egy előszerződésben állapodott meg
a városi hivatal illetékeseivel, amely-
ben kikötötték távozásának feltételeit,
annak anyagi vonzatát. Majd a rész-
letek tisztázása után a testület a szer-
ződés tartalmát megtárgyalta és jó-
váhagyta, amelyet mindkét fél aláírt.
Ennek a szerződésnek része többek
közt az a megállapodás, mely szerint
az ingatlanba való beruházás, vállal-
kozó által számlákkal alátámasztott
költségeit a város átvállalja, és azt
két részletben kifizeti a vállalkozónak.
Az első részletet, azaz a megállapo-
dott 51 ezer euró harminc százalékát
ugyan némi késéssel, de átutalta a
vállalkozó számlájára. A megállapo-
dott összeg maradék 70 százalékát a
szerződés értelmében, a 2013-as év
első negyedévének végéig, tehát
2013. március végéig kell teljesítenie.
Az 51 ezer €-s megtérítésről szóló
megállapodás része volt az is, hogy a

megközelítőleg 36 ezer €-t érő ingó-
ságot – konyhai berendezéseket – a
vállalkozó ajándékba adja az új üze-
meletetőnek.

Akkor mi a probléma? – kérdeztük
Pásztor István hivatalvezetőt, hiszen
a vállalkozó szerkesztőségünknek írt
levelében éppen azt nehezményezi,
hogy a város nem teljesíti vele szem-
ben a szerződésben vállalt kötele-
zettségeit.

„A szerződésben vállaltuk azt is,
hogy átvesszük a beszállítókkal kötött
szerződéseket is, hogy a vállalkozó-
nak ebből ne legyenek később prob-
lémái esetleges szerződésszegés cí-
mén. Végül is, a strand vendégeinek
kiszolgálása érdekében egyébként is
szükség van üdítőitalokra, sörre és
jégkrémre, illetve fagylaltra. Csak-
hogy, amint az a szerződések átvé-
telénél kiderült, az egyik beszállítóval
olyan szerződést kötött, amelyet át-
vállalni nem tudunk és nem is aka-
runk. A szerződés ugyanis olyan fel-
tételeket tartalmazott, amelyeknek tel-
jesítése lehetetlen. A vállalkozó olyan
mennyiségben kötelezte magát sör
vásárlására, amelyet talán csak Ko-
márom több vendéglátó-ipari egysé-
gében együtt lehetne értékesíteni.
Éppen az ilyen beszállítói szerződés
megkötése jogosította fel arra, hogy
10 ezer € kölcsönt kapjon a beszállí-
tótól, amelyet aztán fokozatosan tör-
lesztett volna az eladást követő ked-
vezményből. Mivel most a beszállító
követeli a hitel visszafizetését a vál-
lalkozótól, ő ezt rajtunk szeretné be-
hajtani, amit mi semmiképpen nem
tudunk elfogadni. A saját számláját
magának kell kiegyenlítenie, ehhez
nem fér semmi kétség. Ami az ingó-
ságok, berendezések ajándékozását
illeti, ez sem egy egyszerű dolog. Már
a kezdetek kezdetén gyanús volt ez a
nagyvonalúság, mint ahogy aztán az
később kiderült, ez a döntése sem
volt egészen önzetlen elhatározás.
Minden esetben újabb és újabb felté-
telekhez kötötte, amelyeket elfogadni

nem tudtunk. Most ott tartunk, hogy
elegünk van a feltételek felsorolásá-
ból. A vállalkozó esetleg elviheti az
ajándékozott berendezések azon ré-
szét, amelyek értékéből kifizetheti a
beszállítóval szembeni adósságát is
(???). Tehát még egyszer kijelentem,
hogy Kneizel úrral szemben eddig
minden szerződésben vállalt kötele-
zettségünket teljesítettük, és a hátra-
lévőt is teljesíteni fogjuk a megálla-
podott időpontban” – mondta el la-
punknak Pásztor István.

Nos, eléggé bonyolult történet, az
már biztos. Persze, mindez elkerül-
hető lett volna, ha a kezdetek kezde-
tén mindenki törvényesen jár el. Az
együttműködési szerződés megköté-
sétől, a felújításon át, egészen az ügy
lezárásáig. Amíg ugyanis nem volt
önkormányzati döntés, a vállalkozó
nem láthatott volna neki a munkála-
toknak, és ha mégis, az illetékes épí-
tészeti hivatalnak azt azonnal le kel-
lett volna állítatnia törvénysértés
okán. Persze, nem lehet elsiklani a
városi hivatal egyes tisztségviselői-
nek és néhány önkormányzati képvi-
selőnek felelőtlen bíztatása felett
sem. Bár…, a jelenlegi helyzetben,
mintha nem is létezne személyi fele-
lősség, felelősségre vonásról meg
már ne is beszéljünk… Minden jel
arra vall, hogy az illetékes bíróság
fogja majd kimondani a végső szót
ebben a kérdésben. Nem lehetett
volna ezt elkerülni?

Böröczky József

Egy felelőtlen szerződés következményei

Folytatás az 1. oldalról
A gútai önkormányzat a megszokott me-

netrend szerint tárgyalta a város vezetőinek dí-
jazását. Míg a polgármester fizetésének eme-
lésére nem volt javaslat, addig az alpolgár-
mester fizetésének emelését javasolták. Kocz-
kás Beáta alpolgármester a város első em-
berének fizetése alapján kap százalékos
díjazást. Ez idáig az alpolgármester asszony
a polgármesteri fizetés 55 százalékát kapta
meg, most ezt a képviselők 62 százalékra
emelték. A 15 jelen lévő képviselőből csupán
egy nem szavazta meg a hét százalékos eme-
lést.

Az elfogadott határozat értelmében Horváth
Árpád polgármester bruttó fizetése 2486 euró
(tisztán kb. 1700 euró), míg Koczkás Beáta
bruttó 1541 eurót (tisztán kb. 1080 euró), azaz
203 euróval többet fog kapni.

Néhányan kritikusan fogalmaztak az emelés
kapcsán, mondván a mostani időben, amikor
minden önkormányzatnak spórolnia kell, miért
emelik az alpolgármesteri fizetést. Ezzel
szemben az az érv hangzott el, hogy a „kor-
rekció“ oka elsősorban az, hogy Koczkás Be-

áta a munkája első két évében jelentősen, kö-
zel 600 euróval kevesebbet kapott, mint elődje,
Árgyusi Imre. A központi intézkedések értel-
mében csökkentek a város vezetőinek fizeté-
sei, azonban akadtak helyek, ahol ezt a kép-
viselő-testület a korábbi szintre kompenzálta.
Horváth Árpád polgármester fizetése a ko-
rábbi ciklusban is hasonló volt, azonban Kocz-
kás Beáta több mint 30 százalékkal keveseb-
bet kapott elődjénél.

Ugyancsak az érvek között szerepel, hogy
az alpolgármester asszony alacsonyabb díja-
zást kapott, mint a főellenőr, vagy a hivatalve-
zető, ami aránytalannak számított. A főellenőr,
Tóth Éva fizetését ugyancsak a törvény sza-
bályozza. A főellenőr jelenleg félállásban dol-
gozik Gútán, és így kap bruttó 829 eurós fize-
tést. Korábban a főellenőr a most már Komá-
romban tevékenykedő Nagy Jenő volt, aki tel-
jes állásban dolgozott, és havi 1679 eurót ke-
resett „durván“.

„Én kiállok mellette, látok annyi igyekezetet
és tudást az alpolgármester asszonyban, hogy
ő erre rászolgált“ - nyilatkozta a témával kap-
csolatosan Horváth Árpád polgármester. b

Emelték az alpolgármester fizetését

Nagy Bea visszalépett, Labancz Rolandot támogatjaMennyi képviselőre
van szüksége
Komáromnak?

Az elmúlt időszakban több köz-
ségben merült fel, hogy takaré-
kossági okokból karcsúsítani ké-
szülnek a képviselő-testületek
tagjainak számát. Ilyen volt pél-
dául Rozsnyó is, ahol 17-ről 13-ra
zsugorodik majd a testület, de
Horváth Árpád gútai polgármester
is már felvetette, hogy a közeljö-
vőben a 19 fős gútai képviselő-
testület karcsúsítására tesz ja-
vaslatot.

A 90-es években nagy arányban ingadozott a képviselők
száma, majd a módosított önkormányzati törvény alapján a
legtöbb önkormányzatban 2002-től állapodott meg a képvi-
selők száma. 1990-ben 46 képviselőt választottak Komá-
romban, 1994-ben ez 29-re csökkent, majd 1998-ban újra
emelkedett a városatyák száma, 35-re. 2002-től a létszám
megállapodott, jelenleg 25 tagú a komáromi képviselő-tes-
tület.

Ami az anyagiakat, a képviselői díjazást illeti, abban nincs
központi szabályozás, a képviselők maguk díjazzák magu-
kat. Valahol az ülések száma alapján van díjazás, valahol
havi apanázs van a terheléstől függetlenül. Komáromban
már egy jó ideje bruttó 250 eurót kap egy képviselő ha-
vonta, amelyből kb. 170 érkezik meg tisztán a számlájára. A
díjazás nem veszi figyelembe, hogy ki mennyit hiányzik,
vagy esetleg a testületi munkában ki milyen aktivitást mutat.

A létszámot illetően az önkormányzatokról szóló törvény
ad némi útmutatást. Komárom esetében az jelent irányadót,
hogy 20 és 50 ezer közötti lakosságú városokban a képvi-
selők száma 15 és 25 között mozoghat. Komáromban, saj-
nos, az utolsó népszámlálás adatai szerint már csak 34 349
lakos van, ami alapján megállapíthatjuk, hogy a törvény ál-
tal felvázolt határvonalak közepén mozog a város.

Ebből adódóan kb. 20 fős testület volna indokolt Komá-
romban, azonban néhány okot figyelembe véve talán mégis
inkább a 21 volna a legideálisabb. A legfőbb ok az lehet,
hogy páros számú testület nem szerencsés, mivel szava-
záskor előfordulhat a szavazategyenlőség. Ugyancsak a 21-
es létszám mellett szól, hogy a városi tanács (a döntésho-
zatal előtt tárgyaló ajánló szerv) létszáma a teljes testület
maximum egy harmadát teheti ki, azaz így a jelenlegi nyolc
főről hétre módosulna.

Néhányan azt is gondolhatják, hogy még a 15 is elég
volna, azonban valószínűleg ez nem lenne szerencsés a de-
mokratikus érdekképviselet szempontjából. A körzetek igé-
nyei eltérőek, és jó, hogy ha különböző területekről érkeznek
emberek, így biztosítva az eltérő álláspontok megjelenését.

És hogy miért volna szükséges ezt a karcsúsítást meg-
tenni? Nagyon egyszerű matematika az egész. A 250 eurós
bruttó fizetés, 4 fős karcsúsítás esetén évente 12 ezer eurós
spórolást jelent, amihez még a tanácstagok számának csök-
kenése további ezrest tesz. 13 ezer eurós éves megtakarí-
tást be lehetne váltani egy játszótérre, vagy akár egy leron-
gyolódott intézményünk, iskolánk fűtési rendszerének felújí-
tására.

Fontos elmondani azt is, hogy egy ilyen karcsúsításról
nem korrekt közvetlen a választások előtt dönteni, mivel ak-
kor már minden politikai tömörülés a saját erőviszonyaira
szabja a feltételeket. Most még a pálya nyitott, és az észér-
vek alapján lehet dönteni a 2014-es létszámról.

Persze az ügyben a képviselőknek kell dönteni, és amikor
a testületnek magán kell feszesebbre húzni a nadrágszíjat,
akkor bizony sokszor meghiúsul a támogatás. Legutóbb pár
éve merült fel, hogy a képviselői fizetéseket 10-15 százalék-
kal csökkenteni kéne, akkor ezt csupán hárman szavaztuk
meg. A többiek tartózkodtak vagy nem szavaztak, mert ez is
elég ahhoz, hogy ne legyen egy ilyen javaslatból semmi.

Reméljük, most majd mindenki dönteni tud az ügyben.

Keszegh Béla, városi képviselő



A különféle természet-
tudományi, társadalom-
tudományi és szaktárgyi
jellegű megmérettetése-
ken, olimpiákon, egy- és
többfordulós versenye-
ken a Nyitrai kerület
szakközépiskolái között
a legtöbb pontot elért in-
tézménynek kijáró, a Ke-
rületi Oktatási Hivatal ál-
tal adományozott serleget és oklevelet az iskola nevében
Mgr. Nyersová Helena igazgatóhelyettes vette át Nyitrán.

PaedDr. Tóth Katalin
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Ifjúságfalva - Kamocsa

Ünnepélyes keretek kö-
zött hirdette meg a Hi-

tes Kristóf Emlékévet a
Keresztény Magyar Szö-
vetség a Selye János Gim-
názium dísztermében.
Ahogy Andruskó Imre is-
kolaigazgató bevezetőjé-
ben fogalmazott, Hites
Kristóf egy nem létező is-
kola utolsó osztályának
osztályfőnöke volt, titok-
ban leérettségiztette az
utolsó bencés osztályt.

Andruskó Imre megnyitója
után Dr. Borián Elred ben-
cés atya Pannonhalma üd-
vözletét hozta a díszte-
rembe. Dr. Herdics György
címzetes apát, a gimnázium
volt diákja, arról beszélt,
hogy sok olyan tanár kell ma
is, aki hivatásának tekinti az
oktatást, és az Úr áldását
kérte a Hites Kristóf Emlék-
évre. A család képviseleté-
ben megjelentek Dr. Bastr-
nák Sándor és MUDr. Bastr-

nák Ferenc, az iskola Baráti
Körének elnöke. Dr. Bastr-
nák Sándor emlékeket idé-
zett fel édesanyja öccséről.
Hites Kristóf nagyon szerette
az Istent és a magyarságot.
Rajongott a diákjaiért és ők
is érte. Nagy terve volt, hogy
diákokat vigyen Nyugatra
politológiát tanulni. Fehér
Csaba, a Keresztény Magyar
Szövetség elnöke beszédé-
ben arra figyelmeztetett, kö-
telességünk megemlékezni
azokról, akik a saját koruk-
ban, a saját életükkel köve-
tendő példát mutattak. Ez-
után ismertette a Hites Kris-
tóf Emlékév programjait.
Megtudtuk, hogy 2013. má-
jus 26-án emlékező isten-
tiszteletet tartanak majd
Pannonhalmán, Hites Kristóf
halálának 13. évfordulóján.
Július 1-jén, a IX. Öregdiák
Találkozó keretében átadják
a gránit matúrát a 65 évvel
ezelőtt, 1947-ben érettségi-
zett diákoknak. Augusztus

25-én emléktáblát avatnak
Csicsón, ahol Hites Kristóf
1913. augusztus 26-án szü-
letett, A kutató diák éve cím-
mel tanulmányi vetélkedőt
hirdetnek, Kovácsné Deák
Irén koordinálásában. Terp-
lán Zoltán, Fehér Csaba és
Sárközi János történelmi
előadássorozatot tartanak
Hites Kristóf életéről, a ben-
cés rend történetéről és te-
vékenységéről. Terplán Zol-
tán egyetemi tanár a Selye
János Gimnázium aulájában
ízelítőt adott előadásából,
majd Sárközi János, a Ke-
resztény Magyar Szövetség
alelnöke szavalt 3 sort Kos-
sányi József komáromszent-
péteri születésű költő Vég-
vári hívogató című verséből.

A Hites Kristóf Emlékév
ünnepélyes meghirdetésén
megjelent Gombík Róbert
komáromszentpéteri plébá-
nos és Földes Csaba, Csi-
csó község polgármestere is.

Kép és szöveg: bárány

Meghirdették
a Hites Kristóf Emlékévet

Dr. Herdics György címzetes apát előadás közben

G Ú T A V Á R O S
Templom tér 1, 946 03 Gúta

Gúta város a Gútai Városi Képviselő-testület 2011. október 1-ei 427/2012-A/7a,7b
számú határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet
Gúta város tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek /szántóföld/ bérbea-
dására, amelyre

2012. október 24-én /szerda/ 10,00 órakor kerül sor
a Gútai Városi Hivatal emeleti 2-es számú kis üléstermében.

A versenytárgyalás tárgyát az alábbi parcellák képezik:
- 7200/8-as parcellaszámú 5 ha szántóföld „Kövecses“ lokalitásban Gúta vá-
ros kataszterében.
A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának határozata értelmében a
város kataszterére meghatározott szántóföldérték 1,80 %-a, vagyis 721,95 €/év,
amely egyben a legalacsonyabb ajánlható ár. A versenytárgyaláson való részvé-
tel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának /72,20 €/ a letétbe helyezése a város szám-
lájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.
- 7200/9-es parcellaszámú 5 ha szántóföld „Kövecses“ lokalitásban Gúta vá-
ros kataszterében.
A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának határozata értelmében a
város kataszterére meghatározott szántóföldérték 1,80 %-a, vagyis 721,95 €/év,
amely egyben a legalacsonyabb ajánlható ár. A versenytárgyaláson való részvé-
tel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának (72,20 €) a letétbe helyezése a város szám-
lájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.

A bérleti szerződések 5 évre kötődnek.
Az érdeklődők az ingatlanokat megtekinthetik 2011. október 17-én (szerda)
15,00 órakor. Gyülekező a Gútai Városi Hivatal emeleti 19-es számú irodája előtt.

Árajánlatukat lezárt borítékban „SÚŤAŽ: prenájom poľnohospodárskej pôdy“
küldjék a Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo címre. A verseny-
tárgyaláson csak azon jogi illetve fizikai személy vehet részt, aki betöltötte a 18.
életévét és a várossal szemben nincs semmilyen jellegű tartozása.

A versenytárgyalás eredményéről Gúta Város Önkormányzata a legközelebbi
ülésén dönt.
Bővebb tájékoztatást a Gútai Városi Hivatal emeleti 19-es számú irodájában vagy
a 035/7900929-es telefonszámon nyújtanak.
Gúta, 2012. október 3. Horváth Árpád

polgármester

Sikeres iparisták
Az oktatási intézmények éves értékelésén, 2012. szep-

tember 18-án a komáromi Ipari Szakközépiskola
rangos elismerésben részesült.

Pénteken ünnepel a színház
60 évvel és 11 nappal a Magyar Területi
Színház megalakulása után, e héten pén-
teken, október 12-én ünnepli születés-
napját a Komáromi Jókai Színház. A ju-
bileumi ünnepség este fél hatkor kezdő-
dik. Emléktábla kerül a színház falára az
első társulat névsorával, leleplezik Fellegi
István, az első színházigazgató mell-
szobrát, Juraj Gráfel alkotásait. 60 éve a
világot jelentő deszkákon címmel szín-
háztörténeti kiállítást nyit az épület elő-
csarnokaiban a Szlovák Nemzeti Múzeum
– A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma.

A Magyar Területi Színház hivatalosan
1952. október 1-jén alakult meg Komárom-
ban, s első, ünnepélyes bemutatóját (Urbán
Ernő: Tűzkeresztség) 1953. január 30-án tar-
totta. Ettől kezdve a Faluszínház 1959-es
felszámolásáig két magyar színház, illetve
társulat járta a magyarlakta vidékeket. Fellegi
István 16 tagú társulatából 11-en – Bottka
Zsuzsa, Bugár Béla, Fekete Gyula, Ferenczy
Anna, Gábor (Grébner) Gyula, Gyurkovics
Mihály, H. Budai Mária, Husvár Ferenc, Kiss
Lajos, Lelkes Magda és Turner Zsigmond –

a Faluszínház magyar tagozatától jöttek, s
hozzájuk csatlakozott még a kiváló műked-
velő színjátszó-rendező, Király Dezső, vala-
mint Udvardy Anna, Lőrincz Margit, Konrád
József és Siposs Jenő. Az alapító gárda az
első bemutató előadásig még Budai Imrével,
Kovács Irénnel és a már két világháború kö-
zött is tevékeny Lehotay (Lipták) Antallal egé-
szült ki.

Október 12-én, pénteken este 19 órakor
bemutatásra kerül Georges Feydeau: Egy
hölgy a Maximból című vígjátéka, Verebes
István m.v. rendezésében.

(bár)

Hazai előadók is in-
dulnak az e héten,

október 9. és 14. kö-
zött Nyíregyházán, a
Móricz Zsigmond
Színházban megren-
dezésre kerülő 14. Ka-
leidoszkóp Nemzet-
közi VersFesztiválon.
A Komáromi Jókai
Színház október 10-
én, szerdán délelőtt 11 órakor adja elő a Tetemre hívás című
produkciót, a Krúdy Kamaraszínházban. A produkciót ha-
marosan közvetíti a magyarországi közmédia is. A karvai
Gáspár Enikő előadóművész másnap, október 11-én, csü-
törtökön délután fél négykor mutatja be Labdaréten című ön-
álló előadóestjét.

A Kaleidoszkóp Nemzetközi VersFesztivál Közép-Európa
legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, amely 1999-
ben nyitotta meg kapuit előbb csak a nem hivatásos, később
már a professzionális előadók és társulatok előtt is. (bár)

Itthoni előadók Nyíregyházán

Gáspár Enikő

M E S T O K O L Á R O V O
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove
číslo 427/2012-A/7a, 7b zo dňa 1. októbra 2012

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy

v majetku mesta,
ktorá sa koná dňa 24. októbra 2012 (streda) o 10.00 hod.

v malej zasadačke MsÚ Kolárovo (poschodie, č.d. 2)
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú parcely:
- parcelné číslo 7200/8 – vo výmere 5 ha s kultúrou orná pôda v loka-

lite „Kövecses“ v k.ú. Kolárovo.
Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva

v Kolárove je 1,80 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo, t.j. 721,95 €/rok,
ktorá je zároveň najnižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená
zložením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny (72,20 €) najneskôr v
deň konania súťaže na účet Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ.

- parcelné číslo 7200/11 – vo výmere 5 ha s kultúrou orná pôda v lo-
kalite „Kövecses“ v k.ú. Kolárovo.

Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mestského zastupi-
teľstva v Kolárove je 1,80 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo, t.j.
721,95 €/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním. Účasť na verejnej súťaži
je podmienená zložením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny
(72,20 €) najneskôr v deň konania súťaže na účet Mesta Kolárovo, alebo v
pokladni MsÚ.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu 5 rokov.
Záujemcom bude umožnená prehliadka nehnuteľnosti dňa 17. októbra

2012 (streda) o 15.00 hod. Zraz účastníkov na Mestskom úrade Kolárovo,
poschodie, pred kanc.č. 19.

Svoje ponuky podávajte písomne na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné
nám. 1, 946 03 Kolárovo v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ: Prenájom
poľnohospodárskej pôdy“.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len tá právnická, resp. fyzická
osoba, ktorá dovŕšila 18 rok veku a voči Mestu nemá žiadne pozdĺžnosti.

O výsledku obchodnej verejnej súťaže rozhodne Mestské zastupiteľstvo v
Kolárove na najbližšom zasadnutí.

Bližšie informácie poskytne MsÚ v Kolárove v kancelárii č. 19 na poschodí,
resp. na tel. čísle 035/7900929.

V Kolárove, dňa 3. októbra 2012 Horváth Árpád
primátor mesta

Preprava osôb od 1 až po 8 osôb
Személyszállítás 1-től egészen 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

Idén ismét segít a
ReBoot! és a DELTA!
Tavaly a ReBoot számítógépbolt és hetilapunk pá-

lyázatot hirdetett olyan rászoruló családoknak,
akik nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudnak
maguknak megengedni egy számítógépet. Idén újra
lehetőség nyílik erre.

Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint tollat ragadni,
és leírni ismerősük vagy éppen saját családjuk rövid tör-
ténetét. A beérkező történetek alapján olvasóink fogják el-
dönteni, kit ajándékozzunk meg, mégpedig szavazás for-
májában. Jelentkezésüket postai úton vagy személye-
sen: ReBoot!, Thalyho 14, Komárno, 94501, vagy ema-
ilben az info@rebootkn.sk címen várjuk. A jelentkezési
határidő 2012. december 1. Ezután rövid összefoglalókat
teszünk közzé hetilapunkban, majd ez alapján olvasóink
szavazhatnak arról, kinek jár a számítógép és az előfize-
tés. Sok sikert kívánunk minden kedves érdeklődőnek!

-d-

Hírblokk

Drágult néhány hivatali illeték
Október elsejétől emelkedett több hivata-

los eljárás illetéke. Néhány hivatalban így az
ügyintézés pár centtel, máshol több tíz eu-
róval drágult. A kormány arra hivatkozik,
hogy a költségvetési egyensúly megterem-
tése miatt volt szükség erre a lépésre.

A pénzügyi tárca kérésére drágábbak let-
tek a mindennapi életben szükséges illeté-
kek is, többek között az anyakönyvi hivatal-
ban és a bíróságon. Például egy aláírás hi-
telesítése az eddigi 50 centről 1,50 euróra
emelkedett.

Ha egy orvos külföldön szeretne állást
vállalni, a képzettségét igazoló okiratért 250
eurót kell fizetnie az eddigi 100 helyett. En-
nél is nagyobb mértékben drágult ez az
igazolás a nővérek esetében. Most ők is
250 eurót fizetnek, a korábbi 6,50 euró he-
lyett.

Többet fizetnek azok is, akik házat s
egyéb objektumot építenek. Szeptember-
ben egy családi ház építési engedélye 33
euróba került, októbertől az illeték a beépí-
tett terület nagyságától függ. A 600 köbmé-
ter alatti házak esetében maradt a 33 euró,
minden további 100 köbméter 20 euróval
emeli az illetéket. Eddig nem kellett fizetni a
kisebb felújításokért és átalakításokért, eze-
ket elég volt bejelenteni az építési hivatal-
ban. Ez mostantól 10 euróba kerül.

Egy születési, házassági vagy halotti
anyakönyvi kivonatért - az első példány ki-
vételével - 1,50 helyett 5 eurót kell fizetni. A
keresztnév vagy a vezetéknév megváltoz-
tatása, ha nem kiskorú gyermekről van szó,
100 euróba kerül. A szlovák külképviseleten

a házasságkötés 165,50 euró volt, ez most
250 euróba kerül. A drágulás az államigaz-
gatás minden területén tetten érhető.

Forras: hirek.sk
Többen tanulnak
magánegyetemeken

A 2011-es év folyamán összesen ötezer-
rel csökkent a szlovákiai egyetemisták
száma. A magánegyetemeken 18,6 száza-
lékos emelkedést mutattak ki, az állami és
közintézmények esetében pedig hat és fél-
ezres csökkenést lehet kimutatni a diákok
számában.

Mindez a főiskolákról szóló 2011-es je-
lentésből derül ki. Jelenleg 212 030 diák
folytat tanulmányokat felsőfokon, miközben
a külsős, fizetős tanulmányokat folytatók
aránya 32,3 százalékról 33,5 százalékra
növekedett egy év alatt.

Éves viszonylatban tizenkilenccel lett ke-
vesebb a doktorandusz, érdekes belső bon-
tásban - 249 fővel nőtt a teljes állásban fog-
lalkoztatott doktori képzősök száma, míg
268-cal kevesebb lett a külsős. Szintén érez-
hető az eltolódás a magánintézmények ja-
vára, míg az állami egyetemek 232 dokto-
randuszt veszítettek, a másik oldalon 213 új
képzett jelent meg. A legtöbben - 58,6, a ma-
gániskolákat tekintve pedig 83 százalék - a
társadalomtudományok terén ténykednek.

A munkaügyi hivatalok 2011-ben 6465
egyetemistát vettek nyilvántartásba, viszont
98,1 százalékuk legfeljebb hat hónapig ma-
radt munka nélkül. Az érintettek 61,5 szá-
zaléka végzett társadalomtudományi karon,
36,4 százalékuk közgazdász, 19,3 százalé-
kuk pedig műszaki végzettségű. b

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném felhívni a figyelmüket egy
bosszantó jelenségre. Azért az önök

szerkesztőségébe írok, mert lapjukat, a
Deltát olvasva, örömmel állapítottam
meg, hogy a szívükön viselik városunk,
lakóhelyünk rendjének, tisztaságának
ügyét.

Az üzletek, vállalkozások propagációs
anyagainak terjesztéséről, illetve a terjesztés
mikéntjéről van szó. Ha már nem kevés
pénzt, papírt, munkát fordítanak az áruk és
a szolgáltatások reklámozására, akkor jó
lenne, ha ez a lap, illetve lapok, amelyek az
egész lakosságnak szólnak, el is jutnának
mindenkihez. De sajnos ez nem mindig tör-
ténik meg. A mi (Klapka) utcánkban például
szinte mindenütt kívülről is hozzáférhető pos-

taláda van, melyeknek nyílásába igenis be-
leférnek még a vastagabb és nagyobb pos-
tai küldemények is (pl. napilapok, magazinok
stb.). Akkor miért éppen a reklámújságokat
kell a bejáratok elé ledobni, ahol eső éri, el-
hordja őket a szél. Már számtalanszor kértük
az újságok széthordóit, tegyék a postalá-
dákba, vagy a kihelyezett csövekbe, do-
bozba, ha nincs postaláda, de bizony elég
durván megkaptuk: „Mi közük hozzá? ” Úgy
érezzük, hogy bizony van közünk, mert az el-
ázott, szél által elfújt, széthordozott, s már ol-
vashatatlan papírt nekünk kell összetakarí-
tani. Nagyon örülnék, ha megfelelőbb em-
berekre bíznák a reklámújságok kihordását,
olyanokra, akik veszik azt a pici fáradságot,
hogy beteszik a postaládába, hogy a lap el is
érje a célját (ha már küldik), s épségben
megkapjuk, s el is olvashassuk.

Tisztelettel: a Singellő rendszerető lakosai

Olvasói levél

Ismét felbukkantak járásunkban a csalók. Az első áldozatuk egy ifjúságfalvai 86 éves idős
hölgy volt. Az ismeretlen nő egy ebédszállító cég munkatársának adta ki magát és azzal

az indokkal kereste fel a nyugdíjast, hogy 100 euróval túlfizette a havi ebédköltségeit. Míg
az idős asszony felváltotta a 200 eurót, a csaló a lakásban megtalálta a sértett megtakarí-
tott 2 ezer euróját és magával vitte. A nyugdíjas asszony a nő távozása után jött rá, hogy ki-
rabolták. A szomszédos községben Kamocsán is hasonló módszert alkalmaztak itt egy férfi
villanyszerelőnek kiadva magát jutott be a házba, és szintén 100 eurót vitt a 80 éves nyug-
díjasnak, tőle 5 ezer eurót zsákmányolt. A rendőrség még keresi az elkövetőket. -ga-

Átverték a nyugdíjasokat,
7000 eurót zsákmányoltak
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Várjuk olvasóink receptjeit!
Írjuk együtt a DELTA 2013-as receptnaptárát!

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

lel együtt fényképezkedjenek le és a fényképet csatolják a
recepthez. A fotókat és recepteket küldhetik email cí-
münkre (deltakn@gmail.com), leadhatják az irodánkban,
vagy beküldhetik levélben is: DELTA hetilap, Františká-
nov 22. Komárno 945 01. A borítékra írják rá: "Receptver-
seny". A naptárba bekerülő szakácsok közt ajándékokat
sorsolunk ki. Beküldési határidő: november 30. A ver-
senyben azok a receptküldők vehetnek részt, akik saját
maguk által készített ételfotót is küldenek a recepthez.

MOZAIK - HIRDETÉS

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

TERMÁL s.r.o. so sídlom Promenádna 3221/20,
321 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336 vyhlasuje
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Ob-
chodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
predajnej jednotky - vinárne a troch pre-
dajných jednotiek vo vstupnej hale termálneho
kúpaliska vo Veľkom Mederi.

Informácie o predmete nájmu a podmienkach súťaže je možné získať na ad-
rese sídla spoločnosti: Promenádna 3221/20, 321 01 Veľký Meder, na inter-
netovej stránke: www.thermalcorvinus.sk a na e-mailovej adrese: kona-
tel@thermalcorvinus.sk.

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31. 10. 2012. Lehota bude za-
chovaná, ak sa návrh odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty na pošte.

Értesítés nyilvános üzleti versenypályázat kiírásáról

A TERMÁL s.r.o., székhelye: Promenádna 3221/20, 321 01 Veľký Meder, IČO:
34 099 336 az 1991. évi 513-as számú Kereskedelmi Törvénykönyv 281 és to-
vábbi §-ai alapján nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a nagymegyeri ter-
málfürdő beléptető csarnokában található borozó, valamint három üzlet-
egység bérbevételére.

A bérbeadás tárgyával kapcsolatosan és a versenypályázat feltételeiről rész-
letes információ a következő címen kapható: TERMÁL s.r.o., Promenádna
3221/20, 321 01 Veľký Meder, valamint a www.thermalcorvinus.sk inter-
netes oldalon és a konatel@thermalcorvinus.sk e-mail címen.

A javaslatok beadásának határideje: 2012. 10. 31. A javaslat határidőn belül
kerül beadásra, amennyiben legkésőbb a határidő utolsó napján postán fel-
adásra kerül.

„Ajándék vagy nekünk, drága csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Október 11-én ünnepli 2. születésnapját

Vendégh Dávid.
Boldog születésnapot kíván: anyu, apu, a
nagyszülők, keresztszülők, dédiék, Debi,
Géza, Gabi és Andreáék.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged.“

Szeptember 29-én ünnepelte
1. születésnapját

Szabó Marcell Búcson.
Ezúton kívánunk Neked vidám és boldog

gyermekkort. Anya, apa, Bence,
Ovsenák és Szabó nagy-
szülők, dédiék és min-
denki, aki nagyon szeret.

E szép ünnep alkal-
mából köszöntik:
apu, anyu, dédi-

mama, Lengyel és
Vrábel mamáék.

Október 6-án ünnepelte 11. születésnapját
Vrábel Dávid Ímelyen.

„Boldogság kísérjen egy életen,
Legyél olyan boldog,
Mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen százmillió szép nap.”

„Ha én írhatnám sorsod könyvét,
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“
Boldog születésnapot!
Október 3-án ünnepelte 18. születésnapját

Bielik Brenda Isabella
Nemesócsán.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük: anya,
apa, nagyszülők, keresztanyuék, De-
nike, Csabi és az egész család.

„Ajándék vagy nekünk, drága csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Adassék meg minden, mire szíved vágyik,
Élj boldogan nagyon sokáig!“

Szívből gratulál:
anyu, apu
és az egész család.

Szeptember 28-án ünnepelte
25. születésnapját

Tóth Edit.

„Születésnapodra nem kívánunk mást,
Életed minden percét fonja körbe boldogság.
Lépteidet kísérje szerencse és egészség,
Gyermekkorod kacagással s vidámsággal teljék!“
Október 6-án ünnepelte 10. születésnapját
Kovács Márton Tibor Gelléren.

Sok szeretettel köszönti: anyukája, test-
vére Máté, keresztszülei, nagyszülei és
unokatestvérei.

Az EU-s támogatásból megvalósított nagymegyeri épület rekonst-
rukciója 133 549 euróba került, melyből 5 százalékos önrész hárult
a városra. „Az inkubátorház telephelyül szolgál a szolgáltatást
igénybe vevő cégeknek, biztosítja a szükséges infrastruktúrát, to-
vábbá szaktanácsadási, tájékoztatási és képzési szerepkört is ellát.
A telefontól az internetes hozzáférésen át biztosíthatja számukra a
szükséges felszerelést. A vállalkozások egyfajta védelmet kapnak itt
átmeneti időre, ezalatt megalapozhatják és versenyképessé tehetik
magukat. Elsősorban a szolgáltatási, kistermelői, valamint az ide-
genforgalmi szektorban működő, ígéretes vállalkozások találhatnak
itt támogatásra” – áll a városi hivatal által kiadott közleményben.

Az épületavató előtt megtartott sajtótájékoztatón az is elhangzott,
hogy az inkubátorház nagy támogatást jelenthet a kezdő vállalkozók
számára, hiszen a helyiségek használatáért nem kérhet bérleti díjat
az önkormányzat. Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Inkubátorházat adtak át
Nagymegyer

A vállalkozók házát Néveri Sándor (jobbról)
és Németh Csóka Gábor közösen adta át

AMagyarország
– Szlovákia

Határon Átnyúló
Együttműködési
Program keretén
belül megvalósí-
tott sikeres pályá-
zatnak köszönhe-
tően nyitották meg
a helyi vállalkozá-
sok támogatására
felújított önkor-
mányzati épületet
a Vasút utcában.

Mindkét településen elkészül egy
úszó móló, melyhez kiköthetnek

a Dunán közlekedő hajók is. Jövő ta-
vasszal indulhat újra a hajóforgalom
a két település közt.

A szlovákiai és magyarországi község
még 2008-ban pályázott közösen a
Duna partján szemközt fekvő települé-
sek közötti hajóforgalom újraindítására.
A szerződéskötésre 2011-ben került sor.
A határon átnyúló pályázatokat támo-
gató alapból sikerült pénzt szerezni az
elképzelésre, amely az öt százalékos
önrésszel együtt a karvai oldalon 287
ezer, míg a lábatlani oldalon több mint
500 ezer eurós fejlesztést jelent. A sike-
res pályázatnak köszönhetően mindkét
oldalon felújítják a kikötőt, Lábatlannál
parkoló is épül. A karvai oldalon egy ha-
jóétterem mellett fogják teljesen felújí-
tani a már most is létező pontonkikötőt.

Duka Gábor karvai polgármester sze-
rint nagyon fontos az is, hogy ezek az új
kikötők a Dunán közlekedő, sokszor 120
métert is elérő szállodahajók fogadására
is alkalmasak, így a turizmus terén is
nyílnak lehetőségek.

A pályázat további része egy kisebb
karvai hajó felújítása, amely a későbbi-
ekben az utasforgalmat biztosítja. Duka
Gábor elmondta, hogy a hajónak csupán
a váza marad meg, és teljesen fel lesz
újítva. Új motorokat, navigációt és fedél-
zetet kap, amely alkalmassá teszi a vízi
közlekedést akár ködös időben, de akár
éjszaka is. A kishajó 12 személy szállí-
tására alkalmas, de kerékpárok szállí-
tása is biztosított lesz.

A kishajó felújítása már november vé-
gére várható, a kikötőket 2013 áprilisá-
ban készülnek átadni. Egyelőre kész
menetrend nem készült, de napi rend-
szerességgel közlekedne a hajó. -b-

Elkezdték építeni
a Karva és Lábatlan közti révátkelőt

Életre kelt a madari sző-
lőhegy, ragyogó nap-

sütésben mutatta szép ar-
cát a borvidék. A helyi bo-
ros gazdák megmutatták
az általuk olyannyira sze-
retett Sutyú-völgyi szőlő-
hegy zöldellő lankáit, ré-
ges-régi hagyományokról
tanúskodó présházait, ve-
rejtékes munkával meg-
termelt zamatos szőlőit és
borait.

Madar kataszterében több
mint 200 hektár szőlőültet-
vény található, ennek többsé-
gét egy magántársaság mű-
veli, de nagyon sok a kister-
melő – tájékoztatott a polgár-
mester. Annak idején ahány
ház, közel annyi borospince
volt a község határában, még
ma is mintegy 270 működő
pincét tartunk számon.

A rendezvényhez adva volt
az ideális helyszín is, a sző-
lőültetvények és borospincék
által körülölelt Sutyú-völgy. Itt
áll a ma már községi tulaj-
donban lévő egykori szövet-
kezeti pince is, amelyet fel-
újítottak, udvarán pedig egy
pihenőteraszt alakítottak ki a
vendégek fogadására. A mi-
nőségi gasztronómia várt
mindenkit kirobbanó formá-
ban. A bajaiaktól megtudhat-
tuk hogyan készül a halász-
levük. Elmondták, mivel a ba-
jai halászlé ennyire puritán és
egyszerű étel, fokozottan
ügyelnünk kell az alapanya-
gok minőségére. Itt semmi
nem fedi el a valódi ízeket, a
halnak a lehető legjobbnak
kell lennie, nem túl zsíros,
nem túl nagy, egyenként
max. két kilós. A hagyma ne
legyen idei friss, és a paprika
is szigorúan házi készítésű,
valahonnan Baja környékéről
származzon. Ezen kívül a
bogrács legyen halfőző, ami-
nek az alja szélesebb, felfelé
a szája felé szűkül, és a ha-
lászlé ne gázon, hanem fával
rakott tűzön főjjön. Ha mind-
ezeket betartjuk, biztosak le-
hetünk a sikerben. A szik-
szóiak viszont egy kétszázöt
kilós ökröt sütöttek a vendég-
sereg szeme láttára.

Az elfogyasztott és átbe-
szélgetett étkezések és bo-
rozgatások az ízekhez fű-
ződő közös élményeket ala-
kítottak ki, amelyek még erő-
sebbé fonják az érzelmi kö-
tődések szálait, és
összekötnek bennünket a bo-
rok és az ételek szimbolikus
világával.

Az ételek mellett gazdag
volt a kínálat a kézműves por-
tékából is.

A minőségi és változatos
borok mellé dukáló változatos
étel előtt egy hazai és egy
magyarországi pálinkafőzde
italaival alapozhattuk és ezen
túl már semmi sem hiányzott
a jó szórakozáshoz csak a
minőségi és választékos mű-
sorok sokasága, amely két
színpadon, szinte megállás
nélkül zajlottak.

Ha egy tájnak természetes
adottsága lévén kisugárzása
van nehéz ellenállni vonzá-
sának. Kiváltképp akkor, ha
e dimbes-dombos lankáin az
„istenek italának“ forrása fa-
kad. Így az ember nemcsak e
táj szemmel látható szépsé-
gét, de gyökereinek mélysé-
gét, felszínre hozott értékeit is
élvezheti. Ez a csodálatos és
nagyszerű madari borvidék
adottsága, egy kincs- egy is-
teni ajándék. Kincs, ami jó
gazda kezekbe „csillogó“ ne-
dűvé változik e táj tiszta egye-
diségével és örvendezteti
meg az idelátogatót. Sőt, ez
párosult az itt élő és szorgo-
san dolgozó ember szellemi,
emberi erejével- egy igazi ér-
tékekben gazdag „otthon“,
borvidék vendégei lehettünk.
Régebben is, de az utóbbi
években még inkább tapasz-

talható egyfajta felélénkülés
a madari szőlész és borász
berkekben, milyen természeti
adottságot, gazdagságot is
rejt és kínál ez a borvidék.

A három borfesztiváli nap
megmutatta a vidék igazi ér-
tékeit. A szervezők dicsére-
tére válik, hogy a jelenlegi ne-
héz gazdasági helyzetben is
képesek voltak egy ilyen tar-
talmas és színvonalas ren-
dezvény megszervezésére.
A szervezők a környéken már
elterjedt és közkedvelt bor-
fesztiválok sorát folytatták to-
vább és hozzáadtak valami
egyedit is. Ezt csak olyan em-
berek képesek véghezvinni,
akikben a szülőföldjük a táj
(természet), a múltjuk iránti
tisztelet és a tenni akarás él
és dolgozik. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Ízekben, élményekben gazdag
hétvége a borospincék között
Madar



Agútai önkormányzat
testületi ülésén ellen-

szavazat nélkül álltak ki a
képviselők a kétnyelvűség
mellett. A városba érkező
árusoktól is kérni fogják a
magyar nyelv használatát.

A kulturális bizottság ter-
jesztette be a javaslatot,
amelyen belül Samu István
vetette fel a témát. A határo-
zat szövege szerint "Gúta
Város Képviselő-testülete a
T.t. 184/1999 sz. a nemzeti
kisebbségek nyelvének
használatáról szóló törvény
értelmében felszólítja a vá-
ros területén működő gazda-
sági társaságokat, egyéni
vállalkozókat, civil szerveze-
teket és a lakosokat a két-
nyelvűség terén (szlovák
nyelv és magyar nyelv) meg-
lévő törvényi lehetőségek fi-
gyelembe vételére és a két-
nyelvűség terén érvényes

törvényi kötelezettségek kö-
vetkezetes betartására."

A határozati javaslatot a je-
len lévő 15 képviselő közül
mind támogatta. „Valahol
egyfajta büszkeség van ben-
nem, de másrészt kicsit fáj
ez a büszkeség, hogy jelen-
leg a városi ranggal rendel-
kező települések közt Gúta a
legmagyarabb város, hiszen
76 százalék a magyar ajkú
lakosok aránya“ - nyilatkozta
a határozat kapcsán Horváth

Árpád polgármester. A pol-
gármester elmondása sze-
rint, nemcsak a városban te-
vékenykedő vállalkozóknak
szeretnék tolmácsolni ezt az
ajánlást, hanem például a vá-
sárba érkező árusoknak is.

A gútai önkormányzaton
belül az is megszokott gya-
korlattá vált, hogy az elfoga-
dott önkormányzati határo-
zatok szövege is megjelenik
magyar nyelven. (b)

Fotó: gutatv
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Kolozsnéma

Gúta

Pat

HORMI
PRedAj ochRANNých

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

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

Emléktáblát avattak Martoson
Szeptember 29-én a

magyarországi Kecs-
kés László Társulás és
Komárom Város Önkor-
mányzatának a támoga-
tásával emléktáblát he-
lyeztek el a Beneš-dekré-
tumok által meghurcolt
martosi magyarság em-
lékére a református
templom falán.

A megemlékezés szom-
bat délelőtt 10.00 órakor
kezdődött ünnepi istentisz-
telettel a református temp-
lomban, melyen igét hirde-
tett Dobai Sándor esperes.

A Szózat után dr. Szénási
Lilla helyi lelkipásztor és
Elek László komáromi ró-
mai katolikus esperes meg-
áldották az emléktáblát. A
martosi ifjúsági zenekar
előadása után Keszeg Ist-

ván martosi és dr. Molnár
Attila dél-komáromi polgár-
mester elevenítették fel a
65 évvel ezelőtti eseményt,
majd a kitelepítettek nevé-
ben Jóba János emléke-
zett. Miriák Ferenc

Októberben újra TAT

Ajövő héttől kezdődően
hat héten keresztül újra

benépesülnek a sorozat-
ban részt vevő községek
kultúrházai. Elindul a nép-
szerű tehetségkutató ver-
seny, röviden a TAT, mely
bátran állíthatjuk, egyedül-
álló Dél-Szlovákiában.

A TAT eddigi sikere első-
sorban az újszerűségében, a
dolgok más megközelítésé-
ben rejlik. Az elmúlt év
őszén, és idén tavasszal két-
féle kategória is ki lett pró-
bálva a sorozat folyamán:
először a bemondók és az
énekesek versenye, melyben
16 község tehetségei vettek
részt, és mutatták meg talen-
tumukat. Másodszor pedig az
alapiskolások versenye, a
Sztárok kicsiben produkció,
amely a vártnál sokkal job-
ban sikerült. Emellett volt egy
szépségverseny, egy legnép-
szerűbb falu lájkviadal, né-
hány Szuper banzáj elneve-
zésű kötetlen szórakozatató
est, és még sorolhatnák a
Cool Club Polgári Társulás

égisze alatt lebonyolított ver-
senyeket. Időközben, aki
még több információt akart,
az megnézhette a Coolclub
TV adásait, ahol riportokat
láthattak a nézők az egyes
szereplőkkel, polgármeste-
rekkel, a műsorok szervezői-
vel.

Októbertől indul az új, im-
máron a negyedik sorozat,
tánccsoportok, bemondó és
énekes kategóriában. Az elő-
készületek már gőzerővel
folynak, és ha minden a leg-
nagyobb rendben lesz, októ-
ber 13-án, szombaton Ko-
lozsnéma lakossága láthatja
majd először a TAT tehetség-
kutató verseny első felvoná-
sát, melyről a DELTA hetilap
rendszeresen fog tudósítani.

-pint-

ACsemadok alapszervezete második alkalommal
rendezte meg a terménykiállítást, amelyet Izsák

Elvira, a szervezet elnöke nyitott meg. Majd a Gyön-
gyös bokréta népdalkör vendéglátása előtt a szakmai
zsűri Varga Judit kertészmérnöknő vezetésével kiér-
tékelte a terménykiállítást.

A legszebb zöldséget ifj. Márton Gyula és Moravcsík
Péter termesztették, a gyümölcsök közül Meszlényi Lívia
és Réka birskörtéje végzett az első helyen. A virágkiállí-
tók közül a zsűri Anda Lujza „Ólomír” virága győzött. Kü-
löndíjat kapott Ostatník Lóránt gyümölcskosaráért, Kom-
lósi Izabella orchideájáért, Bölcs Ildikó köleséért, Kurucz
Lajos a virágba borult kettes sarabolójáért. (miriák)

Zöldség- és gyümölcskiállítás
Izsa

Apati Piros tulipán népdalkör és a nyugdíjasok öröm-
mel készülődtek a bajóti Jázmin népviseletes asz-

szonykórus fogadására.

Az esti fogadáson megtelt a kultúrház, ahol Forró István a
pati nyugdíjasok elnöke köszöntötte a bajóti vendégeket,
akiket elkísért Tóth Zoltán polgármester is, valamint Szabó
Olgát, Pat polgármesternőjét. A találkozó első részében a
helyi fiatalok – Hallman Csilla vezetésével – kultúrműsorral
köszöntötték a találkozó résztvevőit. Ezt követte a Jázmin
népviseletes asszonykórus fellépése, akik a Hévízen meg-
tartott II. Országos Ki mit tud döntő Népdalkör kórus verse-
nyében aranyminősítést kaptak.

A jó hangulatú beszélgetéseken lehetőség nyílt barátságok
kötésére, a meglévő kapcsolatok elmélyítésére. A barátság
további ápolása jövőre Bajóton folytatódik. (miriák)

Bajóti vendégeket fogadtak

Szeptember utolsó hét-
végéjén mindenki szá-

mára nyitott kapuk előtt
ünnepeltek a lánglovagok.
A nap apropóját elsősor-
ban az adta, hogy Városi
Tűzoltó Egyesület az „Itt
otthon vagyunk” pályázat
sikerének köszönhetően 2
742,52 eurós támogatást
nyert technikai eszközök,
munkaruhák vásárlására.
Az ünnepségen megjelent
Vendelín Horváth, a SZK
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületének generális titkár-
ságának vezetője, a kerü-
leti önkéntes tűzoltóság
képviselői, Skrivánek Ár-
pád, az ÖTE járási igazga-
tója, Zemkó Margit pol-
gármester, Karol Lovász
alpolgármester, a képvi-
selő-testület tagjai és az
érdeklődők.

„Büszkék lehe-
tünk arra, hogy
településünkön
több mint egy
évszázados
múltra tekint-
hetünk vissza
a tűzoltói csa-
patmunka kap-
csán. Lakókö-
zösségünkben
mindig elismert
volt az önkén-
tes tűzoltóság,
melynek aktív
tagjai néha sa-
ját anyagi java-
ikat, életüket
kockáz ta tva
próbáltak se-
gíteni a bajba-
jutottakon” –
mondta ün-
nepi kö-
szöntőjében a

polgármesternő. Majd Karol
Lovász ismertette a 125
éves városi önkéntes tűzol-
tóság történelmét, tevékeny-

ségét. Ezt követően lelep-
lezték és átadták a városi
hivatal támogatásával
készített Szent Flórián
szobrot.

A program oklevelek
átadásával folytató-
dott, majd a helyi tűz-
oltók átvették a tűzol-
tóautó kulcsát is.

A nyitott nap részt-
vevői megtekinthet-

ték a városi tűzoltók
technikai felszereltsé-

gét, valamint részt ve-
hettek a különböző

szórakoztató prog-
ramokban.

(miriák)
A szerző felvételei

Nyílt nap az ógyallai tűzoltóknál

Határozatban álltak ki
a kétnyelvűség mellett
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Búcs

Bátorkeszi

... 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

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jesenná AKCIA

=

VVyymmeeňňttee  ssvvoojj  ssttaarrýý  
nneerreezzoovvýý  ddrreezz  zzaa  nnoovvýý!!

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Ahagyományoktól elté-
rően ebben az évben

szeptember utolsó szom-
batján rendezték meg a fa-
lunapi ünnepséget. Bátor-
keszi Község Önkormány-
zata a hagyományokat kö-
vetve az ünnepség előtt
frissen sült kuglófot aján-
dékozott a lakosságnak.

A program már reggel el-
kezdődött, természetesen
gulyásfőző-versennyel. A
délután látványos program-
mal vette kezdetét. A kultúr-
ház előtti téren került sor az
erős emberek versenyére. A
csapatban induló hat ver-
senyző közül a győzelmet a
Kaszab Péter- Tóth Ádám al-
kotta bátorkeszi csapat sze-
rezte meg, az ekeli és a gel-
léri csapat előtt. A kultúrház
nagytermében ezt követte a
falunap ünnepélyes megnyi-
tója, ahol Tóth Anikó alpol-
gármester ebben az évben a
Vöröskereszt alapszervezete
elnökének, Szabó Ilonának,
a Rét utcai óvoda igazgató-
jának, Száraz Szilviának és
Czinke Tímea és Czinke
Zsolt református lelkészek-
nek adta át a polgármesteri
díjakat, a község társadalmi
életében tanúsított aktív te-
vékenységükért. Ezt követte

a szórakoztató kultúrműsor,
amelyben felléptek a helyi
óvodások, alapiskolások,
művészeti iskola tanulói, a
Karátsony Imre énekkar, szó-
listák és a környező falvak
hagyományőrző csoportjai.

Az érdeklődők a kultúrház
ruhatárában pedig megtekint-
hették a község életéből ösz-
szeállított kiállítást „Gyöngy-
szemek” címmel. A kiállítá-
son Szabó Mária pedagógus,
Farkas Katalin amatőr festő

képeit, valamint Holop Bor-
bála horgolt tárgyait csodál-
hatták meg. A zsúfolásig
megtelt színházteremben a
Madách Színház művészei
és Tóth Gabi énekesnő mu-
tatták be fergeteges műsoru-
kat a közönség nagy örö-
mére. Az idei falunapi ren-
dezvény bállal ért véget, ame-
lyen a Carson együttes szol-
gáltatta a jó zenét. 

(miriák)
A szerző felvételei

A
Csemadok újjáalakult búcsi alap-
szervezete Grajszki Szilvia elnöknő

irányítása mellett az elmúlt évben egy ki-
csit másként, de ismét megrendezte a
Szüreti vigadalmat. 

Az idei II. Nyitott pincenap – Szüreti viga-
dalomra és az I. Kézművesek találkozójára
ismét a búcsi pinceúton került sor. A Vintop-
Karkó nagytermében megszervezésre kerülő
rendezvényen felléptek: a búcsi óvodások és
alapiskolások, a kisújfalusi Rozmaring tánc-
csoport és a Csemadok mellett működő tánc-
csoport, a köbölkúti Csemadok asszonykó-
rusa és Vadvirág néptánccsoportja, a kéméndi
Vasvirág néptáncegyüttes, a dunaradványi
Magok csoport-karikázói, Szabó Brigitta Pat-
ról, a muzslai Csemadok népdalénekesei és
táncosai, a madari és a dunamocsi hagyo-
mányőrzők, a Csűr Blues Band -Sidó Szil-
veszter és zenésztársai, a zámolyi nyugdíjas-
klub, Takács Ferenc-Franky énekes Komá-
romból és a Felvidéki Rockszínház.

A délután folyamán került sor a Barátok
borának összegyűjtésére a pinceúton. Ebből
az alkalomból a gazdák kinyitották pincéiket
és várták a látogatókat. A rendezvény tom-
bolahúzással és a Barátok borának kóstoló-
jával ért véget. (miriák)

A szerző felvételei

Kora őszi falunap

Nyitott pincenap

Szívünk Napja - a Szív Világnapja

A Hetényi Tarczy Lajos
Alapiskolában már hagyomá-
nyosan harmadik alkalommal
rendezték meg a Szívünk
Napja 2012 elnevezésű
egészségnapot. Ezen a na-
pon újra a sporté volt a fő-
szerep. A napot már hagyo-

mányosan almaosztással
kezdték, hogy felhívják a fi-
gyelmet az egészséges táp-
lálkozás fontosságára, az
édességek kerülésére. A sok
mozgás és sportversenyek
mellett, felvilágosító előadások
is voltak a szív- és érrendszeri

betegségek megelőzéséről,
az egészséges táplálkozásról,
az influenzáról.

Az előadások után kvízjá-
tékban vettek részt a felső
tagozatosok. Ismét nagy si-
kere volt a vérnyomás- és
vércukorszint-mérésnek,
melyből a pedagógusok sem
maradhattak ki. A záróprog-
ram a rajzpályázat kiértéke-
lése volt, melynek témája:
Te mit teszel azért, hogy
egészséges gyerkőcből
egészséges felnőtté csepe-
redj? A szebbnél szebb és
ötletesebb rajzokból nagyon
nehéz volt választani. Íme a
legsikeresebb kicsik és na-
gyok: Tanka Anna 7. osztály,
Hovany Dóra 2. osztály,
Ádám Boglárka 2.osztály,
Takács Kamilla 6 osztály.
Mészáros Nikoletta 7. osz-
tály. Pluhár Katalin 7. osztály,
Gál Levente 1. osztály. Bolla
Edina 7.osztály. 

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

ASzív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére
2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik

meg a Szívünk Napját. A szív- és érrendszeri betegségek
több áldozatot szednek hazánkban is, mint valamennyi
más betegség, baleset és más halálok együttesen.

Hetény

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Október 5-én ünnepelte 3. születésnapját

Spitznágel Lacika Nagykeszin. 
E szép ünnep alkalmából szívből köszön-

tik: anya, apa, Nagykesziről: mama,
papa, Zsuzsika, Magyarországról:
mama, papa
és mindenki,
aki nagyon

szeret!

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy Rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot Neked!“

Október 11-én ünnepli 6. születésnapját 

Gál Rebeka Nagykeszin.
Boldog szülinapot kívánunk Neked: 
anya, apa, Anni mama, Feri papa, 
Vali mama, Gál papa, 
és mindenki, aki szeret Téged!

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Október 5-én ünnepelte 1. születésnapját 

Cserge Roland Ógyallán.
Boldog születésnapot, jó egészséget, sok sze-

retetet kívánnak: szüleid, keresztszüleid, Ka-
zán mama és papa, Cserge mama

és papa, dédikék, Zsolti, Réka,
sok puszit küldenek Barbika és
Aminka.

A lányok 25-kg-os súlycsoportjának győz-
tese Csicsó Viktória (Madar), míg a 40 kg-os
súlycsoport győztese Csicsó Alexandra (Ma-
dar). A 2003-2004-es születésű fiúk 25 kg-os
súlycsoportjának győztese Nemes Norbert
(Madar), 31 kg: Domonkos Dániel (Bátorke-
szi) 47 kg: Lami Viktor (Madar). 2001-2002
születésű versenyzők 32 kg-os súlycsoport-
jának győztese Tóth Dávid (Bátorkeszi), 37
kg: Csintalan Sebastian (Madar). 1998-2000-
es születési év 32 kg: Kajtár Sándor (Madar),

39 kg: Pavelka Márk (Madar), 42 kg: Kovács
Nikolas (Bátorkeszi), 52 kg: Bóna Márk (Ma-
dar), 55 kg: Kocúr Richárd (Bátorkeszi), 58
kg: Czibor Viktor (Madar), plusz 58 kg: Uhlík
Kristián (Bátorkeszi).

A csapatversenyt a Bátorkeszi Kováts Jó-
zsef Magyar Tannyelvű Alapiskola nyerte,
második helyen a Madari Édes Gergely
Alapiskola, harmadik helyen pedig a Bátor-
keszi Szlovák Tannyelvű Alapiskola végzett.

Kép és szöveg: (miriák)

Tehetségkutató birkózó
diákolimpiai versenyt

rendezett az Édes Gergely
Alapiskola és a madari klub
a helyi sportcsarnokban.
Húsz súlycsoportban ötven-
ketten léptek szőnyegre. A
verseny játékvezetői Kúr Ká-
roly, Kovács László és
Csóka Krisztián voltak.

Madar
Birkózó diákolimpia

A felvonulás alatt a ze-
nét, a nyugdíjasklub ze-
nekara szolgáltatta. A jó
hangulatot a táncos óvo-
dások, iskolások, a Nap-
raforgó néptánccsoport, a
Margarett mazsorett tánc-
csoport, a táncklub tagjai
és a Nyugdíjas klub biz-
tosította. A menetben lo-
vasok, hintók, betyárok és
a Szürke Farkas Íjász-
csoport is részt vett. A
megállóhelyeken a kis-
bíró felolvasta a szüreti

mulatságra invitáló szö-
vegét.

A szüreti vigadalom a
sportcsarnok előtti téren
kultúrműsorral folytató-
dott. A község polgár-
mesterének köszöntőjét
követően átvette a szüreti
koszorút. A napot végül
szüreti bál zárta, ahol a
talpalávalót a Bonita ze-
nekar húzta.

(miriák)
A szerző felvételei

SSzzüürreettii  vviiggaaddaalloomm
Perbete

Szeptember utolsó szombat-
ján az időjárás kedvezően

alakult a harmadik szüreti viga-
dalom megrendezésére. Ezen az
őszi napon napsugarak fogad-
ták a szüreti felvonulás minden
résztvevőjét, akik 14.00 órakor
gyülekeztek a kultúrház előtt. A
népviseletbe öltözött diákok, va-
lamint a helyi folklór csoportok,
fiatalok és idősek mind lovasko-
csikon, traktorokon és gyalogo-
san vonultak a Fő utcán és a
Béke utcán.



• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• Eladó telek Kabátfalun.
Tel.: 0908 803 731.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Eladó Nemesócsán 3-szo-
bás lakás, garázzsal, kerttel,
ár: 32.000 €. Tel.: 0904 196
886.
• Szobafestést, külső fes-
tést vállalok. Tel.: 0948 177
070.

• Csempézést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Ingatlanok tartozásainak
kifizetése, terhelt ingatla-
nok felvásárlása, egzekú-
ciók, árverések rendezése.
Kölcsönök intézése. Tel.:
0905 450 570.
• Kútfúrás, vŕtanie studní.
Tel.: 0917 557 633.
• Eladó családi ház a Kauf-
landdal szemben, kétszintes,
alápincézett, garázzsal,
részlegesen felújított. Tel.:
0908 770 447.
•  Eladó tökmag nagy meny-
nyiségben is, 2 €/liter. Tel.:
0908 301 461.
•  Eladók tuják: brabant 1,50
m/3,50 €; smaragd 1 m/ 7 €;
brabant 0,70 cm/ 1,50 €. Tel.:
0908 301 461.

• Nem banki kölcsönök.
Több pénzintézet ajánlásá-
ból választjuk ki az Önnek
legmegfelelőbbet. Megye
utca – Župná 14 az Allianz
épületében, 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 358.

• A Duna-parton, Karván,
közvetlenül a töltés mellett,
669 m2-es, ház építésére al-
kalmas gyönyörű telek eladó.
Tel. 0907910397, email: du-
nailivia26@gmail. com.
• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Járóbeteg gondozását vál-
lalom, kurzussal: 1 év Izrael,
5 év Zürich, 1 év Tirol. Tel.:
0919 136 940.

• Mindössze 9 nap és meg-
szabadíthatjuk Önt a szer-
vezetében összegyűlt mé-
reganyagtól és súlyfelesleg-
től. Ingyenes szaktanácsa-
dás és időpont-egyeztetés.
Tel.: 0918 234 545.
• Munkalehetőség komoly
gondolkodású embereknek.
Időpont-egyeztetés: 0918
234 545.

• Bérbe adó a VII. lakótele-
pen elárusító bódé, Eötvös
utca. Tel.: 0907 716 837.
• Komárnói irodába jó kom-
munikációs készséggel ren-
delkező munkatársakat ke-
resünk. Szlovák nyelvtudás
szükséges. Fizetés fix + ju-
talék. Tel.: +421 917 178 082.
• Doberman kiskutyák el-
adók. Tel.: 0905 218 296.

• Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk 3,5 t-ig.
Életrajzokat kérnénk az opti-
mabusiness@optimabusi-
ness.sk e-mail címre elkül-
deni. Prax min. 1 év. Tel.:
0905 405 851.
• Eladók malacok 25-30 kg
gyalugép. Tel.: 0908 778
968.

• Prijmeme pracovníkov do
novootvoreného hypermar-
ketu Tesco Komárno na up-
ratovacie práce ženy aj mu-
žov, nástup od 15. 10. 2012.
Tel.: 0903 768 853.
• Szántóföldeket vásárolunk
fel: Vágfüzes, Kava, Hetény,
Izsa, Csallóközaranyos,
Nagykeszi, Kolozsnéma és
Nemesócsa környékén. Tel.:
0918 444 624.
• Betonkerítés gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.

• Eladom 2-szobás lakás-
omat a Komenský utcán Ko-
máromban. Tel.: 0917 105
551.
• Használt gyermekruhák el-
adók 0-2 éves korig kedvez-
ményes áron. Tel.: 0907 124
990.
• Eladom 3-szobás lakás-
omat Komáromban, csere is
lehet. Tel.: 0904 911 773.

• Vennék Major papírokat és
rotovátort 1.20. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó 4-kerekű utánfutó
2001-es dobozos. Tel.: 0905
248 430.
• Angol oktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 494
642.
• Eladó babakocsi Aro Team,
autós gyermekülés, ár: 110
€. Tel.: 0915 187 154.
• Eladó autóba gyermekülés
9-18 kg-ig, kék-fehér kockás,
ára: 15 €. Tel.: 0903 745
180.

• Eladó térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák.
Tel.: 0908 042 655.
• Lakás-, ház-átépítést, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

• Eladók Bígl kiskutyák Ke-
szegfalván. Tel.: 035/7792
371, 0907 118 952.
• Kutyakozmetika Gútán.
Profi kozmetikus, új szalon.
Tel.: 0908 125 930.
• Bérbe adó 1 szoba-kony-

hás lakás. Tel.: 0907 575 219.
• Trágya eladó, jó minőség
és biokomposzt, fuvarral.
Tel.: 0908 089 360.
• Eladók vietnami kismala-
cok. Tel.: 0902 040 372.
• Eladók Holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298 – KN.
• Albérlőtársnőt keresek 2-
szobás albérletbe. Tel.: 0907
373 611.
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Első fotóm

Majer Jázmin
Komárom
(2600/45)

Remiáš René 
Komárom 
(3700/51)

Pohlmüllner Péter
Komárom
(3300/50)
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Pravda Denis
Komárom
(3350/50)

Tóth Szilárd
Komárom
(3350/50)

Vargová Noémi 
Komárom
(3650/50)

Vörös Mátyás
Dulovce

(3000/51)

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztősé-
günk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15:00-kor.

�

�

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

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.

Üres a 
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.

Komárom-almásfüzitői telep-
helyű cég munkatársakat ke-
res 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: lakatos
vagy villanyszerelői végzett-
ség, min. 10-éves szakmai
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).

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.

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.

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.

Német piacvezető cég új ter-
mék bevezetésére hálózat-
építői tapasztalattal rendel-
kezőket keres . Kiemelt juta-
lékok, autó lehetősége!
érdeklődni: 09 08 589 896

NON-StOp priVát

A halál, a közeli szerettünk elvesztése mindig
borzalmas. Mély sebeket ejt a hozzátartozók 
szívében, éppen ezért szeretnénk nekik,
de legfőképpen az elhunytnak a legjobbat adni,
amit még adni lehet az utolsó útján.

• Az elhunyt temetésének megszervezése
• Hamvasztás szertartással vagy anélkül
• Öltöztetés, balzsamozás
• Gyászjelentések készítése
• Koporsók, temetkezési kellékek eladása
• Koszorúk és halotti csokrok készítése

• A szükséges hivatalos dokumentumok ügyintézése
• Búcsúztató polgári vagy egyházi szertartásokhoz
• Az elhunyt szállítása speciális járművel
• Saját hűtőberendezés
• Hordárok, sírásók bebiztosítása
• Temetkezési ügyek megbeszélése az Ön otthonában

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

A legjobb szolgáltatások a legjobb áron!
Bizonyítékként - mindazoknak, akik más temetkezési
vállalattól árkalkulációt hoznak, mi legkevesebb
150 €-val alacsonyabb áron kínáljuk ugyanazt a szolgáltatást,
néhány temetkezési szolgáltatásnál akár a 300 €-t is elérheti! 0919 191 270          0917 850 026

Kirendeltségeink: Nemesócsa, Vasút utca 75 (parkettagyár mellett)
Nagymegyer, Bartók Béla tér 215 (az 1. emeleten)
Gellér 195

„Egyéves kisfiú vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“

Hipszki Tomáš 

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled ,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kisérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden születésnapodon!“
Október 10-én ünnepli 65. születésnapját 

Rajkó Veronika Ímelyen.

Október 5-én ünnepelte 
1. születésnapját 

a legdrágább szemünk fénye,
Garai Gábor Gergő

Tanyon.
Születésnapja alkalmából felhőt-
len gyermekkort kíván neki: anya,
apa és mindazok, kik szeretik őt.

8. októbra oslavuje 6. narodeniny v Komárne.
K Tvojim narodeninám Ti prajeme veľa zdra-
via, šťastia, radosti a veselosti,  veľmi veľa ús-
pechov v škole i v živote: mamina a ocino,
stará mama, starý otec, teta Eva s rodinou, a
strýko Ivan s rodinou.

Köszönti őt lánya Ági és fia Zoli, csa-
ládjaikkal. A jókívánságokhoz csatla-
kozik testvére Kató is. A mamát sok
szor puszilják az unokák: Monika, 
Jani és a kis Rodi.

Cserélje le 15 évvel fiata-
labbra párja arcát! Mostantól
nem pénz kérdése a ráncok
eltüntetése! Hívja munkatár-
sunkat, és nyerjen 100 euró
értékű kényeztető, fiatalító
kezelést! 0908 589 896Ceragem – Termo akupresz-

szúrás masszázs. Gerincke-
zelő, izomfájdalmakat eny-
híti, merev izmokat lazítja, ja-
vítja a vérkeringést, immun-
rendszer erősítő, közérzetja-
vító, idegmerevséget oldja,
vérnyomáscsökkentő. Relax
Salon – Sportcsarnok, KN.
Tel.: 0944 040 753.

Ápolói tanfolyam és német
nyelvtanfolyam ápolók ré-
szére. Komáromban, Duna-
szerdahelyen, Nagymegye-
ren, Gútán, Ógyallán, So-
morján. Akció 190 €-tól. Tel.:
0911 395 737, www.proso-
cia.sk, prosocia@prosocia.sk

Figyelem emberek ! Jó kere-
seti lehetőség! Egy osztrák
munkaközvetítő cég munka-
társakat keres az alábbi
munkakörökbe: hegesztő,
géplakatos. Elvárások: meg-
felelő szakmai képzettség
(érvényes minősítési papír),
önálló munkavégzés, alap-
fokú német nyelvtudás, jó fi-
zikai állóképesség, szakmai
gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Jelentkezéseteket
e-mailben a filkooto@xnetkn.
sk e-mail címen vagy a kö-
vetkező telefonszámon vár-
juk: 0944 338 275.

Öltönyök szalagavatóra,
koszorúcskára, egyéb al-
kalomra rendkívül jó áron.
Infó 0915 389 405. Osztá-
lyoknak próbalehetőség.

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

• Gyorskölcsön dolgozók-
nak. Tel.: 0917 637 302.
• Gyorskölcsön nyugdíjasok-
nak. Tel.: 0917 637 302.
• Eladó 3-szobás, erkélyes
téglalakás, 73 m2-es garázs-
zsal a Považská utcán. Tel.:
0905 412 646.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Demizsonok eladók. Tel.:
0915 344 849.
• Bérbe adó 1-szobás lakás
az V. emeleten a  Družs-
tevná utcában, ár: 225 €.
Tel.: 0905 708 635.
• 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
kiadó a Hviezdna utcán. Tel.:
0907 398 399.
• Ifjúságfalván eladó 3-szo-
bás családi ház, ár: 23.000
€. Tel.: 0908 958 563.

Újszülöttek:
Győri René (Komárom); Rémiáš René (Komárom);  Tóth
Szilárd (Komárom); Pravda Denis (Komárom); Pohlmüll-
ner Péter (Komárom); Polách Jaroslav (Komárom);  Var-
gová Noémi (Komárom); Angyal Zoltán (Gúta); Vörös Má-
tyás (Dulovce);  Balázsová Lucia (Gúta);  Soósová Dóra
(Búcs); Laboda Lili (Komárom) 

Elhunytak:
Földes Alexander (59) Komárom; Juhos Ilona (77) Szent-
péter; Bedecsová Mária (61) Komárom;  Kaszbeková Edita
(59) Komárom; Erős Vendelin (58) Kava;  Jobbágy Fran-
tišek (84) Komárom; Krnáčová Helena (85) Komárom

Házasságot kötöttek:
Uzola Štefan (Ekel) és Rajosová Zuzana (Komárom);  Burdi
Alexander (Csallóközaranyos) és Krepelková Helena (Ko-
márom); Petruš Tomáš és Vinczeová Tímea (Komárom)

• Eladó családi ház Gelléren
– Holiare 155. Tel.: 0904 105
937.
• Eladó: kombinált gyalugép
2 motorral, 4 KW-os villany-
motor 2400 fordulat. Ár meg-
egyezés szerint. Vennék vil-
lanymotort 2.2, 2865 fordu-
lattal. Tel.: 0903 634 990.
• Kiadó 2-szobás lakás. Tel.:
0907 636 113.
• Hűtők, mélyhűtők javítása .
Tel.: 0905 666 838.
• Tipp-topp takarítok. Upra-
tovanie. Tel.: 0915 114 490.
• Vennék telket Kabátfalun.
Tel.: 0908 803 731.
• Bérbe adó szoba-konyhás
lakás a VII. lakótelepen. Tel.:
0907 716 837.

KÖLTÖZTETÉS
SťAHOVANIE

TEL.: 0944 196 085

2012/41
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. ��

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

Prihlásenie na nový kurz osobne každý  
utorok a štvrtok od 16.00  do 18.00 hod.

035/7726 999
0905 489 059
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V pondelok 8. 10. predpokladám v našom regióne chladnej-
šie ako posledné dni, polooblačno ale bez zrážok. Nočná tep-
lota od 6  do 8  ̊C, denná teplota od 14 do 16  ̊C. Slabý Z vie-
tor do 2 - 4 m/s.      
V utorok 9. 10. predpokladám v našom regióne vlhko a daž-
divo, počas dňa veľká oblačnosť až zamračené s občasným
dažďom. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od  7 do 9
̊C, denná teplota od 14 do 16  ̊C. Slabý JZ vietor  do 2 - 4 m/s.    
V stredu 10. 10. predpokladám v našom regióne slabé otep-
lenie, znovu veľká oblačnosť až zamračené s občasnými pre-
hánkami, prípadne prechodne aj dážď. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od 9 do 11  ̊C, cez deň od 22 do 24  ̊C.
Slabý časom až mierny Z vietor do 4 – 6 m/s.     
Vo štvrtok 11. 10. predpokladám v našom regióne ešte vlhko
a daždivo, veľká oblačnosť až zamračené s početnými pre-
hánkami. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od 12 do 14
̊C, cez deň od 18 do 20  ̊C. Slabý, neskôr až mierny SZ vietor
do 4 - 6 m/s. 
V piatok 12. 10. predpokladám v našom regióne celkom pekne,
zrána už chladnejšie,  polooblačno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od 7 do 9  ̊C, denná  teplota od 19 do 21  ̊C. Slabý JV 
vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 13. 10. predpokladám v našom regióne znovu pekne
a teplo, zrána a cez deň ešte jasno až polojasno, popoludní a
k večeru pribúdanie veľkej oblačnosti s dažďom. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 11 do 13  ̊C, denná teplota od
21  do 23  ̊C. Slabý J, JV vietor do 2 - 4 m/s.  
V nedeľu 14. 10. predpokladám v našom regióne veľmi prí-
jemne, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od 8 do 10  ̊C,
cez deň od 18 do 20  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 8. 10. - 14. 10.

Pokračovanie z minulého čísla
V  roku 1974 sa úspechy začali hrnúť ako

lavína a mladučký oddiel sa postupne zara-
dil medzi najlepšie v ČSSR. Na majstrov-
stvách Západoslovenského kraja Štefan Pet-
rík zvíťazil pred ďalším Komárňanom On-
drejom Uramom. Ladislav Csinger skončil
tretí a Eduard Burda piaty. Na majstrovstvách
Slovenska zvíťazil Štefan Petrík v kategórii
do 175 cm Ladislav Csinger skončil štvrtý,
Ondrej Uram šiesty a Eduard Burda desiaty.
Siedme majstrovstvá ČSSR sa konali v Ko-
márne. Do posledného miesta naplnená sála
Domu odborov fandila komárňanským Slá-
vistom.  Veľký favorit súťaže, Štefan Petrík
skončil druhý za víťazom Petrom  Stachom
(2x majster Európy, 3. a 4. na majstrovstvách
sveta). „Hoci Petríkova voľná zostava bola
pritom ohodnotená najvyššou známkou sú-
ťaže 19,25 b., Stach Pištu zdolal len o 0,24
stotín bodu, čo bol najmenší rozdiel v histó-
rií kulturistiky,” opisuje rušné momenty J.
Dzimas. Komárňan Ladislav Csinger do 175
cm obsadil piate miesto a Ondrej Uram bol
dvanásty do 175 cm. Majstrovstvá ČSSR sa
skončili úspešne tak po športovej, ako aj po
organizačnej stránke. Organizátori sa dostali
do povedomia kulturistickej verejnosti a
miestni funkcionári získali elán a nadšenie
pracovať ďalej. Ako jediný reprezentoval Slá-
viu Komárno na Putovnom pohári časopisu
Tréner Ondrej Uram a skončil na 6. mieste. 

Rok 1975 bol úspešný pre dorastenca Jú-
liusa Ševčíka, ktorý získal titul majstra Slo-
venska aj ČSSR. Na majstrovstvách Slo-
venska Štefan Petrík obhájil titul domáceho
šampióna, Ladislav Csinger vybojoval bronz,
Viktor Horian (otec herca Viktora Horjána)
skončil piaty. V kategórií mužov na 8. maj-
strovstvách ČSSR Štefan Petrík (2. miesto)
zopakoval svoje výsledky z predchádzajú-
ceho roka. Na majstrovstvách ČSSR získal
Ladislav Csinger siedme miesto a Viktor Ho-
rian nad 179 cm desiate miesto. Na 10. roč-
níku kulturistickej súťaže o putovný pohár
časopisu Tréner, Ladislav Csinger a doras-

tenec Július Ševčik skončili zhodne na
štvrtom mieste, Viktor Horian skončil ôsmy.
Vo Zvolene skončil najlepšie z komárňan-
ských Slávistov Zoltán Méhes, na 4. mieste. 

V roku 1976 na majstrovstvách Západo-
slovenského kraja Štefan Petrík zvíťazil v ka-
tegórií do 174 cm, Ladislav Csinger skončil
druhý, Viktor Horian tretí, Zoltán Méhes
štvrtý, Július Ševčík a Peter Riňák piaty, An-
drej Balog siedmy a Štefan Molnár deviaty.
Na majstrovstvách Slovenska opäť Štefan
Petrík nenašiel premožiteľa. Na stupienku
víťazov ešte stáli Ladislav Csinger na dru-
hom a Viktor Horian na 3. mieste. Na 9.
majstrovstvách ČSSR získal Štefan Petrík
už po tretíkrát v rade druhé miesto, za víťa-

zom Petrom Stachom. Ladislav Csinger
skončil piaty a Viktor Horian siedmy.  

V roku 1977 Július Ševčík zopakoval svoj
úspech spred dvoch rokov, stal sa opäť juni-
orským majstrom SSR aj ČSSR. Na 10. roč-
níku majstrovstiev ČSSR súťažil jediný Ko-
márňan, junior Július Ševčík, ktorý sa 7.
miestom nestratil ani medzi dospelými. Vik-
tor Horian skončil druhý na pohárovej súťaži
časopisu Tréner. 

Aj v roku 1978 sa majstrovstvá ČSSR ko-
nali v Komárne. Štefan Petrík skončil na
štvrtom, Ladislav Csinger a Viktor Horian
zhodne na 5. mieste a Michal Csutkay (†)
siedmy. Július Ševčik opäť na juniorských
majstrovstvách Slovenska aj Českoslo-
venska vybojoval titul.  

V roku 1979 sa kulturistický oddiel Slávia
premenoval na ČSPD Komárno. Novo na-
zvaný oddiel posilnili viacerí, v tom čase
uznávaní kulturisti. J. Dzimas s úsmevom
spomína: „V tomto roku nastal veľký boom v
československej kulturistike, veď skvelý ma-
nažér klubu Jano Gajdáč dotiahol do Ko-
márna troch reprezentantov ČSSR - Petra
Uríčka, Antona Holiča a Štefana Justa.” Na
majstrovstvách Slovenska Viktor Horian vy-
bojoval striebro a Michal Csutkay skončil

šiesty. Tituly majstra ČSSR vybojovali práve
Peter Uríček a Anton Holič. Štefan Just skon-
čil druhý a Ján Hrubý štvrtý. Na majstrov-
stvách Európy v Bruggy (Belgicko) bodovala
dvojica Komárňanov. Peter Uríček skončil
tretí a Anton Holič štvrtý. 

Rok 1980 bol pre komárňanskú kulturistiku
najúspešnejším. Veď na majstrovstvách Slo-
venska Štefan Just v kategórií do 179 cm vy-
bojoval zlato, Ján Hrubý skončil druhý, Vik-
tor Horján tretí a Michal Csutkay piaty. Na
majstrovstvách ČSSR Peter Uríček obhájil
prvenstvo spred roka, Anton Holíč skončil
druhý a Ján Hrubý tretí.  Aj v roku 1980 sa
majstrovstvá Európy konali v Belgicku. Peter
Uríček aj Anton Holíč vybojovali najcennejšie
kovy nielen pre Komárno, ale aj pre Česko-
slovensko. Slovami Juraja Dzimasa by som
chcel ukončiť tento článok o zlatom období
komárňanskej kulturistiky: „Všetky úspechy,
ktoré dosiahli naši kulturisti, či už v rámci
kraja, Slovenska, Československa, alebo na
medzinárodnej scene, dosiahli nielen tvrdým
tréningom, čím sa vypracovali až na vrchol,
ale aj vďaka vynikajúcim manažérskym
schopnostiam Jana Gajdáča a obetavých
ľudí, ktorí v tom čase kulturistike v Komárne
nesmierne pomohli.” Ján Habardík

Vznik a vývoj kulturistiky v klube Slávia Komárno 1972–1978

Zakladateľ a manažér Slávie Komárno Ján
Gajdáč so zverencom Ondrejom Uramom

Účastníci majstrostviev ČSSR v Komárne v roku 1978 v novej športovej hale Úspech Strednej priemyselnej školy
Krajský školský úrad v Nitre v septembri vyhodnotil vedo-

mostné a odborné súťaže stredných odborných škôl v škol-
skom roku 2011/2012.

Študenti Strednej priemyselnej školy v Komárne svojimi
všestrannými vedomosťami zabezpečili svojej škole v kon-
kurencii stredných odborných škôl Nitrianskeho kraja 1. 
miesto. Cenný pohár a diplom dňa 18. 9. 2012 prevzala za
školu Mgr. Helena Nyersová, zástupkyňa riaditeľa školy.

PaedDr. Marcela Vargová

Farský piknik
Víkendy nám umožňujú urobiť si menšie

prestávky počas pracovného roka. Tak
to bolo aj začiatkom septembra, v areáli
komárňanského vodáckeho klubu. Pri
mŕtvom ramene Váhu prebehla spoločná
akcia komárňanských katolíkov – Farský
piknik.

Na oblohe pomaly plynuli mráčky, cez ktoré
sem-tam vykuklo usmievavé slnko. Aj keď nie-
kedy zafúkal jemný vietor, predsa príjemne
prebehla na úvod bohoslužba – svätá omša.
Trochu netradične – blízko vody, blízko prírody.
Kázeň bola o starostlivosti Dobrého Boha o
všetko živé, aj o ľudí, aj o zvieratá. Na omši
bolo okolo stodvadsať ľudí. Mládežnícke du-
chovné piesne na povznesenie duší predná-
šal za sprievodu gitary mládežnícky spevácky
zbor. Po ukončení bohoslužby, a posilnení du-
cha, nasledovalo pohostenie. 

Po prijatí duchovnej a telesnej stravy nasle-
dovala tanečná zábava. Tej sa zúčastnili
hlavne mladí. Animátorky ich učili tancovať
nové, moderné tance. Starší viedli debatu.
Dokonca bolo pripravené kanoe s dvoma „ná-
morníkmi“, ktorí odvážlivcov previezli trošku po

mŕtvom ramene Váhu. O najlepšie umiestne-
nie farského pikniku statočne súťažili štyri
zmiešané futbalové družstvá. V tieni, pod
ochranou komárňanskej pevnosti, ich po-
vzbudzovali veselými pokrikmi nadšení diváci. 

Približne pred piatou hodinou poobede bol
náš farský piknik na záver ukončený kňaz-
ským požehnaním od nášho pána kaplána.
Na záver farského pikniku si ešte zatancovali
viacerí účastníci „Tanec priateľstva“. Poďako-
vanie patrí nášmu dekanovi, otcovi Elekovi,
nášmu kaplánovi Palušákovi, našim milým
sponzorom, a hlavne Pánu Bohu, vďaka kto-
rému sa mohla táto milá akcia uskutočniť.

Miroslav Priecel

Zlato na Budapest Open
Dňa 15. 9. 2012 sa karatisti z Karate klubu ABC car Komárno

zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže Budapest Open
2012 za účasti 15 krajín. V silnej konkurencii získal Tomáš Kósa
v kategórii kumite žiaci peknú zlatú medailu.

V mesiacoch október a november bude prebiehať nábor pre
nových členov s hranicou od 5 rokov v telocvični ZŠ na ul. Poh-
raničná, kde radi privítame nové nádeje pre náš klub. Karate je
tvrdý a náročný šport, ktorý však učí mládež disciplíne, seba-
kontrole ako i  k určitým návykom, ktoré sa v iných športoch ne-
nachádzajú. Tréningy: Pondelok, streda: 16.30 hod. – 18.00
hod, Štvrtok: 18.00 hod. – 19.00 hod., Info: 0905 354 041

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova ��, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/��� Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/��� Sk/m�

A komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatósága 
ezúton mond köszönetet

mindazoknak, akik adójuk 2 százalékával támoga$ák 
az intézmény munkáját.

Vedenie Strednej priemyselnej školy 
v Komárne touto cestou ďakuje všetkým,

ktorí venovali 2 % z daní v prospech školy.



�� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.08 Sport 8.15 India – Álmok útján, 26.
9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Családbarát magazin 11.30 Na-
pirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra, 9. 15.10
A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az ESTE 22.45 Átok 23.15 KorTárs 23.45 Aranymetszés

M2
8.00 Híradó 8.30 Szörnyű idő… 9.00 Egy diáktüzér naplója 10.00 Esti
beszélgetés Müller Péterrel 10.25 Nekem ne lenne hazám? 10.40 Min-
dentudás Egyeteme 2.0 11.30 Hol élsz te? 12.25 Magyar rock 13.20
Slágerek 14.55 Arborétumok, gyűjteményes kertek 15.10 A napsugár
nyomában 12. 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 8. 16.20 MacGyver
17.10 Futőtűz 40. 17.55 Enid Blyton kalandfilm sorozata 9. 18.20 A
Nyereg Klub 18.45 Mese 19.00 Mr. Bean 19. 19.10 Édes élet olasz
módra 9. 20.00 Híradó 20.35 Pirx kalandjai, 3. 21.30 Videó – Az MTV
elektronikus kutatómunkájának bemutatása 22.15 Maradj talpon!

DUNA
7.00 Hagyaték 7.40 A Duna - Utazás ínyenceknek1. 8.10 Kultikon  8.35
Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház  10.00 Isten kezében
10.30 A falu gyermekei 11.00 Klubszoba  12.05 Híradó 12.30 Napi-
rend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 A
püspök kincse avagy. A restitúció elmaradt 20.00 Mint oldott kéve 2.
21.05 Hírek, sport 21.20 Filip dosszié 22.10 Sportaréna 22.40 Kultikon
22.55 Mária országa 23.45 Koncertek az A38 Hajón. Zdob si Zdub

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 TeleShop
10.40 EZO.TV 11.45 Szerelmes Shakespeare 14.00 Tények 15.00 Ma-
rina 2. 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 NCIS IX., 204. 22.20 NCIS: Los Angeles 67.
23.20 Bostoni halottkémek 34.

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor Reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem
6. 16.15 Marichuy 2. 16.45 Riválisok 2. 17.15 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Bará-
tok közt  21.25 Dr. Csont 16. 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.30 PokerS-
tars.net – Big Game, 56.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 40. 13.50 Váratlan
utazás, 65. 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek18.00
Dallas 19.05 Szerencsekerék 20.05 Columbo 21.30 NCIS II.,  

.13.40 Porontyjárat. Am. vígjáték 15.25 Mindenkiből megárt a sok.
Am. vígjáték 17.05 A kívüálló 19.05 Keresztes lovagok 1. 21.00 16
utca 22.55 Csendes pusztító

VIASAT
7.00 Zsírégetők 7.55 Tuti gimi 8.50 Harmadik műszak 9.40 A tökéle-
tes pasi 11.40 Zsírégetők  12.35 Monk  14.25 CSI: Miami helyszínelők
15.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék17.10 CSI: Miami helyszínelők
18.05 Nyered, ha mered! Nyereményjáték18.40 Mike és Molly19.35
Jóbarátok  20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Keménykötésűek
Am. akcióthriller 23.20 Csak egy kis pánik 

STV :1
8.20 Párbaj. Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! 10.05
Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim 14.20 Vad angyal 15.05 Quinn dok-
tornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50
Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Randevú Malajzi-
ában 21.40 Riporterek 22.10 Hírek 22.23 Sport 22.30 Elsőszámú gya-
núsított: New York-i esetek 23.15 Dempsey és Makepeace

STV :2
.8.50 Munkapiac 8.55 Nők klubja 10.25 Alival a ringben 12.05 Fókusz
12.35 Nemzetiségi hírek 12.40 Élő körkép 13.10 Folklórműsor 13.45
Autószalon 14.10 Lefújva. A hétvége mérkőzései 14.50 Sportvissz-
hang 15.30 Bajnokok Ligájamagazin 15.55 Dal anyámnak. Stefan Rak
gitárvirtuóz élettörténete 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és tech-
nika 17.30 Körzeti híradó 18.00 Falka. Indiai–ang. dok.film 18.30 Esti
mese 18.45 Eurovirtuál 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap. Dok.film 21.30 Kommentárok
21.55 Munkapiac 22.00 Euzomozi. Rossz nevelés. Sp. filmdráma

MARKÍZA
9.05 Cobra 11  10.25 A szerelem hullámhosszán 12.25 A farm 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.40 Két pasi
– meg egy kicsi 23.10 Hírek 23.40 Doktor House 

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás 9.55 Bírósági akták 11.00
Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Geek Charming 15.00 Cseh-szlovák te-
hetségkutató 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.20 Panelházi törté-
netek 21.30 Újrakezdők – Szerelmes szingli szittert keres Am. vígjáték

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján  9.05 Hacktion Új-
ratölve 10.00 Mozdulj! 10.30 Család-barát 12.01 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.20 Időjárás 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Van
képünk hozzá 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege
16.25 MM 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este,
sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők 21.05 Borvacsora 22.05 Az ESTE
22.40 Borgiák 23.40 Barangolások öt kontinensen

M2
5.55 Ma reggel 8.15 Beavatás 8.30 Szép otthonok, remek házak 8.55
Baba TV 9.20 Szókimondó 10.10 Az Örök Szövetség Graubünden
10.43 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.25 Magyar pop 13.20 Pirx kalandjai 14.15 VIDEÓ – Az MTV elekt-
ronikus kutatómunkájának bemutatása 14.55 Hagyományok őrzői
15.05 A napsugár nyomában 15.35 Beavatás 15.50 Klipperek, 40/9.
16.15 MacGyver 17.05 Futótűz 17.50 Enid Blyton 18.20 A Nyereg Klub,
15. 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó, sport
20.35 Szilveszter – Lorán Lenke és Bodrogi Gyula 22.15 Maradj talpon!

DUNA
6.35 Roma magazin 7.00 Domovin 7.30 Híradó 7.40 A Duna - Utazás
ínyenceknek, 13/2. 8.10 Kultikon (ism.) 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró
(ism.) 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégtáblák
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 67. 18.00 Híradó,
sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők. Bajna 19.35 Tálentum 20.10
Öregberény 21.15 Hírek 21.20 Dunasport 21.30 Nem félünk a farkas-
tól. Amerikai film 23.35 Kultikon 23.55 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 TeleShop
11.15 EZO.TV 12.20 Hóból is megárt a sok! Am. vígjáték 14.00 Tények
– délután 15.00 Marina, 159/1. 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 Riddick – A sötétség króni-
kája  23.35 Aktív

8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké szerelem, 28.
10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00 Fó-
kusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 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 Castle  22.30 Döglött akták
23.30 XXI század

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ  12.55 Doktor Addison, 41. 13.50 Váratlan
utazás 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek.  18.00 Dal-
las. 19.05 Szerencsekerék 20.05 NCIS II., 13-14. 22.05 Jégtörők

13.35 Öregdiák nem véndiák 15.10 Szörfös nindzsák. Am. akcióvígjá-
ték 16.45 Jackie Chan: Rob-B-Hood. Hongkongi film 19.05 Keresztes
lovagok.  21.00 Féktelenül 2.  23.15 16 utca. Am. akciófilm

VIASAT
6.00 A kifutó 6.55 Zsírégetők 7.50 Tuti gimi  8.45 Harmadik műszak
9.40 A földilányok csábítóak 11.40 Zsírégetők  12.35 Monk 14.25 CSI:
Miami helyszínelők 15.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék17.10 CSI:
Miami helyszínelők 18.05 Nyered, ha mered 18.40 Mike és Molly19.35
Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Váltságdíj 23.55 Allan
Quatermain és a koponyák temploma. 

STV :1
8.25 Párbaj. Vetélkedő 9.00 Családi vetélkedő 9.45 Mosolyogni! 10.10
Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Építs házat, ültess fát! 14.15 Vad angyal, 267. 15.00 Quinn
doktornő  16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem  17.15 Sza-
kácspárbaj 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó  20.10 A hegyi doktor – Új s 20.55 Tisztelet kérdése 22.30
Hírek.22.45 Sporthíradó 22.55 Johan Falk 

STV :2
.8.35 Óvodások műsora 9.15 Nők klubja 10.45 Falka.11.10 Fókusz 11.40
Dal anyámnak (ism.) 12.05 Hírek magyar nyelven 12.15 Élő körkép
12.35 Folklórműsor 13.10 Gyógyászat  14.10 Búcsúzás Tévéjáték
15.05 Sportvisszhang 15.55 Ruszin magazin 16.30 Fókusz 16.55 Mun-
kapiac 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30 Mese 18.40
Sporttörténet (1987–1988) 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Klónozott hús – a jövő étlapja 20.50 A tudomány spektruma
21.30 Kommentárok 22.00 Szó szerint 23.00 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
9.20 Cobra 11  10.20 Hogyan veszíti el a költő az illúziót Cseh vígjá-
ték 12.25 A bűn árnyékában 13.15 Hírek 13.20 A mentalista 14.15
Hírek 14.20 A farm  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Éjszakai
híradó 23.25 Doktor House

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítása  9.50 Panelházi törté-
netek. Tévésor. 11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 12.50 Bírósági akták
13.50 Panelházi történetek 15.00 Újrakezdők 17.00 Híradó 17.30 Koc-
káztass! Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.30 A fel-
szín alatt  22.30 Dr. Csont VI. 23.30 Házasodna a gazda. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Párizsi
helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01
Híradó, sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ec-
ranul Nostru 13.30 Borvacsora  14.25 Édes élet olasz módra 15.15
A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland II.
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Bosszú 21.00 Becsengetünk és elfutunk 22.00 Az ESTE 22.35
Miről van szó? 23.05 Múlt-kor 23.35 Történetek a nagyvilágból

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Kő, papír, olló 8.55 Élni tudni kell!
9.20 Kortárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Az Örök Szövetség.
Tessin-Tinico 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az étel or-
vosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 Szilveszter –
Lorán Lenke és Bodrogi Gyula 14.55 Magyar elsők 15.10 Mo-
torsportmagazin 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver
17.10 Futótűz 17.55 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg Klub18.45 Esti
mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó, sporthírek 20.35
Kincsestár. Dajka Margit 22.05 Maradj talpon! 

DUNA
7.40 A Duna - Utazás ínyenceknek  8.10 Kultikon  8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Közbeszéd  9.30 Törzsasztal  10.35 A tudomány műhe-
lyében 11.00 Claudia Cardinale Olasz dok.film 12.00 Híradó 12.10 tÉR-
ZET 12.30 A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Himalája
ösvényei 16.00 Múzeumtúra – francia módra 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek, 68. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 T.I.R. 2. 21.15 Hírek, sport 21.30 A
Cég - A CIA regénye 23.00 Kultikon 23.20 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.15 Fiatal tehetségek Am. zenés dok.film 14.00 Té-
nyek  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

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
9.00 Mindörökké szerelem 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show
12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik. 15.10 Bűnös szere-
lem16.15 Marichuy 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 Dallas I. 22.25 Házon kivül 23.05 Reflektor 23.20 A dicsőség
zászlaja. Am. háborús akciófilm

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 42. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05 Szerencsekerék
20.05 Jégtörők 22.35 Tökéletes búvóhely 

15.10 Féktelenül 2. Am. akciófilm 17.25 Britannic. Ang.-am. kataszt-
rófafilm 19.20 Gyilkos hőség 21.00 Wasabi – Mar mint a mustár

VIASAT
7.00 Zsírégetők 7.55 Tuti gimi 8.45 Harmadik műszak  9.45 Columbo:
Végzetes nyom 11.35 Zsírégetők 12.35 Monk 14.25 CSI: Miami hely-
színelők 15.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami
helyszínelők 18.05 Nyered, ha mered 18.40 Mike és Molly I., 19.35
Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Az utolsó gyé-
mántrablás 23.25 Keménykötésűek

STV :1
7.50 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.30 Párharc 9.00 Családi ve-
télkedő 9.45 Mosolyogni! 10.15 Dempsey és Makepeace 11.05 Viha-
ros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Taxi 14.05 Vad
angyal 15.05 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, időjárás, sporthírek 20.10 A harcos 22.05
Hírek 22.18 Sport 22.25 Életöröm 22.55 Dempsey és Makepeace

STV :2
10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz 11.30 Ruszin magazin 12.00 Hírek
magyarul 12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.25 Klónozott hús
14.15 Szó szerint 15.25 Arcélek 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 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Szlovák mozi Szlovák kocsma 21.00 Ügyintézés 21.30 Kommentá-
rok 21.55 Munkapiac 22.05 Rekviem a lovagokért

MARKÍZA
9.10 Cobra 11  10.10 Walker, a texasi kopó 12.05 Forró vér 13.10 Hírek
13.15 A mentalista  14.10 Hírek 14.15 A farm 15.30 Két pasi - meg egy
kicsi 15.55 Hírek 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.20 Teljesítjük legtitkosabb vágyát
22.30 Hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista

JOJ
7.55 Bírósági akták 8.55 A nagy házalakítás  9.55 Panelházi törté-
netek. Tévésor. 11.00 Igen, főnök  12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták
14.00 Panelházi történetek15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr.
Csont 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Perzsia hercege – Az idő ho-
mokja  23.00 Dr. Csont 
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KOS
Ez a hét több új ismeretséget hozhat
az életedbe, melyek új munkalehe-
tőséghez vagy új hobbihoz vezet-
hetnek.

BIKa
Ha a szeretteid kifogásolják, hogy
hanyagolod őket, próbáld őket is be-
vonni új elfoglaltságaidba.

IKREK
Könnyen lehet, hogy kimerültél az
utóbbi időben, és nem tudtál tölte-
kezni. Ne feledkezz meg róla, hogy
megjutalmazd magad.

RÁK
Új lehetőségekhez juthatsz szakmai
téren, de egy magánéleti problémád
is megoldódhat.

OROSZlÁN
Ha nincs párod, romantikus kaland-
ban lehet részed, mely akkor is feltölt
és visszaadja az önbizalmad, ha ép-
pen nem lesz belőle hosszú kapcsolat.

SZűZ
Pesszimistán indulhat számodra a
hét, de ne hagyd, hogy úrrá legyen
rajtad a rossz hangulat.

MéRlEg
Ne feledd, a születésnapod környé-
kén mindig megajándékoz valamivel
az élet, csak vedd észre, és fogadd
el, ha megérkezik.

SKORPIó
Előfordulhat veled, hogy egy mun-
kahelyi-szakmai kérdésben nem
jutsz egyről a kettőre, ami alaposan
megtépázza az egódat.

NyIlaS
Az eddigi bizonytalan kapcsolatod-
ban most vagy szakításra kerül sor,
vagy komolyabbra fűzitek a szálakat.

BaK
Lehet, hogy pénz áll a házhoz, talán
ajándékot kapsz, vagy épp nem kell
számolnod egy olyan kiadással, me-
lyet már bekalkuláltál.

VÍZöNTő
Ha most keresed a párod, akkor iga-
zán romantikus élményekben lehet
részed, és az sem kizárt, hogy új
kapcsolat alakul.

HalaK
Ha párban élsz, valamelyikőtök ere-
deti ötlettel áll elő a hét végére, ha
párt keresel, egy izgalmas férfiú do-
bogtatja meg a szíved.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria: Október 11-én, 17.00
órakor Kopócs Tibor festőművész és
Németh Endre szobrászművész, kera-
mikus, festőművész Párhuzamok című
jubileumi kiállításának megnyitója. A ki-
állítás november 5-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete:
A Kézjegyek és kép-mások című kiállí-
tás sorozat 1. része október 31-ig te-
kinthető meg. 
Csemadok Galéria: A 2012-es év fotó-
riportere című kiállítás megtekinthető
október 24-ig.
Zichy palota: Július Barta Gyula (1922-
2008) művész meg nem élt 90. szüle-
tésnapja alkalmából rendezett kiállítás.
Megtekinthető február 1-ig.

Mokka Café & Bar: Hova tűnt a szere-
lem? Almási Miklós esztéta, az ELTE
Média Tanszékének professzora lesz a
Komáromi Szalon vendége október 9-
én, kedden, 18:30-tól, vele beszélget
Mészáros András filozófus a Facebook
hatásáról, a magánszféra elvesztésé-
ről, Sade márkiról, Simone de Beauvo-
irról és a szerelem filozófiájáról. Almási
Miklós új könyve (A szerelem lehetet-
lensége című esszékötet) a helyszínen
kedvezménnyel megvásárolható. A be-
szélgetőestnek a révkomáromi Mokka
kávézó ad otthont. A belépés díjtalan.
Október 14-én, 19.00 órakor Ahogy esik,
úgy puffan – improvízációs játék. Já-
tékmester: Majorfalvi Bálint. Játszanak:
Bandor Éva, Derzsi György, Nagy
László, Olasz István és Vendég: Deb-
reczeny Csaba (a Budapesti Örkény
Színház és a Beugró Plusz c. műsor ál-
landó tagja). Beugró 5 €.
Városi Művelődési Központ:
Egészségklub: Október 12-én, 18.00
órakor MUDr. Mária Butkovičová „Élős-

ködők az emberi szervezetben és a gyó-
gyítás alternatív módszerei“ – előadása
szlovák nyelven. Belépődíj: 1,50 €. 
Október 22-én, 18.00 órakor Hirudote-
rápia II. – gyógyítás piócákkal – Veselý
Misi. Belépődíj: 1,50 €. 
Október 29-én, 18.00 órakor Michaela
Baloghová: Szépség minden korban –
megfelelő gondoskodás arcbőrünkről –
előadás, bőrtípus tesztelés, valamint
testreszabott tanácsadás – szlovák
nyelven.  Belépődíj: 1,50 €.

DÉL-KOMÁROM:
Komáromi Kisgaléria (Kelemen L. u.
7.):
Bódy Irén Munkácsy-díjas textilművész
(1929-2011) emlékkiállítás. A kiállítás
2012. október 31-ig, keddtől vasárna-
pig, 10.00 és 16.00 óra között előzetes
bejelentéssel látogatható. A látogatásra
jelentkezni a Klapka György Múzeum-
ban (Komárom, Kelemen L. u. 22., tel:
34/344-697) lehet.
Arany 17. Rendezvényközpont: kiállí-
tás Gyukics Péter fotográfus, fotómű-
vész dunai hidakat ábrázoló munkáiból.
Monostori erőd:
Október 20-21. Nemzetközi kutyakiállí-
tás Cacib grand prix és derby. A két nap
alatt közel 3000 kutya kerül minősítésre,
a látogatókat bemutatókkal szórakoz-
tatják.
Fedeles Lovarda:
Október 20. 18.00 - Válogatás a Lovas
Színház legszebb pillanataiból. Pintér
Tibor, a Magyar Lovas Színház művé-
szeti vezetője egy igazi kuriózumot ígér
közönségének ezzel az előadással. Fel-
lépnek a teljesség igénye nélkül: Janza
Kata, Papadimitriu Athina, Vadkerti
Imre, Szerényi László, Fehér Nóra.

ÓGyALLA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési
Központ:
Október 21-én, 17.00 órakor Mágnás
Miska nagyoperett 2 felvonásban. Fő-
szerepben: Miska: Nemcsák Károly,
Marcsa: Kovács Zsuzsa, Baracs István:
Vadász Zsolt. Közreműködik a Buda-
pesti Operettszínház tánckara és a
Szemiramisz Kamarazenekar. Belépők:
felnőtt 12 € (elővételben 10 €), nyugdí-
jas, diák: 6 €. Infó: 035 760 23 83, 0911
895 474.

Humor

Az egészséges életmódról
Helyszín: Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal (a „higiénia“

épülete a kórház területén). Időpont: minden hónap 2. keddjén 16.30 órá-
tól. Az előadások páros hónapokban magyar nyelvűek, páratlan hóna-
pokban pedig szlovák nyelvűek. Az egyes előadások 3 részből állnak. Az
első rész könnyed testmozgással telik, melynek célja a lehető legtöbb
izom - nem intenzív – megmozgatása (kb. 3/4 óra, a könnyed torna egy
része a földön fekve történik, ezért matrac biztosítása – a  megfelelő öl-
tözet mellett - javallott), ezt követi MUDr. Molnár Ferenc előadása az
egészséges életmódról. Az előadás egészséges ételek kóstolójával vég-
ződik. Kérjük a részvételi szándékot legkésőbb egy nappal az előadás
előtt jelezni a 035/770 26 27 telefonszámon. A belépés díjtalan!

- Apu, miért pont anyut vetted
feleségül?

- Hallod szívem, már a gyerek is
ezt kérdezi!

☺ ☺ ☺
Az ifjú feleség meghízott, és a

férje folyton szekálja:
- Olyan nagy a feneked, mint egy

betonkeverő!

A feleség csak hallgat, de amikor
eljön a lefekvés ideje, a férj kezd
hozzábújni. Erre ő: - Csak nem gon-
dolod, hogy azért a két vacak kavi-
csért beindítom a betonkeverőt?

☺ ☺ ☺
A rendőrök a bevetés előtt időt

egyeztetnek.- Na, emberek, a
pontos idő 11:48. Akiknek digitális
órájuk van, azoknak: vonal, vonal,
kisszék, hóember.



��
M1

8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok útján, 160/29.
9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Család-barát 11.40 Út-
ravaló 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok-Duna-Adria
13.30 Midenből egy van 14.25 Édes élet olasz módra. 15.15 A korona
hercege16.25 MM 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek
– IrReality Show, 28. 22.05 Az ESTE 22.40 Négy szellem

M2
8.15 Bevatás 8.30 Szellem a palackból 8.55 Kutyafül – Macskanyelv
9.20 Valaki 9.50 Az Örök Szövetség St. Gallen 10.15 Vallások és Ókor
romjain. Palmyra 10.35 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.25 Nem csak
zöldség 12.25 Magyar retro 13.20 Kincsestár. Dajka Margit 14.45 Fe-
jezetek a magyar vasutak történetéből 15.10 Kamerun expedíció,
6/1. 15.35 Beavatás 15.55 Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Futótűz,
52/43. 17.50 Enid Blyton kalandfilm sorozata 18.20 A Nyereg klub,
17. 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra  20.00 Híradó20.35 A
nagymama Magy. tévéjáték 22.00 Maradj talpon!

DUNA
7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon  9.05 Közbeszéd (ism.)
9.30 Boldog Scheffler János 10.30 Jelentés a jázminok földjéről - Tu-
nézia, a változás országa 11.00 Híres zeneszerzők nyomában. Bizet
12.05 Híradó 12.30 A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár 15.00 Sza-
fari 15.30 Az iszlám Európában 16.00 Élj velünk! 2. 16.30 Térkép 17.00
Duna anzix 17.20 Életképek, 69. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 Égető Eszter  21.30 Hírek, sport
21.45 Szerelem csütörtök. Magyar film 23.00 Kultikon

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 Ve-
jedre ütök 

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem, 30. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az
éden titkai 14.00 Fókusz (ism.) 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem, 9.
16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában, 43. 18.30
RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 Végképp eltörölni Am. akciófilm 23.50 Brandmánia

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek18.00 Dallas 19.05
Columbo 21.05 Tökéletes búvóhely 23.05 Kémvadászok 

13.55 Cat-City – Ördögi bosszú. Am. thriller 15.35 Wasabi – Mar mint
a mustár 17.20 Újjászületett harcos.  19.20 Gyilkos kígyó 21.00 Cop-
Land. Am. akciófilm

VIASAT
7.10 Zsírégetők 8.05 Tuti gimi 8.55 Harmadik műszak 9.50 A roman-
tika hullámhosszán – Karibi tavasz 11.40 Zsírégetők 12.35 Monk –
Flúgos nyomozó  14.25 CSI: Miami helyszínelők 15.20 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelők 18.05 Nyered, ha
mered Nyereményjáték 18.40 Mike és Molly 19.35 Jóbarátok 20.30
Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A bérgyilkosnő  23.40 Váltságdíj 

STV :1
7.40 Munkapiac 7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.50 Családi vetél-
kedő 9.40 Mosolyogni! Maros Kramár műsora 10.05 Dempsey és Ma-
kepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Irány a kert! 14.05 Vad angyal 15.05 Quinn doktornő 15.50 Munkapiac
16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Sólyom és galamb 22.00
Életben maradni  22.50 Éjszakai hírek 23.10 Vádlottak

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.15 Munkapiac 9.20 Nők klubja 10.50 Építé-
szet11.20 Fókusz 11.50 Magyar magazin 12.15 Hírek magyar nyelven
12.25 Élő körkép  12.45 Folklórműsor 13.30 Szlovák mozi Szlovák
kocsma 14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Hallássé-
rültek tévéklubja 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Ökológiai
magazin 17.30 Körzeti híradó 18.00 A világ folyói Colorado 18.30
Mese 18.40 Vidékfejlesztés 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Mi, európaiak 20.50 Az idő töredéke 21.15 A tudomány Európában
21.30 Kommentárok

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Diszkótörté-
net Cseh vígjáték 12.10 A bűn árnykéban  14.00 Hírek 14.05 A men-
talista 15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi15.55 Hírek
16.00 Doktor House I. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.20 A farm 21.35 Forró vér 23.00 Híradó

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történetek.
Tévésor. 11.00 Igen, főnök12.00 Híradó 13.20 Bírósági akták 14.25
Perzsia hercege – Az idő homokja 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass!
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Pa-
nelházi történetek 21.30 A felszín alatt  22.30 Dr. Csont 23.30 Halló

M1
9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai. Minden, ami állat
10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Miről van szó?
12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35 Tradíció és modernitás –
Dél-Korea 14.55 Erzsébet-tábor 2. 15.05 Visszatérés a Kincses-szi-
getre Ném. film 16.40 Doc Martin II.  17.30 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 Első a szerelem 22.00 Szeretettel Hollywo-
odból 22.30 A nagy fehérség Új-zél.-kanad.-am. film

M2
7.00 A Nyereg klub 14–18. 9.05 Veszélyeztetett állatok 4. 9.40 Rajz-
filmek 10.15 Micimackó klub 10.35 Velem mindig történik valami 3.
10.00 Játékos bestiárium A-Z-ig. A bagoly 11.15 Gyalogbéka 8. 11.40
Suli-buli 6. 12.15 Nyílik a rózsa, 4. elődöntő 12.50 Ottlik 100 13.50
Mesterkurzus 14.15 Huszárik breviárium 15.05 Szerelmes földrajz
15.40 Zöld Tea 16.05 Ízőrzők 16.35 Öveges 33 18. 16.50 Templomos
lovagok kincse, 13/8. 17.15 Freddy, a békapofa 18.40 Esti mese 19.00
Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 8. 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 Rocca parancsnok 9. 21.25 Forma–1-magazin 21.55 Forma–1.
Dél-koreai Nagydíj, edzés 23.25 Első a szerelem Am. vígjáték

DUNA
7.40 ...És még egymillió lépés 14. 8.30 Élő egyház 9.00 Isten kezében
9.30 Káprázat és csoda Fővárosi Nagycirkuszban 10.35 Székely kapu
11.05 Daktari 72. 12.15 „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség...“
12.40 Szerelmek városa 2. 14.10 Hagyaték 14.35 A Vasfüggöny - Eu-
rópa zöld öve 15.30 Önök kérték 16.25 Lovagias ügy Magyar film
18.00 Híradó 18.35 Fölszállott a páva (selejtező) 19.30 Hogy volt?!
Dózsa László 70! 20.25 Ida regénye 2/1. 21.30 Napok, évek, századok
22.25 Dunasport 22.35 MüpArt. Snétberger – New Generation

6.25 TV2-matiné. 10.00 EZO.TV 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap. Ma-
gazin 11.30 Tűsarok 12.00 Tequila és Bonettilegújabb kalandjai Am.
sorozat, 12. 13.00 Duval és Moretti, 15. 14.00 AutóGuru 14.30 She-
ena, a dzsungel királynője, 25. 15.30 Bűbájos boszorkák VII., 155.
16.30 Áldott nyomozó Am. krimisor., 7. 17.30 Irigy Hónaljmirigy Show
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Jackie Chan: Az elveszett zsaru
Am.–hongkongi. akcióvígjáték 21.35 A szellemlovas Am.–ausztrál ak-
ciófilm 23.35 Luxusdoki, 18.

7.00 Kölyökklub. Benne: Björn mackó kalandjai; Helló Kitty; Tűzoltó-
mesék; Újabb bolondos dallamok – Együtt a csapat; Hupikék törpi-
kék; Garfi eld; Yakari; Don Coyote és Sancho Panda kalandjai 10.00
Lego Ninjago Dán anim. sor. 10.30 ASZTRO Show 11.25 XXI. század
11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia 12.55 Stevan Seagal – Az igaz-
ságosztó Am. sor., 10. 13.30 Kung-fu III. Am. sor., 7. 14.35 Sülve-főve.
Am.- ném. vígjáték 16.25 Annapolis – Ahol a hősök születnek Am.
film 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Fak-
tor – Döntő – Élő adásban! 22.45 A kelet zsoldosa Am. kalandfilm

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes, 5. 10.30 Jim szerint a világ II., 19-20-21-22-23.
13.00 Autogram 13.30 Columbo. Am. krimi 15.25 Álomhotel – Ma-
lajzia. Ném. kaland- film 17.10 Rex felügyelő 18.10 Dolmen – Rejtelmek
szigete. Fr. kalandfilm-sor., 5. 20.10 Sötét anyag. Am. filmdráma 22.05
Fantomok. Am. thriller

13.05 A fösvény. Fr. vígjáték 15.20 Nincs kettő négy nélkül. Ol. vígjá-
ték 17.20 Wasabi – Mar mnt a mustár. Fr. akcióvígjáték 19.05 A nagy
zsákmány. Fr.-ol. akcióvígjáték 21.10 Halálhágó. Am. háborús akció-
film 23.40 CopLand. Am. akciófilm

VIASAT
8.20 Columbo: Végzetes nyom.  10.10 A romantika hullámhosszán –
Karibi tavasz. Ném. film 12.00 Szex és New York light  13.10 Szívek
szállodája 15.05 Anyu és a milliomos.  17.05 Wayne világa 2. 18.55
Különben dühbe jövünk 21.00 Minden héten háború. Am. filmdráma

STV :1
6.35 Hírek, sporthírek 7.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.20 Fid-
libum 8.50 Sportvetélkedő 9.20 Találd ki, ki hívott meg 9.50 Állator-
vosi rendelő 13. 10.20 Az állatok beszéde 10.55 Poplegendák Peter
Lipa  13.00 Autószalon 14.00 Sólyom és galamb 15.50 Whitney
Brown  17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Pos-
taláda.  21.15 A daruk ideje  22.45 Sporthírek 23.00 A hűtlen

STV :2
8.55 Utazás a Föld körül. Észak-Amerika Ang. természetfilm (ism.)
9.45 Ügyintézés 10.15 Az út 10.40 Idősebbek klubja 11.10 Szívin-
farktus. Új gyógymódok 11.35 Az idő töredékei 12.05 Tizenkettő
után öt perccel. Vitaműsor 13.05 Anya tudja a legjobban 13.35 Mű-
terem 14.05 Bűnös, akinek nincs bűne? 15.05 Kapura 15.50 Farmer-
gazdaságok 16.05 Vidékfejlesztés 16.20 Tesztmagazin 16.35 A bűn
nyomában 18.00 Úton II. Új-Skócia 18.30 Esti mese 18.50 Kassa – Eu-
rópa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 20.00 Viszlát elvtársak! Orosz
dok.film, 6/1. 21.00 Fotográfusok 21.30 Őrangyalok 22.05 Filmklub.
Szélhámosok. Ol. dráma

MARKÍZA
7.15 Vadorzó ösvényen Cseh film 8.50 Jóbarátok19. 9.20 Az Addams
Family Am. vígjáték 11.20 A mesterszakács 13.45 Sodró lendület 2.
Am. vígjáték 15.45 Rendőrakadémia 4.  17.35 Beugró 18.20 Társa-
dalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
A farm – párbaj 22.15 Beugró 23.00 Vadidegen Am. thriller

JOJ
6.45 Rajzfilmsorozatok 9.30 Féktelenül 12.00 Tutilúzerek 13.55 X-
Factor USa 2012 15.55 Cseh-szlovák tehetségkutató 18.00 A leg-
jobb torták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10
Időjárás 20.20 Boszorkány-hegy 22.30 Házasodna a gazda Való-
ságshow

M1
6.25 Forma–1-magazin 7.00 Híradó 7.30
Forma–1. Dél-koreai Nagydíj, a futam 10.25
Katolikus Krónika 11.05 Ortodox ifjúsági
műsor 11.10 A sokszínű vallás 11.25 Refor-
mátus magazin 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor
12.35 Angi jelenti 13.05 Zegzugos történe-
tek 13.35 Világ+Kép 14.05 TeleSport –
Sport7 14.40 Erzsébet-tábor, 3/3. 15.10 Úti-
célok. Bukarest 15.25 Nagytalp. Am. film
17.00 Jackie Chan: Ikerhatás 2.  18.50 A Lé-
nyeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjá-
rás-jelentés 20.15 Magyarország, szeretlek!
21.30 Egyszer volt, hol nem volt 22.15 Is-
merős játékok Am.-ném. bűnügyi film

M2
7.15 Enid Blyton kaland- filmsorozata II.,
20/9–10–11–12–13. 9.30 Noé barátai 9.55
Veszélyeztetett állatok, 6/4. 10.25 Freddy, a
békapofa. Dán rajzfilm 11.45 Gyerekjáték a
számítógépe, 10/4. 12.01 Katolikus krónika
12.40 Ortodox műsor 12.45 A sokszínű val-
lás 13.00 Református magazin 13.25 Refor-
mátus műsor 13.35 Nagy magyar
reformátorok I. 13.50 A tenger 14.05 Út-
mutató 14.30 Mai hitvallások 15.00 Ars Hun-
garica 15.25 Templomos lovagok kincse,
13/8. 15.50 Gyerekeknek 16.40 Velem min-
dig történik valami 17.30 Gyalogbéka 18.20
Mi csoda  18.45 Esti mese 19.10 4 összees-
küvő és 1 temetés II., 8/8. 20.00 Híradó,
sporthírek 20.35 Doc Martin 21.30 Forma–
1, Dél-koreai Nagydíj, a futam 23.55 Jackie
Chan: Ikerhatás 2. Hongkongi film

DUNA
6.30 Szentföldi szent helyek üzenete, 6.
6.45 Kávéház 7.40 Világ-Nézet 8.35 Élő vi-
lágegyház 9.05 Hagyaték (ism.) 9.30 Felelet
az életnek 10.00 Száműzött magyar iroda-
lom 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római
katolikus szentmise közvetítése Máriaradná-
ról 12.05 Híradó 12.15 Ízőrzők Balatonlelle
12.45 Vadrózsa 14.20 Talpalatnyi zöld 14.45
Hazajáró 15.15 Hogy volt?!  Dózsa László 70!
(ism.) 16.15 Tilos a szerelem Magyar film
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti

Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.05 Az
utolsó betyár – A Magyar Lovas Színház elő-
adása felvételről 22.00 Klubszoba 22.50 Du-
nasport 23.05 Gyökerek Am. tévéfilmsor.

6.45 TV2-matiné 10.00 EgészségMánia
10.30 EZO.TV 11.00 Kalandjárat 11.30 Bor-
kultusz (ism.) 12.00 Stahl konyhája 12.30 Én
is szép vagyok (ism.) 13.00 Több mint Tes-
tŐr 13.30 A kiválasztott – Az amerikailátnok
II., 40. 14.30 Monk – Flúgos nyomozó IV., 69.
15.50 Bűbájos boszorkák VII., 156. 16.30 Jac-
kie Chan: Az elveszett zsaru 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Norbit. Am. vígjáték
22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Szelle-
mekkel suttogó V., 93.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Te-
leshop 11.35 Törzsutas 12.15 Tuti gimi  13.15
Gossip Girl – A pletykafészek II. Am. sorozat,
10. 14.20 112 – Életmentők. Ném. sor., 13–
14. 15.35 Tru Calling – Az őrangyal II. Am. kri-
misorozat, 2. 16.35 Bújj, bújj, szőke! Am.
filmvígjáték 18.30 RTL híradó  19.00 Cobra
11. 20.00 Bolondok aranya Am. kalandfilm
22.20 Az utolsó bevetés Ang. akciófilm

STORY TV
7.10 Gyilkos sorok  8.00 Sherlock Holmes.
10.30 Dallas15.25 Álomhajó – Vancouver.
Ném. kalandfilm 17.10 Rex felügyelő. Ném.
krimisorozat, 79. 18.10 Columbo.  20.05 Po-
irot: Tragédia három felvonásban. Ang. krimi
22.05 Sötét anyag. Am. filmdráma

14.10 A magas szőke férfi visszatér. Fr. víg-
játék 15.45 Az üresfejű. Am. vígjáték 17.25
Tengerre tata! Am. vígjáték 19.25 Téglatesó.
Am. vígjáték 21.00 Kommandó. Am. akció-
film 22.45 Harcosok börtöne. Am. akciófilm 

VIASAT
6.30 Szívek szállodája 8.20 Divatdiktátorok
modelljei 8.50 EgészségŐr 9.20 Szex és New
York light 10.20 Utazóna, 3. 10.50 Trendkö-
zelben 11.20 A nagy házalakítás 13.15 Wayne
világa 2 15.05 Különben dühbe jövünk.  17.15

Ace Ventura – Állati nyomozó Am. vígjáték
18.55 Fátylat rá! 20.05 CSI: Miami helyszíne-
lők 20.55 A célszemély  21.55 Tökös tekés 

STV :1
7.25 Rajzfilmek  8.40 Góóól. Sportvetélkedő
9.10 Horgászmagazin 9.35 Állatorvosi ren-
delő 14. 10.05 Ushuaia-expedíció 11.00 Szlo-
vákia képekben 11.25A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Miss Marple:
Egy marék rozs 14.40 Filmmúzeum. Felsza-
badítás 3. 16.45 Postaláda 17.45 Irány a kert!
18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Orosz
rulett 1-2. 23.10 Sporthírek 23.25 Lefújva.
A hétvége mérkőzései 

STV :2
7.00 Forma–1. Koreai Nagydíj, a futam 10.05
Farmergazdaságok 10.25 Vidékfejlesztés
10.35 Tesztmagazin 10.50 A szlovákiai fal-
vak enciklopédiája 11.05 Éjszaka az archí-
vumban 12.05 Família.  12.30 A vasember.
Mese 13.40 Viszlát, elvtársak! 14.35 Egyházi
magazin 15.00 A szó 15.15 Folklórműsor
16.20 Őrangyalok 16.50 Magma. Tévéfilm
18.00 Fotográfusok 18.30 Mese 18.40 A
szlovákiai elit galériája. Lubomír Feldek 19.00
Híradó 19.55 Elveszve az Andokban 21.50
Műterem 22.15 Művészet 2012 22.45 Szín-
házi meghívó Az angyal Bablionból érkezik

MARKÍZA
6.35 . Am. vígjáték (ism.) 8.20 A kökénybo-
kor mögött. Cseh mesefilm 9.55 Jóbarátok
10.55 Rendőrakadémia 4.  12.40 A Markíza
kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Só-
hivatal. Polgárjogi ügyek 14.20 Adják vissza
a gyerekeimet 16.25 John Q – Végszükség
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás 20.20 Orvlövész  23.00 Úszó erőd

JOJ
7.30 Krimihíradó 8.00 Nagy talp 10.00 A leg-
jobb torták 11.00 A fiam nélkül nem megyek
el 12.00 Kilenc élet 12.55 Családi panzió Té-
vésorozat 13.35 A gazdagság receptje.
15.00 Air Bud – Kutyaütő csodakutya.  17.00
Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi hír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Cseh-szlovák
tehetségkutató 22.30 A Sakál. Am. thriller

CSütöRtöK, október �� SZOmBAt, október �� VASÁRNAP, október ��
M1

5.23 Az ESTE 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján,
9.05 FÁBRY 10.20 Család-barát 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20
Időjárás 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25
Édes élet olasz módra 15.15 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-
időben 17.40 Heartland18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Észtország-Magyarország labdarúgó
vb-selejtező 22.35 Az ESTE 23.10 Osso bucco Am. filmvígjáték

M2
7.00 A Nyereg klub 9.05 Veszélyeztetett állatok 9.30 Víziduma 9.40
Gyerekeknek 10.35 Velem mindig történik valami 10.00 Játékos bes-
tiárium A-Z-ig. A bagoly 11.15 Gyalogbéka 11.40 Suli-buli 12.15 Nyílik
a rózsa, 4. elődöntő 12.50 Ottlik 100 13.50 Mesterkurzus 14.15 Hu-
szárik breviárium 15.05 Szerelmes földrajz 15.40 Zöld Tea 16.05 Ízőr-
zők 16.35 Öveges 33 16.50 Templomos lovagok kincse 17.15 Freddy,
a békapofa 19.00 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 20.00 Hír-
adó 20.35 Rocca parancsnok21.25 Forma–1-magazin 21.55 Forma–
1. Dél-koreai Nagydíj, időmérő edzés

DUNA
7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.35 Szerelmes föld-
rajz 9.05 Közbeszéd 9.30 A Habsburgok és Magyarország, 12. 10.30
KOGART kiállítások 2006-2011 11.00 Univerzum 12.05 Híradó 12.30
A Tenkes kapitánya 13.00 Kívánságkosár 15.00 Ness Hungary NBII.
labdarúgómérkőzés 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó,
sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum. Sírás után –
Latinovits Zoltán 20.10 Montalbano felügyelő 21.10 Hírek, sport 21.25
Aranypálca 2. 22.45 Kultikon 23.05 A suszter álma – táncjáték

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, 160/2.
15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha
17.30 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Jóban-rosszban 20.30 The
Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk  23.15 Grimm

8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké szerelem10.05 Top
Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40
Pasik 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.15 A
gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fó-
kusz 20.50 Barátok közt  21.25 CSI: A helyszínelők 22.30 Gyilkos elmék 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ  12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan uta-
zás 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 

13.40 Egy gyorskorcsolyázó naplója 15.25 Újjászületett harcos 17.25
Thor, a legyőzhetetlen. Am. film 19.10 Függő játszma 3. 21.00 Har-
cosok börtöne. Am. film

VIASAT
7.15 Zsírégetők  8.10 Tuti gimi  9.00 Harmadik műszak9.55 A roman-
tika hullámhosszán – Dráma a tengeren 11.40 Zsírégetől 12.40 Monk
14.30 CSI: Miami helyszínelők15.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 17.15 CSI: Miami helyszínelők 18.10 Mike és Molly I. 19.35 Jóbará-
tok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Időzített bomba 23.50 Az
utolsó gyémántrablás. Am. akcióvígjáték

STV :1
7.50 Munkapiac 8.00 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj. 9.00 Családi vetél-
kedő 9.45 Mosolyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace 11.05 Viharos
szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gaszt-
romóniai kalauz 14.05 Vad angyal 15.05 Quinn doktornő 15.50 Mun-
kapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45
Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák. Peter Lipa 22.05 Éj-
szakai hírek 22.18 Sporthíradó 22.30 Szemtől szemben

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 A világ folyói. 11.05
Fókusz 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyarul 12.35 Slágerről slá-
gerre 13.10 Mi, európaiak 14.00 Ökológiai magazin 14.25 Nyugdíjasok
klubja 14.50 Egyházi magazin 15.30 Az Alacsony-Tátra Szlovákia szíve
15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a legjobban
17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyel-
ven 20.00 Utazás a Föld körül 20.55 Família

MARKÍZA
8.15 Vacsoracsata 9.10 Cobra 11  10.10 Imádkozó sáska 12.05 Forró
vér 13.10 Hírek 13.15 A mentalista 14.10 Hírek 14.15 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 20.00 Sporthírek 20.10 Időjá-
rás 20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.45 Tökéletes katona 3.

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.50 A nagy házalakítás 9.50 Panelházi történe-
tek 11.00 Igen, főnök12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panel-
házi történetek15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr. Csont 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 X-Factor USA
2012 23.30 Féktelenül

PÉNtEK, október ��

Montalbano felügyelő • 20.10 • DUNa
Montalbano felügyelő reggel a bal-
konjára kilépve egy megkínzott és
leölt ló tetemét pillantja meg a háza
előtti tengerparton. Ám mire telefo-
non intézkedik, a bizonyítékot el-
lopják.

Az Apádra ütök óta tudjuk, a
Byrnes-család körül nem minden
az, aminek látszik. Most megismer-
kedhetünk a másik féllel: Byrnes-
ék ismerkedő látogatása Beckurék-
nál, Floridában.

Vejedre ütök • 21.20 • TV 2

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?



KATAlóguS ár:  15 680 € I KedVezmény: 3 930 € I VéTelár: 11 750 €

Chevrolet Cruze Station Wagon – kombinált üzemanyag fogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km. CO2 kibocsátás: 119-170 g/km. 

MINDENNEK MEGVAN A MAGA HELYE.
Bemutatjuk a teljesen új Chevrolet Cruze Station Wagont.

Csatlakozzon hozzánk 
a Chevrolet Slovensko Facebook oldalán

120 000

A teljesen új Chevrolet Cruze Station Wagon mindent megad Önnek, amit vár, sőt még annál is többet. Több tér az Ön életstílusához, maximális 
kényelem a vezetőnek és az utasoknak. Az új motoroknak és alváznak köszönhetően - amely a Túraautó Világbajnokságon (WTCC) első helyet ért el
-, nagyobb a teljesítménye, nagyobb az élmény és a kihasználhatóság.

chevrolet.sk I 0800 606 607

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01  Komárno, 
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk



SPORT
Ökölvívás

FELNőTTEK
2012. október 13. (szombat) 14.30 óra-

kor: Gúta – ČFK (IV. liga), Ógyalla – Szent-
péter (V. liga – Keleti csoport), Ifjúságfalva –
Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály –
pályacsere). 2012. október 14. (vasárnap)
10.30 órakor: Perbete – Keszegfalva (Területi
Bajnokság), Nagykeszi – Marcelháza „B” (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 14.30 órakor:
Naszvad – Tardoskedd (V. liga – Keleti cso-
port), Hetény – Pat, Dunamocs – Dulovce,
Madar – Ekel, Šrobárová – Bátorkeszi, Izsa –
FK Activ, Búcs – Lakszakállas, Gúta „B” –
Tany (Területi Bajnokság), Megyercs – Vág-
füzes/Kava, Nemesócsa – Őrsújfalu, Csicsó
– Martos, Dunaradvány – Bogya/Gellér, Bo-
gyarét – szabadnapos lesz (Területi Bajnok-
ság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Beluša – KFC (Ré-
gióbajnokság), DAC „B” – Ímely, ViOn „B” –
Nagymegyer (IV. liga), Tolmács – Marcel-
háza, Bánov – Csallóközaranyos (V. liga –
Keleti csoport), Nagyfödémes – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. liga – Déli csoport).  

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
2012. október 13. (szombat) 14.30 óra-

kor: Perbete – Madar, Őrsújfalu – FK Activ,
Dulovce – Hetény.  

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. október 13. (szombat) 12 órakor:

Ógyalla – Csicsó, 12.30 órakor: Ímely – Ke-
szegfalva. 2012. október 14. (vasárnap)
10.30 órakor: Nemesócsa – Madar. Laksza-
kállas és Csallóközaranyos – szabadnaposak
lesznek. 

A győri találkozó, és főleg an-
nak eredménye azonban mintha
újabb lehetőség elé állítaná a
Cápákat. Nemcsak, hogy meg-
nyerte mindkét joker találkozó-
ját, nagyon sok bírói jóindulatra
is szüksége volt Darmos Jó-
zsefnek ahhoz, hogy döntetlenre
hozzák összecsapását Tlkanec
Erik ellen, hiszen a mérkőzés
folyamán kétszer is rászámoltak
a többszörös magyar bajnokra.
A nézők számára leglátványo-

sabb találkozót a hazai Vitalij
Lányi vívta a szintén újonc ko-
máromi Szabó Sándor ellen.
Nagy Krisztián és a virtuóz
Klasz Árpád is igazolták jó for-
májukat, így egy pillanatig sem
forgott veszélyben a Cápák ma-
gabiztos győzelme. Egyedül a
még junior Király Viktor nem
tudta tartani a lépést Nyékivel,
így a második menetben Győrfi
György mester kénytelen volt
bedobni a törülközőt.

Aszlovákiai női ökölvívás elsőszámú fellegvára is Komárom lett, hiszen itt tartotta háromnapos edzőtá-
borozását a hazai elit. Pontosabban, egyfajta erőfelmérő találkozás volt ez, hiszen a Szlovák Amatőr

Ökölvívó Szövetség most kezdi igazából felmérni a női ökölvívás honi helyzetét. Ennek elvégzésével ép-
pen egyik vezetőségi tagját, a komáromi klub elnökét Győrfi Roderiket bízta meg, aki azonnal munkához
is látott. A háromnapos találkozón 16 hölgy jelent meg,
szinte Szlovákia valamennyi tájáról, legtöbben azonban
mégis hazaiak voltak, mivel itt történt legtöbb előrehaladás
a sportágban. Az edzéseket Peter Jachman és Győrfi
György edzők irányították, és bizony, ahogy elnéztük, nem
volt ez „sétagalopp” a hölgyek számára. Azt azonban azon-
nal leszűrtük, hogy nagy lelkesedéssel végezték a rájuk rótt
kemény munkát, és néha ugyan összeszorított fogakkal
ugyan, de lelkiismeretesen végezték a gyakorlatokat. Nem
kizárt tehát, hogy előbb-utóbb, éppen Komáromban mu-
tatkozik majd be elsőként a szlovák női válogatott nemzet-
közi mérkőzésen. 

A Cápák szenzációs győzelme Győrben

Hétvégi focimenü

Remek rajtot vettek Győrfi György edző, és az ismert magyar
szakember, Szántó Imre védencei a BoxingOne Champi-

onship 2012 múlt szombati nyitányán, amely egy igazi ranga-
dóval vette kezdetét. Szinte nyílt titokként kezelték a sportág is-
merői, hogy ebben az idényben aligha lesz komoly ellenfelük
a győrieknek ebben a bajnokságban. Az előző idényben még
komáromi színekben rajtoló Darmos József is Győrbe igazolt,
amit viszont Komáromban könyveltek el veszteségként. Helyét
a pozsonyi Erik Tlkanec foglalta el, és ahogy az később kide-
rült, remek lépés volt ennek a srácnak az igazolása még akkor
is, ha eddig a mérkőzésig mindössze öt találkozót tudhatott
maga mögött. A másik veszteség komáromi oldalon Káté
Gyula elmaradása volt, aki az olimpia után bejelentette pálya-
futásának befejezését. Ahogy egyik, nem régi interjújában
Győrfi Roderik klubelnök lapunknak kifejtette, tekintettel erre
a helyzetre, óvatosan kell bánni a címvédés gondolatával, és
bár tisztes helytállást ígért, a harmadik bajnoki cím megszer-
zését nem állította be elsődleges célkitűzésként, bár azt nem
is zárta ki. Egyszóval, óvatosan kezelte a csapat kilátásait.

Patent Gladiators Győr – Komáromi Cápák 5:11
56 kg: Pál Ádám – Nagy Krisztián 0:2
60 kg: Sinkó Zoltán (joker) – Varga Miklós 0:3 
64 kg: Nyéki Georgia – Király Viktor 2:0 
69 kg: Tóth Martin – Klasz Árpád 0:2
75 kg: Grabecz Ádám – Harcsa Zoltán (joker) 0:3
81 kg: Lányi Vitalij – Szabó Sándor 2:0
91 kg: Darmos József – Tlkanec Erik 1:1 

Legközelebbi mérkőzését hazai csarnokban vívja meg a komáromi csapat,
mégpedig október 19-én pénteken, 19 órai kezdettel a Galánta Kids csapa-
tát fogadja. Ilyen kezdet után nem kétséges, minden bizonnyal zsúfolásig
megtelt nézőtér előtt. 

A Komáromi Cápák



mérkőzés 84. percében sikerült
egyenlíteniük. A döntetlen igazsá-
gos.

Keszegfalva – Izsa 4:1 (2:1), Un-
termayer I., Untermayer P., Badinka,
Csepreghy (11 m) – Vörös 

Mezőnyben ugyan a vendégek tel-
jesen egyenrangú ellenfelek voltak,
de a kapu előtt elfogyott minden bá-
torságuk és tudásuk. Pozitívum,
hogy mindkét csapat elismerően nyi-
latkozott a Prágai – Pati Nagy –
Szabó Sz. játékvezetői hármas mű-
ködéséről. 

FK Activ – Šrobárová 4:2 (1:1),
Csonka 3 (1 – 11 m), Blaškovič –
Gere 2 (mindkettőt büntetőből)

A vendégek szereztek vezetést,
majd a döntetlenül végződött első
félidő után újra, de a hazaiaknak si-
került nemcsak az egyenlítés, de a
magabiztosnak látszó győzelem
megszerzése is. Jó mérkőzés volt.  

Bátorkeszi – Madar 2:3 (1:1),
Barton, Füsi (öngól) – Csicsó R. 2,
Takács Z.

A közepes színvonalú találkozón a
vendégek voltak szerencsésebbek
annyival, hogy adódó helyzeteikből
többet ki tudtak használni a hazaiak-
nál. Egyébként a mérkőzés a köny-
nyen felejthető kategóriába sorol-
ható. 

Ekel – Dunamocs 8:2 (3:1), Hor-
váth 3, Farkas 2, Soldan, Beke, Erdei
– Pálik, Lajos T.

Amíg tartott az erejük, becsülettel
küzdöttek a szimpatikus vendégek
ezen a korrekt találkozón. A második
félidőben aztán elfogyott az erő, és
érkezett a már szokásos „ekeli vi-
har”, amely eddig már több ellenfelet
is elsöpört…  

Dulovce – Pat 6:1 (1:1), Šmída 2,
Otyepka, Rigó, Góri, Hegedűs (11
m) – Rozsnyó  

Rozsnyó már a találkozó első per-
cében gólt szerzett a vendégeknek,
és bár ezt azonnal gyors ellentáma-
dásokkal viszonozták a hazaiak, az
első félidő végéig csak egyenlítésre
futotta erejükből. A második félidő-

ben erőnlétileg teljesen elmentek a
vendégek, így a hazaiak szebbnél
szebb gólokkal örvendeztethették
meg szurkolóikat.

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Bogyarét – Megyercs 1:2 (0:1),

Nagy – Nagy, Benkóczky
Bogya/Gellér – Nagykeszi  3:1

(1:1), Ledeczky V. 2, Boros - Szűcs
Marcelháza „B“ – Csicsó 8:0

(4:0), Viderman 4, Marikovecz, Gum-
bér B., Paulis, Obložinský M.

Martos – Nagysziget  0:0
Ifjúságfalva – Nemesócsa 1:4

(1:3), Ollé – Cseh J. 2, Hipp, Cseh
T. 

Őrsújfalu – Vágfüzes/Kava 3:1
(2:1), Illés, Kovács, Zobák – Šinkovič
D. 

Dunaradvány – szabadnapos
volt.
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SSPPOORRTT  2012. október 8.2 3
RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 9 6 3 0 23:9 21
2. L. Rovne 10 6 2 2 24:8 20
3. Šúrovce 10 6 2 2 20:14 20
4. Komárno 10 5 3 2 19:11 18
5. Palárikovo 9 4 4 1 10:7 16
6. Gabčíkovo 10 4 2 4 15:15 14
7. Skalica 9 3 4 2 16:12 13
8. Bánovce n/B 10 4 1 5 8:12 13
9. Domaniža 10 4 1 5 11:20 13

10. Galanta 10 3 3 4 15:17 12
11. V. Ludince 10 3 3 4 13:15 12
12. Beluša 10 3 3 4 10:12 12
13. J. Bohunice 10 3 2 5 12:16 11
14. Topoľníky 9 3 1 5 10:19 10
15. Nová Ves n/V. 10 1 2 7 4:12 5
16. Neded 10 1 2 7 10:21 5

IV. LIGA
1. Veľký Meder 10 7 2 1 25:11 23
2. Močenok 10 7 1 2 29:12 22
3. ViOn „B“ 10 5 4 1 25:13 19
4. Šurany 10 6 1 3 21:14 19
5. Veľké Lovce 10 5 3 2 19:14 18
6. Dvory n/Ž. 10 5 3 2 18:16 18
7. Štúrovo 10 4 2 4 19:18 14
8. Želiezovce 10 4 2 4 9:16 14
9. Kolárovo 10 4 1 5 12:11 13

10. Vrakúň 10 3 4 3 15:14 13
11. ČFK Nitra 10 3 4 3 14:16 13
12. Nový Život 10 3 2 5 15:16 11
13. Hont.Vrbica 10 2 1 7 13:20 7
14. DAC „B“ 10 1 3 6 6:17 6
15. Váhovce 10 2 0 8 11:24 6
16. Imeľ 10 1 3 6 11:30 6

V. LIGA
1. Tvrdošovce 10 9 1 0 41:8 28
2. Kalná n/Hr. 10 7 0 3 27:9 21
3. Kozárovce 10 5 4 1 25:8 19
4. Bánov 10 6 1 3 18:13 19
5. Hurbanovo 10 5 1 4 13:11 16
6. Dolný Ohaj 10 4 3 3 14:14 15
7. Marcelová 10 4 3 3 15:19 15
8. Nesvady 10 4 1 5 23:18 13
9. Komjatice 10 4 1 5 17:20 13

10. Zlatná n/O. 10 4 0 6 25:31 12
11. Bešeňov 10 3 2 5 16:21 11
12. Šahy 10 3 1 6 22:31 10
13. Svätý Peter 10 3 1 6 19:42 10
14. Podhájska 10 2 3 5 15:21 9
15. Čaka 10 2 3 5 14:23 9
16. Tlmače 10 2 1 7 13:28 7

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 9 9 0 0 48:7 27
2. Dulovce 9 6 1 2 24:14 19
3. Perbete 9 5 3 1 20:11 18
4. Keszegfalva 9 5 1 3 23:13 16
5. Šrobárová 8 5 1 2 18:15 16
6. Gúta „B“ 9 4 2 3 24:17 14
7. Madar 9 4 1 4 16:22 13
8. Izsa 9 3 3 3 15:14 12
9. Búcs 9 3 1 5 14:18 10

10. Tany 9 3 1 5 15:24 10
11. Dunamocs 9 3 1 5 20:31 10
12. Pat 9 3 1 5 14:26 10
13. Bátorkeszi 9 2 2 5 9:14 8
14. FK Activ 9 2 2 5 17:28 8
15. Hetény 9 2 1 6 9:15 7
16. Lakszakállas 8 1 1 6 11:28 4

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Marcelháza „B“ 9 7 1 1 40:11 22
2. Nemesócsa 8 7 1 0 28:4 22
3. Őrsújfalu 8 5 1 2 33:8 16
4. Megyercs 9 5 0 4 18:16 15
5. Nagykeszi 8 4 1 3 13:10 13
6. Bogya/Gellér 9 4 1 4 18:29 13
7. Dunaradvány 8 4 0 4 19:18 12
8. Vágfüzes/Kava 8 3 0 5 23:19 9
9. Nagysziget 8 2 3 3 11:15 9

10. Csicsó 8 2 2 4 12:21 8
11. Bogyarét 9 1 3 5 9:32 6
12. Martos 8 1 2 5 9:31 5
13. Ifjúságfalva 8 0 3 5 7:26 3

A tanyiak emberhátrányban is elpáholták a búcsiakat 

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Bánovce n/B. 2:0 (0:0),

Mészáros, Nagy József
A vendégek kizárólag védeke-

zésre rendezkedtek be, így nem
csoda, hogy a hazaiak szinte végig-
támadták a mérkőzést. Már az első
félidőben rengeteg helyzetet kihagy-
tak, az idő múlásával a szurkolók
egyre türelmetlenebbek lettek, míg-
nem a 70. percben Mészáros gólja
törte meg a „csendet”. Hat perccel
később Nagy is betalált, és bár a
végeredmény messze nem tükrözi a
pályán történteket, végül mindenki
elégedetten távozott.  Pedig ezen a
találkozón a lilák nagyot javíthattak
volna gólarányukon. 

További eredmények: P. Bystrica
– Topoľníky (elmaradt), Galanta – L.
Rovne 0:3, Skalica – Palárikovo (1:2
állásnál félbeszakadt), Domaniža –
Neded 1:0, N. Ves n/V. – Beluša 0:1,
V. Ludince – Šúrovce 0:1, J. Bohu-
nice – Gabčíkovo 1:2.

IV. LIGA
Zselíz – Gúta 2:0 (0:0)
Az első félidő után messze nem

volt érezhető, hogy a gútaiak akár
veszíthetnének is. Aztán a második
félidő első négy percében a hazaiak
lőttek két gólt, amitől a vendégek
szinte teljesen elveszítették harci
kedvüket, és már csak az utolsó síp-
szót várták.   

Ímely – ViOn „B” 2:4 (1:0), Oršo-
lík 2

Az első félidőben kiegyenlített for-
mát mutatott mindkét csapat, bár azt
hozzá kell tenni, hogy gyakran „szik-
rázott a fű”, mivel a légkör eléggé
ideges volt. A második félidő első
negyedórájában kikapcsoltak a ha-
zaiak, amit a rutinos vendégek kel-
lőképpen ki is használtak, majd a 75.
percig szinte csak ők birtokolták a
labdát. Ekkor ugyan újra feltámadtak
a hazaiak, de már késő volt, ez a
mérkőzés (is) elment…

Nagymegyer – Hontfüzesgyar-
mat 2:0 (1:0), Rózsa, Pisár

Valami hasonló történt ezen a
mérkőzésen, mint a komáromi lilák
összecsapásán. A vendégek sem-
miképpen nem akartak belefutni egy

nagyobb vereségbe, ezért csak a vé-
dekezéssel voltak elfoglalva. A 70.
perc tájékán próbáltak ugyan nyitni,
de Pisár gólja gyorsan helyrebillen-
tette a rendet.

További eredmények: Štúrovo –
N. Život 0:0, Močenok – DAC „B” 2:1,
V. Lovce – Dvory n/Ž. 3:1, Šurany –
Váhovce 4:1, ČFK – Vrakúň 0:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Komjatice – Ógyalla 2:1(1:0),

Szántó
A jó színvonalú találkozón mindkét

csapat dolgozott ki helyzeteket, vé-
gül a hazaiaknak eggyel többet si-
került kihasználniuk vendégeiknél,
és ez döntött. 

Szentpéter – Bánov 0:2 (0:2)
A mérkőzés színvonalára hazai

szempontból, egy nagyon szomorú,
és egy örömteli esemény is rá-
nyomta bélyegét. A szomorú, hogy
múlt pénteken, életének 49. évében
hosszabb betegség után elhunyt
Molnár Tibor, a hazaiak egykori játé-

kosa. Az örömteli, hogy az ugyan-
csak Molnár Tibor nevet viselő,
naszvadi illetőségű játékosuk, szom-
baton házasodott. És a mérkőzés?
Nos, a vendégek kihasználták mind-
két adódó helyzetüket, míg Lakatos
Gyulának ez nem sikerült, így a ven-
dégek győzelme megérdemeltnek
mondható.  

Csallóközaranyos – Naszvad 2:1
(1:1), Turza 2 – Cabány 

A találkozó 3. percében, Cabány
akkora gólt akasztott a hazaiak ka-
pujába jó 30 méterről, hogy arról még
sokáig fognak beszélni a szurkolók.
Ez a kezdet azonban nem szegte
kedvüket a hazaiaknak, és egy re-
mek mérkőzést hoztak össze közö-
sen rokonszenves vendégeikkel. Per-
sze, Turza második gólja sem sok-
ban maradt el Cabány lövésétől, így
hozzáadva a mindkét oldalról támadó
jellegű játékot, remekül szórakozott
az aranyosi közönség. 

Marcelháza – Cseke 1:0 (1:0),
Kürthy R.

Jozefík Gábor edző személye sem
volt garancia arra, hogy első mérkő-
zésén varázsszóra megszűnik a
marcelházi gólínség. Nem is szűnt
meg, hiszen ezen a találkozón is
adódott elegendő lehetőség, végül
az 1:0-ás eredménynek is örülni kel-
lett. 

További eredmények: Pod-
hájska– D. Ohaj 1:2, Tvrdošovce –
Bešeňov 5:1, Kozárovce – Šahy 6:1,
Kalná n/Hr. – Tlmače 1:0. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Család

1:3 (0:1), Molnár B.

Annak ellenére, hogy a vendégek
lőttek először gólt, az első félidő a
hazaiak rendezésében zajlott. Né-
hány kihagyott helyzet után, még
büntetőből sem találtak be, így nem
is csoda, hogy a második félidőben a
vendégek vették át a játék irányítá-
sát. Győzelmük teljesen megérde-
melt, hiszen a hazai játékosok sem
erőnlétben, sem technikában – és
ami a legszomorúbb, akarásban
sem vették fel a versenyt rokon-
szenves ellenfelükkel.

TERüLETI BAjNOKSÁG
Gúta „B” – Hetény 1:0 (1:0),

Szlatky (11 m)
A hazaiaknak jött ki jobban a mér-

kőzés kezdete, amikor már a 9.
percben gólt lőttek. Ezután kie-
gyensúlyozottabb lett a találkozó, a
vendégeknek is voltak jó szaka-
szaik, bár ezekben sem voltak kü-
lönösen veszélyesek a hazai ka-
pura.   

Tany – Búcs 5:2 (2:1), Koton és
Halász G. 2-2, Marton – Kovács 2

Érdekesen alakult ez az egyéb-
ként jó színvonalú találkozó. 2:2 ál-
lásnál a hazai Tamási S. jutott a ki-
állítás sorsára második sárga lapja
után, ami megfelelő lökést adhatott
volna a vendégeknek, mégis a ha-
zaiak lőttek három gólt. 

Lakszakállas – Perbete 1:1
(0:1), Inczédi T. – Vida E.

Röviden úgy lehetne összefog-
lalni a mérkőzést, hogy az első fél-
időben a vendégek, míg a máso-
dikban a hazaiak játéka dominált.
A hangulat viszont eléggé ideges
volt, hiszen a hazaiaknak csak a

NőK – I. LIGA 
Az elmúlt hétvégén szünetelt az I. liga küzdelemso-

rozata, az előző fordulóból azonban adósak maradtunk
a naszvadiak/ímelyiek mérkőzésével, mivel ők lapzár-
tánk után játszották le mérkőzésüket Bánovce nad
Bebravou-i ellenfelükkel. A másodikligás gútaiak ugyan
játszottak bajnoki mérkőzést az elmúlt hétvégén is, ők
is azonban lapzártánk után léptek pályára Érsekújvár-
ban, így ennek a mérkőzésnek eredményéről csak
legközelebbi számunkban tudunk majd beszámolni.  

Ímely/Naszvad – Bánovce n/B. 26:24 (13:7)
A vendégek kezdtek jobban, és az első 15 percben

ők tartották kezükben a mérkőzés „gyeplőjét”.  Aztán az
idő múlásával a hazaiak egyre jobban kezdtek ébre-
dezni „Csipkerózsika álmukból”, ami viszont a vendé-

geket tette idegesebbé. Különösen Bízik volt elemé-
ben, akit a vendégek védelme semmilyen eszközzel
nem tudott megfékezni, és az ő góljainak is köszön-
hető, hogy az első félidő végén már hatgólos előnyben
voltak a hazai lányok. Ez az állapot a 41. percig tartott,
amikor hirtelen, nehezen megmagyarázható rövidzár-
lat keletkezett a hazai csapat játékában. A védelem
szinte átjáróházhoz kezdett hasonlítani, temérdek tech-
nikai hiba és gólínség vette kezdetét. Ezt a vendégek
annak rendje s módja szerint kezdték is büntetni, és
egyre jobban kezdték ledolgozni hátrányukat. Így nem
is csoda, hogy az utolsó percek igencsak drámai, fe-
szült hangulatban teltek el. Végül, az ismét magára ta-
láló hazai csapat megőrizte értékes győzelmét, a tavaly
még nemzetközi ligában játszó ellenfele felett. 

Hazai góldobók: Bízik 15, Šulanová 5, Haris E., Oláh
és Molnár B. 2-2. -dm- 

Kézilabda

Három büntetőt is rúgtak a csapatok, ebből kettőt a vendégek (FK Activ - Šrobárová 4:2)

Kölcsönös „mez-átszabás“ Bogyai (lilában) és Katrena előadásában. (KFC
- Bánovce n/B. 2:0)

Már szerdán elkezdődött a focihét régiónkban, hiszen a gútaiak
hazai pályán fogadták múlt heti legyőzőjüket Nyékvárkonyt, a

Nyugat-szlovákiai Kupa negyedik fordulójában. Sajnos, nem sikerült a
visszavágás, mivel a vendégek 1:1-es döntetlen után, büntetőrúgá-
sokkal 4:3 arányban győztek, így ők jutottak tovább. A Régióbajnok-
ságban ismét a „régi KFC” futott ki a pályára, ami nem sok jóval ke-
csegtette ellenfelét. Aztán az mégis elégedetten távozott, hiszen meg-
úszta egy méretes zakó nélkül. A IV. ligában nem nagyon megy az íme-
lyieknek, de a gútaiakat is még kísérti a kupamérkőzésen mutatott,
nem éppen meggyőző játék. Az V. ligában győzelemmel mutatkozott be
Jozefík Gábor edző Marcelházán, és remek rangadóról számolt be
csallóközaranyosi tudósítónk is. A Területi Bajnokságban ismét hazai
pályán vérzett el Bátorkeszi csapata, és nem kis meglepetésre, a ta-
nyiak szinte leiskolázták a búcsiakat. A második osztályban továbbra
is vitézkednek a megyercsiek, sőt, azt lehet mondani, eddig ők a baj-
nokság legkellemesebb meglepetése.  
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

KerékpározásKosárlabda

Az igazi barátok nem felej-
tenek. Ennek is köszönhető,
hogy immár hetedik alkalom-
mal rendezték meg a Komá-
romi Városi Sportcsarnokban
azt az emléktornát, amellyel a fi-
atalon elhunyt tűzoltóra, Matej
Brhlíkre emlékeztek. Külön köszönet illeti
meg Marek Vidovenec lelkes szervezőt, akinek óriási érdeme van abban,
hogy ez a torna már hagyományossá vált. Az egyes csapatokban pályára
léptek azok, akikkel Matej egykoron közösen rúgta a labdát, de eljöttek a tren-
cséni barátok is. A díjakat id. Matej Brhlík adta át a torna résztvevőinek.

Eredmények:
ETE Destilére Trenčín – FC Štvrtok 1830 0:5
Komáromi Tűzoltók – SilverMan 3:1
ETE Destilére Trenčín – Komáromi Tűzoltók 1:3 
SilverMan – FC Štvrtok 1830 2:3
ETE Destilére Trenčín – SilverMan 1:8
FC Štvrtok 1830 – Komáromi Tűzoltók 1:5  

A torna végeredménye:
1. Komáromi Tűzoltók 2. FC Štvrtok 1830 3. SilverMan 4. ETE Destilére

Trenčín 

Akerékpározók is búcsúzni készülnek
az idénytől, és hogy az méltó is le-

gyen hagyományaikhoz, ismét nagyon
szép eredményekkel örvendeztették meg
magukat és a kerékpározás valamennyi
szerelmesét.

Az első remek hírt Magyarországról kap-
tuk, ahol a Magyar Amatőr Kupában voltunk
érdekeltek, hiszen a 13 versenyből álló ku-
pasorozat utolsó felvonását bonyolították le,
és a junior kategória tavalyi győztese, a
szentpéteri illetőségű Ancsin Marek, igen-
csak közel állt a duplázáshoz. És sikerült! A
16 kilométeres hegyi időfutamot magabizto-
san nyerte, így megvédte tavalyi országos
bajnoki címét. Összetettben Ancsin Marek
az előkelő nyolcadik helyen zárta a verseny-
sorozatot.  

• • •
A komáromi Piko-Bike S.E. hagyományte-

remtő Piko-Bike Maraton elnevezésű telje-
sítménytúrát rendezett több kategóriában is.
A rajt és a cél a Holt-vág partján fekvő Apáli
étterem mellett volt, az útvonal a majdani
kerékpárút vonalán haladt a Vág menti töl-
tésen egészen Gútáig. Ott áthaladva a hí-
don, a versenyzők tovább folytatták útjukat
Vágfüzest és Kavát is érintve, majd Lándo-
ron keresztül Komáromba tért vissza a me-
zőny. Ennek a nem egészen 50 kilométeres
útszakasznak 75-en vágtak neki, és bár da-
colniuk kellett a kellemetlen széllel, senki
nem adta fel a versenyt. 

Az egyes kategóriák érmesei:
Junior fiúk:
1. Szabó Miklós 1:45,00
2. Mostenicky Márió 1:54,00
3. Vörös László 2:09,00

Férfiak:
1. Szabó Ádám 1:30,00
2. Nagy Tamás 1:30,00
3. Rusňák Miroslav 1:37,00
Nők:
1. Bujna Ági 1:47,00
2. Szabó Annamária 1:48,00
3. Farkasová Silvia 2:09,00
Veterán férfiak:
1. Csevár Tamás 1:28,00
2. Viszlai Igor 1:29,00
3. Kurdi István 1:34,00

Húszpontos 
vereség 
a nyitányon

A 2012/2013-as idény nyitányán Pozsonyban léptek pá-
lyára a komáromi piros-fehérek. Nem volt jó jel, hogy Kozlík
és Šoška a vendégektől nem léphettek pályára sérülés mi-
att, mindezt éppen a bajnokság egyik legnagyobb esélyese
ellen. Bár a komáromiak nagyon sokáig tartották magukat,
történt egy-két kellemetlen bírói beavatkozás is, amelyek ki-
zárólag a vendégeket sújtották. Előbb a 23. percben, az ad-
dig egészen kiválóan játszó Thompsonnak kellett elhagynia
a pályát személyi hibák miatt, de a többi amerikai játékos is
állandóan a bírák „szigorú látókörében” mozgott(!?) Amikor
aztán Lowe is megsérült, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy
ezen a találkozón nem sok keresnivalójuk van a komáromi-
aknak. Öt perccel a mérkőzés vége előtt még ugyan 78:71
volt az állás, de innen már csak a hazaiak „muzsikáltak”, a
szinte teljesen szétesett vendégcsapat pedig várta a meg-
váltó utolsó dudaszót. A mérkőzés kapcsán azonban azt is
el kell mondani, hogy a pozsonyi csapat abban a felállásban,
amelyben pályára lépett, kétségkívül a bajnokság egyik leg-
nagyobb esélyese, hiszen aki soraiban tudhat olyan kiváló-
ságokat, mint Rančík és Bulatovič, nem is adhatja alább cél-
kitűzéseit. 

Inter – MBK Rieker 100:80
(21:18, 22:19, 33:24, 24:19)

Pontszerzők: Bulatovič 29, Rančík 21 – Robinson 21,
Thompson 20, Bílik 14, Lowe 11, Kratochvíl 10, Dubovský és
Stojanov 2-2.  

További eredmények: Svit – Sp. N. Ves 65:91, Nitra – 
Prievidza 87:63, B. Bystrica – Levice 85:94. Handlová – sza-
badnapos volt.  

Szerdán, október 10-én 18 órai kezdettel hazai csar-
nokban fogadják soros ellenfelüket, Handlová csapatát
a komáromi piros-fehérek, szombaton pedig szabadna-
posak lesznek František Rón védencei.

Két helyszínen is 
remekeltek a komáromiak

Kispályás labdarúgás

Matej Brhlík Emléktorna hetedszer

A tornagyőztes Komáromi Tűzoltók csapata, amelynek Matej Brhlík is tagja
volt 

Ancsin Marek megvédte bajnoki címét
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