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AMunka utcai iskolában a rendhagyó helyzetre való tekintettel rendhagyó meg-
oldásra szánták el magukat a tanítók a Szülői Szövetséggel összefogva. A szü-

lőktől kérnek pénzt, hogy az iskolában a fűtési rendszer egy részét fel tudják újítani.

Öt gyermeket hagyott maga után az a 39 éves asszony, akihez
többször hívták ki a mentőket, de azok nem érkeztek ki

hozzá. Másnap reggelre az asszonyt holtan találták az ágyban.
A félárvákról most a család ismerőse, Gábor gondoskodik, mivel a

gyermekek édesapja börtönben van. K. Tibor most kegyelmet kérhet
a köztársasági elnöktől, hogy nevelni tudja gyermekeit, amit az igaz-
ságügyi minisztériumnak is jóvá kell hagynia. A család meggyőző-
dése, hogy a tragédia megelőzhető lehetett volna, ha az orvos kiér-
kezik hozzájuk. Ezért feljelentést tettek segítségnyújtás elmulasz-
tása miatt - nyilatkozta lapunknak Božena Bruchterová, a Nyitrai ke-
rületi rendőrkapitányság szóvivője.

A további részletekről lapunk következő számában számolunk be.
-ga-

Többször hívták a mentőket, de azok nem jöttek

Az asszony reggelre meghalt

Molnár Bianka, egy héttel ez-
előtt hétfőn reggel ment el

otthonról az ekecsi speciális
bentlakásos iskolába, de oda nem
érkezett meg - közölte lapunkkal
Mgr. Božena Bruchterová a Nyitra
megyei rendőrfőkapitányság szó-
vivője. A lányt egész héten nagy
erőkkel keresték Szlovákiában és
Magyarországon is.

Információink szerint aztán múlt
pénteken a lány édesapja megtalálta
a 16 éves diáklányt. Biankát egy 40
év körüli férfi csalta el és bezárva
tartotta tanyasi házában Magyaror-
szágon. A szülők a zaklatóról már
korábban is tudtak. További elké-
pesztő mulasztásnak - egyben sze-
rencsének - számít, hogy a szülők-
nek eszükbe jutott érdeklődni a lány
felől, ugyanis az ekecsi speciális is-
kolába járó gyermek osztályfőnöke
egyáltalán nem értesítette a szülőket
arról, hogy Bianka hétfőn nem jelent
meg az órákon. Az ügynek vélhe-
tően lesznek további következmé-
nyei. -ga-

Komárom

Megtalálták a
16 éves lányt

Részletek a 3. oldalon

Komoly fizetésképtelenség ala-
kult ki a város járulékos sze-

revezeténél, a Comorra Servisnél,
amely Komárom valamennyi
sportlétesítményét, a termálfür-
dőt, az autokempinget és a Pano-
ráma szállót is kezeli. A legutóbbi
testületi ülésen a fent említett
szervezet állapotáról, gazdasági
helyzetéről, de jövőjéről is tár-
gyaltak a városatyák.

Folytatás a 3. oldalon

Komoly
problémák
a Comorra
Servisnél

Testületi beszámoló
Elfogadott és visszavont
javaslatok Részletek a 2. oldalon



Múlt csütörtökön került
sor a városi képvi-

selő-testület következő,
23. ülésére. A szeptember
20-án megtartott ülés el-
maradt pontjai kerültek
pótlásra, de a legfonto-
sabb vitapontnak a Co-
morra Service járulékos
szervezet gazdasági
gondjai számítottak.

Elsőként a képviselők a
Pro Castello Comaromiensi
nonprofit szervezet igazga-
tóitanácsába delegáltak ta-
gokat. Ez a szervezet az
erődrendszer kezelője. An-
ton Marek polgármester,
Hortai Éva (HÍD), Cúth
Csaba (HÍD), id. Bende Šte-
fan (független), Mácza Mi-
hály (MKP) lettek az igaz-
gató tanács tagjai, a szerve-
zet ellenőre pedig újra
Szabó Béla lett, míg az igaz-
gató Gráfel Lajos maradt.

Következő pontban az
erőd rekonstrukciója került
megtárgyalásra. Mivel az
Újvárban található laktanya
tetőszerkezete már baleset-
veszélyessé vált, ezért ha-
ladéktalanul orvosolni kell
ezt a problémát. Már a Ke-
rületi Műemlékvédelmi Hi-
vatal (Nyitra) is felszólította
a várost, oldja meg ezt a

problémát, hogy ne kerüljön
sor további állagromlásra. A
felújítás öt szakaszban tör-
ténne, ami előreláthatólag
összesen 170 ezer euróba
kerülne. A csütörtöki ülésen
a felújítás első szakaszát
hagyták jóvá a képviselők,
amivel elhárulna a baleset-
veszély. Ez a beruházás 12
ezer euróba fog kerülni,
aminek finanszírozása már
biztosított.

Ezután került sor a Co-
morra Serviceben elvégzett
ellenőrzések ismertetésére,
mivel a járulékos szervezet-
nél komoly anyagi gondok
alakultak ki. Külön kitértek
a képviselők a sporttámo-
gatások finanszírozásának
kérdésére, mivel a Comorra
Service üzemeltet több
sportlétesítményt. Győrfy
László (MKP) szerint a vá-
ros túl nagy összeget költ el
a sportra más városokhoz
viszonyítva, és a sporttá-
mogatások helyett inkább
az intézmények felújítására
kéne költeni. Juraj Bača
(független) hozzátette, hogy
nem minden esetben ösz-
szehasonlíthatóak más vá-
rosokkal a sporttámogatá-
sok, mivel Komáromban jó-
val több sportág van maga-
sabb színvonalon, ami a vá-
ros érdeme. Ipóth Szilárd
(HÍD) azt jegyezte meg,

hogy nem szerencsés min-
dent a sportklubok nyakába
varrni, mivel arról nem a klu-
bok tehetnek, hogy a leg-
több városi sportintézmény
ilyen állapotban van, és
ezért a fenntartási költségek
is magasak. Keszegh Béla
(független) elmondta, hogy
nemcsak a sporttámogatá-
sokat kéne összehasonlí-
tani, amely 1400 sportolni
vágyó tevékenységét segíti,
hanem a képviselők fizeté-
sét is, amely jelentősen ma-
gasabb Komáromban az
említett Dunaszerdahelyhez
képest. Hozzátette, hogy
míg Gútán ebben a hónap-
ban négy pályázatot adnak
be az Envirofondhoz az
energetikai költségek csök-
kentése érdekében, addig
Komáromban megint egyet-
len pályázati beadvány sem
készült a hónap végi határ-
idővel rendelkező pályázat-
hoz.

Szeptember 20-án Győrfy
László (MKP) javaslatára a
testület elfogadta azt a hatá-
rozatot, hogy a város 6 szá-
zalékos megszorításokat
kezdeményez, azonban nem
fűnyíróelv alapján, egységes
elvonással, mivel ez néhány
esetben veszélyeztetné a
működőképességet. Ezt kel-
lett volna kidolgozni a pénz-
ügyi osztály vezetőjének,
Nagy Jenőnek a múlt csü-
törtöki ülésre, azonban a ja-
vaslatban ismét a fűnyíró
elvvel voltak felvázolva a
megszorítások, így a képvi-
selők tiltakozása után a pol-
gármester visszavonta ezt a
javaslatot. A soron következő
ülésre az osztályvezető újra
nekifut a feladatnak, amivel
a képviselők megbízták.

Nagy Jenő hitelfelvétellel
kapcsolatosan is terjesztett
be javaslatot. A testület elfo-
gadott egy szándéknyilatko-
zatot a hitelfelvételre még az

idei évre, és most a 240 310
euró felhasználási részleteit
pontosították. Mivel a Co-
morra Servis nagy hiányt
mutatott ki, ezért ebből a hi-
telből 93 800 eurót a járulé-
kos szervezet kap meg a be-
ruházások fedezésére. A
Com-média digitalizálására
40 ezer eurót hagytak jóvá,
míg a jövőbeni beruházások
önrészének finanszírozá-
sára 63 252 eurót különítet-
tek el.

Az utolsó pontban egy a
lakosok által benyújtott pa-
naszt vitattak meg a képvi-
selők. Az Erzsébet-szigeten
élők azzal a kéréssel fordul-
tak a testülethez, hogy a for-
galmat jelentősen korlátoz-
zák, ne legyen tranzit forga-
lom. A város a lakosok pa-
naszát a közlekedésügyi il-
letékes szervek felé
továbbítja, akik szakvélemé-
nye hivatott dönteni az
ügyben. ssy
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Gúta

Csökkentené a képviselők szá-
mát Gútán a polgármester.

Elmondása szerint javaslatát
nemsokára a képviselők elé ter-
jeszti. Jelenleg 19 képviselő dol-
gozik az önkormányzaton belül,
Horváth Árpád polgármester sze-
rint ez a szám 17-re, de akár 15-re
is csökkenhetne. Más oldalról
vannak radikálisabb elképzelé-
sek is, azonban a polgármester
szerint a nagyon kis létszám a
demokratikus döntéshozatalt ve-
szélyeztetné, mivel könnyen egy
kis csoport vehetné át az irányí-
tást.

A legutóbbi népszámlálás adatai
szerint Gútának 10 696 lakosa van.
Az önkormányzatokról szóló törvény
értelmében a 10 és 20 ezer közötti
lakossággal rendelkező községek-
ben 13 és 19 között mozoghat a
képviselők száma. Bár a lakosok

számát illetően Gúta az alsó határ-
hoz van közel, jelenleg a képviselők
száma a lehetséges legmagasabb a
testületben.

Horváth Árpád polgármester arról
tájékoztatott, hogy legkésőbb jövő
év elején beterjeszti javaslatát. El-
mondása szerint a bizottságok szá-
mát és létszámát illetően is volná-
nak javaslatai. Jelenleg a testület
mellett 9 szakbizottság dolgozik.

A változások a következő, 2014-
es választások után léphetnének ér-
vénybe, amennyiben a testület eze-
ket elfogadja. „Most még van bő két
év, de ezekről most kell beszélni,
mivel közvetlen előtte nem illendő
ilyenről dönteni“ - nyilatkozta Hor-
váth Árpád.

Gútán a 18 képviselő (a 19. tagja
az önkormányzatnak az alpolgár-
mester) havonta bruttó 195 eurós
díjazást kap, amelyből tisztán 132
euró érkezik meg a városatyák
számlájára.

b

Október elején összeült a gútai
önkormányzat, és a nyári idő-

szak után nagyobb mennyiségű
anyag került megtárgyalásra. Na-
pirenden voltak intézmények félé-
ves zárásai és a városi költségve-
tés féléves eredményeit is ele-
mezték a városatyák.

Az önkormányzat négy pályázat
beadását készítette elő, amelyet a
képviselők is támogatásukról biztosí-
tottak. Eddig az önkormányzat több
uniós pályázatban volt sikeres, és en-
nek keretén belül tudott felújításokat
végrehajtani. Megújult a magyar és a
szlovák alapiskola, továbbá a főtér és
a buszmegálló is. Most a város az
Envirofond pályázatán keresztül sze-
retné a harmadik alapiskola, a II. Rá-
kóczi Ferenc Alapiskola felújítását
megoldani. A pályázati anyag első-
sorban a fűtési rendszer és a nyílás-
zárók korszerűsítését tartalmazza.
A másik esetben a város tulajdoná-
ban lévő adminisztratív épület kor-

szerűsítéséről van szó, amelyet a vá-
ros bérbe ad. A korszerűsítési mun-
kák négy pályázati anyagban kerültek
beadásra.

A testület kiértékelte a 28. Gútai
vásár elszámolását is. Az idei ren-
dezvény gazdasági szempontból jóra
sikeredett, hiszen pozitív mérleggel
zárult a rendezvény. Közel 29 és fél
ezer eurós kiadások mellett 33 és fél
ezer euró volt a város bevétele, így
közel 4 ezer eurós bevétellel sikerült
megszervezni a nyári vásárt. A város
bevétele elsősorban a bérletekből
származott, 330 árusítóhelyet érté-
kesítettek 170 különböző kereskedő-
nek. Szponzorokon keresztül is sike-
rült 2120 eurót begyűjteni, így első
alkalommal készülhetett egy kisfüzet
is a vásárra, ami a programkínálatot
és más részleteket tartalmazta. Több
újdonság is szerepelt a kínálatban,
mint az idén első alkalommal meg-
rendezett Bor utca, ami az eredmé-
nyek alapján meghozta a gyümöl-
csét. b

Tanácskozott
a gútai önkormányzat

Csökkentenék
a képviselők számát

Testületi beszámoló

Elfogadott és visszavont javaslatok

Hétmilliós visszahívás a Toyotánál
AToyotánál ismét személygépkocsikat hívnak vissza, Szlo-

vákiában ez mintegy négyezer autót érint, tette közzé a
Toyota Slovakia szóvivője, Petra Tomová.

A bajt az ablakemelő-kapcsolók rossz konstrukciója okozza: ezek idő-
vel nehezen kezdenek el mozogni, ám ebből önmagában még nem lenne
probléma. Gond akkor van, ha nem a megfelelő kenőanyaggal próbálják
orvosolni a hibát. A Toyota speciális kenőzsírt használ, de ha nem ezt al-
kalmazzák, hanem szokványos, kereskedelemben kapható kenőanya-
got, az zárlatot okozhat, így összeolvadhatnak, és füstölni kezdhetnek a
kapcsolók. Ennek megfelelően a visszahívás során csak annyi történik – ha még nem olvadtak meg
a kapcsolók –, hogy gyári zsírral kenik meg mindet. A visszahívás a 2005 és 2010 között gyártott Au-
ris, Yaris, Camry, Corolla, Tundra, RAV4 és Highlander modelleket érinti. -ga-

Folytatás az 1. oldalról
A napokban terjedt el az a hír,

hogy Nyitra megye egyik leg-
jobb iskolájában a szülőktől
gyűjtenek 15 eurót, hogy a radi-
átorokat ki tudják cserélni. A
szülői értekezleten tájékoztattak
a gyűjtésről, amiben arra kérték
a családokat, diákonként 15 eu-
róval támogassák a javítást. A
hozzájárulás nem kötelező,
azonban lehetőség szerint na-
gyobb adományokat is várnak
azoktól, ahol ezt a családi kasz-
sza megengedi.

A gyűjtést különböző vissz-
hanggal fogadták a szülők. Vol-
tak, akik örömmel támogatták
az iskolát, de voltak, akik felhá-
borodtak a gyűjtésen. A szer-
kesztőségünkbe egy levél érke-
zett, amely aláírójaként „egy na-
gyon felháborodott szülő“ van

feltüntetve. „Ebben a tanévben
már így is sokat kellett fizetnünk,
most meg ez is. De miből? Jól
van ez így? Ki is az iskola keze-
lője? Ha rossz a fűtés, a város
kötelessége lenne rendbe tenni.
Hisz évekig semmit nem csinál-
tattak azokon az épületeken.
Tényleg ingyenes az iskola
Szlovákiában? Felháborító ez
az arcátlanság“.

Vannak olyan szülők is, akik
elvi kérdést csinálnak a támo-
gatásból. A Munka utcai iskolá-
tól az önkormányzat elvesz
pénzt, hogy a Határőr utcai is-
kolát megmentse, a Munka ut-
cai iskolában tanulók szüleinek
meg a radiátorokra kell pénzt
gyűjteni - mondta el egy másik
szülő, aki azt is hozzátette, hogy
tudna adni, de amíg az önkor-
mányzat így áll az iskolához,
nem fog adakozni.

Az iskola vezetése nagyrészt
megérti és elfogadja az érveket,

bár nem számítottak ilyen he-
ves reakciókra. Azt is hozzáte-
szik, hogy a felháborodottak
hangja sokkal hangosabb,
azonban szerencsére a csend-
ben támogatók nagyobb szám-
ban vannak. Voltak olyan szü-
lők, akiktől nem várták, és nagy
segítséget kaptak. Volt olyan
apuka, aki további munkák el-
végzését ajánlotta fel az iskolá-
nak.

Az igazgató, Fekete Zoltán azt
is elmondta, hogy a megoldás
nem ideális, de sajnos a mos-
toha körülményekhez kellett iga-
zodniuk. Előbb egy megnyert
pályázattal hitegették az iskolát,
amelyből több éven keresztül
nem lett semmi, majd még a le-
hetőség elpuskázásának a fe-
lelősét sem tudhatták meg a
szülők. Ezután a képviselő-tes-
tület május végén elfogadta,
hogy legalább a tornaterem

meg lesz javítva, azonban a mai
napig nem történt meg ebből
semmi. Továbbra is korlátozott
mértékben tudnak mozogni a
gyerekek. Ezek után nem nagy
bizalmuk van a pályázatokban
és az önkormányzati segítség-
ben, és a rendhagyó megoldá-
sokat, és a szülőkkel való szö-
vetkezést keresik.

Az iskola vezetése elismeri,
hogy jogos a szülők felháboro-
dása az iskolától átcsoportosí-
tott pénzek kapcsán is, azon-
ban erről nem az iskola, hanem
a képviselők döntenek. Arról,
hogy 4-5 ezer euró került át a
Munka utcáról a Határőr utcai
iskola fenntartására, az önkor-
mányzatban döntenek, így ezt
nem az iskolán kell számon
kérni.

Tíz éve nem kértünk semmi
hasonlót a szülőktől az iskolára,
ezért gondoltuk, most megpró-
báljuk - mondta el egy tanítónő.

Vannak iskolák, ahol teljesen
természetes, hogy a szülők fes-
tetnek ki az év elején, vagy más
felújítást átvállalnak, azonban
mi ezzel eddig nem éltünk - te-
szi hozzá. Azért döntöttünk a ra-
diátorok felújítása mellett, mivel
az minden tanulót egyforma
mértékben szolgál. Nem a mi
kényelmünk miatt tettük, hanem
a gyerekekre gondoltunk.

Az iskola tanítói arról is be-
számolnak, hogy tanulságosak
a reakciók is a gyűjtésre. A leg-
több esetben azok a szülők,
akik valóban nehéz körülmé-
nyek között nevelik gyerekeiket,
egyáltalán nem panaszkodnak.
Volt olyan szülő, akinek a taní-
tók mondták, hogy ne adjon,
azonban ő ragaszkodott hozzá,
de kérte, hogy részletekben fi-
zethesse ki. Volt, akitől nem vár-
tak semmit, és egy jóval maga-
sabb összeggel állított be. És

időnként előfordult az is, hogy
tehetős családoktól érkezett a
leghevesebb kritika, akik aztán
nem is járultak hozzá a költsé-
gekhez. „Lehet, hogy azok a
családok, ahol nélkülöznek, ott
jobban át tudják érezni azok sor-
sát, akik szintén nehéz helyzet-
ben vannak“ - mondta el a véle-
ményét az egyik tanítónő.

Az iskola a korábbi diákjaihoz
is fordulna, hogy akik úgy érzik,
jó alapokat és útravalót kaptak
az intézményben, most lehető-
ségük szerint segítsék a mos-
tani diákokat bármilyen formá-
ban. Az igazgató azt is elárulta,
hogy amikor a beszállító meg-
tudta, hogy a szülők kuporgatják
össze a pénzt a radiátorokra,
felajánlotta, hogy gyári áron és
fuvarköltségért leszállítja az
árut. „Pedig egy szlovák ember-
ről volt szó“ - tette hozzá az
igazgató.

b

Komárom

A szülőkkel szövetkeznének
a Munka utcán

Folytatás az 1. oldalról

Elsőként a főellen-
őr, Csintalan Miklós
az általa elvégzett el-

lenőrzés eredményeiről számolt be a testület tag-
jainak. A főellenőr 29 oldalon taglalja az egyes
vizsgálatok eredményeit valamint pontosan leírja
a hiányosságokat, amelyeket a Comorra Servisnél
megállapított. Továbbá megállapította, hogy a má-
sik, a város vezetése által elvégzett belső ellen-
őrzés jogi kételyeket vet fel.

A város vezetése is végzett egy belső ellenőr-
zést, mivel tisztában akartak lenni, a városi vagyon
milyen állapotban van. Anton Marek polgármester
szerint szükséges volt a két ellenőrzés, azért, hogy
minél részletesebb információkat kapjanak a szer-
vezet tevékenységéről. A főellenőr és a város ve-
zetésének ellenőrzése közti különbségeket a pol-
gármester nem kívánta kommentálni.

A két beszámoló után Nágel Dezső, a Comorra
Servis igazgatója is szót kapott. Szerinte két al-
ternatíva van a helyzet megoldására. Az egyik
az, hogy újabb pénzt kap a szervezet a várostól,
a másik pedig az, hogy becsuknak néhány intéz-
ményt.

Ezek után a polgármester kijelentetta, hogy nem
tud teljes mértékben megbízni Nágel Dezsőben.
Majd hozzátette: „Többször is beszéltünk az igaz-
gató úrral, de ő nem tartotta magát a megbeszél-
tekhez. Nem megfelelő a menedzsment, ezért
vannak kételyeim. Szerintem vagy új vezetésre
van szükség a szervezetben vagy felállítani egy
szakemberekből álló krízis-menedzsmentet” –
mondta el a polgármester.

Végül a képviselők úgy határoztak, hogy 93
800 euróval megtámogatják a szervezetet, vala-
mint Hortai Éva (HÍD) módosító javaslatát is elfo-
gadták. Ebben a javaslatban azt fektették le, hogy
a polgármesternek és a szervezet igazgatójának
ki kell dolgozni egy rövidtávú válságkezelő tervet
a következő testületi ülésre, valamint egy hosszú
távú koncepciót is amely segítene abban, hogy a
2013-as költségvetésben merre is induljon el a
járulékos szervezet. Ezt a javaslatot mondhatni
egyhangúan megszavazta a testület, csak a két al-
polgármester tartózkodott. -ssy-

Komoly
problémák
a Comorra
Servisnél

Tanulságosak a reakciók a gyűjtésre

EMLÉKEZZ ÉS EMLÉKEZTESS!
„Felkutatott tényekkel az 1956 utáni megtorlás-
ról”. Előadás az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc 56. évfordulója alkalmából. Elő-
adó: Dr. Kahler Frigyes, bíró, jogtörténész.
Helyszín: Csemadok székháza, Kossuth tér 3, Ko-
márom. Időpont: 2012. október 19., péntek, 17.00
óra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.



ASzlovák Köztársaság 163-as számú,
2008. március 12-i keltezésű, a 2008-

2009-es időszakra vonatkozó schengeni
akciótervről szóló kormányrendelete ér-
telmében Komárom Város köteles eltá-
volítani a volt vámház előtti acélfödémet,
amely a szlovák-magyar határátkelőhe-
lyet „díszítette“ ezidáig.

A város pályázat útján kiválasztotta a kivi-
telezőt, a három árajánlat közül a legkedve-
zőbbet a Tatraspol cég nyújtotta be, így ez a
cég fogja a szerkezetet eltávolítani. A városi
hivatal elintézte az illetékes építésügyi és
közlekedésrendészeti szerveknél a munká-
latokkal kapcsolatos hivatalos engedélyeket,
a bontás engedélyezésére, az I/64-es főút
részleges lezárására és a kerülősáv aszfalt-
festésére és közlekedési jelölésére vonat-

kozólag. A részleges útlezárás 2012. október
10-től 24-ig tart majd naponta 7.30 és 16.30
óra között. A lakosság szíves elnézését kér-
jük és megértését előre is köszönjük!

Králik Róbert,
A Komáromi Városi Hivatal szóvivője
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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-

Nyílt napok
a komáromi Ipari
Szakközépiskolában
Ez év szeptemberében a komáromi Ipari Szakkö-

zépiskola 62. tanéve kezdődött el. Az intézmény-
ben több mint 570 tanuló részesül magas szintű ok-
tatásban. Az iskola igazgatósága október 25-től 27-
ig nyílt napokat rendez, melyek elsődleges célja a pá-
lyaválasztás előtt álló fiatalok tájékoztatása.

Az október 27-én, azaz szombaton is az érdeklődők
rendelkezésére álló tanintézményt az ország legkülön-
bözőbb részéről jött diáksereg részesíti be. A nyílt napok
rendeltetése elsősorban az, hogy segítséget nyújtson
azoknak, akiknek még nincs elképzelésük a tanulmá-
nyaikkal kapcsolatban. Nemcsak az alapiskolák kilence-
dikeseit, hanem az alsóbb osztályos tanulókat is sok ér-
dekes információ várja. A pályaválasztási tanácsadók is
tájékoztatást kapnak az egyes tanulmányi szakokról. A
2013/2014-es tanévben magyar tanítási nyelven a követ-
kező szakokon folytathatják tanulmányaikat a mostani
kilencedikesek: gépészet, elektrotechnika. műszaki in-
formatika. Szlovák tanítási nyelven az elektrotechnika és
a műszaki informatika közül választhatnak a leendő ipa-
risták. Az érdeklődők megtekinthetik a szaktantermeket,
a laboratóriumokat és a kollégiumot is, természetesen
megfelelő tájékoztatás kíséretében. A rendezvény jelen-
tőségét bizonyítja, hogy az ott látottak nemegyszer váltak
döntő fontosságúvá az iskolaválasztás során.

PaedDr. Tóth Katalin

MEGHíVÓ
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre szeretet-

tel várja az iskola egykori és jelenlegi tanárait, valamint az iskola minden öregdiákját a
baráti kör 8. tagsági (egyben tisztújító) összejövetelére.

A tagsági összejövetel időpontja 2012. október 20., szombat 9.30,
helyszíne: a komáromi Selye János Gimnázium díszterme.

A baráti kör tagjai részére 13 órától ünnepi fogadás lesz a Klapka Vigadóban.

Galán Angéla Szlovákmagyarok című,
48 perces dokumentumfilmjét vetítet-

ték a Komáromi Szalon összejövetelén.

A Budapesten született, később Pozsony-
ban, most Budapesten élő riporter-rendező a
budapesti Színház- és Filmművészeti Egye-
tem tévés újságírás szakának végzőseként
diplomafilmjét a 2010-es szlovákiai parlamenti
választásokról forgatta. Közben döbbent rá,
tisztázatlan kérdések vannak benne azzal
kapcsolatban, mit jelent szlovákiai magyar-
nak lenni. Az azóta Gundel Művészeti Díjas és
Junior Príma Díjas tévériporter, az Angi je-
lenti című riportműsor vezetője kibővítette a fil-
met, amit most levetített a Mokka kávézóban
összegyűlt közönségnek. Utána pedig vála-
szolt Gazdag József sportújságíró és Sánta
Szilárd irodalomtörténész, egyetemi oktató, a
Komáromi Szalon két házigazdája kérdéseire.

Bárány János
Fotó: Egri Máté

Október 8-án, a múlt hé-
ten hétfőn, a kora esti

órákban nyílt az Év fotóri-
portere 2012 című fotóver-
seny győzteseinek tárlata
a Kossuth téri Csemadok
Galériában. 16 alkotó 96
fotója került a falakra.

A főszervezők nevében
először Pavol Ortuta, a Re-
gionális Művelődési Köz-
pont igazgatója beszélt ar-
ról, mennyire örül, hogy az
amatőr fényképezést erre-
felé terelték; s különösen
annak, hogy a fotósok meg
mertek mutatkozni. A zsűri
(Ladislav Vallach, Holop Fe-
renc, Radovan Mišík) a
megnyitót megelőző csütör-
tökön értékelte és rangso-
rolta a felhívásra beérkezett
pályaműveket. A riport és
dokumentum fotók kategó-
riájában Marián Faktor lett
az első, és ő nyerte a TASR
különdíját is. Az utcai fotók
alkotói közül pedig Toldi Zo-
rán győzött, aki egyben a
zsűri díját is megkapta. A

Regionális Művelődési Köz-
pont különdíját Daniel Or-
voš vehette át. Ladislav Val-
lach, a TASR hírügynökség
fotósa elmondta, kelleme-
sen meglepte a színvonal.
Kiemelte, hogy zömében fe-
kete-fehér fotókkal jelent-
keztek a fotósok. Stubendek
László, a Csemadok Galé-
ria házigazdája kifejezte
szándékát, hogy a további-
akban is folytatódjon az
együttműködés az Év fotóri-

portere újabb évfolyamainak
megrendezésében.

Az Év fotóriportere 2012
kiállítás október 24-ig tart
nyitva. Másnap, október 25-
én, csütörtökön a Magyar
Fotóművészek Világszövet-
sége rendezi tárlatát – im-
már 8. alkalommal Szlováki-
ában, és több komáromi fo-
tós munkáját bemutatva – a
Csemadok Galériában.

Kép és szöveg:
(bárány)

Galán Angéla a Komáromi
Szalonban

Fotódömping
a Csemadok Galériában

Galán Angéla: „Budapesti osztálytársaim
sem tudtak arról, milyenek a szlovákiai ma-
gyarok”

Egy órával a megnyitó előtt hasznos tanácsokkal látták el a
fotósokat a zsűritagok

Viktor & Viktor

NyílT NAP
A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi

Iskolaközpont igazgatósága értesíti a tisztelt olvasókat,
hogy 2012. október 30-án 9.00-tól 12:00-ig Nyílt napot
tart az óvodában és a gimnáziumban. Az alapiskola alsó
tagozatán 10:30-tól 17:00-ig szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket.

Csoportos látogatás esetén kérjük az előzetes beje-
lentkezést az iskola titkárságán, ahol további informáci-
ókkal is szolgálunk.
Címünk: Király püspök utca 30; 945 01 Komárno
Telefon: 035/7730 397, 0917 350271, 0903 982 680
Fax: 035/7733 985, e-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk,
web: www.zsgmarianum.edu.sk

Kapcsolódjon be az
őszi nagytakarításba!

Komárom Város értesíti a város polgárait, hogy
2012. október 19-től november 12-ig az őszi nagy-

takarítás keretén belül nagyméretü szeméttároló kon-
ténerek lesznek elhelyezve a kertészeti- és lakóöve-
zetekben.

2012 október 19-től október 22-ig - Selye utca, Klapka
Gy. utca, Komenský utca, Damjanich utca, Belső körút,
Gőz utca, Építész utca, Tó utca, Mély utca, Nagyérsor,
Nagy sor, Augusztus 29. utca, Kassai utca, Megyercsi
utca , Körút , Állomás utca, Gazda utca, Ifjúság utca,
Csák Máté utca, Munkás utca, Béke utca, Szakszerve-
zetek utcája, Építök utcája, Ipar utca, Szabadság utca,
Határőr utca, Duna rakpart , Handlovai utca, Prowazek
utca, Aranyember utca, Seress R. utca, Eötvös utca,
Várút, Patak utca, Czuczor G. utca, Őrsújfalu, Kava ,
Gyulamajor, Gadóc.

Eltűnik a tetőszerkezet

A„Koncert az életért“
elnevezésű jótékony-

sági akció, melynek bevé-
telét az észak-komáromi
kórháznak és egy dél-ko-
máromi beteg kisfiú gyó-
gyítására ajánlottak fel,
teljesítette küldetését.
Több, mint 500 ember jött
el támogatni a jó ügyet.

A koncerten 800 eurót si-
került összegyűjteni, melyet
a súlyosan beteg Havasi Pe-
tikének, valamint az észak-

komáromi kórháznak adnak.
A koncerten fellépett az Irigy
Hónaljmirigy, Zséda, Fehér
Nóra, Vadkerti Imre, Sub
Bass Monster, és Derzsi
György is. „A hangulat nagy-
szerű volt, minden résztvevő
énekelt, táncolt, jó légkör
uralkodott“ – mondták a kon-
cert szervezői, Less Károly
és Oláh Sándor.

A szervezők a kórháznak
juttatott 400 euró mellett biz-
tosítják az intézmény né-
hány helyiségének kifesté-

sét, valamint egy Dormio
Speedfitness-bérletet is fel-
ajánlanak 300 euró érték-
ben. „A kórház nevében
szeretnék köszönetet mon-
dani a nemes akció szerve-
zőinek“ – mondta Dudáš
Viktor, a kórház igazgatója.
Elmondása szerint a fel-
ajánlott pénzösszeget kór-
házi felszerelés vásárlására
fordítják, a bérletet pedig a
kórház alkalmazottainak
ajánlják fel.

b

Teljesítette küldetését
a „Koncert az életért“

Az ezüst-, arany-, és gyémántlakodalmukat
ünneplő bátorkeszi házaspárok esküjének

megerősítésére, valamit az 50 és 60 évesek
köszöntésére került sor Bátorkeszin. A ren-
dezvényen 14 párt köszöntöttek, akik már több
évtizede mondták ki a boldogító igent. A jubi-
láns párokat a községi hivatalban fogadták,
ahol Labancz Roland önkormányzati képviselő
mondta a köszöntőt, majd az ünnepségre, az
esemény vígabb részére a kultúrházban került
sor.

Jubilánsokat és az időseket köszöntötték
Pár nappal később már a nyugdíja-

soké volt a főszerep. Az október else-
jei idősek világnapjához kötődően
minden évben hagyományosan meg-
rendezésre kerül a nyugdíjasok napja.
Tóth Anikó helyettes polgármester kö-
szöntötte a vendégeket, majd La-
bancz Roland szólt a szépkorúak tár-
saságához. Mivel közel 400 nyugdí-
jast köszöntöttek, így három napon
keresztül, több alkalommal tartott a
nyugdíjasok méltatása.

d

Bátorkeszi
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Nagymegyer

- Profi frizura, smink
- Radvanszká Renáta,

0905 59 84 35
- Profi köröm design

- Helena Kočišová, 0907 79 91 34
- Stílustanácsadás

- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket október 31-ig várjuk ema-
ilben (deltakn@gmail.com) vagy
postán (DELTA szerkesztősége,

Františkánov 22, Komárno 945 01),
melyben tüntessék fel címüket
és telefonos elérhetőségüket.

Előtte Utána

Átalakítás helyszíne:
Salon Style, Komárom

Sorsolás november 2-án,
átalakítás november 5-én.

MOZAIK - HIRDETÉS

Öt csapat részvételével
rendeztek középisko-

lás tanulóknak versenyt a
szeptember 27-i idegenfor-
galmi világnap alkalmából.
A megmérettetés előtt Ma-
gyarország nagykövetsé-
géről Godár Ivetának, a
Magyar Turizmus Zrt. iro-
davezetőjének, illetve Mol-
nár Pálnak, a nagymegyeri
Thermal Corvinus hévíz-
fürdő marketingosztálya ve-
zetőjének, s egyben a
Csallóközi Területi Idegen-
forgalmi Szövetség elnöké-
nek rövid előadását hall-
gathatták meg a diákok. „A
szeptember 27-i versennyel
az volt a célunk, hogy kö-
zösen, a Hidaskürti Magán-
szakközépiskola és annak
nagymegyeri és bátorkeszi
kihelyezett részlegei, mél-
tóképpen megünnepeljék
az idegenforgalmi világna-
pot, ezáltal népszerűsítsék
a turizmust, és ezen belül a
szakmát is. Rá szerettük
volna irányítani a diákok fi-
gyelmét a vendégbarát vi-
selkedés jelentőségére és
a folyamatos szemléletfor-

málás szükségességére.
Szeretnénk hagyományt te-
remteni rendezvényünkkel.
A diákok felkészültségét
igazolta, hogy az értékelő
bizottság az elhangzott elő-
adásokat maximális pont-
számmal jutalmazta.

A jó hangulatú vetélkedő
záróeseményeként a diá-
kok átvehették a jól meg-
érdemelt oklevelet és az
apró figyelmességet, ame-
lyet a Nagymegyeri Ma-
gán-szakközépiskola igaz-
gatónője, Berényi Renáta
adott át” – mondta az ese-
mény szervezője, PhDr.
Seregi Eszter pedagógus.
A versenyzők feladatai kö-

zött szerepelt kevésbé is-
mert idegenforgalmi he-
lyek bemutatása, kvízjáték
és turisztikai vetélkedő is.
A nagymegyeriek két csa-
pattal szerepeltek (I.: Ha-
sík Zuzana, Lakatos Mar-
garéta, Sebő Erika, II.: Ko-
sár Alexandra, Sipos Ta-
mara, Magyarics Barbara),
ugyanígy a bátorkesziek is
(I.: Horesník Dóra, Zsidek
Rita, Győri Anita, II.: Zsák
Rebeka, Benyó Gábor, Pa-
luk Krisztián), míg a hidas-
kürtiek egy csapattal ér-
keztek a csallóközi vá-
rosba (Kis László, Ševčík
Zsuzsa, Dubán Tímea).

Kovács Zoltán

Idén is az egykori zárda iskola udvarán megtartott kulturális
programmal búcsúztatták a nyarat Nagymegyeren. A városi

művelődési otthon főszervezésében lezajlott eseményen több
korosztály is megtalálhatta a kedvére való műsorszámot.

A legkisebbeket
légvár, csúszda, arc-
festés is várta, vala-
mint megtekinthették
az Aranykert Báb-
színház előadásában
a Hápi, a bátor kiska-
csa című bábjátékot.
Ezután a táncosoké
volt a színpad, a Uni-
ted Powers break-, il-
letve a City Dance
Club moderntánco-
sait követően a Me-
gyer Táncegyüttes tagjai adtak elő egy csokorra valót hagyomány-
őrző néptáncaikból. A helyi Matlák Barbara már a modernkor dalai-
val lépett a deszkákra. Az est fő attrakcióját Vastag Csaba magyar-
országi énekes, az X- Faktor egykori győztesének mintegy negyven
perces műsora jelentette. De nagy sikert aratott a Kredenc együttes
mulatós dalainak interpretációja is. A nyárbúcsúztatóval lényegében
már a közelgő őszt is köszöntötték a nagymegyeriek.

Kozo

Vastag Csabával
búcsúztak a nyártól

Az idegenforgalmi világnap
alkalmából vetélkedtek
Nagymegyer

Nagymegyer

Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az életki-
látások jelentősen javíthatók!

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

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

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,

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

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

2012. május 5-én szélütést kaptam. Bal
felem lezsibbadt. Kórházban is voltam. El
voltam keseredve. Nehezen ment a járás,
fáradt voltam. A kezelések folyamán stabi-
labb lett a járásom, megszűnt a fáradtság.
Köszönöm a doktornak és a nővérnek a se-
gítőkész munkáját és hozzáértését.

Köszönettel: Sarus István (Ászár)

tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak
évek múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti.

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

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

nak, de önálló terápiaként is eredményesen al-
kalmazható. A test egészére fejti ki hatását, nincs
gyógyszer kölcsönhatás, allergia, de túladagolás
sem lehetséges. Már az első 20 kezelés alatt
megkezdődik az érezhető és műszeresen is mér-
hető javulás. Az egész testben tisztítja az ereket,
és olyan irigylésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A sonoterápia más el-
járással nem helyettesíthető.

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

Szépüljön meg a Deltával

Életképek, nézőpontok, világok

Párhuzamok címmel
nyílt kiállítás a városi

művelődési otthonban ok-
tóber 5-én. A tárlat Mi-
kóczy Dénes alkotásában
villant fel életképeket, né-
zőpontokat és világokat a
vásznon a festészeti és
rajzolási technikák széles
spektrumában. A kiállítót
és műveit Nemes László
zalaegerszegi festőmű-
vész méltatta a tárlatnyi-
tón, melyen az is elhang-
zott, a képek létrejöttében
nagyon fontos dolog,
hogy az ember az útkere-
sése során végül megta-
lálja önmagát, igazi énjét,
helyét a világban, azt a
közeget, amiben saját
maga tud lenni. A meg-
nyitó elején elhangzott
kultúrműsorban Szabó
Adrianna áriáit Nemček
Éva zongorakíséretével,
valamint Marton Csaba
szavalatait hallhatta a
szép számban megjelent
közönség. A nagymegyeri
Mikóczy Dénest nemcsak
alkotóként tarthatjuk szá-

mon, hanem mint a kép-
zőművészet, s ezen belül
a festészet pártfogóját is,
hiszen a helyi Kolping
nonprofit szervezet nevé-
ben már hatodik alkalom-
mal szervezett ilyen jel-
legű szimpóziumot a vá-
rosban, legutóbb éppen
szeptember 24-e. és ok-
tóber 7-e. között a Plau-
ter-kúriában. A Csallóköz
színei elnevezésű festé-
szeti szimpózium főleg
hazai és magyarországi
festőknek, grafikusoknak
nyújt lehetőséget az alko-
tásra. A mostani művész-
telepen Almási Róbert

(Mórockarcsa), Petrla
„Seňor” Ferenc (Réte),
Miloš Prekop (Nagyszom-
bat), Peter Volek (Nagy-
szombat), Nagy Enzoe
Zoltán (Perbenyik), Bott
Mária (Bős) és Nemes
László (Zalaegerszeg)
vett részt. A szokásokhoz
hűen a művészek egy,
esetleg több művüket is a
Kolping szervezetnek
ajándékozzák az alkotó-
tábor végén, a festmé-
nyek a leendő városi kép-
galéria anyagát fogják
gazdagítani.

Kovács Zoltán
fotó. Kozo

Nemes László festőművész méltatta az alkotót (jobbról
a második) és műveit)

Az Átalakítás rovatunk-
ban újabb szerencsés

hölgyet mutatunk be, aki-
nek a múlt héten egy vado-
natúj külsőt varázsoltak
szakembereink.

Kliment Andrea, a szüle-
tésnapjára szerette volna
meglepni magát és a szeren-
cse mellé állt, tényleg sikerült
a születésnapi ajándék, mi-
vel szerkesztőségűnk őt
húzta ki az átalakításra. Hét-

főn délelőtt érkezett meg
Andrea a Style Salonba Ko-
máromba, ahol Radvanszká
Renáta mesterfodrász vállig
érő fekete göndör haját azon-
nal kezelésbe vette. Először
is a fekete hajszíntől szaba-
dította meg a fodrász, majd
következett a frizura és a
smink. Ezek után nem ma-
radt más hátra, csak a ruha-
próba. Kocsis Jutka, stylist,
Andrea alkatának megfelelő
elegáns ruhákat mutatott, és
mint kiderült, a piros szín is
nagyon jól állt modellünknek.

Ragyogó nőt
varázsoltunk Andreából

Reméljük Andrea két
gyermeke és férje is elé-
gedett volt a végered-
ménnyel. Íme:

Komárom
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Gúta

Szentpéter

Ez az ünnep azért is példaér-
tékű környékünkön, mivel nem a
külsőségekről szól, nincsenek
árusok, nincsenek körhinták,
nem szól a zene – csupán az
ima és a kegyeletteljes összejö-
vetel köti össze a résztvevőket.
Többen biciklivel érkeznek Gú-
táról, hogy megemlékezzenek
szülőfalujuk búcsújáról, hogy
közösen emlékezzenek kedves
gyermekkoruk régmúlt idejéről.

Idén az új lelkiatya, főtiszte-
lendő Szlovák Marián esperes
úr tartotta a liturgiát, előbb az útszéli keresztnél, majd a
Szűzanya szobornál. Az összegyűltek imádkoztak, fohász-
kodtak, rózsafüzért mondtak és megköszönték a jó Istennek,
hogy egészségben megélték ezt a napot. csr

Búcsú Kisszigeten
Az Ifjúságfalvához tartozó Kisszigeten, annak elle-

nére, hogy maroknyi nép lakja, rendszeresen meg-
rendezik a település búcsúját, mely Kisboldogasszony-
hoz, Szűz Mária születésnapjához kötődik.

Egészséges életmód hete

AKossányi József Magyar Tannyelvű Alapis-
kolában októberben nyolcadik alkalommal

szervezték meg az egészséges életmód hetét.
Fekeč Péter, az iskola pedagógusa a rendez-
vényről elmondta, fő céljuk az volt, hogy tanu-
lóiknak, rajtuk keresztül pedig szüleiknek és
pedagógusaiknak is bemutassanak egy újszerű
szemléletet saját életvitelükre, legfőképpen az
egészséges táplálkozásra.

Jóval száz fölött volt
azoknak a száma, akik

részt vettek a keszegfalvai
mini skate park átadásán.
Az elmúlt héten az extrém
sportok iránt érdeklődő fi-
atalok nagy örömére egy
modern, minden igényt ki-
elégítő pályát kaptak.

A környéken egyedülálló
pálya ötlete Szép Attilától
ered, aki a gyerekek szünte-
len unszolására tettekre
szánta el magát. Felkereste
a község polgármesterét, és
jónéhány lelkes személy se-
gítségével az ötletből való-
ság lett. A 21. században
egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozik a skateparkok
iránt. A keszegfalvai minő-
ségében, és látványában is
a legjobbak közé tartozik.
Mint ahogy Lehocký Milan
polgármestertől megtudtuk,
nemcsak skate parkként, de

a későbbiekben közlekedési
pályaként is szolgálni fog. Ki-
építése folytán nagyon sok-
oldalúan lehet használni, a
BMX-eken kívül gördeszká-
soknak, görkorcsolyásoknak
és rollereseknek is remek le-
hetőséget ad az extrém
sportok kipróbálására.

A pálya létrejöttében két
sikeres pályázat is közreját-

szott. Az egyik az Orange
Alapítvány, a másik a Lea-
der program, melyben egy
sikeres jótékonysági bál be-
vétele is segített. A park ér-
téke összesen közel 7000
euró. A mini skate park négy
hónap alatt készült el, létre-
hozásából a község vállako-
zói nagymértékben kivették
részüket. -pint-

Egyedülálló mini skate park

Az első napon a felső tagozatos ta-
nulóknak, szülőknek és a pedagógu-
soknak Farkas Zsolt, garamkövesdi lel-
kiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke
tartott előadást. Ezt követte dr. Molnár
Ferenc, a Területi Közegészségügyi
Hivatal komáromi részlegének vezető
orvosa érdekes és hasznos előadása
az egészséges életmódról.

Másnap zumbával mozgatták át ma-
gukat a tanulók. Szerdán került sor a
saláták készítésére gyümölcsből vagy
zöldségből az iskola ebédlőjében. A
negyedik nap ingyenes rizikófaktor fel-
méréssel és orvosi szaktanácsadással
indult a felnőttek részére. Pénteken
egészséges ajándék készítésével (a
szülők részére) és kézműves foglalko-
zással zárult az egészséges életmód
hete.

Bukovszky János, az iskola igazga-
tója így értékelte a rendezvényt: „Öröm
számunkra, hogy évről évre nő az ér-
deklődők száma. Egészségnevelési
programunk célja, hogy a tanulók he-
lyes értékrendet alakítsanak ki, ismer-
jék meg az egészséges életmód leg-
fontosabb szabályait, legyenek tisztá-
ban az egészséges táplálkozás fon-
tosságával, tartsák szem előtt a rend-
szeres mozgás egészséget
befolyásoló hatását, ismerjék meg a
drog, az alkohol és a dohányzás
egészségkárosító hatását. Bizonyított
tény, hogy minél korábban találkoznak
a diákok az egészséges életmód (he-
lyes táplálkozás, rendszeres testmoz-
gás stb.) alapjaival, annál egészsége-
sebben kerülhetnek ki az iskolapad-
ból”.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Keszegfalva

2012. október 6-án, délután
5 órakor került sor az

1849-ben kivégzett aradi vér-
tanúk emlékére rendezett ün-
nepségre. A megemlékezé-
sen részt vett az MKP orszá-
gos alelnöke Farkas Iván, a
Magyar Köztársaság nagykö-
vetségének tanácsosa Nagy
László, a magyarországi test-
vértelepülésekről Kisbajcs
polgármestere Kamocsai
Sándor és Nagybajcs polgár-
mestere Huszár Imre, a ro-
mániai Partium térségéből
Hegyközpály Község polgár-
mestere Somogyi Lajos és Nt.
Katona János hegyközpályi

lelkipásztor. Ünnepi köszön-
tőt mondott Ing. Földes Csaba
a község polgármestere, majd
Farkas Iván tartotta meg be-
szédét és Nagy László taná-
csos is üdvözölte a jelenlevő-
ket. A csicsói Gáspár Sámuel
Alapiskola és Óvoda tanulói
színvonalas előadással tisz-
telegtek az aradi vértanúk em-
lékének Mgr. Nagy Edit ta-
nárnő vezetésével „Arad pe-
dig a magyar Golgota“ (Kos-
suth levele)" című műsoruk-
kal, majd a csicsói fiatalok
zenekarának ünnepi fellépése
következett. A megemléke-
zést a koszorúzás zárta. kh

Emlékünnepségek járásunkban

ADuna menti község lakossága ezúttal is a Falumúzeum
udvarán emlékezett a magyar történelem e szomorú ün-

nepére. Banai Tóth Pál polgármester ünnepi beszédében el-
mondta: „Ma az Európai Unióban sem könnyű Magyarország
határain kívül magyarnak lenni, de mindazok, akik őrzik kul-
túrájukat, anyanyelvüket és a szülőföldjükön maradnak, a
nemzet és hazaszeretet hősi fokát mutatják meg. Az ország
határain belül lévőknek pedig mindent meg kell tenni azért,
hogy elszakított nemzettársaik érezzék és kézzelfoghatóan is
megtapasztalják a segítségnyújtást minden nehéz helyzetben.
A fiataloknak olyan példaképek kellenek, akik megerősítik
őket abban, hogy szülőhazájuk méltó a megbecsülésre. Az
aradi vértanúknál keresve sem lehet találni méltóbb példaké-
peket. Az ő életük, tetteik megerősítő hatással lehetnek fia-
taljaink magyarságtudatának formálásában”. Ezt követte a
helyi alapiskola tanulóinak színvonalas műsora, majd a köz-
ség önkormányzata és társadalmi szervezetei elhelyezték ko-
szorúikat az aradi vértanúk emléktábláján. (miriák)

Csicsó

Dunamocs

Ünnepi szentmisére került sor
az ógyallai római katolikus

Szent László templomban, mely-
nek főcelebránsa Szalay Gyula
ógyallai esperes-plébános volt,
valamint Vladimír Ondáš ógyallai
káplán. A vasárnap délelőtti
szentmisén dunaszerdahelyi,
légi, egyházkarcsai, nyékvárko-
nyi, albári és madi hívek is részt
vettek. A szentmisét énekével
még ünnepélyesebbé tette a du-
naszerdahelyi Szent György kó-
rus. A szentmise keretében a ko-
rábban kinevezett Gazdasági Ta-
nács letette az esküt és tagjai ígé-
retet tettek arra, hogy odaadóan
fogják segíteni az esperes úr
munkáját, ami az egyházközség
gazdasági ügyeit érinti.

A szentmise után Zemkó Mar-
git, Ógyalla városának polgár-
mestere beszédében megemlé-
kezett az aradi vértanúkról. „Az
Aradon kivégzett 1848/49-es sza-
badságharc katonái annak a küz-
delemnek és áldozatvállalásnak
a szimbólumává váltak, amelyet a
magyar nép évszázadokon át
folytatott, nemzeti függetlensége

ADöme Károly Alapiskola és
Óvoda udvarán felállított Millen-

niumi emlékműnél emlékeztek meg a
község lakói az aradi vértanúkról. A
Gyöngyös bokréta és a Viza népdal-
kör fellépése után Berényi József, a
Magyar Közösségi Párt elnökének
ünnepi beszéde hangzott el. A va-
sárnapi megemlékezésen a halálra
ítéltek búcsúleveleiből is elhangzot-
tak részletek, Sipos Anna tolmácso-
lásában, majd Kuchta Gábor tanuló
szavalta Gyula Pál „Hadnagyuram”
c. versét.

Domin István polgármester beszé-
dében így fogalmazott: a szabad-
ságharcok ideje még korántsem ért
véget. A magyarságnak harcolnia kell
ma is nemzeti múltja megtartásáért,
nemzeti nyelve őrzéséért és védel-

méért, a magyarság egyben tartásáért. Az izsai ün-
nepség végén a község önkormányzata, az MKP OT
és a társadalmi szervezetek képviselői elhelyezték a
megemlékezés koszorúit az emlékműnél. (miriák)

Izsa

Anemzeti gyásznapon Komárom-
ban a Klapka-szobornál Stuben-

dek László mondott köszöntőt, majd
Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke tartotta meg ün-
nepi beszédét. Ezután az ünneplő közönség átvonult az
aradi vértanúk emlékoszlopához, ahol Langschadl István, a
Jókai Egyesület alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Az ün-
nepségen továbbá közreműködött Dráfi Mátyás, a Concordia
Vegyeskar, Korpás Réka és Ďuríček Tamara.

Komárom

megteremtéséért, társadalmi haladásáért. Büszkék va-
gyunk a múltra, a magyar szabadságharcra, erőt és hi-
tet merítünk belőle, hogy a mában élő és a jövőt tervező
nemzedékünk ne tévesszen utat és célt. A nemzet ér-
tékei szilárd múlton állnak, s nekünk kötelességünk
gyarapítani ezeket az értékeket, nem elég megőriz-
nünk, ápolnunk, hanem gazdagítani is kell”.

A kulturális program színesebbé tételéből a Csema-
dok helyi szervezete is kivette a részét. Radosicky
Györgyi, a szervezet elnöke elszavalta Mécs László
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” című
versét. (miriák)

Szűcs Attila felvétele

Ógyalla

Anyugdíjasok klubját aktívan látogatók számára bi-
ciklitúrát szervezett a vezetőség Szímőre. A Gúta-

Szímő távolság ugyan nem nagy, de azért megerőltető
volt a nyugdíjasok számára, mégis zokszó nélkül vették
az akadályt, mondván szükségük van az ízületeik, izmaik
átmozgatására.

A túrázók a nyugdíjasklub elől indultak hátizsákokkal fel-
szerelkezve és nekiláttak az útnak. Gyönyörködtek a táj-
ban, élvezték a jó időt valamint a kényelmes kerékpározga-
tás jótékony hatását. Szímőre érkezve ámultak és bámultak
azok, akik régen jártak errefelé, ugyanis a falu arculata me-
rőben megváltozott, persze előnyére. Bób János, a falu pol-
gármestere köszöntötte a gútai nyugdíjasokat a Jedlik Ányos
ház előtt. Majd megnézték a helyi templomot is a kirándulók.

csóka

Nyugdíjasok
kerékpártúrája

Nemesócsa

Az elmúlt hetekben
kezdték meg az új te-

metőkerítés rekonstrukci-
óját Nemesócsán a refor-
mátus temető egyik ré-
szén. Mint köztudott, a te-
mető régi kerítése már
megrongálódott, ezért az
újjáépítése mindenképpen
időszerű volt.

Az önkormányzat kezdeményezésére az önerőből történő
építkezést a falu közhasznú munkásai végzik. Az előre-
gyártott elemekből összeállított kerítés most 110 méteren lesz
felújítva. Ez elsősorban az Iskola utcai részt érinti. Mint
ahogy Szép Lajos polgármester elmondta, a többi kerítés-
rész kicserélését a közeljövőben megpróbálják szintén meg-
valósítani. Egyébként ugyanilyen formatervezett temetőke-
rítés található Gelléren is.

Ottjártunkkor már álltak a kerítés oszlopai, tehát elvégez-
ték az ilyenkor szükséges betonozási munkákat. A mun-
kások most a kis- és nagykapu behelyezésén dolgoztak. A
munkálatok teljes befejezését október végére tervezik.

Kép és szöveg: -pint-

Kicserélik
a temetőkerítést

Mintegy ötven megemlé-
kező jelent meg az MKP

helyi szervezete, az Ekelért
Alapítvány, a Csemadok helyi
szervezete, a Via Nova ICS és
a helyi Önkéntes Tűzoltó Szer-
vezet által megszervezett
megemlékezésen az 1848-49-
es emlékműnél. A megemlé-
kezést Nagy Gábor, ismert
szavaló nyitotta meg egy alka-
lomhoz méltó verssel, majd
Kolek Zsolt történelemtanár
mondott ünnepi beszédet. Ez-
után az egyes szervezetek,
köztük a helyi önkormányzat
képviselői is, elhelyezték a megemlékezés virágait és koszorúit. Az ünnepi megemlékezé-
sen a helyi Bazsarózsa énekkar működött közre, ami lényegesen megemelte a rendezvény
színvonalát. A piros-fehér-zöld gyertyák meggyújtása után a résztvevők záróaktusként elé-
nekelték a Nemzeti Himnuszt. Kár, hogy a döntő többségben magyarok lakta településen
csak ilyen kevesen jelentek meg a szabadságharc hőseinek emléke előtti főhajtásnál.

-bör-, Fotó: Vass Laura

Ekel



Interaktív „tanterem”
a veszélyeztetett pocok életéről
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Gúta

Ógyalla

Kolozsnéma

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

Tel.: 0��/���0 ��0, 0�0� �1� ��1, 0�0� �0� ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-1�.00

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KompleX megolDás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autoservis • mobil: 0�0� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� ��1 ���

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

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

Rozsár Július
mobil: 0918 723 966

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

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

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

2012. július 2. napján
megnyitottam.

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

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

Az irodában igény esetén a magyar mellett

ANGOL és NÉMET nyelven is hitelesítünk,
készítünk okiratokat.

dr. Schlosser Annamária PhD
közjegyző

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

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Anemzeti kisebbségek
kultúrájának támoga-

tása által nyert pályázat
tette lehetővé, hogy Szila-
son megrendezzék az első
nagyszabású nyugdíjasta-
lálkozót a helyi kultúrház-
ban. Az eseményre 8 tele-
pülés szépkorújait hívták
meg. Többek között a he-
lyieken kívül a gútai, a
nagymegyeri, a lakszakál-
lasi, az ekecsi-apácasza-
kállasi, a komáromfüssi, a
nemesócsai és a tanyi
nyugdíjasok jelentek meg
az eseményen.

Ezen a szombaton meg-
telt a szilasi kultúrház, több
mint 180-an voltak jelen. A
nap nyitóbeszédét Tóth Pé-
ter polgármester tartotta
meg, majd a helyi SZISZETA
nyugdíjasklub elnöknője
Szabó Magdaléna szólt az
egybegyültekhez. A beve-
zető részek után elkezdődött
a színes, tartalmas kultúr-
műsor, melyben elsőként az
Európa-bajnok nemesócsai
OUCHA mazsorettcsoport

lendületes és tetszetős prog-
ramjában gyönyörködhettek
a jelenlevők, majd a nagy-
megyeri Csiribiri csoport lé-
pett a színpadra, akik tovább
fokozták a jó hangulatot. Du-
dás Gergely prózamondása
után a helyiek nagy ked-
vence, a Szilfácska leány
néptánccsoport következett.
A gazdag kulturális program
után bőséges vacsora várta
az I. nyugdíjastalálkozó ven-

dégeit. Az est fénypontjaként
pedig színpadra léptek Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó
László népdal- és operett-
énekesek.

Úgy néz ki, Szilason egy
újabb hagyomány teremtő-
dött, mert a jelenlevők így
búcsúztak el egymástól: Jö-
vőre ismét találkozunk! A
szilasi „dáridó” egészen haj-
nalig tartott. -pint-

Fotó: Szukola István

Akolozsnémai nyugdíjasotthon
lakói több olyan eseményen

vettek részt, amely a kikapcsoló-
dást, a kellemes testedzést, és az
egymás közötti jó kapcsolatokat
kívánja gyarapítani. Ezek a kirán-
dulások mintegy nyárbúcsúztató-
nak is beillenek.

Az egyik ilyen esemény volt a
nemrég Nagymegyeren megszerve-
zett remek relaxáló program is, ahol
az említett otthon jónéhány lakója élt
a kínálkozó lehetőséggel, és baráti
társaságban együtt kapcsolódott ki.
Az otthon lakói minden évben leg-
alább kétszer meglátogatják a nagy-
megyeri Thermál fürdőt. pint

Október elején a „nép-
mese-hét” keretén be-

lül rendhagyó magyar
nyelv- és irodalomórát tar-
tottak Keszegfalván a lő-
rincz Gyula Alapiskolá-
ban.

A tanulók egy interaktív
népmese-néptánc előadást
tekinthettek meg, melyben
Az aranyszőrű bárány című
közismert népmese került
feldolgozásra. A gyerekek
örömmel kapcsolódtak be a
mese egyes jeleneteibe,
mintegy élővé téve ezáltal a
történetet. A tanulók feszült
figyelemmel kísérték a törté-
néseket, ugyanis a követ-
kező héten a magyar nyelv-
és irodalomórán ismét elő-

veszik a témát, és akkor ki-
derül, vajon ki figyelt a leg-
jobban.

Mács Katalin egyszemé-
lyes előadó lekötötte az is-
kola tanulóinak figyelmét,
akiket aktív szerepvállalásra

biztatott. Mindenkinek na-
gyon tetszett, a gyerekek él-
vezték a műsort, a néptán-
colást, és sok érdekes ta-
pasztalattal gazdagodtak.

Kép és szöveg: -pint-

Az interaktív kiállításra a
pozsonyi Regionális Ter-

mészetvédelmi Egyesület és
a Konkoly-Thege Miklós Mű-
velődési Központ szervezé-
sében került sor a Feszty Ár-
pád Galériában. Az északi
pocok a jégkorszakból ma-
radt fenn és a Csallóköz né-
hány szétszórt területén kí-
vül sehol a világon nem lel-
hető fel. A kiállítás a nemzet-
közi lIFE+ Északi pocok -
Microtus oeconomus mehe-
lyi - védelme projekt keretén
belül valósult meg.

A látogatók egy multimediális
felület segítségével betekintést
nyernek a kis emlős rejtett éle-
tébe. A kiállítás részét képezi a
tápláléklánc modellje is.

A kiállítás elsősorban iskolai
csoportok számára készült, de
minden olyan érdeklődő előtt
nyitva áll, akik szeretnének
megtudni valamit a Duna menti
vizes élőhelyek gazdag és rej-
telmes életéről.

A kiállítás október 17-ig na-
ponta várja a látogatókat.

(miriák)
Kosztolányi József felvételei

Énekeljünk örömmel

Nyugdíjastalálkozó Szilason

Népmese-hét Keszegfalván

Relaxálva búcsúztatták a nyarat

A gútai Túzok Vadásztársaság rendszeresen szervez lö-
vészversenyt hazai és környékbeli érdekelődők számára, így
volt ez a közelmúltban is. A meghirdetés után 46 lövész re-
gisztráltatta magát a szervezőknél, majd bemutatta tudását,
nem kímélve az agyaggalombokat. 6 díj várt boldog tulajdono-
sára, de sajnos az elsőnek járó jutalom nem gútai kézbe került.

A résztvevők között voltak az Érsekújvári és a Komáromi
járás képviselői. Ifj. Szibilla Róbert a harmadik, ifj. Kloszter-
mann Kálmán pedig a hatodik helyen végzett a gútaiak kö-
zül, a pálmát pedig a komáromi Füsi Imre vitte el. csóka

AZsigó farmon ismét megrendezésre
került a fogathajtó verseny azzal a

céllal, hogy az érdeklődőkkel megismer-
tessék a fogatsportot, tömegbázisának
kiépítsék és az érdeklődő közönség
sportszerűen szórakozzon.

A versenyen indulhatnak azok a lovak, me-
lyek a verseny évében betöltötték a negyedik
életévüket, rendelkeznek lóútlevéllel, amely-
ből a lovak azonosíthatók és az állategész-
ségügyi bejegyzések naprakészek. Verse-

nyeztek pónifogatok, egyesfogatok és ket-
tesfogatok. A versenyszám 20 akadályból
állt. Ezt a pályát egymás után fordított sor-
rendben kétszer kellett meghajtani a ver-
senyzőknek.

A póni egyesfogat győztese Szabó Csaba,
második pedig Ványa Alexandra lett. Az
egyesfogat győztese Bilkó Dávid lett, máso-
dik Kocsis András. A kettesfogat győztese
Fehér Ádám lett, második Gasparovics
László, harmadik Nagy Marcell. (miriák)

A szerző felvétele

Fogathajtó verseny
Ógyalla - Bagota

Nyilvános lövészverseny



• Munkalehetőség komoly
gondolkodású embereknek.
Időpont egyeztetés: 0918
234 545.
• Bérbe adó szoba-konyhás
lakás a VII. lakótelepen. Tel.:
0907 716 837.
• 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.
• Eladók malacok 25-30 kg,
és gyalupad. Tel.: 0908 778
968.
• Szántóföldeket vásárolunk
fel, KN-DS járás. Tel.: 0918
444 624.

• Garzonlakás kiadó. Tel.:
0908 784 067.
• Kútfúrást vállalunk, vŕtanie
studní. Tel.: 0949 499 980.
• Kismalacok eladók Bú-
cson. Érdeklődni lehet este
18 óra után a következő te-
lefonszámon: 0948 443 435.
• Családi okokból eladó ol-
csó üzlethelyiség, jó parko-
lási lehetőség. Tel.: 0905
562 711.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül kül-
földre is. Tel.: 0915 664 048.
• Dunaszerdahelyen kiadó:
1, 2, 3-szobás lakás, garzon.
Tel.: 0918 444 624.

• Kiadó üzlethelyiség Duna-
szerdahelyen a fürdőhöz kö-
zel masszőr, kozmetikus, pe-
dikűr-manikűr, ill. más vállal-
kozói célra. Tel.: 0908 318
486.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban a VII. lakóte-
lepen. Tel.: 0918 829 743.
• Predám záhradu pri
Mŕtvom ramene. Tel.: 0905
243 518.

1�2012. október 15. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS1� DELTATÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Kovács Zoé
Naszvad
(3500/53)

Rafaelová Georgina
Keszegfalva - Bálvány

(3250/50)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

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

„Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő,
Sírodra hiába viszünk virágot,
Veled temettük el az egész világot.
Könnyes szemmel fekszünk és ébredünk,
Nincs már közöttünk a drága szerettünk.
Nehéz a kín és a bánat,
Mely nyomja a szívét ennek a családnak.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
Kérlek, járj felénk is, úgy mint régen.”

Fájó szívvel emlékeztünk október 11-én, halálának

2. évfordulóján Baráth Zoltánra Nemesócsán.
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, lányai családjukkal és
az egész rokonság.

KÖlTÖZTETÉS
SťAHOVANIE

TEl.: 0944 196 085

ÚJSZülÖTTEK:
Takáč Dominik (Komárom); Gubala Elena (Bögellő); Hudák
Leonard (Komárom); Csongrád Milagros (Martos); Rafae-
lová Georgína (Bálvány); Kovács Zoé (Naszvad); Richter
Csenge (Gúta); Lakatoš Orlando (Perbete); Halász Viktor
(Gúta); Balašková Nikoletta (Lándor); Tóth Zalán (Érsek-
kéty); Gál Virág Anna (Hetény); Kajtár Amina (Marcelháza)

ElHUNyTAK:
Füsi Géza (79) Keszegfalva; Caltíková Ľubica (56) Komá-
rom; Halmová Eva (59) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Šerédi Dávid (Komárom) és Makuková Radka (Ružomberok)

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

„Zhasli oči plné lásky našej drahej mamičky,
Nezhasnú však nikdy na ňu v srdci naše spomienky.“

6. októbra uplynuli 3 roky čo nás
navždy opustila

Jurinka Farkašová.
Venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a hűséges
feleségre és a drága jó édesanyára

Kovács Józsefné
szül. Hengerics Rebekára,
aki egy évvel ezelőtt rövid betegség
után eltávozott közülünk. Emlékét örökké őrizzük:
férje József, fia Tivadar és leánya Erika.

Megemlékezés
„Miért múlik el minden, ami szép,

Miért fáj a szívünk az elmúlt két évért,
Miért nem tart örökké az élet,

Hisz akkor nem kéne siratnunk Téged!“

„Azt nem tudhatja senki,
Mi az igazi fájdalom,
Akinek gyermekét nem fedi sírhalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

drága halottunkra

Ing. Baráth lászlóra
október 15-én, halálának 2. évfordulóján.

Édesanyja és húgai.

Fájó szívvel emlékezünk október 9-én,
halálának 1. évfordulóján

Szalay Tamásra Nemesócsán.
Akik ismerték és szerették, gondolja-
nak rá ezen a szomorú évfordulón.

Gyászoló édesanyja és bátyja Sándor.

Horváth szül. Skulecz Máriára
(Nagykeszi).

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a
szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrző családja.

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.“

Fájó szívvel emlékezünk október 19-én,
halálának 2. évfordulóján

Október 15-én ünnepli
50. születésnapját

Nyitrai Angelika
Komáromban.

Köszöntik: anya, gyerekei,
kisunokája, a Nyitrai

és Majer család.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
A Jóisten áldása kísérjen e szép napon!“

• 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.
• Zamestnáme hostesky a
predajcov na výstavných
wellness stánkoch v Buda-
pešti. Fixný plat + provízia!
Možnosť ubytovania! Z roa-
mingových dôvodov zasie-
lajte sms: meno, vek, mesto.
Budeme vás spätne kontak-
tovať! Tel.: 0944 637 112.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás: 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolna takarmányok, gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére. Tel.: 0907 490 224.
• 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.

• Munkát ajánlunk. Tel.: 0948
740 088.
• Eladó 3-szobás, erkélyes
téglalakás, 73 m2 garázzsal
a Považská utcán. Tel.: 0905
412 646.

• Személyszállítás 1-14
személyig sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• 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.
• Eladó családi ház Gelléren
– Holiare 155. Tel.: 0904 105
937.
• 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.
• Mindössze 9 nap és meg-
szabadíthatjuk Önt a szer-
vezetében összegyűlt mé-
reganyagtól és a súlyfeles-
legtől. Ingyenes szaktaná-
csadás és időpont egyezte-
tés. Tel.: 0918 234 545.
• Nyugdíjban lévő szakkép-
zett egészségügyi nővér ren-
delőben munkát keres. 0915
107 729.

• Hosztesz és értékesítő po-
zícióra keresünk jelentkező-
ket bevásárlóközpontokban
kialakított Wellness centrum-
jainkba Budapestre! Magyar
nyelv + szlovák nyelv alapfel-
tétel! Fizetés fix + provízió!
Jelentkezésüket sms-ben vár-
juk, mely tartalmazza a ne-
vet, kort + lakhelyet (város)!
Minden jelentkezőt visszahí-
vunk! Tel.: 0944 637 112.
• Kiadó üzlethelyiség Mar-
celháza központjában, 60
m2, bérleti díj megegyezés
szerint. Tel.: 0905 413 308.
• Dám do prenájmu ob-
chodný priestor Marcelovej,
60 m2, nájomné dohodou.
Tel.: 0905 413 308.
• Eladó 3-szobás téglalakás
a kórháznál, ára: 24.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Predám byt 2/B prerobený
na I. sídl., 1. posch., s vl. kú-
rením. Info: 0905 848 009.
• Mangalica és vietnami mala-
cok eladók. Tel.: 0903 390 379.
• Egészségügyi dolgozóknak
plusz jövedelem. Tel.: 0948
090 557.

• Eladók hízók élve 1,80
€/kg, hasítva 2,20 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• 2-hónapos őzpincser kö-
lyökkutyák eladók. Tel.: 0908
790 768.
• Elajándékozok fekete kis-
cicákat Nagymegyeren.
Tel.: 0904 969 839.

• Eladók gyönyörű Bígl kis-
kutyák Keszegfalván. Tel.:
035/7792 371, 0907 118 952.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó családi ház Laksza-
kállason – Sokolce 76. Tel.:
0908 380 059, 0918 056
196.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, prax
min. 3 év. Tel.: 0905 918 388.
• Eladók szép biciklik – hol-
land behozatal, Komárom-
ban. Tel.: 0907 473 298.
• Pedikűr manikűr a Vásár-
csarnok 1. emeletén, 135-ös
ajtó. Tel.: 0915 470 806.

• Eladó gazdagon illusztrált,
háromkötetes Magyar iro-
dalmi lexikon, összesen 60
€. Tel:: 0908 562 250.

• Eladó 4-szobás átépített la-
kás a Gazda utcán. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó autóba gyerekülés 9-
18 kg-ig, kék-fehér kockás,
ára: 15 €. Tel.: 0903 745 180.
• Albérlőtársnőt keresek 2-
szobás albérletbe. Tel.: 0907
373 611.
• Eladók vietnami kismala-
cok. Tel.: 0902 040 372.
• Ma-uri masszázst vállalok!
Tel.: 0911 326 651.
• Bérbe adó 1 szoba-kony-
hás lakás. Tel.: 0907 575
219.

• Kutyakozmetika Gútán.
Profi kozmetikus, új szalon.
Tel.: 0908 125 930.
• Lakás-, ház-átépítést, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Eladó babakocsi Aro Team,
autós gyermekülés, ár: 110
€. Tel.: 0915 187 154.

• Használt gyermekruhák el-
adók 0-2 éves korig kedvez-
ményes áron. Tel.: 0907 124
990.
• Angol oktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 494
642.
• Vennék Major papírokat és
rotovátort 1.20. Tel.: 0905
248 430.
• Trágya eladó, jó minőség
és biokomposzt fuvarral.
Tel.: 0908 089 360.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál október 19-20-21. Tel.:
0903 648 083.

Nem banki gyorskölcsö-
nök. Azonnali hitel-elbírá-
lás. Cím: Megye utca,
Župná 14 az Allianz épül-
tében. Tel.: 0907 452 538,
0905 269 733.

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las. www.proficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006.

Készpénzre van szük-
sége? Kölcsönök gyors
ügyintézése dolgozóknak
és nyugdíjasoknak. Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.

VictoryTrade Zálogház:
Zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km).
Cím: Ferencesek utcája
5. 0915 389 405.

Starožitnosti
Unicorn Régiségek,

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

Záložňa Unicorn,
Komárno, Palatínová

34. Najstaršia a najspoľah-
livejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522

20 rokov

Sex shop Unicorn -
Ponúka erotický tovar
rôzneho druhu, erotickú
bielizeň, DVD filmy a iný
tovar erot. charakteru. Ot-
vorené v prac. dňoch od
16.00 -18.00. Na požia-
danie otvoríme: tel: 0905
528 522. Adresa: Euro-
palia - oproti Šeko shop-
u. KN

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

Öltönyök szalagavatóra,
koszorúcskára, egyéb al-
kalomra rendkívül jó
áron. Infó 0915 389 405.
Osztályoknak próbale-
hetőség.

Cserélje le 15 évvel fiata-
labbra párja arcát! Mos-
tantól nem pénz kérdése
a ráncok eltüntetése! Hívja
munkatársunkat, és nyer-
jen 100 euró értékű ké-
nyeztető, fiatalító kezelést!
0908 589 896

Ápolói tanfolyam és német
nyelvtanfolyam ápolók ré-
szére. Komáromban, Du-
naszerdahelyen, Nagyme-
gyeren, Gútán, Ógyallán,
Somorján. Akció 190 €-tól.
Tel.: 0911 395 737,
www.prosocia.sk, proso-
cia@prosocia.sk

Üres a
pénztárcája?
Nem tudja,

hogyan
tovább?
Hívjon –

mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.

Német piacvezető cég új
termék bevezetésére háló-
zatépítői tapasztalattal ren-
delkezőket keres . Kiemelt
jutalékok, autó lehetősége!
érdeklődni: 09 08 589 896

Židek laurának
(Bátorkeszi)

19. születésnapjára

„Születésed napján mit kívánjak Néked,
Életed kertjében bimbózzanak rózsák üdén és kedvesen.

Kicsi szívedben a szerelem ragyogjon fényesen.
Nyíljon sok szép liliom, hisz az Úr kegyét hozza,
Öröm érjen utadon, bánatod oldozza.
Szikrázzon még nefelejcs, emlékek őrzője.
Szépséges szíved maradjon titkoknak bölcsője.
S ha leszáll az este, tárd ki az ablakod,
Keresd az égen azt a fényes csillagot,
S ha megtaláltad, súgj egy hű imát,
Hidd el, kire gondolsz, Ő is gondol Rád.
Sose hullajts könnyet – az igaz könny oly ritka.
Mosolyogj mindig - ez az „Élet Titka”.”

Szeretlek - nénjüs.

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

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.
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Dňa 21.septembra 2012 sa na ZŠ Hur-
banovo, Nám. Konkolyho-Thege 2 ko-

nalo športové popoludnie, ktoré sa nieslo
pod názvom „Pohybu nikdy nie je dosť!
Skáčeme pre ZDRAVIE a pre RADOSť !“
Okrem žiakov, učiteliek a vychovávateliek
I. stupňa, k nám zavítali rodičia i starí ro-
dičia. Medzi nami sme mohli privítať aj
vzácnych hostí: primátorku mesta JUDr.
Margitu Zemkovú, zástupcu primátorky
mesta Ing. Karola Lovásza, predsedu ro-
dičovského združenia Mgr. Ladislava
Ágha, poslankyne a poslancov nášho
mesta, riaditeľku Mgr. Martu Kováčovú,
zástupkyne riad. školy Mgr. Alenu Meli-
chovú a RNDr. Máriu Hamranovú.

Cieľom projektu bolo hravou a zábavnou
formou deťom predstaviť možnosti, ako zmy-
sluplne tráviť voľný čas. Aktivitami sme chceli
podnecovať záujem o pohyb, preto názov pro-
jektu začína Pohybu nikdy nie je dosť. Dôležitá
je radosť z pohybu, emocionálne prežívanie,
kolektívny duch, preto máme v názve RA-
DOSŤ a ak pohyb prináša radosť, pozitívne
vplýva na vývin detí, nesmie chýbať v názve
ZDRAVIE.

Ako tento projekt vznikol? Myšlienku mi
vnukli moji žiaci. Jedného dňa na hodine prí-
rodovedy sme sa rozprávali o našej škole, čo
sa im tu páči, prečo ju radi navštevujú, ale aj
o tom, čo im tu chýba, čomu by sa potešili.
Vtedy žiaci povedali, že by veľmi radi na te-
lesnej výchove skákali na trampolíne. A týmto
žiackym snom to celé začalo. Vypracovali sme
projekt, bol úspešný, takže sme mohli zakúpiť
trampolínu a pomôcky na telesnú výchovu.
Finančne tento projekt podporil Úrad Nitrian-
skeho samosprávneho kraja a rodičovské
Združenie našej školy, za čo sa chceme veľmi

pekne poďakovať. Patrí im veľké ĎAKUJEME!
Toto popoludnie bolo plné pohybu a zábavy.

Strávili sme spoločne pekné, slnečné a hlavne
športové popoludnie. Projekt oživili maskoti –
dve žabky Kvaky a Kvak, ktoré jednoduchou
riekankou motivovali deti k pohybu. Mali ešte
jednu dôležitú úlohu. Po slávnostnom a sym-
bolickom „odomknutí“ trampolíny, ako prvé si
mohli vyskúšať skákanie na trampolíne za do-
provodu fanfár a motivačnej piesne, ktorú sa
všetci žiaci naučili na hudobnej výchove. Všetci
sme sa zmenili na žabky, boli sme oblečení v
zelenom a skákali sme a skákali. Žiaci a rodi-
čia prechádzali stanovišťami, ktorých bolo
osem. Na prvom si mohli vyskúšať skákanie na
trampolíne, na ďalších skákali vo vreci, cez švi-
hadlo, na ostrovčekoch aj na skákacej škôlke.
Vyskúšali si skákanie na fit lopte i na dlhej
dráhe plnej prekážok. Na jednotlivých stano-
vištiach si žabky zbierali podpisy. Tie, ktoré
zvládli všetky skoky, dostali pochvalné listy od
pani učiteliek. Celé popoludnie sme ukončili
zumbovými krokmi a skákaním na hudbu. Bolo
nádherné sledovať spontánnosť a radosť, ktorú
deti pri pohybe prejavovali. Veríme, že s pani
učiteľkami a vychovávateľkami našej školy bu-
deme môcť plniť stále viac a viac žiackych snov.

Učiteľka ZŠ Hurbanovo
Foto: archív školy

1�15. októbra 2012 AKTUÁLNE - INZERCIA1� DELTAMOZAIKA - INZERÁT

HORMI
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

Pozbieraj body =
10 L/LPG zadarmoAkcia!!!

LPG
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Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok,
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk

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

035/7726 999
0905 489 059
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Biely dá mat druhým ťahom.
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Žiaci na cestách
V mesiaci október sa vodiči motorových vozidiel

môžu stretnúť na cestách mesta Komárno so žiakmi
základných škôl, ktorí skontrolujú vodičom rýchlosť.
Samozrejme táto aktivita bude vykonaná v súčinnosti s
dopravnými policajtmi v rámci preventívnych aktivít,
kde sa nedisciplinovanosť bude riešiť prevažne doho-
vorom a disciplinovanosť odmeňovať.

Princípom tejto aktivity je vykonanie prednášky pre žiakov
4. alebo 5. ročníka základnej školy, kde sú im policajtom vy-
svetlené základné povinnosti chodcov a cyklistov. V závere
prednášky sú žiaci požiadaní o vyhotovenie obrázkov a zá-
ložiek do kníh s dopravnou tematikou. V priebehu nasledu-
júcich dní do školy opäť zavítajú dopravní policajti a spolu s
deťmi vykonajú v blízkosti školy preventívnu akciu, kde sú vo-
dičom rozdávané deťmi vyrobené predmety. V rámci tejto ak-
cie sa deti zoznámia s technickými prostriedkami dopravnej
polície, s praktickými ukážkami a riešením dopravných si-
tuácií v blízkosti školy.

Tento preventívny projekt je realizovaný od roku 2010 a
touto cestou ponúkame základným školám v okrese Ko-
márno možnosť zapojiť sa do spomínanej aktivity.

„Pohybu nikdy nie je dosť!
Skáčeme pre zdravie a pre radosť!“

pre všetkých členov a priaznivcov literárnej tvorby

TIMEA KERESZTÉNYIOVÁ
spisovateľka

autorka bestsellerov
redaktorka časopisu Eva a Madam Eva

so svojou novou knihou opäť v Komárne

19. OKTÓBRA O 17.00
v priestoroch knižnice na Ul. Palatínovej č. 8

Literárny klub šáLKKA
pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj

Každý rok „vďaka“ technickým nedo-
statkom alebo nedbalosti dochádza k

niekoľkým stovkám požiarov, spôsobe-
ných tepelnými spotrebičmi určenými na
vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody,
dymovodmi alebo komínovými telesami.

Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom
stavebno-technickom stave, aby pripojením te-
pelných spotrebičov bola zabezpečená proti-
požiarna bezpečnosť počas celej ich prevá-
dzky. Čistenie a kontrola komínov sa zabezpe-
čuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje
vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:

komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace

komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace

komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné
palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov

komíny bez vložky pre spotrebiče na
plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov

komíny pre spotrebiče na plynné palivá
nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Pri samotnom používaní spotrebičov by
sme sa mali riadiť niekoľkými zásadami:

- vylúčiť z používania akékoľvek provizórne
tepelné spotrebiče,

- presvedčiť sa o správnom umiestnení
spotrebičov, ich dostatočnej vzdialenosti a
izolácii od horľavých predmetov,

- rešpektovať návod určený výrobcom

spotrebiča, zásadne používať len predpísané
palivo, spotrebiče neprekurovať a pod.

- skontrolovať tesnosť dymovodu, jeho
pevné a bezpečné zaústenie do komína,

- skontrolovať tesnosť komínového telesa,
kompletnosť a funkčnosť dvierok na jeho
otvoroch,

- vykonať dostatočnú izoláciu komínového
telesa od horľavých konštrukcií, odstrániť
horľavé materiály z jeho blízkosti,

- zabezpečiť predpísané čistenie komínov
a ich odbornú prehliadku oprávnenou oso-
bou,

- pravidelne kontrolovať prevádzku a tech-
nický stav tepelných spotrebičov, dymovo-
dov, komínov a skladov paliva.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Komárne

P O Z V Á N K A

Vykurovacie obdobie

V pondelok 15. 10. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, polooblačno ale
bez zrážok. Nočná teplota od + 9 do + 11 ̊C,
denná teplota od + 18 do + 20 ̊C. Slabý, ne-
skôr mierny J vietor do 4 - 6 m/s.
V utorok 16. 10. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, zrána polojasno, počas
dňa veľká oblačnosť až zamračené s pre-
hánkami alebo aj dažďom. Množstvo vlahy
do 4 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11 ̊C,
denná teplota od + 16 do + 18 ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 17. 10. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, veľká oblačnosť až
zamračené s občasnými prehánkami, prí-
padne prechodne aj dážď. Množstvo vlahy
do 6 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9 ̊C, cez
deň od + 16 do + 18 ̊C. Slabý Z vietor do 2
– 4 m/s.
Vo štvrtok 18. 10. predpokladám v našom
regióne príjemne teplo, v noci ešte možnosť
slabého dažďa, cez deň polooblačno a bez
zrážok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od + 9 do + 11 ̊C, cez deň od + 19 do

+ 21 ̊C. Čerstvý, miestami až silný J vietor
do 14 - 16 m/s. (
V piatok 19. 10. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, v noci ešte zamračené s
občasným dažďom, cez deň polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8 ̊C,
denná teplota od + 17 do + 19 ̊C. Mierny J
vietor do 4 - 6 m/s.
V sobotu 20. 10. predpokladám v našom re-
gióne veľmi nepríjemne a vlhko, veľká ob-
lačnosť až zamračené s dažďom. Množstvo
vlahy až do 15-20 mm. Nočná teplota od + 12
do + 14 ̊C, denná teplota od + 18 do + 20 ̊C.
Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 21. 10. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v sobotu, veľká oblač-
nosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná teplota od
+ 12 do + 14 ̊C, cez deň od + 16 do + 18 ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. môže pre-
chodne aj zosilnieť.
V budúcom týždni bude pokračovať už pri-
merane jesenné počasie .

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 15. 10. - 21. 10.



1� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.15 India – Álmok útján,
160/31. 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát magazin
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma magazin 12.55 Domo-
vina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Édes élet olasz módra
15.10 A korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kék-
fény 22.10 Az ESTE 22.45 Átok 23.15 KorTárs 23.45 Aranymetszés

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Beavatás 8.30 Ottlik 100 9.30 Mes-
terkurzus 9.55 Évfordulók 10.05 Esti beszélgetés Müller Péterrel
10.30 Mindentudása Egyeteme 11.25 Nekem ne lenne hazám? 11.30
Hol élsz te? 12.01 Híradó 12.25 Magyar rock 13.20 Slágerek 14.40
Mesélő cégtáblák 15.10 Kamerun-expedíció 15.40 Beavatás 15.55
Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Futőtűz 17.50 Enid Blyton... 18.20 A
Nyereg Klub 18.45 Esti mese 18.55 Mr. Bean 19.10 Édes élet olasz
módra 20.00 Híradó 20.35 Pirx kalandjai, 4. 21.30 Öveges professzor
Magy. portréfilm 22.05 Maradj talpon! 23.00 A korona hercege

DUNA
7.00 Hagyaték 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.35
Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében
10.25 Zarándokutakon 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Magyar
elsők 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 16.55 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők. Dunavecse 19.35 Tálen-
tum. Sass Sylvia 20.10 Mint oldott kéve 1849 21.10 Hírek, sport 21.20
Erdélyi történetek 22.15 Kultikon 22.30 Sportaréna 23.00 Lakat
alatt Peruban 23.55 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.15 Kis nagy színész 14.00 Tények 15.00 Marina,
15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha
17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban
21.20 NCIS IX. 22.20 NCIS: Los Angeles 23.20 Bostoni halottkémek

7.35 Híradó 8.05 Refl ektor Reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké szere-
lem 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 – A szerelem
diadala, 148/1. 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában, 45. 18.30 RTL
híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Dr. Csont 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.30 PokerStars.net – Big Game

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
Szerencsekerék 20.05 Columbo 21.30 NCIS 23.30 Autogram

15.50 Téglatesó. Am. akcióvígjáték 17.25 Metró. Fr. krimi 19.20 Miami
végveszélyben. Am. akciófilm 21.00 Lezúzva 23.00 Ong Bak: A thai
boksz harcosa. Thai akciófilm

VIASAT
7.45 Harmadik műszak 9.35 Tökös tekés 11.45 Zsírégetők 12.35
Monk 14.25 CSI: Miami helyszínelők 15.20 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelő 18.05 Nyered, ha mered! 18.40
Mike és Molly 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Halálos iramban 23.30 Psycho. Am. thriller

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.55 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim 14.15 Kachora – Az ár-
tatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Rád találok Marrákesben 21.40 Ripor-
terek 22.10 Hírek 22.23 Sport 22.30 Elsőszámú gyanúsított: New
York-i esetek 23.15 Dempsey és Makepeace

STV :2
8.55 Munkapiac 9.00 Nők klubja 10.30 Elveszve az Andokban 12.25
Fókusz 12.55 Élő körkép 13.15 Kulturális körkép 13.25 Folklórműsor
14.00 Autószalon 14.30 Lefújva. A hétvége mérkőzései 14.50 Sport-
visszhang 15.30 Bajnokok Ligájamagazin 15.55 Bolgár nemzetiségi
magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti
híradó 18.00 Falka 18.30 Mese 18.45 Eurovirtuál 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 19.55 Gyógyászat 20.55 Egy nap
21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.00 Euzomozi. Volver

MARKÍZA
8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 John Q – Végszükség. Am.
thriller (ism.) 12.25 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Dok-
tor House II. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 20.20 A farm 21.30 A mesterszakács 22.40 Két pasi – meg egy
kicsi IX., 24/4. 23.15 Hírek 23.40 Doktor House

JOJ
7.55 Bírósági akták 10.00 A nagy házalakítás 11.00 Igen, főnök12.00
Híradó 13.00 Air Bud 3. 15.00 Cseh-szlovák tehetségkutató 17.00
Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Panelházi történetek 21.30 Con Air – A fegyencjárat. Am. akcióth-
riller

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 Sport-
hírek 12.20 Időjárás 13.30 Nagy mesterek14.20 Édes élet olasz
módra 15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.40 Heartland 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.15 Magyarország–Tö-
rökország labdarágó vb-selejtező 22.35 Az ESTE 23.10 Borgiák

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.25 Szép otthonok, remek házak 8.55
Baba TV 9.20 Szókimondó 10.15 Az Örök Szövetség Appenzell 10.40
Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.25
Magyar pop 13.20 Pirx kalandjai 14.15 Öveges professzor 14.45 A
múzsa csókja Anna – Juhász Gyula szerelme 15.10 Kamerun-expedí-
ció 15.35 Beavatás 15.50 Klipperek 16.20 MacGyver 17.10 Futótűz.
17.50 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg Klub 18.45 Mese 19.10 Édes élet
olasz módra, 36/15. 20.00 Híradó, sport 20.35 Szilveszter – Tahi Tóth
László 22.15 Maradj talpon!

DUNA
7.30 Híradó 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.30 Hír-
adó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Világ-
védett lehetne. Tengerszem Sárospatak fölött 16.10 Zebra 16.30
Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők. Orfű 19.35 Tálentum Kállai
Ferenc 20.10 Öregberény 20.40 Csak egy kislány... – Találkozás Eg-
gerth Mártával 21.10 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Bilincs és mosoly
Am. film 23.25 Kultikon 23.45 Koncertek az A38 Hajón. Moss

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 TeleShop 10.50 EZO.TV 11.55 A
csendestárs Am. vígjáték 14.00 Tények n 15.00 Marina, 161/2. 15.30
Walker, a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha 17.30
Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 1971–
1972. 21.20 G. I. Joe: A kobra árnyékában 23.35 Aktív

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem, 33. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az
éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem, 12. 16.15
Marichuy 16.45 Riválisok17.25 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

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 46. 13.50 Váratlan
utazás 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek. Mex. sor., 97.
18.00 Dallas 19.05 Szerencsekerék 20.05 NCIS 22.05 Az eltakarítónő
0.05 San Francisco utcáin

13.40 A nagy zsákmány. 15.40 Telhetetlen űr 17.20 Smokey és a Ban-
dita 2. 19.15 Megapiranha – Gyilkos a mélyből 21.00 Emelt fővel. Am.
thriller 22.30 Largo Winch – Az örökös. Fr.–belga kalandfilm

VIASAT
6.15 Zsírégetők 7.10 Tuti gimi 8.00 Harmadik műszak9.45 A roman-
tika hullámhosszá 11.35 Zsírégetők12.35 Monk 14.25 CSI: Miami hely-
színelők 15.20 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami
helyszínelők 18.05 Nyered, ha mered, 22. 18.40 Gordon Ramsay
19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Öld meg Ró-
meót! 23.50 Fűrész IV.

STV :1
8.20 Párbaj 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Mosolyogni! Maros Kramár
műsora 10.05 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess fát! 14.10 Kachora –
Az ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25
Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 20.10 A hegyi doktor – Új sorsok 20.55 Tiszte-
let kérdése 22.40 Hírek 22.53 Sporthíradó 23.00 Luther

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.40 Falka.
11.05 Fókusz 11.35 Bolgár nemzetiségi magazin 12.05 Hírek magyar
nyelven 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Gyógyászat 14.25
A jaríkovi templom Tévéjáték 15.05 Sportvisszhang 15.55 Ukrán ma-
gazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Lakáskultúra 18.30
Mese 18.40 Sporttörténet 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Fertőző rák 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommentá-
rok 22.00 Szó szerint 23.05 Rendőrségi magazin 23.15 Autószalon

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Hogyan él-
vezik a költők az életet 12.20 A bűn árnyékában 13.15 Hírek 13.20 A
mentalista 14.20 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Dok-
tor House 17.00 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 Panelházi történetek 9.55 A nagy házalakí-
tás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Panel-
házi történetek 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 CSI: Las Vegas-i
helyszínelők 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.10 Időjárás 20.10 A gazdagság re-
ceptje 20.20 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 20. 22.45 Dr.
Csont V. 23.45 Házasodna a gazda

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.15 India – Álmok útján 9.05 Zöld
Tea Ökomagazin 10.20 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.15
Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul
Nostru 13.30 Nagy mesterek 14.25 Édes élet olasz módra 15.15 A
korona hercege 16.25 MM 17.30 Jövő-időben 17.40 Heartland 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Bosszú 21.00 Bábel – Hesnával a világ 22.00 Az ESTE 22.35
Miről van szó?

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.14 Beavatás 8.30 Kő, papír, olló
8.55 Élni tudni kell! 9.20 Kortárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Az
Örök Szövetség Glarus 10.40 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.30 Az
étel orvosság...?! 12.01 Hírek 12.25 Magyar válogatott 13.20 Szil-
veszter – Tahi Tóth László 14.55 Nemzeti értékeink 15.05 Mo-
torsportmagazin 15.35 Beavatás 15.55 Klipperek, 40/15. 16.20
MacGyver 17.10 Futótűz. 17.50 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg Klub,
21. 18.45 Mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó, sport
20.35 Kincsestár. Sulyok Mária 22.10 Maradj talpon!

DUNA
7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul
magyar 9.10 Közbeszéd 9.35 Napok, évek, századok 10.30 Mesélő
cégtáblák 11.05 A divat mint művészet 12.00 Híradó 12.15 Világvé-
dett lehetne. A Szigetköz 12.25 A Tenkes kapitánya 15.00 A Hima-
lája ösvényei 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix
17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35
Tálentum 20.10 T.I.R. 3. 21.10 Hírek 21.25 A Cég – A CIA regénye

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 TeleShop
10.45 EZO.TV 11.50 Az élet iskolája vígjáték 14.00 Tények 15.00 Ma-
rina 1. 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Hal a tortán 17.25 Update
konyha 17.30 Hawai Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-
rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem, 34. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az
éden titkai 14.00 Fókusz14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem, 13. 16.15
Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú ár-
nyékában, 47. 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.25 Dallas 22.30 Házon kívül 23.05 Refl ektor
23.20 Így készült: Magic Boys

STORY TV
12.55 Doktor Addison, 47. 13.50 Váratlan utazás 14.55 A farm, ahol
élünk. 17.00 Megkövült szívek18.00 Dallas 19.05 Szerencsekerék
20.05 Az eltakarítónő. Ang. vígjáték 22.05 A kód neve: Merkúr

13.45 Telhetetlen űr 15.25 Smokey és a Bandita 2. Am. akcióvígjá-
ték 17.20 Tűz a mélyből. Am. film 19.00 Vörös nap 21.00 A tenge-
részgyalogos. Am. akciófilm 22.40 Trespass. Am. akciófilm

VIASAT
8.05 Harmadik műszak 9.55 A romantika hullámhosszán 11.40 Gor-
don Ramsay 12.35 Monk 14.25 CSI: Miami helyszínelők 15.20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelők 18.05 Nye-
red, ha mered 18.40 Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Vas. akciófilm 23.15 Öld meg Rómeót!

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.15 Párharc 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Moso-
lyogni! 10.05 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem IV.,
176. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora – Az ár-
tatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Párbaj 18.15 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 A
pankrátor. Am. filmdráma 21.55 Topsztár extra Hana Zagorová
22.50 Hírek 23.03 Sporthírek 23.10 Dempsey és Makepeace

STV :2
9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Lakáskultúra 11.05 Fókusz
11.35 Ukrán magazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép
12.55 Folklórműsor 13.20 Fertőző rák 14.20 Szó szerint 15.30 Szlo-
vákok a nagyvilágban 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 magyar nyelven 19.55
Benyovszky Móric él! 20.55 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Aki esőben távozik

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.10 Családi
bűnök 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 Dok-
tor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb
vágyát 22.30 Éjszakai hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek 10.00 A nagy házala-
kítás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Dr. Csont
17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó, sport 20.20 Hellboy II – Az Aranyhadsereg.
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KOS
Régen tervezett találkozásokat va-
lósíts meg, hiszen mindig csak halo-
gatod őket, de eközben úgy szállnak
el a hónapok és az évek, hogy szinte
észre sem veszed.

BIKA
Ezen a héten minden alkalmat meg-
ragadsz arra, hogy elmondd a véle-
ményedet, de ha kritizálsz, legyél in-
kább kíméletes.

IKrEK
Ha ösztönöd azt súgja, hogy a kap-
csolatodban valami nincs rendjén, fi-
gyelj oda párodra.

ráK
Felesleges egészséged miatt ag-
gódnod, mert a látszattal ellentétben
erőd teljében vagy.

OrOSzláN
A magánéletedben és a karriered-
ben felfordulás várható, harcias ked-
vednek és néhány nem kellően át-
gondolt lépésnek hatására.

Szűz
Kedvező hatások kényeztethetnek
téged ezen a héten, amelyet igye-
kezz jól kihasználni és hosszú távon
kamatoztatni.

MérlEg
Mostanában mintha többet vívódnál
önmagaddal, pedig ezt semmi sem
indokolja, hiszen ha akarod, akkor ki-
egyensúlyozott és mértékletes vagy.

SKOrPIó
A munkahelyeden valaki azt gondolja,
hogy nem dolgozol eleget, ezért a hé-
ten tevékenykedj kicsit látványosabban.

NyIlAS
Lehet, hogy viszonzást kapsz vala-
kitől, akit régóta csodálsz, vagy ta-
lálkozol valakivel, aki hosszú idő óta
először elrabolja a szíved.

BAK
Azokat, akik kapcsolatban élnek, ala-
posan próbára teheti a hét, és konf-
liktusok bonthatják meg a harmóniát.

VízöNTő
Ha munkát keresel, most gyerekek-
kel kapcsolatos tevékenységbe ér-
demes fognod, és tegyél olyasmiket,
melyekben kiélheted a kreativitásod.

HAlAK
Érdemes az egészségedre fókuszál-
nod a héten, ha a Nyilas jegyében
születtél. Menj el a rég halogatott ki-
vizsgálásokra.

ÉSZAK-KOMÁROM:
limes Galéria:
KOPÓCS TIBOR festőművész és NÉMETH
ENDRE szobrászművész, keramikus, festő-
művész Párhuzamok című jubileumi kiállí-
tása november 5-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
A Kézjegyek és kép-mások című kiállítás so-
rozat 1. része október 31-ig tekinthető meg.
Csemadok Galéria: A 2012-es év Fotóri-
portere című kiállítás megtekinthető október
24-ig.
Zichy palota: Július Barta Gyula (1922-
2008) művész meg nem élt 90. születés-
napja alkalmából rendezett kiállítás. Megte-
kinthető február 1-ig.
Városi Művelődési Központ:
Október 22-én, 18.00 órakor Hirudoterápia II.
– gyógyítás piócákkal – Veselý Misi
Belépődíj: 1,50 €. Október 29-én, 18.00 óra-
kor Michaela Baloghová: Szépség minden
korban – megfelelő gondoskodás arcbő-
rünkről – előadás, bőrtípus tesztelés, vala-
mint testreszabott tanácsadás – szlovák
nyelven. Belépődíj: 1,50 €.
Rév, Magyar Kultúra Háza:
November 3-án 6. Felvidéki Blues Project:
18.30 Blues Zone, 20.00 Last Blues Band,
21.00 Török Ádám (MINI) és Horváth Misi,
22.00 História, 23.00 Don Dino. Belépő 3 €.
Szabadidőközpont, Rozmarín utca:
Október 27-én, 15.00 órától családi Halo-
ween party. Program: Kísérteties vetélkedők
és játékok, Kreatív varázsló tevékenységek,
finomságok, melyet a részvevő családok biz-
tosítanak. A jó hangulat érdekében haloween
maszkokban vagy jelmezekben érkezzenek.

DÉl-KOMÁROM:
Monostori erőd:
Október 20-21. Nemzetközi Kutyakiállítás
Cacib Grand Prix És Derby kiállítások.
A két nap alatt közel 3000 kutya kerül minő-
sítésre, a látogatókat bemutatókkal szóra-
koztatják.
Fedeles lovarda:
Október 20. Válogatás A lovas Színház
legszebb pillanataiból
18.00 Dél-Komárom, Fedeles Lovarda. Pin-
tér Tibor, a Magyar Lovas Színház művé-
szeti vezetője egy igazi kuriózumot ígér kö-
zönségének ezzel az előadással. Fellépnek
a teljesség igénye nélkül: Janza Kata, Pa-
padimitriu Athina, Vadkerti Imre, Szerényi
László, Fehér Nóra.

Teremgokart pálya és Kávézó, Puskapo-
rosi utca 10.:
Október 16-án 18.00 órától Paleolit est – Dr.
Tóth Csaba előadása: A paleolit étrend ha-
tása az emberi szervezetre. Belépő: 500,- Ft.

GÚTA:
Városi Művelődési Köz-
pont: Október 24-én, 18.00
órakor Dr. Papp Lajos pro-
fesszor előadása - Ma-
gyarnak maradni! címmel.

ÓGyAllA:
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Köz-
pont:
Október 21-én, 17.00 órakor Mágnás Miska
nagyoperett 2 felvonásban. Főszerepben:
Miska: Nemcsák Károly, Marcsa: Kovács
Zsuzsa, Baracs István: Vadász Zsolt. Közre-
működik a Budapesti Operettszínház tánc-
kara és a Szemiramisz Kamarazenekar. Be-
lépők: felnőtt 12 € (elővételben 10 €), nyug-
díjas, diák: 6 €. Infó: 035 760 23 83, 0911 895
474.

HETÉNy:
Tökkiállítás és verseny

Helyszín: Hetény - Községi Hivatal kultúr-
terme és a CSEMADOK kultúrterem a he-
lyi (Jednota) COOP üzlet emeletén. Idő-
pont: 2012. X. 27.14:00. Bővebb információ:
Lilla Galéria Polgári Társulás, +421 905
66 75 78 és a www.chotin.sk/tokkiallitas
oldalon!

NAGyMEGyER:
8. Nagymegyeri Ezoterikus Fesztivál ok-
tóber 28-án. 9.30-11.00 Barkó Judit: Miért
pont nekem nem sikerül a teremtés?, 11.30-
14.30 Villás Béla: Lázadni, elengedni, elfo-
gadni, 14.00 Hastánc bemutató, 15.00 Thú-
róczy Róbert: Lélek nyelve a betegség,
17.00: Avatara – 2012. december 21: Világ-
vége, avagy globális megújulás? Belépődíj:
8 €.

PERBETE:
Kultúrház:
November 3-án, 20.00 órától Kalapács kon-
cert. További fellépők: War is Our (SK),
Csodatanker (HU), Rock Stone (SK). Be-
lépő 5 €.

Október 19-én ünnepli 2. születésnapját

„Két éve annak, hogy megláttam
Először gyönyörű kis arcodat,
Két éve annak, hogy meghallotam
Először a felsíró hangodat.
Legszebb dolog az édesanyának lenni,
Mindenben melleted állni,
Éjszakánként az álmodra vigyázni.
Életem végéig szeretni s óvni foglak,
Ám a mai napon sok-sok ajándékkal elhalmozlak.”

Szívből köszönti őt: anya, apa, nagymama, kereszt-
szülei, Márk, nagybátyjai, ángyikái, unokatestvére Vik-
tor, Éva néni Ímelyről és mindazok, akik szeretik Őt!

Tóth Vivien Naszvadon.

Október 13-án 9 éves lett

Botik liza Napsugár.
„Szívünkben a helyed, ez nem lehet másképp;
Mindig Veled leszünk, mint fénnyel az árnyék.
Mint árnyék a fénnyel, mi ott leszünk Veled,
Szívünk melegével óvunk, ha engeded.“

Születésnapod alkalmából
egészséges, boldog és vidám
gyermekkort kíván mindenki,

aki szeret.

Zakatol a szívem, mikor eszembe jut,
Október van ismét, az idő gyorsan fut.
Látod, boldogságban telt el az elmúlt év,
Ilyen kapcsolatra vágytam már rég.
Lehet előttünk bármilyen gát,
Ismét szerelmünkkel legyőzzük az összes akadályt.
Nekem Te vagy az élet, boldog vagyok Veled,
Derülten csak azt üzenem Neked:
Angyal, szeretlek!

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

Október 19-én ünnepli
7. születésnapját

Szabó Izabella
Komáromban.

Szívből köszöntik:
anya, apa, nagyszülei

és keresztszülei.
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5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sporthírek, időjárás 8.15 India – Álmok
útján 9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi erdőnk 10.30 Család-barát 11.40
Útravaló 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás 12.25 Rondó
12.55 Kvartett 13.30 Nagy mesterek 14.20 Édes élet olasz módra
15.10 A korona hercege 16.20 MM 17.25 SzerencseHíradó 17.40 He-
artland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 DTK 21.30 Munkaügyek – IrReality Show, 29.
22.00 Az ESTE 22.35 Négy szellem 23.35 Angi jelenti

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.25 Szellem a palackból 8.55 Kutyafül –
Macskanyelv 9.20 Valaki 9.45 Az Örök Szövetség St. Gallen 10.15 Je-
lenetek a szobrok életéből 10.30 Mindentudás Egyeteme 2.0 11.25
Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20 Kincsestár.
Sulyok Mária14.50 Fejezetek a magyar vasutak történetéből 15.10
Kamerun-expedíció15.40 Beavatás 15.50 Klipperek 16.20 MacGy-
ver17.10 Futótűz 17.50 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg klub 18.45 Esti
mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35 A rágalom is-
kolája 22.15 Maradj talpon!

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon
8.35 Száműzött magyar irodalom 9.05 Közbeszéd 9.30 Boldog
Scheffl er János, Szatmár vértanú püspöke 10.35 Élj velünk! 11.05
Híres zeneszerzők nyomában. Puccini 12.00 Híradó 12.25 Tüskevár
13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari. 15.30 Az iszlám Európában 16.30
Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek, 74. 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.10 Irgalom 21.10
Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Csendes otthon 22.50 Kultikon 23.10
MüpArt classic. Orgona-sztorik II. a Művészetek Palotájában

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 Hawaii
Five-0 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-rosszban 21.20 Utó-
domra ütök Am. vígjáték 23.20 Aktív 23.50 Tények Este

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 9.00 Mind-
örökké szerelem, 35. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Az
éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik 15.10 Bűnös szerelem, 14. 16.15
Marichuy 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában, 48. 18.30 RTL
híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.30
A szállító 23.20 Brandmánia

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison 13.50 Váratlan utazás.
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dallas 19.05
Columbo 21.05 A kód neve: Merkúr 23.20 Kémvadászok

13.50 Metró. Fr. krimi 15.45 Bűnös kapcsolat 17.30 Marabunta – Gyil-
kos hangyák 19.15 Gyilkos cápa vs. óriáskrokodil 21.00 Nyomodban a
halál. Am. akciófilm 22.55 Hull–a–rabló. Am. akcióthriller

VIASAT
7.55 Harmadik műszak 9.50 A romantika hullámhosszán 11.40 Gor-
don Ramsay 12.35 Monk14.25 CSI: Miami helyszínelők 15.20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 17.10 CSI: Miami helyszínelők18.05 Nye-
red, ha mered 18.40 Gordon Ramsay 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 B13 – A bűnös negyed. 23.10 Vas akciófilm

STV :1
7.50 Szakácspárbaj 8.20 Párbaj 8.55 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! Maroš Kramár műsora 10.10 Dempsey és Makepeace. Ang. sor.
11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Irány a
kert! 14.10 Kachora 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos
szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Rossella 21.50 Életben maradni
22.40 Hírek 23.10 Tony bosszúja 23.55 Dempsey és Makepeace

STV :2
10.50 Építészet 11.15 Fókusz 11.45 Magyar magazin 12.10 Hírek ma-
gyar nyelven 12.20 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Benyovszky
Móric él! 14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Út 15.55
Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Integrálj! 17.30 Körzeti híradó 18.00
A világ folyói Nílus 18.30 Mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 A világ körül 20.50 Az idő
töredéke 21.15 A tudomány Európában 21.30 Kommentárok 22.00
Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Topmodell a
barátnőm 12.05 A bűn árnykéban 14.00 Hírek 14.05 A menta-
lista15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00
Doktor House II. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.35 Forró vér
23.00 Éjszakai híradó 23.25 Doktor House

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 9.55 A nagy házalakí-
tás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.15 Bírósági akták 14.20 Hell-
boy II 17.00 Híradó 17.30 Kockáztass! 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20
Panelházi történetek. 21.30 A felszín alatt 22.45 Dr. Csont

M1
6.30 Család-barát hétvége 9.00 Kerékpártúra 9.30 Vízitúra 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 Úticélok. Agra 13.55 Lombard Pápa Termál FC–Budapest Hon-
véd labdarúgó OTP Bank Liga 16.00 „Az eltévedt lovas“. A Nyolcak és
a bécsi szecesszió 16.40 Doc Martin III. Ang. tévéfilmsor., 7/1. 17.30
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Mikonosz királyai Ausztrál–
görög filmvígjáték 22.00 Gyerekek vagy egyebek. Fr.vígjáték 23.35
MüpArt. Dresch Quartet a Művészetek Palotájában

M2
6.55 A Nyereg klub Ifjúsági sor. 9.00 Veszélyeztetett állatok, 6/5.
9.30 Üveghegy 12.15 Nyílik a rózsa, 5. 12.45 Századfordító magyarok.
Déry Tibor 13.40 Vendéglátás Tévéfilm 14.30 Unokáink is látni fog-
ják 14.55 Szerelmes földrajz 15.30 Zöld Tea 15.55 Séf 16.10 Ízőrzők
16.45 Öveges 33, 20/19. 16.55 Templomos lovagok kincse 17.25
Doktor Minorka Vidor nagy napja. Magy. mesefilm 18.40 Esti mese
19.05 Elisa lánya – Viszszatérés Rivombrosába. 20.00 Híradó, sport-
hírek 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Lángoló Mississippi. Am.
filmdráma 23.30 Lombard Pápa Termál FC–Budapest Honvéd lab-
darúgó OTP Bank Liga

DUNA
6.45 Latinovits Zoltán 7.40 ...És még egymillió lépés 8.30 Élő egyház
9.00 Isten kezében 9.30 Káprázat és csoda Fővárosi Nagycirkuszban,
2/2. 10.30 Székely kapu 11.05 Daktari, 89/73. 12.15 Ízőrzők 12.50
Kosztümök és újságok. Am. film 14.45 Hagyaték 15.10 A Pireneusok
a levegőből 15.40 Önök kérték 16.40 Emmy. Magyar film 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Fölszállott a páva (selejtező) 19.30 Hogy volt?! Fe-
leki Kamillra emlékezünk 20.30 Ida regénye Magy. tévésor., 2/2. 21.40
Törzsasztal 22.35 Dunasport 22.50 MüpArt.

6.25 TV2-matiné 10.00 EZO.TV 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap. Ma-
gazinműsor 11.30 Tűsarok 12.00 Tequila és Bonettilegújabb kaland-
jai Am. sorozat, 13. 13.00 Duval és Moretti 14.00 AutóGuru 14.30
Sheena, a dzsungel királynője 15.30 Bűbájos boszorkák VII., 157.
16.30 Psych – Dilis detektívek, 1. 17.30 Irigy Hónaljmirigy Show 18.30
Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Valami Amerika 2. Magy. vígjáték
21.50 S.W.A.T. – Különleges kommandó. Am. akcióthriller

7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30 ASZTRO Show 11.25 XXI.
század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.30 Autómá-
nia 13.05 Stevan Seagal – Az igazságosztó. Am. sor., 11–12. 14.10 Két
tojás száz bajt csinál. Am. kaland- film 16.05 Góóól! Am.–ang. ka-
landfilm 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-
Faktor – Döntő – Élő adásban! 22.25 Rés a pajzson Am. akciófilm

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes, 7. 10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram
13.30 Columbo. 15.25 Álomhotel – Kína. Ném. kalandfilm 17.15 Rex
felügyelő. 18.15 Dolmen – Rejtelmek szigete. Fr. kalandfilm-sor., 6.
20.05 Lorenzo olaja 22.20 Elveszett lelkek kútja. Ném. thriller

13.55 Vuk 2. – Kis Vuk. Magy. anim. film 15.20 A nagy balhé. Am. kri-
mivígjáték 17.45 Talpig zűrben 3. Am. vígjáték 19.25 Addig jár a korsó
a kútra. Fr. vígjáték 21.00 Bérgyilkos a szomszédom. Am. akcióvígjá-
ték 22.55 Gyilkos szerelem. Am. krimi

VIASAT
7.10 A romantika hullámhosszán – Zavaros vizeken Ném. film 9.00 A
romantika hullámhosszán – Szerelem a horizonton. Ném. film . 10.50
Szex és New York light VI., 93–94. 12.25 Szívek szállodája I. Am. sor.,
9-10. 14.15 Szerelemben, háborúban. Am. filmdráma 19.00 Férjhez
mész, mert azt mondtam. Am. vígjáték 21.00 Péntek esti fények
Am. filmdráma 23.30 Kiképzés. Am.- ausztrál krimi

STV :1
7.20 Rajzfilmsorozatok 8.05 Fidlibum 8.35 Sportvetélkedő 9.05 Találd
ki, ki hívott meg 9.35 Állatorvosi rendelő Ném. sor., 26/15. 10.05 A
magas sziklán Mesék és mondák 11.10 Poplegendák 13.05 Autósza-
lon 14.00 Rossella 15.50 Egyedöl a diákok között. Am. film 17.30 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Vá-
ratlan találkozások 21.15 A remény éjszakája. Jótékonysági gálamű-
sor 23.15 Sporthírek 23.25 Vad Messiás

STV :2
9.00 Utazás a Föld körül. Afrika 9.55 Ügyintézés a hivatalokban 10.20
Hallássérültek tévéklubja 10.50 Idősebbek klubja 11.30 Az idő töre-
dékei 11.55 Tizenkettő után öt perccel 13.00 Anya tudja a legjob-
ban 13.30 Műterem 13.55 Káosz. 15.30 Kapura 16.10
Farmergazdaságok 16.25 Tesztmagazin 16.35 Egy nap. Dok.film
17.05 A bűn nyomában 18.05 Úton II. 18.30 Esti mese 18.50 Kassa –
Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.40 Nemetiségi hírek
20.00 Viszlát elvtársak! 20.55 Fotográfusok 21.25 Őrangyalok Talk-
show 21.55 Filmklub. Édes élet

MARKÍZA
6.30 Lost in Space 8.50 Jóbarátok 9.20 Az Addams Family 2. 11.15
A mesterszakács Valóságshow 13.45 Kutyaszálló. Am.– ném. vígjáték
15.40 Rendőrakadémia 5. 17.30 Hírek 17.35 Beugró 18.20 Társadal-
munk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 A farm 22.15 Beugró 23.00 Beépített szépség. Am. vígjáték

JOJ
6.10 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 10.20 Féktelenül 2 – Teljes gőz-
zel Am. akcióthriller 12.55 X-Factor USA 2012 15.55 Cseh-szlovák te-
hetségkutató 18.00 A legjobb torták I., 14/8. 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.20 Egy boltkóros naplója 22.40
Házasodna a gazda. Valóságshow 0.15 Féktelenül 2 – Teljes gőzze.
Am. akcióthriller (ism.)

M1
6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni
az embert 10.05 Kérdések a Bibliában 10.45 Református ifjúsági
műsor 10.50 Mai hitvallások 11.15 Balatonfelvidéki református
templomok 11.30 Raoul Wallenberg 100 éve született 12.01 Hírek
12.05 Múlt-kor 12.35 Angi jelenti 13.05 Világ+Kép 13.35 TeleSport
14.05 Háry János. Magy. zenés film 15.55 Magyar világkarrierek.
Solti György 16.25 DVSC TEVA–DVTK labdarúgó OTP Bank Liga
18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Magyarország, sze-
retlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt. 22.15 Próbatétel.

M2
8.00 WTTC Túraautó-vb Japán futam 9.15 Enid Blyton... 10.35

Kukori és Kotkoda 10.45 Noé barátai. Minden, ami állat 11.15 Gye-
rekjáték a számítógépe 11.20 Hónapsoroló Október 12.40 Meg-
keresni az embert 13.05 Kérdések a Bibliában 13.20 Evangélikus
magazin 13.45 Református műsor 14.30 Raoul Wallenberg 100
éve született 15.00 Mariazell és Magyarország vallási kapcsolatai
15.20 Templomos lovagok kincse15.50 Gyerekeknek 19.10 4 ösz-
szeesküvő és 1 temetés 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Doc Mar-
tin 21.25 Háry János. Magy. zenés film 23.10 DVSC TEVA–DVTK
labdarúgó OTP Bank Lig

DUNA
6.50 Kávéház 7.40 Világ-Nézet 8.35 Beavatás 9.05 Hagyaték9.30
Akadálytalanul 10.00 Lyukasóra 10.30 Határtalanul magyar 11.00
Önkéntesek 11.25 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.50
Pepita kabát Magyar film 14.00 A Pireneusok a levegőből 14.30 Sze-
relmes földrajz 15.00 Hazajáró 15.30 Hogy volt?! 16.30 Dandin
György, vagy a megcsúfolt férj18.00 Híradó, sport 18.35 Heti Hír-
mondó 19.05 Önök kérték 20.00 Rózsa Sándor 20.50 Klubszoba
21.45 Tormay Cécil. A régi ház. A Kecskeméti Katona József Színház
előadása a Thália Színházban 23.35 Dunasport 23.50 Gyökerek.

6.45 TV2-matiné. 9.50 EgészségMánia 10.30 EZO.TV 10.20 Egész-
ségMánia 10.50 Kalandjárat 11.20 Borkultusz 11.50 Stahl konyhája
12.20 Én is szép vagyok 12.50 Több mint TestŐr 13.20 A kivá-
lasztott – Az amerikailátnok 14.20 Monk 15.50 Bűbájos boszor-
kák 16.30 Valami Amerika 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
Nagyon vadon 21.40 Frizbi Hajdú Péterrel 22.50 Szellemekkel sut-
togó 23.50 Összeesküvés

7.00 Kölyökklub. 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsu-
tas 12.05 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl 14.05 112 – Életmentők 15.15
Tru Calling – Az őrangyal 16.20 Rabló-pandúr. 18.30 RTL híradó
19.00 Cobra 11. 20.00 Jégkorszak 2. – Az olvadás 21.50 Kémek a
Sasfészekben. Ang.–am. akciófilm

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes. Ang. krimi, 8. 10.30 Dallas 15.25 Álomhajó
– Különleges utazás. 17.25 Rex felügyelő. 18.25 Columbo. 20.05
Poirot: Macska a galambok között. 22.05 Kísértetváros

13.35 Spartacus. Am. tört. kalandfilm 15.30 Akárki Joe. 17.20 Az
arany bűvöletében. 19.25 Nagy durranás. Am. akcióvígjáték 21.00
Könyörtelen csapás. 22.50 Kickboxer. Am. akciófilm

VIASAT
8.40 EgészségŐr, 30. 9.10 Szex és New York light 10.10 Utazóna,
4. 10.40 Trendközelben, 44. 11.10 A nagy házalakítás 13.00 Szere-
lemben, háborúba 15.20 Ace Ventura 17.10 Ace Ventura 18.55
Fátylat rá! Esküvői valóságshow duplacsavarral 20.05 CSI: Miami
helyszínelők 20.55 A célszemély I., 20. 21.50 Szerepcsere

STV :1
8.30 Góóól. 9.00 Horgászmagazin 9.25 Állatorvosi rendelő 9.55
Ushuaia-expedíció 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képek-
ben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. Vita 13.00 Miss Marple: Gyil-
kolni játék Ang. krimi 14.45 Felszabadítás 4. háborús film, 16.05
Úton 16.40 Postaláda 17.45 Irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 A teljes igazság 23.40
Sporthírek 23.50 Lefújva. A hétvége mérkőzései

STV :2
9.20 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Éjszaka az ar-

chívumban 10.50 Vagyonmegosztás.11.25 Família. 11.55 A bor.
13.05 Viszlát, elvtársak! 14.00 Egyházi magazin 14.25 A szó 14.30
Az igazságos emberek földje 15.05 Folklórműsor 16.00 Őrangya-
lok. 16.30 Heloisa és Abelard. Tévéfilm 18.05 Fotográfusok.18.30
Esti mese 18.45 A szlovákiai elit galériája. Miroslav Žbirka 19.00
Híradó 19.55 Dokumentumfilmklub 21.25 Műterem 21.55 Művé-
szet 2012 22.25 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
6.35 Addams Family 2. 8.30 A cipő neve Melichar9.50 Jóbarátok
VII., 24. 10.20 Jóbarátok 10.50 Rendőrakadémia 5 12.40 A Markíza
kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal 14.30 Férjhez
mész, mert azt mondtam 16.35 Hírek 16.40 Beépített szépség
Am. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás20.20
Kéjjel-nappal 22.40 Vakító fehérség

JOJ
7.55 Talpig zűrben 3. 9.30 Családi panzió II.10.20 A legjobb tor-
ták, 8. 11.20 A fi am nélkül nem megyek el 12.25 Kilenc élet.13.20
A gazdagság receptje 14.45 Pincérlány – Édesen is csípős Fr. víg-
játék 17.00 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.20 Cseh–szlovák tehetségkutató verseny 22.30 Hol-
napután. Am. katasztrófafilm 23.50 MüpArt Classic.

CSüTörTök, október 1� SzOmbaT, október �0 vaSárNaP, október �1
M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 DTK 10.15
Család-barát 12.01 Híradó 12.15 Sporthírek 12.20 Időjárás-jelentés
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Édes élet
olasz módra 15.15 A korona hercege 16.20 MM 17.30 Jövő-időben
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05
Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.10
Mindenből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 Egressy Zoltán: Portugál.
Színmű két részben, felvételről

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Rejtélyes XX. század
9.20 Világokon át, 5. 10.15 Nemzeti értékeink 10.30 Mindentudás
Egyeteme 2.0 11.25 Ízőrzők. Kisnána 12.01 Hírek 12.25 Magyar buli-
zene 13.20 A rágalom iskolája 14.50 Fejezetek a magyar vasutak tör-
ténetéből 15.15 Kamerun expedíció 15.40 Beavatás 15.55 Klipperek
16.20 MacGyver 17.10 Futótűz 17.55 Enid Blyton... 18.20 A Nyereg
klub 18.45 Esti mese 19.10 Édes élet olasz módra 20.00 Híradó 20.35
Slágerek 22.00 Maradj talpon! 22.55 A korona hercege

DUNA
7.00 Kvartett 7.40 A Duna – Utazás ínyenceknek 8.10 Kultikon 8.35
Talpalatnyi zöld 9.05 Közbeszéd 9.30 A püspök kincse avagy 10.25
Fény és innováció 11.00 Univerzum 12.20 Tüskevár 13.00 Kívánság-
kosár 15.00 Ness Hungary NBII. labdarúgóbajnokság. Soproni Vasutas
– ZTE FC 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek 18.00 Híradó, sport 18.35
Közbeszéd 19.05 Ízőrzők 19.35 Tálentum 20.15 Montalbano fel-
ügyelő 21.15 Aranypálca, 3. 22.35 Hírek, sport 22.45 Kultikon 23.05
Koncertek az A38 Hajón. Koncertf m

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, 163/1.
15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Hal a tortán 17.25 Update konyha
17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.35 Jóban-rosszban 20.30 The
Voice – Magyarország hangja 22.05 Haláli zsaruk 23.15 Grimm

8.15 Reggeli 9.00 Mindörökké szerelem, 36. 10.05 Top Shop 11.45
ASZTRO Show 12.50 Az éden titkai 14.00 Fókusz 14.40 Pasik. 15.10
Bűnös szerelem, 15. 16.15 Marichuy 16.45 Riválisok 17.25 A gyanú ár-
nyékában, 49. 18.30 RTL híradó 19.10 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelők 22.30 Gyilkos elmék

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Doktor Addison, 49. 13.50 Váratlan
utazás 14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Megkövült szívek 18.00 Dal-
las 19.05 NCIS II. 20.05 Született feleségek 22.05 Doktor Addison,
39. 23.05 NCIS II.

13.50 Lassú méreg. Am. f m 15.30 Majomparádé. Am. vígjáték 17.05
Szerencse dolga. Am. film 19.20 Alien tornádó 21.00 Kíméletlen bosz-
szú. Kanad. akciófilm 22.45 Hegylakó

VIASAT
7.45 Harmadik műszak 9.40 Olga nyara 11.40 Godon Ramsay 12.40
Monk – Flúgos nyomozó 14.30 CSI: Miami helyszínelők 15.25 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 17.15 CSI: Miami helyszínelők18.10 Szex és
New York light I. 19.35 Jóbarátok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Kiképzés 23.50 B13 – A bűnös negyed.

STV :1
7.55 Szakácspárbaj 8.25 Párbaj 8.55 Családi vetélkedő 9.40 Moso-
lyogni! 10.10 Dempsey és Makepeace 11.00 Viharos szerelem IV.,
203/178. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz
14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Poplegendák
22.05 Hírek 22.18 Sporthíradó 22.30 88 perc. Am. thriller

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 A világ folyói. 11.05 Fó-
kusz 11.35 Romamagazin 12.00 Hírek magyar nyelven 12.10 Élő kör-
kép 12.30 Slágerről slágerre 13.10 A világ körül 13.55 Integrálj! 14.25
Nyugdíjasok klubja 14.50 Egyházi magazin 15.30 Gyermekkönyv
Napok 2012 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja
a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.05 Hétvége magazin 18.30 Esti
mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 Utazás a Föld körül 20.55 Família 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Született gyilkosok

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Robinson Cru-
soe 12.05 Forró vér Tévésorozat 13.10 Hírek 13.15 A mentalista
14.05 Hírek 14.15 A farm 15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Híradó
16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.30 A
mesterszakács 22.50 Mission: Impossible

JOJ
7.50 Bírósági akták 8.55 Panelházi történetek 9.55 A nagy házalakí-
tás 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi 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 Tévésor. 21.30 X-Fac-
tor USA 2012

PéNTEk, október 1�

Olga nyara • 9.40 • Viasat 3
Olga (Clémence Poésy) még kis-
korú, a férfi (Bruno Todeschini) jóval
idősebb nála. A lány tudja, mit akar
és hogyan éri el. A férfi menekül egy
csalódás emlékei elől, ki akar szállni
az életből.

Tíz évvel, két kis Beckurral és zám-
talan akadállyal később Greg (Ben
Stiller) végre megbékél apósával.
Ám egy másodállás miatt Jack (Ro-
bert De Niro) ismét gyanakodni
kezd kedvenc ápolójára.

Utódomra ütök • 21.20 • TV2

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?

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

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

Várjuk olvasóink receptjeit!

írjuk együtt a DElTA 2013-as
receptnaptárát!

Arendezőt vérnyomásproblémákkal
vitték a komáromi kórházba. A szí-

nész, rendező mintegy három órát töltött
a komáromi kórház intenzív osztályán.
Másnap – miután jobban lett – megosz-
totta élményeit saját Facebook-oldalán.

„Csöppet sem féltem, nem szorongtam,
nem ijedtem meg, hogy jaj, Istenem, közel a
vég…” „Miért írom le ezt itt?! Mert most tu-
datosult bennem, hogy nem hiába készültem
fel már régen a legrosszabbra. Hogy mégis-
csak jobb lesz majd nyugodtan, izgalom-
mentesen elmenni…!— emlékezett Verebes,
majd így folytatta: „Öt percenként figyelték a

gépet, végül is nyugtattak, roppant nagy biz-
tonságban éreztem magam. És ez nem a
"művész úrnak" szólt, mert észleltem, hogy
mellém is ugyanígy figyelnek. A nővérek ked-
vesek és szigorúak voltak, szóval olyan volt
az egész, amit egy beteg jogosan vár a fel-
esküdött orvosoktól. Magyar és szlovák or-
vos is kezelt, ne tévedjünk! Az, hogy nem volt
Európa-biztosításom, úgy vették, nem baj,
majd elküldöm, ha a feleségem megsze-
rezte! Nem megnehezítették a dolgot, ha-
nem megkönnyítették. Hát igen!...

Gömbölyödő pocakja miatt tovább már
nem tudja titkolni Csisztu Zsuzsa,

hogy ismét gyereket vár.

„Mindig is tudtuk, hogy szeretnénk, ha
Krisztiánnak lenne majd kistestvére, de az el-
múlt években mindig történt valami, ami mi-
att nem is gondolhattunk erre. Másfél évvel
azután, hogy elveszítettem az édesanyámat,
az édesapám is elment örökre. Nagyon nagy
tragédia volt ez, és időbe telt, mire feldol-
goztam. Aztán be kellett fejeznem az egye-
temet, közben persze dolgoztam is, több he-
lyen, és így a gyerekvállalás kérdése nem is

kerülhetett napirendre. A férjemmel azon-
ban tudtuk, hogy el fog jönni az idő” – me-
sélte Zsuzsa a Story magazinnak.

„Amikor ez bekövetkezett, nagy mosollyal
mutattam a férjemnek, hogy újra apa lesz. Ő
csak átölelt és egy hatalmas csókot kaptam
tőle, amire mindig emlékezni fogok” – tette
hozzá az egykori sportolónő.

Csisztu zsuzsa babát vár
és már látszik is rajta!

Intenzívre kellett szállítani
Verebes Istvánt



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



Kosárlabda

Ökölvívás

Pénteken, 19 órakor a Galánta Kids
csapatát fogadják a BoxingOne

2012 – Közép-európai csapatbajnok-
ság második fordulójában a Komáromi
Cápák. Mint tudjuk, az első forduló-
ban kellemes meglepetést okozva, a
Győrfi György és Szántó Imre vezette
komáromiak 11:5 arányban győztek az
esélyesebbnek kikiáltott győriek ott-
honában.

A galántaiak nem igazán villogtak az
előző idényben, de most olyan hírek jár-
nak, miszerint több erősítést is sikerült
biztosítaniuk erre az idényre. „Nem sze-
retnék mélyebben belemerülni az esély-
latolgatásokba, hiszen magam sem tu-
dok sokat a galántaiak jelenlegi helyzeté-
ről, de mindenképpen a győzelemért bu-
nyózunk majd” – mondta el lapunknak
Győrfi Roderik, az ŠKB Spartak elnöke.
Azt is megtudtuk, hogy amennyiben a hét
folyamán nem történik valami különleges
esemény, úgy a Győrben győztes csapat
lép majd szorítóba. Legalábbis többé-ke-

vésbé ez várható. „Van egy elképzelé-
sem, egyelőre nem tudom, mennyire lesz
kivitelezhető. A két pozsonyi bunyósunk,
Szabó Alexander és Tlkanec Erik az első
mérkőzésünkön beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket, de szeretném, ha
Rajkó René is ringbe szállhatna. Ez csak
úgy lehetséges, ha meg tudunk állapodni
a galántaiakkal az 52 kilogrammos súly-
csoport beiktatásában, valamelyik másik
súlycsoport helyett, mert ugye ebben a
bajnokságban 56 és 91 kilogrammos súly-
csoportok között bunyóznak a srácok. A
versenykiírás nem zárja ki az ilyen meg-
állapodás lehetőségét” – elemezte elkép-
zeléseit a klubelnök.

Így vagy úgy, semmilyen kétségünk
nincs aziránt, hogy a tavalyi idényhez ha-
sonlóan, kiváló hangulat fog uralkodni a
Komáromi Városi Sportcsarnokban. A be-
lépőjegyek árát is ahhoz igazították a
szervezők – egységesen 1.50 € -, hogy
minden érdeklődő részt vehessen ezen a
kétségkívül látványos és sportélmények-
ben gazdag rendezvényen.

Megszületett az első győzelem Bielik Kevin öt aranyérme
Akomáromi Delta Úszóklub egy versenyzővel vett

részt a IX. Púchov Város Nagydíján, ő viszont va-
lamennyi számban, amelyben rajtkőre állt, aranyér-
met szerzett. Bielik Kevin, a komáromi klub 10 éves
versenyzője ismét bizonyította, hogy tehetségét
nézve, csiszolatlan gyémánt van a komáromi úszás
birtokában.

Bielik Kevin eredményei:
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 32,59
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 36,84
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 42,12
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:31,19
100 m vegyesúszás: 1. hely, ideje, 1:24,65

Vérbeli rangadó várható
a második fordulóban

Abajnokság második fordulójában hazai pá-
lyán mutatkozott be az MBK Rieker, és

meggyőző játékkal, mondhatni, aránylag köny-
nyedén vette az akadályt. Főleg az első fél-

időben parádéztak a komáromiak, a bányá-
szok egyszer vezettek a mérkőzés elején 3:2-
re, de innen kezdve már ez az öröm nem ada-
tott meg számukra. Ahogy múltak a percek, a
hazai piros-fehérek úgy növelték előnyüket, a
7. percben már 23:9 volt az eredmény. A má-
sodik negyed utolsó percében 52:34 világított
az eredményjelzőn, és az optimistább szur-
kolók már-már kilátásba helyeztek egy na-
gyobb zakót is a vendégeknek. A második fél-
időben a vendégek védelme azonban rende-
sen bekeményített, és bár a komáromiak to-
vábbra is jól játszottak, a pontszerzési lehető-
ségei leszűkültek. Rón mester gyakran cserélt,
megadva a lehetőséget valamennyi kispadon
ülő játékosának, hiszen a legkisebb veszély
nem fenyegette a hazaiak végső győzelmét.
Még akkor sem, amikor a vendégek nyolc
pontra közelítettek a mérkőzés utolsó percé-
ben.

MBK Rieker – Handlová 86:76 (28:14,
24:22, 20:22, 14:18)

Pontszerzők: Lowe és Thompson 19-19,
Šoška 15, Bílik 11, Stojanov 10, Robinson 7,
Bíňovský 3, Kratochvíl 2 – Davis 19, Crim-
mins 14, Dunston 13.

A bajnokság harmadik fordulójában az
MBK Rieker szabadnapos volt, és mivel
szerdán sincs forduló, így a piros-fehérek
legközelebb szombaton 18 órai kezdettel
lépnek pályára hazai csarnokban Sp. N.
Ves ellen.

Fotó: Molnár Mónika

Úszás

Kevinnek, ötször akasztottak aranyérmet a nyakába. Nem
érdemtelenül.

SPORT



Labdarúgás

SSPPOORRTT  2012. október 15.2 3
RÉGIÓBAjNOKSÁG

1. P. Bystrica 11 8 3 0 29:9 27
2. Šúrovce 11 7 2 2 23:16 23
3. L. Rovne 11 6 3 2 24:8 21
4. Komárno 11 5 4 2 20:12 19
5. Palárikovo 10 5 4 1 14:9 19
6. Bánovce n/B. 11 5 1 5 9:12 16
7. Skalica 10 3 5 2 16:12 14
8. Gabčíkovo 11 4 2 5 15:18 14
9. Beluša 11 3 4 4 11:13 13

10. Topoľníky 11 4 1 6 12:23 13
11. Domaniža 11 4 1 6 13:24 13
12. Galanta 11 3 3 5 16:19 12
13. V. Ludince 11 3 3 5 13:16 12
14. J. Bohunice 11 3 2 6 14:19 11
15. Nová Ves n/V. 11 1 3 7 4:12 6
16. Neded 11 1 3 7 10:21 6

IV. LIGA
1. Veľký Meder 11 7 2 2 26:14 23
2. ViOn „B“ 11 6 4 1 28:14 22
3. Močenok 11 7 1 3 29:17 22
4. Dvory n/Ž. 11 6 3 2 23:16 21
5. Veľké Lovce 11 6 3 2 20:14 21
6. Šurany 11 6 1 4 21:17 19
7. Štúrovo 11 5 2 4 20:18 17
8. Vrakúň 11 4 4 3 18:14 16
9. Kolárovo 11 5 1 5 14:12 16

10. Nový Život 11 4 2 5 16:16 14
11. Želiezovce 11 4 2 5 9:17 14
12. ČFK Nitra 11 3 4 4 15:18 13
13. DAC „B“ 11 2 3 6 12:17 9
14. Hont. Vrbica 11 2 1 8 13:21 7
15. Váhovce 11 2 0 9 11:25 6
16. Imeľ 11 1 3 7 11:36 6

V. LIGA
1. Tvrdošovce 11 9 1 1 41:10 28
2. Kalná n/Hr. 11 8 0 3 30:9 24
3. Bánov 11 7 1 3 20:14 22
4. Kozárovce 11 5 4 2 27:12 19
5. Hurbanovo 11 6 1 4 23:11 19
6. Nesvady 11 5 1 5 25:18 16
7. Dolný Ohaj 11 4 4 3 18:18 16
8. Marcelová 11 4 3 4 16:22 15
9. Komjatice 11 4 2 5 21:24 14

10. Bešeňov 11 4 2 5 20:23 14
11. Zlatná n/O. 11 4 0 7 26:33 12
12. Podhájska 11 2 4 5 17:23 10
13. Čaka 11 2 4 5 16:25 10
14. Šahy 11 3 1 7 22:34 10
15. Tlmače 11 3 1 7 16:29 10
16. Svätý Peter 11 3 1 7 19:52 10

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Ekel 10 9 0 1 49:9 27
2. Perbete 10 5 4 1 22:13 19
3. Dulovce 10 6 1 3 25:19 19
4. Gúta „B“ 10 5 2 3 27:17 17
5. Keszegfalva 10 5 2 3 25:15 17
6. Šrobárová 10 5 1 4 20:22 16
7. Madar 10 5 1 4 18:23 16
8. Búcs 10 4 1 5 16:18 13
9. Dunamocs 10 4 1 5 25:32 13

10. Izsa 10 3 3 4 15:15 12
11. Bátorkeszi 10 3 2 5 13:16 11
12. FK Activ 10 3 2 5 18:28 11
13. Hetény 10 3 1 6 14:15 10
14. Tany 10 3 1 6 15:27 10
15. Pat 10 3 1 6 14:31 10
16. Lakszakállas 10 2 1 7 14:30 7

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Marcelháza „B“ 10 8 1 1 42:12 25
2. Nemesócsa 9 8 1 0 31:4 25
3. Megyercs 10 6 0 4 20:17 18
4. Őrsújfalu 9 5 1 3 33:11 16
5. Dunaradvány 9 5 0 4 24:18 15
6. Nagykeszi 9 4 1 4 14:12 13
7. Bogya/Gellér 10 4 1 5 18:34 13
8. Vágfüzes/Kava 9 3 0 6 24:21 9
9. Nagysziget 8 2 3 3 11:15 9

10. Csicsó 9 2 3 4 13:22 9
11. Martos 9 1 3 5 10:32 6
12. Bogyarét 9 1 3 5 9:32 6
13. Ifjúságfalva 8 0 3 5 7:26 3

Naszvadi győzelem a listavezető tardoskeddiek ellen 

RÉGIÓBAjNOKSÁG 
Beluša – KFC 1:1 (1:0), Nagy (11

m)
Jó mérkőzést vívtak a lilák, egy jó

ellenféllel szemben. A hazaiak ha-
mar vezetést szereztek, ami inkább a
vendégeket késztette nagyobb erő-
bedobásra, így egyre jobban kezdett
kirajzolódni azok fölénye. Ennek az
eredménye három tiszta gólhelyzet
lett, majd kétszer a kapufa állta útját
a gólszerzésnek. Végül, a 86. perc-
ben Nagy állította be a végered-
ményt, egy jogosan megítélt bünte-
tőből. Még ha fölényben játszottak is
a lilák, azt mindenképpen le kell szö-
gezni, hogy a hazaiak nagyon jó el-
lenfélnek bizonyultak, így a döntetlen
mindkét csapat szemszögéből igaz-
ságosnak mondható. 

További eredmények: Gabčíkovo
– P. Bystrica 0:3, Šúrovce – J. Bo-
hunice 1:1, Bánovce n/B. – V. Lu-
dince 1:0, Neded – N. Ves n/V. 0:0,
Palárikovo – Domaniža 4:2, L. Rovne
– Skalica 0:0, Topoľníky – Galanta
2:1.  

IV. LIGA
DAC „B” – ímely 6:0 (3:0)
Amíg a vendégek nem lőttek egy

öngólt, addig talán a csapatok kie-
gyeztek volna a döntetlenben, de
aztán minden megváltozott. Az öt
másodikligás játékosát felvonultató
fakó, könnyedén kihasználta ellen-
fele eléggé érthetetlen leállását, amit
a szerencsétlen öngól idézett elő.
Az utóbbi mérkőzéseken, mintha
nem bíznának eléggé magukban,
tudásukban az ímelyeik, és az első
bekapott gól után teljesen felad-
ják(!?)   

ViOn „B” – Nagymegyer 3:1
(1:0), Dömötör

Az első félidőben eléggé visszafo-
gottan, óvatosan játszottak a vendé-
gek, mintegy szokva a pálya eléggé
fura méreteit. Ezt a hazaiak kihasz-
nálták, így egygólos előnnyel fordul-
hattak. A második félidőben kitáma-
dott a listavezető, egyenlített is, de
igazából hiányzott a harci szellem,
ami újabb gólt, gólokat eredménye-
zett volna. Az már nem is meglepő,
hogy a játékvezetők sem vonták egy-

forma megítélés alá az egyes sza-
bálytalanságokat…  

Gúta – ČFK 2:1 (0:1), Magyar,
Glofák

A vendégek már a találkozó 9. per-
cében megszerezték a vezetést. A
gól érdekessége, hogy ez volt a gú-
taiak első, hazai pályán bekapott
gólja ebben az idényben. A gól mind-
két csapatot felvillanyozta, amiből
aztán egy remek mérkőzés kereke-
dett. Igaz, az első félidőben még
csak helyzetekig jutottak el a haza-
iak, de a második játékrészben már
jöttek a gólok is. Máté Zsolt küldte
helyzetbe Magyart és Glofákot, akik
nem hibáztak. Az igazsághoz tarto-
zik, hogy a vendégek is remek csa-
pattal rendelkeznek, és bizony Pet-
rušek kapusnak kétszer is nagy bra-
vúrra volt szüksége a hárításhoz.
Mindezek ellenére, a hazaiak telje-
sen megérdemelten nyerték a talál-
kozót.   

További eredmények: N. Život –
Želiezovce 1:0, H. Vrbica – Štúrovo
0:1, Váhovce – V. Lovce 0:1, Vrakúň
– Šurany 3:0, Dvory n/Ž. – Močenok
5:0. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Tolmács – Marcelháza 3:1 (2:1),

Burgel
„Vak viaskodott a világtalannal” –

mondta el a mérkőzés összefoglaló-
jaként Gálffy Géza, a marcelháziak
klubelnöke. Nos, ez eléggé sokat el-
árul a találkozó színvonaláról. Az
első félidőben kihagyott vendég hely-
zetek később megbosszulták magu-
kat, mert míg a hazaiak rendre ki-
használták adódó helyzeteiket, addig
a vendégek inkább csak szenvedték
a focit.  

Naszvad – Tardoskedd 2:0 (2:0),
Dikan, Lucza

A naszvadiak újra bizonyítékát ad-
ták annak, hogy lelkesedéssel és
tisztességes hozzáállással a listave-
zető is legyőzhető. Az első félidő két
gólján kívül, még háromszor rezdül-
hetett volna a vendégek hálója…, de
nem rezdült. A második félidőben a
jól játszó vendégek próbáltak változ-
tatni a számukra kedvezőtlen hely-
zeten, de a hazai csapatot ezen a
vasárnapon nem lehetett megállítani.
Valóban jó ellenfelet sikerült legyőz-
niük.

Bánov – Csallóközaranyos 2:1
(1:1), Berecz

Néha bosszantó, mik történnek
pályáinkon. A vendégek vezető gól-
jára tudtak ugyan válaszolni a haza-
iak, de ami a találkozó végén tör-

tént, azt ők sem értették. A 86. perc-
ben Jandás keveredett szóváltásba
az egyik hazai játékossal, amit a já-
tékvezető figyelmeztetéssel intézett
el mindkét oldalon. Ekkor a jó 50 mé-
terre álló asszisztens magához hívta
a játékvezetőt, és némi megbeszélés
után, megszületett a döntés: a játék-
vezető büntetőt ítélt a vendégek el-
len, és Jandást kiállította(!?) Ezzel a
góllal győztek a hazaiak, de örömük
– becsületükre legyen mondva –
nem volt határtalan… 

Ógyalla – Szentpéter 10:0 (3:0),
Gelle, Tárnok, Tóth és Cingel 2-2,
Lacza, Lovász M.

Parádéztak a sörgyáriak, és külö-
nösebb megerőltetés nélkül gázol-
ták el ilyen arányban is szomszédja-
ikat. A vendégek eddigi 11 bajnoki
mérkőzésükön 52 gólt kaptak, így,
sajnos, ez az eredmény nem bír kü-
lönösebb meglepetés erejével… A
gólparádét Cingel Zoltán góljai tették
még szebbé, aki kétszer ugyanarról
a helyről, szabadrúgásból küldte a
labdát a bal felső sarokba. Túl a tíz
gólon, a hazaiak több remek helyze-
tet is elpuskáztak.

További eredmények: Čaka –
Podhájska 2:2, Šahy – Kalná n/Hr.
0:3, Bešeňov – Kozárovce 4:2, D.
Ohaj – Komjatice 4:4.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Nagyfödémes – Ekecs/Apáca-

szakállas 4:0 (1:0)
Néha megtévesztő is tud lenni

egy-egy eredmény, mint például eb-
ben az esetben. Az ugyanis messze
nem tükrözi a pályán történteket, hi-

Akomáromi lilák újabb pontot szereztek idegenben, ami tovább él-
teti reményeiket a feljutást illetően. A IV. ligában a gútaiak men-

tették régiónk becsületét, mivel Nagymegyer és ímely egyaránt vere-
séget szenvedtek vendégként. Persze, a két vereség között van némi
különbség, viszont pontok szempontjából mindkét vereség kellemet-
len. Az ötödik ligában „méretes zakót varrtak” a sörgyáriak közeli
szomszédjaiknak, a szentpéterieknek, akiknek sajnos, egyre nagyobb
gyűjteményük van ebből a „ruházati cikkből”. Továbbra sem megy a
marcelháziaknak, akik a gyenge Tolmács otthonában véreztek el. Öröm
viszont, hogy a naszvadiak jó játékkal legyőzték a listavezető Tardos-
keddet. A Területi Bajnokságban már hagyományosan idegenben
győztek a bátorkesziek, és nem kis meglepetésre a komáromiak is si-
keresek voltak Izsán. A legnagyobb meglepetést mégis a dunamocsiak
okozták, akik az esélyesebbnek kikiáltott újgyallaiakat oktatták ki fo-
ciból, és gólzáporos győzelmükkel tekintélyt parancsoló tettet hajtot-
tak végre. 

szen a vendégek már az első félidő-
ben javíthattak volna gólarányukon,
de… A második félidő elején a ha-
zaiak három perc leforgása alatt két-
szer is betaláltak, a vendég Vörös
büntetőt hibázott, ami az ekecsie-
ket/apácaszakállasiakat elindította
lefelé a lejtőn. A hazaiak négy hely-
zetükből négyszer betaláltak, és mi-
vel a statisztikákban az eredmény
számít… 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
Hetény – Pat 5:0 (3:0), Šátek 2 (1-

11 m), Ondič 2, Andrusko
Óriási fölényben játszottak a ha-

zaiak, és csak idő kérdése volt, a
vendégek mikor adják át magukat a
sorsnak. A 30. születésnapját ün-
neplő Andrusko kezdte meg a gól-
gyártást, majd következtek Šátek és
Ondič pillanatai, akik parádés gólok-
kal örvendeztették meg a szurkoló-
kat. Ami még pozitívum a hazai játé-
kosok részéről, hogy nem elégedtek
meg az eredménnyel, és végig „da-
rálták” az egyébként nagyon gyen-
gén muzsikáló ellenfelüket. 

Dunamocs – Dulovce 5:1 (2:0),
Banai Tóth 2, Lajos T., Šulák, Bertók
– Rigó

A dunamocsiak felborítottak min-
den esélylatolgatást, és nagyszerű
játékukkal szinte statisztákká degra-
dálták le a nem kis eséllyel érkező
vendégeiket. Játékukban még csak
nyoma sem volt az egy héttel ko-
rábbi, Ekelen elszenvedett súlyos ve-
reségnek. Vagy éppen ez motiválta a
csapatot? Tény, hogy nagyon elpá-
holták a bajnokság egyik éllovasát.   

Madar – Ekel 1:2 (0:1), Rontó Zs.
(11 m) – Horváth, Farkas 

Végre, valaki próbára tette a lista-
vezető ekelieket. A hazaiak végig
partiban voltak kiváló ellenfelükkel,
és bizony, a nagyon korrekt mérkő-
zés, akár döntetlenre is végződhetett

volna. Az is tény viszont, hogy a ven-
dégek ezen a mérkőzésen nem nyúj-
tották azt, amit az előzőkön sokan
megcsodáltak.  

Šrobárová – Bátorkeszi 2:4 (1:3),
Gere 2 (mindkettőt büntetőből) – Né-
meth, Cséplő Z., Tóth, Kečkéš

A rangadó 5. percében már 1:1 volt
az eredmény, és nagyon úgy nézett
ki, hogy gólszüret lesz a végén. Igaz,
a hat gól sem kevés egy találkozón,
de a hazaiak talán nem így gondolták
azok elosztását. A vendégek negye-
dik találatát, talán stílusosan, a 45.
születésnapját ünneplő Cséplő Zol-
tán fejelte. Figyelemreméltó kor a pá-
lyán, Zoltán eredményességéről már
nem is beszélve. Gratulálunk! 

Izsa – FK Activ 0:1 (0:0), Csonka
A gyenge színvonalú találkozón,

egyetlen helyzetüket kihasználva
győztek a vendég komáromiak. A ha-
zaiak előtt lényegesen több adódott,
de helyzetkihasználásból most
ötösre vizsgáztak.

Perbete – Keszegfalva 2:2 (0:0),
Čerešník O., Vida – Zsemlye, Budai 

Az első félidőben a hazaiak tá-
madtak többet, de igazi helyzetekig
nem jutottak el a csatárok. A máso-
dik játékrészben megélénkült a já-
ték, a hazai fölény góllá érett ugyan,
de a vendégek néhány perc lefor-
gása alatt fordítani tudtak, és ekkor
már a hazaiaknak kellett futniuk az
eredmény után. Sikerült is egyenlíte-
niük, de a győzelmet már nem sike-
rült megszerezniük. Hogy miért?
Szalay Ferenc, a keszegfalvaiak ed-
zője: „Nem is igazán értem, a haza-
iak mérkőzés után, miért haragudtak
az egész világra. Volt legalább 5-6
tiszta helyzetük, amiből ha egyet-ket-
tőt gólra váltanak, akkor most sport-
szerűen azt kellene nyilatkoznom,
hogy megérdemelten nyerték a ta-
lálkozót. Tény, hogy a szerencse is

mellénk szegődött, de szidalmazni
és hibáztatni a bírókat, ellenfelet és
még nem tudom ki mindenkit, nem
éppen sportszerű dolog” – mondta el
lapunknak az edző.   

Búcs – lakszakállas 2:0 (1:0),
Kovács, Sánta 

A találkozó 15. percében kiállították
a vendégek kapusát Benedeket, ami
nem mutatkozott rossz előjelnek a
hazaiak számára. Tévedniük kellett.
A kapuba Inczédi Szilveszter állt be,
aki ugyan kapusból lett csatár, de
amit ezen a mérkőzésen művelt, az
maga volt a kisebb csoda. Védéseivel
szinte az őrületbe kergette a hazai-
akat, akik végül kénytelenek voltak
megelégedni 2:0-ás győzelmükkel. 

Gúta „B” – Tany 3:0 (1:0), Czucz
2, Izsák (11 m)

Az első negyedórában mindkét
csapat megszerezhette volna a ve-
zetést, hiszen mindkét oldalon adód-
tak helyzetek. Ezután a hazaiak ra-
gadták magukhoz a kezdeménye-
zést, ami a 45. percben góllá érett,
és innen kezdve már nem volt két-
séges a mérkőzés végkimenetele. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Megyercs – Vágfüzes/Kava 2:1

(1:1), Benkóczky, Kovács K. – Ha-
bardik J.

Nemesócsa – Őrsújfalu 3:0 (3:0),
Hipp, Csizmadia, Cseh T.

Ifjúságfalva – Nagysziget (elha-
lasztva – október 19-re, péntekre,
több hazai játékos megbetegedése
miatt)

Csicsó – Martos 1:1 (0:0), Gál –
György 

Nagykeszi – Marcelháza „B” 1:2
(1:0), Szűcs (11 m) – Obložinský M.,
Kovács 

Dunaradvány – Bogya/Gellér 5:0
(2:0), Pivoda M. és Pivoda T. 2-2, Tóth 

Bogyarét – szabadnapos volt.  

A naszvadiak (kékben) kellemes meglepetést szereztek szurkolóiknak (Naszvad -Tardoskedd 2:0)
Fotó: Kender Gyula

Hétvégi focimenü
FElNŐTTEK

2012. október 20. (szombat) 14 órakor: KFC – Ne-
gyed (Régióbajnokság), Nagymegyer – DAC „B” (IV.
liga), Marcelháza – Ipolyság (V. liga – Keleti csoport), Bá-
torkeszi – Izsa (Területi Bajnokság), Ifjúságfalva – Csicsó
(Területi Bajnokság II. osztály). 2012. október 21. (va-
sárnap) 10.30 órakor: Őrsújfalu – Nagysziget (Területi
Bajnokság II. osztály) 14 órakor: ímely – Udvard (IV.
liga), Szentpéter – D. Ohaj, Csallóközaranyos –
Ógyalla (V. liga – Keleti csoport), Ekecs/Apácaszakál-
las – Vágkirályfa (V. liga – Déli csoport), Tany – Hetény,
Lakszakállas – Gúta „B”, Keszegfalva – Búcs, FK Activ
– Perbete, Ekel – Šrobárová, Dulovce – Madar, Pat – Du-
namocs (Területi Bajnokság), Bogya/Gellér – Bogyarét,
Marcelháza „B” – Dunaradvány, Martos – Nagykeszi,

Vágfüzes/Kava – Nemesócsa, Megyercs – szabadnapos
lesz (Területi Bajnokság II. osztály).   

ligásaink idegenben: Nagysurány – Gúta (IV. liga),
Kozárovce – Naszvad (V. liga – Keleti csoport).

TERülETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2012. október 20. (szombat) 14 órakor: Dulovce –

Perbete, Hetény – Őrsújfalu, FK Activ – Madar.

TERülETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2012. október 20. (szombat) 12 órakor: Madar –

Ímely, Csicsó – Nemesócsa, Csallóközaranyos – Lak-
szakállas. Ógyalla és Keszegfalva – szabadnaposak
lesznek.

FFÉÉRRFFIIAAKK  IIII..  LLIIGGAA
MBK lokomotíva „B”/Sereď – Highlanders Komárom 70:81 (13:9, 19:26, 16:22, 22:24)
Vendég pontszerzők: Uňatinský 21, Bordács 12, Vörös 11, Kasznár és Toma 10-10, Farkas és Szarvas 7-7,

Béber 3. 

Kosárlabda
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Röplabda

Múlt szombaton kezdetét vette
a férfiak I. ligájának bajnoki

sorozata. A komáromi Spartak
Röplabda Egyesület idegenben
kezdett, a nyitrai egyetemisták
csarnokában. Közvetlenül a baj-
nokság megkezdése előtt Né-
meth Ödönnel, a komáromi férfi
röplabdázás lelkes vezetőjével
elemeztük a csapat lehetőségeit
ebben az idényben. Mint köztu-
dott, a Spartak kétszer is egymás
után selejtezőt játszott az extrali-
gába való feljutásért, de egyik
esetben sem volt sikeres. Ez
azonban nem szegte kedvét sem
a klubvezetésnek, sem pedig a já-
tékosoknak, sőt, talán még na-
gyobb elhatározással vágnak
neki az új idénynek.

Németh Ödön, a VK Spartak Ko-
márom vezetőségi tagja: „Sokat vál-
toztatott helyzetünkön, hogy végre a
Komáromi Városi Sportcsarnokban
játszhatjuk hazai mérkőzéseinket,
ahol megmutatkozott az is, hogy a
szurkolók részéről is sokkal nagyobb
az érdeklődés. Volt olyan mérkőzé-
sünk a bajnoki rájátszásban, ame-
lyet több mint 500 néző tekintett meg,
és ilyen környezetben természetsze-
rűen növekszik a játékosok teljesít-
ménye is.  Ebben az idényben is sze-
retnénk jól szórakoztatni szurkolóin-
kat, de magunkat is, hiszen szá-
munkra a röplabdázás nem holmi
megélhetési tevékenység, egysze-
rűen szeretjük ezt a sportágat, és
szívvel csináljuk azt, amit sokan má-
sok csak pénzért hajlandóak csinálni.
És ez a sportszeretet a mi igazi fegy-
verünk. Ami bajnoki kilátásainkat il-
leti, mindenképpen szeretnénk a do-
bogón végezni, bár azt tudni kell,
hogy ez az idény lényegesen nehe-
zebb lesz az előzőknél. Az extraligá-
ban ugyanis történtek olyan átcso-

portosítások, amelyek kihatással
lesznek az I. liga színvonalára is, hi-
szen több, tavaly még extraligás já-
tékos fogja tovább erősíteni különö-
sen Nové Mesto és Púchov csapa-
tait. Játékoskeretünkben nem történ-
tek nagy változások, két vendégjáté-
kosunk, Čuzna és Šimko visszatértek
nyitrai anyaegyesületükhöz, valamint
Németh Zsolt is a nyitrai csapathoz
igazolt, ahol főiskolai tanulmányait
folytatja. Kiváló ifjúsági csapatunkból
Dolník Gábort és Habán Mátét vég-
leg besoroltuk a felnőtt csapat kere-
tébe, ők nagy reménységei klubunk-
nak. Szeretettel meghívok minden
röplabdaszurkolót mérkőzéseinkre,
ígérem, nagyon szép sportélmé-
nyekben lesz részük” – mondta el la-

punknak Németh Ödön.  
A Spartak hazai mérkőzéseinek

menetrendje:

2. forduló, 2012. október 20.: 
Spartak – COP Trenčín „B“ 

4. forduló, 2012. november 3.:
Spartak – ŠK Komjatice 

6. forduló, 2012. november 24.:
Spartak – VK Skalica 

8. forduló, 2012. december 12.:
Spartak – VK N. Mesto n/V.  

10. forduló, 2013. január 19.: 
Spartak – VK Ekonóm SPU Nitra „B“ 

12. forduló, 2013. február 9.: 
Spartak – Volley Team UNICEF Bra-
tislava „B“ 

14. forduló, 2013. február 23.:
Spartak – VŠK Púchov 

16. forduló, 2013. március 9.:
Spartak – TJ Strojár Malacky 

18. forduló, 2013. március 23.:
Spartak – ŠK Remidon Bratislava 

A mérkőzések a Komáromi Vá-
rosi Sportcsarnokban kerülnek le-
bonyolításra, az első találkozó 11
órakor, a második 13 órakor, il-
letve 40 perccel az első találkozó
befejezése után kezdődik.

Az 1. fordulóban: 

VK Ekonóm SPU Nitra „B” –
Spartak 3:2 (-19, -19, 16, 21, 15)

VK Ekonóm SPU Nitra „B” –
Spartak 2:3 (-18, -16, 21, 20, -11)

Elrajtolt a férfiak I. ligája 

Az előző idényben szereplő csapat, amelyből mindössze hárman távoztak. Felső sor balról jobbra: Jobbágy Lajos
- vezető, Németh Ödön - vezető, Pekarík Michal – hangtechnikus,   Čuzna Libor, Moravčík Peter, Šimko Patrik, Vav-
řinec András, Šmachel Peter, Patúc Marek. Alsó sor balról - jobbra: Dolník Gábor, Ferencz Dávid, Nagy András, Né-
meth Szabolcs, Németh Zsolt és Čech Michal (fekve). Hiányoznak: Jalšovský István – csapatkapitány és Habán Máté. 

NőK I. LIGA
Csallóközaranyos – Inter 20:20 (9:10)
A listavezető volt az esélyesebb ezen a találkozón,

és a mérkőzés nagyobb részében ezt bizonyította is.
A 11. percben, már 0:4 világított az eredményjelzőn,
a hazaiak csak egy perccel később találtak be elő-
ször. Aztán kezdtek megnyugodni, játékuk egyre
jobban felgyorsult, és a 27. percben sikerült is egyen-
líteniük 7:7-re Dohnanecné Pažúr Evelin és Tura
góljaival, akik a hazai csapat legjobbjai voltak. Elő-
ször, a találkozó 35. percében vezettek a hazaiak
11:10 arányban, amikor a mérkőzés kezdett drámai
fordulatokat felvenni. Ide-oda billent a mérleg nyelve,
majd két perccel a mérkőzés befejezése előtt, a
vendégek 20:18 arányban vezettek, és hazai szem-
pontból minden veszni látszott. A mintegy 200 szur-
koló óriási buzdítása mellett, azonban a hazaiaknak
öt másodperccel a vége előtt sikerült egyenlíteniük
Dohnanecné Pažúr Evelin góljával. Sajnos, ennél a
gólnál, a vendégek kapusának erélyes belépőjét kö-
vetően, Evelint kórházba kellett szállítani agyrázkó-
dás gyanújával. A hazai csapatban még a kapus

Balla teljesítménye érdemel figyelmet, aki több zic-
cert is védett, köztük két hétméterest is. A következő
fordulóban, ezen a hétvégén (vasárnap 18 órakor) já-
rási rangadót játszanak, amelyen a csallóközi lá-
nyok Naszvadon lépnek pályára.

Hazai góldobók: Dohnanecné Pažúr Evelin 8,
Turza 6, Szalai és Rísová 2-2, Švec-Somogyi és
Gőgh 1-1. 

Sereď – Naszvad/ímely 24:22 (9:15)
Az eddig veretlen naszvadi/ímelyi csapat az első

sípszótól kezdődően nekiment ellenfelének, és fő-
leg az első félidőben sziporkázott. Egyszóval az tör-
tént a pályán, amit a vendégek akartak. Így nem is
csoda, hogy hatgólos előnnyel futottak ki a máso-
dik félidőre. Arra a második félidőre, amely talán
sokáig emlékezetes marad számukra, de ha lehet,
inkább elgondolkoztató. A magabiztos, professzori
játék oda vezetett, hogy a hazaiak „vérszemet kap-
tak”, és egyre közelebb kerültek a helyenként fleg-
mán játszó vendégekhez. Nemes bosszújuk az
58. percben kezdett beteljesülni, amikor a vendé-

gek ugyan még 22:21 arányban vezettek, de játé-
kuk teljesen szétesett, így a hazaiak belesétáltak
egy olyan győzelembe, amelyért a második félidő
elején, talán egy fabatkát sem adtak volna…

Vendég góldobók: Haris E. 5, Šulanová, Molnár
B. és Bízik 4-4, Kľušková 3, Haris S. 2.

NőK II. LIGA 
Az előző fordulóból:
Érsekújvár  - Gúta 24:23 (12:12)
Bár a találkozó eléggé kiegyensúlyozott volt, a

gútai csapatnál hiányzott az előző fordulókban
megszokott szikra, a gyorsaság és a biztos véde-
lem. Erőnlétileg sem bírták az iramot vendéglátó-
ikkal, akik góljaik zömét, éppen gyors ellentáma-
dásiaknak köszönhetően lőtték. A gútai védelem
nem tudott időben felzárkózni, így a hazai támadók
sok esetben egyedül állhattak a vendégek kapu-
sával szemben. 

Vendég gólok: Vass 9, Szabó 7, Bogár 3, Nav-
rátilová K., Navrátilová T. Haris S. és Molnár 1-1. 

-dm-

Kézilabda


